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1 JOHDANTO 

Työn tilaajana on ohjelmisto- ja palveluyritys Tieto Oyj, jonka 
toteuttamaan tietojärjestelmään tulee automatisoida regressiotestaus.  
Regressiotestaus tulee suorittaa aina kehityshaarojen yhdistämisen 
jälkeen ja sillä varmistetaan versiopaketin perustoiminnallisuuksien 
toiminta.  
 
Opinnäytetyön tavoite on toteuttaa koko järjestelmän kattava 
regressiotesti, jossa testataan verkkopalveluiden rajapinnat, järjestelmän 
eräajot, sekä käyttöliittymässä suoritettavat työnkulkuprosessit. 
Käyttöliittymä on työasemaan erikseen asennettava erillinen Java-
pohjainen käyttöliittymäsovellus. 
 
Automatisoitu regressiotestaus kehitetään Robot Framework-työkalulla. 
Lisäksi automatisoitu regressiotestaus dokumentoidaan, jolloin 
opinnäytetyön avulla ohjelmistotiimiläiset pystyvät käynnistämään 
regressiotestin, ylläpitämään sitä, sekä tulkitsemaan regressiotestin 
tuloksia. 
 
Työn alussa esitellään yleisesti teoriaa ohjelmistotestauksesta osana 
ohjelmistoprosessia sekä erityisesti regressiotestausta ja 
testausautomaatiota. Lisäksi käsitellään Robot Frameworkin perusteet ja 
toiminta. Käytäntövaiheessa laaditaan regressiotestauksesta 
testaussuunnitelma, jossa kuvataan testattava järjestelmä, testauksen 
tavoitteet, testausympäristö ja -työkalut, testaustasot sekä -menetelmät, 
testauksen organisointi sekä raportit. Testaussuunnitelman jälkeen 
käydään läpi regressiotestin kehittäminen Robot Frameworkilla; esitellään 
projekti ja tarvittavat kirjastot, testitapaukset, regressiotestin 
kokoaminen, käynnistäminen ja ylläpitäminen. Lopuksi esitellään työn 
tulokset ja yhteenveto. 
  
Keskeisimmät tutkimuskysymykset olivat:  
- Mitä kaikkea regressiotestauksessa kannattaa automatisoida?  
- Miten Java-pohjaisen työasemakäyttöliittymän automatisointi 

tapahtuu Robot Frameworkilla?  
- Miten testitapausten ylläpito huomioidaan?  
- Miten automatisoitu regressiotesti käynnistetään? 

  



2 
 

 
 

1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

Järjestelmään oli aikaisemmin toteutettu automatisoitu regressiotesti, 
joka suoritti yksi kerrallaan järjestelmän käyttämät eräajot. 
Regressiotestillä pystyttiin varmistamaan, että järjestelmän uuden version 
myötä mikään aikaisemmin toiminut ominaisuus ei ollut rikkoutunut.  
Rregressiotestaus vei yhdeltä testaajalta kaikkinensa noin yhden 
henkilötyöpäivän, kun eräajojen lisäksi tehtiin erilaisia testejä 
manuaalisesti.  

1.2 Opinnäytetyön rajaukset 

Regressiotestauksen automatisointi suoritetaan toimeksiantajan käytössä 
olevilla kehitysvälineillä. Tästä työstä rajataan pois kyseisten 
kehitysvälineiden valinta sekä niiden asennus.   
 
Työn tilaajan pyynnöstä tietojärjestelmän nimi pidetään salassa, joten 
tästä eteenpäin käytetään tietojärjestelmästä termiä järjestelmä. Edellä 
olevan vuoksi myös järjestelmän kuvat ovat tähän dokumenttiin 
muokattuja. 
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2 OHJELMISTOTESTAUS 

Ohjelmistotestauksella varmistetaan, että tehty tuote vastaa suunniteltua 
ja että sillä saa tehtyä ne toimenpiteet, jotka tilaaja on halunnut sekä 
varmistetaan että tehty tuote toimii  (Kasurinen, 2013, s. 10). 

2.1 Testaustasot 

Yleisesti ohjelmistotestaus jaetaan neljään tasoon (Juvonen, 2018, s. 26). 
Tasot ovat havainnollistettu kuvassa 1. 
 

 

Kuva 1. Ohjelmistotestauksen eri tasot (Juvonen 2018, s. 26) 

 
Yksikkötestauksessa testataan pieni järjestelmän osa ja sen toimivuus. 
Ohjelmistoprojektissa tämän tekee yleensä kehittäjä sen jälkeen, kun on 
saanut toiminnallisuuden tehtyä. Yksikkötestauksen jälkeen 
toiminnallisuus on valmis testaajalle testaukseen. Yksikkötestillä 
varmistetaan, että toteutettu järjestelmän osa ei kaada järjestelmää. 
Yksikkötesteillä varmistetaan myös, että järjestelmän vastaanottamat 
syötteet ovat oikeanlaisia, sekä mahdollisten viitearvojen sisällä. (Juvonen, 
2018, s. 27) 
 
Integrointitestauksessa testataan ohjelmiston eri osien yhteentoimivuus. 
Yleensä ohjelmiston eri osia tekee useampi ohjelmistosuunnittelija, joten 
tällä testauksella varmistetaan, että eri osat rajapintoineen toimivat 
yhdessä. (Juvonen, 2018, s. 27) 
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Järjestelmätestaus tapahtuu siinä vaiheessa, kun koko järjestelmä on lähes 
valmis. Testausta tehdään testiympäristössä, jossa testataan koko 
järjestelmän toimivuus. Tämän testauksen tavoite on todentaa, että 
järjestelmä toimii, vaikka se olisi esimerkiksi hajautettu usealle erilliselle 
palvelimelle ja siitä olisi rajapintoja muihin järjestelmiin. (Kasurinen, 2013, 
s. 57) 
 
Hyväksymistestaus tehdään mahdollisimman aidonkaltaisessa 
ympäristössä. Useasti tämä testaus tehdään yhdessä tilaajan kanssa, 
tilaajan ympäristössä ja siinä varmistetaan järjestelmälle asetetut 
asiakasvaatimukset. (Juvonen, 2018, s. 27) 

2.2 Regressiotestaus 

Regressiotestillä tarkoitetaan testiä, jolla varmistetaan, että järjestelmä 
toimii vielä tehtyjen muutostenkin jälkeen, että uudet muutokset toimivat 
ja jo kertaalleen korjatut virheet eivät enää esiinny. Yleensä tällaisia 
vanhoja virheitä voi ilmestyä järjestelmään siinä vaiheessa, kun erilaiset 
kehityshaarat yhdistetään (kuva 2). Regressiotestillä varmistetaan, että 
molemmista versioista tuodut ominaisuudet toimivat yhdessä.  
Regressiotestaus tehdään täten yleensä järjestelmän uuden version 
valmistuttua tai kun on saavutettu osatavoite. Regressiotestaus ei ole yksi 
testauksen  taso, eikä myöskään erillinen menetelmä, vaan 
regressiotestaustermillä tarkoitetaan testaustyötä, jolla varmistetaan 
uuden version toimivuus. (Kasurinen, 2013, s. 69)  
 

 

Kuva 2. Kehityshaarojen yhdistäminen versionhallinnassa (Kasurinen, 
2013, s. 69) 



5 
 

 
 

2.3 Testausmenetelmät 

Testausmenetelmät jaotellaan staattiseen ja dynaamiseen testaamiseen. 
Staattisessa testauksessa ei käytetä suoranaisesti sovellusta, vaan 
erilaisten koodianalysaattorien, koodiarviointien ja 
arkkitehtuurisuunnitelmien näkökulmasta tutkitaan sovellusta. 
Dynaamisessa testauksessa käytetään erilaisia testauksen muotoja 
sovelluksen testaamiseen käyttämällä joko sovellusta tai sen osaa. 
Dynaamisen testauksen testaustasoja ovat muun muassa yksikkötestaus, 
integrointitestaus ja kuormitustestaus. (Kasurinen, 2013, s. 65) 
 
Testausmenetelmiä ovat muun muassa Musta laatikko -testi, joka on 
testausmenetelmistä perinteisin. Musta laatikko -testauksessa sovellus 
testataan antamalla sille syötteitä ja katsotaan, miten sovellus niihin 
reagoi. Lasilaatikkotestaus on Musta laatikko -testaus vietynä hieman 
pidemmälle. Lasilaatikkotestauksessa annetaan syötteitä, katsotaan, 
miten sovellus niihin reagoi ja samalla tutkitaan miten sovellus reagoi 
annettuihin syötteisiin. Käytettävyystestaus sekä kuormitustestaus 
tehdään vasta lähes valmiille tuotteelle. Testausautomaatio on myös oma 
testausmenetelmänsä. (Kasurinen, 2013, s. 65-67, 70-71, 76) 

2.3.1 Testausautomaatio 

Ohjelmistokehitys ja laadunvarmistus perustuu nykyään paljolti ketterien 
menetelmien käyttöön. Kasurisen (2013, s. 28) mukaan  Suomessa noin 
joka kolmas projekti tehdään ketterää menetelmää käyttäen.  Ketterään 
menetelmään kuuluu, että virheet tulee löytää nopeasti ja 
kustannustehokkaasti. Ketterää menetelmää tukee testausautomaatio. 
Testausautomaatiolla tarkoitetaan ohjelman testaamista 
automaattityövälineitä käyttäen. Tällöin testausresurssin työpanos on 
käytettävissä muihin työtehtäviin. Testausautomaatiolla suoritetaan 
toistuvasti ennalta määriteltyjä testitapauksia mm. savutesteissä, 
yksikkötestauksessa, rajapintatestauksessa sekä regressiotestauksessa. 
Testausautomaatiota ei käytetä uusien virheiden löytämiseksi, vaan sillä 
varmistetaan olemassa oleva toiminto ja että mikään ei ole muuttanut sitä. 
Tämän vuoksi testausautomaatio on enemmänkin laadunvalvontaa kuin 
testausta. (Kasurinen, 2013, s. 76-79) 

2.3.2 Testausautomaation edut ja haasteet 

Testauksen automatisoinnissa on useita etuja. Automatisoidun testin 
ajaminen voidaan suorittaa ajastamalla mihin vuorokauden aikaan 
tahansa. Tällöin säästetään henkilöstöresursseissa sekä palvelimen 
suorituskykyresursseissa. Testauksen voi toistaa useasti ja jokaisella 
kerralla se toistuu täsmälleen samanlaisena. Automatisoidut testit ovat 
nopeampia suorittaa läpi kuin vastaavat manuaalisesti tehtävät. 
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Testauksen automatisointi on kallista, mutta se on kannattavaa silloin, kun 
testiä toistetaan muuttumattomana enemmän kuin 8 kertaa (kuva 3). 
(Kasurinen, 2013, s. 77-78) 
 

 

Kuva 3. Testauksen automatisoinnin kustannukset (Kasurinen, 2013, 
s.78) 

 
Testauksen automatisoinnissa on myös haasteita. Testausautomaatio ei 
löydä uusia virheitä, vaan sillä varmistetaan olemassa oleva toiminto ja 
että mikään ei ole sitä muuttanut. Testausautomaatio ei korvaa 
manuaalitestausta, vaan toimii sen tukena. Tämän vuoksi 
testausautomaatiossa tulee huomioida laajat,  koko järjestelmän kattavat 
käyttötapaukset, joilla varmistetaan ohjelmiston kokonaistoiminta. 
Testausautomaatiolla ei kannata automatisoida testitapauksia, joiden 
vaatimukset ja toiminnallisuus muuttuvat usein. Automatisoidut 
testitapaukset vaativat myös jatkuvaa ylläpitoa ja se tarkoittaa lisää 
kustannuksia. Testausautomaatiossa ei saa unohtaa tärkeää 
dokumentointia. Dokumentointi on parhaimmillaan silloin, kun se on myös 
muiden kuin kehitystiimin henkilöiden ymmärrettävissä. (Kasurinen, 2013, 
s. 78-79) 

2.4 Testauksen suunnittelu ja dokumentointi 

Testaussuunnitelmasta ilmenee mitä ohjelmasta testataan, missä 
vaiheessa ja millä menetelmällä. Testaussuunnitelman pohjana on 
yrityksen oma testausstrategia sekä testauspolitiikka. Testaussuunnitelma 
voidaan tarvittaessa jakaa vaiheisiin esimerkiksi testaustasoittain yksikkö-
, integraatio-, sekä käytettävyystestaukseen. Testaussuunnitelmaan tulee 
suunnitella myös testitapaukset. Testitapaus kuvaa  sovelluksen yhden 
tapahtuman toiminnallisuuden eri työvaiheet. Testitapauksia 
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suunnitellaan ja päivitetään koko projektin elinkaaren ajan. (Kasurinen, 
2013, s. 116-119) 
 
Testausraportti on dokumentti, joka kertoo testauksen tuloksen. Raportin 
perusteella projektin johto pystyy tekemään päätöksiä esimerkiksi siitä, 
onko testattu versio valmis menemään projektissa eteenpäin, vai pitääkö 
palata aikaisempaan versioon. (Kasurinen, 2013, s. 105) 
  
Projektin päättyessä tai tietyn osa-alueen valmistuttua laaditaan 
tarvittaessa loppuraportti, johon kootaan projektin etenemisen ajalta 
tärkeimmät mittarit ja havainnot (Kasurinen, 2013, s. 105). Kuvassa 4 on 
esitetty tavallisimpien testausdokumenttien sude toisiinsa.  
 

 

Kuva 4. Tavallisimpien testausdokumenttien suhde toisiinsa (Kasurinen, 
2013, s. 105) 
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3 ROBOT FRAMEWORK 

Testausautomaation kehitykseen on olemassa useita kehitystyökaluja, 
kuten Selenium, Carina ja Google EarlGrey (Kazeeva, 2018). Tässä työssä 
esitellään Robot Framework -työkalu. Robot Framework on automaation 
toteutukseen suunniteltu ohjelmistokehys ja se perustuu avoimeen 
lähdekoodiin myös useimpien sen kirjastojen ja työkalujenkin osalta. 
Robot Framework on monipuolinen, sillä voidaan testata muun muassa 
web-käyttöliittymää, mobiilisovellusta, tietokantayhteyksiä ja rest-
rajapintojakin. Robot Framework on käyttöjärjestelmä- sekä 
sovellusriippumaton, joten kehitystyötä voi tehdä perinteisillä 
tekstinmuokkausohjelmilla, kuten esimerkiksi muistiolla.  Monissa 
ohjelmistokehitystyökaluissa, kuten Eclipsessä, on saatavilla liitännäinen 
(plugin), jonka kautta kehitystyökalulla voi käyttää Robot Frameworkia. 
Robot Framework tuottaa kattavia raporteja, joiden avulla voi muun 
muassa helposti löytää ja korjata virheitä testausautomaatiosta. (Robot 
Framework Foundation, n.d.a) 

3.1 Robot Frameworkin perusteet 

Robot Framework perustaa toimintansa avainsanojen käyttöön (keyword). 
Avainsanat sisältävät logiikkaa erilaisista kirjastoista. Kirjastoja 
hyväksikäyttäen suoritetaan komentoja ja niitä yhdistelemällä saadaan 
aikaiseksi testikomponentteja. Robot Frameworkissa on valmiina 11 
standardikirjastoa, joista sisäänrakennettu kirjasto (BuiltIn-kirjasto) on 
aina käytössä ilman, että sitä pitää erikseen projektiin tuoda (import). 
BuiltIn sisältää yleisimmät ja käytetyimmät avainsanat. Muita 
standardikirjastoja ovat muun muassa päivämäärien ja kellonajan 
hallintaan (DateTime), käyttöliittymän tehtävien suorittamiseen 
(OperatingSystem), listojen ja sanakirjojen hallintaan (Collections) ja 
merkkijonotoimintojen suorittamiseen (String) liittyvät kirjastot. (Robot 
Framework Foundation, n.d.b) 
 
Standardikirjastojen lisäksi on ulkoisia kirjastoja, joilla mahdollistetaan 
muun muassa tietokantatestaus (Database Library), SOAP-pohjaisten 
verkkopalveluiden testaus (SudsLibrary), komentojen lähetys SSH-
yhteyden yli (SSHLibrary) sekä http-kyselyt (RequestLibrary). Kirjastot 
otetaan käyttöön käyttämällä asetusten Library-toimintoa tai kutsumalla 
valmista avainsanaa Import Library. Library-toiminto esitellään kuvassa 
Ohjelmakoodi 1. Käyttäjän on myös mahdollista luoda täysin uusia, omia 
avainsanoja. (Robot Framework Foundation, n.d.b) 
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Ohjelmakoodi 1.    Kirjastojen käyttöönotto Robot Frameworkissa 

3.2 RemoteSwingLibrary-käyttöliittymäkirjasto 

Java Swing -sovelluksella tarkoitetaan graafista, 
käyttöliittymäriippumatonta Java-sovellusta, jossa käytetään Swing-
komponentteja. Java Swing -sovelluksia voidaan automatisoida ottamalla 
käyttöön RemoteSwingLibrary-kirjasto. Kirjasto toimii sekä Java web -
sovellusten automatisoinnissa että Java-käyttöliittymäsovellusten 
automatisoinnissa. RemoteswingLibrary-kirjasto toimii Robot 
Frameworkissa versiosta 2.8.3 eteenpäin. (Robot Framework Foundation, 
2015) 

3.3 SudsLibrary-rajapintakirjasto 

Testattavassa järjestelmässä vastaanotetaan tietoa sekä lähetetään tietoa 
toisiin verkkopalveluihin (Web services). Järjestelmien välillä tieto kulkee 
XML-sanomina ja sanomien välitykseen käytetään SOAP-protokollaa 
(Simple Object Access Protocol). SudsLibrary-rajapintakirjastoa 
hyödyntäen voi testata sanomien välitystä SOAP-pohjaisten 
verkkopalveluiden välillä. (Ormbrek Kevin, 2014) 

3.4 Testitapausten kirjoittaminen 

Robot Framework -syntaksi mahdollistaa tekstimuotoisen ohjelmakoodin 
kirjoittamisen. Ohjelmakoodia voidaan kirjoittaa millä tahansa 
tekstieditorilla, mutta monissa kehitystyökaluissa, kuten Eclipse, on 
olemassa laajennus, jolla Robot Frameworkin saa käyttöön. (Nitro 
Creations, 2015) 
 
Ohjelmakoodin perusrakenne jakautuu neljään osaan: asetuksiin 
(settings), muuttujiin (variables), testitapauksiin (test cases) sekä 
avainsanoihin (keywords). Asetuksissa määritellään käytettävät kirjastot ja 
resurssitiedostot sekä kerrotaan testin sisällöstä Documentation-
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toiminnolla. Muuttujat voidaan eritellä Muuttuja -kohdassa, mutta ne 
voidaan myös tuoda erillisenä tiedostona asetuksissa. Testitapaukset 
kirjoitetaan Test Cases -osion alle ja omia avainsanoja voi määritellä 
Keywords -osioon. (Robot Framework Foundation, n.d.c) 
 

 
 
Ohjelmakoodi 2.    Esimerkki ohjelmakoodin perusrakenteesta 

3.5 Testitapausten ajaminen 

Testitapauksia voidaan ajaa käyttäen erilaisia tunnisteita (tags). Näillä 
tunnisteilla voidaan käynnistää yksi yksittäinen testitapaus, tai kootusti 
käynnistää useampi eri testitapaus. Tunniste määritellään testitapauksen 
(test case) alussa tag-määritteellä. (Robot Framework Foundation, n.d.c) 
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3.6 Testien tulokset 

Robot Framework testitapaukset päätyvät joko hyväksyttyyn (pass) tai 
hylättyyn (fail) tulokseen. Jos yksikin testitapausjoukon testitapauksesta 
päätyy hylättyyn tulokseen, se hylkää koko testitapausjoukon tuloksen. 
(Robot Framework Foundation, n.d.c) 
 
Robot Framework kirjoittaa testitulokset kolmeen eri tiedostoon: 
output.xml, log.html ja report.html. Tulokset kirjoittuvat Output.xml-
tiedostoon XML-muodossa. Log.html sekä report.html -tiedostot ovat 
selaimen kautta luettavissa ja niiden sisältö perustuu edellä mainittuun 
XML-tiedostoon. (Robot Framework Foundation, n.d.c) 
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4 REGRESSIOTESTAUKSEN TESTAUSSUUNNITELMA  

Regressiotestauksen testaussuunnitelma kattaa koko järjestelmän 
regressiotestauksen. Testaussuunnitelmassa käydään läpi testattava 
järjestelmä, testauksen tavoitteet, testausympäristö ja -työkalut, 
testaustasot sekä -menetelmät, testauksen organisointi sekä raportit. 
Testaussuunnitelmassa on esiteltynä tarvittavat testitapaukset yleisellä 
tasolla ja niiden tarkempi sisältö on regressiotestauksen 
toteutusosuudessa.  

4.1 Testauksen kohde  

Tietojärjestelmän rakenne koostuu asiakas-palvelin -pohjaisesta (Client-
server) monitasoarkkitehtuurista, joka on kuvattu loogisella tasolla 
kuvassa 5. Käyttöliittymänä on työasemalla ajettava,  Java-
ohjelmointikielellä toteutettu käyttöliittymäsovellus. Ulkoisten liittymien 
verkkopalveluiden sovelluspalvelurajapinnat toteutetaan Glassfish-
ympäristössä. Järjestelmän toiminnasta suurimmalta osin vastaa eräajot.  
 

 

Kuva 5. Toiminta-arkkitehtuurin kuvaus loogisella tasolla 

 
Java client -työasemasovellus on itsenäisesti työasemassa ajettava 
sovellus. Se sisältää sovelluksen käyttöliittymänäkymät, lomakkeet ja 
näyttölogiikan. Varsinainen liiketoimintalogiikka sijaitsee 
palvelinsovelluksessa, johon työasemasovellus tekee etäkutsuja. 
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Palvelurajapinta tarjoaa kutsurajapinnan järjestelmän palvelimella 
sijaitsevaan palvelukerrokseen. Palvelukerros sisältää järjestelmän 
varsinaisen sovelluslogiikan.  
 
Eräajot ovat erillisiä ohjelmia ja sisältävät oman liiketoimintalogiikan. 
Tuotantoympäristössä eräajot on ajastettu käynnistymään yöaikaan, 
jolloin järjestelmän suorakäyttö on pois päältä. Eräajoja on 40 kappaletta 
ja niiden toiminta on riippuvaisia toisistaan, jolloin eräajot tulee aina ajaa 
tietyssä, ennalta määrätyssä järjestyksessä.   
 
Verkkopalvelun SOAP-kutsujen avulla ulkoinen järjestelmä kutsuu 
testattavan järjestelmän palveluja. Järjestelmä tarjoaa verkkopalveluiden 
kautta palveluja kuudelle ulkoiselle järjestelmälle. 
 
Tietokantarajapinta välittää kaiken järjestelmään tulevan tiedon ja se 
talletetaan keskitettyyn tietokantaan. 

4.2 Testauksen tavoitteet 

Regressiotestauksen tavoite on varmistaa, että järjestelmä edelleen toimii, 
kun eri kehityshaarat yhdistetään uudeksi järjestelmäversioksi; uusien 
muutosten tulee toimia ja jo kertaalleen korjatut virheet eivät enää esiinny 
sekä rajapinnat toisiin verkkopalveluihin toimivat 
 
Tavoitteena on myös saada Java-työasemakäyttöliittymän testaus osaksi 
automatisoitua regressiotestausta, jolloin varmistetaan ohjelmiston 
kokonaistoiminta. Tämä tehdään lisäämällä käyttöliittymän kautta ennalta 
määriteltyjä työnkulkuprosesseja, jolloin ne yhdessä uusien eräajo-
ominaisuuksien kanssa eivät saa rikkoa aikaisempaa toiminnallisuutta.  

4.3 Testausympäristö 

Testausautomaatiota ajetaan omassa, sille varatussa 
palvelinympäristössä, joka käyttää omaa tietokantaa. Tällä varmistetaan 
se, että testausautomaatio saa rauhassa ajaa testit läpi ilman, että kukaan 
toinen käyttäjä samanaikaisesti käyttäisi kyseistä ympäristöä. 
Testausympäristö vastaanottaa XML-sanomia testausympäristön 
ulkopuolella sijaitsevista verkkopalveluista. Näitä verkkopalveluiden 
rajapintoja testataan SOAP-protokollaa käyttäen. 

4.4 Testaustyökalut 

Testausautomaation tekemiseen käytetään Robot Framework -
ohjelmistokehystä sekä Eclipse-ohjelmistokehitystyökalua. 
Ohjelmistotiimin sovelluskehittäjät käyttävät Eclipse-
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ohjelmistokehitystyökalua. Tämän vuoksi myös testausautomaatiossa 
käytetään samaa kehitystyökalua, jotta voidaan muun muassa hyödyntää 
sovelluskehittäjien kanssa samoja kirjastoja. Testausympäristössä on 
valmiina Robot Framework käytön vaatimat sovellukset, apuohjelmat ja 
asetukset. Testausympäristössä on myös valmiiksi asennettuna 
ohjelmistokehitystyökalu Eclipse ja siinä Robot Framework -liitännäinen, 
jolloin Robot Framework-sovellusta pystytään kehittämään Eclipse-
kehitystyökalulla.  
 
Testausautomaation käyttöliittymätestien kehittämisessä hyödynnetään 
JSpy-työkalua. JSpy-työkalulla on mahdollista selvittää Java Swing -
sovelluksen elementtejä, kuten kehyksien ja kenttien nimet (Nokia, 2018). 
Tämä työkalu mahdollista sen, että käyttöliittymän lähdekoodia ei tarvita.  

4.5 Testaustasot ja -menetelmät 

Automatisoitu regressiotestaus sisältää sekä järjestelmän eri osien 
yhteentoimivuuden testauksen, että koko järjestelmän toimivuuden 
testauksen testiympäristössä. Testaustasoina nämä ovat integraatio- sekä  
järjestelmätestausta, jotka sisältävät myös työnkulkutestauksen. 
Testausmenetelmänä on testausautomaatio. 

4.6 Testauksen organisointi ja raportit 

Automatisoitu regressiotesti käynnistetään jokaisen kehityshaaran 
yhdistämisen jälkeen. Käynnistämisen tekee joko sovellustestaaja tai -
kehittäjä Eclipse-ympäristöstä. Regressiotestin voi käynnistää mihin 
vuorokaudenaikaan vain, mutta suositeltavaa on käynnistää se työpäivän 
päätteeksi, jolloin testitulokset ovat luettavissa aamulla. Robot Framework 
tuottaa automaattisesti testausraportit Eclipse-projektin robotframework-
reports -kansioon.  

4.7 Testitapaukset 

Testitapauksia tulee olemaan yhteensä 50 kappaletta. Näistä 40 
kappaletta on erilaisia eräajoja, jotka ajetaan ennalta määrätyssä 
järjestyksessä. Kaksi testitapausta tekevät tietokannan kopion palautuksen 
sekä tietokannan päivitykset. Kaksi testitapausta testaa käyttöliittymässä 
tehtävät prosessinomaiset työnkulut. Lisäksi testataan verkkopalveluiden 
rajapinnat vastaanottamalla XML-sanomia erilaisista palveluista. 
Testitapauksia vastaanotettavien verkkopalveluiden testaukseen on kuusi. 
Edellä mainitut 50 testitapausta kootaan yhden testitapauksen alle. Tätä 
koostettua testitapausta ajetaan käyttäen tunnistetta, joka on Robot 
Frameworkin mukaisesti määritelty testitapauksen alussa tag-
määritteellä.  
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Testitapaukset ajetaan aina samaa tietokannan tilannetta vasten. 
Testausympäristön tietokannasta on otettu kopio päivältä, jolloin on ajettu 
kaikki eräajot läpi, tällöin tietokannassa oli kattava testiaineisto.  Tätä 
kantakopiota käytetään regressiotestauksen eri ajokierroksilla.  
 
Jokainen eräajo kirjoittaa suorituksesta lokitiedoston, joka sisältää 
ajotiedotteen. Ajotiedotteesta käy ilmi mitä eräajo on tehnyt, minkä 
verran se on tallentanut tietokantaan tietoa ja minkälaista tietoa. 
Kannanpalautuksen yhteydessä on kopioitu talteen kaikkien eräajojen 
ajotiedotteet ja nämä ajotiedotteet ovat vertailutietona testitapauksilla. 
Näihin vertailutietoihin perustuu testausautomaatiossa eräajojen 
onnistuminen. Regressiotestaus aloitetaan aina tekemällä 
tietokannanpalautus ennalta sovitulle päivämäärälle sekä eräajoille 
annetaan suorituspäivämääräksi samainen tietokannan 
palautuspäivämäärä. Näin eräajojen ajotiedotteiden tulokset ovat 
vertailukelpoisia keskenään.   
 
Regressiotestauksessa ajetaan kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella 
varmistetaan, että mikään eräajojen uusista ominaisuuksista ei ole 
muuttanut aikaisempaa toiminnallisuutta. Tämä varmistetaan sillä, että 
tehdään kannanpalautus ja ajetaan kaikki eräajot 
kannanpalautuspäivämäärällä (eräajojen ajopäivämäärä on 
kannanpalautuksen päivämäärä). Eräajot kirjoittavat lokitiedostoon 
ajotiedotteen. Ajotiedotteiden sisältöjen tulee olla täysin identtiset 
alkuperäisen kannanpalautuksen ajotiedotteiden kanssa.  
 
Seuraavalla kierroksella varmistetaan, että mikään uusista käyttöliittymän 
kautta lisätyistä työnkulkuprosesseista yhdessä uusien eräajo-
ominaisuuksien kanssa ei riko aikaisempaa toiminnallisuutta. Kierros 
aloitetaan kannanpalautuksella ja verkkopalveluiden rajapintojen 
testaamisella. Verkkopalvelut testataan myös tällä kierroksella, sillä niiden 
tietokantaan tallentamia tietoja käytetään seuraavana tehtävässä 
käyttöliittymätestissä. Käyttöliittymässä lisättävät työnkulkuprosessit 
testaavat sen, että käyttöliittymätoiminnallisuus ei ole muuttunut, mutta 
myös sen, että nämä uudet käyttöliittymässä lisätyt tiedot yhdessä 
eräajojen kanssa eivät riko olemassa olevaa toiminnallisuutta. 
Työnkulkuprosessien jälkeen suoritetaan kaikki eräajot järjestyksessä läpi. 
Etukäkäteen tiedetään mitkä eräajot tulevat käsittelemään näitä uusia, 
käyttöliittymässä lisättyjä tietoja, jolloin niiden ajotiedotteet tulevat 
päivittymään. Tämä otetaan huomioon automaatiossa, jossa jo etukäteen 
päivitetään kyseisten eräajojen vertailutietoja.  
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Kuva 6. Regressiokierrokset 
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5 REGRESSIOTESTAUS ROBOT FRAMEWORKILLA 

Regressiotestauksen automatisointi toteutetaan Robot Framework -
ohjelmistokehyksellä sekä Eclipse- ohjelmistokehitystyökalulla. Projektille 
on tehty testausympäristöön oma projektipohja Maven-
projektiasetuksilla. Maven-projektipohja valittiin käytettäväsi sen 
projektirakenteen sekä automatisoitujen kirjastojen hallinnan vuoksi 
(Kirjavainen, 2013, s. 6). 

5.1 Robot Framework projektin tiedostot 

Projektissa määritellään kolme tiedostoa: avainsanat, parametrit ja 
funktiot. Avainsana-tiedostossa sijaitsevat testitapaukset sekä 
testitapauksiin liittyvät avainsanat eli testitapauksen yksityiskohtainen 
testattava kohta (test step). Parametritiedostossa on lueteltuna kaikki 
automaatiossa tarvittavat muuttujat, kuten käyttäjätunnukset, salasanat, 
palvelinosoitteet ja eräajojen ajopäivämäärät.  
 
Funktiot-tiedostossa sijaitsevat asetukset, kuten kirjastojen käyttöönotto, 
sekä avainsanojen varsinainen toiminto. Siellä on myös yksityiskohtainen 
tieto siitä, mitä avainsana tekee, kuten kannanpalautuksen, 
tietokantakomentosarjojen ajon, palvelimelle kirjautumisen, 
käyttöliittymän työnkulkuprosessit, eräajojen käynnistämiset ja niiden 
eräajotiedotteet. 

5.2 Käytettävät kirjastot 

Testausautomaatiossa otetaan käyttöön kuusi kirjastoa, jotka ovat 
lueteltuna käyttötarkoituksen mukaan taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Robot Frameworkissa käyttöön otettavat kirjastot, niiden 
käyttötarkoitukset ja esimerkit avainsanoista (Robot 
Framework Foundation, n.d.b) 

Kirjasto: Käyttötarkoitus: Esimerkki 
avainsanasta: 
 

DateTime Päivämäärien ja 
kellonaikojen 
käsittely. 

GetCurrentDate, jolla 
haetaan tämän 
hetkinen päivämäärä. 

OperatingSystem Käyttöjärjestelmän 
tehtävien 
suorittaminen. 

Get File, jolla haetaan 
resurssienhallinnasta 
tiedosto. 

RemoteSwingLibrary Java Swing -
käyttöliittymän 
käsittely. 

Start Application, jolla 
avataan järjestelmä.  

SSHLibrary Salatun 
tietoliikenneyhteyden 
(Secure Shell) 
käsittely. 

Open Connection, 
jolla avataan SSH-
yhteys annettuun 
palvelimeen ja sen 
porttiin. 

String Merkkijonojen 
käsittely. 

Convert To String, 
jolla muutetaan luku 
merkkijonoksi. 

SudsLibrary SOAP-pohjaisten 
verkkopalveluiden 
käsittely. 

Call Soap Method, 
jolla tietyllä nimellä ja 
argumentilla 
kutsutaan SOAP-
metodia.  

5.3 Testitapaukset  

Käytännössä regressiotestauksen automatisointi pitää sisällään seuraavaa.  
1. Tietokannanpalautus tietyltä päivältä. Kaikkia eräajoja verrataan 

tähän kannanpalautuksen tilanteeseen.  
2. Uuden version myötä tulleiden tietokantapäivitysten lisääminen 

tietokantaan.  
3. Vastaanotettavien verkkopalveluiden rajapintojen testaus.  
4. Työnkulkuprosessien syöttäminen käyttöliittymätestien kautta  
5. Lopuksi ajetaan kaikki eräajot järjestyksessä läpi. Eräajojen 

ajotiedotteita verrataan kannanpalautuksen ajotiedotteisiin. 
Testausautomaatio joka hyväksyy tai hylkää eräajon.  
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5.3.1 Tietokannan palautus 

Regressiotestit aloitetaan aina tietokannan kopion palautuksella. 
Palautettava tietokannan tilanne on tietty, ennalta määrätty päivä 
testausympäristöstä, joka on otettu talteen tietokantapalvelimelle. 
Tietokanta palautetaan käyttämällä valmista komentosarjaa (skriptiä).  
 
Testausautomaatiossa kirjaudutaan tietokantapalvelimelle SSH-yhteyden 
yli. Linux-ympäristössä käytetään Putty-sovellusta SSH-yhteyden 
muodostamiseen kyseiselle palvelimelle. SSH-yhteyden avainsanat saa 
käyttöön ottamalla projektiin mukaan SSHLibrary-kirjaston. Kirjautumisen 
jälkeen sudo-komennolla annetaan käyttäjälle pääkäyttäjäoikeudet, jonka 
jälkeen käynnistetään tietokannan palautusskripti. Tietokannan palautus 
ohjelmoidaan ohjelmakoodi 3 mukaisesti. 
 

 

Ohjelmakoodi 3.    Tietokannan kopion palautus 

5.3.2 Tietokantapäivitykset 

Tietokantaan tulee ajaa tarvittavat tietokantapäivitykset, jotta tietokanta 
saadaan uuden version kanssa samalle tasolle. Näitä tietokantapäivityksiä 
ovat muun muassa uudet tietokantataulut tai -kentät. 
Tietokantapäivitykset tehdään ennalta määrätyillä skripteillä. Tietokannan 
päivitysskriptit ajetaan samalla tavalla kuin tietokannan palautus tehtiin. 
Päivitysskriptit ajetaan heti tietokannan palautuksen jälkeen. 
Ohjelmakoodi 4 esittelee miten uuden tietokantataulun 
muodostamisskripti ajetaan automaatiosta. 
 

 

Ohjelmakoodi 4.    Tietokannan päivityskomentosarjan ajo 
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5.3.3 Verkkopalveluiden rajapintojen  testaus 

Sovellus vastaanottaa aineistoa useista eri järjestelmistä eri 
verkkopalveluiden kautta. Testausautomaatiossa näitä palveluiden 
rajapintoja testataan lähettämällä XML-sanomapyyntö (Request) SOAP-
protokollaa käyttäen. Rajapinta palauttaa tiedon (Response) onko sanoma 
mennyt onnistuneesti läpi. SOAP-protokollaa käytetään avainsanoilla, 
jotka saadaan SudsLibrary-rajapintakirjastosta. 
 
Sanoman vastaanotto tapahtuu seuraavasti. Ensiksi luodaan uusi SOAP-
palvelu (Client) parametrit-tiedostossa määriteltyyn http-osoitteeseen  
ohjelmakoodi 5 kuvan mukaisesti.  
 

 
 
Ohjelmakoodi 5.    SOAP-palvelu 
 
 
Seuraavaksi luetaan Palvelut1-kansiosta ennalta määritellyt XML-tiedostot 
files-muuttujaan ja tehdään toistorakenne, jossa jokainen XML-tiedosto 
lähetetään vuorollaan SOAP-rajapinnalle. Lähetys katsotaan onnistuneeksi 
silloin, kun rajapinta vastaa arvolla 0. Koko testitapaus epäonnistuu, jos 
yksikin tiedosto palauttaa jotain muuta kuin nolla. Sanoman vastaanotto 
toteutetaan ohjelmakoodin 6 mukaisesti. 
 

 
 
Ohjelmakoodi 6.    Rajapintatestaus vastaanotettavalla sanomalla 

5.3.4 Käyttöliittymätestaus 

Uudet toiminnallisuudet testataan lisäämällä ne käyttöliittymään 
työnkulkuprosesseina. Käyttöliittymässä lisättävä työnkulkuprosessi on 
käyttöliittymätesti, jolla varmistetaan, että käyttöliittymätoiminnallisuus 
ei ole muuttunut ja käyttöliittymässä lisätyt uudet ominaisuudet eivät riko 
olemassa olevaa toiminnallisuutta.   Työnkulkuprosessien lisäämisen 
jälkeen ajetaan kaikki eräajot järjestyksessä läpi, jolloin saadaan selville, 
että käyttöliittymän kautta tietokantaan lisätty uusi testidata ei riko 
olemassa olevaa toiminnallisuutta. Testausautomaation eräajojen 
ajotiedotteiden vertailussa tulee täten näkyä kyseisten uusien 
toiminnallisuuksien vaikutus.  
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Työnkulkuprosesseja on kaksi. Molemmissa työnkulkuprosesseissa 
syötetään käyttöliittymään tietoa, sekä tehdään tietokantahakuja ja 
tallennuksia tietokantaan. Ensimmäinen työnkulkuprosessi sisältää 
toimintoja viidessä erilaisessa käyttöliittymäikkunassa. Tämä 
työnkulkuprosessi suoritetaan seitsemän kertaa ja jokaisella kerralla 
syötetään erilaista dataa. Toinen työnkulkuprosessi tehdään kerran. Tämä 
työnkulku kattaa toimintoja 12 erilaisessa käyttöliittymäikkunassa. 
 
Käytännössä käyttöliittymätestaus tapahtuu siten, että 
testausautomaatiossa otetaan käyttöön RemoteSwingLibrary-kirjasto, 
jonka avainsanoja hyödyntäen pystytään testaamaan kyseinen Java-
pohjainen työasemakäyttöliittymä. Työpöytäsovelluksen käyttöliittymän 
lähdekoodia ei tarvitse olla saatavilla, vaan käytetään JSpy-työkalua, joka 
näyttää käyttöliittymän ominaisuuksien kuten esimerkiksi kenttien, 
pudotusvalikoiden ja kehysten nimet. 
 
Käyttöliittymätestitapaukset noudattavat ennalta määriteltyjä 
työnkulkuprosesseja. Yhdessä työnkulkutestitapauksessa on useita 
alitestitapauksia. Ohjelmakoodi 7 esimerkissä esitellään yhden 
työnkulkuprosessin yksi alitestitapaus, jotta saadaan käsitys miten Robot 
Frameworkissä Java-työasemakäyttöliittymää automatisoidaan. 
 

 
 
Ohjelmakoodi 7.    Esimerkki yhdestä työnkulkuprosessista 
 
 
Testitapaus aloitetaan käynnistämällä käyttöliittymäsovellus. 
Ohjelmakoodi 8 -esimerkissä Käynnistä sovellus -testitapauksen Start 
Application -avainsanalle annetaan järjestelmän nimi (SOVELLUS) sekä 
parametrit.txt-tiedostossa määritelty järjestelmän 
käynnistyspolkuparametri  (SOVELLUS_APP). Järjestelmän avautumiselle 
annetaan aikaa 2 sekuntia, jonka jälkeen tehdään seuraavat 
testitapaukset. 
 

 

Ohjelmakoodi 8.    Järjestelmän käynnistäminen Robot Frameworkissa 
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Sovelluksen avauduttua avautuu Käyttäjän valinta -ikkuna. Kuvassa 7 
nähdään, miten JSpy-työkalu esittää käyttöliittymän ominaisuudet. 
Esimerkissä on hiirellä valittu aktiiviseksi pudotusvalikko, jolloin JSpy 
näyttää kyseisen ikkunan otsikon (Window Title) ”Käyttäjän valinta” sekä 
pudotusvalikon yksilöivän numeron (Index). 
 

 

Kuva 7. Käyttäjän valinta ja JSpy-työkalun ominaisuudet 

 
Käyttäjän tiedot välitetään kirjaudu käyttäjänä -testitapaukselle. 
Testitapaus valitsee oikean ikkunan Select Dialog -avainsanalla ja sen 
jälkeen valitsee pudotusvalikosta annetun käyttäjän tunnuksen (nimi) ja 
painaa Valitse-painiketta, jolloin kirjautuminen onnistuu ja järjestelmän 
pääikkuna avautuu. Käyttäjän kirjautuminen on toteutettu ohjelmakoodi 9 
mukaisesti. 
 

 
 
Ohjelmakoodi 9.    Käyttäjän valinta  
 
 
Kirjautumisen jälkeen päästään tekemään varsinaisia työnkulkuja. 
Ohjelmakoodin 10 mukaisesti Split String -avainsanalla saadaan tekstinä 
välitetty tieto eroteltua erotinmerkin mukaisesti omiksi muuttujiksi ja näin 
välitettyä tieto testitapauksille. 
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Ohjelmakoodi 10.    Tiedon erottelu ja välittäminen parametrinä 
 
 
Ohjelmakoodista 11 voidaan havaita, että testitapaukselle välittyi 
muuttujia, jotka sijoitetaan käyttöliittymässä oikeisiin tekstikenttiin tai 
pudotusvalikoihin. Lisäksi ikkunassa on henkilön haku, jossa henkilötunnus 
sijoitetaan sille varattuun kenttään ja sen jälkeen painetaan Hae henkilö -
painiketta, jonka jälkeen odotetaan kaksi sekuntia (Sleep) ja tallennetaan 
välilehden sisältö.  
 

 
 
Ohjelmakoodi 11.    Tiedon syöttäminen käyttöliittymässä 

5.3.5 Eräajojen testaus 

Eräajoja on yhteensä 40 kappaletta. Eräajot ovat toimintalogiikaltaan hyvin 
erilaisia, kun toiset eräajot suoriutuvat läpi minuuteissa, toisilla 
suorituminen voi kestää jopa 45 minuuttia. Näiden 40 eräajon ajaminen 
kestää aina noin kolme tuntia, eikä eräajojen suorittamisaikaa voi 
nopeuttaa. 
 
Eräajot suoritetaan antamalla eräajon käynnistämisen komentosarja SSH-
yhteyden yli testauspalvelimelle. Ohjelmakoodissa 12 esitellään, miten 
Putty-sovelluksessa kirjaudutaan testauspalvelimelle 
parametritiedostossa määritellyllä host-muuttujalla.  
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Ohjelmakoodi 12.    Kirjaudutaan SSH-yhteydellä 
 
 
SSH-yhteyden avauksen jälkeen käynnistetään eräajo, jonka sisältö 
esitellään ohjelmakoodissa 13. Eräajolle välitetään elementtitieto, joka on 
ajettavan regressiokierroksen ajopäivämäärä. Testitapauksen 
onnistumista verrataan ajotiedotteeseen, jonka sisältö eroaa riippuen 
siitä, kumpi regressiokierros on menossa. Ehtolause tutkii kumpi 
regressiokierros on menossa. 
 

 
 
Ohjelmakoodi 13.    Eräajo1-testitapaus ajotiedotteineen 
 
 
Eräajo kirjoittaa suoritetusta ajosta lokitiedoston samaan kansioon. 
Lokitiedoston lopussa on ajotiedote, joka kertoo kootusti eräajon tuloksen 
tietokantaan tallennettujen tapahtumien lukumäärästä. 
Eraajo1_ajotiedote1 -testitapauksen alussa kutsutaan Hae lokitiedosto -
testitapausta (ohjelmakoodi 14). Ensin listataan Putty-sovellukseen log-
kansion sisältö. Tämän jälkeen luetaan kolmanneksi viimeisimmän rivin 
tiedot, joka on kyseinen lokitiedosto.  
 

 

Kuva 8. Eräajo1:n lokitiedosto Putty-sovelluksessa 
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Tämän jälkeen palautetaan lokitiedoston nimi, joka erotellaan rivistä 
hakemalla lopusta päin kaikki merkit välilyönnin jälkeen.  
 

 
 
Ohjelmakoodi 14.    Lokitiedoston hakeminen ja palauttaminen 
 
 
Kun lokitiedoston nimi on palautettu testitapaukselle, Eraajot_ajotiedote 
1 -testitapaus kirjoittaa lokitiedoston sisällön Putty-sovellukseen. Tämän 
jälkeen lokitiedoston sisältöä pystyy vertaamaan testitapaukselle 
kirjoitettuun vertailutietoon.  

5.4 Regressiotestin kokoaminen 

Regressiotesti koostuu useista testitapauksista. Regressiotestissä ajetaan 
kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella selvitetään, että mikään 
aikaisempi toiminnallisuus ei ole rikkoutunut uuden version myötä. 
Toisella kierroksella selvitetään, että mikään uusista käyttöliittymän kautta 
lisätyistä tietokantatiedoista ei riko olemassa olevaa työnkulkuprosessia 
eikä eräajojen toiminnallisuutta.  
 
Ohjelmakoodissa 15 näkyy, kuinka toistorakenne käsittelee kaksi kierrosta 
(kierros1 ja kierros2). Ensimmäisellä kierroksella testataan kannanpalautus 
ja päivitykset tietokantaan, sanomien vastaanotto sekä eräajot. Toisella 
kierroksella ajetaan muutoin samoin, kuin ensimmäiselläkin kierroksella, 
mutta lisätään käyttöliittymän kautta uusia ominaisuuksia 
työnkulkuprosessien myötä. 
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Ohjelmakoodi 15.    Kokonainen regressiotesti toistorakenteineen 
 
 
Kummankin regressiokierroksen päätteeksi kaikki log-nimiseen kansioon 
syntyneet lokitiedostot siirretään TA_lokit-nimiseen kansioon. TA-lokit-
kansion alle luodaan uusi kansio, joka nimetään siten, että alkuun tulee 
kuluva päivämäärä ja sen perään alaviivan jälkeen eräajoille välitetty 
kierroksen ajopäivämäärä. Näin eräajojen lokitiedostot ja niiden sisältämät 
ajotiedotteet ovat tarvittaessa helposti löydettävissä yksityiskohtaisempaa 
tarkastelua varten. Esimerkki lokitiedostojen siirrosta ohjelmakoodissa 16. 
 

 
 
Ohjelmakoodi 16.    Lokitiedostojen siirto omaan kansioon 

5.5 Regressiotestin käynnistäminen 

Regressiotestien valmistelu aloitetaan siitä, että 
testausautomaatioympäristöön asennetaan manuaalisesti viimeisin 
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testattavan järjestelmän sovellusversio sekä käyttöliittymäversio. Tämän 
jälkeen avataan Eclipse-työkalu ja käydään päivittämässä tarvittavat 
muuttujat parametrit-tiedostoon. Käytännössä päivitettäviä muuttujia 
voivat olla eräajojen ajopäivämäärät (kierros1 ja kierros2) sekä 
ympäristömuuttujat, joita on palvelin, tietokannan nimi ja tietokannan 
skeema (Ymparisto, DBName sekä DBSchema). Kuvassa 9 on esitelty 
muuttujat.  
 

 

Kuva 9. Muuttujat 

 
Regressiotesti käynnistetään valitsemalla Eclipse-työkalun 
suoritusasetuksista (Run Configurations) ennalta määritelty tunnistetieto. 
Tässä tapauksessa tunnistetieto on ”Regressiotestaus”. Sitten 
käynnistetään testausautomaatio suorituspainikkeesta (Run). 
 

 

Ohjelmakoodi 17.    Tunnistetiedon merkitseminen testitapaukseen 

5.6 Testien tulokset ja toimenpiteet 

Robot Framework tuottaa kattavia testausraportteja. Nämä raportit 
(report.html) sekä lokitiedostot (log.html) muodostuvat automaattisesti 
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projektikansioon html-muotoisena, jolloin ne ovat selaimen kautta 
luettavissa. Testausraportit tulee aina katsoa läpi. Hyväksytyt eivät aiheuta 
toimenpiteitä, mutta hylätyt testausraportit tulee aina ottaa tarkempaan 
tarkasteluun jatkotoimenpiteitä varten.  
 
Raporttitiedosto on helposti luettavaa ja siitä näkee nopeasti, onko 
testitapaus mennyt oikein läpi. Kun testitapaus suoritetaan hyväksytysti 
läpi, raportti on vihreällä taustavärillä ja raportin tila (status) on ”Pass” 
(Hyväksytty). Raportista näkee myös regressiotestin kokonaiskeston, joka 
on 6 tuntia ja 4 minuuttia. Kuvassa 10 on esimerkki hyväksytystä 
testitapauksesta.  
 

 

Kuva 10. Testausraportti onnistuneesta testitapauksesta 

 
Jos testitapaus päättyy hylättyyn tulokseen, raportin taustaväri on 
punainen ja tunnisteen kohdalla lukee ”Failed”, sekä Message-kohdassa 
kerrotaan syy minkä takia testitapaus on hylätty. Esimerkiksi kuvassa 11 
hylkäyksen syynä on se, että eräajon tekemän lokitiedoston 
ajotiedotteessa olevan päivitysten lukumäärä eroaa automaatioon 
asetetusta vertailutiedon lukumäärästä. 
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Kuva 11. Testausraportti hylätystä testitapauksesta 

5.6.1 Hyväksytty testitapaus 

Regressiotestaus katsotaan hyväksytyksi silloin, kun uuden version 
eräajojen lokitiedostoihin kirjoittuvien ajotiedotteiden sisältö on täysin 
identtinen kannankopion vastaavan tilanteen kanssa. Tämän vertailun 
tekee testausautomaatio. Käyttöliittymätestauksessa onnistunut tilanne 
on se, kun kaikki käyttöliittymätestitapauksen yksittäiset toiminnot 
menevät läpi testausautomaation mukaisesti, ilman mitään virheitä.  

5.6.2 Hylätty testitapaus 

Yksikin virhe missä tahansa regressiotestauksen vaiheessa hylkää koko 
regressiotestin. Hylkäyksen syitä voi olla useita. Esimerkiksi regressiotestin 
käyttöliittymäosuus voi päätyä virheeseen. Tällöin yleensä on syynä 
vanhentunut käyttöliittymä. Käyttöliittymän viimeisin versio tulee asentaa 
manuaalisesti, joten inhimillisistä syistä johtuen tämä on voinut jäädä 
tekemättä. Tällöin tulee asentaa automaatioympäristöön oikea 
käyttöliittymäversio. 
 
Eräajot kirjoittavat aina lokitiedostoa. Lokitiedoston lopussa on ajotiedote, 
johon nämä regressiotestien tulokset pohjautuvat. Jos eräajon ajaminen ei 
onnistu ja eräajo päätyy virheeseen, kirjoittaa ohjelma virheen syyn 
lokitiedostoon, eikä tällöin ajotiedotetta muodostu. Testausautomaatio 
tällöin hylkää koko regressiotestin. Tällaisissa tilanteissa järjestelmä 
palautetaan takaisin ohjelmistokehittäjälle ja syyksi ilmoitetaan se syy, 
joka on eräajon ajamisen yhteydessä kirjoitettu lokitiedostoon. Yleisimmät 
regressiotestin hylkäyksen syyt sekä niiden aiheuttajat ja 
korjaustoimenpiteet on lueteltu taulukossa 2. 
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Taulukko 2.     Yleisimmät syyt regressiotestin hylkäämiselle 

Hylkäyksen syy: Hylkäyksen aiheuttaja: Korjaustoimenpide: 
 

Eräajon ajaminen 
kaatuu ennen kuin 
ajotiedotetta 
kirjoitetaan. 

Eräajo yrittää päivittää 
kenttää, jota 
tietokannassa ei ole. 

Tietokanta tulee 
päivittää uuden 
version tasolle. 

Eräajojen 
ajotiedotteen tulos 
on eri, kuin 
automaatiossa. 

Eräajon ajotiedote on 
erisuuri kuin 
automaation 
vertailutieto. 

Eräajo-sovelluksessa 
on virhe. Virheestä 
tulee ilmoittaa 
ohjelmistokehittäjälle. 

Käyttöliittymätestit 
epäonnistuvat. 

Automaatioympäristös-
sä on vanha 
käyttöliittymäversio. 

Automaatioympäris-
töön tulee asentaa 
oikea versio. 

5.7 Testitapausten ylläpito ja jatkuvuus 

Regressiotestit vaativat ylläpitoa. Luonnollisesti ylläpitoa tarvitaan niissä 
tilanteissa, joissa testitapaus päättyy hylättyyn tulokseen sen vuoksi, että 
testitapaus on vanhentunut. Tällaisia tilanteita pitäisi olla vain harvoin, sillä 
testausautomaatiokehittäjän tulee olla tietoinen projektin kehityksessä 
tulleista uusista muutoksista, jolloin ne tulevat hänen osaltaan päivitettyä 
testitapauksiin. 
 
Uudet käyttöliittymätoiminnallisuudet, joilla on vaikutusta eräajoihin, 
tulee päivittää osaksi automatisoituja työnkulkuprosesseja, jolloin ne 
tulevat testatuksi eräajotestitapauksissa. 
 
Jos uudessa järjestelmäversiossa tulee mukana tietokantaan lisättyjä uusia 
tauluja tai kenttiä, tulee ne lisätä testausautomaatiokantaan. Tällöin 
ohjelmoidaan testausautomaatio suorittamaan uusi tietokantaskripti heti 
tietokannanpalautuksen jälkeen. 
 
Jos eräajoja halutaan ajaa jollakin toisella päivämäärällä, se tarkoittaa 
päivityksiä testitapauksiin ja niiden ajotiedotteiden sisältöihin. Eräajot 
tekevät paljon laskentaa liittyen ajopäivämäärään sekä toisiin eräajoihin, 
jolloin ajotiedotteiden tulokset muuttuvat ajopäivämäärää muutettaessa.  
 
Jokainen eräajo on oma testitapauksensa, kuten  myös palvelurajapintojen 
testitapaukset sekä käyttöliittymässä lisättävät työnkulkuprosessit. 
Testitapaukset on vielä eroteltu alitestitapauksiksi, joten tällöin 
testitapausten ylläpito on yksinkertaista, koska voidaan päivittää vain yhtä 
tiettyä testitapausta.   
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6 TULOKSET  

Järjestelmään oli aikaisemmin toteutettu automatisoitu regressiotesti, 
joka suoritti yksi kerrallaan järjestelmän käyttämät eräajot. 
Regressiotestillä pystyttiin varmistamaan, että mikään aikaisempi 
toiminnallisuus ei ollut rikkoutunut. Regressiotestin lisäksi testaajan tuli 
ajaa manuaalisesti erilaisia testejä, jotta pystyttiin varmistamaan version 
perustoiminnallisuus. Reregressiotestaus vei yhdeltä testaajalta 
kaikkinensa noin yhden henkilötyöpäivän. 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi Robot Frameworkillä toteutettu, 
koko järjestelmän kattava automatisoitu regressiotesti. Regressiotesti 
sisälsi tietokannan kopion palautuksen ja tietokantapäivitykset, eräajojen 
sekä verkkopalvelurajapintojen testauksen sekä käyttöliittymässä tehtyjen 
työnkulkuprosessien testauksen.  
 
Nykyään automatisoitu regressiotesti käynnistetään työpäivän päätteeksi 
ja aamulla ovat testitulokset valmiina, tällöin ei manuaaliseen 
testaamiseen enää kulu henkilöresursseja. Tämän johdosta regressiotestin 
kestoa on voitu lisätä. Regressiotesti sisältää nyt kaksi kierrosta: 
ensimmäisellä kierroksella varmistetaan, että mikään eräajojen uusista 
ominaisuuksista ei ole muuttanut aikaisempaa toiminnallisuutta ja toisella 
kierroksella varmistetaan, että mikään uusista käyttöliittymän kautta 
lisätyistä tietokantatiedoista, yhdessä uusien eräajo-ominaisuuksien 
kanssa, ei riko aikaisempaa toiminnallisuutta. Kokonaisuudessaan 
regressiotestaus kestää kuusi tuntia neljä minuuttia.   
 
Regressiotestin automatisointi oli kannattavaa, sillä henkilöresurssien 
säästämisen ansiosta projektissa suoritetaan nykyään regressiotestejä 
säännöllisesti viikoittain jokaisen version kehityshaarojen yhdistämisen 
jälkeen. Regressiotestaus toimii näin hyvänä, ajantasaisena tukena 
ketterälle ohjelmistokehitykselle. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyölle oli asetettu neljä tutkimuskysymystä ja niihin vastattiin 
sekä teoriaosuuden, että käytännön työn perusteella seuraavasti. 
 
Järjestelmän regressiotesti sisälsi tietokannan kopion palautuksen sekä 
päivityksen, eräajojen sekä verkkopalvelurajapintojen testauksen sekä 
käyttöliittymässä tehtyjen työnkulkuprosessien testauksen. 
Regressiotestiä suoritetaan säännöllisesti, muuttumattomana viikoittain, 
jolloin koko järjestelmän regressiotestin automatisointi oli kannattavaa.  
 
Työasemakäyttöliittymä oli toteutettu Java Swing -sovelluksena, jolloin 
Robot Frameworkissa otettiin käyttöön RemoteSwingLibrary-kirjasto, 
jonka avainsanoja käyttäen Java Swing -sovelluksia pystyttiin 
automatisoimaan.  Apuna käytettiin JSpy-työkalua, jolloin järjestelmän 
ohjelmakoodia ei tarvittu, vaan työkalulla saatiin selville käyttöliittymän 
elementtejä, kuten kehyksien ja kenttien nimet. 
 
Testitapausten ylläpito huomioitiin tekemällä ohjeistus testitapausten 
ylläpidosta ja jatkuvuudesta. Testitapausten ylläpitäjän  tulee olla tietoinen 
projektin uusista toiminnallisuuksista, jotta ne tulee päivitettyä 
testitapauksiin.  
 
Automatisoitu regressiotesti ohjeistettiin käynnistämään Eclipse-
kehitystyökalun suoritusasetuksista Run Configuration -toiminnalla, jossa 
käynnistetään tietty tunniste. Tässä tapauksessa tunniste on 
Regressiotestaus. Ennen käynnistämistä testausautomaatioympäristöön 
on asennettu testattavan järjestelmän sovellus- sekä käyttöliittymäversio, 
sekä päivitetty tarvittavat ympäristömuuttujat. 

7.1 Oma oppiminen 

Opinnäytetyö oli ajankohtainen sekä prosessina erittäin opettavainen. 
Kokemusta Robot Framework -kehitystyökalulla toteutetusta 
testausautomaatiosta oli vain vähän, eikä laisinkaan kokemusta 
työasemalle erikseen asennettavan Java-käyttöliittymäsovelluksen 
testausautomaation kehittämisestä. Opin miten Java-
käyttöliittymäsovellusta voidaan testata automaation kautta 
hyödyntämällä olemassa olevia kirjastoja. Käyttöliittymäsovellusta 
testatessani opin samalla huomattavan paljon testattavan järjestelmän 
toiminnasta. Verkkopalveluiden rajapintojen testauksen mukaanotto 
mahdollisti paljon mielenkiintoista opittavaa XML-sanomaliikenteestä. 
Opin regressiotestauksen laajuudesta, testausraporttien ja testitapausten 
määrittelyn tärkeydestä sekä testitapausten ylläpidosta. Tämän 
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opinnäytetyön ansiosta kehityin huomattavasti automaatiotestaajana ja 
opittuja taitoja pystyn hyödyntämään nykyisissä työtehtävissäni. 

7.2 Jatkokehitys 

Automatisoitua regressiotestiä voisi jatkokehittää lisäämällä siihen 
testattavan järjestelmän asentamisen testausympäristöön. Tällä hetkellä 
järjestelmä asennetaan manuaalisesti, mutta jatkossa tuon saisi 
asnnusskriptin suorittamisen voisi laittaa yhdeksi testitapaukseksi 
regressiotestin alkuun.  
 
Toisena jatkokehitysideana olisi se, että automatisoitua regressiotestiä ei 
käynnistettäisikään omassa testausympäristössä, vaan se käynnistettäisiin 
integraatioympäristössä, johon kehitysversiot ensimmäisenä asennettaan. 
Tällöin regressiotestin voisi käynnistää se henkilö, joka asennuksen 
suorittaa. Regressiotesti käynnistettäisiin tällöin esimerkiksi työpöydällä 
olevasta kuvakkeesta.  
 
Lisäksi testausraporttien ulkoasun voi päivittää vastaamaan yrityksen 
raportteja. Tällä hetkellä testausraporttien ulkoasu tulee Robot 
Frameworkin oletusraportista.  
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