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1

ESDIN Test Framework
1.1

Doel ESDIN Test Framework

Het doel van het ESDIN Test Framework (ETF) in het kader van de Conformiteittoetsing is het testen van
INSPIRE View Services op conformiteit, voor WMS 1.3.0 implementaties, en het testen van INSPIRE
Download Service, voor Atom en/of WFS 2.0.0 implementaties.
Vanaf versie 1.5 bevat het ETF ook tests om implementaties te testen op conformiteit aan de Nederlandse
profielen voor WMS en WFS.
De tests geven gedetailleerde informatie over conformiteit aan de eisen van INSPIRE. Deze tests lenen
zich goed om fouten in implementaties te reduceren. Het is daarom aan te bevelen tijdens de ontwikkeling
/ implementatie van een View Service en/of Download Service deze tests reeds uit te voeren.
Nota bene: Het ETF is geen gecertificeerde validatietool of een validatietool die kan aangeven of aan alle
wettelijke vereisten voldaan is. Dit is principieel niet mogelijk, omdat de Technical Guidances voor View
Services en Download Services juridisch niet bindend zijn. Daarnaast is er geen instantie die certificatie
van deze tools doet.

1.2

Desktop en online ETF: versies

Van het ETF is ook een online versie beschikbaar op http://validatie.geostandaarden.nl/ . De online versie
bevat de dezelfde versies van de tests als de desktop versie. Deze online versie is zeer geschikt om
handmatig een service te testen, zonder dat een installatie nodig is.
Deze handleiding is geschreven voor de desktop versie van het ETF.

1.3
ESDIN Test Framework voor INSPIRE View Services en Download
Service en Nederlandse profielen
De validatietool voor de conformiteitstoets voor View Services en Download Services is gebaseerd op het
ESDIN Test Framework (ETF). Het ETF bevat tests voor verscheidene services. Deze handleiding beschrijft
de tests voor View Services en voor Download Services.
Oorspronkelijk toetste het ETF View Services en Download Services op versie 2 van de Technical
Guidances. Versie 3.11 is echter de huidige versie. Geonovum heeft het ETF hierop aangepast; het ETF
toetst vanaf versie 1.4 op de definitieve versies van de Technical Guidances voor View (versie 3.11) en
Download Services (versie 3.1). In de oorspronkelijke documentatie van het ETF kunnen daarom
verschillen optreden met de daadwerkelijk uitgevoerde tests.
Vanaf versie 1.5 bevat het ETF ook tests om implementaties te testen op conformiteit aan de Nederlandse
profielen voor WMS en WFS.

1.4

SoapUI

Het ETF gebruikt SoapUI om de tests uit te voeren. Het ETF kan gedraaid worden via de SoapUI
gebruikersinterface (GUI) of via een command line interface (command prompt).

1.5

Relevante documentatie

Voor het testen en analyseren van services zijn de volgende documenten relevant:

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services, version 3.11, d.d. 2014-0404. Hier ook kortweg genoemd Technical Guidance of TG. Te downloaden van:
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http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_ViewServices_v3
.11.pdf
Overzicht en verwijzingen naar brondocumenten voor eisen View Services. Inclusief de
performance en capaciteitseisen:
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/inspire_verplichtingen_2011_v41.pdf
Technical Guidance for INSPIRE Download Services 3.1,
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Serv
ices_v3.1.pdf
Nederlands profiel versie 1.1 voor ISO 19128 versie 1.3 voor WMS. Deze versie is op 1 mei 2015
ingegaan, http://www.geonovum.nl/sites/default/files/Nederlands%20profiel%20op%20ISO
%2019128%20WMS%201%203%20-%20versie%201%201%20definitief.pdf
Nederlands profiel versie 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0,
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/Nederlands%20profiel%20op%20ISO
%2019142%20WFS%202%200%20-%20versie%201%201%20-%20definitief.pdf

Oude versies van Technical Guidances:

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services, version 3.0, d.d. 2011-0321. Hier ook kortweg genoemd Technical Guidance of TG. Te downloaden van:
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_ViewServices_v3
.0.pdf

Technical Guidance for INSPIRE Download Services 3.0,
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Serv
ices_3.0.pdf
Merk op dat vanuit ESDIN nog documentatie aanwezig is van de vorige versies van het ETF. Deze is nog
niet volledig bijgewerkt, deels omdat deze in beheer is bij derden. Deze documentatie is te vinden in de
directory 'documentation', na installatie van het ETF.
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2

ETF als testtool
2.1

Te testen service types ETF

Het ETF kan voor INSPIRE View Services en Download Services en voor de Nederlandse profielen voor
WMS en WFS functionele tests uitvoeren.

2.1.1

INSPIRE View Services

Voor View Services wordt het koppelvlak getest op de Technical Guidance versie 3.0 en 3.11 View
Services. De View Service kan aangeboden worden als:
1. WMS versie 1.3.0 met aanvullende INPSIRE eisen of;
2. WMTS 1.0.0 met aanvullende INPSIRE eisen.
Het ETF kan beide testen.

2.1.2

INSPIRE Download Services

Download Services kent feitelijk drie type implementaties:
1. pre-defined datasets via Atom feeds,
2. pre-defined datasets via Web Feature Service (WFS) 2.0.0 / ISO 19142,
3. direct access download via Web Feature Service (WFS) 2.0.0 / ISO 19142.
Het is verplicht om minimaal pre-defined datasets te kunnen downloaden, dus van bovenstaande types 1.
of 2. Waar praktisch, dient een direct access Download Service aangeboden te worden.
Het ETF kan op deze drie types functionele tests uitvoeren.

2.1.3

INSPIRE Quality of Services tests

Het ETF kan basale tests op de kwaliteit van de services voor WMS implementaties van View Services
uitvoeren, voor zaken als performance en capaciteit van de service. Dergelijke tests dienen uitgevoerd te
worden op of zo dicht mogelijk bij de omgeving (server(s)) waarop de View Service draait.

2.1.4

Nederlandse profielen

WMS en WFS implementaties zijn te testen op:
1. Nederlands profiel versie 1.1 voor ISO 19128 versie 1.3 voor WMS. Deze versie is op 1 mei 2015
ingegaan
2. Nederlands profiel versie 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0. Deze versie is
op 1 mei 2015 ingegaan

2.2

Tests draaien via de SoapUI GUI of de command line

Hieronder is beschreven hoe een test van een View of Download Service op de Technical Guidance met het
ESDIN Test Framework uitgevoerd kan worden. Het ETF gebruikt hiervoor SoapUI.
De tests kunnen op twee manieren gedraaid worden. De eerste is via de SoapUI gebruikers interface, de
tweede via de command line. Inhoudelijk zijn de tests hetzelfde.
Het voordeel van het draaien van de tests via de SoapUI gebruikersinterface is dat hierin de tests los
geanalyseerd kunnen worden en eventueel deels opnieuw gedraaid. Via de command line kan een HTML
rapport verkregen worden en is het geautomatiseerd draaien van de tests mogelijk.
Voor de meeste gebruikers is de SoapUI GUI de meest geschikte. Test uitvoeren met SoapUI GUI is
onderwerp van hoofdstuk 4. Voor gebruik van de command line (hoofdstuk 5) is beperkte kennis nodig van
Apache Ant (http://ant.apache.org).
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3

Installatie ETF
3.1

Vereisten systeem

De volgende vereisten gelden voor het kunnen draaien van de testen van het ETF:

Java is geïnstalleerd, versie 8 of hoger. Vanaf ETF 1.5 is versie 8 van Java een vereiste.

Voor gebruik van de command line interface gelden extra vereisten, zie paragraaf 5.1 Command
Line Interface.

3.2

Installatie (Windows)

Het ETF draait lokaal op een systeem. Het ETF draait op het Java platform en is daarmee
platformonafhankelijk. In deze handleiding is uitgegaan van installatie op Windows om tests uit te voeren.
Het ETF kan ook draaien op andere systemen, zoals Linux.
Neem voor installatie de volgende stappen:
1. download het ETF-pakket via de link aangegeven op de site van Geonovum
2. pak dit ZIP-bestand uit in een locatie naar keuze, dit wordt hieronder aangeduid met
{ETF_HOME}. De installatie is nu gereed.

3.3

64 bits Windows

Vanaf versie 1.5 ondersteunt het ETF ook een nieuwe versie van SoapUI. Dit is versie 4.6.4, waarmee het
ETF nu ook op 64 bits Windows kan draaien. Functioneel heeft deze update geen wijzigingen meegebracht.
Deze handleiding is nu geschreven voor gebruik van versie 4.6.4 van SoapUI.
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4

Functionele tests uitvoeren: via de SoapUI GUI
4.1

ETF Opstarten

Om tests uit te voeren in de SoapUI GUI, dient het ETF opgestart te worden.
De volgende stappen zijn nodig om op Windows het ETF te draaien:

Start SoapUI op: ga via een verkenner naar {ETF_HOME}\bin\soapui-4.6.4\bin\

dubbelklik op soapui.bat. SoapUI start op. Het volgend scherm verschijnt na een tijdje:

Als de tests aan de linkerkant niet te zien zijn, open dan de ETF workspace:
1. File > Switch Workspace
2. Selecteer het bestand: {ETF_HOME}\ETF\ETF-workspace.xml (klik ok). Hierna worden
de ETF-test suites geladen.
Het uitvoeren van tests gaat op dezelfde wijze voor View Services en Download Services.
De volgende paragrafen beschrijven per service type hoe de tests uit te voeren. Eerst volgt een test voor
een INSPIRE View Service conform WMS 1.3.0. Daarna in paragraaf 4.3 de test voor een WMTS
implementatie is. Paragrafen 4.4 en 4.5 beschrijven de uitvoering van tests voor Download Services van
respectievelijk Atom feed en WFS implementaties.

4.2
4.2.1

WMS 1.3.0 View Services toetsen
Vereisten aan een WMS

Er gelden enkele belangrijke eisen aan een WMS om het ETF te kunnen gebruiken voor testen. Deze eisen
zijn:
1. de WMS ondersteunt versie 1.3.0;
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2.

3.

er is tenminste één laag met een BoundingBox in het Coördinaat Referentie Stelsel: EPSG:4258,
4326 of CRS 84 aanwezig; Zonder een dergelijke laag kunnen de tests niet volledig draaien en
zullen vele foutmeldingen verschijnen.
de coördinaten staan in de juiste volgorde van assen (conform WMS 1.3.0). Dit betekent voor
bijvoorbeeld EPSG:4326 dat de longitude waarde als x-coördinaat staat en latitude als ycoördinaat.

Nota bene: Bovenstaande eisen zijn belangrijke uitgangspunten voor het EFF. Indien de WMS niet voldoet
aan de bovenstaande eisen kan een groot deel van de tests niet gedraaid worden.
Of aan deze eisen voldaan is, is te zien in de Capabilities van een WMS. Hieronder volgen enkele correcte
voorbeelden uit een Capabilities document.
1.

De WMS ondersteunt versie 1.3.0:

<WMS_Capabilities version="1.3.0" ...>
2.

er is tenminste één laag met een BoundingBox in het Coördinaat Referentie Stelsel: EPSG:4258,
4326 of CRS 84 aanwezig, bijvoorbeeld:

<Layer queryable="1">
<Name>...</Name>
...
<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.842" miny="5.776"
maxx="51.959" maxy="5.944"/>
3.

de coördinaten staan in de juiste volgorde van assen (conform WMS 1.3.0). Dit betekent voor
bijvoorbeeld EPSG:4326 dat de longitude waarde als x-coördinaat staat en latitude als ycoördinaat. Zie de BoundingBox hierboven.

4.2.2

Test stappen

Hieronder wordt de test beschreven voor een WMS 1.3.0 implementatie. Als voorbeeld wordt de URL van
de volgende (fictieve) View Service (VS) gebruikt:
http://voorbeeldwms.nl/inspire/wms?
Controleer voordat de test begint of de WMS voldoet aan de minimale eisen, zoals beschreven in de
paragraaf hierboven.
Als het ETF geopend is, volg de volgende stappen om een WMS 1.3.0 te testen.
1. Open INSPIRE View Service WMS 1_3_0 TG 3_11, door dubbelklikken (of linkermuisklik +
enter). Het overzicht van de View Services tests voor WMS 1.3.0 opent. Hierin staan onder
andere de instellingen / eigenschappen voor een testsessie, te openen via “Properties” onderin.
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2.

In de instellingen, dient de URL voor het GetCapabilities request van de View Service heen
gestuurd te worden. Dit is de instelling serviceEndpoint.
1. Voer de URL in, dit kan zonder de parameters voor een GetCapabilities request.

2.

Het ETF kan omgaan met een naam / wachtwoord, conform HTTP Basic Authentication.
Indien de View Service HTTP Basic Authentication vereist, voer dan de gebruikersnaam en
wachtwoord in bij respectievelijk: basicAuthUser en basicAuthPwd.
3. Alle andere parameters kunnen genegeerd worden, die worden automatisch ingevuld door
het ETF bij het draaien van de tests.
3. Kies vervolgens het tabblad TestSuites, boven aan het VS Tests overzicht. Draai de tests door op
de groene startknop te drukken. Zie de afbeelding hieronder:
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1.

Het draaien van de tests kan enkele minuten duren, onder andere omdat de Capabilities
documenten tegen schema's gevalideerd worden, wat even kan duren. Tijdens het
draaien, worden de geslaagde test groen, de gefaalde rood.
4. Details en logging zijn te verkrijgen tijdens het draaien via de knop TestSuite Log, zoals
hieronder te zien. Klik hierop tijdens de tests om meer informatie te krijgen.
Tip: het is mogelijk alleen foutmeldingen te loggen, wat een stuk overzichtelijker is. Klik op de button voor
'Sets Test Case log options' en vink 'Errors only' aan.
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4.2.3

WMS endpoints / URLs met extra parameters

Sommige WMS-en gebruiken in de endpoint URLs nog bepaalde parameter waardes. Bijvoorbeeld
"&map=demo.map". In het ETF kunnen dergelijke parameters aan de (WMS) requests geconfigureerd
worden. Simpelweg de extra parameters opnemen in de serviceEndpoint URL moet volstaan.

4.2.4

Testsuites: relevante tests voor WMS View Services

Het ETF bevat voor View Services op basis van WMS 1.3.0 de testsuites zoals weergegeven in de volgende
tabel.
TestSuite
TestSetup

Verplicht?
n.v.t.

Ten behoeve van
configuratie tests

M-CR-V01 - Get View Service Metadata and Link View Ja
Service Mandatory

Koppelvlak

O-CR-V02 - Get View Service Metadata Optional

Nee

Koppelvlak

M-CR-V04 - GetMap Mandatory

Ja

Koppelvlak

O-CR-V05 - GetMap Optional

Nee

Koppelvlak

M-CR-V10 - GetMetadataUrls Mandatory

Ja

Koppelvlak

M-CR-V11 - GetLegendUrls Mandatory

Ja

Koppelvlak

Toelichting De tests voor het koppelvlak van View Services kennen verplichte en optionele testsuites. Aan
de optionele testsuites hoeft op het moment van schrijven niet voldaan te worden. Bijvoorbeeld omdat de
geteste zaken nog niet verplicht zijn (maar pas later, zoals gebruik van geharmoniseerde laag namen).
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4.3

WMTS View Services toetsen

4.3.1

Test stappen

INSPIRE beschrijft in de TG View Services de mogelijkheid om View Services te implementeren met WMTS
1.0.0. WMTS is een OGC specificatie voor een interface om via het web zogenaamde “map tiles” te
serveren.
Indien een WMTS implementatie van View Services getoetst moet worden, kan dit met het ETF gedaan
worden. Hieronder zijn de stappen beschreven om deze toets uit te voeren.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Open het ETF, zodat de ETF tests links zichtbaar zijn in de Navigator van SoapUI (volg stappen 1
en 2 van paragraaf 3.2.1).
Open de tests voor “INSPIRE View Service WMTS 1_0_0 TG 3_11”. Het resultaat dient er
ongeveer uit te zien zoals hieronder weergegeven.

Net zoals bij de WMS tests kan via Properties de URL van de WMTS service ingevoerd worden. De
URL van de WMTS Capabilities kan opgegeven worden bij serviceEndpoint.
Optioneel. Het ETF controleert op het INSPIRE profiel van WMTS, onder andere op het tileschema
van View Services. De Nederlanse richtlijn voor tiling definieert een tile schema voor het
Rijksdriehoeksnet, Indien de tests het Nederlandse profiel dient te toetsen, kan dat aangegeven
worden door de configuratieoptie “nl_profile” op “TRUE” te zetten.
Draai de tests in het tabblad TestSuites. In de TestSuite Log verschijnen gedetailleerde meldingen
per test, vergelijkbaar met de WMS tests.
Na afronding van de tests kunnen fouten geanalyseerd worden zoals bij de paragraaf Foutanalyse
beschreven voor WMS. Merk op dat hier de eisen volgen uit hoofdstuk 5 INSPIRE Profile of WMTS
1.0.0 uit de Technical Guidance.
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4.3.2

Testsuites: relevante tests voor WMTS View Services

De volgende delen van de test suites zijn verplicht voor de WMTS tests om te voldoen aan de INSPIRE
eisen:
TestSuite

Verplicht?

Ten behoeve van

TestSetup

n.v.t.

configuratie tests

CR-VT1 - Service Metadata: Test GetCapabilities

Ja

Koppelvlak

CR-VT1 - Service Metadata: Test GetCapabilities INSPIRE
TG v3.0

Ja

Koppelvlak

CR-VT1 - Service Metadata: Test GetCapabilities NL Profile

Nee

Koppelvlak

CR-VT2 - Get Tile: GetTile Mandatory Parameters

Ja

Koppelvlak

CR-VT2 - Get Tile: GetTile with additional parameter

Nee

Koppelvlak

CR-VT3 - Get Feature Info: GetFeatureInfo Mandatory
Parameters

Ja

Koppelvlak

CR-VT4 – Exceptions: Missing operation

Ja

Koppelvlak

CR-VT4 – Exceptions: Missing parameter

Ja

Koppelvlak

CR-VT4 – Exceptions: Invalid parameter value

Ja

Koppelvlak

CR-VT4 – Exceptions: Out of range

Ja

Koppelvlak

Voor details over de WMTS tests, zie de bijlage Uitgevoerde controles in ETF WMTS 1.0.0.

4.4

Atom feed Download Services toetsen

4.4.1

Test stappen

INSPIRE beschrijft in de TG Download Services 3.1 de mogelijkheid om Download Services te
implementeren met Atom feeds. De Atom specificaties is een specificatie van IETF, the Internet
Engineering Task Force. Atom is een XML-formaat om op internet beschikbare informatie te publiceren in
feeds. Deze feeds bevatten vaak een algemeen deel en verscheidene items. Zo'n item (entry) bestaat uit
elementen die de informatie beschrijven en ernaar verwijzen. Items kunnen bijvoorbeeld nieuwsberichten
zijn, weblog posts of gepubliceerde video's. Atom is vergelijkbaar met RSS, wat vaak bij nieuws websites
gebruikt wordt en door standaard browsers ondersteund wordt.
Indien een Atom feed implementatie van Download Services getoetst moet worden, kan dit met het ETF
gedaan worden. Merk op dat hier de eisen waarop getest wordt, komen uit hoofdstuk 5 Atom
Implementation of Pre-defined Dataset Download Service uit de Technical Guidance for INSPIRE Download
Services. Hieronder zijn de stappen beschreven om deze toets uit te voeren.
1.
2.
3.
4.
5.

Open het ETF, zodat de ETF tests links zichtbaar zijn in de Navigator van SoapUI (volg stappen 1
en 2 van paragraaf 4.1).
Open de tests voor “INSPIRE Download Service Atom TG 3_1”. Het resultaat dient er ongeveer uit
te zien zoals hieronder weergegeven.
Net zoals bij de WMS tests kan via Properties de URL van de Atom service feed ingevoerd
worden. Deze URL van de kan opgegeven worden bij serviceEndpoint.
Draai de tests in het tabblad TestSuites. In de TestSuite Log verschijnen gedetailleerde meldingen
per test.
Na afronding van de tests kunnen fouten geanalyseerd worden zoals in het hoofdstuk 7 Meldingen
analyseren, beschreven.

4.4.2

Testsuites: relevante tests voor Atom feed Download Services

De volgende testsuites worden uitgevoerd voor Atom feed implementaties van Download Services:
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TestSuite

Verplicht?

Ten behoeve van

TestSetup

n.v.t.

configuratie tests

M-01 Service Feed

Ja

Koppelvlak

M-02 Service Feed Service Metadata

Ja

Koppelvlak

M-03 Service Feed Dataset Metadata

Ja

Koppelvlak

M-04 Dataset Feed

Ja

Koppelvlak

M-05 OpenSearch Description

Ja

Koppelvlak

Merk op dat Atom feeds feitelijk geen services zijn. De term Koppelvlak hierboven is aangehouden, om aan
te duiden dat het om de functionele tests gaat voor Atom feeds.

4.5

WFS Download Services toetsen

4.5.1

Vereisten aan WFS implementaties

Om de tests goed te kunnen uitvoeren, is het van belang dat de WFS versie 2.0.0 van de WFS standaard
ondersteunt. Het ETF toetst of de vereiste conformance classes en extra INSPIRE eisen geïmplementeerd
zijn.
Vereisten / aannames om de test goed te kunnen draaien zijn:
1. Er zijn daadwerkelijk objecten in de dataset(s) aanwezig, met andere woorden: de WFS biedt
featuretypes aan met features erin.
2. De WFS is versie 2.0.0 en ondersteunt (daarom) de verplichte operaties ListStoredQueries en
DescribeStoredQueries
3. De WFS ondersteunt GML 3.2, met daarbij het verplichte outputformat “application/gml+xml;
version=3.2”
Als niet aan deze vereisten is voldaan, zullen veel tests falen of in zijn geheel niet uitgevoerd kunnen
worden.

4.5.2

Test stappen

INSPIRE beschrijft in de TG Download Services de mogelijkheid om Download Services te implementeren
met Web Feature Services (WFS) 2.0.0. De WFS standaard is een ISO en OGC standaard. INSPIRE geeft in
de Technical Guidance twee opties voor WFS implementaties:
1. Pre-defined WFS. Deze versie biedt beperkte filter-functionaliteit op pre-defined datasets, om
gehele datasets in een keer op te vragen.
2. Direct Access WFS. Deze versie biedt, in aanvulling op alle Pre-defined WFS functionaliteit, de
mogelijkheid om datasets te bevragen, zodat gebruikers zelf selecties kunnen maken uit datasets.
Direct access WFS is optioneel.
Indien een WFS implementatie van Download Services getoetst moet worden, kan dit met het ETF gedaan
worden. Als WFS als Download Service wordt aangeboden, toetst het ETF eerst op de verplichte
kenmerken voor Pre-defined WFS en vervolgens op de optionele voor Direct Access WFS.
De eisen waarop het ETF test, komen uit hoofdstuk 6 en 7 uit de Technical Guidance for INSPIRE Download
Services. Hieronder zijn de stappen beschreven om deze toets uit te voeren.
1.
2.

Open het ETF, zodat de ETF tests links zichtbaar zijn in de Navigator van SoapUI (volg stappen 1
en 2 van paragraaf 4.1).
Open de tests voor “INSPIRE Download Service WFS 2_0_0 ISO19142 TG 3_1”. Het resultaat
dient er ongeveer uit te zien zoals hieronder weergegeven.
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3.

Net zoals bij de WMS tests kan via Properties de URL van de WFS ingevoerd worden, waar het
GetCapabilities request heen gestuurd wordt. Deze URL van de WFS kan opgegeven worden bij
serviceEndpoint. De URL mag zowel een geheel GetCapabilities request zijn, als een basis URL,
dus zonder de parameters voor GetCapabilities.
4. Optioneel: indien er featureTypes zijn die uitgesloten moeten worden van het draaien in de tests,
bijvoorbeeld omdat het featuretypes zijn met 0 features erin, dan kan bij excludeFeatureTypes
een kommagescheiden-lijst van featuretype namen opgegeven worden, die niet gebruikt worden
in de test. Bijvoorbeeld:
inspire:FeatureType1,inspire:FeatureType3
Het gaat hier om die test onderdelen waarbij daadwerkelijk GML opgehaald wordt. Het ETF zal
voor alle featuretypes (ook die uitgesloten zijn voor ophalen van GML) wel de XML Schema's testen.
5. Draai de tests in het tabblad TestSuites. In de TestSuite Log verschijnen gedetailleerde meldingen
per test.
6. Na afronding van de tests kunnen fouten geanalyseerd worden zoals in het hoofdstuk 7 Meldingen
analyseren, beschreven.

4.5.3

Testsuites: relevante tests voor WFS Download Services

De volgende testsuites worden uitgevoerd voor Atom feed implementaties van Download Services:
TestSuite

Verplicht?

Ten behoeve van

TestSetup

n.v.t.

configuratie tests

M-01 - PredefinedWFS

Ja

Koppelvlak

O-02 - DirectAccessWFS

Nee

Koppelvlak

Details over de uitgevoerde tests zijn te vinden in Bijlage 11.
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4.6

WMS Nederlands profiel

4.6.1

Vereisten aan WMS implementaties

Er gelden enkele belangrijke eisen aan een WMS om het ETF te kunnen gebruiken voor testen. Deze eisen
zijn:
1. de WMS ondersteunt versie 1.3.0;
2. er is tenminste één laag met een BoundingBox in het Coördinaat Referentie Stelsel: EPSG:4258,
4326 of CRS 84 aanwezig; Zonder een dergelijke laag kunnen de tests niet volledig draaien en
zullen vele foutmeldingen verschijnen.
3. de coördinaten staan in de juiste volgorde van assen (conform WMS 1.3.0). Dit betekent voor
bijvoorbeeld EPSG:4326 dat de longitude waarde als x-coördinaat staat en latitude als ycoördinaat.
Nota bene: Bovenstaande eisen zijn belangrijke uitgangspunten voor het EFF. Indien de WMS niet voldoet
aan de bovenstaande eisen kan een groot deel van de tests niet gedraaid worden.

4.6.2

Test stappen

De eisen waarop het ETF test komen uit het Nederlands profiel 1.1. Hieronder zijn de stappen beschreven
om deze toets uit te voeren.
1.
2.

3.

Open het ETF, zodat de ETF tests links zichtbaar zijn in de Navigator van SoapUI (volg stappen 1
en 2 van paragraaf 4.1).
Open de tests voor “Nederlands WMS profiel 1_3_0”. Het resultaat dient er ongeveer uit te zien
zoals hieronder weergegeven.

Net zoals bij de WMS tests kan via Properties de URL van de WMS ingevoerd worden, waar het
GetCapabilities request heen gestuurd wordt. Deze URL van de WMS kan opgegeven worden bij
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serviceEndpoint. De URL mag zowel een geheel GetCapabilities request zijn, als een basis URL,
dus zonder de parameters voor GetCapabilities.
Draai de tests in het tabblad TestSuites. In de TestSuite Log verschijnen gedetailleerde meldingen
per test.
Na afronding van de tests kunnen fouten geanalyseerd worden zoals in het hoofdstuk 7 Meldingen
analyseren, beschreven.

4.
5.

4.6.3

Testsuites: relevante tests voor het Nederlands profiel voor WMS

De volgende testsuites en -cases worden uitgevoerd voor WMS implementaties:
TestSuite – met test case

Verplicht?

Ten behoeve van

TestSetup

n.v.t.

configuratie tests

Verplicht-WMS – Verplichtingen WMS Capabilities

Ja

Koppelvlak

Verplicht-WMS – Verplichtingen Metadata

Ja

Koppelvlak / metadata

Verplicht-WMS – Verplichtingen Legenda's

Ja

Koppelvlak

Verplicht-WMS – Verplichtingen GetFeatureInfo

Ja

Koppelvlak

Verplicht-WMS – Verplichtingen GetMap Transparent

Ja

Koppelvlak

4.7

WFS Nederlands profiel

4.7.1

Vereisten aan WFS implementaties

Om de tests goed te kunnen uitvoeren, is het van belang dat de WFS versie 2.0.0 van de WFS standaard
ondersteunt. Het ETF toetst of de vereiste conformance classes uit het Nederlands profiel
geïmplementeerd zijn en of aan de andere eisen uit het profiel voldaan is.
Vereisten / aannames om de test goed te kunnen draaien zijn:
1. Er zijn daadwerkelijk objecten in de dataset(s) aanwezig, met andere woorden: de WFS biedt
featuretypes aan met features erin.
2. De WFS is versie 2.0.0
3. De WFS ondersteunt GML 3.2, met daarbij het verplichte outputformat “application/gml+xml;
version=3.2”
Als niet aan deze vereisten is voldaan, zullen veel tests falen of in zijn geheel niet uitgevoerd kunnen
worden.

4.7.2

Test stappen

De eisen waarop het ETF test komen uit het Nederlands profiel 1.1. Hieronder zijn de stappen beschreven
om deze toets uit te voeren.
1.
2.

3.

4.

Open het ETF, zodat de ETF tests links zichtbaar zijn in de Navigator van SoapUI (volg stappen 1
en 2 van paragraaf 4.1).
Open de tests voor “Nederlands WFS profiel WFS 2_0_0 ISO19142”. Het resultaat dient er
ongeveer uit te zien zoals hieronder weergegeven.
Net zoals bij de WMS tests kan via Properties de URL van de WFS ingevoerd worden, waar het
GetCapabilities request heen gestuurd wordt. Deze URL van de WFS kan opgegeven worden bij
serviceEndpoint. De URL mag zowel een geheel GetCapabilities request zijn, als een basis URL,
dus zonder de parameters voor GetCapabilities.
Optioneel: indien er featureTypes zijn die uitgesloten moeten worden van het draaien in de tests,
bijvoorbeeld omdat het featuretypes zijn met 0 features erin, dan kan bij excludeFeatureTypes
een kommagescheiden-lijst van featuretype namen opgegeven worden, die niet gebruikt worden
in de test. Bijvoorbeeld:
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inspire:FeatureType1,inspire:FeatureType3
Het gaat hier om die test onderdelen waarbij daadwerkelijk GML opgehaald wordt. Het ETF zal
voor alle featuretypes (ook die uitgesloten zijn voor ophalen van GML) wel de XML Schema's testen.
5. Draai de tests in het tabblad TestSuites. In de TestSuite Log verschijnen gedetailleerde meldingen
per test.
6. Na afronding van de tests kunnen fouten geanalyseerd worden zoals in het hoofdstuk 7 Meldingen
analyseren, beschreven.

4.7.3

Testsuites: relevante tests voor het Nederlands profiel voor WFS

De volgende testsuites worden uitgevoerd voor WFS implementaties:
TestSuite

Verplicht?

Ten behoeve van

TestSetup

n.v.t.

configuratie tests

Verplicht-WFS-ISO19142

Ja

Koppelvlak

Verplicht-WFS-Filter-ISO19143

Ja

Koppelvlak

Verplicht-WFS-Metadata

Ja

Koppelvlak

Conditioneel

Conditioneel

Koppelvlak
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5 Functionele tests uitvoeren: via de command line
interface
5.1

Vereisten

Om het ETF te draaien via de command line interface dient:
1. Apache Ant versie 1.8 of hoger aanwezig te zijn. Ant voor Windows wordt meegeleverd met het
ETF.
2. De systeem variabele PATH naar de bin-directory van Apache Ant te verwijzen om de tests te
kunnen draaien.
3. Een JDK (Java Development Kit) aanwezig te zijn, in plaats van / in aanvulling op een JRE.
Optioneel kunnen de tests via Maven aangestuurd worden, voor integratie in ontwikkelomgevingen
gebaseerd op Maven. Maven dient dan aanwezig te zijn op het systeem; Maven wordt niet meegeleverd
met het ETF.

5.1.1

Uitvoeren tests

De volgende stappen dienen gevolgd te worden om de test te draaien.
1.

Configuratie. Het bestand {ETF_HOME}\config.properties bevat de configuratie-instellingen. De
eigenschap “VS.serviceEndpoint” bevat de URL van de WMS.

Voorbeeld configuratie voor View Services WMS in config.properties:
### View Services
VS.serviceEndpoint=http://voorbeeldwms.nl/inspire/wms
In bovenstaand geval is voor View Services alleen de URL opgegeven. Indien ook de gebruikersnaam en
wachtwoord opgegeven moeten worden, ziet de config.properties er als volgt uit:
### View Services
VS.serviceEndpoint=http://voorbeeldwms.nl/inspire/wms
VS.basicAuthUser=user
VS.basicAuthPwd=password
2.
3.

Na opslaan van de configuratie, open een command prompt.
Ga naar de directory waar het ETF geïnstalleerd is, {ETF_HOME}.
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4.

Voer het commando “ant run-vs-tests” uit. Het ETF gaat de tests draaien. De logging verschijnt in
het command window. Er kan veel logging voorbij komen, excepties hoeven niet blokkerend te
zijn voor de test. Zie de afbeelding hieronder.

5.

Na afloop staat er een melding zoals hieronder weergegeven:

6.

De command line versie genereert standaard Junit HTML rapporten. De HTML-rapportage is nu
gereed en te vinden in: {ETF_HOME}\reports\html\index.html. Na openen van deze pagina, kan
per test gedetailleerd bekeken worden wat het resultaat was. Zie een voorbeeld hieronder.
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7.

Technische details van de requests en tests zijn te vinden in de directory: {ETF_HOME}\logs\ Het
ETF kent gedetailleerde logging van de requests en responses in de directory
{ETF_HOME}\logs\traces\
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In geval van gefaalde tests is het belangrijk de tests opnieuw te draaien als de oorspronkelijke problemen
opgelost zijn. Het oplossen van issues kan andere issues boven brengen. Bijvoorbeeld: stel dat bij een
toets de afwezigheid van Identifiers per WMS laag gemeld wordt. Na oplossen hiervan kan blijken dat deze
identifiers niet voorkomen in de Metadata van datasets waarnaar verwezen wordt.

5.1.2

Configuratie opties config.properties

5.1.3

Opties voor WMS

Target
Voorbeeld commando

: run-vs-tests
: ant run-vs-tests

Configuratie opties:
VS.serviceEndpoint
: verplicht. URL van de WMS
VS.basicAuthUser
: optioneel, Basic HTTP user name, indien van toepassing.
VS.basicAuthPwd
: optioneel, Basic HTTP password, indien van toepassing.
VS.customBbox
: optioneel, bounding box coördinaten voor het starten van
opstellen van GetMap requests. De coördinaten staan in het CRS met de ESPG code zoals in
de optie VS.customBboxEPSGCode opgegeven.
VS.customBboxEPSGCode
: optioneel (verplicht als VS.customBbox is opgegeven). De
EPSG code, alleen het nummer, dat gebruikt moet worden voor de boundingbox VS.customBbox.

5.1.4

Opties voor WMTS

Target
Voorbeeld commando
Configuratie opties:
VSWMTS.serviceEndpoint
VSWMTS.nl_profile

VSWMTS.basicAuthUser
VSWMTS.basicAuthPwd

5.1.5

: run-vs-wmts-tests
: ant run-vs-wmts-tests

: verplicht. URL van de WMS
: optioneel, true of false. Indien op de Nederlandse tiling
richtlijn getest moet worden, zet deze dan op true. Anders
wordt alleen op INSPIRE getest.
: optioneel, Basic HTTP user name, indien van toepassing.
: optioneel, Basic HTTP password, indien van toepassing.

Opties voor Atom feeds

Target
Voorbeeld commando

: run-dsatom-tests
: ant run-dsatom-tests

Configuratie opties:
DS.serviceEndpoint
DS.basicAuthUser
DS.basicAuthPwd

: verplicht. URL van de ATOM Service feed
: optioneel, Basic HTTP user name, indien van toepassing.
: optioneel, Basic HTTP password, indien van toepassing.

5.1.6

Opties voor WFS

Target
Voorbeeld commando
Configuratie opties:
DS.serviceEndpoint
DS.excludeFeatureTypes:

DS.basicAuthUser

: run-dswfs-tests
: ant run-dswfs-tests

: verplicht. URL van de WMS
optioneel. Kommagescheiden lijst van featureTypes om uit
te sluiten van GetFeature requests. Bijvoorbeeld omdat het
featureTypes zijn zonder features erin (0 objecten)
: optioneel, Basic HTTP user name, indien van toepassing.
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DS.basicAuthPwd
: optioneel, Basic HTTP password, indien van toepassing.
DS.customBbox
: optioneel, bounding box coördinaten voor het starten van
opstellen van GetFeature requests. De coördinaten staan in het CRS met de ESPG code zoals
in de optie DS.customBboxEPSGCode opgegeven.
DS.customBboxEPSGCode
: optioneel (verplicht als DS.customBbox is opgegeven). De
EPSG code, alleen het nummer, dat gebruikt moet worden voor de boundingbox DS.customBbox.

5.2

Inbouwen in automatisch build proces

De command line interface kan gebruikt worden om in te bouwen in een automatisch build proces. Het ETF
genereert Junit rapportages, die op maat aangepast kunnen worden om te gebruiken in een
geautomatiseerd build proces.
Het ETF is geschikt om met Maven aan te sturen. Een voorbeeld pom.xml is meegeleverd hiertoe, in
{ETF_HOME}/ETF. Hiermee kunnen meerdere services getest worden en schrijft het ETF de rapportages
weg in subdirectories met namen zoals opgegeven in de pom.xml.
Voor gebruik, dient de pom.xml op zijn minst de (directory)namen en de URLs van de services te
bevatten. In de pom.xml zijn dit de properties “mapName” en “map” die opgegeven dienen te worden.
Gebruik het commando “mvn test” om de tests te draaien via Maven.
Nota bene: Maven gebruikt een eigen versie van Ant, die mogelijk eerst nog (automatisch) gedownload
wordt.

5.3

Voorbeeld requests

Enkele voorbeeld requests voor de commandline:
# View Services: functional testing
ant run-vs-tests -Dmap=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wms?
# example for a WMS, testing performance / capacity QoS
ant run-vs-perftests -Dmap=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wms?
# example for a WMS with a customBbox, customBboxEPSGCode
ant
run-vs-perftests
-Dmap=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wms?
-DcustomBbox=150000,450000,170000,470000 -DcustomBboxEPSGCode=28992
#
#
#
#

example config.properties content for a view service with custom BBOX:
VS.serviceEndpoint=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wms?
VS.customBbox=150000,450000,170000,470000
VS.customBboxEPSGCode=28992

# http://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/
# Download Services: functional testing
ant run-dswfs-tests -Dmap=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wfs?
# use the property mapName for a custom directoryname in the reports-diretory
ant
run-dswfs-tests
-Dmap=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wfs?
-DmapName=nationaleparkenwfs20151218
# download services: WFS performance tests
ant run-wfs-perftests -Dmap=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wfs?
# download services: WFS performance tests with a customBbox
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ant run-wfs-perftests -Dmap=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wfs?
-DcustomBboxEPSGCode=28992 -DcustomBbox=140000,420000,160000,460000
#
#
#
#

example config.properties content for a Download service with custom BBOX:
DS.serviceEndpoint=http\://geodata.nationaalgeoregister.nl/nationaleparken/wfs?
DS.customBbox=150000,450000,170000,470000
DS.customBboxEPSGCode=28992
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6

Testen kwaliteit van services
6.1

Algemeen INSPIRE capaciteits- en performance tests

In het ETF is een eerste implementatie aanwezig om de performance van WMS diensten te toetsen door
een zogenaamde LoadTest uit te voeren. Dit is van belang voor de INSPIRE kwaliteit van service (Quality
of Service) eisen. Deze tests geven statistieken over de performance bij een bepaalde capaciteit. Het ETF
doet geen uitspraak of de test geslaagd of gefaald is. De tester dient deze statistieken tegen de eisen van
INSPIRE te houden.
Het ETF heeft LoadTests voor WMS implementaties van View Services, WFS en Atom implementaties van
Download Services en voor een CSW implementatie van een Discovery Servces. Implementaties op basis
van WMTS (tiling) zijn van zichzelf doorgaans dusdanig goed wat betreft op performance en capaciteit, dat
LoadTests daarop om op de INSPIRE performance eisen te toetsen weinig zinvol zijn.

6.2

Vereisten meten kwaliteit van services WMS

De volgende zaken zijn van belang bij het meten van kwaliteit van services:
1. Idealiter vindt de meting plaats op de server(s) waar de WMS-software op draait, om te
voorkomen dat het netwerkverkeer de performance tijden negatief beïnvloedt. INSPIRE gaat er
vanuit dat de kwaliteit van services op de servers gemeten wordt. Indien het (interne) netwerk
voldoende goed is, kan ook via een machine van het interne netwerk de meting uitgevoerd
worden. In veel gevallen volstaat dit.
2. Om de meting niet te verstoren, dient de service (zo min mogelijk) gebruikt te worden door
andere gebruikers en/of applicaties.
3. Voor een betrouwbare meting kan het beste de test meerdere malen uitgevoerd worden.

6.2.1

Methodiek WMS

Het ETF voert de Load Tests als volgt uit:
1. het identificeren van WMS lagen in de Capabilities van de WMS;
2. voor alle lagen worden maximaal 3 (aan te passen middels configuratie) requests opgesteld, als
een aparte test stap. Hierbij geldt dat het ETF zoekt naar requests van 800 bij 600 pixels die geen
lege afbeelding teruggeven. Dit om te vermijden dat bijvoorbeeld door afwezigheid van data of
van visualisatie (denk aan schaalafhankelijkheden) een onrealistisch request gebruikt wordt voor
de tests.
3. per test stap, stuurt het ETF met 20 zogenaamde threads de WMS requests naar de service,
verspreidt over 1 seconde. Hierbij gebruikt het ETF een vertraging van gemiddeld 50
milliseconden tussen de requests om 20 gebruikers per seconde te simuleren. Dit laatste is een
vertaling van de INSPIRE eis voor capaciteit van een service.
4. Het ETF belast de service door de test stap 60 keer te herhalen (dus 60 maal worden 20 requests
in 1 seconde verstuurd). De test duurt ongeveer 1 minuut lang, maar kan verschillen afhankelijk
van de performance van de service. Dit is in te stellen en kan ook veranderd worden in een aantal
runs, naar gelang de wensen voor de test.
5. Het ETF logt per test stap de minimale, maximale, gemiddelde responsetijd en berekent het
aantal afgehandelde requests per seconde (transacties per seconde, tps) en bytes per seconde
(bps). Fouten worden ook gelogd.

6.2.2

Via SoapUI GUI

Het uitvoeren van de performance tests gaat als volgt:
1. Open SoapUI en laadt de workspace van het ETF indien nodig. Zie paragraaf 3.2 voor details.
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2.

Open de test suite voor performance van WMS 1.3.0 tests: dubbelklik op “VS performance tests
(WMS130)” aan de linkerkant. Een scherm als hieronder opent:

3.

Open de Properties onderaan. Om de configuratie te doen:
1. voer de URL van de WMS in bij het serviceEndpoint.
2. indien de WMS HTTP BasicAuthentication vereist: voer username / password in
3. indien gewenst: verander in de eigenschap maxRequestsPerLayer het aantal requests / test
steps dat per laag voor random BBOXen gegenereerd wordt, zie Methodiek, stap 2. In
principe hoeft dit niet en kan deze op 3 blijven staan.

4.

Optioneel: verander het totaal aantal GetMap requests voor 1 testrun. Dit is standaard op 20
gezet. Dit betekent dat er maximaal 20 verschillende GetMap requests gebruikt worden in de
test setup. Dit maximum is ingesteld om services met zeer veel WMS lagen niet onnodig lang
te testen. Nota bene: De WMS Layers voor die 20 requests worden random bepaald.
Dit betekent dat, als de WMS Layers hele verschillende data bevatten, de tests heel
andere resultaten kunnen opleveren bij herhaling van de test. De lagen worden
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random gekozen, omdat INSPIRE niet voorschrijft of adviseert welke lagen te
gebruiken om een service te testen.

4.

Draai de tests suite om de LoadTest te genereren door:
1. Open het tablad TestSuites (bovenaan).
2. Start de test via de groene knop.
1. Via de testsuite log is de voortgang in meer details te zien.
3. Wacht tot de stappen afgerond zijn; beide balken zijn dan volledig groen. Dit kan enige tijd
duren omdat het ETF requests op verscheidene schalen gaat versturen naar de WMS. Het
scherm ziet er dan bijvoorbeeld uit als:

5.

Draai de LoadTest op de service:
1. in de project navigatie aan de linkerkant, klap open totdat de LoadTest te zien is (VS
Performance tests (WMS 130) > LoadTests > LoadtTest > LoadTests (1)). Dubbelklik hierop.
2. De LoadTest wordt geopend en de test stappen voor de WMS zijn te zien. Deze test stappen
zijn bij stap 4 gegenereerd door het ETF. Draai de LoadTest va de groene knop linksbovenin
de LoadTest; de WMS gaat nu belast worden en de statistieken worden verzameld.
3. De LoadTest neemt enige tijd in beslag. De voortgang van de LoadTest is te zien
rechtsbovenaan. Als deze op 100% staat is de test afgerond en de statistieken te zien, zie
hieronder.

6.3

Vereisten meten kwaliteit van services WFS

De volgende zaken zijn van belang bij het meten van kwaliteit van services:
1. Idealiter vindt de meting plaats op de server(s) waar de WFS-software op draait, om te
voorkomen dat het netwerkverkeer de performance tijden negatief beïnvloedt. INSPIRE gaat er
vanuit dat de kwaliteit van services op de servers gemeten wordt. Indien het (interne) netwerk
voldoende goed is, kan ook via een machine van het interne netwerk de meting uitgevoerd
worden. In veel gevallen volstaat dit.
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2.
3.

Om de meting niet te verstoren, dient de service (zo min mogelijk) gebruikt te worden door
andere gebruikers en/of applicaties.
Voor een betrouwbare meting kan het beste de test meerdere malen uitgevoerd worden.

6.3.1

Methodiek WFS

Het ETF voert de Load Tests als volgt uit:
1. het identificeren van WFS featuretypes in de Capabilities van de WFS;
2. In totaal worden ongeveer 10 requests opgesteld in een test stap, afhankelijk van wat er slaagt
met opstellen van GetFeature requests. De volgende indeling wordt gehanteerd:
1. Er wordt 1 GetCapabilities opgesteld
2. Er wordt 1 DescribeFeatureType request opgesteld
3. Per featuretype worden enkele (aan te passen middels configuratie) GetFeature requests
opgesteld, als een aparte test stap. Met een maximum van 1000 features. Dit maximum is
overigens in te stellen en kan afgestemd worden op de dataset. In totaal worden ongeveer 8
GetFeature requests opgesteld
3. Per test stap, stuurt het ETF met 10 zogenaamde threads de WFS requests naar de service,
verspreidt over 1 seconde. Hierbij gebruikt het ETF een vertraging van gemiddeld 100
milliseconden tussen de requests om 10 gebruikers per seconde te simuleren. Dit laatste is een
vertaling van de INSPIRE eis voor capaciteit van een service.
4. Het ETF belast de service door de test stap 60 keer te herhalen (dus 60 maal worden 10 requests
in 1 seconde verstuurd). De test duurt ongeveer 1 minuut lang, maar kan verschillen afhankelijk
van de performance van de service. Dit is in te stellen en kan ook veranderd worden in een aantal
runs, naar gelang de wensen voor de test.
5. Het ETF logt per test stap de minimale, maximale, gemiddelde responsetijd en berekent het
aantal afgehandelde requests per seconde (transacties per seconde, tps) en bytes per seconde
(bps). Fouten worden ook gelogd.
Nota bene: WFS implementaties kunnen voldoen aan de INSPIRE Quality of Service eisen als er:
1. een bepaald aantal features of
2. een bepaalde snelheid in bytes / seconde gehaald wordt.

6.3.2

Via SoapUI GUI

Het uitvoeren van de performance tests gaat als volgt:
1. Open SoapUI en laadt de workspace van het ETF indien nodig. Zie paragraaf 3.2 voor details.
2. Open de test suite voor performance van WFS 2.0.0 tests: dubbelklik op “INSPIRE Download
Services WFS 2_0_0 performance tests” aan de linkerkant.
3. Open de Properties onderaan. Om de configuratie te doen:
1. voer de URL van de WFS in bij het serviceEndpoint.
2. indien de WFS HTTP BasicAuthentication vereist: voer username / password in
3. indien gewenst: verander in de eigenschap maxRequestsPerLayer het aantal requests / test
steps dat per laag voor random BBOXen gegenereerd wordt, zie Methodiek, stap 2. In
principe hoeft dit niet en kan deze op 3 blijven staan.
4. Draai de tests suite om de LoadTest te genereren door:
1. Open het tablad TestSuites (bovenaan).
2. Start de test via de groene knop.
1. Via de testsuite log is de voortgang in meer details te zien.
3. Wacht tot de stappen afgerond zijn; beide balken zijn dan volledig groen.
5. Draai de LoadTest op de service:
1. in de project navigatie aan de linkerkant, klap open totdat de LoadTest te zien is (VS
Performance tests (WMS 130) > LoadTests > LoadtTest > LoadTests (1)). Dubbelklik hierop.
2. De LoadTest wordt geopend en de test stappen voor de WMS zijn te zien. Deze test stappen
zijn bij stap 4 gegenereerd door het ETF. Draai de LoadTest va de groene knop linksbovenin
de LoadTest; de WMS gaat nu belast worden en de statistieken worden verzameld.
3. De LoadTest neemt enige tijd in beslag. De voortgang van de LoadTest is te zien
rechtsbovenaan. Als deze op 100% staat is de test afgerond en de statistieken te zien.
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6.

De belangrijkste resultaten zijn:
1. Per test stap (i.e. per WFS test request):
1. avg : de gemiddelde responsetijd van de service op dat request. Dit is de performance
van deze test stap bij de ingestelde capaciteit (bijvoorbeeld 10 threads).
2. max : de maximale responsetijd van een request. Door uitschieters is dit slechts een
indicator.
3. tps : transactions per second: het aantal afgehandelde requests per seconde;
4. cnt : het aantal verstuurde requests.
5. err : het aantal foutieve responses van de test, bijvoorbeeld als de webserver een
foutmelding teruggeeft of te langzaam reageert. Het aantal dat in deze kolom staat mag
niet meer dan 10% van het verstuurde aantal requests zijn. Oftewel: err / cnt mag
maximaal 0,10 zijn. Een hoog aantal fouten (bijvoorbeeld vele tientallen of honderden)
kan erop duiden dat de service de capaciteit niet heeft om alle requests goed te
verwerken. Fouten kunnen ook een andere oorzaak hebben. Analyse van de fouten en
het herdraaien van de test kan hierover uitsluitsel geven.
2. TestCase (de totalen):
1. avg : de gemiddelde responsetijd van de service voor uitvoering van alle test stappen
bij de gebruikte capaciteit (standaard 10 threads per seconde). Voor het gemiddelde van
de WFS lagen (te interpreteren als de gemiddelde performance van de service) dient dit
getal gedeeld te worden door het aantal WFS test stappen, omdat het ETF alle
gemiddelden optelt en niet middelt.
2. tps: transactions per second: het aantal afgehandelde requests per seconde.
3. err : het totaal aantal fouten in de hele testrun.
3. Deze resultaten kunnen gebruikt worden bij de rapportage over de performance.

Nota bene: WFS implementaties kunnen voldoen aan de INSPIRE Quality of Service eisen als er:
1. een bepaald aantal features of
2. een bepaalde snelheid in bytes / seconde gehaald wordt.

6.3.3

Via de command line interface

De tests voor kwaliteit van services kunnen net als de functionele Download Service tests ook gedraaid
worden via de command line interface.
Het enige dat anders is als bij command line interface voor de functionele tests, is het Ant commando. Het
Ant commando voor de performance tests
ant run-wfs-perftests
Volg verder exact dezelfde stappen zoals in paragraaf 3.3 beschreven.
Rapportage
De statistieken van de tests staan na afloop in een CSV-bestand LoadTest-statistics.txt. Het ETF plaatst dit
bestand voor elke service in een aparte directory. Het ETF gebruikt daarbij een naam als
{ETF_HOME}\logs\{tijdsaanduiding}\LoadTest-statistics.txt; hierin is {tijdsaanduiding} een directorynaam
waarin de datum en tijd van het draaien van de test zijn opgenomen.
Het bestand LoadTest-statistics.txt bevat dezelfde kolommen als bij het draaien van de tests in de GUI. Zie
paragraaf 3.4.3, bij stap 6, voor de beschrijving van de relevante statistieken..
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7

Meldingen analyseren in SoapUI GUI
7.1

De foutrapportage analyseren in de GUI: relatie met INSPIRE eisen

De analyse van fouten en de verwijzingen naar de INSPIRE eisen gaan op dezelfde wijze voor View
Services en Download Services. De voorbeelden en tekst hieronder gebruiken een WMS implementatie van
View Services.
In het TestSuite log scherm zijn de foutmeldingen te zien. Door dubbelklikken hierop kunnen fouten
geanalyseerd worden. De meldingen in de log aangegeven met een rode of groene bol ervoor geven een
gefaalde respectievelijk geslaagde test aan. Bij een gefaalde test volgen daaronder details over de eisen
waar niet aan voldaan is. Zie de screenshot hieronder voor een voorbeeld van gefaalde tests bij
GetCapabilities.

Bij de gefaalde tests zijn de nummers van de eisen in de Technical Guidance View Services aangegeven.
Bijvoorbeeld:
“-> [Req 32, 34: INSPIRE Resource Abstract: all Layers with a Name have an
Abstract] XPathContains comparison failed, expecting [true], actual was [false] ”
Geeft aan dat niet voldaan is aan de Requirements 32 en 34 uit de Technical Guidance. Een korte
toelichting is gegeven, dat het hier gaat over aanwezigheid van een Abstract bij WMS Layers. De nummers
verwijzen naar de Technical Guidance:

...
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Op deze wijze kunnen de eisen van INSPIRE nagelopen worden. Het kan nodig zijn de service (via de
Capabilities) zelf erbij te halen en te bekijken waar het probleem zich voordoet.
Tip: de TestSuite log kan bewaard worden als tekstbestand. Dit kan handig zijn voor documentatie en/of
analyse van de fouten. Dit kan via een knopje exporteren, onderaan het test scherm, bij de TestSuite Log.
Het is de derde knop. Zie de afbeelding hieronder.

Knop voor exporteren TestSuite Log, rood omcirkeld
Een specifieke test opnieuw uitvoeren
Per TestSuite (rode of groene balk) kunnen de details van die testsuite bekeken worden. Dubbelklikken
hierop levert meer details over de uitgevoerde tests. Voor de analyse kan het handig zijn hier de test los /
opnieuw te draaien en in de TestSuite log de specifieke meldingen te analyseren.
In geval van gefaalde tests is het belangrijk de tests opnieuw te draaien als de oorspronkelijke problemen
opgelost zijn. Het oplossen van issues kan andere issues boven brengen. Bijvoorbeeld: stel dat bij een
toets de afwezigheid van Identifiers per WMS laag gemeld wordt. Na oplossen hiervan kan blijken dat deze
identifiers niet voorkomen in de Metadata van datasets waarnaar verwezen wordt, wat een nieuwe melding
oplevert.

7.2

Troubleshooting fouten bij View Services als WMS

Onderstaande tabel somt enkele veel voorkomende fouten op en mogelijke oplossingen.
Foutomschrijving

Oplossingsrichting

1.

Er verschijnen bijna alleen maar rode 1. Controleer of de WMS voldoet aan de Vereisten aan de
balken en fouten.
WMS, zoals beschreven in paragraaf 2.2. Dit is belangrijk
om de tests goed te kunnen draaien.
2. Controleer of de WMS publiek beschikbaar is. Indien de
WMS achter Basic HTTP beveiliging zit met username /
wachtwoord, voer dit dan in bij de configuratie.

2.

De metadata tests falen, maar er zijn Controleer of de metadata URLs verwijzen naar metadata
wel URLs aanwezig
records. Open handmatig de URLs uit de Capabilities.
Controleer of de records wel verwijzen naar ISO metadata
records. Bijvoorbeeld via een CSW:
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?
SERVICE=CSW&REQUEST=GetRecordById&elementSetNa
me=full&OutputSchema=http://www.isotc211.org/2005/g
md&ID=e0261d95-d3de-4217-ae51-ae140c34d9b9
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3

De metadata tests falen, er verschijnt
een
melding
als
“datasetIdFromServiceMetadataPresen
t false”

De verwijzingen van de dataset identifiers in de service
metadata en de dataset metadata komen niet overeen. De
service metadata verwijst naar meer dataset metadata
records, dan de service aanbiedt.
Controleer of de dataset identifiers in de Service Metadata
en de Dataset Metadata correct zijn en of er niet
identifiers ontbreken of te veel staan in een van beide.

7.3

Troubleshooting bij Download Service via Atom feeds

Onderstaande tabel somt enkele voorkomende fouten op en mogelijke oplossingen voor fouten bij tests op
Atom feed implementaties van Download Services.
Foutomschrijving
1.

Oplossingsrichting

De metadata tests falen, maar er zijn Controleer of de metadata URLs verwijzen naar metadata
wel URLs aanwezig
records. Open handmatig de URLs uit de Capabilities.
Controleer of de records wel verwijzen naar ISO metadata
records. Bijvoorbeeld via een CSW:
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?
SERVICE=CSW&REQUEST=GetRecordById&elementSetNa
me=full&OutputSchema=http://www.isotc211.org/2005/g
md&ID=e0261d95-d3de-4217-ae51-ae140c34d9b9

2

De metadata tests falen, er verschijnt
een
melding
als
“datasetIdFromServiceMetadataPresen
t false”

De verwijzingen van de dataset identifiers in de service
metadata en de dataset metadata komen niet overeen. De
service metadata verwijst naar meer dataset metadata
records, dan de service aanbiedt.
Controleer of de dataset identifiers in de Service Metadata
en de Dataset Metadata correct zijn en of er niet
identifiers ontbreken of te veel staan in een van beide.

3

Er is metadata aanwezig, maar toch
slaagt de test “Req 6: Feed service
metadata link exists” of de test “Req
14: Each entry has a valid Dataset
metadata link, referring to a file of
type 'application/xml'” niet

4

De Download Service bestaat uit ATOM Controleer of de eisen uit de juiste versie van de Technical
feeds, maar bijna alle tests falen.
Guidance geïmplementeerd zijn. Ten opzichte van eerdere
versies, bevat de TG vanaf 3.0 wijzigingen op
verscheidene onderdelen van de feeds.

7.4

Controleer het attribuut “type” in de opgegeven link van
de feed. Voor een dataset metadata record, dient dat
conform de TG “application/xml” te zijn, voor een service
metadata record “application/vnd.iso.19139+xml”.

Troubleshooting bij Download Service via WFS Services

Onderstaande tabel somt enkele veel voorkomende fouten op en mogelijke oplossingen voor fouten bij
tests op WFS implementaties van Download Services.
Foutomschrijving
1.

Oplossingsrichting

De metadata tests falen bij Mandatory Scenario 1 Als de metadata via een extern metadata
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INSPIRE GetCapabilities, maar er zijn record worden aangeboden (Scenario 1), controleer dan
wel URLs aanwezig
of de metadata URLs verwijzen naar metadata records.
Open handmatig de URLs uit de Capabilities.
Controleer of de records wel verwijzen naar ISO metadata
records. Bijvoorbeeld via een CSW:
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?
SERVICE=CSW&REQUEST=GetRecordById&elementSetNa
me=full&OutputSchema=http://www.isotc211.org/2005/g
md&ID=e0261d95-d3de-4217-ae51-ae140c34d9b9
Scenario 2 Als de metadata via de Capabilities worden
aangeboden (Scenario 2), controleer dan of de INSPIRE
ExtendedCapabilities wel aanwezig zijn
2.

Bijna alle tests gaan fout

Het kan zijn dat de WFS niet de juiste versie van GML
ondersteunt. Het outputformat "application/gml+xml;
version=3.2" is verplicht en wordt gebruikt in
verscheidene tests. Controleer of dit wordt ondersteund in
de WFS.
Een andere mogelijke oorzaak is dat niet de juiste versie
van WFS (2.0.0) ondersteund wordt.

3.

Tijdens het draaien van de tests,
verschijnt één of meerdere malen een
foutmelding met als tekst “Missing
endpoint for ... “.

7.5

De WFS ondersteunt de vereiste operatie niet of
adverteert de benodigde URL voor het versturen van
requests voor die operatie niet op de juiste manier in de
Capabilities. Deze foutmelding betekent dat de WFS niet
conform de WFS 2.0.0 standaard werkt. Operaties die
soms
missen
zijn:
ListStoredQueries
en
DescribeStoredQueries.

Tests opnieuw draaien en opslaan

Als het nodig is de tests opnieuw te draaien, kan dat simpelweg door de stappen hierboven te herhalen.
Indien gewenst, kan het project inclusief instellingen opgeslagen worden. Ook als aanpassingen aan de
tests zijn gedaan (denk aan het toevoegen van een eigen parameter) kan het handig zijn het project in
een apart document op te slaan. Dit maakt het opnieuw draaien makkelijker.
Opslaan van het project kan via de volgende stappen:
1. rechtermuisklik op de projectnaam in de Navigator aan de linkerkant (bijvoorbeeld “VS tests
(WMS130)”)
2. Kies “Save Project As” en dan een bestandsnaam. Tip: sla het op onder een andere naam dan het
originele bestand. Als het nodig is tests te draaien op andere services is dat makkelijker.
Let wel op dat bij het opnieuw draaien, het project geladen wordt via:
1. File > Import Project
2. Blader vervolgens naar het bestand en open dit.
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1

Bijlage – Uitgevoerde controles in ETF WMS 1.3.0

Het ETF controleert de WMS (versie 1.3.0) op conformiteit aan de eisen van de Technical Guidance View
Services versie 3.0 en versie 3.11. De controles in het ETF helpen bij het terugbrengen van fouten van
implementatie van deze Technical Guidance. Deze bijlage bevat de uitgevoerde controles op de vereisten
(requirements) uit de Technical Guidance. Enkele vereisten (requirements) zijn niet automatisch te
controleren, dat is in het tweede deel van deze bijlage aangegeven.
Merk op: Het ETF is geen gecertificeerde validatietool of een validatietool die kan aangeven of aan alle
wettelijke vereisten voldaan is. Dit is principieel niet mogelijk, omdat de Technical Guidance voor View
Services juridisch niet bindend zijn.
De onderstaande controles worden uitgevoerd door het ETF. Per testsuite is aangegeven welke controles
het zijn. De controles zijn beknopt beschreven. Indien mogelijk is daarbij een verwijzing naar het nummer
van de INSPIRE requirement aangegeven. Bijvoorbeeld, “Req 18: INSPIRE MandatoryKeyword
infoMapAccessService is present” verwijst naar INSPIRE requirement 18 van de Technical Guidance.
Het verdient aanbeveling de Technical Guidance voor het opzoeken van de details van de eis naast de
resultaten te houden.
1.

M-CR-V01 – GetCapabilities Mandatory
1. Test Mandatory GetCapabilities Parameters
1. Response SLA: Capabilities response in time (within 5000 ms)
2. Capabilities claim to be WMS version 1.3.0
2. Test Mandatory INSPIRE GetCapabilities Parameters
1. Response SLA: Capabilities response in time (within 5000 ms)
2. Capabilities validate to INSPIRE Schema View Services (the XSD). Note that INSPIRE
elements from INSPIRE schemas are checked by schema validation to the XSD: req 11,
12, 15, 20 & 21, 22 & 23, 27 & 28, 29.
3. Req 18: INSPIRE MandatoryKeyword infoMapAccessService is present
4. Req 31: INSPIRE GetMap Supports PNG or GIF
5. Req 32, 33: INSPIRE Resource Title: all Layers with a Name have a Title
6. Req 32, 34: INSPIRE Resource Abstract: all Layers with a Name have an Abstract
7. Req 32, 35: INSPIRE Resource Keyword: all Layers with a Name have at least one
Keyword
8. Req 32, 36: INSPIRE Ex_GeographicBoundingBox: all Layers with a Name have a
EX_GeographicBoundingBox
9. Req 36: INSPIRE BoundingBox: all Layers with a Name have BoundingBoxes for all
advertized CRSes
10. Req 37, 38: INSPIRE Resource Identifier: all Layers with a Name have an Identifier and a
declared Authority for that Identifier
11. Req 41, 46: INSPIRE Styles: all Styles have a Name and Title
12. Req 70: INSPIRE ResponseLanguage present
13. Req 71: INSPIRE DefaultLanguage present
14. Elke layer met name heeft een style.
3. Scenario 1 for service metadata: if an external Service Metadata record is mentioned in the
Capabilities, this is fetched and check if an ISO metadata root-element is available in the
response document. Note that this service metadata document is not entirely validated by
the ETF. This should be done seperately, since the ETF is not an ISO metadata validator.
4. Scenario 2 for service metadata: if no external service metadata record is provided, the
service metadata elements are checked in the Capabilitities document:
1. Req 10: WMS Title present
2. Req 10: WMS Abstract present
3. Req 11: INSPIRE Resource Type
4. Req 16, 18: INSPIRE MandatoryKeyword infoMapAccessService
5. Req 24: INSPIRE Conditions for Access and Use (wms:Fees)
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6.

2.

3.

4.

5.

6.

Req 25, 26: INSPIRE Responsible Organization present (wms:ContactOrganization and
wms:ContactPosition)
7. Req 33: INSPIRE Theme is mapped to a Keyword
O-CR-V02 - GetCapabilities Optional: NOTE: this is an optional test, since the underlying
assertions are based on recommendations or can't be mandated at this moment. If this test fails,
this does not mean the WMS is not compliant to INSPIRE View Services.
1. Test Optional GetCapabilities Parameters
1. Response SLA: Capabilities response in time (within 5000 ms)
2. Req 39: INSPIRE there is a harmonized Layer Name available
3. Req 40: INSPIRE Coordinate Reference System 4258 in Layer or group Layer
M-CR-V04 - GetMap Mandatory
1. GetMap Mandatory Parameters: send a GetMap request, using the properties as found in the
Capabilities.
1. The response has a content type for a PNG image
2. the response size is bigger than 100 bytes, to check if the PNG is not empty
2. GetMap INSPIRE Parameters send a GetMap request valid for INSPIRE, using the properties
as found in the Capabilities and with Transparency set to true.
1. The response has a content type for a PNG image
2. the response size is bigger than 100 bytes, to check if the PNG is not empty
3. If an Exception is returned, the service supports Exceptions in the XML-format.
O-CR-V05 - GetMap Optional, these tests are optional, since they are based on recommendations
1. GetMap Optional Parameters
1. BGCOLOR is supported
2. EXCEPTIONS with the INIMAGE-format are supported
M-CR-V10 - GetMetadataUrls Mandatory: check if all MetadataURLs provided for Layers refer to
an online available ISO Metadata document, for a dataset.
1. GetMetadataURLs:
1. check if at least for one Layer a MetadataURL is available;
2. For each MetadataURL in the Capabilities document fetch the document and check:
1. Metadata has root element MD_Metadata
2. Metadata fileIdentifier exists
3. The MD_Identifier exists in the ServiceMetadata. Note: this is important since the
Service Metadata as provided through the Capabilities (in tests M-CR-V01 –
GetCapabilities Mandatory) shall contain the dataset identifiers (MD_Identifier) of the
Layers
M-CR-V11 - GetLegendUrls Mandatory: check if all LegendURLs provided for Layers refer to an
online available image.
1. GetLegendURLs
1. INSPIRE Styles: all Styles have a LegendURL
2. All LegendURLs refer to an image
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2 Bijlage – Uitgevoerde controles in ETF WMTS
1.0.0
De controles die uitgevoerd zijn in het ETF voor WMTS 1.0.0 zijn gedocumenteerd in het document:
{ETF_HOME}/documentation/WMTS_Assertions_v1.0.pdf
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3 Bijlage – Uitgevoerde controles voor Download
Services via Atom Feeds
In het ETF kunnen de controles in details nagelopen worden door door te klikken naar de specifieke tests
en de assertions te openen. Hieronder volgt een opsomming van deze controles.
Het verdient aanbeveling de Technical Guidance voor het opzoeken van de details van de eis naast de
resultaten te houden.
1.

M-01 Service Feed
1. Feed Elements Mandatory
1. Service Feed Title is aanwezig
2. Service Feed verwijst naar een Service Metadata record, met het juiste type
(application/vnd.iso.19139+xml)
3. Service Feed bevat een link naar zichzelf met opgave van de juiste taal
4. Service Feed verwijst naar een OpenSearch Description document
5. Service Feed id is de URL van de Service Feed
6. Service Feed bevat juridische informatie
7. Service Feed bevat een datum van laatste update
8. ServiceFeed bevat de naam en het emailadres van de auteur / publicerende
persoon/instantie
9. Elke entry in de service feed bevat een INSPIRE identifier code
10. Elke entry in de service feed bevat een INSPIRE namespace element
11. Elke entry in de service feed bevat een verwijzing naar een metadata record van de
betreffende dataset, met het juiste type (application/xml)
12. Elke entry bevat een link naar een Dataset Feed
13. Elke entry heeft een id en die id is een URI
14. Elke entry bevat een titel
15. Elke entry bevat een datum van laatste update
16. Elke entry bevat minstens een categorie element, met term en label (om te verwijzen
naar een CRS)
2. M-02 Service Feed Service Metadata
1. Service Metadata Mandatory
1. Het opgegeven Service Metadata record verwijst daadwerkelijk naar een beschikbaar
metadata document voor Services
2. Het opgegeven Service Metadata record bevat tenminste een verwijzing naar een
dataset (via het XML element operatesOn)
3. M-03 Service Feed Dataset Metadata
1. Dataset Metadata Mandatory
Per opgegeven Dataset metadata document:
1. De metadata is ISO metadata, met als root element MD_Metadata
2. De metadata bevat een fileIdentifier
3. De dataset identifier bestaat in de ServiceMetadata, zoals opgegeven in de Service Feed
4. Andersom: elke Dataset Identifier genoemd in de service metadata, wordt ook genoemd
in Dataset Metadata waarnaar de service verwijst
4. M-04 Dataset Feed
1. Feed Elements Mandatory
Per opgegeven Dataset Feed:
1. Dataset Feed bevat een link naar zichzelf met opgave van de juiste taal
2. Dataset Feed bevat een titel
3. Dataset Feed bevat id en die id is de URL van de Dataset Feed
4. Dataset Feed bevat juridische informatie
5. Dataset Feed bevat een datum van de laatste update
6. Dataset Feed bevat de naam en het emailadres van de auteur / publicerende
persoon/instantie
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7.

Dataset Feed bevat tenminste een entry met een link naar een bestand van de dataset,
inclusief bestandsgrootte, of meerdere links als section in geval van meerdere files
8. Dataset Feed bevat aparte entries voor elke combinatie van CRS (in category element)
en bestandsformaat (media type)
9. Dataset Feed bevat tenminste een link naar een Spatial Object beschrijving in een
Feature Catalogue (in html)
10. In geval meerdere links naar de bestanden (in een section) zijn opgegeven, is er ook een
leesbare beschrijving aanwezig
11. Elke entry heeft een category element voor het CRS
12. Alleen
media-types
zoals
opgegeven
door
INSPIRE
zijn
gebruikt
(http://inspire.ec.europa.eu/media-types/)
2. Dataset Link Resolves Mandatory
Voor elke link naar een bestand om te downloaden:
1. De link verwijst naar een te downloaden bestand, binnen 30 seconden komt een reactie
5. M-05 OpenSearch Description
1. OpenSearch Mandatory
1. De OpenSearch Description bevat een URL verwijzing naar de Description zelf
2. De OpenSearch Description bevat een template URL voor algemene zoekopdrachten
3. De OpenSearch Description bevat een template URL voor Describe Spatial Data Set
zoekopdrachten
4. De OpenSearch Description bevat een template URL voor Get Spatial Data Set
zoekopdrachten
5. De OpenSearch Description bevat een Query voorbeeld met waardes de
'spatial_dataset_identifier_code' en 'spatial_dataset_identifier_namespace'
6. De zoekopdracht voor Describe Spatial Data Set levert met de template URL en de
waardes uit het Query voorbeeld een Atom feed op als beschrijving, waar een CRS in
genoemd is.
7. De zoekopdracht voor Get Spatial Data Set levert met de template URL, de waardes uit
het Query voorbeeld en een CRS een bestand op om te downloaden (HTTP HEAD levert
een HTTP code 200 op).
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4 Bijlage – Uitgevoerde controles voor Download
Services via WFS
In het ETF kunnen de controles in details nagelopen worden door door te klikken naar de specifieke tests
en de assertions te openen. Hieronder volgt een opsomming van deze controles.
Het verdient aanbeveling de Technical Guidance voor het opzoeken van de details van de eis naast de
resultaten te houden.
1.

M-01 - PredefinedWFS
1. SimpleWFS - HTTP GET - Mandatory
1. De Capabilities adverteren HTTP GET ondersteuning
2. De Capabilities adverteren GML 3.2 als outputformat met "application/gml+xml;
version=3.2"
3. Voor alle Featuretypes is een XSD op te vragen met DescribeFeatureType
2. SimpleWFS GetFeatureById support – Mandatory
1. ListStoredQueries levert een lijst op waarin GetFeatureById wordt geadverteerd
3. Query support – Mandatory
1. De Capabilities adverteren ImplementsQuery
2. DescribeStoredQueries levert een lijst op met minstens een StoredQuery met
parameters CRS, DataSetID en Languages
4. Mandatory INSPIRE GetCapabilities
1. Capabilities verwijzen naar de INSPIRE download services schema's in de
xsi:schemaLocation
2. De Capabilities valideren tegen het gedeclareerde schema, in xsi:schemaLocation
Bij Service Metadata in de Capabilities:
3. Keyword infoFeatureAccessService is aanwezig
4. De Capabilities bevatten een Title en Abstract
5. De Capabilities bevatten INSPIRE element ResourceType
6. De Capabilities bevatten INSPIRE element ResourceLocator
7. De Capabilities bevatten voor elk Feature Type een MetadataURL
8. De Capabilities bevatten INSPIRE element SpatialDataServiceType met waarde
'download'
9. De Capabilities bevatten voor elk Feature Type een WGS84BoundingBox
10. De Capabilities bevatten INSPIRE element TemporalReference
11. De Capabilities bevatten INSPIRE element Conformity
12. De Capabilities bevatten de elementen Fees en AccessConstraints
13. De Capabilities bevatten bij de ServiceProvider de ProviderName en ContactInfo
14. De Capabilities bevatten INSPIRE element MetadataDate
15. De Capabilities bevatten INSPIRE element MetadataPointOfContact
16. De Capabilities bevatten de INSPIRE Unique Resource Identifier
Voor alle MetadataURLs per FeatureType:
17. Het Metadata document is beschikbaar op de opgegeven URL
18. Het Metadata document bevat een fileIdentifier
Bij Service Metadata in een extern Metadata document:
19. De Service Metadata is beschikbaar op de opgegeven URL
20. De Service Metadata bevat het element MD_Metadata
Voor alle URLs van Dataset Metadata in de Service Metadata:
21. Het Metadata document is beschikbaar op de opgegeven URL
22. Het Metadata document bevat een fileIdentifier
23. De MD_Identifier bestaat in de Service Metadata
2. O-02 – DirectAccessWFS
Alle tests voor DirectAccessWFS zijn optioneel
1. BasicWFS - GetFeature and GetPropertyValue- Optional
1. De Capabilities adverteren ImplementsBasicWFS
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2.
3.

4.

5.
6.

2. GetPropertyValue geeft een ValueCollection terug
BasicWFS - Minimum Spatial Filter – Optional
1. De Capabilities adverteren de BBOX operator
Resource Identification and Ad Hoc Query – Optional
1. De Capabilities adverteren de ResourceId operator
2. Een GetFeature request met niet bestaand ResourceId levert een leeg response op
Minimum Standard Filter – Optional
1. De Capabilities adverteren de ImplementsMinStandardFilter
2. De Capabilities adverteren alle ComparisonOperators
3. De Capabilities adverteren de logical operators
4. Een GetFeature request met PropertyIsEqualTo levert een correct gefilterd resultaat op
Minimum Temporal Filter – Optional
1. De Capabilities adverteren de ImplementsMinTemporalFilter
Minimum XPath – Optional
1. De Capabilities adverteren ImplementsMinimumXpath
2. Een GetFeature request met een XPath numeriek predicaat levert een correct gefilterd
resultaat op
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5

Bijlage – Beperkingen huidige versie ETF

Het ETF kan niet alle eisen in de Technical Guidance geautomatiseerd en/of expliciet testen, omdat dit
technisch onmogelijk is of buiten scope (bijvoorbeeld omdat het de inhoud van de service en datasets
betreft). Hieronder volgt een overzicht van de zaken die het ETF niet test. Dit is de stand van zaken op 13
juni 2016.

5.1
1.

5.2

Beperkingen voor alle tests
Rapportage: er is geen PDF uitvoer in deze versie van SoapUI (alleen in SoapUI Pro).

Beperkingen WMS tests

1.

Als er geen extern metadata document aanwezig is, dient alsnog in een Discovery Service een
metadata document/record te zijn. Een controle hierop is niet mogelijk omdat niet duidelijk is
waar en hoe de metadata te vinden / identificeren is. Een id van de metadata ontbreekt
bijvoorbeeld in een Capabilities document.
2. INSPIRE Limitations on Public Access (wms:AccessConstraints): geen requirement, maar een
recommendation, kan hier geen test op maken.
3. Req 43: For layers with no associated default style, the INSPIRE Generic Conceptual Model [InNS
GCM] defines simple styles shall be used in data portrayal, derived from Symbology Encoding
Implementation Specification [OGC SEIS]: Point: grey square, 6 pixels; Curve: black solid line, 1
pixel; Surface: black solid line, 1 pixel, grey fill. : Dit is niet te testen omdat hiervoor kennis va de
Data Specificaties, de aanwezige data en analyse van de inhoud van een WMS response nodig is.
Hiervoor zijn handmatige controles nodig en definitieve versies van de Data Specificaties.
4. Req 44: zelfde problematiek als bij 43.
5. Req 48: Dimension for time and elevation: dit is niet automatisch te testen, omdat bekend moet
zijn of deze aanwezig zijn in de data die de WMS aanbiedt, waarvoor kennis van de inhoud vand e
service nodig is.
6. Req 49: A containing Category Layer itself includes a Name by which a map portraying all of the
nested layers can be requested at once. If a metadata description of this category composition
exists then the MetadataURL for the Category Layer shall be provided. : Dit is niet te testen
omdat het niet bekend is of er metadata van een category layer bestaat / ergens aanwezig is.
Vereist kennis van de metadata.
7. req 50 t/m 56 : deze eisen betreffen standaard WMS parameters en gedrag, dit wordt impliciet
getest omdat de WMS requests verstuurd worden.
8. req 57: image/gif en image/png toegestaan, maar het ETF maakt alleen gebruik van image/png
(dit is vanuit de Nederlandse profielen ook een eis).
9. req 58: het ETF analyseert niet de inhoud van de PNG op aanwezigheid van transparantie
10. Collation: req 62 t/m 65: dit betreft eisen die afhankelijk zijn van de implementatiestrategie van
een land. Dit vereist kennis van deze strategie en overstijgt een enkele implementatie van een
WMS, waardoor een automatische controle niet mogelijk is.
11. Inhoud en kwaliteit van de gegevens en metadata worden niet getest. Hiervoor zijn aparte
toetsen beschikbaar.
12. De declaratie van een eigen XML Schema via xsi:schemaLocation wordt alleen opgepakt als deze
in het root-element staat. Eventuele declaraties op andere plekken worden niet meegenomen bij
schema validatie.

5.3
1.

5.4
1.

Beperkingen Atom tests
Het ETF test minimaal op meertaligheid.

Beperkingen WFS tests
Het ETF test minimaal op meertaligheid.
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2.

3.

4.

5.5
1.

De test “O-02 – DirectAccessWFS: BasicWFS - Minimum Spatial Filter – Optional” kan niet testen
of de BBOX-filters daadwerkelijk goed functioneren. Hier is namelijk kennis van de aangeboden
data van nodig. Een dergelijke test is alleen goed mogelijk met een vooraf gedefinieerde en
ingeladen test-dataset, zoals in de officiële OGC tests mogelijk is voor WFS 1.1.0.
De test “O-02 – DirectAccessWFS: Minimum Temporal Filter – Optional” kan niet testen op
daadwerkelijk goed functioneren van de operator During, omdat daarvoor data met temporele
eigenschappen vereist zijn. Deze zijn niet per definitie beschikbaar, omdat momenteel nog geen
geharmoniseerde datamodellen vereist zijn, waarin die temporele aspecten aanwezig zijn.
De tests voor “O-02 – DirectAccessWFS: Minimum Standard Filter – Optional” en “DirectAccess
WFS - Minimum XPath” zijn afhankelijk van goed verloop van de test “O-01 BasicWFS GetFeature and GetPropertyValue- Optional”. Als deze laatste test niet slaagt, zullen de andere
tests niet goed uitgeveord kunnen worden.

Beperkingen tests Kwaliteit van services WMS
Kwaliteit van service toetsen: de rapportage kent geen 90% lijn zoals die in de discussiestukken
over testen van kwaliteit voor services momenteel geïnterpreteerd wordt. Het ETF kan het
gemiddelde gebruiken of alleen de fouten rapporteren.

Geonovum – Handleiding conformiteittoets INSPIRE View Service en Download Service met het ETF

44

