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GIMP
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ROBOT FRAMEWORK
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SELENIUM
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UBUNTU
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VALIDOINTI
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VERIFIOINTI
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suunnitteluvaatimuksia.
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JOHDANTO
Sovellukset ja ohjelmistokehitys on jatkuvasti kasvava ala. Tämä on näkynyt etenkin internetin yleistymisen jälkeen ja melkeinpä kaikki yritykset
ovat tavalla tai toisella ryhtyneet kehittämään jonkinlaista verkkosivustoa
tai -sovellusta liiketoimintansa tueksi. Ennen julkaisua sivusto tulee testata
kunnolla, jotta asiakas ei joudu kokemaan virheitä, jotka vaikuttavat heidän asiakaskokemukseensa tai pahimmassa tapauksessa omaan liiketoimintaansa.
Nykyään käyttäjällä on mahdollisuus valita useita eri selaimia ja laitteita,
joilla voivat avata verkkosivuja. Tämän lisäksi yhä enemmän käytetään mobiililaitteita sivujen avaamiseen. Responsiivinen verkkosivusto on suunniteltu niin, että sitä voidaan käyttää millä tahansa laitteella, selaimella tai
resoluutiolla ja kaikki olennainen sisältö saadaan silti mahtumaan sivulle
luettavassa muodossa.
Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten asiakasyritys voi automatisoida responsiivisen verkkosivun visuaalisen testauksen ja rakentaa siitä
prototyyppi. Visuaalisen testauksen tarkoitus on varmistaa, että kaikki sivuston osiot ovat näkyvillä, eivätkä ne ole toistensa päällä. Responsiivisuuden takia testaus pitää suorittaa mahdollisimman monella eri selaimella ja
ruutukoolla.
Automatisoitu visuaalinen testaaminen tehdään yleensä vertailemalla
kahta eri kuvaa. Tästä syystä suuri kysymys työn aikana on selvittää, mistä,
miten ja missä vaiheessa tuotteen kehitystä voidaan luoda lähtötilanne,
jota käytetään testauksessa vertailukohteena. Yksi työn tärkeimmistä tutkimuskysymyksistä onkin tähän liittyvä. Tämä työ yrittää vastata seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:
•

Miten toteutetaan responsiivisen sivun automatisoitu visuaalinen
testaus?

•

Missä vaiheessa sovelluksen kehitystä testauksessa käytettävät
vertailukohteet tulisi luoda?

•

Miten avoimen lähdekoodin työkaluja voi hyödyntää visuaalisen
testauksen automatisointiin?
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RESPONSIIVINEN VERKKOSUUNNITTELU
Suurin osa on ollut joskus ryhmäkuvassa. Melkein aina ryhmäkuvaa ottaessa tulee eteen tilanne, jossa kaikki eivät mahdu kuvaan. Kuvaajan pitää
ohjeistaa toisia siirtymään toisten taakse ja eturiviä menemään kyykkyyn,
jotta saadaan tiivistettyä tai vaihtoehtoisesti kuvaaja joutuu siirtymään
taaksepäin, jolloin kuvasta ei enää saa kunnolla selvää. Sama tilanne tulee
eteen, kun yritetään lukea mobiililaitteella verkkosivua, joka on suunniteltu tietokoneen suurelle näytölle.
Mobiililaitteet ovat yleistyneet ja kehittyneet viimeisen vuosikymmenen
aikana kovaa vauhtia. Puhelinten ja tablettien selaimet osaavat jo toimia
ihan yhtä hyvin kuin tietokoneidenkin verkkoselaimet. Ihmiset käyttävät
nykyään kasvavissa määrin mobiililaitteita verkkosivujen selaamiseen ja lukemiseen, kuten voimme nähdä taulukosta 1. Kymmenen yleisimmän alustan joukossa on seitsemän mobiililaitteen käyttöjärjestelmää. Tämän tarpeen takia myös verkkosivujen suunnittelun täytyy kehittyä. (Frain, 2012,
s. 24-30; Firdaus, 2013, s. 28-31)
Taulukko 1. Kymmenen suosituinta käyttöjärjestelmää verkkosivujen selaamisessa. (W3Counter, 2019)

Vielä vuosituhannen alussa verkkosivustot suunniteltiin kiinteällä leveydellä, esimerkiksi 960 pikseliä, joka tarkoitti erilaista käyttäjäkokemusta eri
kokoisella monitorilla. Voimme nähdä taulukosta 2, että helmikuussa 2019
W3Counterin julkaiseman tiedon mukaan yleisin resoluutio on vain noin
20 prosentilla käyttäjistä käytössä ja loput 80 prosenttia jakautuu kymmeniin eri resoluutioihin, joista raporttiin on listattu vain yhdeksän. Vanhaan
kiinteän suunnitteluun aikaan, mikäli käyttäjällä oli käytössään leveä monitori, jäi suuri osa näytöstä käyttämättä, koska sivun leveys oli kiinteä.
Vaihtoehtoisesti pienemmällä näytöllä koko sivu ei mahdu ruudulle, vaan
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osa jää piiloon. Tämän takia verkkosivujen suunnittelijat on pakotettu pohtimaan uusia tapoja luoda sivustoja ottaen huomioon kaikki käyttäjät ja
käytettävät alustat sekä resoluutiot. Joissain sovelluksissa saattaa olla vaivan arvoista luoda erikseen mobiilikäyttäjille suunniteltu sivusto, joka
eroaa myös palveluilta ja ominaisuuksilta tietokoneen näyttöä varten
suunnitellusta sivusta. Useimmiten halutaan suunnitella niin sanottu responsiivinen verkkosivusto, jossa sisältö itsessään osaa skaalautua ja muuttua sen mukaan millaisella laitteella tai resoluutiolla sivustoa luetaan. Esimerkki tällaisesta sivusta on kuvassa 1. Kuten esimerkistä voidaan nähdä,
sisältö ja värimaailma pysyvät sivussa samoina, mutta sijoittelu ja eri osioiden leveydet saattavat vaihdella. (Frain, 2012, s. 24-30; Firdaus, 2013, s.
28-31)
Taulukko 2. Kymmenen suosituinta resoluutiota verkkosivujen selaamisessa. (W3Counter, 2019)

Reponsiivisuuden myötä suunnittelijoiden tulee ottaa huomioon uusia asioita, joita ei välttämättä tarvinnut aiemmin edes pohtia. Verkkosivujen tulee olla sekä responsiivisia että adaptiivisia. Adaptiivisuus näkyy esimerkiksi siinä, miten ruudun muuttuessa kapeammaksi, sisältö alkaa käyttämään enemmän vertikaalista tilaa, muuttuen pystysuunnassa pidemmäksi. Lisäksi on tärkeää suunnittelun alussa määritellä, lähdetäänkö sivustoa rakentamaan mobiililaite vai tietokone edellä. Toki päätös voi olla
myös, että molemmat määrittävät suunnittelua. (Ruluks, 2014)

Kuva 1.

Esimerkki responsiivisesta verkkosivusta. (Uggedal, 2019)
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Suurin etu responsiivisessa verkkosuunnittelussa on, että yhden sivuston
kehittämisellä voidaan saada kaikki käyttäjät tyytyväisiksi. Tämän kaltaisen
verkkosivuston päivittäminen on usein verrattavissa palapelin tekemiseen.
Aina kun joku osio muuttuu, tulee uutta sisältöä tai vanha poistuu, pitää
käyttöliittymäsuunnittelijan miettiä uudelleen mihin kohtaan mikäkin asia
sopii ja miten vanhoja palikoita tulisi päivittää. Tästä syystä on tärkeää,
että muutosten jälkeen sivustot testataan uudelleen useilla eri alustoilla,
resoluutioilla ja selaimilla. Mitä enemmän testejä voidaan automatisoida,
sitä halvemmaksi testaaminen tulee pitkällä aikavälillä. Responsiivisuus ei
paranna kaikkia verkkosuunnittelun haasteita maailmassa, mutta on kätevä työkalu useiden eri laitteiden, käyttöjärjestelmien ja resoluutioiden
huomioon ottamiseen. (Schade, 2014)
Kuten kuvassa 1 on esitetty, yleensä suunnittelua tehdään neljän eri ruudun perusteella. Näitä kutsutaan myös ydinlaitteiksi (core devices). Nämä
neljä laitetta on listattu alla. (Nagel, 2016, s. 29)
•
•
•
•

Älypuhelin
Tablet
Laptop tai PC
Smart TV

Vaikeutta verkkosivustojen luomiseen tuo se, että yllä listattuja laitteita on
olemassa lukemattomia eri malleja erilaisilla resoluutioilla varustettuna.
Lisäksi jokaiseen laitteeseen saa asennettua erilaisia selaimia, joissa sisältö
saattaa näkyä eri tavalla. Kun verrataan laitteita toisiinsa, on tarpeen resoluution lisäksi myös tarkkailla ruudun kokoa. Ruudun koko vaikuttaa sisältöön joissain tapauksissa jopa enemmän kuin resoluutio. Suunnittelussa
tulee ottaa huomioon myös katseluetäisyys. Esimerkiksi puhelimen katseluetäisyys voi hyvin vaihdella jopa 10 cm ja 30 cm välillä. (Nagel, 2016, s
29)
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KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU
Käyttöliittymäsuunnittelua voidaan tehdä monin eri tavoin. Käytännössä
tehdään aina jonkinlainen piirros siitä miltä käyttöliittymän tulee näyttää
ja joissain tapauksissa siihen lisätään myös toiminnallisuuksia. Nämä toiminnallisuudet ovat yleensä toimivia nappeja, jotka siirtävät käyttäjän johonkin toiseen näkymään. Käyttöliittymäsuunnitteluun on olemassa lukematon määrä erilaisia periaatteita, joita tulee hyvien käytäntöjen mukaan
noudattaa. Tässä luvussa perehdytään käyttöliittymäsuunnittelun perussääntöihin. Tarkoituksena on katsoa, mitkä asiat liittyvät olennaisesti visuaaliseen testaamiseen. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä käyttöliittymäsuunnittelun osalta on, voidaanko jo siinä vaiheessa tehdä käyttökelpoinen
vertailukohta, jota käytetään testausvaiheessa.

3.1

Käyttöliittymän jaottelu rakennuspalikoihin
Melkeinpä kaikissa käyttöliittymän suunnittelun ohjeistuksissa toistuu yksi
perusperiaate, joka liittyy myös olennaisesti visuaaliseen testaamiseen.
Tämä toistuva piirre on sisällön asettaminen hierarkiaan ja erilaisiin palikoihin tai kokonaisuuksiin. Usein ihmiset ovat kiireisiä ja laiskoja verkkosivuja ja -sovelluksia käyttäessään. He eivät halua käyttää aikaa turhaan informaation etsintään tai arvuutteluun, mistä heidän hakemansa tieto saattaisi löytyä. Tästä syystä on tärkeää suunnitella sivusto niin, että toisiinsa
liittyvät asiat erottuvat selkeästi ja ne on sijoitettu tiettyyn kohtaan käyttöliittymää. Tähän voidaan vaikuttaa kirjainten koolla, sisennyksillä ja taustaväreillä. On myös hyvä tapa erottaa selkeästi sellaiset kohdat sovelluksessa, joiden kanssa käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa. Testaamisen
kannalta tämä on tärkeää, koska näitä samoja palikoita tai alueita voidaan
käyttää hyväksi myös visuaalisen testauksen suunnittelussa. Näin saadaan
jaettua testattava sivusto pienempiin osiin, jolloin voidaan keskittyä helpommin johonkin tiettyyn testattavaan asiaan sen sijaan, että yritetään
testata kaikki kerralla. (Krug, 2014, s. 47-49; Myers, Sandler & Badgett,
2012, s. 62)

Kuva 2.

Yksinkertaistettu esimerkki verkkosivun jaottelusta palikoihin.
(Ntchosting, 2019)
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Kuvaan 2 on piirretty yksinkertaistettu esimerkki verkkosivun jaottelusta
palikoihin. Vastaava ajattelu on hyödyllistä myös responsiivisuuden kannalta. Jos sivuston oleelliset osat osataan suunnitella jo etukäteen, on niiden sijoittelua huomattavasti helpompi suunnitella myös eri kokoisille ruuduille tai resoluutioille. (Ntchosting, 2019)
3.2

Sisällön kääntäminen muille kielille
Kansainvälisessä ympäristössä käyttöliittymäsuunnitteluun kuuluu myös
olennaisena osana sisällön kääntämisen vaikutusten huomioiminen. Eri
kielillä saman asian esittäminen vaatii eri määrän tilaa. Jossain kielessä sanat voivat olla huomattavasti pidempiä kuin toisessa ja joskus jopa tarvitaan eri määrä sanoja. Taulukkoon 3 on kerätty esimerkkejä käännöksen
vaatimasta tilasta suhteessa englannin kieleen. (Media Lingo, 2019)
Taulukko 3. Käännöksen vaatima tila suhteessa englannin kieleen. (Media Lingo, 2019)
Kieli

Englannista

Englanniksi

Albania

+15%

-5% … -15%

Arabia

+20% … +25%

-20% … -25%

Japani

-10% … -55%

+20% … +60%

Kroatia

+15%

-5% … -15%

Tanska

-10% … -15%

+10% … +15%

Tšekki

+10%

-5% … -10%

Saksa

+10% … +35%

-20% … +20%

Suomi

-25% … -30%

+30% … +40%

Ruotsi

-10%

+10%

Venäjä

+15%

-5% … -15%

Käännöksen pituuden vaikutus näkyy käyttöliittymässä välittömästi. Pidempään kieleen käännettäessä täytyy nappien leveyttä nostaa ja lyhyemmällä kielellä esimerkiksi navigaatiosta tulee tyhjän näköinen. Ohjelmiston
ylläpidon kannalta on tärkeää, että sovellusta ei tarvitse päivittää erikseen
jokaista käännöstä varten, vaan ohjelmisto osaa itse noutaa valitun kielen
käännökset tiedostosta ja pitää ulkoasunsa jatkuvasti samana. (Media
Lingo, 2019)
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OHJELMISTON TESTAAMINEN
Ohjelmiston testaaminen on laaja osaamisalue. Tässä luvussa on tarkoitus
käydä läpi testaamisen perusteita ja siirtyä pikkuhiljaa kohti yksityiskohtaisempia testaamisen kuvauksia. Luvussa päädytään testauksen automatisointiin ja sen vaatimuksiin.

4.1

Perusteluja ohjelmiston testaamiseen
Ohjelmistotestaus on tekninen toimenpide, mutta siihen sisältyy myös tärkeitä taloudellisia ja psykologisia pohdintoja. Ideaalimaailmassa haluaisimme testata kaikki mahdolliset vaihtelut ohjelmistossa. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista. Yksinkertaisessakin ohjelmassa voi olla
satoja tai jopa tuhansia eri syöte ulostulo -yhdistelmiä. Tämän takia testaaminen vaatii tietynlaista näkemystä ja asennetta. Tietynlaisella tarkoitetaan tässä tapauksessa ymmärrystä siitä, että testauksen tärkein tavoite
on löytää ohjelmistosta mahdollisimman paljon virheitä. (Myers, 2012, s.
5-6)
Usein johdon näkökulmasta onnistunut testaus on sellainen, jonka lopputuloksena ei ole löydetty yhtään virhettä. Todellisuudessa onnistunut testaus on sellainen, jonka seurauksena löydetään vähintään yksi virhe, joka
voidaan korjata. Tämä lähestymistapa on asenteenkin kannalta tärkeää,
koska ihminen tekee alitajuisesti päätöksiä sen mukaan, miten hän haluaa
toimia. On todennäköisempää löytää virheitä, mikäli niitä yrittää etsiä. Jos
lähtee testaamaan tavoitteena osoittaa ohjelman olevan virheetön, luultavasti onnistuu siinä, vaikka virheitä olisikin olemassa. On myös tärkeää
ymmärtää, että testauksen tavoite vaikuttaa merkityksellisesti lopputulokseen. Jos esimerkiksi testataan ohjelmaa, tavoitteena varmistaa sen tekevän mitä on oletettukin, saatetaan testi läpäistä, vaikka siellä olisikin virheitä. Ohjelmistokehityksessä ja ohjelmistojen testauksessa kannattaa
muistaa, että virheetöntä ohjelmaa ei ole olemassakaan. Kyse on siitä,
onko virhe merkityksellinen vai ei. Yksinkertaisesti jotkut virheet vain ovat
niin merkityksettömiä liiketoiminnan kannalta, että niitä ei välttämättä tarvitse edes testata, eikä korjata. (Myers, 2012, s. 6-8)
Ihmismielen toiminta saattaa aiheuttaa joskus virheitä, koska nähdään se
mitä halutaan nähdä. Jos testin oletettua tulosta ei ole määritetty ennen
testaamista, on olemassa riski tuloksen väärin tulkitsemisesta. Kun testin
päätteeksi saadaan joku tulos, kuvitellaan sen olevan oikea, vaikka se olisikin väärä. Tämän takia tärkeä osa testaamista on suunnitella etukäteen
mitä oletetaan testin tuloksen olevan ja käyttää tätä vertailukohteena testin jälkeen. (Myers, 2012, s. 13-14)

8
4.2

Testauksen perusperiaatteet
Testaamiseen liittyy muutamia ohjesääntöjä tai suuntaviivoja, jotka on
hyvä ottaa huomioon kaikessa tekemisessä. Myersin mukaiset perusperiaatteet on koottu kuvaan 3. Osa säännöistä on selkeitä ohjeita organisaatiolle, kun taas toiset ovat enemmän kuvauksia siitä mitä kannattaa tehdä
ja ottaa huomioon. (Myers, 2012, s. 13)

Kuva 3.

Ohjelmistotestauksen perusperiaatteet. (Myers, 2012, s. 13)

Kuvan 3 periaatteissa on useita huomioitavia asioita. Esimerkiksi periaate
kaksi ei tarkoita, että ohjelmoijan ei tulisi testata omaa koodiaan ollenkaan. Ennemminkin säännöllä tarkoitetaan sitä, että ohjelmoijan testaaminen ei tulisi olla ainoa testaus mitä ohjelmalle suoritetaan. Sama pätee periaatteeseen kolme, jonka mukaan testausorganisaatio tulisi olla erillään
ohjelmointiorganisaatiosta, jotta testauksessa ei tule paineita oman tuotoksen halventamisesta löytämällä sieltä virheitä tai huonoja ominaisuuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ohjelmoija voisi olla arvokas
osa testaustiimiä. (Myers, 2012, s. 13-15)
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Kaikkien testaajien tulee ymmärtää, että testaus voi ainoastaan osoittaa
virheiden olemassaolon. On mahdotonta osoittaa testaamalla, että virheitä ei ole olemassa. Tämä on perustavaa laatua oleva rajoitus kaikelle
testaamiselle. On täysin mahdotonta löytää kaikki ohjelmiston virheet, joten testaus on onnistunut vain silloin, kun testin tuloksena löytyy vähintään yksi virhe. (Ammann & Offutt, 2017, s. 20)
4.3

Ohjelmistotestauksen tyypit
Ohjelmistotestauksen yhteydessä puhutaan testauksesta eri nimillä riippuen siitä, missä vaiheessa ohjelmistokehityksen elinkaarta ollaan. Luvussa 7 tullaan katsomaan tarkemmin minkälaisia vaiheita ohjelmistokehityksen elinkaaren aikana on. Tässä vaiheessa käydään läpi eri ohjelmistotestauksen tyypit irrallaan kehitysvaiheista. Kuvasta 4 voimme nähdä yleisimmät testaustyypit.

Kuva 4.

Yleisimmät eri testaustyypit. (Mili, 2015, s. 27)

Yksikkötestaus pyrkii löytämään virheet ohjelmiston osasta ennen kuin se
on yhdistetty koko ohjelmistoon. Yleensä testauksen kohteena on funktio
tai selkeä erotettava kokonaisuus. Yksikkötestauksen kohteella tulee olla
määrittely, jota vasten testausta suoritetaan. (Mili, 2015, s. 27-33)
Integraatiotestauksella pyritään löytämään virheet, jotka ohjelmiston ja
järjestelmän välillä syntyy. Toisin kuin järjestelmätestaus, jossa koko järjestelmää käsitellään kokonaisuutena, integraatiotestauksessa testaan
tiettyä ohjelmiston ominaisuutta ja sen vuorovaikutusta järjestelmän
kanssa. Testin tarkoitus on varmistaa, että integrointi ei ole muuttanut mitään minkä ei olisi pitänyt muuttua ja ohjelmiston osiot käyttäytyvät keskenään odotetulla tavalla. (Mili, 2015, s. 27-32, 130)
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Luotettavuustestaus pyrkii määrittämään ohjelmiston luotettavuuden tason. Toisaalta luotettavuustestauksella etsitään virheitä, jotka korjaamalla
voidaan luotettavuutta nostaa halutulle tasolle. On hyvä ymmärtää, että
kaikkia testejä ei välttämättä tarvita jokaisen ohjelmiston kehityksen yhteydessä. Jotkut testit voidaan kattaa toisilla. Esimerkiksi kattavalla luotettavuustestauksella on mahdollista hoitaa myös integraatiotestaus. (Mili,
2015, s. 30, 297)
Hyväksyntätestauksella pyritään määrittämään ohjelmiston taso asiakkaan näkökulmasta. Käytännössä hyväksyntätestauksella osoitetaan, että
asiakasvaatimukset ovat täyttyneet tai pyritään löytämään ne kohdat,
joissa vaatimukset eivät täyty. Hyväksyntätestaus ja sertifiointitestaus ovat
hyvin lähellä toisiaan. Sertifiointitestauksella pyritään osoittamaan, että
ohjelmisto täyttää esimerkiksi sille asetetut viranomaisvaatimukset. Järjestelmätestauksen yhteydessä testataan järjestelmää kokonaisuutena ja varmistetaan sen toiminta vaatimuksia vasten. (Mili, 2015, s. 30)
Regressiotestaus on poikkeuksellinen testaustyyppi, koska sitä tehdään
yleisimmin vasta kehitystyön päätyttyä ylläpitovaiheessa. Regressiotestauksella tarkoitetaan toistettavia testejä, jotka suoritetaan aina kun ohjelmistoon on tehty muutoksia. Yleensä regressiotestaus pyritään automatisoimaan, koska testejä toistetaan usein ja niiden suorittaminen on usein
aikaa vievää. (Mili, 2015, s. 27-34, Ammann, 2017, s. 35)
4.4

Ohjelmistotestauksen elinkaari
Testaukseen kuuluu aina oleellisena osana suunnittelu. Kun ymmärtää testauksen elinkaaren ja siihen kuuluvat osat, on sen suunnitteleminen helpompaa. Kuvassa 5 on esitetty vaiheet, jotka kuuluvat olennaisesti ohjelmistotestauksen elinkaareen.
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Kuva 5.

Ohjelmistotestauksen elinkaaren olennaiset osat. (Mili, 2015, s.
27-32)

Suurin osa testaamisesta tehdään ohjelmiston ollessa vielä kehitysvaiheessa. Tässä vaiheessa ei ole vielä tuotantoympäristöä pystyssä, jota testaaja voisi käyttää apunaan. Tämän takia on tärkeää pyrkiä rakentamaan
testiympäristö, joka vastaa mahdollisimman paljon tulevaa tuotantoympäristöä. Tehtävänä tämä ei välttämättä ole suoraviivainen, joten testaajan
tulee käyttää mielikuvitustaan etenkin järjestelmän kuormitusta rakennettaessa. (Mili, 2015, s. 27-28)
Täydellisessä maailmassa testaaja kokeilisi kaikki mahdolliset syötteen ja
ulostulon yhdistelmät kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Valitettavasti
tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, jos ohjelmisto on vähänkin monimutkaisempi ja monipuolisempi. Tämän takia testaajan tärkein
tehtävä onkin löytää mahdollisimman pieni määrä eri vaihtoehtoja niin,
että ne kuitenkin ovat edustuskelpoisia. Mikäli testit läpäistään edustavalla
testitiedolla, voidaan olettaa sen toimivan myös kaikilla muilla vaihtoehdoilla. Käytännössä testaajan tehtäväksi jää luoda testin valintaperusteet,
joiden avulla saadaan mahdollisimman monta erilaista ulostuloa. (Mili,
2015, s. 28)
Aina kun ohjelmistoa testataan, tarvitaan jokin mekanismi, joka kertoo,
meille tekeekö ohjelmisto sen mitä testissä sen odotetaan tekevän. Tätä
logiikkaa voidaan kutsua myös nimellä oraakkeli. Ensimmäisenä kannattaa
lähteä etsimään oraakkelia ohjelmiston määrittelystä tai vaatimuksista
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riippuen siitä minkä tyyppistä testiä ollaan suorittamassa. Yleensä etsitään
joku tapa kokeilla kyllä tai ei -muodossa saatiinko odotettu ulostulo annetulla syötteellä. (Mili, 2015, s.29)
Jokaisella testillä on olemassa tavoite. Tämän tavoitteen täyttymisen jälkeen on aika lopettaa testi ja siirtyä seuraavaan. Tämän takia pitää olla jonkinlainen testiehto, joka määritellään tavoitteen pohjalta. Testin päätyttyä
testin tulos pitää analysoida tai koko testaamisessa ei ole ollut mitään järkeä. Riippuen testin tyypistä analyysi voi olla erilainen. Mikäli tavoitteena
oli löytää virheitä ohjelmistosta, virheet tulee käydä läpi ja joko korjata tai
vaihtoehtoisesti kirjoittaa niistä virheraportti ohjelmoijia varten. Jos taas
tehtiin hyväksyntätestiä, analyysissä määritetään, onko ohjelma valmis julkaistavaksi vai ei. (Mili, 2015, s. 30-31)
Testiohjaimen luonti pitää sisällään testitiedon, oraakkelin ja testiehdon.
Käytännössä ohjain on testin prosessi, joka luo jokaisella ajolla uuden testituloksen, jota voidaan analysoida. Käytännössä testin suorittaminen on
juuri testiohjaimen ajamista. (Mili, 2015, s. 30)
4.5

Musta ja valkoinen laatikko -testaus
Testausta voidaan jakaa moneen erilaiseen kategoriaan. Yksi jako, jota
tässä kappaleessa käsitellään, on mustan ja valkoisen laatikon testaukset.
Niiden suurin ero on se, miten testattavaa ohjelmaa käsitellään. Mustan
laatikon tapauksessa ohjelmaa testataan ainoastaan syötteen ja ulostulon
osalta eikä välitetä mitä ohjelman sisällä tapahtuu, kun taas valkoisen laatikon testauksessa testaaja saa myös tutkia ja testata ohjelman rakennetta.
Näiden kahden testaustyypin laajuus on hyvin erilainen ja näin ollen myös
testauksen kustannukset ovat erilaiset. (Myers, 2012, s. 8-12)
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Kuva 6.

Yksinkertaistettu kuvaus mustan ja valkoisen laatikon testaustavoista.

Yksinkertaistettu kuvaus molemmista testityypeistä on esitetty kuvassa 6.
Mustan laatikon tapauksessa testaajalla ei ole mitään käsitystä siitä mitä
ohjelman sisällä tapahtuu ja hän on vain rajapintojen määritysten varassa.
Näin ollen kattava testaaminen tarkoittaisi ääretöntä määrää eri syötteitä,
jota ei käytännössä voida ikinä toteuttaa. Tästä syystä on olemassa valkoisen laatikon testaustapa, jossa tutustumalla ohjelman logiikkaan, yritetään
määrittää mitkä testit kannattaa tehdä, jotta voidaan kattavasti varmistaa
ohjelman testaus. Valitettavaa tässä testaustavassa on se, että varsin usein
unohdetaan ottaa huomioon rajapintojen määrittelyt ja keskitytään testaamaan vain ohjelman logiikkaa. (Myers, 2012, s. 8-12)
Käytännössä visuaalinen testaaminen on mustan laatikon testaamista,
koska missään vaiheessa ei katsota testattavan ohjelmiston koodia. Visuaalisessa testauksessa vertaillaan ainoastaan ohjelmiston antamaa ulostuloa ennalta määrättyyn vertailukohteeseen. Tämä ennalta määrätty vertailukohde on odotettu tulos ohjelmistolle.
4.6

Testitapauksen komponentit
Testitapaus koostuu monesta eri komponentista ja sillä on selkeä rakenne.
Komponentit ja rakenne kuitenkin vaihtelee eri kirjallisuuden välillä, koska
sitä ei ole missään vaiheessa standardisoitu. Kuvaan 7 on listattu yksi tapa
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määritellä testitapauksen rakenne. Käytännössä testitapaus sisältää parametrit, syötteen ja odotetun lopputuloksen, eli ulostulon. Parametrit pitävät sisällään alku- ja loppuasetukset, jotka testin aikana pitää antaa ohjelmistolle, että päästään testaamaan haluttua asiaa. (Ammann, 2017, s. 3738)

Kuva 7.

Esimerkki testitapauksen rakenteesta. (Ammann, 2017, s. 37-38)

Kuten kuvasta 7 voidaan nähdä, testitapauksen syöte ja odotetut lopputulokset ovat vain osa testitapausta. Niiden lisäksi testattava ohjelmisto
usein vaatii jotain ennakkoasetuksia, jälkiasetuksia, komentoja lopputuloksen lukemista varten ja sovelluksen sulkemista varten. Esimerkkinä ennakkoasetuksista voi olla vaikkapa verkkosivua testattaessa sen avaaminen selaimella. Jos testaisimme pankkisovellusta, jälkiasetuksena tai varmistuksen vaatimana arvona voi olla tilin saldon tarkistaminen tilisiirron jälkeen.
(Ammann, 2017, s. 37-38)
4.7

Testauksen automatisointi
Ohjelmiston testaaminen voi olla kallista ja aikaa vievää. Automatisoimalla
testausta voidaan saada selkeitä säästöjä. Lisäksi inhimillisten virheiden
määrä toistettavissa testeissä vähenee huomattavasti. Automatisoitu testaus ei ole enää henkilöriippuvaa tai tulokset tulkinnanvaraisia. Yleensä automatisointia harkitessa aloitetaan suoraviivaisista testeistä, joiden toistaminen on työlästä ja tylsää. Näin saadaan myös motivoituneempia testaajia, kun heidän ei ole pakko tehdä kaikkea käsin ja toistaa jotain yksinkertaista, joka ei vaadi minkäänlaista älyllistä toimintaa. Samalla testaaja voi
käyttää aikansa vaikeampien testien suunnitteluun ja automatisoitu testi
voidaan ajaa taustalla tuhansia kertoja ilman mitään kustannuksia. (Ammann, 2017, s. 35)
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Kuva 8.

Automatisoidun testauksen kehitysprosessi. (Guru99, 2019)

Kuvaan 8 on hahmoteltu hyvin perinteinen testauksen automatisoinnin kehitysprosessi. Kun nähdään tarpeelliseksi automatisoida testaus, työ aloitetaan valitsemalla sopivat työkalut. Usein organisaatiot ovat jo määrittäneet suuntaviivoja työkalujen valinnan suhteen, esimerkiksi vaatimuksena
voi olla, että työkalun lähdekoodin pitää olla avoimesti saatavilla. Lisäksi
työkalun valintaan vaikuttaa olennaisesti testattava ohjelmisto ja sen kehitykseen käytetty ohjelmointikieli ja toteutustapa. Työkalujen valinnan
jälkeen määritellään mitä halutaan automatisoida ja mitä ei. Yleensä ei ole
tarpeen automatisoida kaikkea testaamista, vaan määritellään mitkä ovat
niitä testejä, joita tullaan toistamaan kerta toisensa jälkeen ja saadaan
hyötyä automatisoinnista. Kun nämä määrittelyt on saatu tehtyä, voidaan
aloittaa testien suunnittelu ja kehitys. Testien valmistuttua voidaan ajaa
testit automaattisesti ja valmistautua niiden ylläpitoon. Ylläpitovaiheessa
pidetään huoli, että testit toimivat ja tarvittaessa niitä päivitetään.
(Guru99, 2019)
Nykyään puhuttaessa ohjelmiston automaattisesta testaamisesta, päästään hyvin usein keskustelemaan työkalusta nimeltä Robot Framework.
Tämä työkalu on suositeltavin olemassa olevista vaihtoehdoista, koska se
on avoimen lähdekoodin ilmainen järjestelmä, jonka tehtävänä on yksinkertaistaa automatisoitujen testien prosessia. Sitä käytetään hyvin yleisesti hyväksyntätestauksessa ja automatisoinneissa. Robot Framework on
modulaarinen testausautomatisaation työkalu, joka osaa käyttää myös
kolmannen osapuolen funktioita ja ohjelmistokirjastoja. Tarvittaessa testejä voidaan laajentaa kirjoittamalla itse omia testikirjastoja. Suuren käyttäjämäärän vuoksi myös valmiita kirjastoja on tarjolla suuret määrät, joten
testi-insinöörin ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan monessa tapauksessa etsiä tarvitsemansa internetistä. Testien kirjoittaminen on yksinkertaista ja helppoa, eikä välttämättä tarvita edes ohjelmointiosaamista.
(Flenner, 2016; Robot Framework, 2019)
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Kuva 9.

Esimerkki Robot Framework -työkalun toimintaperiaatteesta.
(Flenner, 2016)

Kuvassa 9 on esitetty kaaviokuva Robot Framework -työkalun toimintaperiaatteesta verkkosivua testattaessa. Tässä esimerkissä käytetään verkkosivun ohjaamiseen Selenium-kirjastoa, jota komennetaan Robot Frameworkilla tehtyjen testien avulla. Seleniumin lisäksi käytössä on tietokantaa ohjaava kirjasto. Kuvasta 9 voidaan nähdä, että Robot Framework toimii koko testin sydämenä ja sieltä käsin voidaan ohjata eri rajapintoja pitkin komentoja testattavalle järjestelmälle. (Flenner, 2016)
Selenium on avoimen lähdekoodin apuväline verkkosivujen testauksen automatisointiin. Sitä käytetään ohjelmistokehittäjien ja -testaajien keskuudessa, koska sen avulla on helppoa ja nopeaa testata miten eri selaimet
reagoivat sivustoon ja varmistaa yhteensopivuus niiden kanssa. Sen avulla
voidaan automatisoida kaikki käyttäjän vuorovaikutus selaimen ja verkkosivun kanssa. Selenium toimii verkkosivun koodin tasolla. Eri elementit,
joita halutaan testata, haetaan HTML-koodin sisältä ja niille tehdään halutut toimenpiteet. Vaikka Seleniumia voidaan käyttää myös itsenäisesti, yhdistetään sen käyttö usein Robot Frameworkin kanssa. (Avasarala, 2014, s.
16; Flenner, 2016)
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5

VISUAALINEN TESTAUS
Visuaalista testausta tehdään, jotta voidaan varmistaa loppukäyttäjän näkevän ne asiat, joita alun perin oli tarkoituskin näyttää. Usein testausta
tehdään vertaamalla lopputulosta ennalta suunniteltuun haluttuun näkymään. Tämä testaus voidaan tehdä manuaalisesti tai automatisoidusti.
Manuaalisen testaamisen ongelma visuaalisessa testaamisessa on se, että
ihmiset ajattelevat asioita suhteellisesti ja joku toinen saattaa hyväksyä jotain mitä joku toinen hylkäisi. Tässä luvussa tullaan käsittelemään tarkemmin visuaalisen testaamisen konseptia. Luvussa käydään läpi myös mitä
automatisointi tuo mukanaan ja miten sitä voidaan käytännössä toteuttaa.

5.1

Visuaalisen testauksen perusperiaatteet
Visuaalisella testauksella halutaan varmistaa, että käyttäjä näkee asiat siten kuten on tarkoituskin. Manuaalisessa testauksessa ihminen katsoo lopputulosta ja päättelee vastaako se suunnitelmaa. Yleensä visuaalinen testaaminen tehdään vertailemalla kahta eri kuvaa keskenään. (Nutovitz,
2017)

Kuva 10. Esimerkki visuaalisen testauksen tuloksesta. (Jordan, 2016)
Esimerkki kahden kuvan vertailusta on esitetty kuvassa 10. Vasemmanpuoleinen kuva on vertailukohde eli niin sanottu baseline. Oikeanpuoleista kuvaa verrataan vertailukohteeseen ja merkitään kaikki eroavaisuudet. Kuva
on hyvä esimerkki siitä miten pienistä asioista erot voivat johtua. Mikäli
testaaja manuaalisesti haluaa varmistaa, että kaikki asiat sivulla on niin
kuin pitää, tulisi hänen erikseen tarkistaa punaisella ympyrällä merkitty
kohta tai hän ei välttämättä huomaisi eroa. Lisäksi joku testaaja saattaisi
virheen löytää, kun taas toinen ei sitä onnistu löytämään. Tästä syystä automatisointi on suositeltavampi tapa tehdä visuaalista testausta. (Jordan,
2016)
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5.2

Automatisoitu visuaalinen testaus
Automatisoidussa visuaalisessa testauksessa käytetään apuna kuvatunnistustekniikoita. Algoritmi vertailee kahta kuvaa keskenään ja tunnistaa
eroavaisuudet. Testityylillä on monia hyötynäkökulmia, mutta myös ominaisuuksia, jotka tuovat haasteita testaamiseen ja ylläpitoon. Suurin hyöty
on, että testissä testataan sitä mitä asiakaskin näkee käyttäessään ohjelmistoa. Lisäksi virheitä löytyy huomattavasti paremmalla tarkkuudella manuaaliseen testaukseen verrattuna. Haasteina voidaan listata esimerkiksi
avoimen lähdekoodin ohjelmistojen korkeat virhepitoisuudet. (Alégroth &
Feldt, 2017, s. 2-4)

Kuva 11. Esimerkki miten Applitools Eyes näyttää kuvavertailun tuloksen.
(Nutovitz, 2017)
Esimerkki siitä miten Applitoolsin julkaisema Eyes-työkalu esittää löydetyt
virheet automaattisen testin tuloksena on esitetty kuvassa 11. Vaikka kuva
olisi suurempikin, on eroja vaikea nähdä manuaalisella testauksella. Kuvantunnistukseen käytetty algoritmi katsoo kuvaa eri tarkkuudella, käymällä läpi pikselin kerrallaan. Automatisoimalla on mahdollisuus päästä
100% tarkkuuteen virheen tunnistuksessa ja vähennettyä manuaaliseen
testaamiseen käytettyä aikaa murto-osaan. Applitoolsin tarjoamat työkalut eivät ole tämän työn osalta vaihtoehtoisten joukossa, koska ne on rakennettu ohjelmistopalveluina. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistot ovat
käytettävissä Applitoolsin palvelimilta, eikä niitä saa asennettua omalle
palvelimelle. (Nutovitz, 2017)
Yksi mielenkiintoinen avoimen lähdekoodin vaihtoehto on ImageMagicktyökalu. Se sisältää paljon komentoja kuvien käsittelyyn. Oleellisimpia komentoja visuaalista testausta ajatellen tässä työssä ovat Compare ja Convert. Compare-komentoon voidaan liittää attribuutiksi vertailtavat kuvat ja
määrittää miten tarkkaan kuvia halutaan vertailla. Convert-komennolla
voidaan muokata kuvaa monella eri tavalla. Esimerkiksi yhden kuvan perusteella voidaan poistaa osioita toisesta kuvasta. (Thyssen, 2016)
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6

TESTIN RAKENNE JA TYÖKALUT
Aiemmin työssä on esitelty testaamisen perusteita ja näytetty kuvia siitä
miltä testin tulos näyttää. Tässä luvussa on tarkoitus astua hieman syvemmälle yksityiskohtiin ja katsoa mitä tarvitaan yksinkertaisen automatisoidun testin kirjoittamiseen ja ajamiseen. Tarkoitus ei ole opettaa ohjelmointia tai testausta, vaan antaa yleiskuva siitä mitä testien kirjoittamiseen tarvitaan.

6.1

Testin kirjoittaminen
Robot Framework on rakennettu käyttämään avainsanoja, jotka ovat selkokielisiä ja siten ymmärrettäviä. Kuvasta 12 voimme nähdä, että testien
kirjoittaminen on mahdollista, vaikka ei osaisi mitään ohjelmointikieltä.
Selkokielinen teksti kuitenkin noudattaa ihan samoja sääntöjä kuin ohjelmointikin, joten joka tapauksessa avainsanat tulee osata. Kuvan esimerkki
testaa onnistuuko testattavalle verkkosivulle kirjautuminen annetuilla tunnuksilla. Avainsanat ovat koottavia, joten olemassa olevista avainsanoista
voi luoda uusia yhdistelemällä niitä. Näin saadaan pidettyä testit lukukelpoisina ja muutkin kuin testaajat tai ohjelmoijat ymmärtävät mitä testissä
tehdään. (Robot Framework, 2019)

Kuva 12. Esimerkki yksinkertaisesta Robot Framework -testistä. (Robot
Framework, 2019)
Testien taustalla käytetään kirjastoja, jotka sisältävät avainsanojen kuvaukset. Sisäänrakennettuja standardeja kirjastoja on useita, jonka lisäksi
käyttäjät voivat asentaa ulkoisia kirjastoja tai kirjoittaa niitä itse. Kuvassa
13 on nähtävillä esimerkkiä siitä miltä kirjasto voi näyttää. Kuvan alempi
puolisko luettelee avainsanoja, joita aiemmin esitelty testi käyttää.
Voimme nähdä, että vieläkään ei mennä syvälle ohjelmointiin, vaan edelleen avainsanoja on yhdistetty toisiinsa ja kirjastoon lisätty enemmän vaiheita sekä muuttujia. (Robot Framework, 2019)
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Kuva 13. Esimerkki Robot Frameworkin kirjastosta. (Robot Framework,
2019)
Kuvan 13 komennot käyttävät SeleniumLibrary-nimistä kirjastoa, jonka dokumentaatio sisältää kuvaukset käytetyistä avainsanoista. Lisäksi osa
avainsanoista on sisäänrakennettujen kirjastojen kuvaamia. Robot Frameworkin dokumentaatiosta voi käydä lukemassa mitä mikäkin esimerkin
avainsana tekee ja mitä niitä tulee käyttää. (Robot Framework, 2019)
6.2

Käytettävien työkalujen ominaisuudet
Robot Frameworkin ja Seleniumin lisäksi on tarkoitus käyttää Docker-työkalua. Dockerin avulla käyttäjä voi luoda eristettyjä ympäristöjä, jotka toimivat virtuaalikoneen tavoin, mutta eivät käytä ihan niin paljon resursseja.
Suurin etu Dockerin käytössä on, että käyttäjä saa perustettua omia ympäristöjä yhden tiedoston sisällön perusteella. Tämän tiedoston avulla kuka
tahansa voi asentaa täsmälleen samanlaisen ympäristön omalle koneelleen. (Docker, 2019)

21
Kun halutaan etsiä kuvaa verkkosivulta, ensimmäisenä työkaluna tulee
mieleen SikuliX. Se on luotu visuaalisen testaamisen automatisointia varten. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia on tallentaminen, verkkosivun käyttöliittymän käyttäminen ja verkkosivun sisällöstä halutun kuvan mukaisten
elementtien etsiminen. Esimerkiksi sillä voidaan paikantaa sivulta tietyn
näköinen nappi ja painaa sitä. Monet toiminnallisuudet ovat samankaltaisia kuin Seleniumistakin löytyy, mutta kuvan perusteella kuvan hakeminen
tekee siitä ainutlaatuisen vaihtoehdon testauksen automatisointiin.
(Hocke, 2014)
Seleniumin sijaan tässä työssä tullaan käyttämään SeleniumLibrary-työkalua, joka on Robot Frameworkille rakennettu kirjasto. SeleniumLibrary
käyttää Selenium WebDriver -työkalua ja voisikin ajatella sen olevan eräänlainen käyttöliittymä Seleniumiin Robot Frameworkissa. Se sisältää tarvittavia avainsanoja verkkosivujen automatisoituun testaamiseen. Esimerkiksi Open Browser -avainsana avaa parametrina annetun selaimen erikseen määritellylle verkkosivulle. (Selenium2Library, 2017)
Kuten aiemmin jo mainittiin. ImageMagick-työkalu on hyvä vaihtoehto kuvien vertailuun ja muokkaamiseen. Ensisijaisesti ImageMagick on työkalu
kuvien muuttamiseen tiedostomuodosta toiseen. Se antaa mahdollisuuden tehdä kuvakäsittelyä skripteissä käytettyjen komentojen avulla. Tämän takia se soveltuu oivallisesti automatisointiin. Sen avulla voidaan päivittää suuri määrä kuvia yhdellä komennolla tai testauksen automatisoinnissa esimerkiksi vertailla kuvia keskenään. (Thyssen, 2016)
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7

OHJELMISTON KEHITYSPROSESSI
Tavat ja prosessit kehittää ohjelmistoja muuttuvat nopeaan tahtiin, koska
se on vielä vahvasti kehittyvässä vaiheessa. Ohjelmistokehitykselle on olemassa monenlaisia prosesseja. Tähän lukuun on kerätty niitä prosessimalleja, joita asiakasyrityksellä on käytössään. Tarkoituksena on tarkastella
malleja testauksen näkökulmasta ja hahmottaa miten yleensä ohjelmiston
kehitysprosesseihin liitetään testaaminen.

7.1

Ohjelmistokehityksen historia
Ohjelmistokehitys on suhteellisen nuori tekniikan ala, jos verrataan vaikkapa sähkötekniikkaan tai kemian tekniikkaan. Tämä historia voidaan jakaa
karkeasti viiteen eri aikakauteen, jokaisen pituus kutakuinkin 10 vuotta.
Kuvassa 14 on esitetty nämä vaiheet ja niille on annettu kuvaavat nimet.
Pioneerien aikakausi piti sisällään hyvin suuria epävarmuuksia käynnistettyjen ohjelmistoprojektien lopputuloksesta sekä aikataulusta ja rahan kulutuksesta. Ajan myötä opittiin uusia asioita ja sitä kautta ymmärrettiin,
että ohjelmien tulee olla rakenteellisia. Tämän jälkeen siirryttiin kehittämään tekoälyä ja ymmärrettiin, että ohjelmilla voidaan tehdä ihmisten elämää helpottavia asioita. Viime aikoina internetin mukaantulon myötä on
keskitytty luomaan kevyitä ohjelmistoja, jotka toimivat tehokkaasti maailmanlaajuisessa verkossa ja pitkien etäisyyksien päästä. (Mili & Tchier,
2015, s. 3-4)

Kuva 14. Ohjelmistokehityksen viisi aikakautta alusta nykyiseen. (Mili,
2015, s. 3-4)
Ohjelmistokehityksen aikakausien vaihtuessa, ohjelmoinnin käyttö ja tarve
on lisääntynyt suurella nopeudella. Nykyään ohjelmistoja on käynnissä
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kaikkialla ja se vaikuttaa kiihtyvällä vauhdilla myös maailmantalouteen.
Etenkin internetin kehittäminen vauhditti niin kehitystä kuin myös ohjelmistojen leviämistä ympäri maailman. Koska vauhti kehityksessä on ollut
kovaa ja se kiihtyy jatkuvasti, myös muutoksia tapahtuu niin ohjelmistokehityksessä kuin myös siihen liittyvissä tekniikoissa. Tätä kautta ohjelmistoille asetetut odotukset ja vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Lisääntyvät
vaatimustasot tuovat mukanaan myös jatkuvan tarpeen kehittää toimintatapoja sekä prosesseja. (Mili, 2015, s. 5)
7.2

Vesiputousmalli
Vesiputousmalli on yksinkertainen järjestyksessä tapahtuvien peräkkäisten tehtävien kuvaus. Mallin historia sijoittuu valmistuksen prosessin mallinnukseen. Sen pohjalta on helppo tehdä myös tarkempi rakenne projektin tehtäville. Jokainen mallin vaihe tähtää luomaan tietyn ulostulon ja suoritteen. Kun siirrytään vaiheesta toiseen, saavutetaan ennalta sovittu rajapyykki, joka yleensä läpäistään katselmoinnissa. Eteneminen tapahtuu
vain yhteen suuntaan ja rajapyykin läpäisemisen jälkeen prosessissa ei ole
sallittua mennä takaisinpäin. Perinteisesti testausta tehdään tietyssä vaiheessa mallia ja kyseinen vaihe on aina liian myöhään, kuten kuvasta 15
voidaan nähdä. (Homés, 2012, s. 50; Viehmeyer, 2015)

Kuva 15. Esimerkki vesiputousmallin vaiheista. (Homés, 2012, s. 50)
Orjallinen vesiputousmallin noudattaminen tuo etenkin ohjelmistokehityksessä suuria haasteita. Kun vaatimukset on kerätty ja lyöty lukkoon,
projekti suunnitellaan aikataulua ja budjettia myöten kyseisten tietojen
perusteella. Valitettavasti kuitenkin usein projekteissa tulee tarve muuttaa
tai lisätä vaatimuksia, koska kaikkia ei saada ensimmäisellä kerralla oikein
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tai niiden merkitystä ei ymmärretä kunnolla. Sama toistuu muissakin vaiheissa, etenkin siinä vaiheessa, kun aloitetaan testaus ja todetaan, että ohjelmistossa on esimerkiksi rakennevirhe. (Viehmeyer, 2015)
Vesiputousmallia voidaan kuitenkin myös soveltaa, jolloin testaaminen yhdistetään osaksi tekemistä jokaisessa vaiheessa. Kuvassa 16 on esitetty
miltä tämä vaihtoehto voisi näyttää. Jokaisen prosessin vaiheen päätteeksi
verifioidaan ja validoidaan aikaansaannokset. Tämä vaiheittainen eteneminen ei siltikään pelasta tilannetta, mikäli jossain vaiheessa on tehty virhe
ja se pitää palata korjaamaan. (Mili, 2015, s. 23-26)

Kuva 16. Testauksen yhdistäminen vesiputousmalliin. (Mili, 2015, s. 26)
Vaatimusmäärittely on ohjelmistokehityksen vaikein vaihe. Samassa vaiheessa määritellään myös koko ohjelmiston kohtalo. Mikäli vaatimuksia ei
osata kerätä oikealta kohderyhmältä tai ne ymmärretään väärin, saattaa
koko kehitys jäädä kannattamattomaksi. Vaatimuksia kerätessä pitää
tehdä paljon työtä ja kerätä tietoa monelta suunnalta. Pelkästään asiakasvaatimukset eivät riitä, vaan pitää ottaa huomioon myös tekniset vaatimukset ja rajoitteet. Lisäksi kaikki pitää suhteuttaa kannattavuuteen ottamalla huomioon kehitystyön hinta ja sen tuotto. Kun vaatimukset on saatu
kerättyä, ne tulee vielä käsitellä ymmärrettävään ja vertailukelpoiseen
muotoon sekä dokumentoida. Lopuksi kaikki vaatimukset tulee validoida
ja näin varmistaa sidosryhmiltä, että ne ovat relevantteja. (Mili, 2015, s.
23-24)
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7.3

V-malli
Vesiputousmallin ja testaamisen yhdistämisestä on tehty kehittyneempi
versio, jota kutsutaan nimellä V-malli. Mallin perusajatus pohjautuu siihen,
että testaaminen ei olekaan kertaluontoinen tapahtuma, joka tehdään kehityksen päätteeksi, vaan sitä tehdään jatkuvasti prosessin edetessä. Kuvassa 17 on esitetty perusajatus V-mallista. Kuvasta voidaan nähdä, että
testaaminen voidaan upottaa ohjelmistokehitykseen ja suunnitella kehitys- ja testausaktiviteetit yhdessä. (Mili, 2015, s. 32)

Kuva 17. V-mallin perusajatus ohjelmistokehityksessä. (Mili, 2015, s. 33)
Käytännössä responsiivisen sivuston automatisoitu testaus on hyväksyntätestausta, jota tehdään aina ennen uuden version julkaisua. Yksi automatisoinnin etu onkin, että julkaisun tekeminen ei ole enää niin kauhistuttava
ajatus, kun testauksen kuluja voidaan alentaa. V-mallin suurimpia etuja on
hyväksyntätestauksen ja vaatimusmäärittelyn suora linkki. Testauksella
pyritään aina varmistamaan, että vaatimukset ovat täyttyneet. Tämä auttaa myös kehittämään vaatimuksia, koska niille on selkeä tarve. (Mili, 2015,
s. 33)
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8

KEHITTÄMISTYÖN KUVAUS
Käytännön toteutus voidaan jakaa useaan osaan, jotka tullaan kuvaamaan
yleisellä tasolla tässä luvussa. Tämän työn puitteissa toteutettavien osien
määrä varmistuu työn edetessä. On mahdollista, että käytännön toteutus
vie pidempään kuin tämän opinnäytetyön tekeminen, jolloin kaikkea ei
saada mahtumaan opinnäytetyön piiriin.

8.1

Prosessin luominen
Automatisoitu visuaalinen testaaminen vaatii vertailukohdan, johon testattavaa kohdetta voidaan verrata. Ennen tämän opinnäytetyön aloittamista ei ole ymmärrystä siitä, missä kohtaa sovelluksen kehitysprosessia
vertailukohta voidaan luoda ja miten sen päivittäminen onnistuu. On tärkeää ottaa huomioon myös ylläpitovaiheen testaaminen, joten vertailukohtaa ei voida luoda kertakäyttöiseksi.
Prosessi tullaan luomaan tutustumalla asiakasyrityksen nykyisiin prosesseihin ja päätöksiin käytetään hyväksi teoriaosuudessa läpikäytyjä suosituksia ja tietoja. Lopputulos tästä osiosta on kuva, jossa kerrotaan missä
vaiheessa sovelluksen kehitysprosessia mikäkin testauksen vaihe on parasta toteuttaa. Lisäksi prosessin kuvaus tulee ottamaan kantaa siihen, miten ylläpitovaiheessa vertailukohdan päivittäminen ajan tasalle voidaan
toteuttaa.

8.2

Ohjelmistojen ja työkalujen valinta
Tällä hetkellä asiakasyrityksellä on käytössään joitain automatisoituun visuaaliseen testaamiseen sopivia työkaluja. Käytännön osiossa perehdytään käytössä oleviin työkaluihin ja arvioidaan tarvittaessa niiden sopivuutta tässä työssä käsiteltäviin ongelmiin. Yhtenä avainvaatimuksena on,
että käytettävien ohjelmistojen tulee olla avoimen lähdekoodin lisenssillä
julkaistuja.
Vaikka monia työkaluja onkin tarjolla, valinnat eivät olleet vaikeita. Tähän
on olemassa selkeä syy. Kun lähtee etsimään internetistä avoimen lähdekoodin työkaluja johonkin tiettyyn testiin, huomaa nopeasti joidenkin työkalujen olevan edellä muita. Tämä johtuu pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin kehitysjärjestelmästä. Jos joku luo jonkun hyödyllisen ominaisuuden, se nopeasti otetaan käyttöön myös isoissa projekteissa, jolloin niistä
tulee vieläkin vahvempia ja parempia. Lisäksi kehittäjien ja käyttäjien
määrä vaikuttaa olennaisesti työkalun laatuun. Tämän takia helposti keskitytään johonkin tiettyyn työkaluun, jota kehitetään enemmän ja tehokkaammin.
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8.3

Todiste käsitteestä - Proof of concept
Tärkein osa koko projektista on, että kaikki teoreettiset suunnitelmat laitetaan jollain tavalla käytäntöön ja varmistetaan niiden toimivuus. Asiakasyrityksen vaatimuksena on, että mitä ikinä tämän työn aikana kehitetäänkään, se näytetään toteen vähintään kahdella erikseen sovitulla testillä.
Testaukseen sisältyy, että kaikki testivaiheet on sisällytetty asiakasyrityksellä käytössään oleviin työkaluihin ja järjestelmiin.
Tässä työssä puhutaan testien prototyypeistä. Nämä prototyypit toimivat
todisteina käsitteestä. Kun työn aikana keksii jonkun hyvän ratkaisun, se
todistetaan prototyypillä toimivaksi. Kaikkia ratkaisuja ei välttämättä ehditä toteuttamaan käytännössä. jolloin ne jäävät vain ajatuksen tasolle.
Työssä halutaan kuitenkin tuoda myös nämä ajatukset esille, jotta joku
muu voi jossain vaiheessa varmistaa niiden toimivuuden käytännössä.
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9

TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN
Tässä luvussa esitellään työn aikana hahmoteltu testausprosessi ja perehdytään tarkemmin sen luomiseen. Tarkoitus on käydä läpi ratkaisut ja perustelut valintoihin. Tässä vaiheessa prosessia ei vielä ole koeponnistettu,
joten on olemassa mahdollisuus epäideaalisuuksiin. Prosessin toimivuutta
tarkastellaan paremmin myöhemmin työssä.

9.1

Vertailukohteen luominen ja ylläpito
Työssä on alusta asti puhuttu vertailukohteesta, joka tunnetaan myös nimellä baseline. Kuten luvussa 5 visuaalisen testauksen yhteydessä esiteltiin, vertailukohdetta käytetään malliratkaisuna siitä millainen näkymän
tulisi olla. Suurin hankaluus tuotteen kehitysprosessissa on selvittää, milloin on sopiva aika luoda vertailukohde, jotta se on riittävän edustava testaukseen eikä enää muutu moneen kertaan. Käytännössä tähän on kaksi
vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto tulee eteen suunnitteluvaiheessa,
kun käyttöliittymäsuunnittelija hahmottelee miltä sovelluksen tulee näyttää. Toinen vaihtoehto on tehdä toteutuksen jälkeen ensimmäinen visuaalinen testaus manuaalisesti ja samalla luoda vertailukohteet. Molemmissa
vaihtoehdoissa on hyviä puolia. Näitä on listattu kuvaan 18.

Kuva 18. Suunnittelu- ja toteutusvaiheen hyvät ominaisuudet vertailukohteen luonnin osalta.
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Valinnan tekeminen vaihtoehtojen välillä on vaikeata. Lisäksi eri suunnittelijoiden välillä on monia mielipiteitä oikeasta tavasta toimia. Käytännössä valintaa ei voi tehdä yleispäteväksi, vaan se pitää tehdä tilanteen
mukaan. Testi ja sen kohde määrittää missä vaiheessa vertailukohteet kannattaa luoda.
Kuten kuvassa 18 jo esiteltiin, molemmilla vaihtoehdoilla on hyviä puolia.
Asiakasyrityksellä on käytössään design-sivusto, josta verkko-ohjelmistojen kehittäjät voivat ottaa käytettävien elementtien koodin ja liittää tekemäänsä sovellukseen. Näin saadaan varmistettua, että kaikki kehittäjät
ympäri yritystä käyttävät aina samanlaisia palikoita rakentaessaan käyttöliittymiä. Näiden palikoiden testaamisen automatisointi jo design-sivustolla varmistaisi niiden toimivuuden myös sovelluksissa. Käyttöliittymäsuunnittelijat ylläpitävät design-sivustoa, jolloin on loogista, että he ottavat vertailukohteet sivustoista aina muutosten jälkeen.
Kun verkkosovellus saadaan testausvaiheeseen, on järkevää tehdä julkaisua edeltävä visuaalinen testaus manuaalisesti ja samalla ottaa talteen vertailukohteiksi sopivat kuvakaappaukset. Tästä eteenpäin kaikki muutokset
sovellukseen voidaan testata automaattisesti ja vertailukohteiden päivityksiä tarvitaan vasta, jos itse käyttöliittymää päätetään muuttaa. Oletus
on, että tässä vaiheessa ei enää tehdä mullistavia muutoksia, joten vaihe
on hyvin looginen vertailukohteiden ylläpidon kannalta. Mikäli kohteet
luodaan jo käyttöliittymäsuunnittelijan pöydällä, ei lopputulos luultavasti
ole täysin samanlainen ja joka tapauksessa ne pitäisi päivittää jo ennen julkaisua. Käytännössä automatisoidun testaamisen suurimmat edut saavutetaan nimenomaan julkaisun jälkeisessä ylläpitovaiheessa, jolloin tavoitteena on tehdä vain korjauksia eikä välttämättä suuria päivityksiä käyttöliittymään.
Testauksen ja sovelluksen ylläpito kulkevat käsi kädessä. Jos sovelluksesta
julkaistaan uusi versio, jonka ei kuulu tuoda muutoksia ulkoasuun, voidaan
testit ajaa läpi sellaisenaan. Mikäli ulkoasun kuuluu muuttua, tulee myös
vertailukohteet päivittää oletetun kaltaisiksi.
9.2

Käyttöliittymän rakennuspalikoiden testaaminen
Kuten aiemmin jo mainittiin, asiakasyrityksellä on käytössään paljon käyttöliittymän osia, jotka voidaan ottaa kirjastosta ja lisätä suoraan sovellukseen. Näitä osia voidaan ajatella rakennuspalikoina, joiden avulla saadaan
käyttöliittymän yleisimmät osat rakennettua. Nämä palikat sisältävät ohjelmointikieltä ja osaavat automaattisesti mukautua ruudun kokoon. Koska
näitä palikoita päivitetään tarpeen mukaan, ne olisi hyvä testata aina muutoksen jälkeen. Esimerkki asiakasyrityksen kirjastosta kuvassa 19.
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Kuva 19. Asiakasyrityksen käytössä oleva rakennuspalikoiden ”supermarket”.
Käytännössä jokainen elementti, jota voidaan käyttää käyttöliittymässä,
esitetään graafisessa muodossa ja kehittäjä kopioi itselleen siihen liitetyn
koodin. Muutokset näihin palikoihin on haastavaa huomata sivuilla käymällä, koska palikoita on vierekkäin paljon ja ihan kaikkia muutoksia ei voi
nähdä ilman tarkempaa tutkimista. Lisäksi jokaisen palikan tulisi olla responsiivisia, jolloin manuaalinen testaus sisältää myös selaimen ikkunan
koon muuttamisen.
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10 TESTAUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TYÖKALUJEN
KÄYTTÖÖNOTTO
Testin suunnittelu on vähintään yhtä tärkeätä kuin itse testaaminen, ellei
jopa tärkeämpää. Testiä suunniteltaessa määritetään testin tarkoitus, testin prosessi ja tarvittavat resurssit, kuten luvussa 6 käytiin läpi. Tämän luvun tarkoituksena on esitellä valitut testitapaukset ja kertoa miten ne on
rakennettu.
10.1 Testitapauksen luominen määrittelyn pohjalta
Koska tehtävänanto pitää sisällään vaatimuksen muutaman testin toteuttamisesta käytännössä, pitää näille testeille rakentaa myös testitapaukset.
Kuten luvussa 2 kerrottiin, responsiivisen verkkosivun kuuluu muuttua sen
mukaan millaisella laitteella tai ruutukoolla sitä selataan. Suunnitellut testitapaukset löytyvät kuvasta 20.

Kuva 20. Suunnitellut testitapaukset, joihin on tarkoitus tehdä prototyypit.
Tästä syystä yksi testitapaus liittyy oikean sijoittelun varmistamiseen jokaisella kriittisellä ruudun leveydellä. Kriittiset ruudun leveydet saadaan joko
ohjelmiston suunnittelijalta tai sitten tutkimalla verkkosivun koodia. Testattavan ohjelmiston vaatimuksiin kuuluu, että sijoittelu pysyy samanlaisena, vaikka ohjelmistoon tehtäisiinkin muutoksia.
Toinen testitarve on käyttöliittymän rakennuspalikoiden testaaminen.
Tämä testaaminen eroaa paljon aiemmasta. Rakennuspalikoiden sijoittelua ei haluta lukita sivustolla, ainoastaan halutaan varmistus niiden olemassaolosta ja responsiivisuudesta. Tästä syystä testin työkalut ja testitapa muuttuu. Testi pohjautuu siihen, että kaikki rakennuspalikat on kuvattu kuvakaappauksen ja kuvamuokkauksen avulla ja testi etsii sivustolta
jokaisen palikan yksi kerrallaan. Jos palikka löytyy, testi menee läpi. Testi
epäonnistuu, mikäli palikkaa ei esiinny halutussa muodossa. Käytännössä
koko sivun testit liittyvät toisiinsa, mutta jokaisen palikan testaaminen on
oma testitapauksensa. Tässä työssä ei ehditty rakentamaan testiprototyyppiä varmistamaan testin toteutuskelpoisuutta.
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Kolmas mielenkiintoinen testaustarve on käännöksen jälkeisen käyttöliittymän ulkonäön testaaminen. Kuten aiemmin käytiin läpi, kielikäännöksen
tulos voi olla pituudeltaan hyvin erilainen kuin alkuperäisen kielen teksti.
Tästä syystä yksi testitapaus on se, että käännöksenkin jälkeen yksikään
testi ei saa napeissa tai valikoissa ylittää niille annettuja rajoja. Tämän testin suorittaminen vaatii hieman erilaista lähestymistä. Testattavaa aluetta
ei itse asiassa testata, koska siinä on eri tekstiä eri kielillä. Testattavat valikot ja napit tulee peittää pois testistä ja testin tulee testata niiden ympäristöä ja varmistaa, että mitään ylimääräisiä merkkejä ei esiinny.
10.2 Testiympäristön luominen ja käytetyt kirjastot
Käyttöjärjestelmänä testiympäristössä käytetään Ubuntua. Aluksi tarkoituksena oli käyttää Ubuntun sisällä Docker-työkalua, mutta visuaalisen testaamisen toteuttaminen ympäristöön, jossa ei ole käytössä fyysistä monitoria osoittautui liian haastavaksi työn aikatauluun nähden. Tästä syystä
päädyttiin rakentamaan testiympäristö suoraan Ubuntun päälle. Testiympäristön oleellisin työkalu on luvussa 6 esitelty Robot Framework. Kokonaisuus testiympäristöstä on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Työn kirjoittamisen aikana rakennetun testiympäristön rakennekuva.
Testiympäristön rakentaminen vaatii useiden työkalujen asentamista. Eri
käyttöjärjestelmissä asennusprosessi on erilainen. Koska tämän työn prototyyppitestien rakentamiseen käytettiin Ubuntun 18.04-versiota, kuvaan
22 on listattu oleelliset komennot, joilla testiympäristö saadaan pystyyn.
Mikäli työssä olisi voitu käyttää aiemmin mainittua Docker-työkalua, tässä
kohtaa voitaisiin jakaa työkalun skriptitiedosto. Tämän tiedoston avulla
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olisi voitu toistaa ympäristö täsmälleen samanlaisena millä tahansa tietokoneella.

Kuva 22. Testiympäristön rakentaminen Ubuntu 18.04 -käyttöjärjestelmällä.
Vaikka tämä työ ei olekaan tarkoitus olla ohjeistus vastaavan testin rakentamiseen, on hyvä huomata muutama asia. Ensimmäinen huomio on, että
sudo-komentoa ei tule käyttää, mikäli ympäristöä ollaan rakentamassa
muulle kuin virtuaalikoneelle, jonka ainoa tehtävä on tämän testin suorittaminen. Tämä liittyy tietoturvaan ja suosittelen etsimään aiheesta lisää
tietoa internetistä. Lisäksi Selenium käyttää ajureita eri selaimille ja tässä
esimerkissä asennettiin ainoastaan Google Chrome -ympäristö. Mikäli haluat käyttää jotain muuta selainta, tulee siihen asentaa sopivat ajurit. Esimerkiksi Mozilla Firefox käyttää Geckodriver-nimistä ajuria.

Kuva 23. Testiympäristö voidaan testata ajamalla joku testi, esimerkiksi
vertailukohteiden luonti.
Koko testiympäristön perustaminen lähtee käyntiin virtuaalikoneen perustamisella. Tähän asennetaan pip3-ohjelma, jonka avulla voidaan koneelle
tuoda Robot Framework, Selenium2Library ja ImageMagick. Halutun selaimen ja ajurin asentamisen jälkeen testejä voidaan ajaa normaalisti antamalla kuvassa 23 näkyvä komento halutun testitiedoston kanssa.
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10.3 Vertailukohteen luominen
Testikokonaisuuteen on liitetty erikseen ajettava testi, jonka avulla voidaan luoda tarvittavat vertailukohteet ohjelmistosta. Testin tarkoitus on
käydä läpi järjestelmän sivut ja tallentaa jokaisesta referenssinä käytettävät kuvat. Tämä ajo tehdään silloin, kun halutaan suorittaa visuaalinen testaus manuaalisesti. Tallennetut kuvat tarkistetaan käyttöliittymäsuunnittelijan toimesta. Jos suunnittelija hyväksyy kuvat, voidaan ne sijoittaa baseline-kansioon ja automaattinen testi käyttää niitä vertailukohteina. Havainnekuva käytetystä koodista on nähtävissä kuvassa 24.

Kuva 24. Havainnekuva käytetystä koodista, jolla luodaan vertailukohteet.
Vertailukohteita luodessa käytetään taustalla ihan samoja komentoja, joita
varsinainen testikin käyttää. Testikohteeksi valikoitui asiakasyrityksen julkiset verkkosivut, koska niiden responsiivisuus toimii hyvänä esimerkkinä
tässä vaiheessa projektia. Testaus päätettiin jakaa kolmeen eri leveyteen
sivuston responsiivisuuden perusteella, joten niistä jokaisesta tallennetaan vertailukohteeksi kelpaavat kuvat.
Mikäli sivustolla on jotain latauskerrasta toiseen muuttuvia sisältöjä, tulee
vertailukohteille tehdä lisäksi manuaalista työtä. Tämä vaihe tulee toteuttaa myös siinä tilanteessa, että halutaan testata responsiivisuuden sijaan
esimerkiksi käännösten jälkeisiä muutoksia. Kuvassa 25 on esillä alkuperäinen vertailukohde ja sen vasemmalla puolella käsitelty versio. Käännöstä
testattaessa kuvasta on poistettu kaikki ne kohdat, joiden tiedetään muuttuvan sivustoa käännettäessä.
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Kuva 25. Testattavan sivuston vertailukohde kritisoimattomat kohdat
poistettuna.
Osien poistamisella voidaan rajoittaa kritisointia. Nämä osat voidaan määrittää testin yhteydessä poistettavaksi myös testattavasta kuvasta. Testattavan kuvan luomiseen on Robot Framework -skriptiin tehty Mask Image niminen avainsana, joka katsoo mitkä kohdat vertailukohteessa on poistettu ja poistaa samat myös verrattavasta kuvasta. Tämä tehdään ImageMagick-työkalun convert-komennolla. Prototyyppitesteissä on käytetty
kuvan 26 mukaista komentosarjaa verrattavan kuvan muokkaamisessa.
Komento on jaettu kahdelle riville tässä kuvassa lukemisen helpottamiseksi.

Kuva 26. Verrattavan kuvan muokkaamiseen käytetty komentosarja.
Vertailukohteen alueiden poistaminen joudutaan tekemään käsin. Kuvassa
25 esitetyn esimerkin tekstilaatikon, napin ja muun sisällön poistaminen
on tehty Gimp-ohjelmiston avulla. Gimp on ilmainen avoimen lähdekoodin
kuvankäsittelytyökalu, jonka voi ladata internetistä ja asentaa omalle koneelle. Kuvassa poistetut kohdat näyttävät valkoisilta, mutta todellisuudessa ne ovat läpinäkyviä, jolloin ImageMagick osaa tunnistaa ne muusta
osasta kuvaa.
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10.4 Testin kuvaus ja askeleet
Verkkosivuston responsiivisuuden testaaminen vaatii vertailukohteiden lisäksi myös askeleet, joilla automaattisesti päästään ottamaan kuvakaappaukset testattavasta sivustosta. Taulukkoon 4 on kuvattu kyseinen testi
ja sen askeleet. Taulukosta on riisuttu oletettu tulos ja testin aikana tai jälkeen täytettäviä asioita, jotta se saadaan paremmin mahtumaan sivulle.
Vastaavia testejä rakennettiin useampia, joten taulukon 4 kuvaus toimii
esimerkkinä, eikä tähän työhön monisteta jokaiselle testille omaa kuvausta.
Taulukko 4. Responsiivisen verkkosivun oikean sijoittelun testaaminen.
Projektin nimi: Responsiivisen verkkosivun automatisoitu visuaalinen
testaaminen

Testitapauksen kuvaus
Testitapauksen tunniste:
sual_test_small_(400)
Prioriteetti: Kriittinen

vaisalavom_vi- Testin
suunnittelija:
Mika
Päivämäärä: 2019-0510
Osion nimi: Responsiiviset testit
Testaaja: Mika
Testin nimi: Vaisala.com-etusivun sijoittelun Testauspäivämäärä:
testaaminen kapealla (400) ruudulla
Testin kuvaus: Avataan vaisala.com-etusivu Chrome-selaimeen ja säädetään ikkunan koko leveydelle 400 ja otetaan talteen kuvakaappaus ja
sitä verrataan aiemmin tallennettuun vertailukohteeseen.
Ennakkoehdot ja -vaatimukset: Vertailukohteet olemassa ja tallennettuna testin vaatimaan kansioon (./references). Testaus voidaan suorittaa vain laitteella, jossa on verkkoyhteys ja fyysinen näyttö kiinnitettynä.
Testijärjestelmä pitää olla rakennettuna kuvatun mukaisesti.
Riippuvuudet: Robot framework, ImageMagick, Selenium2Library, OperatingSystem, String
ID
1
2
3
4
5
6

Testivaihe
Testin valmistelu
Sivun leveyden säätö
Kuvan tallentaminen
Näytä kuvien erot
Vertaa sivuja
Testin lopetus

Jälkiehdot ja -vaatimukset:

Testin data
Avaa sivu https://www.vaisala.com
Säädä sivun leveydeksi 400 pikseliä
Ota ruutukaappaus
Tallenna testikuvan ja vertailukohteen
erot omana kuvanaan
Suorita pikselin tarkkuudella vertailu ja
analysoi eroaako se liikaa
Sulje selain
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Kuten taulukosta 4 voidaan nähdä, sisältää testi monta eri askelta. Automatisoinnin kannalta tämä ei kuitenkaan ole mikään ongelma. Kun yksi askel kerrallaan saadaan toteutettua, on testien monistaminen ja muokkaaminen hyvin helppoa. Hyvin suunnitellun testin voi päivittää toiseksi testiksi vain muutamaa parametria muuttamalla. Tässä työssä rakennetut testit on luotu niin, että yksi testitiedosto ajaa läpi samat testit kaikille kolmelle eri sivuleveydelle. Kaikki testit käyttävät samoja avainsanoja, jolloin
vain sivun leveys ja käytettävien kuvatiedostojen nimet muuttuvat.
10.5 Testin tuloksen analysointi
Testi analysoi erot kahden kuvan välillä ja määrittää onko niissä näkyvät
erot alle annetun vertailuarvon. Mikäli erot ylittävät vertailuarvon, on testin lopputulos automaattisesti FAIL. Testin antamasta raportista voidaan
katsoa mitkä testit läpäistiin ja mitkä ei. Mikäli testiä ei läpäistä, on mahdollista tarkistaa epäonnistumisen syy tallennetusta kuvasta. Tämä kuva
näyttää kaikki eroavaisuudet, jotka testi on onnistunut löytämään. Esimerkki voidaan nähdä kuvasta 27. Tässä esimerkissä englannin kielistä referenssiä vastaan on yritetty testata suomenkielistä sivustoa.

Kuva 27. Testin löytämät virheet kuvien välillä voidaan tarkistaa erikseen
luodusta kuvasta.
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Vertailuarvon määrittäminen tapahtuu antamalla testikomennolle prosenttiosuus, joka määrittää minkä verran kuvassa saa olla eroavaisuuksia.
Sopivan lukeman määrittäminen on parasta tehdä hakemalla. Tavallisesti
mitään eroja ei haluta kuvissa olevan, mutta pelkästään kuvan tiedostotyypin muuttaminen saattaa aiheuttaa muutoksia kuvaan, joita ei silmällä
pysty erottamaan. Nämä erot kuitenkin näkyvät jo testissä. Koska vastaavaa ei haluta tapahtuvan testin yhteydessä, mutta halutaan kuitenkin löytää oikeat muutokset, on parempi määrittää joku alhainen raja. Erojen
näyttämiseen luotuun kuvaan voidaan samalla tavoin määrittää raja, jolloin ihan kaikki muutokset eivät tule näkymiin.
Kuvasta 28 voidaan nähdä miten Robot Framework raportoi testin tuloksen terminaaliin. Jos testi on rakennettu oikein ja sen tulokseen voidaan
luottaa, PASS tarkoittaa sitä, että virheitä ei ollut eikä ole tarvetta etsiä
enempää. Automatisointi helpottaa virheiden löytämistä ja auttaa raportoimaan onnistuneiden testien tuloksista.

Kuva 28. Robot Framework raportoi testin tulokset suoraan terminaaliin.
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11 PROTOTYYPIN TOIMIVUUS JA TULOKSET
Prototyypin testit saatiin toimimaan hyvin. Ne käynnistyvät ilman ongelmia ja ne löytävät virheet, jotka sivustolla on. Tämän luvun tarkoitus on
käydä läpi tulokset ja peilata niitä sekä testien onnistumista ja kirjoittajan
omaa prosessia. Lisäksi asiakasyrityksen palaute muotoillaan tähän lukuun
vapaasti muotoiltuna.
11.1 Testien tulokset
Vaikka testit saatiin toimimaan hyvin ja niiden tulokset ovat selkeitä ja kohtalaisen helppoja tulkita, on niiden kesto pitkä. Testin ajaminen vaatii tehokkaan koneen ja siltikin selaimen avaaminen, selaimen ikkunan koon
muuttaminen ja kuvien vertailut ottavat oman aikansa. Tässä työssä luotuihin testiryhmään kuuluu kolme eri testiä eri kokoisilla selainikkunoilla.
Testiryhmän kesto pakollisien odotusaikojen kanssa on 20 – 30 sekuntia.
Mikäli testit laajennetaan pitämään sisällään koko sivun sisältö, yhden testin kesto tulee olemaan lähellä 30 sekuntia. Tämä luonnollisesti riippuu
myös sivuston koosta ja kuvakaappausten määrästä.
Tavallisen verkkosovelluksen eri näkymiä on useita kymmeniä ja kaiken
kattava testaus tulisi pitämään sisällään jopa satoja testejä. Mikäli yhden
testi testin kesto on 30 sekuntia, on näin suuren testisrajan yhteiskesto jo
useita tunteja. Jossain vaiheessa testisuunnittelijan tulee miettiä tarkoin,
onko järkevämpää ajaa testejä vain esimerkiksi viikonloppuisin, eikä kuormittaa yöllisiä ajoja visuaalisilla testeillä. Tämä saattaisi olla hyvä lähestymistapa myös siksi, että virhetapausten tutkinta voi ottaa pitkän aikaa ja
joka päivä vastaavaan analyysiin ei ole aikaa.
11.2 Prototyypin puutteet ja kehityskohteet
Tällä hetkellä testeissä otetaan vain yksi kuva siitä sisällöstä, joka parhaillaan näkyy ruudulla. Käytännössä testin kuuluisi olla sellainen, jolla saadaan testattua koko sivusto. Tämä voitaisiin toteuttaa ottamalla useampia
kuvakaappauksia ja aina kuvan jälkeen siirtymällä sivulla alaspäin. Tätä ei
kuitenkaan ehditty toteuttamaan tähän opinnäytetyöhön. Liitteeseen 1 on
lisätty jotain ajatuksia siitä, miten tuon siirtymisen sivulla voisi toteuttaa
käyttäen apuna Javascriptiä. Ensimmäinen askel testin parantamiseen on
toteuttaa koko sivun testaaminen yhden kuvan sijaan.
Koska kuvakaappaukset otetaan siitä mitä tietokoneen ruudulla voidaan
nähdä, on näytön resoluutio kriittisessä osassa määrittämään, miten paljon asioita voidaan yhdessä kuvassa nähdä. Tämän työn aikana testit on
ajettu 4K-näytöllä, jolloin saadaan hyvin paljon sisältöä yhteen testiin. Mikäli käytössä on tavallinen HD-näyttö, jää noin puolet asioista piiloon. Jos
tämän työn pohjalta halutaan kokeilla testausta, suosittelen käyttämään
vähintään 4K-resoluution näyttöä.
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Asiakasyrityksen rakennuspalikoiden supermarketin testejä ei ehditty tämän työn aikana toteuttamaan. Selkeä tavoite saatiin kuitenkin määriteltyä ja alustava suunnitelma siitä, miten työ saataisiin tehtyä. Näiden testien puuttuminen toistaiseksi ei ole tällä hetkellä ongelma, koska supermarketin palikoista hyvin harva on responsiivinen. Testitarve on kuitenkin
olemassa, vaikka responsiivisuutta ei olisikaan.
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12 YHTEENVETO
Mobiililaitteiden käyttö verkkosivujen ja -applikaatioiden selaamiseen on
yleistynyt viime vuosien aikana ja se on luonut paineita myös sivustojen
kehitykselle. Responsiivinen verkkosivu mukautuu käytössä olevan laitteen näytön kokoon ja muuttaa sivustolla olevien komponenttien sijoittelua niin, että lukija pystyy käyttämään sivua millä tahansa laitteella. Ohjelmiston testaukseen tämä tuo haasteita, koska erilaisten tarkkuuksien ja
laitteiden testaaminen luo rajattoman määrän vaihtoehtoja.
Ohjelmistotestauksen automatisointi on sijoitus, jonka avulla yritys voi
säästää aikaa ja rahaa myöhemmässä vaiheessa ohjelmiston elinkaarta.
Manuaalisesta testaamisesta ei vielä nykyään päästä kokonaan eroon,
mutta tylsät ja aikaa vievät toistotestit automatisoimalla voidaan myös vapauttaa arvokkaita testausresursseja kannattavampaan työhön. Automatisointia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että koskaan ei ole kannattavaa testata kaikkea. Testausta pitää kuitenkin tehdä riittävästi, jotta riskitasot ovat hyväksyttäviä ohjelmistoa julkaistaessa.
Visuaalinen testaaminen tehdään usein vertaamalla kahta kuvaa keskenään. Toinen näistä kuvista on niin sanottu vertailukohde, joka osoittaa
testille mitä testin tuloksena pitäisi syntyä. Visuaalinen testaaminen voidaan tehdä manuaalisesti tai automatisoidusti. Manuaalisen testauksen
heikkoutena on henkilöriippuvuus ja suuri mahdollisuus virheille. Automatisoidun testauksen heikkoutena on vertailukohteiden pitäminen ajan tasalla ja tarve niiden manuaaliseen muokkaukseen.
Automatisoitua visuaalista testausta voidaan tehdä avoimen lähdekoodin
työkaluilla käyttäen esimerkiksi Robot Framework -työkalua ja siihen saatavia kirjastoja SeleniumLibrary ja ImageMagick. Muitakin työkaluja on tarjolla, mutta näiden kirjastojen kehitysaste on selkeästi korkeampi kuin
muiden ja suuremmalla todennäköisyydellä uudet ideat integroidaan näihin kuin lähiaikoina jotain tulisi niiden edelle.
Työn aikana luotiin proof of concept -tyyppisesti kaksi eri testikokonaisuutta osoittamaan teorian toimivan myös käytännössä. Näistä ensimmäinen tarkistaa, että verkkosivun kaikki komponentit ovat oikean muotoisia
ja oikeilla paikoillaan. Toinen osoittaa, että sivuston kielen käännöksen jälkeen voidaan testata, että tekstit eivät päädy annettujen rajojen ulkopuolelle.
Työn tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset ja asiakasyrityksen toiveet ja
tarpeet täytettiin. Työn pohjalta tullaan tekemään jatkokehitystä testauksen osalta ja tutkimusta jatketaan samalla kun tuloksia otetaan käyttöön.
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