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Lyhenteet ja käsitteet
DAS

Desktop Automation Service. Kofax RPA:n ominaisuus, jolla pystytään ohjelmoimaan robotteja Windows- ja Java- pohjaisten sovellusten automatisointiin.

HTML

Hypertext Markup Language. Kuvauskieli, jolla useimmat verkkosivut on
kirjotettu.

Kofax

Yhdysvaltalainen ohjelmistokehittäjä ja toimittaja.

KTA

Kofax Total Agility. Kofaxin kehittämä työkalu yritysten liiketoimintaprosessien digitalisoimiseksi.

Regex

Regular expression. Tietojenkäsittelyteoriassa keino määritellä ja erotella
merkkijonoja tekstistä.

URI

Uniform Resource Identifier. Merkkijono, joka yksiselitteisesti määrittää tietoverkossa sijaitsevan tiedon.

URL

Uniform Resource Locator. URI:n variaatio, joka esittää tiedon sen hankintamenetelmän perusteella. Puhekielessä verkko-osoitteisiin viitataan URLosoitteina.

XML

Extensible Markup Language. Merkintäkieli, joka määrittää sääntöjä dokumenttien kirjoittamiseksi koodina, joka on sekä ihmisen, että koneen luettavissa.

RPA

Robotic Process Automation. Tietotyön ja liiketoimintaprosessien automatisointia tarkoituksenmukaisilla ohjelmilla luoduilla roboteilla.
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1

Johdanto

Insinöörityössä suunnitellaan, ohjelmoidaan ja käyttöönotetaan kaksi ohjelmistorobottia,
joilla tavoitellaan työntekijöiden työajan vapauttamista merkityksellisempään työhön ja
palveluvarmuuden lisäämistä. Työssä tutustutaan esimerkin avulla ohjelmistorobotiikkaan ja sen luomiin mahdollisuuksiin yritysten tietojärjestelmien, dataintensiivisten- ja
toistuvien toimintojen automatisoimiseksi.

Robotit tulivat ohjelmistorobotiikkaa ja muitakin liiketoiminnan automatisoinnin palveluita
tarjoavan Lekab Communication Systems Oy:n sisäiseen käyttöön. Yritys on perustettu
vuonna 1994 ja se tarjoaa palveluitaan pohjoismaissa. Yrityksen osaaminen keskittyy
asiakkaiden liiketoimintaprosessien automatisointiin ja tehostamiseen sekä liiketoimintaprosesseihin integroitaviin viestintäratkaisuihin. Yrityksessä hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa liiketoimintaprosessien automatisoimiseksi ja tehostamiseksi, mutta tapauskohtaisesti monissa muissakin yhteyksissä.

Automatisoinnin kohteena oli kyseisen yrityksen robotiikkapalveluita tuottavalle osastolle
kuuluvien huolto- ja tukipyyntöjen käsittely. Näitä pyyntöjä ovat asiakkaiden käyttämien
robottien automaattisesti lähettämät virheilmoitukset. Osa roboteista on asiakkaan toimintojen kannalta kriittisiä, joten on tärkeää, että tieto niiden virheistä välittyy nopeasti ja
varmasti tukihenkilöille. Lisäksi automatisointi vapauttaa työntekijöiden työaikaa muihin
tehtäviin.

Työssä käydään läpi prosessin robotoimiseksi vaaditut vaiheet ja robotin käyttöönottoa.
Robottien ohjelmointiin käytettiin Kofax RPA-ohjelmistoa. Työssä esitellään ohjelmiston
perustoimintoja ja kuvataan robottien ohjelmointiprosessia. Ohjelmointiosuuden jälkeen
robotit testataan toimintavarmuuden takaamiseksi.
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Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikka on teknologia, jonka avulla yritykset pystyvät digitalisoimaan liiketoimintaprosessejaan ja vapauttamaan työntekijäresursseja innovatiiviseen ajatustyöhön rutiininomaisen toistotyön sijaan. Ohjelmistorobotiikan perustana ovat robotit, jotka
ovat jollain ohjelmistorobottien ohjelmointiin tarkoitetulla työkalulla tehtyjä sovelluksia.
Robotit käsittelevät työpöytäsovelluksia ja verkkosivuja saman käyttöliittymän kautta
kuin ihminenkin. (1, s.10.)

Ohjelmistorobotti voi suorittaa kokonaista liiketoimintaprosessia tai toimia ihmisen tukena jonkin prosessin osana. Tyypillisiä käyttökohteita ohjelmistorobotiikalle ovat esimerkiksi rutiininomaiset tiedon siirto- tai hakutehtävät, suurien tietomäärien käsittely, tietojen siirtäminen ohjelmasta toiseen ja työläät, useita vaiheita sisältävät prosessit. Ohjelmistorobotiikka soveltuu erityisen hyvin prosesseihin, jotka eivät vaadi päättelykykyä,
vaan noudattavat määriteltävissä olevaa työnkulkua, kuten esimerkiksi vakiomuotoisten
laskujen ja asiakirjojen käsittely. (2, s.10.)

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on vielä varhaisessa vaiheessa, mutta se tulee lisääntymään merkittävästi lähivuosina. Vuoden 2020 loppuun mennessä Euroopassa toimivien yritysten, jotka ovat automatisoineet kymmenen tai enemmän liiketoimintaprosessia, määrä tulee kaksinkertaistumaan. Yritykset ovat kiinnostuneita ohjelmistorobotiikan
tuomista hyödyistä. Ohjelmistorobotiikan lisäämiseen varatut määrärahat kasvavat vuosittain. (3, s. 2.)
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3.1

Automatisoitavan prosessin kuvaus

Verkkosivusto

Automatisoinnin kohteena oli yrityksen sisäiseen ja asiakastukeen käytettävä verkkosivusto. Sivustolle välittyy tukipyyntöjä asiakkailta, yrityksen sisäisiltä toimijoilta ja robottien sekä prosessien automaattisesti luomia virheilmoituksia. Sivustolla voidaan luoda
uusia pyyntöjä, tai niitä voidaan välittää sivustolle lähettämällä ne sähköpostilla tuen sähköpostiosoitteeseen.

Tukipyyntöjä tarkastellaan sivuston requests-välilehdeltä, jonka etusivulla on nähtävissä
kaikki käsittelemättömät pyynnöt. Tällä sivulla on jo nähtävissä jokaisesta pyynnöstä
useita tietoja, kuten otsikko, lähettäjä ja luomispäivämäärä. Niiden määrä vaihtelee sattumanvaraisesti. Etusivulla voi ajoittain olla useita käsittelemättömiä pyyntöjä, jolloin niiden läpikäyminen kuluttaa runsaasti resursseja. Pyynnöt pysyvät etusivulla, kunnes
niille on nimetty tukihenkilö, ne ovat asetettu odotustilaan tai kunnes ne ovat käsitelty.

3.2

Prosessi

Tukipyyntöjen käsittelyprosessi voidaan jakaa kahteen osaan, joita tämän työn tuloksena
suorittaa kaksi robottia. Ensimmäinen osa on tunnistaa pyyntö ja tämän jälkeen sen nimeäminen tietylle tukihenkilölle. Toinen osa suoritetaan, kun tukihenkilö on toteuttanut
pyynnön vaatimat toimenpiteet, ja se voidaan ilmoittaa suoritetuksi. Seuraavassa on selostettu yksityiskohtaisesti nämä kaksi eri vaihetta. Molemmat prosessin osista suoritetaan edellisessä luvussa esitellyllä verkkosivustolla.

Huoltopyyntöjen nimeäminen henkilölle ja ryhmälle

Prosessin ensimmäisessä osassa tukihenkilö seuraa ajoittain sivua, jolle pyynnöt välittyvät. Kun sivustolle välittyy osastolle kuuluva pyyntö, henkilö avaa sen ja valitsee sille
kategorian, ryhmän ja yksittäisen tukihenkilön, jolle kyseinen pyyntö välittyy sähköpostilla. Tämä vaihe prosessista aiheuttaa sen, että sivustoa tarkkailevan henkilön muusta
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työstä tulee katkonaista. Sen lisäksi tämä vaatii henkilöltä työaikaa, joka muutoin pystyttäisiin hyödyntämään johonkin muuhun työtehtävään.

Käsiteltyjen tukipyyntöjen sulkeminen

Prosessin toisessa vaiheessa käsitellään jo ratkaistuja pyyntöjä. Kun tukihenkilö on tehnyt tarvittavat toimet pyynnön ratkaisemiseksi, on tämä merkittävä verkkosivustolle suoritetuksi. Tässä prosessissa käsiteltävien pyyntöjen kohdalla sivustolle ei ole tarpeellista
selostaa sen ratkaisuksi tehtyjä toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet raportoidaan tarvittaessa muihin tietojärjestelmiin tai suoraan asiakkaalle. Sivusto kuitenkin vaatii pyynnölle
ratkaisun ja suoritusajan ennen kuin pyynnön pystyy merkitsemään suoritetuksi.

Jos prosessia toteuttaisi ihminen, se etenisi seuraavasti: ensin tämä kirjautuisi sivustolle,
jonka jälkeen joko syöttäisi ID-numeron sivuston hakukenttään tai etsisi manuaalisesti
pyynnön verkkosivulta. Tämän jälkeen pyynnölle lisätään suoritusaika ja ratkaisu. Se on
vapaamuotoinen teksti, mutta niin kuin edellä todettiin, käsiteltävien pyyntöjen kohdalla
tämä on merkityksetön. Tietojen syöttämisen jälkeen tiedot tallennetaan verkkosivustolle.

Automatisoinnin jälkeen prosessi tulee vielä vaatimaan tukihenkilöltä yksinkertaisia toimia. Robotti ei voi itsenäisesti tietää, milloin pyyntö on valmis suljettavaksi, vaan se on
jollain tavalla ilmoitettava sille. Ilmoitus tehdään lähettämällä pyynnön ID-numero sähköpostilla tiettyyn osoitteeseen. Vaikka tämä vaatikin tukihenkilöltä toimia, on kuluva aika
huomattavasti pienempi kuin manuaalisesti pyyntöä suljettaessa.
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Käytettävä ohjelmisto

Seuraavassa luvuissa esitellään automatisoimiseksi käytettyä ohjelmistoa. Ohjelmistosta esitetyt tiedot perustuvat sen kehittäjän tuottamiin ohjekirjoihin. (4.)

Kofax RPA

Kofax RPA on yhdysvaltalaisen ohjelmistotuottaja Kofaxin työkalu ohjelmistorobottien
kehittämiseen ja käyttöönottamiseen. Se sisältää useita toimintoja manuaalisten prosessien automatisointiin ja digitalisointiin. Kofax RPA on yhdistettävissä toimimaan konsernin muiden tuotteiden kanssa ja näin tarjoamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun yritysten
digitalisaatiotarpeisiin.

Design Studio

Design Studio on Kofax RPA:n visuaalinen ohjelmointiympäristö, joka tarjoaa ympäristön
robottien ohjelmointiin. Robotteja ohjelmoidaan sovelluskohtaisella, oman syntaksinsa
sisältävällä ohjelmointikielellä. Ohjelmistolla on mahdollista automatisoida verkkosivustoilla tapahtuvia prosesseja kuin myös Windows- ja Java pohjaisia sovelluksia. Lisäksi
se sisältää toimintoja esimerkiksi tietokantojen luomiseen ja käsiteltävien verkkosivustojen analysointiin.

Design Studio on ominaisuuksiltaan laaja sisältäen lukuisia eri toimintoja. Kaikkien näiden toimintojen yksityiskohtainen läpikäyminen ei ole tarkoituksenmukaista. Siksi seuraavassa esitellään tässä työssä tarvittavia toimintoja siltä osin kuin ne ovat tarpeen toteutettavien robottien ymmärtämiseksi.

Management Console

Management Console on verkkopohjainen käyttöliittymän tarjoava alusta Kofax RPA pohjaisten palvelimien ja robottien hallintaan. Se tarjoaa useita eri toimintoja Kofaxin
tuotteiden hallintaan ja käyttöön. Tässä esitellään yleisimpiä tässä työssä robotointiin
käytettyjä Management Consolen toimintoja.
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Kun robotti on ohjelmoitu Design Studiossa, se ladataan Management Consoleen käytettäväksi. Ladatut robotit näkyvät repository-välilehdellä. Se on roboteille säilytyspaikka,
josta niitä pystytään käyttämään ja monitoroimaan. Muokkaaminen ei ole tosin mahdollista. Sitä kautta voidaan myös liittää robotteja eri tietokantoihin ja sallia pääsy salasanaholviin.
”Kappletit” ovat yksinkertaisia, robottien käyttöön tehtyjä käyttöliittymiä. Niiden ulkoasu
on täysin muokattavissa, ja ne voivat sisältää esimerkiksi tekstikenttiä, jotka toimivat
syötteenä robotille. Ne voivat sisältää myös erilaisia valintoja sekä painonappeja robotin
hallintaan. ”Kapplet” voi myös palauttaa robotin tulostetietoja käyttäjälle.

Schedules-toiminnolla voidaan asettaa robotti suorittamaan tietyn aikataulun mukaisesti.
Suoritusaikataulu on täysin käyttäjän määriteltävissä. Robotti voidaan asettaa suorittamaan esimerkiksi joka kymmenes minuutti tai vaikkapa kuukauden jokaisena parittomana päivänä. Jokaisesta robotin ajosta voidaan myös määritellä lähetettäväksi sähköposti haluttuun osoitteeseen.

Data-valikon toiminnoilla voidaan tarkkailla dataa, jota robotit keräävät määriteltyihin tietokantoihin. Ne voivat olla esimerkiksi muiden palveluntarjoajien tietokantoja. Dataa voidaan siirtää suoraan Excel- tai XML-tiedostoon.

Log View -valikosta pystytään tarkastelemaan lokitietoja robottien suorituksista. Näitä
lokitietoja syntyy automaattisesti jokaisesta robotin suorituksesta ja myös niihin ohjelmoitujen askelien luomana. Valikko tarjoaa useita eri suodatusvaihtoehtoja lokitietojen käsittelyyn ja toimintoja haluttujen lokitietojen poimimiseen.

Admin-valikosta pystytään muokkaamaan itse Management Consolen ja palvelimien
asetuksia. Valikosta pystyy määrittelemään myös käyttöoikeuksia, lisenssejä ja varmuuskopioita.
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Ohjelmistorobotit

Ohjelmistorobotit ovat Design Studiolla ohjelmoituja sovelluksia, jotka käsittelevät jotain
tietolähdettä ja suorittavat siihen liittyviä tehtäviä. Käsiteltävä tietolähde on usein verkkosivu, mutta se voi olla myös Windows- tai Java -pohjainen sovellus. Robotti voidaan
ohjelmoida verkkosivuilla ja sovelluksissa käyttämään kaikkia samoja toimintoja kuin ihminenkin. Tämä luku käsittelee robottien ohjelmoimiseksi ja robottien rakenteen ymmärtämiseksi tarvittavia tietoja.

5.1

Robottien rakenne

Ohjelmistorobotit rakentuvat askelista, jotka ovat verrattavissa ohjelmointikielissä käytettyihin lauseisiin. Askeleiden suorittaminen muuttaa robotin tilaa niihin konfiguroitujen
ominaisuuksien mukaan. Voidaan ajatella, että robotin tila otetaan syötteenä sisään askeleeseen, joka generoi siihen määriteltyjen toimintojen mukaan tulosteeksi muuttuneen
robotin tilan. Näin askeleet ovat robottien ohjelmoinnin perusta.

Askeleiden yhteyksiä ja suoritusvirtaa kuvaa askeleista toiseen kulkevat nuolet, jotka
ovat nähtävissä kuvassa 1. Suoritus etenee pääasiassa vasemmalta oikealle, mutta eri
toiminnot voivat lähettää suorituksen takaisin aiempiin askeliin.

Kuva 1. Esimerkki robotin työnkulusta ja askeleiden yhteyksiä kuvaavista nuolista.

Haarakohdissa suoritus etenee ensin ylempänä olevaan haaraan. Kun suoritus saavuttaa ylemmän haaran lopun, se palaa haarakohtaan ja etenee seuraavaan haaraan. Suoritus voidaan myös ohjata seuraavaan haaraan askeleen virheenkäsittelyasetuksilla. Kuvassa 2 on esiteltynä haarakohta robotin rakenteessa.
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Kuva 2. Haarautuva robotin suoritusvirta.

5.2

Askeleet

Askeleita on neljää eri perustyyppiä:
•

Action-askeleita

•

Try-askeleita

•

Group-askeleita

•

End-askeleita

Action-askel on tyhjä askel, jolle on määriteltävä toiminto. Askeleen toiminto on konkreettinen tehtävä, jonka askel suorittaa. Toiminto voidaan valita tyhjälle Action-tyyppiselle askeleelle valikosta, joka sisältää kaikki ohjelmoinnissa käytettävissä olevat toiminnot. Tarkoituksenmukaisten toimintojen käyttäminen oikeissa tilanteissa on robottien ohjelmoinnin ydin ja samalla myös suurin haaste ohjelmoitaessa. Tuonnempana käsitellään yksityiskohtaisesti tässä työssä tarvittavia toimintoja.

Try-askeleet muistuttavat ohjelman haarakohtia siten, että niistä voi erkaantua useita eri
suoritushaaroja. Suoritus palaa Try-askeleen haarakohtaan vain, jos jonkin sitä seuraavan askeleen virheenkäsittely niin määrää. Virheenkäsittely tarkoittaa toimintoa, joka on
määritelty tapahtuvan, jos askeleen suoritus epäonnistuu. Try-askeleilla voidaan ohjelmoida perinteisissä ohjelmointikielissä esiintyviä ehtolauseita. Kuvassa 3 ”Askel 3” voisi
sisältää ehdon, joka ollessaan epätosi ohjaisi suorituksen Try-askeleen haaraan ja askeleeseen numero neljä.
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Kuva 3. Kuvassa näkyvä neljäkäs ilman tekstiä on Try-askel.

Group-askeleet ovat ryhmiteltyjä askeleita. Peräkkäiset askeleet voidaan ryhmittelytoiminnolla tiivistää yhdeksi ryhmäaskeleeksi, joka voidaan laajentaa ja supistaa painamalla askeleessa näkyvää painiketta. Group-askeleilla voidaan yksinkertaistaa ja siistiä
robotin suoritusvirtaa. Kuvassa 4 on ryhmiteltynä askeleet yksi ja kaksi.

Kuva 4. Ryhmittely yksinkertaistaa robotin rakennetta.

End-askeleet ovat ainoita askeleita, joista ei ole ulospäin yhteyksiä muihin askeleisiin.
End-askel ei ole välttämättä robotin viimeinen askel, vaan se voi olla myös suoritushaaran viimeinen askel. End-askel on suoritushaaran viimeisenä oleva ympyränmuotoinen
askel, jonka sisällä on risti.

Kaikilla askeleilla on ominaisuuksia, joita niille voidaan määritellä ohjelmoitaessa. Näitä
ovat esimerkiksi askeleen nimi, tunnisteen etsimet, askeleen toiminto ja virheenkäsittely.
Action-askeleilla on kaikki edellä mainituista ominaisuuksista, kun taas muilla askeltyypeillä on vain osa niistä.

Askeleen nimi on sen toimintoa kuvaava teksti ja täysin ohjelmoijan päätettävissä. Nimeäminen ei vaikuta robotin suoritukseen tai toimintoihin. Sen sijaan on määritelty joitakin varattuja sanoja, joita ei saa käyttää askeleen nimessä.
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Tunnisteen etsimet etsivät HTML- ja XML-koodista sekä Excel-soluista elementtejä, joihin askeleen toiminnot vaikuttavat. HTML on ohjelmointiin käytetty kuvauskieli, jolla
useimmat verkkosivustot on kirjoitettu. Tunnisteet ovat HTML-koodista elementin tyypin
esittäviä rakenteita. (5.) Osa toiminnoista vaatii yhden löydetyn tunnisteen, toiset eivät
ollenkaan, ja tietyt askeleet eivät sisällä mahdollisuutta tunnisteiden etsimiseen.

Seuraavassa esitellään tässä työssä käytetyt askeleet.

Load Page

Load Page -askel on Action-tyyppiä. Askeleella avataan verkkosivu Design Studion selaimeen robotin käsiteltäväksi. Askeleen ominaisuuksista voidaan määritellä erilaisia yhteensopivuusasetuksia, ehtoja sekä virheenkäsittelyä. Toimiakseen askel tarvitsee URLosoitteen sivulle, joka halutaan avata.

Enter Text

Enter Text -askel on Action-tyyppiä. Askeleella syötetään tekstiä esimerkiksi verkkosivulla olevaan tekstikenttään. Jotta robotti löytää tekstikentän verkkosivulta, on askeleelle
määriteltävä tunnisteen etsimet. Teksti voidaan määritellä suoraan askeleeseen tai se
voidaan avata muuttujasta. Askeleelle voidaan määritellä lukuisia eri ehtoja ja toimintoja.

Lookup Password

Lookup Password -askel on Action-tyyppiä. Askeleella haetaan Management Consolen
salasanaholvista salasana. Haettuja salasanoja käsitellään salattuna ohjelmoitaessa.

Click

Click-askel on Action-tyyppiä, ja se simuloi hiiren painikkeiden painalluksia. Askeleella
voidaan painaa verkkosivuilla olevia elementtejä. Ominaisuuksiin voidaan määritellä painalluksien määrä sekä se, kummalla hiiren painikkeista painallus tehdään.
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Extract

Extract-askel on Action-tyyppiä, ja sillä voidaan poimia tekstiarvoja muuttujiin. Tekstiä
voidaan poimia suoraan verkkosivulta. Sitä voidaan muokata halutulla tavalla ennen kuin
se asetetaan muuttujaan.

Test Value

Test Value -askel on Action-tyyppiä. Se kokeilee, onko siihen kirjoitettu ehto tosi vai epätosi, minkä perustella se joko jatkaa robotin suoritusta tai keskeyttää robotin suorituksen.
Askeleella voidaan esimerkiksi varmistaa, että verkkosivulta poimittu arvo on halutun
kaltainen.

Press Key

Press Key -askel on Action-tyyppiä, ja se simuloi siihen määritellyn näppäimistöpainikkeen painallusta. Askeleeseen voidaan määritellä myös, kuinka monta kertaa painallus
tehdään sekä myös erilaisia painallusyhdistelmiä.

Desktop Automation Service

Desktop Automation Service -askel on Action-tyyppiä, ja sillä tehdään askeleen sisällä
erilisiä työnkulkuja Windows- ja Java -pohjaisten sovellusten automatisointiin. Ne näkyvät robotin työnkulussa yksittäisinä askeleina sisältäen erillisen syntaksin omaavan työnkulun. Robotin työnkulku etenee askeleeseen, suorittaa siihen ohjelmoidut toiminnot työpöydällä ja palaa robotin suoritukseen.

Write Log

Write Log -askel on Action-tyyppiä, ja se kirjoittaa robotin lokiin halutun tekstin. Tätä askelta voidaan käyttää esimerkiksi robotin virheenkäsittelyhaarassa, jolloin lokiin saadaan
kirjattua tarkasti, mikä virhe oli kyseessä.
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5.3

Robotin suoritustapa

Design Studiossa on valittavana roboteille kaksi erilaista ohjelmoinninaikaista suoritustapaa. Tällä suoritustavalla tarkoitetaan tapaa, jolla robottia suoritetaan, kun suunnittelutilassa liikutaan askeleesta toiseen.
Valittavana on ”Smart Re-Execution (Full)” -suoritustapa, joka muistuttaa valmiin robotin
suoritusta. Suoritustavassa kaikki valittua askelta edeltävät askeleet suoritetaan, kuten
ne suoritettaisiin edellä mainitussa tilanteessa. Myös kaikki ohjelman haarat ja iteraatiot
suoritetaan tällä suoritustavalla. Mahdolliset virheet pysäyttävät robotin suorituksen, joten tässä suoritustilassa ohjelmoitaessa suoritetaan samalla myös virheenetsintää. Tämän työn robotteja ohjelmoitaessa käytettiin tätä suoritustapaa.
Toinen valittava suoritustapa on ”Minimal Execution (Direct”) -suoritustapa. Tämä suoritustapa on Design Studion perinteinen suoritustapa. Robotit, jotka ovat ohjelmoitu aikaisilla ohjelmaversioilla, käyttävät tätä suoritustapaa. Suoritustavassa ohjelmoinninaikainen suoritus etenee lyhintä mahdollista reittiä valittuun askeleeseen eli suoritus ohittaa
kaikki haarakohdat ja iteraatiot. Suoritustapa on optimoitu robottien tehokkaaseen ja nopeaan suoritukseen, joka tekee suoritustavasta erityisen hyödyllisen silloin, kun ohjelmoidaan askelmäärältään suuria ja monimutkaisia robotteja.

5.4

Robottien muuttujat

Muuttujat ovat tärkeä osa robottien ohjelmoinnissa. Robottien suorituksen aikana muuttujista voidaan käyttää niihin asetettuja vakioarvoja tai robotti voi käyttää muuttujia tiedon
säilömiseen ja manipuloimiseen. Muuttujilla voidaan syöttää tietoja robotille ja myös palauttaa tietoja tai kirjoittaa niissä olevaa tietoa suoraan tietokantaan.

Muuttujien tyyppi määrittelee sen, minkä muotoista tietoa niihin voidaan asettaa. Tässä
työssä käytettiin Short text- ja Password-tyyppisiä muuttujia. Short Text on tekstimuuttuja, joka esitetään yhtenä rivinä tekstiä ja voi olla maksimissaan 255 merkkiä. Password
on myös tekstimuuttuja, jossa merkkien paikalla esitetään niitä salaava symboli.
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5.5

Robottien ohjelmointi

Yleinen tapa ohjelmoida robotteja Design Studiossa on toistaa prosessia askel askeleelta ohjelman suoritusikkunassa. Verkkosivustoja robotoitaessa ikkunassa on selain,
johon automatisoitava sivusto avataan. Ikkunassa voidaan esimerkiksi valita verkkosivustolta tekstikenttä ja pudotusvalikosta valita toiminto, joka syöttää tekstiä kenttään.
Tämä luo robotin suoritusvirtaan toimintoa vastaavan askeleen.

Kuvassa 5 on nähtävissä Design Studion selaimen näkymä. Ikkunan alapuolella näkyy
HTML-koodi, josta käsiteltävä sivusto rakentuu. Verkkosivustolla eri elementtejä käsiteltäessä sen vastike on ympäröity koodissa samanvärisellä suorakaiteella kuin valittu elementti. Esimerkki tästä on nähtävissä kuvassa 5.

Kuva 5. Design Studion sisäinen selain, jota käytetään ohjelmointivaiheessa.

Koko robotin ohjelmointi pelkästään toistamalla prosessi suoritusikkunassa on mahdollista vain yksinkertaisten robottien tapauksessa. Yleinen toimintatapa on suorittaa jokin
askel ikkunassa ja tarvittaessa muokata ohjelmiston luoman askeleen asetuksia. Askeleista usein muokattuja asetuksia ovat tunnisteen etsimet ja erilaiset tekstin muuntimet.
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Tekstin muuntimilla pystytään esimerkiksi sivustolta poimitusta tekstistä erotella tai muokata haluttuja kokonaisuuksia. Ehtoja tai funktioita sisältävät askeleet lisätään robotin
työnkulkuun manuaalisesti.

6

Ohjelmistorobotti pyyntöjen tunnistamiseen ja nimittämiseen

Robotti pyyntöjen tunnistamiseen ja nimittämiseen suorittaa prosessin ensimmäistä
osaa. Tässä luvussa esitellään robotin suunnittelu-, ohjelmointi- ja käyttöönottovaiheet.

Sen lisäksi, että robotin tulisi itsenäisesti suorittaa koko prosessia, oli sen toiminnalle
asetettu joitakin erityisvaatimuksia. Robotin tulisi käyttäjän määrittelemin väliajoin käydä
läpi tukipyyntöjen listaus ja tehdä tarvittavat toiminnot. Tämän lisäksi sen, kenelle robotti
nimeää pyyntöjä, tulisi olla käyttäjän vaihdeltavissa. Molemmat näistä toiminnoista pystytään määrittelemään robotille Management Consolesta.

6.1

Robotin suunnittelu

Robotin suunnitelma tehtiin suorittamalla prosessia manuaalisesti ja kirjaamalla suorituksen aikana tehtyjä toimintoja. Suoritettaessa tarkasteltiin myös, pystyykö joitakin toimintoja tehdä useammalla tavalla ja mikä tavoista olisi järkevintä mallintaa robotilla. Samalla arvioitiin, miten suoritusta saataisiin yksinkertaistettua ja suoraviivaistettua. Tämä
tekisi robotin suorittamisesta nopeampaa ja varmempaa. Esimerkiksi ensimmäisessä
suunnitelmassa pyynnön päivämäärä haettiin ensin avaamalla kyseinen pyyntö. Sivustoa tarkastellessa kävi ilmi, että päivämäärä on mahdollista poimia jo sivulta, jossa pyynnöt ovat listattuina.

Seuraavaksi tehtiin vuokaavio, jonka perusteella robotti ohjelmoitiin. Vuokaaviossa on
kuvattuna robotin tuleva rakenne ja toimintaperiaate. Vuokaavio on esitettynä kuvassa
6.
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Kuva 6. Robotin toiminta vuokaaviona.
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Robotin käyttäjätunnukset
Käyttäjätunnus, jolla robotti kirjautuu sivustolle, ei eroa ihmisen käyttämästä käyttäjätunnuksesta. Sitä luotaessa tuli ottaa huomioon, että käyttäjätunnuksella on vaadittavat oikeudet muokata ja tallentaa pyyntöjä sivustolla. Molemmat robotit tulevat käyttämään
samaa käyttäjätunnusta.
Robotin käyttäjänimeksi määriteltiin ”robot” ja salasanaksi sivuston salasanavaatimukset
täyttävä merkkijono. Robotin salasana lisätiin Management Consolen salasanaholviin,
josta sitä pystytään käyttämään toisellakin robotilla.

Tarvittavat muuttujat

Seuraavassa luettelossa on esitelty tämän robotin ohjelmoinnissa tarvittavat muuttujat.
•

salasana: Password-tyyppinen muuttuja, johon sijoitetaan Management Consolesta haettu salasana.

•

SupportRep: Short Text -tyyppinen muuttuja, johon määritellään syötteenä Management Consolesta henkilö, jonka robotti syöttää pyyntöjen vastaanottajaksi.

•

href: Short Text -tyyppinen muuttuja, johon robotti sijoittaa URL-osoitteen loppuosan käytettäväksi seuraavissa askeleissa.

•

CategoryToAssign: Short Text -tyyppinen muuttuja, johon on asetettu vakiomuotoinen teksti: "Kofax RPA". Muuttujasta määritellään pyynnölle kategoria.

•

Group: Short Text -tyyppinen muuttuja, johon on aseteltu vakiomuotoinen teksti:
"DX Support". Muuttujasta määritellään pyynnölle ryhmä.
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6.2

Ohjelmointi

Askeleiden ryhmittely

Seuraavassa käsitellään yksitellen robotin jokainen askelryhmä. Askeleet on ryhmitelty
niin, että yhteen toimintoon liittyvät askeleet on yhdistetty ryhmäksi. Askeleiden ryhmittely tehdään robotin ulkoasun yksinkertaistamiseksi. Kuvassa 7 on robotin rakenne ilman
ryhmittelyä ja kuvassa 8 robotin rakenne askeleet ryhmiteltynä.

Kuva 7. Robotti ilman ryhmittelyä.

Kuva 8. Sama robotti askeleet ryhmiteltynä.

Sivun avaaminen ja kirjautuminen
Login Steps -ryhmä sisältää kaikki sivustolle kirjautumiseksi tarvittavat askeleet. Ryhmän
sisältö on nähtävissä kuvassa 9.

Kuva 9. Askeleet sivuston avaamiseksi ja sisään kirjautumiseksi.

Load Page -askel lataa sivuston robotille käsiteltäväksi. Tämän sivuston tapauksessa
askel vaatii toimiakseen lisäehdon, joka odottaa sivun täydellistä latautumista ennen
suorituksen jatkumista.

Enter Text -askel syöttää avautuneelle kirjautumissivulle käyttäjätunnuksen "robot" sille
varattuun tekstikenttään.
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Lookup Password -askel hakee sivustolla käytettävän salasanan Management Consolen
salasanaholvista, jossa robotille on määritelty lupa käyttää salasanaa. Askel asettaa
salasanan muuttujaan "salasana".

Enter Password -askel syöttää edellisessä askeleessa muuttujaan asetetun salasanan
kirjautumissivun Password-tekstikenttään. Salasanan teksti on aina salattua, kun sitä
käsitellään Design Studiossa ja se on haettu Management Consolesta.

Sivun lataaminen ja silmukkarakenne

Seuraavaksi suorituksessa on vuorossa Load Page -askel. Se lataa näkyviin suoraan
pyynnöt sisältävän sivun sen sijaan, että kirjautumispainikkeen jälkeen avautuvalta etusivulta siirryttäisiin pyyntösivulle. Tämä yksinkertaistaa robotin rakennetta ja nopeuttaa
suoritusta.

For Each Tag Path -silmukkarakenne

Silmukkarakenteella iteroidaan avatulla sivulla olevia pyyntöjä. Tästä askeleesta eteenpäin olevia askeleita suoritetaan yksi tai useampia kertoja. Uuden iteraation alkamisen
määrittää tulevien askeleiden toiminnot. Askeleen kuvakkeessa on nähtävissä numero,
joka kertoo, monennettako iteraatiota suoritetaan. Tämä on nähtävissä kuvassa 10.

Kuva 10. Silmukkarakenteisiin käytetty askel.

Pyynnön päivämäärän käsittely
Seuraava ryhmä sisältää päivämäärän käsittelyyn tarvittavat askeleet. Ryhmä sisältää
kaksi askelta, jotka ovat nähtävissä kuvassa 11.
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Kuva 11. Päivämäärän tarkistus tehdään kahdella askeleella.

Extract Created Date -askel poimii sivulta pyynnön luomispäivämäärän oikeasta sarakkeesta ja asettaa sen ”CreatedDate”-muuttujaan. Tässä askeleessa myös muunnetaan
päivämäärä haluttuun muotoon, joka tässä tapauksessa on ”vuosi-kuukausi-päivä”.

Test Date -askeleessa käsitellään edellisessä askeleessa muuttujaan poimittua päivämäärää. Robotin tehokkaan toiminnan kannalta ei ole järkevää käydä jokaisella kierroksella läpi vanhoja, mahdollisesti listauksessa pitkään olleita pyyntöjä. Tehokkaampaa on
käydä läpi vain suorituspäivänä tehdyt pyynnöt.

Test Date -askel vertaa edellisessä askeleessa muuttujaan asetettua päivämäärää suoritushetken päivämäärään ehdolla: "date()==CreatedDate". Ehdossa ”date()” on funktio,
joka tulostaa suorituksen hetkisen päivämäärän. Jos ehto on tosi, robotti jatkaa suoritustaan. Jos ehto on epätosi, robotti aloittaa uuden iteraation silmukkarakenteen kohdalta,
eli käy läpi seuraavan sivulla olevan pyynnön.

Pyynnön avaaminen

Open Request -ryhmä sisältää pyynnön avaamiseen tarvittavat askeleet, jotka ovat nähtävissä kuvassa 12. Sivuston ja ohjelmiston yhteensopivuus ongelmien takia pyynnön
avaaminen ei ollut mahdollista avata pyyntöä hiiren painalluksella. Extract Href -askel
poimii ”href”-nimiseen muutujaan suorituksen kohteena olevan pyynnön URL-osoitteen
loppuosan sivun HTML-koodista. Open Page -askel avaa pyynnön yhdistämällä edellisessä askeleessa poimitun URL-loppuosan sivuston URL-alkuosaan ja lataamalla sivun.

20

Kuva 12. Pyynnön avaamiseen käytetyt askeleet.

Pyynnön otsikon käsittely
Seuraavan ryhmän sisällä käsitellään pyynnön otsikkoa kahdella askeleella, jotka on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Otsikon käsittely.

Extract Otsikko -askel poimii edellisessä askeleessa avatusta pyynnöstä otsikon muuttujaan. Otsikon tekstiä ei käsitellä mitenkään, vaan se poimitaan kokonaisena vertailua
varten.

Test Otsikko -askeleessa käsitellään edellisessä askeleessa muuttujaan poimittua otsikkoa. Askel vertaa pyynnön otsikkoa kolmeen eri tekstiin, jotka löytyvät haluttujen pyyntöjen otsikoista. Jos joku kolmesta haluttujen otsikoiden identifioivista teksteistä löytyy
käsiteltävänä olevasta otsikosta, on ehto tosi ja robotti jatkaa suoritustaan. Jos ehto on
epätosi, robotti aloittaa seuraavan iteraation.

Pyynnön nimittäminen tukihenkilölle

Seuraava ryhmä sisältää kaikki pyynnön oikealle ryhmälle, tukihenkilölle ja kategorialle
määrittämiseksi tarvittavat askeleet. Se sisältää useita eri askeleita, jotka ovat nähtävissä kuvassa 14.
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Kuva 14. Robotin pisin ryhmä on myös sen viimeinen.

Ensimmäisenä valitaan pyynnölle kategoria painamalla kategoriavalintaruutua ja muuttujasta "CategoryToAssign" syötetään kenttään oikea kategoria. Kategoria on käsiteltävien pyyntöjen kohdalla aina sama.

Seuraavaksi robotti määrittää pyynnölle ryhmän ja tukihenkilön. Robotti lisää ryhmän
painamalla valintaruutua ja syöttämällä muuttujasta ”Group” tekstin: "DX Support", joka
on ryhmän nimi, jolle pyyntö kuuluu.

Pyynnölle edustajan robotti lisää painamalla valintaruutua ja syöttämällä siihen tiedon
muuttujasta "SupportRep". Edustajan valinta- askeleiden toiminnan takaamiseksi, asetettiin robotti näissä askeleissa etsimään HTML-koodista oikeita kenttiä vain nimetyn tunnisteen sisältä. Set Named tag -askel tekee tämän rajauksen.

Lopuksi painetaan Enter-painiketta muutosten tallentamiseksi, joka on myös robotin viimeinen askel. Tämän jälkeen robotti sulkeutuu ja odottaa seuraavaa suorituskertaa. Tiedon tallennuttua sivusto lähettää nimetylle tukihenkilölle sähköposti-ilmoituksen hänelle
nimetystä tukipyynnöstä.

6.3

Virheiden etsintä

Ohjelmoinnin jälkeen suoritetaan robottia Debug-moodissa erilaisissa testitilanteissa ja
erilaisilla arvoilla virheiden löytämiseksi. Debug-moodi on robotin testausta varten käytetty suoritustila. Siinä robottia suoritetaan samoin, kuin sitä suoritettaisiin valmiina tuotannossa. Usein Design Studiolla robotteja luotaessa virheidenetsintävaihe on tapauskohtaisesti yksinkertainen. Kun ohjelmoinnin suoritustilana on ”Smart Re-execution(Full)”, robotti suorittaa jo ohjelmointi vaiheessa askelia sitä mukaan, kun askeleiden
ohjelmointi etenee. Tämän seurauksensa mahdolliset virheet ja ongelmat löytyvät jo ohjelmointivaiheessa.
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Tämän robotin virheidenetsintävaiheessa sivustolle luotiin useita erilaisia tukipyyntöjä
robotin testausta varten. Luodut tukipyynnöt kattoivat kaikki variaatiot, joita robotin tulisi
käsitellä. Kun robotti oli onnistuneesti suorittanut työkiertonsa, sivustolla tarkistettiin manuaalisesti, että pyynnön kentät oli oikein määritelty ja asetetun tukihenkilön sähköpostiin saapui ilmoitus hänelle nimetystä pyynnöstä. Virheenetsinnässä seurattiin myös,
että robotti ei käsittele pyyntöjä, joita sen ei tulisi käsitellä.

Virheenetsinnän aikana ongelmia ilmeni robotin ensimmäisessä Load Page -askeleessa.
Sivu ei latautunut, vaan Design Studio palautti virheen. Ongelma oli normaalista poikkeava, eikä siihen löytynyt aiempia ratkaisuja Kofaxin tukisivustolta. Ongelman ratkaisuksi yritettiin päivittää Design Studion selainta moneen eri versioon ja aktivoimalla erinäisiä yhteensopivuusasetuksia. Edellä mainitut toimenpiteet eivät ratkaisseet ongelmaa. Se ratkesi, kun askeleelle asetti lisäehdon: ”Continue when: Initial Page Load
Completes”. Lisätty ehto asettaa suorituksen odottamaan sivun täydellistä avautumista,
ennen seuraavaan askeleeseen siirtymistä.

Toinen havaittu ongelma oli, että robotti ei johdonmukaisesti löytänyt etusivulta requestselementtiä, jota sen olisi pitänyt painaa siirtyäkseen pyynnöt sisältävälle sivulle. Ongelman ratkaisuksi kirjautumisen jälkeen ladattavaksi URL-osoitteeksi asetettiin requestssivun osoite, jolloin robotti kirjautumisen jälkeen etenee suoraan halutulle sivulle.

6.4

Käyttöönotto ja seuranta

Virheiden etsinnän jälkeen robotit ovat pääsääntöisesti käyttövalmiita. Robottien käyttöönotto tehdään lataamalla ne Management Consoleen ja tekemällä niille suoritusaikataulu tai liittämällä ne johonkin prosessiin. Tämän robotin tapauksessa robotti asetettiin
suorittamaan tehtäväänsä kymmenen minuutin välein.

Käyttöönoton jälkeen robotin toimintaa seurattiin ajoittain sekä Management Consolen
lokitiedoista, että tarkkailemalla pyyntöjä sivustolla. Seurannan perusteella robottiin tehtiin vähäisiä lisäyksiä. Robotti esimerkiksi asetettiin kirjoittamaan lokiin jokaisesta onnistuneesta siirrosta teksti: ”Siirto onnistunut”.
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7

Ohjelmistorobotti pyyntöjen sulkemiseen

Robotti pyyntöjen sulkemiseen suorittaa prosessin toista vaihetta. Se sulkee ratkaistut
pyynnöt, kun sille välitetään pyynnön ID-numero.

7.1

Robotin toiminnalliset vaatimukset

Robotin tulisi suorittaa pyynnön sulkemiseksi vaadittava prosessi. Robotti tullaan liittämään tiettyä sähköpostia lukevaan KTA-prosessiin. Kun sähköpostiin saapuu viesti,
jonka otsikko on halutun muotoinen, KTA-prosessi syöttää pyynnön otsikon robotille. Otsikko sisältää suljettavan pyynnön ID-numeron. Robotti hakee sivustolta pyynnön IDnumerolla, lisää sulkemiseksi tarvittavat tiedot ja sulkee pyynnön.

Sivusto vaatii pyynnön sulkemiseksi, että pyynnölle asetetaan suoritusaika, suoritusajan
selite ja ratkaisu. Selitteeksi ja ratkaisuksi robotti lisää vakiomuotoisen tekstin ”automaattisesti suljettu” ja suoritusajaksi yhden minuutin.

7.2

Robotin suunnittelu

Robotin suunnittelu eteni samaan tapaan kuin aiemman robotin. Prosessi suoritettiin manuaalisesti ja kaikki suoritetut toiminnot, jotka tullaan toistamaan robotilla, kirjattiin muistiin. Tämän lisäksi pyydettiin KTA-prosessin tehneeltä henkilöltä lisätietoja siitä, missä
muodossa otsikko syötetään robotille.

Prosessi, jota tämä robotti tehtiin suorittamaan, on suoraviivainen, eikä vaadi toistorakenteita. Prosessi suoritetaan aina kerran alusta loppuun. Työn kulkua kuvaava vuokaavio on nähtävissä kuvassa 15.
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Kuva 15. Robotin toiminta vuokaaviona.
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Tarvittavat muuttujat
Seuraavassa luettelossa on esiteltynä tässä robotissa käytetyt muuttujat.
•

tiketti: Tämä muuttuja toimii robotille syötteenä. Tähän muuttujaan syötetään
KTA-prosessista tuleva teksti, josta erotellaan pyynnön ID-numero.

•

salasana: Tähän Password-tyyppiä olevaan muuttujaan asetetaan Management
Consolesta haettu salasana.

•

URLtiketti: Tähän Short Text -tyyppiä olevaan muuttujaan robotti asettaa avattavan pyynnön URL-osoitteen, jota käytetään verkkosivun avaamiseksi.

•

Time: Short Text -tyyppiä oleva muuttuja, josta syötetään arvo suoritusajaksi. Robotin toimintovaatimuksissa määriteltiin, että tämä arvo on yksi.

•

description: Short text -tyyppiä oleva muuttuja, joka sisältää robotin toimintovaatimuksissa määritellyn "automaattisesti suljettu" -tekstin. Robotti syöttää muuttujan suoritusajan selitteeksi ja ratkaisun tekstiksi.

•

group: Short Text -tyyppiä oleva muuttuja, johon robotti asettaa verkkosivulta poimitun tekstin, jota käytetään varmistamaan, että pyyntö on oikean ryhmän.
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7.3

Ohjelmointi

Salasanan haku ja muuttujan muuntaminen

Lookup password -askel hakee sivustolle kirjautumista varten salasanan Management
Consolen salasanaholvista, jossa robotille on asetettu oikeus käyttää sinne talletettua
salasanaa. Askel asettaa salasanan robotin muuttujaan "salasana”.

Convert Variables -askel erottaa robotille syötteenä tulevasta otsikkotekstistä Regexin
avulla pelkän ID-numeron ja asettaa sen muuttujaan "Tiketti". Jos muuttujaan syötetty
teksti on tyhjä tai sen formaatti on väärä, askeleen virheenkäsittely ohjaa suorituksen
Generate Error -haaraan. Tämä haara keskeyttää suorituksen ja palauttaa virheilmoituksen "Faulty input to robot!". Edellä esitellyt rakenteet ovat nähtävissä kuvassa 16.

Kuva 16. Ohjelman alussa haetaan salasana ja muunnetaan muuttujaa.

Sivustolle kirjautuminen
Avaa support -ryhmä sisältää sivuston avaamiseen tarvittavat askeleet, jotka on esitetty
kuvassa 17. Load Page -askel avaa kirjautumissivun. Sivuston avaaminen vaatii askeleen lisäehdoksi valinnan, mikä asettaa suorituksen odottamaan sivun täydellistä latautumista ennen seuraavaan askeleeseen siirtymistä.

Kuva 17. Sivuston avaamiseen ja kirjautumiseen tarvittavat askeleet.
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Seuraavaksi Enter text- ja Enter Salasana -askeleet syöttävät käyttäjätunnuksen ja salasanan muuttujista. Click Login -askel painaa sivulla olevaa kirjautumispainiketta. Tämän jälkeen Load Page -askeleella ladataan näkyville suoraan pyynnöt sisältävä sivu.
Tämä nopeuttaa suoritusta, koska sivulle ei tarvitse edetä kirjautumisen jälkeen aukeavan etusivun kautta.

Pyynnön avaaminen

Seuraava ryhmä sisältää askeleet, joilla avataan hakukenttään syötetyllä ID-numerolla
löytyvä tukipyyntö. Askeleet ovat esitettynä kuvassa 18. Enter Tiketti -askel syöttää
avautuneen sivun hakukenttään aiemmin muuttujaan asetetun ID-numeron.

Kuva 18. Askeleet pyynnön avaamiseksi.

Kun hakukenttään syöttää ID-numeron, hakukentän alapuolelle ilmestyy linkki ID-numerolla löytyvään pyyntöön. Normaali toiminto olisi hiiren painalluksella valita pyyntö hakukentän alapuolella olevasta linkistä. Sivuston ja valitun selaimen yhteensopivuusongelmien vuoksi valinta vaati kaksi erillistä askelta. Extract URLtiketti -askel poimii linkistä
sen URL-osoitteen ja asettaa robotin sisäiseen muuttujaan. Seuraava Load Page -askel
avaa edellisessä kohdassa muuttujaan poimitun URL-osoitteen.

Pyynnön tarkistus

Seuraava askelryhmä varmistaa, että haettu pyyntö kuuluu oikealle ryhmälle ja virhetilanteissa palauttaa virheilmoituksen. Extract Group -askel poimii sivustolta ryhmäsarakkeessa olevan tekstin ja asettaa sen "group"-muuttujaan.
Test Value -askeleessa ”group”-muuttujassa olevaa tekstiä verrataan tekstiin "DX Support". Jos muuttujassa oleva poimittu teksti ja verrokkina oleva teksti vastaavat toisiaan,
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robotin suoritus jatkuu, eikä ole vaaraa, että suljettaisiin vahingossa jollekin toiselle ryhmälle kuuluva pyyntö. Jos pyyntö ei kuulu halutulle ryhmälle, askeleen virheenkäsittely
ohjaa suorituksen Generate Error -haaraan. Tämä palauttaa virheilmoituksen: "Not DX
Support request / Group not assigned!" ja keskeyttää robotin suorituksen. Kuvatut rakenteet on esitetty kuvassa 19.

Kuva 19. Askeleet pyynnön tarkistukseen.

Suoritusaika pyynnölle
Seuraava ryhmä sisältää askeleet, joilla lisätään pyynnön tietoihin sen käsittelyyn kulunut aika. Askeleet ovat nähtävissä kuvassa 20. Ensimmäinen askel avaa välilehden, jolla
tieto lisätään. Välilehden avauduttua Click Add Time Entry -askel painaa sivulla olevaa
painiketta.

Kuva 20. Askeleet, joilla lisätään pyynnölle aika.

Edellisen askeleen painike avaa uuden ikkunan, johon voi lisätä pyyntöön käytetyn ajan
ja selitteen. Ohjelman toimintovaatimuksissa syötettäväksi ajaksi oli määritelty yksi minuutti, joten se syötetään muuttujasta oikeaan kenttään.
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Suoritusajalle vaaditaan myös selite, joka syötetään sille varattuun kenttään muuttujasta.
Toimintovaatimuksessa selitykseksi oli määritelty teksti "automaattisesti suljettu". Tämän
jälkeen robotti painaa tallennuspainiketta, joka tallentaa pyynnölle lisätyn ajan ja sulkee
avautuneen ikkunan.

Ratkaisu pyynnölle

Seuraavaksi pyynnölle lisätään ratkaisu. Suunnitellessa robottia selvisi, että joidenkin
sivuston objektien käsittely toimii paremmin Desktop Automation Servicen sisäisellä selaimella, joten ratkaisun lisäämiseksi tehtiin oma työnkulku DAS:lla, joka on nähtävissä
kuvassa 21. Sisäinen selain on Chromium-pohjainen. Chromium on verkkoselainprojekti,
joka perustuu avoimeen lähdekoodiin ja esimerkiksi Googlen Chrome-verkkoselain perustuu siihen (6).

Kuva 21. DAS:lla tehty työnkulku ratkaisun tekemiseksi.

Selaimella avataan uusi instanssi sivustolle ja kirjaudutaan sisään robotin käyttäjätunnuksilla. DAS:n sisäisellä selaimella sivusto toimi oikein, joten toiminto ei vaatinut ylimääräisiä askeleita.

Sivuston avauduttua robotti hakee ID-numerolla pyynnön ja avaa sen. Tämä suoritetaan
yksinkertaisesti Input text- ja Left Click -askeleilla. Tarvittavat tiedot syötetään samoista
muuttujista, joista ne on syötetty robotin aiemmissakin vaiheissa.

Pyynnön avauduttua lisätään ratkaisu sille varatulle välilehdelle. Ratkaisuksi lisätään
teksti "description"-muuttujasta. Tämän jälkeen robotti tallentaa ratkaisun. Tallentamisen
jälkeen Return-askel palauttaa suorituksen robotin pääohjelmaan.
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7.4

Virheiden etsintä

Robotin virheidenetsintävaiheessa sivustolle luotiin useita pyyntöjä, jotka suljettiin syöttämällä robotille niiden ID-numerot. Kun robotin suoritus oli valmis, tarkistettiin sivustolta
manuaalisesti, että pyyntö oli suljettu oikein. Myös toiminnon, joka estää väärien pyyntöjen sulkemisen, toiminta varmistettiin.

Virheiden etsintää suorittaessa huomattiin, että DAS:lla tehty ratkaisun lisäys aiheutti
virheitä. Suoritus sen omassa työnkulussa eteni liian nopeasti, minkä takia pyyntö ei ehtinyt tallentua, ennen kuin suoritus sulki sivuston. Ratkaisu tähän oli lisätä askel, joka
odottaa, että pyynnön sulkeminen ehtii tallentua. Tämän korjauksen jälkeen robotti toimi
oikein kaikissa tilanteissa.

7.5

Käyttöönotto ja seuranta

Robotti käyttöönotettiin lataamalla se Management Consoleen. Robotti liitettiin KTA-prosessiin, joka tarkkailee sähköpostiosoitetta. KTA-prosessi kutsuu robottia, jos sen tarkkailemaan sähköpostiin saapuu viesti, jonka otsikko on tietyn muotoinen. Robotille ei siis
tarvitse luoda suoritusaikataulua, vaan suoritus tapahtuu tarvittaessa.

Robotin toiminnan seurantaa tehtiin tarkastelemalla sen lokitietoja. Ohjelmoidessa robotti asetettiin jokaisella onnistuneella suorituksella kirjoittamaan lokiin tieto onnistumisesta. Sivusto myös lähettää nimetylle tukihenkilölle tiedon siitä, että pyyntö on suljettu.
Jos tukihenkilö ei vastaanota tätä viestiä, prosessissa tai robotissa on virhe. Robotin
toiminnassa ei ole ilmennyt puutteita käyttöönoton jälkeen.

.
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8

Yhteenveto

Työllä pyrittiin tuottamaan valmis ratkaisu yrityksen tukipyyntöjen välityksen ja käsittelyn
automatisointiin. Ratkaisulla tavoiteltiin resurssien vapauttamista merkityksellisempään
työhön ja palveluvarmuuden lisäämistä. Automatisoinnin mahdollisuutta ei ollut aiemmin
selvitetty, vaan se selvitettiin suunnitellessa robotteja. Mitattavia suorituskykyvaatimuksia ei roboteille ollut. Tavoitteena oli suunnitella, ohjelmoida ja käyttöönottaa kaksi ohjelmistorobottia.

Työn tavoitteet saavutettiin, ja yrityksellä on nyt käytössä kaksi ohjelmistorobottia suorittamassa niille määriteltyjä tehtäviä. Suunnitteluvaiheessa selvitettiin, onnistuuko prosessin automatisointi valitulla ohjelmistolla. Tämän jälkeen robottien työnkulku mallinnettiin
vuokaavioon. Suunnitteluvaiheen perusteella aloitettiin ohjelmoimaan robotteja. Suunnittelun jälkeen robottien ohjelmointivaiheessa ei ilmennyt ylitsepääsemättömiä ongelmia. Ennen käyttöönottoa robottien toiminta varmistettiin virheiden etsinnällä.

Automatisoinnin tavoitteena oli vapauttaa resursseja merkityksellisempään työhön ja lisätä palveluvarmuutta. Vaikka näitä tavoitteita tai niiden saavuttamista ei ole millään tavalla mitattu, voidaan alkuperäistä prosessia ja automatisointia vertailemalla todeta, että
ne saavutettiin. Tukihenkilöiden ei tarvitse enää tarkkailla sivustoa, joten siihen aiemmin
käytetty aika voidaan käyttää merkityksellisempään työhön. Tukihenkilöt tarkkailivat sivustoa ajoittain ja pääsääntöisesti vain työajalla. Robotti tarkkailee sivustoa vuorokauden ympäri 10 minuutin välein, joka tuottaa palveluvarmuutta.

Työ avasi mahdollisesti jatkomahdollisuuksia yrityksen sisällä toteutettavaan automatisointiin. Yrityksessä toimii muitakin osastoja, joille kaikille saapuu tukipyyntöjä. Nämä
osastot ovat mahdollisesti kiinnostuneita kehittämään samanlaisia ratkaisuja omien tukipyyntöjensä käsittelyn automatisointiin. Työ ei ole sellaisenaan valmis käytettäväksi muiden osastojen pyyntöjen käsittelyyn, mutta sen muokkaaminen tähän on mahdollista.
Myös yrityksen ulkomaisella osastolla voinee olla kiinnostusta käyttöönottaa samanlaisia
robotteja.
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Työn tekeminen toi esiin uusia käytäntöjä erilaisten verkkosivustojen käsittelyyn valitulla
ohjelmalla. Se tuotti myös kirjallista tietoa kohdatusta virhetilanteesta, jossa sivu ei latautunut. Tieto on löydettävissä Kofaxin tukisivustolta. Siellä on myös esitettynä tässä
työssä käytetty ratkaisu. Näin työ voi auttaa tulevaisuudessa vastaavien ongelmien kohdannutta henkilöä.

Myös henkilökohtaisesti koen, että saavutin tässä prosessissa paljon uutta osaamista.
Työtä tehdessäni opin useita hyviä käytäntöjä tulevia projekteja varten. Ohjelmistorobotiikan määritelmään tutustuminen lisäsi teoreettista tietoperustaa aiheesta, jota pystyn
hyödyntämään asiakkaiden kanssa kommunikoitaessa. Saavutin työlle asettamani tavoitteet.
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