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Käsitteet 

 

Regressiotestaus 

Regressiotestauksessa on tarkoituksena testata koodin muutosten jälkeen jo olemassa 

olevat toiminnallisuudet ja varmistaa etteivät ne ole hajonneet. 

 

PATH  

Ympäristömuuttuja, joka määrittelee suoritettavien ohjelmien hakemistot. 

 

White-box testaus 

Valkolaatikkotestauksessa testaajalla on käytettävissään ohjelman koodi. 

 

Black-box testaus 

Mustalaatikkotestauksessa tiedetään vain, miten ohjelman on tarkoitus toimia. 

 

Testauskehys 

Testauskehys koostuu hyvistä käytännöistä, työkaluista ja kirjastoista. Sen on tarkoitus 

helpottaa testaamista. 

 

Robot Framework 

Avoimen lähdekoodin testauskehys. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa työnantajan käyttämälle asianhallintajärjestelmälle 

automaattinen regressiotestaus Robot Frameworkilla ja tuottaa tarvittava dokumentaatio 

sen käyttöön ja ylläpitoon. Testauksen kohteena olevaa järjestelmää päivitetään säännölli-

sesti, joten käsin tehty regressiotestaus ei ole järkevää. Järjestelmän laajuudesta johtuen 

kattavaan testaukseen kuluisi liian paljon työaikaa.  

 

Järjestelmään on ajoittain aiheutunut ohjelmistovirhe päivityksen yhteydessä, joka on hai-

tannut järjestelmän käyttämistä. Virheet ovat koskeneet jo olemassa olevia ominaisuuksia, 

joihin päivityksen ei olisi kuulunut vaikuttaa. Näiden virheiden löytämiseksi on tehtävä kat-

tava regressiotestaus päivitysten yhteydessä. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään ohjelmistotestausta ja sen tasoja, testauske-

hysten toimintaa, sekä Robot Frameworkia. Tämän jälkeen on varsinaisen toiminnallisen 

osan, eli regressiotestauksen toteuttamisen läpikäynti. 

 

Työn lopussa on järjestelmän ylläpitoon luotu dokumentaatio, josta käy ilmi tarvittava tieto 

järjestelmän käyttöön ja ylläpitoon. Dokumentaatio on tehty työnantajan tarpeisiin, mutta 

sitä voi myös soveltaa muihin ympäristöihin. 

 

Työssä toteutettua regressiotestausta on jo käytetty työn tekemisen yhteydessä ja sitä on 

tarkoitus jatkokehittää ja ylläpitää. Opinnäytetyön tekohetkellä testitapaukset kattoivat pie-

nen osan mahdollisesti testattavasta kokonaisuudesta.  
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2 Ohjelmistotestaus 

Ohjelmistotestauksen tarkoituksena on varmistaa, että ohjelmisto toimii kuten on tarkoi-

tettu ja ei tee mitään mitä sen ei ole tarkoitettu tekevän. Ohjelmiston tulisi olla ennalta ar-

vattavissa ja sen toiminnan johdonmukaista. (Myers, Badgett & Sandler 2012, 2.) 

 

Testausta on tärkeää lähestyä oikealla oletuksella ohjelmiston toimivuudesta. Jos yrite-

tään todistaa, ettei ohjelmistossa ole virheitä, testitapaukset on helppo suunnitella osoitta-

maan ohjelmiston toimivuus, jolloin virheet jäävät helposti löytämättä. Testaukseen tulee-

kin suhtautua olettamalla ohjelmistossa olevan virheitä ja testauksella yritetään löytää ne. 

(Myers ym. 2012, 5-6.) 

 

Kolmas joulukuuta 1999 NASA menetti yhteyden Marsin pinnalle laskeutumassa ollee-

seen luotaimeen. Tapausta tutkittaessa kävi ilmi, että luotaimen tietokoneessa yhdellä bi-

tillä oli väärä arvo, joka aiheutti törmäämisen marsin pintaan. (Patton 2006, 11.)  

 

Luotaimen laskutelineissä olleiden sensoreiden oli tarkoitus käskeä tietokonetta sammut-

tamaan laskeutumismoottorit, kun luotain saavuttaa marsin pinnan. Sen sijaan sensorit 

aktivoituivat laskutelineiden käyttöönotossa ja moottorit sammutettiin liian aikaisin. Tieto-

koneessa oli ohjelma, jonka tarkoitus oli olla huomioimatta liian aikaiset käskyt moottorin 

sammutukselle, mutta se ei toiminut. (JPL 2000, 26.) 

 

Luotaimen testaus oli jaettu usealle ryhmälle, jotka testasivat laskeutumisen eri vaiheita. 

Ensimmäisen ryhmän vastuulla oli laskutelineiden käyttöönotto ja toisella itse laskeutumi-

nen. Ensimmäinen ryhmä ei osannut huomioida sensorien ilmoitusta, joka käski mootto-

reiden sammutuksen, sillä se ei vaikuttanut laskutelineiden toimintaan. Toinen ryhmä 

aloitti testauksen nollatulla tietokoneella, joten he eivät huomanneet ongelmaa. (Patton 

2006, 12.) 

 

Esimerkissä näkyy integraatiotestauksen puuttuminen. Ryhmien omat yksikkötestaukset 

toimivat, mutta osien yhteensopivuus jäi testaamatta, järjestelmätestauksesta puhumatta-

kaan. Virheeseen vaikutti myös testauksen puuttuminen moottorien liian aikaisen sammu-

tuksen estävältä ohjelmalta.  
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2.1 Ohjelmistotestauksen tasot 

Ohjelmistotestaus jaetaan yleensä kolmeen tasoon: yksikkö-, integraatio- ja järjestelmä-

testaus. Edellisten lisäksi on olemassa myös hyväksymis-, suorituskyky-, luotettavuus-, 

käytettävyystestaus, sekä monia muita. (Bourque & Fairley 2014, 4-5.) 

 

2.1.1 Yksikkötestaus 

Sen sijaan että koko ohjelmaa testataan kerralla, yksikkötestauksessa testataan ohjelman 

yksittäisiä osia. Yksikkötestaus helpottaa myöhempää testausta, sillä siinä huomatut vir-

heet olisi vaikeampaa korjata ylemmän tason testeissä havaitessa. Virheiden korjaus on 

myös helpointa yksikkötasolla, sillä pienen testattavan osan ansiosta virhe on helppo pai-

kallistaa. Koska yksikkötestit ovat pieniä kokonaisuuksia, useita testejä voidaan suorittaa 

samanaikaisesti. (Myers, Badgett & Sandler 2012, 85.) 

 

2.1.2 Integraatiotestaus 

Integraatiotestauksessa tutkitaan toimivatko järjestelmän yksittäiset osat toistensa kanssa. 

Tässä vaiheessa virheiden löytäminen on vaikeampaa verrattuna yksikkötasoon, joten 

osia tulisi lisätä inkrementaalisesti. Tärkeimmät osat tulisi lisätä järjestelmään ensim-

mäiseksi, jotta niiden toimintaa ehditään testata mahdollisimman paljon. Uusia osia lisä-

tessä tulisi varmistaa myös edellisten osien toiminta regressiotestauksella. (Kolehmainen 

2009, 19-20.) 

 

2.1.3 Järjestelmätestaus 

Järjestelmätestauksen tarkoituksena on tutkia, täyttääkö järjestelmä sille asetetut vaati-

mukset. Järjestelmätestausta ei voi suorittaa ilman järjestelmälle laadittuja vaatimuksia, 

sillä silloin vertailukohta puuttuu. Järjestelmätestauksella voidaan testata eri asioita, mm. 

käytettävyyttä, turvallisuutta, suorituskykyä, luotettavuutta ja dokumentaatiota. (Myers ym. 

2012, 119-122.) 

 

2.1.4 Hyväksymistestaus 

Hyväksymistestauksessa tutkitaan täyttääkö järjestelmä sille asetetut vaatimukset. Toisin 

kuin muut testit, hyväksymistestaus on usein asiakkaan tai loppukäyttäjän vastuulla. Pa-

ras tapa testitapausten luomiseen on yrittää osoittaa, että järjestelmä ei täytä sille asetet-

tuja vaatimuksia. Mikäli järjestelmä läpäisee testitapaukset, järjestelmä hyväksytään. 

(Myers ym. 2012, 131-132.) 
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2.1.5 Regressiotestaus 

Regressiotestauksessa on tarkoituksena testata koodin muutosten jälkeen jo olemassa 

olevat toiminnallisuudet ja varmistaa etteivät ne ole hajonneet. Järjestelmän koosta ja re-

sursseista riippuen kaikkia toimintoja ei ole välttämättä mahdollista testata, jolloin järjestel-

män toiminnallisuudet priorisoidaan ja testataan niistä tärkeimmät. Useimmin käytetyt ja 

loppukäyttäjälle tärkeimmät toiminnot on järkevämpää testata, kuin järjestelmän vähem-

män kriittiset osat. Säännöllisten muutosten testauksessa kannattaa miettiä regressiotes-

tauksen automatisointia. (Guru99 2018a.) 

 

2.2 Testausautomaatio 

Testitapausta luodessa täytyy miettiä kannattaako testiä automatisoida. Mikäli testi tullaan 

ajamaan vain kerran tai kaksi, ei testiä kannata automatisoida. Jos ohjelmaan tulee usein 

suuria muutoksia, voivat ne rikkoa automaattisen testin, jolloin automaatiota kannattaa 

harkita tarkkaan. Testausautomaation kannattavuutta voidaan arvioida sen korvaamien 

manuaalisten testien määrällä. Jos testi on hyvin kirjoitettu ja ohjelmaan ei tehdä suuria 

muutoksia, testi korvaa monia manuaalisia testejä. (Marick 1998.) 

 

Testauspyramidin (kuva 1) avulla voidaan arvioida testausautomaation kannattavuutta. 

Matalan tason yksikkötestit ovat nopeampia tehdä ja ne eivät hajoa muutoksiin yhtä hel-

posti kuin käyttöliittymätason testit. (Fowler 2012.) 

 

 

Kuva 1. Testauspyramidi näyttää testien kannattavuuden. UI, eli käyttöliittymätason testit 

ovat hitaampia ja kalliimpia kuin alempien tasojen testit. 
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Robot Framework sijoittuu pyramidin huipulle. Sillä tehdyt testit toimivat käyttöliittymäta-

solla (UI) ja ovat alttiita ohjelmiston muutoksille. Käyttöliittymätasolla tehdyt testit ovat hi-

taita ja hajoavat helposti muutosten yhteydessä.  
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3 Testauskehykset 

Testauskehys koostuu hyvistä käytännöistä, työkaluista ja kirjastoista. Testauskehyksen 

voi rakentaa itse, mutta on olemassa paljon vapaasti käytettäviä kehyksiä, joten sellaisen 

käyttöä kannattaa harkita. Testauskehyksen tarkoituksena on tehdä testeistä uudelleen-

käytettäviä, ylläpidettäviä ja vakaita. (Colantonio 2018.) 

 

Testauskehyksen käytön hyötyihin lukeutuvat mm. testien tekemisen helppous, skaalautu-

vuus, modulaarisuus, ymmärrettävyys, uudelleenkäytettävyys, ylläpito ja raportointi (Soft-

ware Testing Help 2018). 

 

Testauskehykset voidaan jakaa useampaan eri tyyppiin käytettävän tekniikan tai käyttö-

kohteen perusteella. 

 

Lineaarinen kehys on testauskehysten yksinkertaisin muoto. Se soveltuu vain pieniin so-

velluksiin, sillä sen testien toteutustapa on yleensä tallenna ja toista. Jokainen testitapaus 

tallennetaan erikseen, eikä uudelleenkäytön mahdollisuutta juuri ole. (Rajkumar 2018.) 

 

Modulaarisessa testaamisessa testattava ohjelma jaetaan osiin. Modulaarisuuden vah-

vuutena on osien uudelleenkäyttäminen. Mikäli jokin asia toistuu useammassa testita-

pauksessa, ei sitä tarvitse aina kirjoittaa uudelleen. Jos testeihin täytyy tehdä muutoksia, 

tarvitsee muutokset tehdä vain yhteen paikkaan, eikä jokaiseen kohtaan erikseen. (Soft-

ware Testing Studio 2017.) 

 

Datavetoisessa kehyksessä testit ja testauksessa käytettävä tieto irrotetaan toisistaan. 

Testit käyttävät ulkopuolista lähdettä tiedolle, esimerkiksi Excel-taulukkoa. Tällainen kehys 

sopii testaukseen, jossa samaa testiä tulee testata monella eri tiedolla. (Rajkumar 2018.) 

 

Avainsanapohjaisessa testauksessa luodaan uudelleenkäytettäviä ja helposti ymmärrettä-

viä avainsanoja. Avainsana yhdistetään taustalla toimivaan koodiin ja avainsanoja voi-

daan yhdistellä ja käyttää uudelleen. Avainsanapohjaisuuden vahvuutena on avainsa-

noista kootun testin helposti ymmärrettävyys, sekä testien laatiminen. Alla olevan koodin 

luomiseen tarvitaan ohjelmointitaitoinen henkilö, mutta valmiita avainsanoja voi käyttää lä-

hes kuka tahansa. (Guru99 2018b.) 

 

Hybridikehys on kahden tai useamman kehyksen yhdistelmä. Sen tarkoituksena on hyö-

dyntää eri kehysten vahvuuksia. (Rajkumar 2018.) 
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Käytösvetoisen kehyksen ideana on tehdä testeistä kaikille ymmärrettäviä. Testit voidaan 

kirjoittaa selvällä kielellä, käyttäen esimerkiksi given, when ja then määritelmiä. Selvää 

kieltä käyttämällä testin sisältö avautuu muillekin, kuin asiaan perehtyneille henkilöille. 

(Sharma 2014.) 
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4 Robot Framework 

Robot Framework on Python-ohjelmointikieleen pohjautuva avainsanapohjainen testaus-

kehys. Se soveltuu heterogeenisen ympäristön testaamiseen, jossa on käytössä useita eri 

teknologioita. (Robot Framework User Guide 2018.) 

 

Robot Framework on julkaistu Apache 2.0 lisenssillä ja suurin osa sen kirjastoista ja työ-

kaluista on myös avointa lähdekoodia. Alun perin Robot Frameworkin kehitti Nokia Net-

works, mutta nykyään sitä ylläpitää Robot Framework Foundation. (Robot Framework 

2018.) 

 

Tässä työssä Robot Frameworkia käytettiin verkkosivupohjaiseen testaukseen Selenium-

kirjaston avulla, mutta tarvittaessa sitä voi käyttää muuhunkin testaukseen muiden kirjas-

tojen avulla. 

 

4.1 Kirjastot 

Kirjastot tuovat varsinaisen toiminnallisuuden Robot Frameworkiin, sillä niitä lisäämällä 

saadaan käyttöön uusia avainsanoja. Robot Frameworkissa on valmiiksi mukana tiettyjä 

kirjastoja, mutta muita kirjastoja voi ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Omien kirjastojen luo-

minen on myös mahdollista. (Robot Framework 2018.) 

 

Työssä käytettiin Selenium-kirjastoa, joka on tehty verkkosivujen testaukseen. Selenium-

kirjasto käyttää Selenium-työkalua verkkoselainten automatisointiin. Selenium-kirjastoa 

käytettäessä täytyy huomioida, että on olemassa myös vanhempi Selenium2-kirjasto.  Kir-

jasto haarautui versioon, jonka nimessä on mukana versionumero, mutta ylläpidettävän 

kirjaston nimi muutettiin myöhemmin takaisin muotoon ilman versionumeroa. (Selenium-

Library 2018.) 

 

Seleniumia voisi käyttää ilman Robot Frameworkia, mutta se vaatisi huomattavasti enem-

män ohjelmointitaitoa. Robot Framework tekee juuri sen mihin testauskehykset pyrkivät, 

tekemään testauksen helpommaksi. 

 

Selenium-kirjaston käyttöön tarvitaan verkkoselain ja sen ajuri. Jokaiselle selaimelle täytyy 

ladata selainkohtainen ajuri, joka täytyy asettaa käyttöjärjestelmän PATH-ympäristömuut-

tujaan. (SeleniumLibrary 2018.) 
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Robot Framework ei rajoitu vain selainpohjaiseen testaukseen, vaan sille löytyy monia 

muitakin kirjastoja. Robotframework.org sivustolta löytyvät mm. Android, iOS, tietokanta, 

FTP, SSH, sekä monia muita kirjastoja. 

 

4.2 Käyttöönotto 

Käyttöönotto perustui udemy.com:issa videomuodossa olevaan verkkokurssiin Robot Fra-

mework Test Automation - Level 1 ( Selenium ), jonka tekijä on Bryan Lamb.  

 

Testauskoneen käyttöjärjestelmänä toimi Windows 10, joten ensimmäiseksi täytyi asentaa 

Python-ohjelmointikieli. Robot Framework tukee Pythonin versioita 2 ja 3, mutta version 2 

tuki loppuu vuonna 2020, lisäksi Pythonin version 2 tukeminen on suunniteltu lopetetta-

vaksi Robot Frameworkin versiosta 3.1 lähtien (Robot Framework User Guide 2018). 

 

4.2.1 Python 

Robot Frameworkin vaatimasta Python-ohjelmointikielestä asennettiin viimeisin versio 

(3.7.0).  Asennuspaketti ajettiin pääkäyttäjänä ja asennuksen aikana valittiin asetus, joka 

lisää Pythonin PATH-ympäristömuuttujaan. Asennuksen onnistuminen testattiin avaamalla 

Windows Powershell ja kirjoittamalla komento “python --version”, jolloin komentorivi tulosti 

“Python 3.7.0”, eli asennus oli onnistunut. 

 

4.2.2 Robot Framework 

Pythonin asennuksen aikana valittiin asennettavaksi pip, Pythonin paketinhallintajärjes-

telmä, jonka avulla asennettiin Robot Framework. Robot Frameworkin asennus tehtiin 

syöttämällä Powershelliin komento “pip install robotframework”, mutta pip ei onnistunut la-

taamaan Robot Frameworkia. Työpaikan verkkomääritykset estivät yhteyden, mutta yh-

teyden vaihtaminen toiseen korjasi ongelman, jolloin asennus onnistui. Asennettiin myös 

Selenium-kirjasto komennolla “pip install robotframework-seleniumlibrary”.  Robot Fra-

meworkin asennus testattiin komennolla “robot --version”, joka raportoi “Robot Framework 

3.0.4 (Python 3.7.0 on win32)”, asennus näytti onnistuneen. 

 

Asennuksessa käytetty komento asentaa paketin viimeisimmän version. Jotta saadaan 

käyttöön haluttu versio, täytyy se määritellä asennuskomennolle, esimerkiksi ”pip install 

robotframework==3.0.4”. 
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4.2.3 Selainajurit 

Selaimet vaativat ajurin, jotta niiden toimintaa voidaan automatisoida Seleniumilla. Aju-

reita löytää seleniumhq.org sivuston kautta, tai hakukoneella etsien. Mozilla Firefoxin aju-

rin nimi on geckodriver, joka löytyy esimerkiksi Googlesta hakusanoilla “firefox driver”. 

Ajureista ja selaimista kannattaa käyttää uusimpia versioita ongelmien välttämiseksi ja yh-

teensopivuuden varmistamiseksi. Työssä käytössä oli Firefox ESR versio 52.9.0, jossa 

uusimmat selainajurit eivät toimineet. Kirjoitushetkellä Firefoxin uusin ajuri oli versiota 22, 

mutta alaspäin mentäessä toimiviksi osoittautuivat versiot 15 ja 17. Käytettäväksi versioksi 

valittiin 17, sillä se oli uusin toimiva versio.  

 

Ajurin lataamisen jälkeen se täytyi lisätä PATH:iin, jotta Robot Framework osasi käyttää 

sitä. PATH:iin lisääminen toimi avaamalla järjestelmän lisäasetukset esimerkiksi Window-

sin hakua käyttäen, ympäristömuuttujat (kuva 2) ja lisättiin ajurin sisältävä hakemisto jär-

jestelmämuuttujien Path kohtaan valitsemalla muokkaa ja selaa (kuvat 3 ja 4). Mahdolli-

sesti avoinna ollut Powershell-ikkuna tulee käynnistää uudelleen järjestelmämuuttujien 

muokkauksen jälkeen. 

 

 

Kuva 2. Järjestelmän lisäasetukset, jossa ikkunan alaosassa ympäristömuuttujat. 
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Kuva 3. Järjestelmämuuttujat ikkunan alaosassa. 

 

 

Kuva 4. Hakemiston lisääminen PATH-ympäristömuuttujaan. 

 

4.3 Testien kirjoittaminen 

Robot Frameworkin testit kirjoitetaan avainsanoja käyttäen. Avainsanoja saa käyttöönsä 

kirjastoista, resurssitiedostoista tai testitiedoston avainsana-osiosta.  

 

4.3.1 Tiedostomuodot 

Robot Frameworkin testit voidaan kirjoittaa HTML, TSV tai tekstimuodossa. HTML-tiedos-

tossa testin tiedot tehdään taulukkomuotoon, joka mahdollistaa muun tiedon lisäämisen 

testitapauksen ympärille. HTML-muodon käsittely tavallisella tekstieditorilla ei ole helppoa, 

joten siihen tulee käyttää esim. RIDE-kehitysympäristöä. HTML-muodon heikkoutena on 
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myös versionhallinnan käyttö, sillä versionhallinta ei osaa erotella HTML-muutoksia testin 

muutoksista. (Robot Framework User Guide 2018.) 

 

TSV-muodossa testit tehdään taulukkomuotoon. Tiedostoa voi muokata esimerkiksi Mic-

rosoft Excelillä. RIDE osaa käsitellä TSV-tiedostoja, kuten myös muutkin tekstieditorit. 

(Robot Framework User Guide 2018.) 

 

Tekstimuotoista testiä on helpoin muokata millä tahansa tekstieditorilla, se myös toimii 

parhaiten versionhallinnassa. Tekstimuodossa elementit erotetaan toisistaan kahdella tai 

useammalla välilyönnillä tai putkimerkillä (|), jonka molemmilla puolilla on välilyönnit. 

Tekstimuodossa tabulaattori muutetaan automaattisesti kahdeksi välilyönniksi, joten tes-

tien data on mahdollista tasata helposti. (Robot Framework User Guide 2018.) 

 

4.3.2 Hakemistorakenne 

Robot Frameworkin tiedostojen hakemistorakenne on pitkälti vapaamuotoinen. Tiedos-

toissa ja testejä suoritettaessa määritellään mistä sen tarvitsema resurssi löytyy, joten ha-

kemistorakenteen voi suunnitella itselleen sopivaksi. 

 

Työssä käytettiin seuraavanlaista hakemistorakennetta: 

 

 

Kuva 5. Robot Frameworkin hakemistorakenne. 

 

Testausraportit ohjattiin results-hakemistoon selkeyden säilyttämiseksi, sillä testin ajosta 

syntyi useampi tiedosto. Tests hakemistoon luotiin testitiedostot, joista testattava koko-

naisuus koostui. Resource.robot tiedosto sisälsi testien käyttämät yhteiset resurssit, kuten 
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avainsanat ja muuttujat. Test.robot tiedostoa käytettiin uuden testin suunnitteluun ja tes-

taamiseen. Kun testi oli valmis, lisättiin se tests hakemistosta löytyvään testitiedostoon. 

Selainajurit ladattiin driver hakemistoon. 

 

4.3.3 Testin rakenne 

Alla on esimerkki testitiedostosta, joka ei käytä erillistä resurssitiedostoa.  

Ensin määritellään asetukset, esimerkki käyttää Selenium-kirjastoa, jolla hallitaan selainta. 

Seuraavaksi määritellään muuttujia, joita voidaan käyttää tarvittaessa monessa eri koh-

dassa. Esimerkissä on vain yksi testitapaus, testi, jossa käytetään yhtä avainsanaa selai-

men avaamiseen. Avainsanakohdassa määritellään mitä avainsana tekee. Tässä Avaa 

selain käyttää Seleniumin avainsanaa Open Browser yhdessä muuttujien kanssa avatak-

seen selaimen Wikipedian aloitussivulle. Avaa selain-avainsana muuttaa myös selaimen 

koko ruudun kokoiseksi. 

 

*** Settings *** 

Library  SeleniumLibrary 

 

*** Variables *** 

${BROWSER}  Firefox 

${LOGIN URL}  https://www.wikipedia.org/ 

 

*** Test Cases *** 

Testi 

 Avaa selain 

 

*** Keywords *** 

Avaa selain 

 Open Browser  ${LOGIN URL}  ${BROWSER} 

 Maximize Browser Window 

 

Testeille voidaan määritellä yksi tai useampi resurssitiedosto, jossa voi olla yhteisiä ase-

tuksia, muuttujia, sekä avainsanoja. Alla edellinen esimerkki resurssitiedostoa käyttäen. 

Testitiedosto on erittäin lyhyt, sillä avainsanan sisältö sijaitsee resurssitiedostossa. 

 

*** Settings *** 

Resource  resource.robot 
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*** Test Cases *** 

Testi 

 Avaa selain 

 

Kirjaston määritys, muuttujat, sekä avainsana löytyvät nyt erillisestä resource.robot tiedos-

tosta, joka on kuvattu alla. 

 

*** Settings *** 

Library  SeleniumLibrary 

 

*** Variables *** 

${BROWSER}  Firefox 

${LOGIN URL}  https://www.wikipedia.org/ 

 

*** Keywords *** 

Avaa selain 

 Open Browser  ${LOGIN URL}  ${BROWSER} 

 Maximize Browser Window 

 

Resurssitiedostoa käyttämällä testitiedostot pysyvät siisteinä ja niitä on helppo lukea. Li-

säksi kaikki erilliset testitiedostot voivat käyttää resurssitiedoston sisältöä ja yhteisten 

avainsanojen muutokset tarvitsee tehdä vain yhteen paikkaan. 

 

4.4 Testien suorittaminen 

Robot Frameworkin testit suoritetaan komentokehotetta käyttäen. Yksinkertaisimmillaan 

testin voi ajaa komennolla “robot test.robot”, olettaen testin nimen olevan test.robot ja ko-

mentorivin nykyisen hakemiston olevan sama kuin suoritettavan tiedoston. Windowsilla 

sekä komentokehote, että Windows Powershell ovat käytettävissä testien ajamiseen. 

 

Ilman erillisiä määrityksiä suoritettu testi luo testiraportin hakemistoon, josta se suoritettiin. 

Raportit voidaan määritellä luotavaksi esimerkiksi results-hakemistoon seuraavalla ko-

mennolla: “robot -d results test.robot”. Tällöin hakemistot pysyvät siisteinä ja järjestyk-

sessä. Useampien testitiedostojen suorittaminen onnistuu määrittämällä hakemiston, 

jossa testitiedostot sijaitsevat. Työssä käytetyssä hakemistorakenteessa testit sijaitsevat 

tests-hakemistossa, joten ne saadaan suoritettua komennolla ”robot -d results tests”. Ro-

bot Framework suorittaa hakemistossa sijaitsevat testitiedostot järjestyksessä. 
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Komentokehotteesta suoritettaessa testien edistymistä voidaan seurata reaaliajassa. Tes-

tit raportoivat joko onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Varsinainen testiraportti luodaan 

vasta kaikkien testien valmistuttua. 

 

 

Kuva 6. Testien suoritusta voi seurata komentokehotteesta. 

 

Eri tiedostoissa sijaitsevia testejä voidaan ajaa samanaikaisesti testausajan lyhentä-

miseksi Pabot-työkalun avulla. Pabot on Mikko Korpelan kehittämä työkalu Robot Fra-

meworkille. Asennus toimii pip:illä samaan tapaan kuin Selenium-kirjaston, eli “pip install 

robotframework-pabot”. Yksinkertaisimmillaan Pabotia voi käyttää korvaamalla suorituk-

sessa robot sana pabot sanalla. (Korpela 2018.) 

 

Työssä kokeiltiin pabotin käyttöä, mutta testattava järjestelmä ei tue useampaa yhteyttä 

samalta käyttäjältä samanaikaisesti. 

 

4.5 Testiraportit 

Robot Framework luo automaattisesti testin suorittamisen jälkeen testiraportin ja lokitie-

doston. Raportista käy ilmi esimerkiksi aloitusaika, lopetusaika, testien kesto, sekä onnis-

tuneiden ja epäonnistuneiden testien määrä. Lokitiedostosta nähdään jokainen avainsana, 

joita testit ovat käyttäneet. Epäonnistuneet kohdat ovat avattu automaattisesti esille ja 

merkattu punaisella ongelmakohtien löytämisen helpottamiseksi. 
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Kuva 7. Onnistuneen testin raportti. 

 

Lokitiedostosta voidaan tarkastella testin onnistumista komentokohtaisesti. Epäonnistu-

neet kohdat tuodaan automaattisesti esille lokissa ja ne ovat merkattuina selvästi punai-

sella värillä. Selenium-kirjastoa käyttäen epäonnistuneista kohdista otetaan automaatti-

sesti kuvakaappaus, joka tallennetaan raportin sisältävään hakemistoon. 
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Kuva 8. Onnistuneen testin lokitiedosto. 

 

Onnistuneessa testissä ei ole juuri mitään mielenkiintoista, sillä kaikki sujui kuten testita-

pauksissa oli määritelty. Seuraavaksi tehtiin tarkoituksella epäonnistuva testi, josta näkee 

Robot Frameworkin raportoinnin vahvuudet. 
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Kuva 9. Epäonnistuneen testin raportti. 

 

Epäonnistuneen testin raportin punainen väritys kertoo välittömästi jonkin testin epäonnis-

tuneen. Raportista käy ilmi missä testitiedostossa epäonnistuminen tapahtui, mutta vasta 

lokia tutkimalla nähdään epäonnistumisen tarkka syy. 
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Kuva 10. Epäonnistuneen testin lokitiedosto. 

 

Loki näyttää epäonnistuneet kohdat punaisella. Epäonnistumisen tapahtuessa Selenium-

kirjasto ottaa tilanteesta automaattisesti kuvakaappauksen ja tallentaa sen raportin 

kanssa samaan hakemistoon. Lokia tutkiessa nähdään Robot Frameworkin yrittäneen 

avata sivua www.wikipediaorg, sillä osoitteesta poistettiin piste. 
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5 Regressiotestauksen toteuttaminen 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua ohjelmistotestaukseen ja luoda työnantajalle käyttö-

valmis testausjärjestelmä Robot Frameworkilla. Toteutuneelle järjestelmälle luotiin doku-

mentaatio, jonka avulla järjestelmää voidaan käyttää ja ylläpitää. Dokumentaatio löytyy 

työn liitteestä numero yksi. 

 

Testit toteutettiin mustalaatikkotestauksena, eli työn tekijällä ei ollut pääsyä järjestelmän 

koodiin. 

 

5.1 Haasteet käyttöönotossa 

Robot Frameworkin käyttöönotto ei sujunut ongelmitta. Ensimmäiseksi ongelmaksi osoit-

tautui Robot Frameworkin asennus pip-työkalulla, sillä työpaikan verkkoasetukset vaativat 

välityspalvelimen käyttöä. Pip on mahdollista konfiguroida käyttämään välityspalvelinta, 

mutta ongelma ratkaistiin tässä tapauksessa toisen verkkoyhteyden käytöllä. 

 

Toinen ongelma oli selainajurin versio. Uusin versio ei toiminut käytössä olevan selaimen 

kanssa, joten täytyi selvittää toimiva versio. Ongelma ratkesi kokeilemalla järjestyksessä 

uusimmasta alkaen ajureita ja ottamalla käyttöön uusin toimiva versio. 

 

5.2 Testitapausten kartoittaminen 

Työn kohteena oleva järjestelmä ei ollut opinnäytetyön tekijälle entuudestaan tuttu, joten 

testitapausten suunnitteluun tarvittiin apua. Tiedonhankintamenetelmänä testitapausten 

kartoittamiseen käytettiin haastattelua. Haastattelun kohteena oli järjestelmästä vastaava 

järjestelmätestaaja. Haastattelun perusteella ensimmäiseksi päätettiin toteuttaa hakutoi-

minnon testaaminen. 

 

5.3 Testitapausten luominen 

Asianhallintajärjestelmään luotiin muutama asia, joita testeillä oli tarkoitus etsiä. Testita-

paukset tehtiin itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, joten testi ei vaikuttanut muihin, mikäli se 

epäonnistui. Koska testeissä toistettiin samoja asioita, kuten selaimen avaamista ja haun 

suorittamista, niistä tehtiin yhteiset avainsanat. Avainsanojen avulla testitapauksista saa-

tiin helposti luettavia ja mahdolliset yhteiset muutokset tarvitsi tehdä vain yhteen paikkaan. 

 

Testitapaukset yrittävät hakea tiettyä asiaa niille määritellyllä hakusanalla. Kokonaisuu-

dessaan testitapaus avaa selaimen asianhallinnan sivulle, siirtyy hakutoimintoon, syöttää 
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hakusanan, suorittaa haun, avaa etsityn asian ja tarkastaa löytyykö sen kuvauksesta tes-

tissä määritelty kuvaus. 

 

Testitapaukset jaettiin useampaan tiedostoon, jotka sijaitsevat samassa hakemistossa. 

Tiedosto sisältää yhden kokonaisuuden, jotta testien määrän kasvaessa kokonaisuutta on 

helpompi hallita. Testejä suoritettaessa Robot Frameworkille voi osoittaa hakemiston, jol-

loin se suorittaa kaikki tiedostot kyseisestä hakemistosta. 

 

Uutta testiä luodessa on helpointa tehdä ja testata testi omassa tiedostossaan, jolloin 

kaikkea ei tarvitse suorittaa aina uudestaan. Kun testi on valmis, kopioidaan se muiden 

testien joukkoon. 

 

5.4 Raportit 

Testit suoritettiin päivitysten yhteydessä ja raportit näyttivät yleensä vihreää, eli kaikkien 

testien onnistumista. Satunnaisesti jokin testi epäonnistui järjestelmän jumiutumisen tai 

muun ongelman vuoksi, mutta uudelleen testatessa ongelma oli yleensä hävinnyt. 

 

Testit ovat löytäneet yhden oikean virheen. Kun yksi testi epäonnistui vielä uudelleen tes-

tauksen jälkeen, varmistettiin asia käsin testaamalla. Robot Frameworkin tuottamista ra-

porteista kävi hyvin ilmi, missä vaiheessa testi epäonnistui, se otti myös kuvakaappauk-

sen epäonnistumisen hetkellä, jolloin järjestelmän virheilmoitus saatiin talteen. 

 

Testeissä käytettävissä avainsanoissa, jotka odottavat jotakin, on oletuksena lyhyt aika-

katkaisu. Testattavan järjestelmän satunnaisesta hidastelusta johtuen aikakatkaisun aikaa 

pidennettiin. Tuntemattomasta syystä Robot Framework ei onnistu ottamaan kuvakaap-

pausta näiden aikakatkaisujen takia johtuvasta epäonnistumisesta. Ongelma ratkaistiin li-

säämällä testin päättävään avainsanaan kuvakaappauksen ottaminen testin epäonnistu-

essa. Tämän ratkaisun huono puoli on, että kuvapaakkauksia otetaan kaksi, mikäli testi 

epäonnistui jonkin muun kuin aikakatkaisun takia. 

 

Testien suorituksen jälkeen raportti, lokitiedosto ja mahdolliset kuvakaappaukset arkistoi-

tiin testin suorituspäivän mukaan nimettyyn hakemistoon. Näin testien tuloksia voidaan 

tarkastella tarvittaessa jälkikäteen. Muutoin testien suorittaminen ylikirjoittaisi edelliset ra-

portit.  
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua ohjelmistotestaukseen ja luoda työnantajalle käyttö-

valmis testausjärjestelmä Robot Frameworkilla, sekä dokumentaatio sen käyttämiseen ja 

ylläpitoon. Työn tavoite saavutettiin, vaikka testitapausten määrä jäikin vähäiseksi. Doku-

mentaation ja Robot Frameworkiin perehtymisen avulla testitapauksia on mahdollista 

tehdä lisää. 

 

Työn tuloksena toteutunut testausjärjestelmä on jo osoittautunut hyödylliseksi, sillä se 

löysi yhden virheen, joka korjattiin. Testien kirjoittaminen ja suorittaminen on hidasta, 

mutta ratkaisu on paljon parempi kuin käsin tehty testaus. Kerran valmiiksi kirjoitettu testi 

voidaan suorittaa automaattisesti ilman että kenenkään täytyy sitä valvoa. 

 

Käyttöliittymätasolla tapahtuva regressiotestaus on altis koodin muutoksille. Osa tehdyistä 

testitapauksista hajosi päivityksen yhteydessä, mutta niiden korjaus osoittautui onneksi 

yksinkertaiseksi. Tilanne voi olla toinen, kun testitapausten määrä kasvaa todella suu-

reksi. 

 

Opinnäytetyön tekijällä ei ollut ennen työn aloittamista minkäänlaista kokemusta testaami-

sesta tai Robot Frameworkista. Testaaminen on aiheena todella laaja, mutta keskittymi-

nen regressiotestaukseen ja sen automatisointiin piti aiheen tarpeeksi rajattuna. Vaikka 

testausjärjestelmää ei otettaisi työpaikalla käyttöön, on aiheeseen perehtyminen ollut it-

sessään hyödyllistä. 

 

Tällä hetkellä Robot Framework on tarkoitettu lähinnä testaamiseen, mutta tulevaisuu-

dessa siihen on suunniteltu lisättävän ohjelmistorobotiikan ominaisuuksia. Ohjelman käy-

tön opettelu on siis ollut erittäin kannattavaa, sillä ohjelmistotestausta tarvitaan aina ja oh-

jelmistorobotiikan käyttö on yleistymässä. 
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Käytetyt ohjelmat 

Windows 10 Enterprise 1709 

Python 3.7.0 64-bit  

Robot Framework 3.0.4 

SeleniumLibrary 3.1.1 

Geckodriver 0.17.0 32-bit 

Mozilla Firefox ESR 52.9.0 32-bit 

 

Hakemistorakenne 

Kuvassa 1 on esimerkissä käytetty hakemistorakenne.  

 

 

Kuva 1. Hakemistorakenne. 

robot - juurihakemisto 

resource.robot - testien yhteiset asetukset, muuttujat ja avainsanat 

test.robot - uuden testin luomista varten, valmis testi kopioidaan, esim test2.robot tiedos-

toon 

driver - selainajurien tallennuspaikka 

results - raportti ja lokitiedostojen kohdehakemisto 

tests - testattava kokonaisuus pilkottuna pienempiin paloihin 

test1.robot - sisältää osan testattavasta kokonaisuudesta 
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Käyttöönotto 

Tee aluksi robot hakemisto haluamaasi paikkaan, sekä driver, results ja tests hakemistot 

sen sisälle. 

Lataa Python 3.7.0 asennuspaketti nimeltä Windows x86-64 executable installer osoit-

teesta https://www.python.org/downloads/release/python-370/.  

Suorita Pythonin asennuspaketti pääkäyttäjänä, valitse kustomoitu asennus ja asennuk-

sen aikana valitse Pythonin lisäys PATH:iin, sekä asennus kaikille käyttäjille. Valitse lo-

puksi Disable path length limit asetus. 

 

Huom! Käytössä oleva välityspalvelin estää pip komennolla pakettien lataamisen, käyn-

nistä ensin Powershell pääkäyttäjänä ja sen jälkeen yhdistä koneesi seuraavien kahden 

komennon ajaksi esim. puhelimesta jaettuun verkkoyhteyteen. 

Syötä komento pip install robotframework==3.0.4 asentaaksesi Robot Frameworkin. 

Syötä myös komento pip install robotframework-seleniumlibrary==3.1.1 

 

Lataa seuraavaksi selainajuri geckodriver-v0.17.0-win32.zip Firefoxille https://git-

hub.com/mozilla/geckodriver/releases/tag/v0.17.0. Sijoita ajuri driver hakemistoon. 

 

Ajuri täytyy lisätä PATH:iin ja lisäys tapahtuu seuraavasti: Avaa järjestelmän lisäasetukset 

esimerkiksi windowsin haulla, sieltä ympäristömuuttujat (kuva 1) ja lisää ajurin sisältävä 

driver hakemisto järjestelmämuuttujien Path kohtaan valitsemalla muokkaa (kuva 2) ja se-

laa (kuva 3). Huomioi ettet ylikirjoita olemassa olevaa kohtaa, vaan lisäät uuden alim-

maiseksi.  

 

Tarkista myös, että Pathista löytyvät C:\Program Files\Python37 ja C:\Program Files\Pyt-

hon37\Scripts. 

 

Kun PATH:iin lisäys on valmis, klikkaile ikkunat kiinni OK napista. 

 

Käynnistä Powershell uudelleen tavallisena käyttäjänä PATH:iin lisäyksen jälkeen. 

 

https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/tag/v0.17.0
https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/tag/v0.17.0
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Kuva 2. Järjestelmän lisäasetuksista valitaan ympäristömuuttujat. 

 

 

Kuva 3. Järjestelmämuuttujat ikkunan alaosassa. Valitse Path ja klikkaa muokkaa. 
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Kuva 4. Hakemiston lisääminen PATH:iin. Valitse tyhjä kohta listan alapuolelta ja selaa. 

 

Testien kirjoittaminen 

Esimerkkinä laajan haun diaarinumero-kentän testaus. Ensimmäiseksi täytyy tehdä asia, 

jonka diaarinumerolla haku tehdään. Esimerkkitapauksessa haettava asia on jo olemassa. 

Haun testit perustuvat luodun asian löytämiseen eri hakusanoilla ja hakukentillä. Avainsa-

nojen välillä täytyy käyttää vähintään kahta välilyöntiä. Tab-näppäin lasketaan kahdeksi 

välilyönniksi. 

 

Luo robot hakemistoon resource.robot tiedosto, jonka sisällöksi tulee: 

 

*** Settings *** 

Library  SeleniumLibrary 

 

*** Variables *** 

${BROWSER}  Firefox 

${LOGIN URL}  https://asianhallinnan_etusivu_tähän/ 

${TIMEOUT_DURATION}  20s 

${DIAARI}   V/1166/2018 

 

*** Keywords *** 

Avaa Asianhallinta 

 Open Browser  ${LOGIN URL}  ${BROWSER} 

 Maximize Browser Window 

 [Timeout]  ${TIMEOUT_DURATION} 

 

Avaa laaja haku 

 Wait Until Page Contains  Laaja haku  ${TIMEOUT_DURATION} 
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 Click Link  Laaja haku 

 Wait Until Page Contains  Julkisuusluokka:  ${TIMEOUT_DURATION} 

 [Timeout]  ${TIMEOUT_DURATION} 

 

Suorita haku 

 Click Element  css=button.btn:nth-child(2) 

 Wait Until Page Contains  Robot Framework testaus  ${TIMEOUT_DURA-

TION} 

 Click Link  Robot Framework testaus 

 Wait Until Page Contains  testausonnistui  ${TIMEOUT_DURATION} 

 [Timeout]  ${TIMEOUT_DURATION} 

 

Sulje Testi 

 Run Keyword If Test Failed  Capture Page Screenshot 

 Close Browser 

 

 

Settings kohdassa määritellään käytettävä kirjasto. 

Variables kohdassa määritetään muuttujat. Timeoutin aikaraja on 20 sekuntia, koska mah-

dolliset virheilmoitukset pysyvät ruudulla 30 sekuntia. Asianhallinnan ajoittaisesta hitau-

desta johtuen aikakatkaisua on käytetty runsaasti. Etsittävän asian tiedot on hyvä määri-

tellä resurssitiedoston muuttujissa, sillä tiedot tarvitsee muuttaa vain yhdessä paikassa, 

mikäli haettavaa asiaa halutaan muuttaa. 

Keywords kohtaan tehdään uudelleenkäytettävät avainsanat. Robot Framework osaa et-

siä linkkejä, kuten “click Link  Laaja haku”, mutta asianhallinnassa valittavat asiat täytyy 

yleensä määritellä tarkkaan. Normaalisti elementtejä valitaan esimerkiksi Id-nimen perus-

teella, mutta asianhallinnassa yksilöiviä Id-tunnisteita ei ole juurikaan käytössä.  Suorita 

Haku avainsanassa Click Element-elementti on Hae-nappi. Napin määrittelevän CSS-va-

litsimen saa Firefoxilla selville klikkaamalla nappia hiiren oikealla napilla ja valitsemalla In-

spect Element (kuva 4), josta oikealla klikkauksella valittua elementtiä ja copy CSS Selec-

tor (kuva 5). 
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Kuva 5. Haku-napin valinta. 

 

 

Kuva 6. CSS-valitsimen kopioiminen. 

 

Kopioitu CSS-valitsin näyttää seuraavanlaiselta: button.btn:nth-child(2). 

 

Tee seuraavaksi testitiedosto test.robot samaan robot hakemistoon kuin resource.robot. 

Tiedoston sisältö on seuraavanlainen: 

 

*** Settings *** 

Resource  resource.robot 

 

*** Test Cases *** 

diaarinumero 

 Avaa Asianhallinta 

 Avaa Laaja Haku 
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Input Text  css=div.row:nth-child(6) > div:nth-child(1) > input:nth-

child(2)  ${DIAARI} 

 Suorita Haku 

 [Teardown]  Sulje Testi 

 

 

Testitiedosto käyttää resource.robot tiedostosta löytyviä asetuksia, sekä avainsanoja. di-

aarinumeron kentän css-valitsin löytyy samoin kuin haku-napin valinta, inspect elementillä 

(kuva 6) ja valitsemalla kentän css-selector. 

 

 

Kuva 7. Diaarinumeron kentän valinta. 

 

Seleniumin-kirjaston avainsanat löytyvät sen dokumentaatiosta osoitteesta http://robotfra-

mework.org/SeleniumLibrary/SeleniumLibrary.html.  

 

Testien suorittaminen 

Testit voidaan suorittaa esimerkiksi Windows Powershelliä käyttäen. Mikäli hakemistora-

kenne on sama kuin esimerkissä, navigoi robot-hakemistoon. Komennolla “robot -d results 

test.robot” voidaan suorittaa esimerkki, jonka raportti ohjataan results hakemistoon. Hake-

mistossa olevat testitiedostot voidaan ajaa kerralla määrittämällä hakemiston nimi suori-

tuksen yhteydessä, esimerkiksi komennolla ”robot -d results tests”. 

 

http://robotframework.org/SeleniumLibrary/SeleniumLibrary.html
http://robotframework.org/SeleniumLibrary/SeleniumLibrary.html
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Jokaisen testin päätteeksi Firefox näyttää aina kaatumisilmoituksen, todennäköisesti van-

hoista versioista johtuen. Virheen saa kätevästi piiloon Windowsin rekisteristä. Avaa Re-

gedit ja muuta seuraavan rekisteriavaimen arvoksi 1: HKEY_CURRENT_USER\Soft-

ware\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\DontShowUI. 

 

Raportit 

Raporteista käy ilmi onnistuneiden ja epäonnistuneiden testien määrä. Lokitiedosto näyt-

tää tarkemmin mikä testissä epäonnistui. Lokissa epäonnistuneet kohdat avataan esille 

automaattisesti. 

 

Robot Framework ottaa oletuksena epäonnistuneista testeistä kuvakaappauksen virheen 

tapahtumahetkellä. Aikakatkaisua käytettäessä kuvakaappauksen ottaminen ei aina on-

nistu, joten oma avainsana, Sulje Testi, ottaa kuvan aikakatkaisun hetkellä, jos tapahtui 

virhe. Asianhallinnan virheet pysyvät ruudulla 30 sekuntia, joten aikakatkaisu on määri-

tetty 20 sekunnin mittaiseksi. 

 

Testien suorituksen päätteeksi luotava raportti ylikirjoittaa edellisen raportin, joten ennen 

testien suorittamista tulee edellinen raportti ottaa talteen erilliseen hakemistoon. 


