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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa kehitysprojekti, jossa yritys 
X:n vanhat Javalla koodatut käyttöliittymätestit päivitettiin ajantasaiseen muotoon Robot 
Frameworkin avulla. Myös testien dokumentaatio päivitettiin vastaamaan uusien testien sisäl-
töä. Asiakas oli suomalainen tietojenkäsittelyalalla toimiva yritys.  

Työn tietoperusta perustuu kirjallisiin ja sähköisiin lähteisiin. Siinä perehdytään kehityspro-
jektissa käytettyihin menetelmiin ja käsitteisiin, kuten ohjelmistotestaukseen, regressiotes-
taukseen, testiautomaatioon ja Robot Frameworkiin. Kehitystyön toteutuksesta kuvataan pro-
jektin vaiheet suunnittelu- ja valmisteluvaiheesta projektin valmistumiseen. Työn tuloksessa 
on huomioitu asiakkaan antama palaute sekä omakohtaiset työn aikana tehdyt havainnot.  

Testien automatisoiminen toteutettiin RIDE-editorin avulla ja testien sisältämät toiminnalli-
suudet selvitettiin lukemalla vanhojen käyttöliittymätestien dokumentaatiota sekä niiden oh-
jelmakoodia. Testien dokumentointi suoritettiin käyttäen Spiratest-työkalua. 

Työn tuloksena syntyi projektin alussa määritellyille palveluille tarkoitettu automatisoitu tes-
tisetti, missä testit ovat ajantasaisia ja loogisesti nimettyjä. Testit saadaan halutessa nyt 
myös ajastettuun ajoon esimerkiksi päivittäin Jenkins –sovelluksen avulla. Testien dokumen-
taatio on sijoitettu yhteen paikkaan, josta se on selkeästi ja helposti luettavissa. 
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The objective of this Bachelor’s thesis was to perform a development project where company 
x’s old Java-coded user interface tests were upgraded to an up-to-date format using the Ro-
bot Framework. The test documentation was also updated to match the new tests’ content. 
The commissioner was a Finnish company operating in the data processing industry. 

The knowledge base of the work is based on written and electronic sources. It explores the 
methods and concepts used in the development project, such as software testing, regression 
testing, test automation and Robot Framework. The thesis describes the different phases of 
the development work from planning and preparation phase to completion of the project. In 
the results of the project the feedback provided by the customer and the personal observa-
tions made during the work have been considered. 

The automation of the test was executed using the RIDE editor and the functionalities of the 
tests were determined by reading the documentation of the old user interface tests and their 
script. The documentation of the tests was executed using the Spiratest tool. 

The outcome of the project was an automated test set for the services defined in the begin-
ning of the project. The tests are now up-to-date and logically named. The documentation of 
the tests is placed in one place from where it is clearly and easily readable.  
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1 Johdanto 

Testaaminen on tärkeä osa-alue lähes minkä tahansa palvelun tai tuotteen tuotantoprosessia 

ja sen suorittamatta jättämisellä voi olla suuriakin seurauksia, kun tuote tai palvelu otetaan 

käyttöön. Hyvällä testausprosessilla voidaan välttää merkittäviä virheitä tai ongelmia palve-

lussa. Sillä voidaan myös säästää tuotantokustannuksissa, mikäli virheet tai toimivuusongel-

mat saadaan kiinni mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ohjelmistotestausta tehdään paljon 

ja sen avulla saadaan laadukkaampia ja paremmin toimivia ohjelmistoja ja palveluja aikaan. 

Ohjelmistotestaukseen sisältyy paljon eri osa-alueita ja testaustapoja, joista yhteen pureu-

dumme tarkemmin tässä opinnäytetyössä. 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käydään läpi kehitysprojektia, jossa vanhat Java-ohjel-

mointikielellä koodatut regressiotestit luodaan Robot Frameworkille ja testien dokumentaatio 

päivitetään ajantasaiseen ja helpommin luettavaan muotoon. Vanhat regressiotestit ovat ol-

leet melko epäselviä ja vaikeita käyttää, sekä monissa testeissä myös testidata on ollut van-

hentunutta tai väärää. Testien dokumentaatio ei ole ollut myöskään ajan tasalla ja dokumen-

taatio on sijainnut ripotellen eri kansioissa. Tämän johdosta on nähty selvä tarve toteuttaa 

projekti testien ja testien dokumentaation kehittämiseksi. Työssä käydään läpi myös projektin 

suorittamisella saatuja hyötyjä sekä arvioidaan koko projektin kulkua. Ohjelmistotestausta, 

testiautomaatiota sekä yleistä käsitteistöä avataan lukijalle ja sitä kautta luodaan teoreetti-

nen viitekehys projektin läpikäymistä varten. Työn liitteeksi on kerätty myös hieman käsit-

teistöä, jota raportissa tullaan käyttämään. 

Projekti oli selvä työelämän kehitysprojekti ja sitä kautta erittäin hyvä vaihtoehto opinnäyte-

työn aiheeksi. Olen projektin aikana päässyt kehittämään paljon ammatillista osaamistani, 

sekä joutunut ottamaan selvää monista alan termeistä sekä ohjelmista ja niiden toiminnasta. 

Siten opinnäytetyön tekeminen aiheesta tukee myös hyvin ammatillista kehitystäni. Opinnäy-

tetyöstä voi olla tulevaisuudessa hyötyä esimerkiksi yritykselle, joka on pohtimassa automaa-

tiotestauksen kehittämistä tai käyttöönottoa yrityksessään. Työ toimii samalla myös esimerk-

kinä, kuinka testiautomaatioprojekti käytännössä toimii. Työelämäprojekti kesti huhtikuusta 

kesäkuulle ja opinnäytetyötä alettiin työstämään heinäkuussa.  
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2 Kohdeyritys ja tavoitteet 

Kohdeyrityksenä ja asiakkaana projektissa oli tietojenkäsittelyn toimialalla toimiva vuonna 

2003 perustettu suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja siellä 

työskentelee n.30 työntekijää. Tietoturvallisista syistä johtuen en käytä kohdeyrityksen nimeä 

työssäni vaan puhutaan siitä asiakkaana tai toimeksiantajana.  

Projektin toteuttajana puolestaan toimi Sogeti Finland Oy, joka on maailmanlaajuinen tes-

tauksen ja laadunvarmistuksen konsultointipalveluja tarjoava yritys. Sogetilla työskentelee 

yhteensä noin 26 000 konsulttia viidessätoista eri maassa ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Pa-

riisissa Ranskassa. Sogeti Finland on Suomen yksikkö, jossa työskentelee noin 200 työntekijää. 

Sogeti Finlandin pääkonttori sijaitsee Espoossa. (Sogeti 2018.) 

Projektin tavoitteena oli luoda asiakkaalla olleet vanhat verkkosovelluksia testaavat käyttö-

liittymätestit Robot Frameworkille ja saada testeistä näin selkeämmin luettavia, helppokäyt-

töisempiä ja helpommin muokattavia. Vanhojen testien lukeminen ja muokkaaminen vaativat 

jonkin verran Java-koodin ymmärrystä sekä yleistä osaamista koodauksesta, kun taas Robot 

Frameworkillä toteutetut testit ovat helppolukuisempia ja helpommin muokattavissa avainsa-

noihin pohjautuvan koodin takia. Uudet testit olivat tarkoitus myös parametrisoida eli kaikki 

testeihin syötettävä muuttuva data oli tarkoitus sisällyttää muuttujiin, joita pystyttäisiin 

muokkaamaan yhdestä tiedostosta käsin. Myös testien dokumentaatio oli tarkoitus päivittää 

ajan tasalle ja selkeämpään muotoon, sillä vanha dokumentaatio sijaitsi ripotellen eri pai-

koissa ja se olin osin vanhentunutta tai väärää. 

Opinnäytetyöraportin tavoitteena on luoda lukijaystävällinen ja informatiivinen dokumentti 

kehitysprojektin kulusta nidottuna aihealueen teoriaan ja nykytilaan. Työssä on tarkoitus 

myös käydä läpi työelämässä tehdyn projektin tuloksia sekä arvioida koko opinnäytetyöprojek-

tin kulkua ja asetettuja tavoitteita. 

3 Ohjelmistotestaus 

Juuri auennut uusi verkkopalvelu toimii heikosti ja sivu ei välillä tahdo edes aueta kunnolla. 

Myös älypuhelimeen ladatussa uudessa sovelluksessa on jotain häikkää, eivätkä kaikki toimin-

not toimi, kuten on haluttu. Monelle on varmasti tullut vastaan tällaisia tilanteita. Ohjelmis-

tojen heikkoon toimivuuteen tai ohjelmistovirheisiin voi olla useita syitä, mutta monesti sii-

hen vaikuttaa myös liian vähälle huomiolle jäänyt testaaminen. Ohjelmistotestaus on erittäin 

tärkeä osa ohjelman tuotantoa ja sen pitäisi olla läsnä koko ohjelman elinkaaren ajan, suun-

nitteluvaiheesta aivan ylläpitovaiheen loppuun saakka (Homes 2013, 5).  

Ohjelmistotestauksen avulla pyritään varmistamaan, että ohjelmistotuotteesta tulee sellai-

nen, kuin on ennalta määritelty ja haluttu. Sen avulla voidaan myös selvittää, että ohjelmis-
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ton eri toiminnot toimivat halutulla ja suunnitellulla tavalla. (Kasurinen 2013, 10.) Itse tes-

tausprosessin avulla voidaan tunnistaa virheitä, aukkoja tai puutteita testattavassa järjestel-

mässä ja siitä saatuja tietoja hyödyntämällä pystytään varmistamaan määritettyjen vaatimus-

ten täyttyminen. Testausta suorittaa useimmiten testaajat sekä laadunvalvojat, mutta paljon 

testausta tekee myös järjestelmän kehittäjät. Kehittäjien testaaminen on yleensä yksikkötes-

tausta, jossa testataan järjestelmän pienien komponenttien toimivuutta. Kehitysprojektien 

aikana usein myös loppukäyttäjä suorittaa testausta järjestelmälle. Loppukäyttäjä on kannat-

tava ottaa mukaan testaukseen, koska heitä varten järjestelmää luodaan ja heillä on varmasti 

tärkeitä mietteitä järjestelmän toimivuuden kannalta. (Tutorialspoint 2018.) 

Ohjelmistotestauksesta puhuttaessa puhutaan monesti v-mallista, jonka mukaan kehityspro-

jektissa testaamisella on neljä vaihetta: yksikkötestaus, integrointitestaus, järjestelmätestaus 

ja hyväksymistestaus. Yksikkötestauksessa testataan järjestelmän jonkin yksittäisen funktion 

toimintaa ja sitä suorittaa usein itse ohjelmoijat tai kehittäjät. Yksikkötestauksen tavoite on 

varmistaa, että juuri luotu uusi komponentti tai muutos järjestelmässä toimii virheettömästi. 

Kun järjestelmän pieniä komponentteja alkaa kerääntymään enemmän ja niitä ruvetaan yh-

distämään, täytyy seuraavaksi toteuttaa integrointitestausta. Sillä varmistetaan, että järjes-

telmän pienet palikat toimivat myös yhdessä kokonaisuutena. Integrointitestauksen jälkeen 

yhdistetyistä palikoista aletaan kokoamaan koko järjestelmää, jolloin on syytä suorittaa jär-

jestelmätestausta. Järjestelmätestausta suoritetaan testausympäristössä ja sen avulla varmis-

tetaan, että järjestelmä toimii kokonaisuutena asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Viimei-

nen v-mallin mukainen testausvaihe on hyväksymistestaus, jossa lähes valmis järjestelmä tar-

kastetaan, että se on tarpeeksi korkealaatuinen ja täyttää vaaditut tavoitteet. Samalla tuote 

ja sen laatu usein myös hyväksytetään asiakkaalla. (Kasurinen 2013, 50-58.) 

 

Kuvio 1: V-malli 

Vaatimusten 

määrittely 

Määrittely 

Suunnittelu 

Yksikkötestaus 

Hyväksymis-

testaus 

Järjestelmä-
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testaus 

Ohjelmointi 

Projektin kulku 
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Järjestelmätestaus on usein testausprosessin ydinvaihe, jossa testataan siis kokonaisen järjes-

telmän toimivuutta. Järjestelmätestaus pitää sisällään monenlaista eri testaamista käyttäjä-

testauksesta suorituskykytestaukseen, mutta sitä tehdään myös tiettyjen mallien mukaan. 

Kolme tyypillistä testausmallia ovat musta laatikko –testaus(black box testing), lasilaatikko-

testaus(white box testing) ja harmaa laatikko –testaus(gray box testing). Musta laatikko –tes-

tauksessa ohjelmalle annetaan syötteitä ja tarkastellaan ohjelman antamaa tulosta ja verra-

taan sitä haluttuun tulokseen. Lasilaatikkotestaus toimii samalla tavalla, mutta lisäksi siinä 

nähdään, mitä tapahtuu järjestelmän sisällä ja mahdollista virhettä voidaan etsiä esimerkiksi 

ohjelman lähdekooditasolta. Lasilaatikkotestaus vaatii huomattavasti musta laatikko -tes-

tausta enemmän ymmärrystä järjestelmästä ja sen koodista. Harmaa laatikko –testauksessa 

yhdistetään molempien edellä mainittujen testausmallien etuja. Se sopii esimerkiksi projek-

tiin, jossa päästään kyllä ohjelman lähdekoodiin käsiksi, mutta sen alla olla vielä jokin raja-

pinta, johon testaajalle ei ole enää pääsyä. (Kasurinen 2013, 65-69.) 

3.1 Regressiotestaus 

Regressiotestaus on yhdenlaista ohjelmistotestausta. Sitä on erittäin tärkeä suorittaa varsin-

kin, kun ohjelmiston koodia muokataan. Sen avulla saadaan testattua, ilmeneekö muokkauk-

sen jälkeen joitain ongelmia palvelun tai ohjelman toiminnassa. Regressiotestaus perustuu sii-

hen, että ennen ohjelmistokoodin muokkaamista läpi menneet testit ajetaan uudestaan ja 

varmistetaan, että koodin muuttuessa vanhat toiminnallisuudet toimivat edelleen halutulla 

tavalla. Regressiotestauksen avulla voidaan välttää esimerkiksi ohjelmistovirheiden eli bugien 

joutumista julkaistavaan ohjelmistoversioon tai esimerkiksi ehkäistä projektin budjettia ylit-

tymästä ohjelmistovirheiden myöhäisen löytymisen takia. (Kolawa 2018.) Regressiotestaus 

auttaa siis ohjelmiston laadun parantamisessa ja varsinkin sellaisissa ohjelmistoissa, missä 

päivityksiä ja uusia ominaisuuksia tulee usein lisää, on regressiotestaus tärkeässä asemassa. 

Sillä saadaan selville myös ongelmakohtia, jotka toistuvat ohjelmiston kehityksen yhteydessä 

ja kun ne tunnistetaan, niitä pystytään jatkossa välttämään paremmin. (Vaidhyanathan 2018.)  

Regressiotestausta on syytä suorittaa usein ja siksi se onkin melko aikaa vievää ja sitä kautta 

tuo tietenkin myös lisäkustannuksia ohjelmistokehitykselle. Regressiotestausta voidaan tehdä 

manuaalisesti, mutta huomattavasti kustannustehokkaampi ratkaisu on sen automatisoiminen. 

Kun ohjelmaa koodataan esimerkiksi päivittäin, olisi vaikkapa yöllä hyvä suorittaa automaatti-

nen regressiotestiajo, jotta virheet nähtäisiin mahdollisimman nopeasti ja niihin pystyttäisin 

reagoimaan. Tehokasta regressiotestausta varten on kannattavaa luoda hyvä suunnitelma tes-

tauksen toteuttamisesta. Testien luomista varten on tärkeää tuntea ohjelmisto ja tietää, 

mitkä ovat ne asiat, joita tarvitsee testata kattavan tuloksen saamiseksi. (Kolawa 2018.) 
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3.2 Testiautomaatio 

Testiautomaatio tai automaatiotestaus, jota usein myös kuulee käytettävän, tarkoittaa jonkin 

työkalun avulla automatisoidusti suoritettuja testejä (Kasurinen 2013, 76).  Testiautomaatio 

kehittyy tällä hetkellä nopeasti ja yhä enemmän testaajia työskentelee sen parissa. Eniten 

testiautomaatiosta saadaan hyötyjä regressiotestauksessa, sillä usein siinä testien ajomäärät 

ovat suurimpia. Kun tehdään pieniä muokkauksia ohjelman koodiin, voidaan automatisoitu 

regressiotesti ajaa muokkauksen jälkeen helposti ja nähdä heti mahdolliset virheet. Ja kuten 

Kasurinenkin (2013, 76) teoksessaan toteaa, kun testit ovat automatisoituja, vapauttaa se sil-

loin testaajan tekemään jotain muuta, sillä testejä ei silloin tarvitse enää manuaalisesti suo-

rittaa. Tämä tekee testaajan työstä tuottavampaa ja nopeampaa.  

Testiautomaation käyttöönoton perimmäiset syyt yrityksille ovat varmasti kustannuksien vä-

hentäminen, tehokkuus ja parempi kattavuus. Nämä tekijät syntyvät kuitenkin monen tekijän 

summasta. Testiautomaation myötä manuaalitestaajia vapautuu muihin töihin, kun järjestel-

mät toimintoja ei tarvitse enää moneen kertaan näppäillä ja klikkailla manuaalisesti vaan se 

hoituu automatisoidun skriptin avulla. Automatisointi myöskin nopeuttaa testausprosessin toi-

mintaa, koska samat testitapaukset saadaan tehtyä nopeammin ja sitä kautta raportit suorite-

tuista testeistä saadaan nopeammin kehitys- ja testaustiimeille. Myös toistojen määrä auto-

matisoiduille testeille samassa ajassa verrattuna manuaalisiin testeihin, on huomattavasti 

suurempi. Laatukin testiprosessissa saattaa parantua, sillä manuaalisesti testattaessa jokin 

toiminto voi testaajalta jäädä huomioimatta ja silloin siinä mahdollisesti piilevää bugia ei 

välttämättä huomata. Automatisoitu testi puolestaan pyörähtää aina täsmälleen samanlaisena 

kuin se on koodattu. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat loppukädessä testauksesta koituviin ku-

luihin ja tehokkuuteen positiivisesti. (SmartBear 2018.)  

Testiautomaatioprosessissa eniten aikaa vievä ja eniten kustannuksia tuottava vaihe on usein 

automatisoinnin käyttöönotto. Kun on todettu, että projektissa on kannattavaa ottaa testiau-

tomaatio käyttöön, alkaa automatisoitavien testien suunnittelu. Suunnitteluvaihe on erittäin 

tärkeä, sillä testeistä on pyrittävä saamaan samaan aikaa kattavia, mutta silti mahdollisim-

man nopeita suorittaa. Kun suunnitelma on saatu tehtyä, täytyy valita projektiin sopiva testi-

automaatiotyökalu, jolla itse automatisointi suoritetaan. Kun testitapaukset on suunniteltu ja 

automatisointiin soveltuva työkalu on valittu, voidaan testitapauksia vasta alkaa automati-

soida. 

Testiautomaatioon liittyy kuitenkin myös muutamia huomioitavia asioita, kuten testien yllä-

pito ja testiautomaation soveltuvuus. Vaikka testit saadaan pyörimään napin painalluksella, 

on niitä kuitenkin ylläpidettävä. Testejä ylläpitäväksi tahoksi jää usein kehityspuoli, joten on 

syytä varmistaa, että heillä on riittävä osaaminen ja riittävästi aikaa testien ylläpitämistä var-

ten. Testiautomaatiota harkitessa on myös selvitettävä, että se soveltuu varmasti haluttuihin 

testattaviin toimintoihin. Mikäli tarkoituksena on, että testitapauksia täytyy muuttaa usein tai 
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testitoistojen määrä on vähäinen, ei automaatio ole siihen tilanteeseen välttämättä kovin-

kaan hyvä ratkaisu. (Kasurinen 2013, 78-79.) 

3.2.1 Testiautomaatiostrategia 

Testiautomaatiokehityksessä testistrategian suunnittelu on tärkeässä asemassa ennen testauk-

sen aloittamista. Siihen kuinka tulisi toimia, ei ole suoraa mallia, mutta yksi yleisesti kette-

rässä kehityksessä käytössä oleva testiautomaatiostrategian malli on testiautomaatiopyramidi. 

Pyramidin avulla voidaan hyvin havainnollistaa erilaisten testien määrällistä jakautumista. Py-

ramidin suurimman palasen pohjalla muodostavat yksikkö- ja komponenttitestit, joita teh-

dään eniten suhteessa muihin automatisoituihin testeihin. Toiseksi eniten puolestaan on hy-

väksymistestejä ja ylimpänä palasena pyramidissa ovat käyttöliittymätestit. (Chawla 2018.) 

 

 

Kuvio 2: Testiautomaatiopyramidi 

Yksikkö- ja komponettitestit testaavat järjestelmän pieniä osia esimerkiksi kirjautumista tai 

tietojen lähetyspainikkeen toimivuutta. Yksikkötestejä voidaan ajaa nopeasti heti ohjelma-

koodin luomisen tai muokkaamisen jälkeen ja siten huomata heti mahdollinen järjestelmän 

rikkoutuminen tai virheellinen toiminta. Yksikkötestien tarkoituksena on kattaa suuri osa koko 

järjestelmän toiminnoista ja sitä kautta ne muodostavat pohjan koko automaatiotestaukselle. 

(Chawla 2018.)  

Hyväksymistesteillä varmistetaan puolestaan, että järjestelmän toimivuus vastaa asetettuja 

toiminnallisia ja liiketoiminnallisia vaatimuksia. Hyväksymistestauksen avulla nähdään, onko 

 

Käyttöliittymätestit 

Hyväksymistestit 

Yksikkö- ja komponenttitestit 
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palvelu valmis toimitettavaksi loppukäyttäjille. Järjestelmät koostuvat erinäköisistä pienem-

mistä palasista ja hyväksymistestauksessa testataan näiden kaikkien palasten muodostamaa 

kokonaisuutta. (Softwaretestingfundamentals 2018.) Hyväksymistestauksessa testien määrä on 

vähäisempi kuin yksikkötestauksessa, mutta itse testitapaukset ovat usein pidempiä ja laa-

jempia. 

Käyttöliittymätesteillä keskitytään puolestaan testaamaan järjestelmän käyttäjärajapinnan 

toimivuutta, eli esimerkiksi verkkosivuilla itse verkkosivun toimivuutta käyttäjän näkökul-

masta. Käyttöliittymätesteillä siis simuloidaan toimintoja, joita käyttäjä tulee tekemään ja 

varmistetaan, että ne toimivat oikein. Testit voivat olla lyhyitä tai pidempiä riippuen käyttö-

liittymän laajuudesta ja eri toimintojen määrästä. Käyttöliittymätestausta tehdään manuaali-

sesti, mutta usein varsinkin yksinkertaisimpia ja lyhyitä toiminnallisuuksia automatisoidaan 

sen kustannustehokkuuden ansiosta. (Urbonas 2013.) 

3.2.2 Robot Framework 

Robot Framework on Pekka Klärckin suunnittelema sovelluskehys testiautomaatiota ja hyväk-

symistestausta varten. Alkujaan Robot Frameworkia kehitettiin Nokia Networksillä 2000-luvun 

puolivälistä alkaen ja vuonna 2008 se julkaistiin avoimeen lähdekoodiin perustuvana ohjelmis-

tona. (Klärck 2018.) Robot Framework on Python pohjainen sovelluskehys ja se perustuu 

avainsanapohjaiseen testaukseen ja taulukkopohjaiseen ohjelmointiin. Valmiita avainsanoja 

saadaan käyttöön ladattavien kirjastojen avulla, mutta niitä pystytään myös itse luomaan esi-

merkiksi Pythonilla (Robot Framework 2018.)  

Avainsanapohjainen testaus (Keyword Driven Testing) perustuu avainsanoilla tehtävään koo-

daukseen. Testit kirjoitetaan taulukkomuotoisena, jossa jokaiselle eri toiminnolle on ole-

massa oma avainsana. Jokaiselle avainsanalle syötetään puolestaan arvoja niiden vaatimusten 

mukaan. Avainsanapohjaisen testauksen hyötyjä ovat sen helppokäyttöisyys ja selkeys. Myös 

vähemmänkin koodaustaitoja omaava henkilö voi hyvin kirjoittaa testejä ja luoda avainsa-

noja. Avainsanat ovat usein myös monikäyttöisiä, jolloin yhden avainsanan luomisella voidaan 

saada hyötyjä useissakin eri testeissä. Huonoja puolia avainsanapohjaisessa testauksessa on 

sen rajoittuvuus ja etenkin erittäin tekniset testaajat voivat tuntea tekniikan liian kömpelöksi 

monimutkaisten järjestelmien kanssa. Myöskin testien ja avainsanojen luomiseen voi kulua 

paljonkin aikaa, mikä voi hidastaa projektia varsinkin sen alkuvaiheessa. (Tutorialspoint 

2018.) 

Robot Frameworkin käyttöönotto perustuu usein sen helppokäyttöisyyteen ja muokkautuvuu-

teen. Ohjelmistokehyksen asennusvaihe on melko monivaiheinen ja siinä täytyy olla tarkkana 

oikeiden versioiden ja ohjelmistopolkujen kanssa. Siihen löytyy kuitenkin selkeät ohjeet esi-

merkiksi Robot Frameworkin omasta käyttöoppaasta, jossa on avattu monia eri tapoja asentaa 
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Robot Framework. Avoimen lähdekoodin ohjelmistona Robot Framework on helposti muokat-

tavissa, kun esimerkiksi omien kirjastojen tai avainsanojen luominen on mahdollista. Robot 

Framework on ilmainen ja soveltuu kaikille yleisimmille käyttöjärjestelmille, mikä tekee siitä 

myös varsin varteenotettavan vaihtoehdon automaatiotestaustyökaluksi yrityksille. 

Robot Frameworkin tärkeä ominaisuus on myös, että se koostaa testiajon tuloksista selkeän 

raportin, joissa näkyy kattavasti, miten testi on sujunut. Raportissa näkyy jokainen testiaskel 

ja sen onnistuminen tai epäonnistuminen ja sen mukaan koko raportin väri on joko vihreä(on-

nistunut) tai punainen(epäonnistunut). Raporttiin saadaan lisäinfoa testiin tehdyn kommen-

toinnin ja lokituksen avulla ja sitä kautta siitä saadaan myös helpommin ymmärrettävä esi-

merkiksi henkilölle, joka ei ole käyttänyt Robot Frameworkiä. (Bisht 2013, 92–100.) 

3.3 Scrum-menetelmä ohjelmistoprojektissa 

Paljon käytetty vesiputousmalli, jossa projekti etenee tiukasti suunnitelman mukaan, toimii 

projekteissa, joissa vaatimukset ovat selkeitä ja kiinteästi määriteltyjä ja tarvittava osaami-

nen on varmasti saatavilla. Vesiputousmallissa projekti etenee vaihe vaiheelta; kun toinen 

vaihe on saatu päätökseen, niin alkaa seuraava vaihe. Sen hyötyjä ovat tekniikan selkeys ja 

helppokäyttöisyys. Huonoja puolia puolestaan on riskien kasvaminen ja tekniikan vaikea 

muokkautuvuus ei tarkoituksiin, mitä varten vesiputousmalli ei sovellu kovinkaan hyvin suu-

riin, monimutkaisiin tai paljon muokkautuviin projekteihin. (Tutorialspoint 2018.) 

Tämän takia viime vuosikymmenten aikana päätään ohjelmistokehityksessä ovatkin nostaneet 

erilaiset ketterät menetelmät kuten Scrum-menetelmä. Menetelmää on käytetty ohjelmisto-

kehityksessä 1990-luvulta alkaen ja se on kehitetty monimutkaisten ja suurien kehitysprojek-

tien hallintaan (Tutorialspoint 2018). Scrum-menetelmän ideana on toimia scrumtiimissä, joka 

voi koostua yhdestä tai useammasta kehitystiimistä. Kehitystiimi tekee yhdessä tiivistä yhteis-

työtä ja kommunikoi päivittäin käytävillä päiväpalavereilla (daily meeting). Scrumtiimiin kuu-

luu tuoteomistaja (product owner), kehitystiimit (development team) sekä scrummaster. Tuo-

teomistaja on yksi projektin jäsenistä, joka asettaa kehitystiimeille työn vaatimukset ja vas-

taa niistä yhdessä tiimien kanssa. Scrummaster puolestaan varmistaa, että tiimit ymmärtävät 

työn tavoitteet ja käytettävät tekniikat. Scrummaster myös fasilitoi tapahtumia esimerkiksi 

sopimalla aikatauluja tiimien palavereille. Kehitystiimi koostuu osaajista, joiden tehtävänä on 

toteuttaa sprintin alussa määritellyn tehtävälistan sisältö. Tiimi toimii itseohjautuvasti ja vas-

tuu työn tuloksesta on koko kehitystiimillä riippumatta sen sisäisestä työnjaosta. Kehitystii-

missä olisi hyvä olla ainakin kolme henkilöä, mutta mielellään kuitenkin alle yhdeksän, jotta 

esimerkiksi aikataulujen sopiminen ja yhteinen kommunikointi ei mene liian monimutkaiseksi. 

(Schwaber & Sutherland 2017, 6-8.)  
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Kuvio 3: Scrum-malli 

Scrum-menetelmää käytettäessä edetään sprinttimäisesti ja pidetään kehitystiimin kanssa 

päivittäin lyhyitä palavereita projektin edistymisestä. Sprintit ovat usein lyhyitä maksimissaan 

muutaman kuukauden pituisia jaksoja ja seuraava sprintti alkaa heti edellisen päätyttyä. Jo-

kainen sprintti lähtee liikkeelle tehtävälistan(backlog) luomisella, kuten kuviosta 3 voidaan 

myös huomata. Tehtävälistaan listataan kaikki suunnitellut toimet, joita kehitystiimi tulee 

suorittamaan kyseisen sprintin aikana. Kehitystiimi alkaa työstää suunniteltuja tehtäviä, 

minkä jälkeen sprintin lopussa pidetään tuotoksen katselmointisessio eli retrospektiivi, missä 

esitellään työn tulokset ja pohditaan mahdollisista jatkotehtävistä. Tämän jälkeen alkaa taas 

uudelle sprintille tehtävälistan luominen. Mikäli edelliseltä sprintiltä on jäänyt tehtäviä to-

teuttamatta, otetaan ne usein mukaan seuraavaan sprinttiin, jossa niiden työstämistä jatke-

taan. (Tutorialspoint 2018.) 

4 Projektin suunnittelu ja toteutus 

Asiakkaan vanhat käyttöliittymän regressiotestit testasivat sen tarjoamien verkkosovellusten, 

kuten erilaisten hakemusjärjestelmien toimivuutta. Vanhat testit testasivat myös työpöydän 

eli etusivun, jonka kautta sovelluksiin päästään, toimivuutta. Testit kattoivat yhteensä kah-

deksan eri sovellusta, joten itse järjestelmiin ja niiden toiminnallisuuksiin oli hyvä tutustua 

hieman etukäteen. Myöskin vanhoihin testeihin ja testien dokumentaatioon oli syytä perehtyä 

ennen varsinaisen työn aloittamista. 

Ennen projektin hyväksymistä asiakkaan tai toteuttajan puolelta, oli tehty työmääräarvio 

koko projektille ja sen mukaan määritelty deadline, jolloin työn tulisi olla valmis. Projektin 

suunnitteluvaihe käynnistyi pohtimalla yhdessä testaustiimin kanssa, mikä olisi paras työnjako 

ja mikä olisi paras keino toistemme informoimiseen projektin etenemisestä ja mahdollisista 

ongelmatilanteista. Päätimme jakaa tehtävät sovelluksittain, mikä tuntui selkeimmältä ja yk-

sinkertaisimmalta tavalta. Päätimme myös toteuttaa projektin sprinttimäisesti etenemällä eli 

käyttämällä Scrum-menetelmää. Teimme aluksi työlistan koko projektin tehtävistä ja ja-

oimme tehtävät aikajärjestykseen sprinttiä varten. Projekti oli ajallisesti sen verran lyhyt, 

Projektin 
työlista 

Sprintin 

tehtävälista 

Tuotoksen 

katselmus 

Sprintti 

Päiväpalaveri 
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että se päätettiin toteuttaa yhdellä sprintillä. Tehtävälistan luomisen jälkeen sovimme päivit-

täiset scrum-tapaamiset, joissa voitiin käydä läpi sen hetkinen tilanne sekä keskustella esi-

merkiksi mahdollisista ongelmatilanteista tai aikatauluasioista. Sprintin jälkeen eli projektin 

loppuun suunniteltiin pidettävän retrospektiivi, mutta tarkkaa päivää sille ei vielä siinä vai-

heessa sovittu. Lopuksi määritimme vielä hieman yhteisiä toimintamalleja, kuten tiedostojen 

tallennuspaikat ja kansiorakenteen muotoilu sekä testisarjojen rakenteet. Tämä tehtiin hel-

pottamaan testitiedostojen selkeyttä ja niiden ylläpitoa jatkossa. 

4.1 Virtuaalityöaseman ja testausympäristön valmistelu 

Kun suunnitteluvaihe oli saatu päätökseen, aloitettiin itse projektin työstäminen, joka lähti 

käyntiin testausympäristön pystyttämisellä. Käytimme projektissa asiakkaan tarjoamaa virtu-

aalityöasemaa, johon täytyi tehdä muutamia asennuksia, jotta uusia automatisoituja testejä 

pystyttiin lähteä luomaan ja myöhemmin ajamaan niitä.  

Aluksi täytyi asentaa Robot Framework ja siihen liittyvät työkalut ja ohjelmat. Lähdettiin liik-

keelle Pythonin asennuksella, sillä Robot Framework on Python pohjainen viitekehys. Asen-

nettiin Python, minkä yhteydessä oli tärkeää muistaa lisätä Python ja Python/Scripts hakemis-

topolut Windowsin ympäristömuuttujiin, mikäli ne eivät päivittyneet sinne automaattisesti. 

Ympäristömuuttujilla voidaan esimerkiksi määrittää polku, josta käynnistettävä ohjelma hae-

taan tai antaa arvoja, jotka vaikuttavat ohjelman prosesseihin (Techopedia 2018). Tämän jäl-

keen täytyi asentaa paketinhallintajärjestelmä. Tähän tarkoitukseen sopiva oli PIP, joka on 

Python pohjaisten sovellusten hallintaan tarkoitettu paketinhallintajärjestelmä. PIP:in avulla 

saatiin asennettua Robot Framework syöttämällä komentokehotteessa komento ”pip install 

robotframework”.  

Robot Frameworkin asentamisen jälkeen tarvitsimme editorin automatisoitujen testien luo-

mista varten. Testitiedostot ovat normaaleja tekstitiedostoja, joten niitä voidaan toki kirjoit-

taa esimerkiksi Notepadin avulla, mutta huomattavasti helpompaa ja nopeampaa on käyttää 

siihen tarkoitettua editoria. Tässä projektissa käytimme RIDE nimistä editoriohjelmaa. RIDE:n 

asennusta varten täytyi asentaa WxPython, joka on puolestaan käyttöliittymäkehitykseen 

suunnattu Python-lisäosa. WxPythonin asennuksen jälkeen saatiin asennettua RIDE virtuaaliko-

neelle komentokehotteen kautta komennolla ”pip install robotframework-ride”. 

Testit joita oli tarkoitus luoda, olivat selainpohjaisia, joten tarvitsimme Robot Frameworkille 

verkkopohjaiseen käyttöliittymätestaukseen tarkoitetun kirjaston eli Selenium2Libraryn. Se 

saatiin asennettua komentokehotteessa komennolla ”pip install robotframework-selenium2lib-

rary”. Tämän jälkeen täytyi asentaa webdriverit eli verkkoajurit kolmelle selaimelle, joita ta-

koituksena oli käyttää; Google Chromelle Chromedriver, Internet Explorerille IEDriver ja 

Mozille Firefoxille Geckodriver. Verkkoajureiden avulla testiautomaatiotyökalu ja selain pys-
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tyvät ”keskustelemaan” keskenään ja täten se mahdollistaa verkkosivun automaatiotestauk-

sen. Lopuksi täytyi vielä päivittää selaimet haluttuihin versioihin, minkä jälkeen asen-

nusurakka oli vihdoin valmis. Lopuksi oli hyvä varmistaa vielä, että ohjelmat toimivat halu-

tulla tavalla luomalla yksinkertainen testitapaus ja ajamalla se läpi.   

Suunnitteluvaihe saatiin päätökseen ja testausympäristö pystyyn nopeammin, kuin oli arvi-

oitu, eikä suurempia ongelmia siinä tullut vastaan. Tämä tarkoitti, että uusien testien luomi-

seen jäi enemmän aikaa, kuin oli suunniteltu. Se oli hyvä asia, sillä silloin ei ollut vielä aivan 

tarkkaa tietoa, kuinka kauan todellisuudessa testitapausten luomiseen menisi. Testitapaukset 

sisälsivät huomattavasti eri määrän toiminnallisuuksia keskenään, joten jotkut saattoivat olla 

hyvinkin nopeita toteuttaa ja joidenkin tekemiseen saattoi mennä kauemminkin aikaa.   

4.2 Testien luominen 

Testien luominen alkoi tutustumalla vanhoihin regressiotesteihin ja niiden dokumentaatioon. 

Tarkoituksena oli siis luoda kaikki asiakkaan vanhat regressiotestit Robot Frameworkille käyt-

tämällä asennettua RIDE-editorityökalua. Mikäli testeistä löytyisi duplikaatteja eli kaksoiskap-

paleita, niin niitä tietenkään ei molempia toteutettaisi. Myöskään testejä, mitkä testasivat 

käytöstä poistettuja toiminnallisuuksia, ei myöskään niiltä osin tehtäisi. 

 

 

Kuvio 4: RIDE:n päänäkymä 

Huomasimme alussa, että monissa testeissä on samoja toistuvia toiminnallisuuksia, esimer-

kiksi sisäänkirjautuminen, pääsivun aukaisu ja uloskirjautuminen. Niistä päätimme tehdä yh-

teisiä common keywordejä eli avainsanoja, joita kaikki pystyivät hyödyntämään. Siitä saatiin 
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se hyöty, että ei aina tarvinnut kirjoittaa samaa koodia uudestaan joka testin kohdalla. Sillä 

säästettiin huomattavasti aikaa ja helpotettiin testien muokattavuutta, sillä jos esimerkiksi 

kirjautuminen muuttuisi, riittäisi vain yhden avainsanan päivittäminen.  

Kuvio 5 on hyvä esimerkki yhteisestä avainsanasta, jota käytettiin sisäänkirjautumisen testaa-

miseen. Ylhäällä näkyy kuvaus siitä, mitä avainsana tekee ja alempana on mahdollisuus antaa 

esimerkiksi argumentteja tai tageja sille. Argumenttien avulla voidaan syöttää arvoja, joita 

halutaan, että avainsana käyttää, tässä tapauksessa käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Tageilla 

puolestaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi testin käyttäytymiseen, kun sitä ajetaan. Alempaa 

sitten löytyy itse avainsanan toiminnallisuus. Ensimmäiseen sarakkeeseen syötetään käytet-

tävä avainsana ja seuraaviin sarakkeisiin avainsanalle annettavat arvot. Esimerkiksi ’Input 

Text’ -avainsana tarvitsee kentän paikantimen eli locatorin, mihin tekstiä syötetään, sekä itse 

kenttään syötettävän tekstin. ’Click Element’ -avainsana tarvitsee puolestaan vain elementin 

paikantimen, jotta se osaa klikata elementtiä. Elementtien paikantimet ovat yleensä ele-

menttien nimiä ja ne saadaan verkkosivun lähdekoodista eli tekstistä, missä verkkosivun koko 

koodi on näytetty normaalina tekstinä.  

 

Kuvio 5: Sisäänkirjautumisen avainsana 

Ennen testien koodaamisen aloittamista, testattiin vielä kaikki vanhat testit manuaalisesti läpi 

eli simuloimalla normaalia käyttöä. Mikäli manuaalisesti testattaessa testi toimi hyvin, eikä 

mitään ongelmia ilmennyt, voitiin sitä alkaa automatisoida. Jos testi ei manuaalisesti testatta-

essa mennyt läpi, koodattiin se silti, mutta siinä ilmennyt ongelma täytyi raportoida tarkasti 
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asiakkaalle. Ongelma saattoi liittyä väärään testidataan, ohjelmistovirheeseen tai vaikkapa ele-

mentteihin, joita ei enää ollut olemassa. Osa testeistä oli melko helposti siirrettävissä ja ne 

saatiin koodattua melko nopeasti, mutta osassa testitapauksia tuli vastaan mutkikkaampia ti-

lanteita, joihin pohdimme ratkaisua yhdessä projektitiimin kanssa. Testien koodaamiseen oli 

varattu eniten aikaa projektissa ja siihen myös kuluikin suurin osa varatusta ajasta.  

4.3 Testien tallennus ja ajaminen 

Kun testejä alettiin luoda, tallennettiin ne mahdollisimman usein toimeksiantajan omaan Git-

repositorioon eli tallennuspaikkaan. Näin kaikilla oli saatavilla lähes aina uusin versio tes-

teistä, mikä oli erittäin tärkeää projektin kannalta, koska useampi henkilö teki samoja testejä 

samaan aikaan. Jos versionhallintajärjestelmää ei olisi käytetty, olisi helposti tehty tupla-

työtä, koska aina ei ollut täysin varma siitä, mitä kaikkea muut olivat jo ehtineet tekemään.  

 

 

Kuvio 6: Raportti testiajosta 

Kun testit oli koodattu RIDE:llä, haluttiin ne vielä saada jatkuvaan ajoon ja se onnistui hyvin 

Jenkins työkalun avulla. Jenkinsissä saatiin luotua jokaiselle testatulle palvelulle oma pipeline 

eli kanava. Pipelinelle voitiin syöttää koodipätkä, millä Jenkins haki uusimman testisettiver-

sion Gitistä ja ajoi testit läpi haluttuun aikaan. Päätimme ajastaa Jenkinsin ajamaan testit 

läpi joka yö, mikä osoittautui hyväksi aikaväliksi, sillä saimme aamulla aina tuoreen tiedon 

testien onnistumisesta. Jenkinsistä saatiin suoraan raportit tai lokitiedostot kaikista ajetuista 

testeistä. Tiedosto sisälsi esimerkiksi läpi menneiden testien lukumäärän ja testeihin kulu-

neen ajan. Raportista sai myös auki kaikkien testien tiedot eriteltynä, mistä oli helppo nähdä, 

missä mahdollinen virhe oli tapahtunut. 
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Testiajoja voitiin suorittaa Jenkinsin avulla myös manuaalisesti tarvittaessa. Sitä toimintoa 

käytettiin myös paljon, koska sillä saatiin helposti ajettua koko testisetti kerralla ja ajon tu-

loksesta heti raportti. Sen avulla pystyimme esimerkiksi tiimipalavereissa nopeasti näkemään 

tilanteen, missä olimme menossa projektin edistymisen suhteen.  

4.4 Testien dokumentointi ja esittely 

Kun kaikki testit oli saatu tehtyä, voitiin siirtyä dokumentoimaan niitä. Dokumentoinnin avulla 

kuvataan kirjallisesti, mitä testeissä tapahtuu sekä informoidaan niissä käytettyä testidataa. 

Dokumentoinnissa on myös tärkeä informoida, missä testit sijaitsevat ja missä mahdolliset 

testiraportit ja -tulosteet ovat saatavilla. Usein automaatiotestien luojat eivät välttämättä 

jää itse ylläpitämään testejä, joten on tärkeää luoda selkeä dokumentaatio ylläpitävää tahoa 

varten. Ylläpitävä taho ei välttämättä myöskään ole käyttänyt aiemmin tekniikkaa, jolla testit 

ovat luotu, joten dokumentaation täytyy selventää testiaskeleet ylläpitäjille. Hyvästä doku-

mentaatiosta on hyötyä myös, kun testi antaa virheilmoituksen. Silloin nähdään nopeasti 

kohta, missä virhe mahdollisesti tapahtuu ja se pystytään raportoimaan nopeasti esimerkiksi 

eteenpäin kehittäjille. 

Vanhaa dokumentaatiota projektissa pystyttiin hyödyntämään jonkin verran, mutta sitä ei ol-

lut olemassa kaikista vanhoista testitapauksista ja osassa se oli melko puutteellista, joten 

uutta dokumentaatiota luotiin melko paljon. Testidokumentaatio luotiin SpiraTest työkalun 

avulla siten, että jokaisen sovelluksen testien dokumentaatiot olivat omissa kansioissaan nu-

merojärjestyksessä. Dokumentoinnissa kiinnitettiin huomiota, että otsikot ja numerointi ovat 

testien kanssa varmasti yhteneviä ja sisältö vastaa tarkalleen testien sisältöä.  

Viimeinen vaihe projektissa oli työn tulosten eli valmiiden testien esittely asiakkaalle. Tapaa-

misessa käytiin läpi kaikki testitapaukset ja tuotiin esille projektin aikana ilmenneet ongelmat 

testeissä, testidatassa ja käyttöliittymässä. Tämän tyyppisessä projektissa päätavoite ei ollut 

bugien eli virheiden löytäminen, koska emme luoneet täysin uusia testejä, emmekä hakeneet 

järjestelmästä virheitä. Kuitenkin, kun joitain bugeja ja testidatan ongelmia projektin aikana 

ilmaantui, tiedotimme niistä asiakkaalle. Asiakas antoi myös palautetta projektin tuotoksesta 

sekä tiimin työskentelystä, mitä käyn läpi hieman yhteenveto kappaleessa. 

4.5 Lopputulokset 

Työn lopputuloksesta syntyi sellainen, kun oli ennen projektin aloittamista suunniteltu. Ta-

voite oli, että vanhojen testien testaamat toiminnallisuudet saataisiin katettua kokonaisuu-

dessaan ja että testitapaukset menisivät yksi yhteen vanhojen ja uudelleen koodattujen tes-

tien kesken. Loppujen lopuksi uusia testejä kertyi kuitenkin lukumäärällisesti hieman enem-

män kuin vanhoja johtuen siitä, että päätimme jakaa pidempiä testejä pienempiin osiin, jotta 

ne olisivat selkeämpiä ja helpompia ylläpitää jatkossa. Vanhoja testejä oli yhteensä 139 kap-
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paletta ja uusia kertyi loppujen lopuksi 155 kappaletta. Testejä luotiin mm. sisäänkirjautumi-

sen testaamiseen, eri lomakkeiden täyttämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen eri käyttö-

oikeuksilla, palvelussa navigoimiseen sekä datan näkyvyyden tarkastamiseen eri käyttöoikeuk-

silla.  

Vanhoissa testeissä osa testidatasta oli koodattu suoraan testin koodiin eli mikäli datan arvoa 

halusi muuttaa, piti se tehdä testiskriptiä muokkaamalla. Uusissa testeissä muuttuva data pa-

rametrisoitiin eli muuttuvan datan arvot kirjattiin yhteen tiedostoon, jossa arvoa pystytään 

muokkaamaan koskematta testiskriptiin. Tämä tehtiin helpottamaan testien ylläpitoa jat-

kossa.  

Dokumentaatio on tällä hetkellä yhdessä paikassa ja se vastaa tarkalleen testien sisältöä. Sitä 

lukemalla on helppo seurata, mitä testeissä tapahtuu ja yhtenevän otsikoinnin perusteella 

käyttäjä löytää helposti oikean dokumentin (Kuvio 7 ja 8). Dokumentaatio helpottaa jatkossa 

esimerkiksi testejä ylläpitävää tahoa, joka ei välttämättä entuudestaan tunne testien sisältöä 

sekä selkeyttää ymmärtämään testin eri vaiheet.  

 

Kuvio 7: Testien dokumentaatio SpiraTest-palvelussa 
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Kuvio 8: Yksittäisen testin dokumentaation pääsivu 

Testeistä saadaan nyt myös niiden ajamisen jälkeen helppolukuiset raportit, missä on eritelty 

testiaskel kerrallaan kaikki tapahtumat ja aika, mikä kuhunkin vaiheeseen on kulunut (Kuvio 

9). Mikäli testi ei mene läpi, muuttuu testiraportin tausta punaiseksi. Kun klikkaa epäonnistu-

nutta testitapausta saa vielä tarkan kohdan selville, missä testi epäonnistuu. Siitä voidaan 

helpommin päätellä, onko kyse esimerkiksi järjestelmävirheestä vai onko testissä itsessään 

jotain vikaa. Kun kaikki testit menevät läpi, on tausta vihreä ja ylhäällä lukee teksti ”all test 

passed” (Kuvio 6). Testit sijaitsevat toimeksiantajan omassa tallennuspaikassa, mistä ne saa-

daan halutessa Jenkinsin avulla esimerkiksi viikoittaiseen tai päivittäiseen ajastettuun ajoon. 

Jenkins lähettää myös sähköpostiin automaattisen ilmoituksen, mikäli testit eivät ole men-

neet läpi. 
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Kuvio 9: Raportti testiajosta, jossa kaikki testit eivät ole menneet läpi 

Huhtikuussa alkaneen projektin valmistumisen aikatavoite oli kesäkuun loppuun mennessä ja 

aikatavoitteessa pysyttiin hyvin, sillä työt valmistuivat muutamia päiviä ennen deadlinea. 

Suurin osa ajasta kului uusien testien luomiseen ja muokkaamiseen. Myöskin kustannusarvi-

ossa pysyttiin, sillä laskutus oli laskettu arvioitujen työtuntien perusteella. Työn valmistumi-

nen ajoissa tarkoitti, että meille jäi enemmän aikaa viimeistelylle ja koko projektin lopputu-

loksen tarkasteluun. 

5 Yhteenveto 

Projektin alussa asiakkaalla oli Javalla koodattuja regressiotestejä, mitkä testasivat heidän 

verkkosovelluksen käyttöliittymää. Testit olivat epäselviä ja niiden testidata oli osittain van-

hentunutta. Myöskin testien dokumentaatio oli vanhentunutta ja kaikista vanhoista testeistä 

sitä ei ollut saatavilla. Nyt asiakkaalle on luotu Robot Frameworkin avulla automatisoitu testi-

setti, joka kattaa vanhojen testien testaamat ominaisuudet. Testien määrä kasvoi muutamalla 

kappaleella, sillä pidempiä testejä jouduttiin pilkkomaan pienempiin kokonaisuuksiin selkey-

den vuoksi. Myöskin testien dokumentaatio vastaa nyt testien toiminnallisuutta.    

Suurempia ongelmakohtia projektin aikana ei tullut vastaan, mutta pieniä ongelmia välillä il-

meni muutamien testien luomisen yhteydessä. Uusista testeistä oli tarkoitus saada samoja 

ominaisuuksia testaavia kuin vanhat testit, mutta samanlaisia komentoja Robot Frameworkin 

puolella ei ollut aina saatavilla. Tämän takia jouduimme aika-ajoin hieman soveltaen luomaan 

uusia avainsanoja käyttöön. Myöskin projektin alussa ohjelmien asennusvaiheessa oli pieniä 

ongelmia eri versioiden yhteensopivuuden kanssa, mutta ne saatiin ratkaistua kuitenkin melko 

nopeasti. 
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Projektin loppudemon yhteydessä saimme palautetta asiakkaalta. Palaute oli varsin hyvää ja 

työntekijät asiakkaan puolelta olivat erittäin tyytyväisiä työn tulokseen. Testit sekä testira-

portit ovat heidän mielestään nyt selkeämpiä kuin aikaisemmin ja testien ajaminen on yksin-

kertaista. Myöskin dokumentaation löytyminen selkeästi yhdestä paikasta vaikutti olevan erit-

täin hyvä asia. Projekti sujui kokonaisuudessaan hyvin ja tuotos oli asetettujen tavoitteiden 

mukainen.  

Projektin tuotosta voisi vielä kehittää luomalla testeissä käytetyistä avainsanoista entistä mo-

nikäyttöisempiä ja selkeämpiä. Myöskin testien rakennetta voisi hioa vielä sellaiseksi, että 

pelkästään lukemalla testiskriptin läpi, voi lukija saada lähes täydellisen kuvan, mitä testi te-

kee. Nämä ovat kuitenkin melko pieniä toimenpiteitä ja niitä voitaneen tulevaisuudessa to-

teuttaa myös testien ylläpidon yhteydessä.  
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Liite 1: Käsitteitä 

Git 

Git on avoimeen lähdekoodiin perustuva versionhallintaan tarkoitettu ohjelmisto. Git:in pe-

rusperiaate on, että sen avulla voidaan siirtää tai lisätä tiedostoja omalta työasemalta yhtei-

seen tallennuspaikkaan ja vastaavasti yhteisestä tallennuspaikasta voidaan tuoda siellä olevia 

tiedostoja omalle työasemalle. Git:in avulla voidaan myös yhdistää tiedostoja, mikäli esimer-

kiksi samaa tiedostoa on muokattu samaan aikaan. (Ngan 2018.) 

Jenkins  

Jenkins on avoimeen lähdekoodiin perustuva automaatioon keskittynyt palvelin. Jenkinsin 

avulla voidaan automatisoida projekteja luomalla esimerkiksi ajastettuja buildeja eli ajoja 

testeille. Jenkinsiin saa huomattavasti lisäosia, mikä tekee siitä monikäyttöisen alustan eri 

ohjelmistokehitysprojekteille. (Jenkins n.d.) 

 
käyttäjärajapinta 

Käyttäjärajapinta on ohjelmiston käyttäjälle näkyvä puoli, missä käyttäjä voi esimerkiksi klik-

kailla painikkeita ja täyttää tekstikenttiä.  

RIDE 

RIDE on Robot Frameworkin automatisoitujen testitapausten luomiseen tarkoitettu editori. 

Lyhenne IDE tulee sanoista integrated development environment, joka kääntyy suomeksi par-

haiten integroiduksi ohjelmointiympäristöksi tai kehitysympäristöksi. RIDE lyhenne tulee siis 

sanoista Robot Framework IDE.  

SpiraTest 

SpiraTest on Inflectran omistama testien hallintaan tarkoitettu palvelu. SpiraTestin avulla 

pystytään mm. luomaan testisuunnitelmia ja testidokumentaatioita, kirjaamaan bugeja ja tal-

tioimaan testiraportteja. (SpiraTest 2018.) 

testidata 

Testidata on dataa, jota tarvitaan testien suorittamiseen. Testidataa voi olla esimerkiksi syö-

tettävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat ja hakusanat.  

virtuaalityöasema 

Virtuaalityöasema on etäpalvelimen kautta toimiva työpöytäympäristö, joka voi olla esimer-

kiksi Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu. Virtuaalityöasemaa käytetään etänä Internetin 
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välityksellä, joten sitä voidaan käyttää monilla eri laitteilla ja eri paikoissa. Virtuaalityöase-

man tiedostot ja datat tallennetaan palvelimelle, minkä takia sitä on myös melko tietoturval-

lista käyttää. (McCabe 2010.) 

 
 
 


