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1 Johdanto
Nykyään kuluttajille tarjotaan kasvavassa määrin palveluita sähköisinä, mikä
on johtanut web-sovelluskehityksen lisääntymiseen. Nykypäivän interaktii-
viset ja asynkronisesti toimivat web-sovellukset aiheuttavat haasteita sovel-
luskehitykselle web-sovellusten ja niiden komponenttien ollessa usein hyvin
monimutkaisia ja heterogeenisiä teknologialtaan, arkkitehtuuriltaan ja ajo-
ympäristöiltään. Myös web-sovellusten testaaminen edellyttää sopivia me-
netelmiä, tekniikoita, työkaluja ja prosesseja. Sovellusten omalaatuisuus ja
vaatimukset tekevät niiden testaamisesta vaikeaa [DiL05].

Järjestelmien tuotantokäytön aikana ilmenevät virheet ja järjestelmän
epäjohdonmukainen toiminta voivat johtaa laajempiin häiriöihin, joiden sel-
vittäminen voi tulla kalliiksi organisaatioille [SHK98]. Testaus on laaduvar-
mistusmenetelmä, jonka tarkoituksena on todentaa sovelluksen ajonaikainen
oikea, vaatimusten mukainen toiminta eri käyttötilanteissa [SLS14]. Testauk-
sella pyritään löytämään viat, virheet ja epäjohdonmukaisuudet jo varhaisessa
vaiheessa, jotta ne eivät päädy tuotantoversioihin. Testaus on yksi ohjelmis-
ton kehityksen ja ylläpidon kalleimmista toiminnoista. Jopa 11-60 prosenttia
projektin budjetista käytetään testaukseen [IST16] [RW06] [Har09] [Ray01].
Manuaalisen testauksen ollessa työlästä ja aikaa vievää on viime vuosina
suosiota saavuttanut automaattinen testaus. Uusimman kyselytutkimuk-
sen mukaan jopa 72 prosenttia organisaatioista harjoittaa automaattista
testausta jossain muodossa [IST16].

Automaattinen testaus on yksi erityisesti ketteriin menetelmiin kuuluvis-
ta laadunvarmistuksen käytännöistä ja sillä tarkoitetaan testaustoimintojen
kuten testiskriptien toteutusta ja suorittamista sekä testattavien vaatimusten
vahvistamista automaattisesti tietokoneella automatisointiin tarkoitetuilla
työkaluilla. Testiskripti voidaan esimerkiksi luoda nauhoitusominaisuudella
varustetulla automatisointityökalulla ja suorittaa automaattisesti jatkuvan
integraation palvelimella. Jatkuvan integraation palvelin on ohjelmakoodin
noutoon versionhallinnasta, testien suorittamiseen ja sovelluksen paketointiin
tarkoitettu palvelin, joka voi huolehtia myös sovelluspaketin asentamisesta
kohdeympäristöön [CG09]. Lopuksi testien suorituksen tulokset voidaan
validoida, ja testin epäonnistuessa tästä voidaan informoida tiimiä automaat-
tisesti esimerkiksi lähettämällä sähköposti testaajille.

Testausta voidaan tehdä monella eri tasolla yksikkötestauksesta käyt-
töliittymätason testaukseen. Käyttöliittymätason testaus on osoittautunut
haastavaksi, ja monet sitä yrittäneet organisaatiot ovat ajatuksesta luopu-
neet [RW06] [WA06]. Web-sovellusten tapauksessa kuitenkin juuri selain-
tason testaus olisi tärkeää [DF03]. Suositeltava tapa web-sovellusten käyt-
töliittymätason testaukseen on selaimella suoritettavat automaattiset testit.
Selenium on web-sovellusten toiminnalliseen testaukseen kehitetty avoimen
lähdekoodin testauskehys [Sel16]. Sen avulla on mahdollista testata sovellus-
ta käyttäjänäkökulmasta matkimalla käyttäjän selaimelle antamia komentoja.
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Selenium-testauskehys koostuu Selenium IDE:stä ja Selenium WebDriverista.
Selenium IDE on kehitysympäristö, joka mahdollistaa testitapausten nau-
hoittamisen ja suorittamisen selaimessa. Selenium WebDriver(aiemmin Re-
mote Control-rajapinta) puolestaan toimii rajapintana selainten toimintojen
automatisointiin.

Tutkimustulokset testauksen automatisoinnin hyödyistä ja haasteista
eivät ole ristiriidattomia. Yhtenä suurimmista haasteista automaattisessa tes-
tauksessa voidaan pitää sitä, miten saada testeistä ylläpidettäviä [RMM12].
Aina kun sovellusta muutetaan, joudutaan myös testejä muuttamaan. On
esitetty, että automaattiset testit vaatisivat jopa yhtä paljon ylläpitoa kuin
itse ohjelmisto [RMM12]. Usein siinä vaiheessa, kun testejä pitäisi alkaa
ylläpitämään, organisaatio luopuu automaattisesta testauksesta kokonaan
ylläpidon osoittautuessa liian työlääksi [RW06] [WA06]. Toisaalta auto-
matisoinnin onnistuessa, sen hyödyt ovat laajat: korkeampi testikattavuus,
vähentynyt testausaika ja lisääntynyt vian havaitsemisen tehokkuus ovat
eniten tieteellistä tukea saaneet hyödyt [RMM12].

Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitkä ovat tieteellisen tutkimuk-
sen ja ammattikirjallisuuden pohjalta löydettyjä testauksen automatisoinnin
kooditason “parhaita käytäntöjä” ja kuinka niitä on sovellettu Tukisovellus-
projektissa. Tukisovellus on kansallisten ja EU-viljelijätukien hallinnointiin
kehitetty Maaseutuviraston omistama HTML5&friends-teknologioilla kehi-
tetty tietojärjestelmä. HTML5&friends-teknologioilla viitataan nykyaikaisiin
web-sovellusten kehittämiseen käytettyihin tekniikoihin kuten HTML, CSS ja
JavaScript [HTM16]. Parhailla käytännöillä tarkoitetaan tässä ja myöhem-
min tutkielmassa kirjallisuudessa esiin tulleita kooditason käytäntöjä, joilla
testeistä pyritään tekemään mahdollisimman tarkoituksenmukaisia, helposti
ylläpidettäviä ja uudelleenkäytettäviä.

Tutkielmassa arvioidaan Tukisovellus-projektin testauksen automatisoin-
nin nykytilaa löydettyjen parhaiden käytäntöjen pohjalta. Tukisovellus-
projektissa pidettiin syksyn 2015 aikana yksi virallinen koodikatselmoin-
ti, ja lisäksi testejä katselmoitiin epävirallisesti syksyn 2015 ja kevään 2016
aikana. Koodikatselmoinnilla tarkoitetaan systemaattista sovelluskoodin lä-
pikäyntiä joko manuaalisesti tai jonkin työkalun avulla. Koodikatselmointi
tähtää ennen kaikkea tuotteen laadun parantamiseen, mutta esimerkiksi
tiedonsiirto tiimin jäsenten kesken ja koodin omistajuuden jakaminen voivat
parantaa myös kokonaisuudessaan kehitysprosessia. [BB13].

Tutkielman lopputuotoksena kootaan testien koodikatselmointeja varten
tarkistuslista, sekä esitetään konkreettisia parannusehdotuksia Tukisovelluk-
sen automatisoituihin testeihin. Koodikatselmoinnin tarkistuslistan avulla
testien toteutusta voidaan Tukisovellus-projektissa jatkossa evaluoida. Vi-
rallisten koodikatselmointien tavallisesti keskittyessä hyviin ohjelmointikäy-
täntöihin ja toteutusteknologisiin asioihin pyritään uudella tarkistuslistalla
tuomaan katselmointeihin myös testausnäkökulmaa, joka huomoioi auto-
maattisen testauksen erityispiirteet.
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Tutkielman rakenne on seuraava. Luvussa 2 käydään läpi testausta, tes-
tauksen tasoja ja tyyppejä, sekä nykypäivän web-sovelluksia. Luvussa 3
esitellään automaattinen testaus ja automatisoinnin hyödyt, haasteet ja kus-
tannukset, sekä tutustutaan Selenium-testauskehykseen. Luvussa 4 esitellään
tieteellisen tutkimuksen ja ammattikirjallisuuden pohjalta löydetyt parhaat
käytännöt testauksen automatisoinnille kooditason näkökulmasta. Luvussa 5
esitellään Tukisovellus-projektia ja sen automatisoinnin nykytilannetta, sekä
arvioidaan testauksen automatisoinnin parhaiden käytäntöjen soveltamis-
ta projektissa. Luvussa 6 koostetaan tarkistuslista automatisoitujen testien
katselmointeja varten ja esitellään tutkielman johtopäätökset. Luku 7 on
tutkielman yhteenveto.
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2 Web-sovellusten kehittäminen ja testaus
Luvussa kerrotaan mitä testaus on, mitä eri testaustyyppejä on olemassa
ja mille testaustasolle ne sijoittuvat. Lisäksi käsitellään sitä, miten testaus
tuodaan osaksi ketterää ohjelmistokehitysprosessia, sekä millaisia nykypäivän
web-sovellukset ovat.

Testaus on tärkein keino saavuttaa ja osoittaa ohjelmiston laatu. Ohjelmis-
ton laatu voidaan nähdä sisäisen laadun, ulkoisen laadun ja käytönaikaisen
laadun summana. Ohjelmiston sisäinen laatu ilmenee erityisesti ohjelmiston
ylläpidettävyytenä: kuinka selkeä ohjelmisto on rakenteellisesti tai kuinka
uudelleenkäytettävää ohjelmistokoodi on. Ulkoinen laatu on ohjelmiston ja
sen ulkoisten toimijoiden välistä laatua: kuinka helposti ohjelmisto on asen-
nettavissa, kuinka paljon se käyttää ulkoisia resursseja tai kuinka luotettavaa
(esimerkiksi vikasietoista) sen toiminta on. Käytönaikainen laatu taas on
pitkälti loppukäyttäjälle näkyvää laatua: kuinka helppo ohjelmistoa on käyt-
tää, kuinka se soveltuu käyttötarkoitukseensa tai kuinka turvallista sitä on
käyttää. Testaus on siis laaduvarmistusmenetelmä, jonka tarkoituksena on
todentaa sovelluksen ajonaikainen oikea, vaatimusten mukainen toiminta
eri käyttötilanteissa. Tämä edellyttää sitä, että sovelluksen vaatimukset,
käyttötapaukset ja odotettu toiminta ovat tiedossa. Testauksessa pyritään
löytämään virheitä tai puutteita ohjelmiston toiminnassa ja raportoimaan
virheet tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta varsinaisia vikoja voidaan etsiä ja
korjata. [SLS14]

Testausta voidaan suunnitella ja tehdä black-box-tyyppisesti, jolloin
testaaja ei tunne ohjelman sisäistä toimintaa tarkemmin, tai white-box-
tyyppisesti, jolloin testaaja tietää tarkasti ohjelmakoodin ja sen eri suoritus-
polut. Black-box-testauksessa ideana on tarpeeksi kattavalla syöte-datalla
saada varioitua testiä virheiden löytämiseksi. Täydellinen black-box-testaus
suorittaisi testin kaikilla mahdollisilla syötteillä, mutta tällainen ei usein-
kaan ole mahdollista edes hyvin yksinkertaisissa testitapauksissa. Täydellinen
white-box-testaus taas tarkoittaisi ohjelman jokaisen mahdollisen suorituspo-
lun suorittamista kaikilla mahdollisilla syötteillä. Usein on tarpeen määritellä
riittävä testikattavuus. White-box-testauksessa se voisi olla esimerkiksi jon-
kin tietyn kompleksisuusasteen ylittyessä tietty suorituspolkukattavuus, ja
yksinkertaisimmissa osioissa riittäisi tietty ehtokattavuus. Näiden systemaat-
tisten lähestymistapojen lisäksi oma testaustyyppinsä on tutkiva testaus,
jossa pyritään testaajan taitoihin ja kokemukseen perustuen löytämään odo-
tettuja virheitä ohjelmassa. Black-box-testausta sovelletaan korkeammalla
testaustasolla, kun taas white-box-testausta on mahdollista tehdä alemmilla
testaustasoilla. Testaustasoja on käyty tarkemmin läpi seuraavassa aliluvussa.
[SLS14]

Nykypäivän ohjelmistokehityksessä manuaalitestaus on edelleen vallitseva
testausmuoto niin uusien sovellusten toteuttamisessa kuin ylläpidossa olevien
järjestelmienkin kohdalla [WA06]. Viimeisten vuosien aikana on suosiotaan
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kasvattanut kuitenkin automaattinen testaus, jolla pyritään hillitsemään
testauksen korkeita kustannuksia, hallitsemaan paremmin testausta ohjelmis-
tojen monimutkaistuessa, pitämään toimitusajat lyhyinä ja helpottamaan
regressiotestausta. Automaattista testausta on käsitelty tarkemmin luvussa
3.

2.1 Testauksen tasot ja tyypit

Testaus voidaan jakaa eri tasoihin. Fowler [Fow16] esittelee testauspyrami-
din, jossa pyramidin korkeimmalla tasolla on käyttöliittymätason testaus ja
alimmalla tasolla yksikkötestaus. Testauspyramidin alin taso on halvin ja
helpoin automatisoida, kun taas korkein taso, eli käyttöliittymätestit ovat
herkkiä muutoksille, kalliita automatisoida ja aikaavieviä suorittaa. Keskim-
mäisen kerroksen testit testaavat sovellusta palvelukerroksen läpi, ja siten
välttävät monet käyttöliittymätason testaukseen liittyvät monimutkaisuudet.
Fowlerin mukaan testauksen tulisi kattaa kaikki pyramidin tasot, ja hän
esittää, että jos ylimmän tason testi tuottaa virheen, on alemman tason
testeissä tällöin puutteita. Kuvassa 1 on havainnollistettu testauspyramidin
tasot. Jokaisen tason osuus pyramidista kuvastaa testien suhteellista määrää
kaikista testeistä.

Kuva 1: Testauspyramidi [Fow16]
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Toinen tapa havainnollistaa testauksen eri tasoja on testauksen V-malli,
joka on esitetty kuvassa 2. V-mallissa testauksen ja kehitystyön ajatellaan
olevan yhtä tärkeitä ja kulkevan käsi kädessä. Siinä jokaisella testaustasolla
validoidaan ja verifioidaan kyseisellä kehitystyön tasolla asetetut vaatimukset
ohjelmistolle. Validoinnissa testaaja tarkistaa, pystytäänkö ohjelmalla teke-
mään tarkoitetut toiminnot, eli soveltuuko ohjelma tarkoitettuun käyttöön.
Verifioinnilla viitataan tarkasteluun, vastaako ohjelmisto sille asetettuja vaa-
timuksia, eli onko vaatimukset toteutettu oikein. Todellisuudessa validointi
ja verifiointi eivät ole eri prosesseja, vaan jokainen testi ottaa kantaa molem-
piin, mutta validointi-näkökulma kasvaa, mitä korkeammalla tasolla ollaan.
[SLS14]

Kuva 2: V-malli [SLS14]

Erityyppisillä testeillä on omat tarkoituksensa. Loppuluku käsittelee eri
testaustyyppejä ja niiden sijoittumista testauspyramidin eri tasoille.

Yksikkötestaus, komponenttitestaus

Yksikkötestauksella eli komponenttitestauksella tarkoitetaan lähdekoodin
jonkin yksittäisen osan testaamista [CG09]. Yksikkötesti testaa ohjelmiston
pienintä mahdollista osaa kuten olion tarjoamaa metodia. Testaus tapahtuu
yleensä jonkin testauskehyksen kuten xUnit avulla [CG09]. xUnit on yleinen
nimitys tietyn arkkitehtuurin omaaville yksikkötestauskehyksille [XUn16].
Javan yhteydessä voidaan käyttää esimerkiksi JUnit-kehystä. Yksikkötestit
auttavat ohjelmoijaa suunnittelemaan ja kirjoittamaan koodin niin, että
se tekee juuri sen, mitä siltä odotetaan. Lisäksi ne helpottavat ohjelman
rakenteen suunnittelua. Testien kirjoittaminen on hyödyllistä myös jälkikä-
teen, mutta tällöin ne helpottavat lähinnä muutoksien tekemistä ohjelmaan
ylläpitovaiheessa.
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Yksikkötestit ovat kaiken testauksen ja testauksen automatisoinnin perus-
ta. Esimerkiksi täydellisellä järjestelmätestauksella ei pystytä paikkaamaan
yksikkötestien puutetta. Yksikkötestit sijoittuvat testauspyramidin alimmalle
tasolle.

Integraatiotestaus

Integraatiotestaus on yksikkötestauksen jälkeen ohjelmiston seuraava tes-
tattava taso. Tällöin ohjelmiston komponentteja on yhdistelty suuremmiksi
kokonaisuuksiksi ja halutaan testata näiden keskinäistä vuorovaikutusta ja ra-
japintoja. Vaikka kaikki kokonaisuuden komponentit olisi testattu toimiviksi,
voi niiden yhteiskäytössä silti esiintyä virheitä, joita integraatiotestauksel-
la pyritään löytämään. Mikäli testattavat rajapinnat ovat jonkin ulkoisen
järjestelmän rajapintoja, kutsutaan testausta tällöin myös järjestelmäta-
son integraatiotestaukseksi tai korkeamman tason integraatiotestaukseksi.
[SLS14]

Järjestelmätestaus

Järjestelmätestauksella pyritään varmistamaan ohjelmiston komponenttien ja
niiden välisten yhteyksien toiminta. Järjestelmätestausta, hyväksymistestaus-
ta ja regressiotestausta kutsutaan usein myös toiminnalliseksi testaukseksi.
Toiminnallisella testauksella tarkoitetaan nimenomaan ohjelman jonkin toi-
minnallisuuden testausta loppukäyttäjän näkökulmasta, ja sen tavoitteena on
testata, tekeekö ohjelma sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Toiminnallinen testaus
on käyttöliittymätason, eli testauspyramidin korkeimman tason testausta.

Hyväksymistestaus

Hyväksymistestaus testaa ohjelmaa loppukäyttäjän näkökulmasta [CG09].
Vaikka yksikkötestit kattaisivat 100 prosenttia sovelluksen koodista, voi so-
vellus silti olla käyttökelvoton loppukäyttäjän kannalta. Hyväksymistestit
kertovat tarkasti sen, mitä sovellukselta odotetaan tai ei odoteta kussakin
käyttötilanteessa [BKW09]. Ne esittävät ohjelmiston toiminnalliset vaati-
mukset käyttötapauksina, jotka ovat sekä käyttäjän että sovelluskehittäjän
ymmärtämässä muodossa.

Regressiotestaus

Regressiotestaus tarkoittaa aiemmin testatun ohjelman uudelleentestaamista.
Sen pyrkimyksenä on varmistaa, että ohjelmaan tehty muutos toimii kuten
tarkoitettu, ja että se ei ole aiheuttanut virheitä jo testattuun toiminnalli-
suuteen. Ohjelmaan tehty muutos voi olla koodin muuttamista, lisäämistä
tai poistamista.
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Regressiotestausta voidaan tehdä monella eri tasolla, mutta yleensä
sillä viitataan järjestelmätestaukseen, ja erityisesti hyväksymistestaukseen
[Har09]. Regressiotestaus voidaan suorittaa aina kun ohjelmaan tehdään
muutoksia kuten säännöllisten ohjelmiston paketointien (builds) jälkeen,
ennen uuden version julkaisua, aina ohjelman kääntämisen jälkeen kuten
ketterän kehityksen yhteydessä on tapana, tai korjausversioiden yhteydessä.
Huolimatta siitä, missä tai milloin regressiotestaus tehdään, sen tavoite on
aina sama: varmistaa, että muutokset toimivat kuten on oletettu ja että ne
eivät ole rikkoneet muuta osaa ohjelmistosta.

End-to-end-testaus

End-to-end-testauksella tarkoitetaan testausta, jolla varmistetaan järjestel-
män ja sen komponenttien toiminta kokonaisuudessaan aina käyttöliitty-
mätasolta tietokantaan asti. Se testaa siis testauspyramidin jokaista tasoa.
End-to-end-testaus on samankaltaista kuin integraatiotestaus, mutta se tes-
taa ohjelmistoa loppukäyttäjän näkökulmasta. End-to-end-testaus olettaa,
että ns. alemmat testaustasot kuten integraatiotestaus ovat hoidettu asian-
mukaisesti [Ray01].

Kuormitus- ja suorituskykytestaus

Kuormitus- ja suorituskykytestauksen tarkoituksena on testata, selviää-
kö sovellus sille suunnitellusta kuormasta ja kuinka tehokkaasti se suo-
riutuu kuormasta, eli onko se tarpeeksi nopea. Tämän tyyppinen testaus
on ei-toiminnallista testausta, jossa testataan järjestelmälle asetettuja ei-
toiminnallisia vaatimuksia. Ei-toiminnalliset vaatimukset mittaavat järjestel-
män laatua vastaamalla kysymyksiin kuinka hyvin tai kuinka laadukkaasti.
Tällaisilla ominaisuuksilla on suuri merkitys loppukäyttäjän kokemaan tyy-
tyväisyyteen tuotteesta. [SLS14]

2.2 Testaus ja katselmoinnit osana ketterää kehitystä

Viimeisen vuosikymmenen aikana suosituimmaksi ohjelmistokehitysmene-
telmäksi on noussut ketterä ohjelmistokehitys. Se on syntynyt tarpeesta
reagoida nopeasti asiakkaan muuttuviin vaatimuksiin kehitystyön aikana.
Ketterä kehitys pyrkii parantamaan ohjelmistokehitystyöskentelyä korosta-
malla tiettyjä asioita ylitse muiden. Vuonna 2001 kirjoitettu ketterä julistus
(agile manifesto) listaa ketterän kehityksen arvot [Agi16]: yksilöt ja kanssa-
käyminen ylitse menetelmien ja työkalujen, toimiva ohjelmisto ylitse kattavan
dokumentaation, asiakasyhteistyö ylitse sopimusneuvotteluiden, vastaaminen
muutokseen ylitse suunnitelmassa pitäytymisen. Näiden arvojen soveltaminen
käytännössä tapahtuu erilaisten ketterien menetelmien kautta. Suosituimmat
ketterät menetelmät ovat XP, Scrum, Crystal Family ja DSDM [HA13].
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Scrum, kuten muutkin ketterät menetelmät pohjautuvat iteratiiviseen
inkrementaaliseen kehitysprosessiin [HA13]. Kehitystyö on jaettu 2-4 vii-
kon sykleihin, sprintteihin, jotka koostuvat kaikista kehitystyön vaiheista
suunnittelusta julkaisuun. Lyhyet syklit mahdollistavat nopean muutoksiin
reagoinnin, mutta periaate kuitenkin on, että sprintin sisältö päätetään etu-
käteen, ja se pysyy muuttumattomana koko syklin ajan. Kun toteutettava
ominaisuus on saatu valmiiksi, se testataan. Sprintin lopuksi, kun kaikki
ominaisuudet on saatu hyväksymistestattua, ohjelmistosta julkaistaan uusi
versio. Testauksen hallinta nähdään usein yhtenä vaikeimmista asioista kette-
rissä projekteissa [MMSd15]. Lyhyiden syklien vuoksi itse testauksen tiukat
aikataulut työntävät testauksen hallinnan usein taka-alalle.

Ketterän kehityksen lyhyet julkaisusyklit ovat haaste ohjelmiston tes-
taukselle, ja tieteellinen tutkimus testauksen tuomisesta osaksi ketterää
prosessia on jokseenkin ristiriitaista [MMSd15]. Ketterän testauksen tulee
noudattaa ketteriä periaatteita. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että
sovelluksen testaus alkaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa kehitysprojektia ja
sovellusta testataan loppukäyttäjän näkökulmasta niin varhain kuin mahdol-
lista. Lisäksi sovelluksen testaus tapahtuu aina välittömästi, kun saadaan
tarpeeksi valmista ja vakaata koodia vietyä versionhallintaan, että testiversio
voidaan rakentaa. Ketterien periaatteiden mukaisesti testauksen tulee olla
myös läpinäkyvää, mikä tarkoittaa sitä, että koko tiimillä on sama tietä-
mys testauksen tilanteesta, eli esimerkiksi automaattisten testien tulokset
julkaistaan kaikkien nähtäville jatkuvan integraation palvelimelle.

Ketterien menetelmien tärkeimpinä laadunvarmistuskeinoina pidetään
testauksen automatisointia, integraatiotestausta, jatkuvaa integrointia sekä
sitä, että testaaja työskentelee osana ketterää tiimiä [MMSd15]. Ketterien
menetelmien ollessa luonteeltaan iteratiivisia, täytyy testauksen tukea no-
peasti ja tehokkaasti suoritettavia testejä, joita voidaan myös tarvittaessa
muuttaa [Cd12]. Testauksen automatisointi nähdäänkin jopa edellytyksenä
ketterien menetelmien onnistuneeseen soveltamiseen [CG09] [Har09].

Jokainen automatisoitavissa oleva kehitystyön toimenpide tulisi automa-
tisoida [Col16]. Automaattiset testit suositellaankin ajettaviksi jatkuvan
integroinnin palvelimen avulla. Jatkuvan integraation palvelin nopeuttaa
ja parantaa testauksen laatua mahdollistamalla jatkuvan sovelluskoodin in-
tegroinnin, testien suorittamisen ja sovelluksen paketoinnin lisäksi myös
sovelluspaketin asentamisen kohdeympäristöön ja käyttöliittymätason tes-
tien suorittamisen sitä vasten. Jatkuvan integroinnin prosessi on esitetty
kuvassa 3. Yksi suosituimmista jatkuvan integraation palvelimista on Jen-
kins, joka on integroitavissa Seleniumin kanssa, ja jota käytetään myös
Tukisovellus-projektissa.

Ketterässä kehityksessä testaus on prosessi, joka jatkuu koko ohjelmiston
kehityksen ja elinkaaren ajan. Ohjelmiston koon kasvaessa sprintti sprintiltä,
tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän testausta. Ketterässä kehityksessä
testaus tehdään osana sprinttiä. Testaustiimi osallistuu paitsi virheiden löytä-
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Kuva 3: Jatkuvan integroinnin prosessi

miseen, myös niiden estämiseen [CG09]. Tämä edellyttää, että testaajat ovat
mukana jo hyvin alkuvaiheessa projektia, ja tekevät yhteistyötä sovelluskehit-
täjien kanssa. Ketterän kehityksen periaatteisiin kuuluu myös testivetoinen
kehitys [CG09] [SLS14]. Ennen toiminnallisuuden toteutusta kirjoitetaan
testikoodi, minkä jälkeen kirjoitetaan ohjelmakoodi, joka läpäisee kirjotetun
testin. Tavallisesti lähestymistapaa käytetään yksikkötestauksen yhteydessä,
jolloin ohjelmakoodia tuotetaan pienissä osissa kirjoittamalla metodeille tes-
titapaukset juuri ennen varsinaista toteutusta. Lähestymistavalla pyritään
testikattavuuden lisäksi parempaan rajapintasuunnitteluun [SLS14].

Koodikatselmoinnit ovat myös yksi ketterän kehityksen laadunvarmis-
tusmenetelmistä. Koodikatselmoinnilla tarkoitetaan systemaattista sovellus-
koodin läpikäyntiä joko manuaalisesti tai jonkin työkalun avulla [BB13].
Koodikatselmoinnin tarkoituksena on

• löytää ohjelmointivirheitä

• jakaa koodin omistajuutta ja tehdä sovelluskehittäjistä vähemmän
suojelevia omaa koodiaan kohtaan

• siirtää tietoa tiimin jäsenten kesken

• auttaa parantamaan tiimin koodauskäytäntöjä

• parantaa koodinlaatua

• edistää vaihtoehtoisten, parempien ohjelmointiratkaisujen löytymistä

Koodikatselmointi tähtää ennen kaikkea tuotteen laadun parantamiseen,
mutta esimerkiksi tiedonsiirto tiimin jäsenten kesken ja koodin omistajuu-
den jakaminen voivat parantaa myös kokonaisuudessaan kehitysprosessia.
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Manuaalisten koodikatselmointien ollessa aikaavieviä, on viime vuosina koo-
dikatselmointeja alettu suorittamaan siihen tarkoitettujen työkalujen avulla.
[BB13]

2.3 Nykypäivän web-sovellukset

Web-sovellukset ovat nykypäivänä kaikkien saatavilla maailmanlaajuises-
sa internetissä. Web 2.0 -termillä viitataan viimeisten kymmenen vuoden
aikana tapahtuneeseen muutokseen: staattisista dokumentti-keskeisistä web-
sovelluksista on siirrytty dynaamisiin, käyttäjäkeskeisiin web-sovelluksiin.
Web 2.0 mahdollistaa ominaisuuksiltaan monipuolisten ja interaktiivisten
käyttöliittymien suunnittelun [MAHY11]. Nämä ominaisuudet taas edellyt-
tävät sopivia menetelmiä, tekniikoita, työkaluja ja prosesseja web-sovellusten
testaamiseksi [DiL05].

Keskeistä web 2.0-sovelluksille on AJAX-teknologia. AJAX-teknologian
muodostavat asynkroninen JavaScript ja XML. AJAX-teknologia erottaa
client-pään toiminnan palvelinpään toiminnoista. Vanhojen perinteisten web-
sovellusten kohdalla jonkin käyttöliittymän toiminnon suorittaminen (esimer-
kiksi tallennus) pakottaa käyttäjän odottamaan niin kauan, kunnes pyyntö
on toimitettu ja käsitelty palvelimella. AJAX-sovelluksen tapauksessa käyt-
täjän pyyntö lähtee palvelimelle prosessoitavaksi asynkronisesti, eli käyttäjä
voi jatkaa toimintaansa keskeytymättä. [MAHY11]

Perinteisten web-sovellusten tapauksessa käyttäjä osoittaa jonkin URL:in
selaimelle, joka lähettää HTTP-pyynnön palvelimelle. Palvelin käsittelee
pyynnön suorittamalla palvelinpään ohjelmakoodia ja on tarvittaessa yhtey-
dessä tietokantoihin. Palvelin muodostaa käyttäjälle lähetettävän HTML-
vastauksen. Vastauksen saatuaan käyttäjän selain lataa uuden HTML-doku-
mentin. Pyynnön aikana käyttäjä ei voi jatkaa sovelluksen käyttöä, ja selai-
men uudelleenlataus ylikirjoittaa koko sivun, eli kaiken aiemman toiminnan.
[MAHY11]

AJAX-sovellus lyhentää pyyntöön ja vastauksen saamiseen kuluvaa aikaa
sallimalla käyttäjän jatkaa sovelluksen käyttöä sillä aikaa, kun pyyntöön
liittyvää uutta sisältöä vielä prosessoidaan. AJAX-mallin mukaan toteute-
tussa sovelluksessa käyttäjä laukaisee toiminnallaan JavaScript-tapahtuman.
JavaScript-koodi lähettää asynkronisen HTTP-pyynnön palvelimelle, jonka
jälkeen palvelin käsittelee sen kuten perinteisen web-sovelluksen tapaukses-
sa. Vastaus lähetetään kutsujalle HTML:n sijaan XML-muotoisena. Kun
koko vastaus on vastaanotettu, laukaisee AJAX-moottori JavaScript-callback-
funktion, joka tarvittaessa dynaamisesti päivittää käsiteltävän web-sivun
manipuloimalla sen DOM-puuta. DOM-puu on tietorakenne, jossa ylläpide-
tään käsiteltävän web-sivun HTML-elementtejä. Käyttäjä voi jatkaa sivun
käyttöä DOM-puun päivityksen ajan, koska sivua ei ladata kokonaan uudel-
leen. [MAHY11]

Tyypillinen AJAX-sovellus koostuu kahdesta client-pään komponentis-
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ta: käyttöliittymästä ja AJAX-moottorista [MAHY11]. Nämä komponentit
keskustelevat asynkronisesti palvelinpään kanssa. Käyttöliittymä koostuu
HTML:llä ja CSS:llä esitetyistä komponenteista. AJAX-moottori käsittelee
käyttäjän laukaisemat tapahtumat ja lähettää pyynnöt palvelimelle. Asynk-
ronisen pyynnön lähetyksen yksityiskohdat ja callback-funktio on koodattu
XMLHttpRequest (XHR)-objektin avulla, joka lähetetään pyynnön mukana
palvelimelle. Kuvassa 4 on esitetty AJAX-sovelluksen ja perinteisen web-
sovelluksen toiminta.

Kuva 4: AJAX-sovelluksen ja perinteisen web-sovelluksen arkkitehtuuri

Nykyisin JavaScript-kirjastot helpottavat merkittävästi AJAX-sovellusten
kehittämistä. Esimerkiksi AngularJS ja React abstraktoivat DOM-puun,
XMLHttpRequest-pyynnöt ja tarjoavat käyttöliittymän suunnittelumalleihin
perustuvia korkean tason rajapintoja [Ang16] [Rea16]. Käytännössä web-
sovellusten kehittäminen perustuu aina yhteen tai useampaan kirjastoon,
jotka pyrkivät ratkaisemaan perinteisen AJAX-sovelluksen monimutkaisuut-
ta.

Web-sovellukset ja niiden komponentit ovat usein hyvin heterogeenisiä
teknologialtaan ja ajoympäristöiltään [DiL05]. Niitä rakennetaan eri ta-
voin ja eri ohjelmointikielillä, sekä niiden palvelinalustat ja selaimet, joilla
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sovelluksia käytetään, vaihtelevat. Yhtäaikaiset, eri puolille maapalloa jakau-
tuneet suuret määrät käyttäjiä ovat myös hyvin tyypillisiä web-sovelluksille.
Omalaatuista on myös se, että web-sovelluksen komponentteja voidaan luoda
ajonaikaisesti. Kaikki nämä ominaisuudet tulee ottaa huomioon jo suun-
niteltaessa sovelluksen testausta; esimerkiksi suuri määrä samanaikaisia
käyttäjiä edellyttää suorituskyky- ja kuormitustestausta, eri selaimet edel-
lyttävät käytettävyys- ja yhteensopivuustestausta, erilaiset ja mahdollisesti
dynaamisesti generoitavat komponentit ja monimutkainen arkkitehtuuri taas
edellyttävät navigointitestausta ja toiminnallista testausta.

3 Automaattinen testaus
Luvussa kerrotaan, mitä automaattinen testaus on, minkälaisia hyötyjä sillä
voidaan saavuttaa ja minkälaisia rajoituksia sen käyttöön ja käyttöönottoon
liittyy. Lisäksi käsitellään automaattisesta testauksesta syntyviä kustannuk-
sia, ja esitellään yksi tämän hetken suosituimmista testauksen automatisoin-
nin työkaluista, Selenium.

Manuaalitestaus on pitkään ollut vallitseva testausmuoto niin uusien so-
vellusten toteuttamisessa kuin ylläpidossa olevien järjestelmienkin kohdalla
[WA06]. Yhä enenevässä määrin ohjelmistokehitysalalla haasteita aiheut-
tavat korkeat kustannukset, ohjelmistojen suuri monimutkaisuus, nopeat
toimitusajat, ylläpitovaikeudet ja loppukäyttäjän tyytyväisenä pitäminen.
Testauksen automatisoinnilla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin.

Testauksen automatisointiin on nykyään tarjolla useita erityyppisiä rat-
kaisuja. Pienet ja suuret ohjelmistoprojektit ovat yrittäneet testauksen auto-
matisointia heikoin tuloksin. Osa on luovuttanut, ja osa kokee saavuttaneensa
vain pienen osan luvatuista hyödyistä [RW06] [WA06]. Tutkimustulokset tes-
tauksen automatisoinnin hyödyistä, rajoituksista ja kustannuksista eivät ole
ristiriidattomia. Onnistuessaan testauksen automatisointi kuitenkin nopeut-
taa laadunvarmistusta, ja on siten tärkeää erityisesti ketterien menetelmien
yhteydessä [Cd12] [MMSd15].

Testauksen automatisoinnilla tarkoitetaan testaustoimintojen kuten tes-
tiskriptien toteutusta ja suorittamista sekä testien tulosten toteamista auto-
maattisesti tietokoneella [DRP08]. Testaustoimintojen automatisointiin on
nykypäivänä tarjolla useita erilaisia automatisointiin tarkoitettuja työkaluja.
Jokaisen projektin tulisi tapauskohtaisesti miettiä itselleen parhaiten sopivat
työkalut automatisoinnin toteuttamiseksi. Hyvä työkalu on edellytys onnis-
tuneelle automatisoinnille. Myöhemmin tässä luvussa esitellään yksi tämän
hetken suosituimmista testauksen automatisoinnin työkaluista, Selenium.

Testauksen automatisointia voidaan tehdä usealla eri tasolla testauksen
hallinnasta, yksikkötestauksesta ja testidatan generoinnista aina suoritusky-
kytestaukseen ja toiminnalliseen käyttöliittymätason testaukseen [WA06].
Suorituskykytestaus ja regressiotestaus ovat perinteisesti olleet suosituim-
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mat automatisointikohteet. Suorituskykytestaustyökalut ovat hyvinkin ke-
hittyneitä, mutta testauksen kalleuden vuoksi suorituskykytestaus on har-
vinaisempaa. Suurin mahdollisuus kustannushyötyihin nähdään olevan niin
kutsutulla testien suorituksen automatisointiteknologialla (test execution
automation technology), jota usein kutsutaan termein toisto/nauhoitus-,
“capture/playback”- tai “record/playback”-teknologia [WA06]. Aiemmin
automatisointi tehtiin nimenomaan työkalujen nauhoitusominaisuuksilla,
mutta hyvin pian nähtiin sen olevan virhealtista ja kallista ylläpidon näkö-
kulmasta [WA06] [XP09]. Testien suorituksen automatisointiteknologialla
automatisoidaan yleensä toiminnallinen, järjestelmä- ja/tai regressiotestaus.

3.1 Automaattisen testauksen hyödyt

Tässä aliluvussa käydään läpi kirjallisuudesta löydettyjä testauksen automa-
tisoinnin hyötyjä [RMM12], joita ovat parantunut tuotelaatu, vähentynyt
testaukseen kuluva aika sekä alentuneet kustannukset.

Parantunut tuotelaatu

Automatisoitu testaus parantaa tuotteen laatua muun muassa paremmalla tes-
tikattavuudella [RMM12]. Automatisoidut testit mahdollistavat kattavuus-
työkalujen ja profiloijien käytön, jotka antavat palautetta testien laadusta eli
siitä, mihin koodin osiin testi ulottuu, ja näin auttavat kehittämään testiä
[BWK05]. Tämän tyyppinen testien jalostaminen on huomattavasti vaikeam-
paa manuaalisten testien tapauksessa. Näin voidaan rakentaa laadukkaampia
testitapauksia vähemmällä työllä.

Parantunut tuotelaatu näkyy loppukäyttäjälle alhaisempana virheiden
määränä sovelluksessa. Akateeminen tutkimus tarjoaa näyttöä siitä, että tes-
tauksen automatisoinnilla virheiden havaitsemisen tehokkuus kasvaa manuaa-
litestaukseen verrattuna erityisesti testien tekovaiheessa [BWK05] [RMM12]
[Kan97]. Kuitenkin Rafi et al. [RMM12]:n tutkimukseen osallistuneista oh-
jelmistokehitysalan ammattilaisista 58 prosenttia oli eri mieltä väittämän
kanssa. Haastateltavat perustelivat vastaustaan sillä, että oikein tehtynä
molemmat ovat yhtä tehokkaita tai tehottomia riippuen testaajasta. Myös
Collins ja de Lucena Jr. havaitsivat tutkimuksessaan [Cd12], että korkea
käyttöliittymätason testauksen automatisoinnin aste kehitysprojektin aikana
ei ennakoi virheiden suuren määrän löytymistä. Tällöin testaajilla menee
suuri osa ajasta (jatkuvasti rikkoutuvien) testien automatisointiin ilman
oikeaa arvoa projektille. Kun testaajat sen sijaan automatisoivat vain välttä-
mättömimmät hyväksymistestattavat ominaisuudet, automatisoinnin aste
laski, mutta virheiden löytyminen lisääntyi, koska testaajilla jäi arvoa tuotta-
vien testien automatisoinnin lisäksi aikaa myös muulle testaukselle. Voidaan
siis sanoa, että oikeilla automatisoitavien testien valinnoilla voidaan lisätä
virheiden havaitsemisen kokonaistehokkuutta projektissa.
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Tuotelaatua parantaa myös automaattisten testien luotettavuus. Manu-
aalisessa testauksessa on olemassa riski inhimillisille virheille testien suorituk-
sessa, mutta automaattiset testit suoritetaan aina samalla tavalla jokaisella
suorituskerralla. Automaattiset testit ovat siten luotettavampia kuin ma-
nuaalisesti suoritetut testit. Automaattiset testit vaikuttavat luottamuksen
kasvuun ohjelmistoa kohtaan niin asiakkaan kuin sovelluskehittäjien näkö-
kulmasta. Toisaalta esimerkiksi sovelluskehittäjien liiallinen luottamus au-
tomaattisiin testeihin voi vaikuttaa myös negatiivisesti sovelluksen laatuun,
jos kehittäjät eivät vaivaudu itse testaamaan koodiaan kunnolla.

Vähentynyt testaukseen kuluva aika

Automaattinen testaus vähentää testaukseen kuluvaa aikaa mahdollistamalla
useampien testien suorittamisen tietyssä aikaikkunassa [RMM12]. Auto-
maattisten testien hyöty tulee esiin juuri testiä toistamalla, ei yhden kerran
suorittamisella. Saman testin toistaminen manuaalisesti yhä uudelleen ja
uudelleen on rahan haaskausta. Automatisoitu testaus ei kuitenkaan poista
manuaalisen testauksen tarvetta, vaan se voidaan nähdä manuaalisen testauk-
sen täydennyksenä, joka vapauttaa testaajat tavanomaisista, samanlaisina
toistuvista regressiotestien suorittamisista arvokkaampiin, ihmisen päättelyä
vaativiin töihin.

Testauksen työmäärän vähentymiseen vaikuttaa lisäksi se, että automati-
soinnin työkalut on oikein valittu. Testausinfrastruktuuriin panostaminen
voi merkittävästi vähentää testaajien automatisointiin käyttämää työmää-
rää. Automatisointityökaluja on monenlaisia ja monen hintaisia eikä yksi
automatisointityökalu ikinä tule sopimaan kaikille ohjelmistoille, vaan on
käytettävä aikaa sopivan työkalun löytämiseen. Lisäksi voidaan sanoa, että
testaaja tekee työkalusta arvokkaan. Jos työkalu estää testaajaa tekemästä
haluamiaan asioita, on työkalu vähemmän arvokas.

Mitä ylläpidettävämpiä testeistä tehdään, sitä vähemmällä työllä ne
ovat toistettavissa. Testien ylläpidettävyyteen vaikuttavat monet asiat, joita
käydään tarkemmin läpi seuraavassa luvussa. Erityisesti testien korkean
uudelleenkäytettävyyden on havaittu tekevän automatisoidusta testauksesta
tuottavaa [RMM12].

Alentuneet kustannukset

On tutkittu, että regressiotestaus vie merkittävän osan kehitys- ja ylläpito-
kustannuksista. Jopa 80 prosenttia testauskustannuksista kuluu regressio-
testaukseen, ja regressiotestauksen osuus voi olla jopa 50 prosenttia koko
ohjelmiston ylläpitokustannuksista [Har09]. Täten hyvin toteutetulla auto-
matisoinnilla saavutettavat kustannushyödyt voivat regressiotestausvaiheessa
olla huomattavia. Testauksen automatisoinnin kustannuksia on käsitelty
tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.
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3.2 Automaattisen testauksen haasteet

Berner et al. [BWK05] tutkivat 12 projektia kokemusraportissaan (expe-
rience report). Projektien suurimmat kompastuskivet testauksen automa-
tisoinnissa olivat automaattisen testauksen testausstrategian puuttuminen,
testien toistomäärän aliarviointi, testien alhainen toistomäärä ja -tiheys, har-
haluulo, että automatisoidut testit korvaavat täysin manuaaliset testit, tes-
tattavuuden unohtaminen ei-toiminnallisista vaatimuksista sekä testaukseen
vaadittavien osasten (testware) ylläpidon vaikeus. Samoja automatisoinnin
haasteita ovat löytäneet myös Rafi et al. [RMM12] sekä Crispin ja Gregory
[CG09]. Crispin ja Gregory [CG09] korostavat lisäksi testaajien ja sovellus-
kehittäjien asennetta, osaamista ja vanhoja tapoja esteinä menestyksekkäälle
automatisoinnille.

Testausstrategian puuttuminen

Testausstrategia määrittää, minkä tyyppisiä testejä (toiminnalliset testit,
suorituskykytestit, luotettavuustestit) suoritetaan milläkin testaustasolla
(yksikkötestaus, integraatiotestaus jne.), ja mitkä testit automatisoidaan tai
mitä testejä tuetaan työkaluin. Testausstrategian valintaan liittyvinä yleisinä
virheinä Berner et al. [BWK05] luettelevat unohdetut testityypit, väärät
odotukset, testaustasojen hajauttamisen puuttuminen ja testaustyökalujen
hyödyntäminen ainoastaan testien ajossa.

Eri testaustasojen testauksella on erilaiset tavoitteet. Voidaan sanoa, että
testit, jotka ovat vaikeasti toteutettavissa manuaalisesti, ovat myös hankalia
automatisoida. Väärälle testaustasolle sijoitetut testit ovat vaikeita toteuttaa
huolimatta siitä, ovatko ne manuaalisia tai automaattisia. Esimerkiksi yk-
sikkötestit keskittyvät yleensä ohjelmatason logiikkaan tietyn komponentin
sisällä ja komponentin rajapinnan oikeaan toteutukseen. Näiden asioiden
testaaminen käyttöliittymätason testeillä olisi hyvin tehotonta, ellei jopa
mahdotonta. Sovellusta voisi olla vaikea saada tilaan, jossa kyseisen kom-
ponentin toimintaa voisi testata, ja vaikka tämä onnistuisi, ei sovelluksen
tilan todentaminen välttämättä olisi mahdollista käyttöliittymätasolla. Myös
järjestelmätason testauksessa esiin tulevien ohjelmatason virheiden paikanta-
minen ja selvitys on huomattavasti työläämpää. Berner et al. [BWK05]:n
mukaan sovelluksia testataan usein vain järjestelmätasolla. Yksikkötestejä
kirjoitetaan epäsystemaattisesti ja esimerkiksi integraatio-testit ja vikasietoi-
suus (robustness) laiminlyödään yleensä kokonaan. Tämä johtaa tehottomaan
testaukseen.

Useilla organisaatioilla on epärealistiset odotukset testauksen automa-
tisoinnin hyödyistä. Automatisoinnilla pyritään saamaan mahdollisimman
nopea sijoitetun pääoman tuotto (ROI, return of investment), ja jos sitä ei
saavuteta, hylätään automatisointi hyvin nopeasti. Kuitenkin automatisoin-
nilla on etuja, kuten lyhyemmät julkaisusyklit sekä testauksen laadun paran-
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tuminen, jotka eivät suoraan näy tuotossa. Lyhyemmät julkaisusyklit ovat
mahdollisia, koska testejä voidaan suorittaa useammin, jolloin virheet havai-
taan ja korjataan nopeammin. Testauksen laatu ja syvyys taas paranee, kun
testaajien ei tarvitse käyttää aikaa ikäviin yksitoikkoisiin regressiotesteihin,
ja heillä on siten enemmän aikaa testitapausten parempaan suunnitteluun.

Organisaatioilla on tavoitteena säästää mahdollisimman paljon aikaa,
rahaa ja vähäisiä testausresursseja. Tämän vuoksi he usein automatisoivat
jonkin joukon käyttöliittymätestejä. Tämä kuitenkin harvoin on tehokas
testauksen automatisoinnin strategia, koska käyttöliittymätason testaukseen
liittyy monia ongelmia. Käyttöliittymätason testien toteuttaminen on ai-
kaa vievää ja käyttöliittymä muuttuu usein, jolloin myös testejä joudutaan
muuttamaan. Järjestelmän vastauksen ja tilan todentaminen voi olla han-
kalaa, koska järjestelmän tila ei ole läpinäkyvä, tai koska sen todentaminen
tekee testistä yhä alttiimman muutoksille. Lisäksi automaattiset käyttöliitty-
mätason testit löytävät usein vain virheet, jotka testin suunnittelija halusi
niiden löytävän. Tämän vuoksi hyvä automatisointistrategia yhdistää useita
lähestymistapoja kuten järjestelmätestauksen, integraatiotestauksen ja yksik-
kötestauksen automatisoinnin. Usein yhtä lähestymistapaa varten kirjoitettu
testikoodi on uudelleenkäytettävissä useammassa lähestymistavassa, mikä
tekee niiden yhdistämisestä entistä tehokkaampaa.

Neljäs testauksen automatisoinnin strategiaan liittyvä ongelma on se,
ettei olemassa olevia työkaluja hyödynnetä Berner et al. [BWK05]:n mukaan
tarpeeksi. Testien ajon lisäksi niitä voitaisiin hyödyntää enemmän esimerkiksi
testien suunnittelussa ja testitulosten analysoinnissa ja raportoinnissa. Hyvä
testauksenhallintatyökalu maksaa usein itsensä takaisin.

Testien toistomäärän aliarviointi

Tiettyjen testien, kuten suorituskyky- ja kuormitustestien suorittaminen
manuaalisesti ei olisi järkevää. Muunlaisten testien kohdalla automatisoinnin
kannattavuus riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon samaa testiä toistetaan.
Aina kun automatisoitu testi toistetaan, sen kustannustehokkuus kasvaa.
Sama testi toistetaan yleensä sekä kyseisen ominaisuuden kehityksen aikana
että ominaisuuden julkaisua seuraavissa julkaisuissa. Useasti testin toisto-
määrä molemmissa tapauksissa aliarvioidaan. Jos testin automatisointi ei
ole kannattavaa, se ei yleensä ole seurausta siitä, että testiä suoritettaisiin
liian vähän, vaan useimmiten epäsopivasta testausstrategiasta, sovelluksen
huonosta testattavuudesta tai testaukseen käytetyistä resursseista.

Jos testitapaus arvioidaan toistettavaksi vähintään 10 kertaa sovelluksen
elinkaaren aikana, on se potentiaalinen kandidaatti automatisoinnille. Berner
et al. [BWK05]:n kokemuksen mukaan lähes kaikki testitapaukset ajetaan
viidestä kymmeneen kertaa, ja vähintään 25 prosenttia testitapauksista
ajetaan huomattavasti yli 20 kertaa. Testit, joita ajetaan useasti, ovat yleensä
smoke-testejä sekä komponentti- ja integraatiotestejä.
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Testien alhainen toistomäärä ja -tiheys

Testauksen automatisointi usein epäonnistuu, koska testejä ei ajeta riittävän
usein ja tiheällä tahdilla. Berner et al. [BWK05]:n mukaan tämä on jopa
pääsyy testauksen automatisoinnin epäonnistumiselle huolimatta sopivasta
testausstrategiasta ja testausvälineistöstä. Testien ylläpitoon ja suorittami-
seen vaadittu työ kasvaa suhteettomasti, jos testejä ei ajeta tiheästi. He ovat
havainneet testien rappeutumiseen johtavan polun olevan nelivaiheinen.

Projektin alkuvaiheessa testit luodaan suunnitellusti, ja ne ovat tervetul-
lut lisä testauksen avuksi. Tässä vaiheessa testejä on vielä vähän, ja niiden
ymmärrettävyys ja eheys ovat korkealla tasolla. Testit myös lisäävät subs-
tanssin ymmärrystä. Ne voidaan suorittaa automaattisesti ilman ongelmia,
ja väärän tuloksen tuottavia testejä (false positives) esiintyy vähän. Vir-
heelliset testit korjataan välittömästi. Testausstrategian epäsopivuus johtaa
testauksen automatisoinnin epäonnistumiseen usein tämän vaiheen lopussa
tai toisen vaiheen alussa, koska testit eivät lisää substanssin ymmärrystä,
testien toteuttaminen vie liikaa aikaa eikä testitapausten laatu ole riittävällä
tasolla virheiden löytämiseen.

Toisessa vaiheessa testausvälineet ovat jo testaustiimille tuttuja, ja uusia
testejä syntyy nopeasti uusien ominaisuuksien mukaan. Bernerin et al.
[BWK05]:n kokemuksen mukaan uusia virheitä havaitaan erityisesti tes-
tin tekovaiheessa, ei niinkään sen toistuvissa ajoissa. Tällöin tiimi kokee, että
jo olemassa olevilla testeillä ei ole niin paljon arvoa kuin uusilla. Olemassa
olevilla on todellisuudessa suuri arvo samojen virheiden ilmenemisessä sekä
uusien syntymisessä, kun muita uusia ominaisuuksia toteutetaan. Toisessa
vaiheessa testejä on edelleen suhteellisen vähän, ne ovat ymmärrettäviä, ja
virheelliset testit edelleen korjataan pikaisesti. Uusien testien teko aletaan
kokemaan tärkeämpänä, kuin vanhojen ylläpito, ja tiimi alkaa pitää normaa-
lina, että osa testeistä on aina “punaisena”, eli joko toimimattomassa tilassa
tai testin ajossa on tullut virhe. He kuitenkin usein tietävät edelleen mik-
si testit ovat punaisena. Automaattisten testien välttämättömyys vähenee,
kun substanssi tulee testaajille tutummaksi. Testien ylläpitoon käytetään
vähemmän aikaa ja samalla tietämys siitä, mitä testit tekevät, vähenee. Vai-
heen lopussa alkaa olla kätevämpää olla suorittamatta testejä, tai ainakaan
tarpeeksi usein ja kokonaan.

Kolmannessa vaiheessa automaattisten testien hyödyt aletaan jälleen
ymmärtää, kun muun muassa rajapintojen vakaus nousee tärkeämmäksi.
Testien päivittäisen suorittamisen hyödyt olisivat tervetulleita, mutta usein
tässä vaiheessa testien ymmärrettävyys ja eheys ovat jo liian alhaisella tasolla
niiden tehokkaaseen suorittamiseen, ja niitä ei voida palauttaa ilman huomat-
tavaa työmäärää. Tässä vaiheessa projektia testien uudelleenrakentamiseen
ja niihin uudelleensijoittamiseen ei yleensä lähdetä. Jos sitä ei kolmannen
vaiheen kuluessa tehdä, siitä tulee lopullisesti mahdotonta.

Neljännessä vaiheessa testien suorittamisen mahdollisuus on hukattu. Nyt
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niiden olemassaolo olisi kuitenkin tärkeämpää kuin ikinä; usein tässä vaiheessa
projektia tehdään paljon integrointia, kehitystä ja suorituskykyyn vaikuttavia
muutoksia. Testien tarpeellisuuteen mahdollisesti havahdutaan ja jos ne
koetaan riittävän tärkeiksi, alkaa testien rakentamisen toinen yrityskerta.

Harhaluulo, että automatisoidut testit korvaavat täysin manuaali-
set testit

Manuaalisilla testeillä havaitaan suurin osa uusista virheistä, ei automaatti-
silla testeillä. Berner et al. [BWK05] tukevat Karnerin [Kan97] havaintoa
siitä, että 60 - 80 prosenttia automatisoiduilla testeillä löydetyistä virheis-
tä löydetään testiä toteutettaessa ja ensimmäistä kertaa suoritettaessa, ei
sen seuraavien toistokertojen aikana. Automatisoidun testin suorittamisen
tarkoitus on tarkistaa yksikön oikea toiminta uudelleen ja uudelleen. Auto-
matisoitu testi ei voi jatkuvasti löytää uusia virheitä, kuten kokenut testaaja,
koska hyvä testaaja käyttää hyödyksi kokemustaan kehitystiimin ja teknolo-
gian heikkouksista aiheuttaakseen vikatilanteita ja löytääkseen järjestelmän
virheet. Tässä mielessä testauksen automatisointi voi aiheuttaa illuusion
hyvästä tuotelaadusta; odotetaan, että testi löytää uusia ja uusia virheitä, ja
kun näin ei tapahdu, oletetaan ettei virheitä ole.

Testattavuuden unohtaminen ei-toiminnallisista vaatimuksista

Testattavuus koostuu sovelluksen testattavuudesta ja ympäristön soveltu-
vuudesta automatisoituun testaukseen. Sovelluksen testattavuutta hankaloit-
tavat muun muassa seuraavat sovellusarkkitehtuuriset ongelmat: kerrosark-
kitehtuurin puute, komponentteja ei pystytä korvaamaan niin kutsutuilla
jäljittelijäkomponenteilla (mocking) eristettyjen testien suorittamiseksi eri
kerroksille, liian vähäinen tarkistettujen ehtojen (assertion) määrä ja puuttu-
vat tai itseään selittämättömät virheviestit. Testattavuus tulisikin määritellä
ei-toiminnallisissa vaatimuksissa, jotta se tulisi huomioon otetuksi jo järjes-
telmän suunnitteluvaiheessa. Voidaan sanoa, että sovelluksen testattavuus
estää tai mahdollistaa automaattisen testauksen. Usein esimerkiksi sovelluk-
sen virheenkäsittely on vaikeasti testattavissa, ja Berner et al. [BWK05]
väittävätkin, että heille vastaantulleiden kaupallisten sovellusten virheitä
käsittelevästä koodista ainoastaan 50 prosenttia on oikeasti testattu ennen
kuin järjestelmä on integroitu. Ilman kunnon työkaluja manuaalisilla testita-
pauksilla tähän on vaikea päästä koodin syvien rakenteiden vuoksi. Asiat,
jotka tekevät ympäristön soveltuvuudesta automatisoituun testaukseen hei-
komman, ovat muun muassa manuaalinen testiinvientiprosessi, puutteellinen
pääsy testeille oleelliseen infrastruktuuriin ja riittämätön mahdollisuus tark-
kailla testien suoritusta.
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Testausmateriaalin (testware) ylläpidon vaikeus

Testausmateriaalilla tarkoitetaan kaikkia automatisoidussa testauksessa tar-
vittavia osasia, kuten testiskriptit, testiajurit, simulaattorit, syöte-data, odo-
tettu tulos-data ja erilaiset testaustyökalut. Jokaisen sovelluksen julkaisun
osalta myös testausmateriaalia pitää ylläpitää. Julkaisusyklistä riippuen
ylläpidolla on usein paljon suurempi vaikutus testauksen automatisoinnin
kokonaiskustannuksiin, kuin itse testien toteuttamisesta aiheutuneilla kus-
tannuksilla. Tästä syystä testausmateriaali vaatii myös suunnittelua kuten
sovelluskin. Rafi et al. [RMM12]:n mukaan yksi automatisoinnin suurim-
mista haasteista on testien rakentaminen ylläpidettäviksi. Tätä käsitellään
tarkemmin seuraavassa luvussa.

Kaiken kaikkiaan automatisointiprojektien voidaan todeta olevan sa-
manlaisia kehitysprojekteja, kuin järjestelmän kehitysprojekti. Ne kohtaavat
samoja ongelmia ja niissä tulisi noudattaa samaa huolellisuutta ja käytäntöjä,
kuin itse järjestelmän kehitystyössä [BWK05].

3.3 Automaattisen testauksen kustannukset

Tutkimusten mukaan testaukseen kuluu 11-60 prosenttia projektin kokonais-
kustannuksista [IST16] [RW06] [Har09] [Ray01]. Samanaikaisesti kasvava
kansainvälinen kilpailu, tiukentuvat budjetit ja aikataulut, sekä kiihtyvätahti-
set kehitysprosessit luovat paineita testaukselle. Testauksen automatisoinnilla
pyritään vähentämään testaukseen kuluvia kustannuksia ja helpottamaan
aikataulupaineita. Jotta testauksen automatisoinnista saataisiin sen potenti-
aaliset hyödyt irti, on siihen investoitava rahaa ja aikaa. Jokaisessa projek-
tissa tulisi testauksen automatisoinnin kannattavuus arvioida taloudellisesta
näkökulmasta. Usein epäonnistuneiden automatisointiyritysten taustalla on
testauksen automatisointiin vaadittavan investoinnin huomattava aliarviointi
[RW06].

Testauksen automatisoinnin kustannuksiin vaikuttaa se, miten monta tes-
tiä automatisoidaan, kun taas manuaalisen testauksen kustannuksiin vaikut-
taa se, miten monta kertaa testiä suoritetaan. Tämä voidaan havaita jakamal-
la testauksen kustannukset kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin [RW06].
Kiinteät kustannukset ovat näkyviä kustannuksia kuten testin suunnitteluun
ja toteuttamiseen kuluvat testaajan työtunnit. Yhden testin automatisoinnin
kustannukset (Va) ovat usein korkeammat, kuin saman testin suorittami-
nen kertaalleen manuaalisesti (Vm). Muuttuvat kustannukset taas riippuvat
testin suorituskertojen lukumäärästä. Manuaalisilla testeillä muuttuvat kus-
tannukset voidaan tällöin kertoa suoraan suorituskertojen lukumäärällä (n),
kun taas automatisoiduilla testeillä muuttuvia kustannuksia syntyy saman
verran riippumatta siitä, kuinka monta kertaa testiä ajetaan. Kun lasketaan
näin yhden testin kustannuksia, nähdään että testi kannattaa automatisoida
silloin, kun automatisoinnin kustannus on pienempi kuin saman testin suorit-
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taminen yhtä monta kertaa manuaalisesti sen koko eliniän aikana. Testistä
riippuen kynnys tälle vaihtelee 2-20 testin manuaalisen suorituskerran välillä.
Tätä on havainnollistettu kuvassa 5.

Kuva 5: Testauksen automatisoinnin kustannukset suhteessa manuaaliseen
testaukseen [RW06]

Yllä esitetty kustannusten laskukaava on yksinkertaistettu, mutta pe-
riaatteessa toimiva. Se kertoo, että vaikka yhden testin automatisoinnin
kustannukset ovat korkeammat, automatisointi maksaa itsensä takaisin suori-
tuskertojen lukumäärän kasvaessa. Kaavan heikkous on kuitenkin siinä, että
se ei kerro koko projektin automatisoinnin hyödyllisyydestä, vaan ainoastaan
yhden testitapauksen kustannuksista, eikä se ota automatisoinnin hyötyjä
huomioon millään lailla. Lisäksi automaattisen ja manuaalisen testauksen
voidaan sanoa ennemmin olevan kaksi erilaista prosessia kuin kaksi tapaa
suorittaa sama prosessi, eli usein unohdetaan, että manuaalitestaus ei ole sa-
ma asia kuin automaattitestaus. Automaattisella testauksella ei voida tehdä
esimerkiksi tutkivaa testausta (exploratory testing). Kaava ei myöskään ota
huomioon sitä, että kaikki testit eivät ole yhtä kriittisiä ohjelmiston toimivuu-
den kannalta, tai että automatisoinnin kustannuksia voi syntyä muustakin
kuten työkalujen hankinnasta, väärän tuloksen tuottavista testeistä (false
positives) tai testeistä, joista on toiminnallisuuden muutosten vuoksi luovut-
tu. Testauksen automatisoinnin kannattavuuden arvioinnissa tulisikin siis
ottaa huomioon paitsi kokonaiskustannukset, myös automatisoinnin hyödyt
ja sijoitetun pääoman tuotto-odotukset (ROI, return of investment).
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Koska hyötyjä on usein vaikea laskea, pohjautuvat monet arviot virheelli-
sesti ainoastaan kustannuksiin. Ramler ja Wolfmaier [RW06] esittävät auto-
matisoinnin kustannusten laskemiseksi uuden mallin, joka ottaa huomioon
myös automatisoinnin hyötynäkökulman. Lisäksi malli ottaa huomioon sen,
että jokainen testi ja testin suoritus ei ole samanarvoinen. Mallissa testita-
pauksen hyöty määrätään arvioimalla sen osallisuutta riskin pienentämiseen.
Ramlerin ja Wolfmaierin mukaan esimerkiksi virheiden löytämisen kyky
eroaa manuaalitestien ja automaattitestien välillä. Automatisoitu testi on
parhaimmillaan regressiotestauksessa eli virheiden paljastamisessa jo ker-
ran todetuksi toimivassa, mutta muutetussa toiminnallisuudessa, kun taas
manuaalinen testaus sopii parhaiten sovelluksen toiminnallisuuden rikkomi-
seen tähtäävien uusien keinojen etsimiseen, eli uusien ja uusien virheiden
etsimiseen.

Hyvin yleinen harhaluulo on, että testauksen automatisointi vähentää
välittömästi testaukseen kuluvaa työmäärää ja testauksen kustannuksia. Rafi
et al. [RMM12]:n tutkimuksen mukaan kustannuksia testauksen automati-
soinnista näyttäisi kuitenkin syntyvän erityisesti automatisoinnin alkuvai-
heessa [RMM12]. 89 prosenttia tutkimuksessa haastatelluista ohjelmistoa-
lan ammattilaisista on sitä mieltä, että manuaaliseen testaukseen verrat-
tuna automatisoidun testauksen kustannukset ovat korkeammat erityisesti
automatisointi-prosessin alkuvaiheessa ja että automatisointi voi kuitenkin
olla tuottavampaa tietyn aikajakson jälkeen. Alun kustannukset selittyvät
uusien työkalujen hankinnalla, henkilöstön kouluttamisella, testien toteu-
tustyöllä ja testien ajoympäristön pystytyksellä. Automatisoinnin hyödyt
konkretisoituvat usein vasta regressiotestausvaiheessa.

Automatisoinnin alkuvaiheen kustannusten lisäksi testien ylläpitoon ku-
luva työmäärä voi yllättää monet organisaatiot. Testien ylläpidolla on usein
paljon suurempi vaikutus testauksen automatisoinnin kokonaiskustannuksiin,
kuin itse testien toteuttamisesta aiheutuneilla kustannuksilla, ja tästä syystä
testien ylläpidettävyyteen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota [BWK05].

3.4 Selenium-testauskehys web-sovellusten automaattiseen toi-
minnalliseen testaukseen

Suositeltava tapa web-sovellusten toiminnalliseen testaukseen on selaimella
suoritettavat automaattiset testit. Selenium on web-sovellusten toiminnalli-
seen testaukseen kehitetty avoimen lähdekoodin testauskehys [Sel16]. Sen
avulla on mahdollista testata sovellusta käyttäjänäkökulmasta matkimal-
la käyttäjän selaimelle antamia komentoja. Selenium-testauskehys koostuu
niin kutsutuista Selenium 1:stä (Selenium RC, Selenium RemoteControl)
ja Selenium 2:sta (Selenium WebDriver), Selenium IDE:stä sekä Selenium-
Grid:istä. Selenium 1 on vanhempi Seleniumin rajapinta, joka muun muassa
tarjoaa tuen useille ohjelmointikielille ja laajalle joukolle selaimia, jotka ei-
vät kaikki ole vielä tuettuja uudemmassa Selenium 2:ssa. Selenium 1:stä
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tuetaan edelleen, mutta sitä ei enää aktiivisesti kehitetä. Selenium2 puoles-
taan on Seleniumin uudempi rajapinta, joka tarjoaa uusia ominaisuuksia
kuten paremman olio-ohjelmointirajapinnan sekä paremmat rajapinnat se-
lainten toimintojen automatisointiin. Selenium IDE on kehitysympäristö,
joka mahdollistaa testitapausten nauhoittamisen ja suorittamisen selaimessa.
Selenium-Grid:in avulla taas voidaan skaalata Seleniumilla toteutettuja teste-
jä esimerkiksi useissa ympäristöissä tai samanaikaisesti ajettaviksi. Selenium
on integroitavissa myös erilaisten automatisointityökalujen kuten testauksen
hallinnan, tietokantatason työvälineiden ja jatkuvan integraation kanssa.

Testien toteuttaminen Seleniumin avulla

Seleniumin capture/replay-ominaisuudella voidaan nauhoittaa käyttäjän
oikeita käyttötilanteita skripteiksi, joita voidaan suorittaa myöhemmin auto-
maattisesti kyseisen toiminnon oikeellisen toiminnan varmistamiseksi [BKW09].
Capture/replay-toiminnon heikkona puolena pidetään yleisesti nauhoitta-
malla luotujen skriptien huonoa ylläpidettävyyttä kun nauhoitukseen tar-
vitsisi tehdä muutoksia sovelluksen muuttuessa. Sen sijaan suoraan jollakin
ohjelmointikielellä kirjoitetut testit on nähty joustavampina mahdollisten
muutosten suhteen.

Seleniumin avulla testattavaa JavaScript-sovellusta voidaan ajaa niin
kutsutussa isäntäselaimessa [BKW09]. Tällöin sovellusta voidaan hallita
ohjelmallisesti käyttämällä selaimen ominaisuuksia hyödyksi vastaavasti, kuin
loppukäyttäjä käyttäisi sovellusta hiiren ja näppäimistön avulla. Selenium
on Internet Explorer-, Firefox-, Safari-, Opera- ja Chrome-yhteensopiva.

Seleniumin ohjelmointiin on oma kielensä, Selenese [Sel16]. Selenese
tarjoaa joukon komentoja, joiden avulla voidaan testata muun muassa käyt-
töliittymäelementtien olemassaoloa, varmistaa sivun tai taulukoiden sisältö,
testata rikkinäisiä linkkejä, syöttökenttiä ja valintalistoja, sekä lähettää for-
meja. Selenium-komentoja on kolmea tyyppiä: toimintoja, aksessoreja ja
assertioita. Toiminnot ovat komentoja, jotka muuttavat sovelluksen tilaa
kuten “klikkaa linkkiä x”. Niiden epäonnistuminen keskeyttää koko testi-
tapauksen suorituksen. Aksessorit tutkivat sovelluksen tilaa ja tallentavat
tulokset muuttujiin kuten “storeTitle”. Assertiot ovat samanlaisia kuin ak-
sessorit, mutta ne myös verifioivat sovelluksen tilan, että se vastaa odotettua
kuten “varmista, että sivun otsikko on x”. Kaikkia assertioita voidaan käyttää
kolmessa tilassa: assert, verify ja waitFor. Esimerkiksi “assertText” varmis-
taa, että teksti löytyy etsitystä paikasta, ja jos ei löydy, niin testitapaus
keskeytyy. “verifyText”:n avulla voidaan myöskin varmistaa, että teksti löy-
tyy etsitystä paikasta, mutta jos ei löydy, niin testitapaus ei keskeydy vaan
verifioinnin epäonnistuminen lokitetaan ja testitapauksen suorittaminen voi
jatkua. “waitForText” avulla voidaan kertoa, että odotetaan niin kauan
kunnes ehto tulee todeksi. Testitapaus keskeytetään, mikäli ehto ei toteudu
määritellyssä ajassa. waitFor-komento on erityisen käyttökelpoinen AJAX-
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sovellusten tapauksessa, kun sivuja ei koskaan ladata kokonaisuudessaan ja
sivulataukset voivat kestää. Wait-luokan käyttö tekee testeistä näin ollen
vakaampia [XP09].

Selenese-komentojen opettelu ei ole välttämätöntä, sillä Selenium tarjoaa
ohjelmointirajapinnat (SeleniumWebDriver) useille ohjelmointikielille, kuten
C#, Java, Perl, PHP, ja niin edelleen. Nämä rajapinnat tarjoavat vastaa-
vat komennot kuin Selenese-kieli, sekä komennot selaimen käynnistämiseen,
pysäyttämiseen ja konfigurointiin. Esimerkiksi Java-kieliset testit voidaan to-
teuttaa yhdistämällä Selenese-komennot JUnit- tai TestNG-testauskehyksen
ehtojen tarkistukseen (assertions) [LCRS13b]. Listauksessa 1 on esimerkki
googlen etusivun avauksesta Seleniumin komennoilla.

pub l i c c l a s s Esimerkki {
p r i v a t e s t a t i c WebDriver d r i v e r ;

@Before
pub l i c s t a t i c void avaaSe la in ( ) {

d r i v e r = new Fi r e f oxDr iv e r ( ) ;
}

@After
pub l i c s t a t i c void s u l j e S e l a i n ( ) throws IOException {

d r i v e r . qu i t ( ) ;
}

@Test
pub l i c void s i vuS i s a l t aaTeks t inGoog l e ( ) thows IOException {

d r i v e r . get ( "www. goog l e . f i " ) ;
a s se r tTrue ( d r i v e r . getPageSource ( ) . conta in s ( " Google " ) ) ;

}
}

Listaus 1

4 Testauksen automatisoinnin parhaat käytännöt
Testauksen automatisointi tehdään usein ilman kunnollista suunnittelua ja
dokumentointia [BWK05]. Tällä on vakavat seuraamukset testiskriptien
ylläpidon vaatimaan työmäärään ja automatisointi-infrastruktuuriin. Testit
kehitetään monesti ilman sovelluskehitystyössä vaadittuja käytäntöjä ja ark-
kitehtuuriset valinnat tehdään testien kirjoituksen aikana. Testien ylläpidolla
on kuitenkin suurin vaikutus testauksen automatisoinnin kokonaiskustannuk-
siin. Tämä pätee erityisesti web-sovellusten kohdalla, koska web-sovellukset
ovat jatkuvasti muuttuvia, eli testit rikkoutuvat usein, ja testien korjaaminen
taas on aikaa vievää ja kallista. Ylläpidettävien testien kirjoittaminen on
siis yksi edellytys menestyksekkäälle testauksen automatisoinnille [Gun12].
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Testikoodia tulee kohdella samoin kuin tuotantokoodia ja sen kehityksessä
tulee soveltaa samoja standardeja ja malleja.

Testeissä samanlaisina toistuvat toiminnot kirjoitetaan usein uudelleen
ja uudelleen ilman jo olemassa olevan ohjelmakoodin hyödyntämistä, mi-
kä johtaa korkeisiin ylläpitokustannuksiin testattavan objektin rajapinnan
muuttuessa - erityisesti käyttöliittymätason testauksessa. Jo valmiina olevia
toimintoja eli ohjelmakomponentteja ei uudelleenkäytetä silloin, kun niiden
toimintaa ei ymmärretä. Useat sovelluskehittäjät käyttävät pari minuuttia
jonkin komponentin etsimiseen, ja jos sellaista ei löydy, he kirjoittavat sen
itse - mahdollisesti uudelleen. Komponenttien duplikoitumisen estämiseksi
testausvälineistön pitää olla kunnolla strukturoitua ja dokumentoitua, jotta
komponentteja on helppo paikantaa ja käyttää. Myös esimerkiksi hylätyn
testin analysointi ja kyseisen testiskriptin löytäminen on vaikeaa selkeän ja
intuitiivisen paketointi- ja luokkarakenteen puuttuessa. Sovelluksen muut-
tuessa myös testien, joihin muutokset vaikuttavat pitää olla paikannettavissa
tehokkaan työskentelyn varmistamiseksi. Testiskriptien lisäksi myös testida-
taa tulee ylläpitää. Strukturoimaton testidata voi aiheuttaa odottamattomia
sivuvaikutuksia myös muihin testitapauksiin. [BWK05]

Testauksen automatisointiin on tieteellisessä tutkimuksessa ja ammattikir-
jallisuudessa esitetty niin sanottuja parhaita käytäntöjä aina projektitasolta
ohjelmakooditasolle asti. Näitä käytäntöjä noudattamalla automatisoinnista
voidaan saada suurimmat hyödyt irti. Tässä työssä keskitytään ohjelma-
koodin kirjoituksessa suositeltuihin käytäntöihin, joilla testeistä pyritään
tekemään mahdollisimman luettavia, tarkoituksenmukaisia, helposti ylläpi-
dettäviä ja uudelleenkäytettäviä. Seuraavissa aliluvuissa käydään yleisten koo-
dauskäytäntöjen lisäksi läpi Selenium-testeihin liittyviä erityispiirteitä kuten
testityyppien tunnistamista, ehdon tarkistukseen liittyviä asioita ja paikan-
tamisstrategioita. Lisäksi tutustutaan erityisesti testien ylläpidettävyyteen
suuresti vaikuttavaan sivu-objekti-suunnittelumalliin sekä uudelleenkäyttöä
parantavaan toiminnallisuuksien käärimiseen apumetodeiksi (helper).

4.1 Hyvät koodauskäytännöt

Testikoodia täytyy ylläpitää, kun sovelluskoodi ja toimintalogiikka muuttu-
vat. Helposti ohjelmoitava toiminnallinen tuotantokoodin muutos voi olla
vaikea toteuttaa testeihin, jos testikoodi ei ole hyvin kirjoitettua. Tällöin
seurauksena voi olla tuottavuuden merkittävä hidastuminen ja pahimmillaan
testausautomaatiosta luopuminen. Testikoodi on yhtä tärkeää kuin toimin-
nallinen tuotantokoodi ja vaatii hyvien ohjelmointikäytäntöjen jatkuvaa
soveltamista. [Mar15]

Testikoodin tulisi olla luettavaa, selkeää ja yksinkertaista [Mar15]. Koo-
din luettavuuteen ja selkeyteen vaikuttavia asioita ovat yleisesti hyviin oh-
jelmointikäytäntöihin liittyvät säännöt, kuten nimeämiset, sisennykset ja
koodin kommentointi/dokumentointi. Esimerkiksi dokumentointi on tärke-
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ää, koska ilman sitä luokan toimintaa on vaikea selvittää jälkikäteen, jos
käytössä on pelkkä dokumentoimaton ohjelmakoodi. Nämä säännöt ovat
projektikohtaisia pelisääntöjä, ja helppo tapa vaikuttaa koodin luettavuu-
teen. Niistä tulisi sopia yhteisesti ja kaikkien sovelluskehittäjien tulisi niitä
noudattaa.

Hyvän testikoodin tulisi lisäksi noudattaa FIRST-sääntöjä [Uni16]:
Fast Testien tulisi olla nopeita suorittaa. Hitaasti suoritettavia testejä

ajetaan harvemmin, jolloin testien esiin tuomia ongelmia ei nähdä tarpeeksi
nopeasti.

I solated Testien ei tulisi riippua toisistaan. Testit pitäisi voida ajaa mis-
sä tahansa järjestyksessä. Toisistaan riippuvat testit aiheuttavat vaikeasti
selvitettäviä virhetilanteita ja voivat sivuvaikutuksilla piilottaa ohjelmointi-
virheitä.

Repeatable Testien pitäisi tuottaa aina sama tulos jokaisella suoritusker-
ralla. Ympäristökohtaiset muuttujat tai säikeistykseen liittyvä satunnaisuus
voivat vaarantaa testien luotettavuutta.

Self-Verifying Testien pitäisi yksikäsitteisesti joko onnistua tai epäonnis-
tua. Automaattisten testien validointiin ei tulisi liittyä manuaalisia vaiheita,
kuten lokitiedostojen lukemista tai tulosteiden vertailua.

T imely Jälkikäteen kirjoitettavien testien kattavuus ja luettavuus voi
olla heikkoa, koska tuotantokoodi on monimutkaista. Etukäteen kirjoitetta-
vat testit määrittelevät tuotantokoodin vaatimukset, jolloin tuotantokoodi
suunnitellaan heti helposti testattavaksi ja ymmärrettäväksi. Testit tulisi
optimaalisesti kirjoittaa juuri ennen tuotantokoodia.

4.2 Testityyppien tunnistaminen

Testejä automatisoidessa on hyvä miettiä kyseisen sovelluksen ominaispiirteitä
kuten sivujen sisällön ja linkkien muuttumistiheyttä sekä eniten käytettyjä
toimintoja. Ominaispiirteiden avulla voidaan hahmottaa, minkä tyyppisiä
testejä sovellus tarvitsee. Esimerkiksi jos sovelluksen linkkejä muutetaan
usein, kannattaa niiden tarkistus automatisoida.

Seleniumin avulla toteutetut testit voidaan jakaa testityyppeihin [Sel16].
Sisältötestin (content test) avulla testataan staattista, muuttumatonta käyt-
töliittymäelementtiä. Testi voi testata esimerkiksi, onko jokaisella sivulla
sivuotsikko (käytetään verifioimaan, että testin seuraama linkki vie oikeal-
le sivulle), onko sivulla odotettu kuva, onko jokaisella sivulla alatunniste
(footer), josta löytyy linkit yhteystiedot- ja yksityisyydensuoja-sivuille, tai
alkaako jokainen sivu <h1>-tägillä ja onko siinä oikea teksti. Jos sivujen
sisällön ei odoteta muuttuvan, voi sisältötestien tekeminen manuaalisesti
olla tehokkaampaa. Jos taas sovellus sisältää paljon staattisten elementtien
kehitysaikaisia muutoksia, voivat sisältötestit olla arvokkaita.

Linkkitestit varmistavat, että sovelluksessa ei ole rikkoutuneita linkkejä,
ja että linkkien takaa löytyvät odotetut sivut. Tämä tapahtuu klikkaamalla
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läpi sovelluksen linkit. Jos niiden ei odoteta muuttuvan, voi manuaalitestaus
olla riittävä. Jos linkkejä muokataan usein, tai jos tiedostoja sijoitetaan
uudelleen, voivat linkkitestit olla varmempi tapa todeta niiden toimivuus.

Toimintotestit testaavat jotain sovelluksen toimintoa. Toiminto vaatii
käyttäjän syötettä ja palauttaa jonkin tuloksen. Toimintotestit kattavat usein
useamman sovelluksen sivun kuten lomakkeen (form) lähetyssivun, jolla on
useampia syötekenttiä (tekstikenttä, check-box, valintalista ja niin edelleen)
sekä lähetä- ja peruuta-painikkeet ja yhden tai useamman vastaussivun.
Toimintotestit ovat yleensä monimutkaisimpia, mutta tärkeimpiä automati-
soitavia testejä. Ne ovat sovelluksen käyttötapauksia kuten sisäänkirjautumi-
nen, rekisteröityminen, käyttäjätilin asetusten muutokset ja niin edelleen.
Automatisoitavaksi valitaan yleisimmin käytetyt toiminnot tai osiot, joihin
oletetaan kohdistuvan paljon muutoksia, ja jotka siten tulee regressiotestata
usein.

4.3 Testimetodit ja ehdontarkistukset

Koodin ymmärrettävyyteen vaikuttaa suuresti se, kuinka monia asioita yhdel-
lä testimetodilla testataan ja kuinka monta tarkistettavaa ehtoa testimetodi
sisältää. Yhdessä testimetodissa tulisi testata vain yhtä asiaa ja olla mahdol-
lisimman vähän tarkistettavia ehtoja (asserts). Liian monta tarkistettavaa
ehtoa metodin sisällä tekee koodista vaikesti hahmotettavaa ja voi johtaa
usean asian testaamiseen metodin sisällä. Toisaalta pelkästään yhden tar-
kistettavan ehdon käyttäminen voi johtaa koodin duplikoimiseen. Voidaan
sanoa, että usean tarkistettavan ehdon käyttäminen on hyväksyttävää, jos se
vähentää duplikoitumista. Huomio tulisi kuitenkin kiinnittää aina testimeto-
din luettavuuteen. Metodin tulisi aina testata yksi asia, joka käy suoraan ilmi
sen nimestä. Tämä luonnollisesti helpottaa merkittävästi ylläpidettävyyttä ja
rikkoutuvien testien syyn selvittämistä. Pitkät testimetodit, jotka testaavat
lukuisia asioita useilla ehdon tarkistuksilla (asserts), ovat vaikeasti luettavia,
koska lukija joutuu päättelemään pitkän metodin eri osioista testien tar-
koituksen. Täten tarkistettavien ehtojen lukumäärää tärkeämpää on yhden
testattavan asian periaatteen noudattaminen kaikessa testikoodissa. [Mar15]

Alla olevassa esimerkissä (listaus 2) on kaksi tarkistettavaa ehtoa (onko
vastaus XML:ää ja sisältääkö se halutun sivuhierarkian) ja se testaa yhden
asian (palautuuko haluttu sivuhierarkia XML-muotoisena). Metodi on lisäksi
nimetty niin, että sen nimestä käy yksiselitteisesti ilmi, mitä se testaa.
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pub l i c void testGetPageHierarchyAsXml ( ) {
makePages ( " PageOne " , " PageOne . ChildOne " , "PageTwo" ) ;
submitRequest ( " root " , " types : pages " ) ;
assertResponseIsXml ( ) ;
asser tResponseConta ins ( "<name>PageOne</name>" , "<name>PageTwo

</name>" , "<name>ChildOne</name>" ) ;
}

Listaus 2

Testien tarkoituksenmukaisuutta mietittäessä on syytä kiinnittää huo-
miota siihen, käytetäänkö Seleniumin assert- vai verify-komentoa. Se, milloin
käytetään assert-komentoa ja milloin verify-komentoa riippuu siitä, mitä
halutaan tapahtuvan, kun ehdon tarkistus epäonnistuu. Assert -ehdon tarkis-
tuksen epäonnistuessa testin suoritus keskeytyy eikä seuraavia tarkistuksia
tehdä. Assert-komentoa käytetään siis silloin, kun halutaan välittömästi
tietää testin epäonnistumisesta. Testikehyksille kuten JUnit ja TestNG on
saatavilla lisäosa, joka merkitsee tällaiset testit epäonnistuneiksi. Assert-
komennon hyvä puoli on, että sitä käyttämällä saadaan välittömästi tieto
testin epäonnistumisesta, mutta huono puoli, että seuraavat testit jäävät
suorittamatta, jolloin niiden tilanteesta jää informaatio kokonaan saamatta.
Verify -ehdon tarkistus taas ei keskeytä koko testiä yhden ehdon tarkistuksen
epäonnistuessa. Jos testissä käytetään vain verify-komentoja, tällöin testi
suoritetaan kokonaisuudessaan loppuun asti (mikäli yllättäviä poikkeuksia
ei tapahdu) riippumatta siitä, löytyikö virheitä vai ei. Verifioinnin huonona
puolena on tulosten läpikäynnin lisätyömäärä (testaaja ei saa tietoa testin
onnistumisesta suoraan TestNG:ltä tai JUnit:ilta), kun tulokset joudutaan lä-
pikäymään konsolin tulostuksesta tai lokista joka kerta, kun testi suoritetaan.
Satojen testien tapauksessa assert-komennon käyttö on paljon sopivampaa,
ja sitä käytetäänkin verifiointia enemmän juuri välittömän palautteen vuoksi.
[Sel16]

4.4 Paikantamisstrategiat

Web-sovelluksen käyttöliittymätason testauksessa käytännössä kaikki testit
vaativat web-sivun elementtien paikantamista, jotta mitään voidaan ylipää-
tään testata. Elementti on esimerkiksi syöttökenttä, nappi tai valintalista.
Tällaisen elementin paikantaminen Seleniumin tapauksessa tapahtuu jollakin
seuraavista tavoista: elementin ID:n, elementin nimi-attribuutin, XPath-
lauseen, DOM-puun tai linkin tekstin avulla [Sel16].

Seuraavassa on esitetty eri paikannustavoilla paikantaminen. DOM-puun
avulla paikantamista ei ole esitetty, koska se on olemassa enää vanhojen
(legacy) testien tukemista varten.
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//ID : n a v u l l a paikantaminen :
d r i v e r . f indElement (By . id ( " yhte i so Ikavaat imus2 " ) ) . c l i c k ( ) ;

//Nimen a v u l l a paikantaminen :
d r i v e r . f indElement (By . name( " y h t e i s o n i l m o i t e t t u t o i m i j a " ) ) . c l i c k

( ) ;

//XPath−l auseen a v u l l a paikantaminen :
d r i v e r . f indElement (By . xpath ( " //∗ [ @attr ibute =’sthEhk .

labe lOnKie l l e t tyaToimintaa ] / parent : : ∗ / parent : : ∗ / input " ) ) .
c l i c k ( ) ;

// Linkin t e k s t i n a v u l l a paikantaminen :
d r i v e r . f indElement (By . l inkText ( " Tuk i sove l l u s " ) ) . c l i c k ( ) ;

Listaus 3

Elementin ID:llä tai nimellä paikantaminen on tehokkain keino testin
suorituskyvyn kannalta, ja se lisää myös testin luettavuutta olettaen että
ID:t ja nimet ovat hyvin nimettyjä. Silloin, kun sivun elementillä ei ole ID:tä
tai nimeä, joudutaan paikannus tekemään XPath:in avulla. DOM-puun avul-
la paikantamista ei juurikaan enää käytetä, koska XPathilla voidaan tehdä
samat asiat ja sen ominaisuudet ovat laajemmat. XPathilla (ja paikannuk-
sella) on se etu ID:hen tai nimeen perustuvaan paikannukseen verrattuna,
että sen avulla objekti voidaan paikantaa suhteessa toiseen objektiin sivulla.
Esimerkiksi jos sivulla pitäisi olla linkki toisen kappaleen <div>-tagin sisällä,
voidaan tämä määritellä XPathin avulla. ID:llä tai nimellä paikantamalla
voidaan ainoastaan määritellä, että kyseinen linkki on jossain sivulla, mutta
ei sitä, missä se sijaitsee. Jos testin pitää tarkistaa, onko yrityksen logo-kuva
header-osassa, XPath on oikea valinta. XPath-lauseiden prosessointi kui-
tenkin kestää kauemmin, koska selaimen pitää ajaa sen XPath-prosessoria.
XPath:in käsittelyn kesto riippuu selaimesta ja kaikissa selaimissa ei ole
edes tukea natiiville XPath-prosessorille. Tällöin XPath-paikannus joudutaan
tekemään JavaScriptillä toteutetun XPath-kirjaston avulla, joka on hitaampi
ja virhealttiimpi vaihtoehto, koska siinä on eroja natiiviprosessoriin verrat-
taessa. Viimeisenä mainittu linkin tekstin avulla paikantaminen on usein
tehokasta ja kätevää, mutta sen käytettävyys rajoittuu ainoastaan linkkeihin,
tai jos linkin teksti vaihtuu usein, on linkin paikantaminen <a>-elementillä
(HTML-tagilla) parempi vaihtoehto.

Kuten aiemmin on kerrottu, AJAX-sovellusten tapauksessa yksittäinen
elementti voidaan päivittää ilman koko sivun päivitystä. Paras keino AJAX-
elementin paikantamiseen ja verifiointiin on käyttää Selenium 2:n WebDriver-
API:n odottamiseen tarkoitettua metodia waitFor. waitFor-metodin avulla
voidaan määritellä, että odotetaan niin kauan, että jokin elementti tulee
sivulla saataville.

Elementtien paikantamiset tulisi aina kääriä omiksi apumetodeiksi. Ne
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tulisi määritellä niin, että pienet muutokset käyttöliittymän ulkoasussa eivät
hajota testejä. Niitä ei tulisi koskaan määritellä esimerkiksi absoluuttisilla
poluilla:

xpath=/html/body/ form [ 1 ]

Tällainen ratkaisu hajoaa heti, jos sivun HTML:ää muutetaan. Seu-
raavissa aliluvuissa tutustutaan sivu-objekti-suunnittelumalliin ja korkeam-
man tason rajapintoihin, joiden yhteydessä käydään läpi hyviä käytäntöjä
paikannus-apumetodien kirjoittamiseksi.

4.5 Sivu-objekti-suunnittelumalli

Suunnittelumallit kuvaavat jonkin tavan yleisesti esiintyvän ongelman rat-
kaisemiseksi. Niiden taso vaihtelee yksityiskohtaisista malleista arkkiteh-
tuuritason ongelmien ratkaisemiseen. Suunnittelumalleilla voidaan paran-
taa koodin ylläpidettävyyttä ja laajennettavuutta [Sel16]. Sivu-objekti-
suunnittelumallista on tullut suosittu testauksen automatisoinnissa sen pa-
rantaessa testien laatua tekemällä niistä ylläpidettävämpiä, vähentämällä
koodin duplikoitumista, rakentamalla abstraktiokerroksen ja piilottamalla
testeiltä tarkemman sisäisen toteutuksen.

Sivu-objekti on olio-luokka, joka toimii web-sivun rajapintana ja joka mal-
lintaa sivun ominaisuuksia ja toimintoja. Se on siis esimerkiksi java-kielinen
luokka, jota varsinaiset testiluokat käyttävät. Testit käyttävät sivu-objekti-
rajapinnan metodeja ollessaan vuorovaikutuksessa kyseisen sivun käyttöliit-
tymän kanssa. Etuna on se, että sivun käyttöliittymän muuttuessa testejä
ei tarvitse muuttaa, ainoastaan sivu-objekti-rajapinnan koodia. Täten myös
kaikki uudesta käyttöliittymästä aiheutuvat koodimuutokset tarvitsee tehdä
vain yhteen paikkaan. Sivu-objekti-suunnittelumalli erottaa siis testikoodin
ja sivu-kohtaisen koodin kuten paikannusmetodit (tai niiden käytön, jos käy-
tetään käyttöliittymäkarttaa) ja asettelun (layout). Lisäksi se kerää kaikki
sivuun liittyvät palvelut ja operaatiot yhteen paikkaan sen sijaan, että ne
olisivat hajallaan testiskripteissä. [Sel16] [Gun12]

Seuraavassa on esitetty sisäänkirjautumisen automatisoiva testi [Sel16].
Ensimmäisessä versiossa (listaus 4) ei käytetä sivu-objekti-suunnittelumallia,
toisessa käytetään.

Ensimmäinen on esimerkki testistä, joka ei käytä sivu-objekti-suunnittelu-
mallia:
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/∗∗
∗ Testaa s i s a a n k i r j a u t u m i s t a
∗/
pub l i c c l a s s Login {

pub l i c void t e s tLog in ( ) {
d r i v e r . f indElement (By . name( "A_KAYTTAJA" ) ) . sendKeys (

kaytta jatunnus ) ;
d r i v e r . f indElement (By . name( "A_SALASANA" ) ) . sendKeys ( sa l a sana )

;
d r i v e r . f indElement (By . id ( " logonButton " ) ) . c l i c k ( ) ;
se len ium . waitForPageToLoad ( " PageWaitPeriod " ) ;
Assert . a s se r tTrue ( se len ium . g e t T i t l e ( ) . equa l s ( " Kir jautuneen

kaytta jan k o t i s i v u " ) ) ;
}

}

Listaus 4: Esimerkki testistä, joka ei käytä sivu-objekti-suunnittelumallia

Tässä nähdään kaksi ongelmaa:

1. Testimetodi ja elementtien paikantaminen ovat kaikki samassa meto-
dissa. Jos käyttöliittymä tai sisäänkirjauksen prosessointi muuttuu,
joudutaan testiä muuttamaan.

2. Paikannusmetodit olisivat hajallaan eri testeissä eli kaikissa niissä
testeissä, joiden pitää käyttää sisäänkirjautumissivua.

Käyttämällä sivu-objekti-suunnittelumallia voitaisiin esimerkin koodi
kirjoittaa uudelleen luomalla kirjautumissivulle ja kirjautuneen käyttäjän
kotisivulle omat sivu-objekti-rajapinnat sekä erottamalla testikoodi omaan
luokkaansa. Seuraavassa esitellään ensin sisäänkirjautumissivun sivu-objekti
(listaus 5), kirjautuneen käyttäjän kotisivu-sivu-objekti (listaus 6), ja viimei-
senä testikoodi (listaus 7).
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/∗∗
∗ Sivu−o b j e k t i k a p s e l o i s i s a a n k i r j a u t u m i s s i v u n
∗/
pub l i c c l a s s SignInPage {

p r i v a t e Selenium selenium ;
pub l i c SignInPage ( Selenium selenium ) {

t h i s . se len ium = selenium ;
i f ( ! se len ium . g e t T i t l e ( ) . equa l s ( " S i s a a n k i r j a u t u m i s s i v u " ) ) {

throw new I l l e g a l S t a t e E x c e p t i o n ( " This i s not s i gn in
page , cur r ent page i s : " +se lenium . getLocat ion ( ) ) ;

}
}

/∗∗
∗ Kirjaudu v a l i d i n a kaytta jana
∗
∗ @param kaytta jatunnus
∗ @param sa la sana
∗ @return HomePage o b j e c t
∗/
pub l i c HomePage log inVa l idUse r ( S t r ing kayttajatunnus , S t r ing

sa la sana ) {
d r i v e r . f indElement (By . name( "A_KAYTTAJA" ) ) . sendKeys (

kaytta jatunnus ) ;
d r i v e r . f indElement (By . name( "A_SALASANA" ) ) . sendKeys (

sa l a sana ) ;
d r i v e r . f indElement (By . id ( " logonButton " ) ) . c l i c k ( ) ;
se len ium . waitForPageToLoad ( " PageWaitPeriod " ) ;
r e turn new HomePage( se lenium ) ;

}
}

Listaus 5: Kirjautumissivu-objekti

Jo listauksessa 5 nähdään, että molemmista ongelmista päästiin eroon.
Kaikki muutokset tehtäisiin nyt sivu-objektiin. Esimerkiksi jos kayttajatunnus-
elementin nimi muuttuisi, jouduttaisiin siitä seuraava muutos tekemään ai-
noastaan Kirjautumissivu-objektiin. Mikäli testi olisi rakennettu ilman sivu-
objekti-suunnittelumallia kuten listauksessa 4, jouduttaisiin elementin nimi
muuttamaan jokaiseen kirjautumista hyödyntävään testiin, eli käytännössä
suurimpaan osaan testejä.
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/∗∗
∗ Sivu−o b j e k t i k a p s e l o i k i r j autuneen kaytta jan k o t i s i v u n
∗/
pub l i c c l a s s HomePage {

p r i v a t e Selenium selenium ;
pub l i c HomePage( Selenium selenium ) {

i f ( ! se len ium . g e t T i t l e ( ) . equa l s ( " Kir jautuneen kaytta jan
k o t i s i v u " ) ) {

throw new I l l e g a l S t a t e E x c e p t i o n ( "Tama e i o l e
k i r j autuneen kaytta jan ko t i s i vu , nykyinen s ivu on : "
+se lenium . getLocat ion ( ) ) ;

}
}

pub l i c HomePage manageProf i le ( ) {
// P r o f i i l i n h a l l i n n o i n to iminto j en k a p s e l o i n t i
r e turn new HomePage( se lenium ) ;

}

/∗ Lisaa k i r j autuneen kaytta jan k o t i s i v u n to im in to ja .
Nama toiminnot vo ivat v a s t a a v a s t i pa lauttaa l i s a a s ivu−

ob j ek te ja , e s i m e r k i k s i l ahe ta sahkopost ia −nappula v o i s i
pa lauttaa ComposeMail−luokan o b j e k t i n . ∗/

}

Listaus 6: Kirjautuneen käyttäjän kotisivu-objekti

Alla olevassa testikoodissa (listaus 7) muodostetaan ensin uusi sisäänkir-
jautumissivu (SignInPage), jonka jälkeen käytetään kyseisen sivu-objektin
metodia loginValidUser kirjautumaan sisään sovellukseen. Metodi palauttaa
listauksen 6 mukaisen kirjautuneen käyttäjän kotisivun HomePage ja tes-
tin lopuksi tarkastetaan ehto, että ollaan kirjautuneen käyttäjän kotisivulla
tarkastamalla sivun otsikko.
/∗∗∗
∗ Testaa s i s aank i r j au tumi somina i suut ta
∗/
pub l i c c l a s s TestLogin {

pub l i c void t e s tLog in ( ) {
SignInPage s ignInPage = new SignInPage ( se lenium ) ;
HomePage homePage = signInPage . l og inVa l idUse r ( "

kaytta jatunnus " ,
" sa l a sana " ) ;
Assert . a s se r tTrue ( se lenium . g e t T i t l e ( )
. equa l s ( " Kir jautuneen kaytta jan k o t i s i v u " ) ) ;

}
}

Listaus 7: Testikoodi
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Sivu-objektien suunnitteluun ja toteuttamiseen on useita tapoja, mutta
muutama perussääntö tulisi huomioida, jotta haluttu koodin ylläpidettävyys
saavutetaan. Sivu-objektit eivät koskaan saa tehdä assertioita tai verifiointeja,
vaan kaikki testaamiseen liittyvä kuuluu testiskriptiin. Ainoa verifiointi, jon-
ka sivu-objekti saa sisältää, on kyseisen sivun verifiointi (kuten esimerkissä
edellä) ja sivun kriittisten elementtien läsnäolon varmistus. Tämä verifiointi
tulee tehdä heti sivu-objektia luodessa, eli konstruktorissa. Toinen perussään-
tö on, että sivu-objektin ei tarvitse välttämättä esittää koko sivua, vaan jos
sivulla on useita komponentteja, voi ylläpidon kannalta olla järkevää erottaa
komponentit omiksi sivu-objekti-rajapinnoikseen. [Sel16]

4.6 Korkeamman tason rajapinnat ja apumetodit

Testien kirjoittamisessa kannattaa hyödyntää DSL-periaatteita (domain
specific language). DSL on jotakin sovellusta varten luotu korkeamman ta-
son kieli, joka on helpohkosti opittavissa. Sen sijaan että testit käyttäisivät
tavallisia ohjelmointirajapintoja, kirjoitetaan korkeamman tason funktioita
ja apumetodeja, jotka kapseloivat matalamman tason rajapinnat. Nämä
korkean tason funktiot muodostavat sovelluksen testauksessa käytettävän
DSL-rajapinnan, joka on mahdollisimman ylläpidettävä ja ilmaisuvoimai-
nen. DSL-rajapinta voidaan luoda ulkoisen työkalun avulla (esim. FitNesse,
http://www.fitnesse.org/) tai rakentaa se matalamman tason kielellä jatku-
van refaktoroinnin tuloksena. Kun testejä kehitettäessä ja ylläpidettäessä
kiinnitetään huomio koodin vähäiseen duplikointiin, matalaan kompleksi-
suuteen ja selkeisiin funktioiden nimiin, muuttuu testikoodi jatkuvasti yhä
enemmän DSL-periaatteiden mukaiseksi. [Fow14]

Kuten muunkin ohjelmoinnin yhteydessä, myös testien kirjoituksessa
koodi, jota käytetään useassa paikassa ja täten jouduttaisiin kopioimaan,
halutaan kirjoittaa omiin apumetodeihinsa (helper) ja uudelleenkäyttää niitä
[Sel16] [RF11]. Tämä tarkoittaa Selenium-pyyntöjen käärimistä omiin luok-
kiinsa (wrapping). Näin koodista tulee luettavampaa ja ylläpidettävämpää.

Yleinen Selenium-komentojen käärimiskohde on odotus-toimintojen kääri-
minen. Ajax-sovellusten testaaminen helpottuu Seleniumin odotus-toimintojen
avulla, kun voidaan pitää kirjaa muun muassa elementtien näkyvyydestä.
Esimerkiksi linkin klikkaaminen ja sivulatauksen odottaminen ovat testeissä
usein toistuvat toiminnot, jotka suositellaan tehtäväksi erillisessä apumeto-
dissa [BKW09]:

se lenium . c l i c k ( e lementLocator ) ;
se len ium . waitForPageToLoad ( waitPer iod ) ;

Jotta tätä koodia ei jouduttaisi monistamaan, voidaan kirjoittaa apume-
todi (wrapper-metodi), joka suorittaa molemmat toiminnot:
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/∗∗
∗ Klikkaa ja odota s ivun l a t a u s t a
∗
∗ param elementLocator
∗ param waitPer iod
∗/
pub l i c void clickAndWait ( S t r ing elementLocator , S t r ing

waitPer iod ) {
se lenium . c l i c k ( e lementLocator ) ;
se len ium . waitForPageToLoad ( waitPer iod ) ;

}

Listaus 8: Apumetodi klikkaukseen ja sivulatauksen odottamiseen

Toinen yleinen käärimiskohde on elementtien paikantaminen. Paikanta-
minen on oma looginen kokonaisuutensa, ja lisäksi saman elementin paikan-
tamista voidaan tehdä sivu-objektin sisällä useampaan kertaan. Tällöin jos
käyttöliittymä muuttuu, joudutaan elementin paikannus muuttamaan vain
yhteen metodiin. Erityisen tärkeää koodin luettavuuden kannalta olisi kääriä
vaikealukuiset XPath-paikannukset[BKW09], esimerkiksi:

pub l i c void cl ickButtonByText ( S t r ing buttonText ) {
browser . c l i c k ( " xpath=//input [ @value=’ " +buttonText+" ’ ] " ) ;
}

Kolmas yleinen Selenium-komentojen käärimiskohde on jonkin elementin
läsnäolon tarkastus ennen jonkin toiminnon suorittamista. Tätä kutsutaan
myös turvalliseksi operaatioksi. Esimerkiksi seuraavaa metodia voitaisiin
käyttää toteuttamaan turvallinen operaatio, joka riippuu odotetun elementin
läsnäolosta.
/∗∗
∗ Klikkaa e l ement t i a vain j o s se on la sna s i v u l l a
∗
∗ param elementLocator
∗/
pub l i c void s a f e C l i c k ( S t r ing elementLocator ) {

WebElement webElement = getDr ive r ( ) . f indElement (By . id (
e lementLocator ) ) ;

i f ( webElement != n u l l ) {
se lenium . c l i c k ( webElement ) ;

} e l s e {
// Kaytetaan TestNG API : a l o k i t u k s e e n
Reporter . l og ( " Element : " + elementLocator + " , i s not

a v a i l a b l e on a page − " + getDr ive r ( ) . getUr l ( ) ) ;
}

}

Listaus 9: Esimerkki turvallisesta operaatiosta
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Turvallisten operaatioiden käyttö on testaajan omassa harkinnassa. Mikäli
testin suoritusta haluttaisiin jatkaa puuttuvasta elementistä huolimatta,
mutta siitä haluttaisiin tieto lokiin, on turvallisten operaatioiden käyttö
perusteltua. Tällöin toteutus on lokituksella varustettu verifiointi. Silloin,
kun elementin läsnäolo sivulla on välttämätöntä testin jatkamiseksi (esim.
kirjautumis-painike sisäänkirjautumissivulla), ei turvallisia operaatioita voida
käyttää.

5 Testauksen automatisoinnin parhaiden käytän-
töjen soveltaminen Tukisovellus-projektissa

Luvussa esitellään tämän työn tutkimusympäristö eli kerrotaan yleisesti
Tukisovelluksen uudistamishankkeesta, projektikäytännöistä sekä itse sovel-
luksesta. Lisäksi tarkastellaan lähemmin sovelluksen osiota, johon työssä
tullaan keskittymään. Tämän jälkeen käydään läpi testauksen automati-
soinnin nykytilaa, arvioidaan luvussa 4 esiteltyjen parhaiden käytäntöjen
soveltamista sekä esitellään koodikatselmoinnissa havaitut huomiot. Lopuksi
koostetaan tarkistuslista Tukisovelluksen automatisoitujen testien myöhem-
piä mahdollisia katselmointeja varten.

5.1 Tukisovelluksen kehittäminen ja testaus

Maaseutuvirasto eli Mavi vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maa-
seuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Mavi toimii Suomen maksaja-
virastona ja hallinnoi vuosittain yli kahden miljardin euron EU- ja kan-
sallisia tukia. Mavin tietojärjestelmien kehittämisessä on iso rooli myös
Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksella. Maanmittauslai-
toksen tietotekniikan palvelukeskus tarjoaa maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalan virastoille toimialasidonnaisia it-palveluita. Se rakentaa ja yl-
läpitää asiakasvirastojen toimintaa tukevia tietojärjestelmiä it-projekteissa,
sekä hallinnoi tietojärjestelmien teknistä yhteistä ympäristöä. Kehittämis-
tehtävissä pyritään hyödyntämään valtionhallinnon valmiita yhteentoimivia
it-ratkaisuja sekä palvelukeskuksen omia hallinnonalalle kehittämiä yhteisiä
teknisiä järjestelmän osia. Tavoitteena on luoda mahdollisimman yhteen-
toimivia tietojärjestelmiä kustannustehokkaasti ja huomioida kehitystyössä
hallinnonalan yhteiset tarpeet.

Tukisovellus on kansallisten ja EU-viljelijätukien hakemiseen, käsittelyyn,
valvotaan, laskentaan, maksatukseen ja raportointiin kehitetty Maaseutuvi-
raston omistama tietojärjestelmä. Vipu taas on viljelijöiden asiointipalvelu,
jonka avulla viljelijät voivat hakea tukia sähköisesti. Edellinen Tukisovellus
on otettu käyttöön vuonna 2001, ja sen elinkaaren tullessa tiensä päähän on
lähdetty kehittämään uutta Tukisovellusta, sekä sen sähköisen asioinnin puol-
ta, Vipua. Molempien järjestelmien uudistaminen kuuluu Tukisovelluksen
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uudistamishankkeeseen, joka on käynnistynyt syksyllä 2011, ja sovellusten
uusien osioiden tuotantoon vientejä on aikataulutettu tällä hetkellä vuoden
2016 loppuun. Tukisovelluksella on huomattavasti riippuvuuksia ulkoisiin
palveluihin ja tietovarantoihin. Lisäksi vanhan Tukisovelluksen käyttö jatkuu
edelleen. Sitä mukaa, kun toimintoja saadaan siirrettyä uuteen Tukisovelluk-
seen, poistetaan ne vanhasta. Haasteita tässä aiheuttaa se, että molemmilla
on omat tietokantansa, mutta joiltain osin tietoja joudutaan ylläpitämään
molemmissa tietokannoissa. Kuvassa 6 on esitelty Tukisovelluksen toimin-
taympäristöä.

Kuva 6: Tukisovellus-järjestelmän kokonaisarkkitehtuuri

Uusi Tukisovellus pohjautuu HTML5&friends-teknologioihin. HTML5&-
friends-teknologioilla viitataan nykyaikaisiin web-sovellusten kehittämiseen
käytettyihin tekniikoihin kuten HTML, CSS ja JavaScript [HTM16]. Usein
HTML5&friends-teknologioiden sijaan käytetään lyhyempää nimeä, HTML5-
teknologiat [HTM16]. Tukisovelluksen versionhallinta hoidetaan Git-version-
hallintaohjelmistolla. Sovelluksen kääntämiseen, koontiin ja riippuvuuksien
hallintaan käytetään Ant- ja Ivy-työkaluja. Sovellus käännetään ja kootaan
jatkuvan integroinnin palvelimen, Jenkinsin käännös (build) -taskin avulla
aina kun versionhallintaan viedään muutoksia. Myös testiversiot asennetaan
kohdeympäristöön Jenkins-palvelimen avulla automaattisesti. Yksikkötestit
ajetaan jokaisen koonnin yhteydessä ja automaattiset testit suoritetaan
päivittäin testiympäristöä vasten.

Tukisovelluksen kehitystyö perustuu osin ketteriin menetelmiin. Järjes-
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telmän kehittäminen tapahtuu kolmen viikon sprinteissä. Sprintit alkavat
suunnittelupalaverilla ja päättyvät demoon ja retroon. Viimeisen vuoden
aikana demoja ja retroja on tosin pidetty harvemmin aikataulukiireiden
vuoksi. Scrumtiimi koostuu kuudesta sovelluskehittäjästä, viidestä testaajas-
ta, kahdesta käyttöliittymäsuunnittelijasta, kahdesta tietokantavastaavasta,
kahdesta teknisestä koordinaattorista, scrummasterista ja projektipäällikös-
tä. Sovelluskehittäjät, neljä testaajaa sekä käyttöliittymäsuunnittelijat ovat
ulkopuoliselta toimittajalta. Päivittäin pidetään päiväpalaveri (daily scrum),
johon koko tiimi osallistuu. Sovellukseen toivotut osiot ja ominaisuudet on
listattu tuotteen kehitysjonossa (product backlog) ja sprintin tehtävien hallin-
taan käytetään sprintin tehtävälistaa (sprint backlog). Tuotantoonvientipäivä-
määrät sanelee pitkälti lainsäädäntö, mikä aiheuttaa suuria aikataulupaineita
projektille.

Järjestelmän testaus tapahtuu käsi kädessä järjestelmän kehityksen kans-
sa, ja uusien osioiden testaus alkaa usein ennen kuin osio on täysin valmis.
Testausta tehdään V-mallin jokaisella tasolla. Komponentti- ja integraatiotes-
taus ovat sovelluskehittäjien vastuulla. Komponenttitestien kattavuus koko
ohjelmakoodin metodeista on tällä hetkellä 17 prosenttia, integraatiotestejä
on sitäkin vähemmän. Järjestelmätestauksesta vastaavat Maanmittauslai-
toksen testauskoordinaattori sekä ulkopuolisen toimittajan testauskonsultit.
Testaustiimiin kuuluu viisi henkilöä. Hyväksymistestauksesta taas vastaa
Maaseutuvirasto.

Tukisovelluksen uusien ominaisuuksien testaus on tällä hetkellä suurelta
osin manuaalista. Vasta kun jokin osio saadaan valmiiksi tai lähes valmiik-
si, automatisoidaan sen testaus. Tämä johtuu suurelta osin aikataulusyistä.
Silloin kun tuotantoon on menossa uusia osioita tai vanhoja avataan (vuosi-
kohtaisia toimintoja), tarvitaan usein kaikki testaajat testaamaan näitä, eikä
automatisoinnille jää aikaa. Ylipäätään vain pieni osa sovelluksen testauk-
sesta on automatisoitu. Osa Tukisovelluksen automatisoiduista käyttöliitty-
mätesteistä on tehty vuoden 2014 aikana Twist-työkalun avulla [Twi16]. Oli
kuitenkin tiedossa, että sen tuki päättyy vuoden 2015 lopulla, mikä aiheutti
tarpeen miettiä uusia automatisoinnin työkaluja. Tuolloin valittiin yhdis-
telmä Selenium + TestNG. Testien automatisoinnissa tällä yhdistelmällä
on päästy kunnolla alkuun vuonna 2015. Tällöin on automatisoitu päätuki-
haun, valvonnan ja luomusitoumuksen selauskäyttö. Vanhoja Twist-testejä
on tarkoitus konvertoida Selenium-testeiksi, kun aikataulu sen sallii.

Tällä hetkellä Selenium + TestNG-yhdistelmällä automatisoidut testit
keskittyvät ainoastaan selauskäyttöön. Ne on kuitenkin rakennettu end-to-
end-tyyppisesti, eli ne tarkastelevat myös tietokannan tilaa. Näiden tes-
taustyyppien lisäksi Tukisovelluksen ja Vipun suorituskyky on kriittinen
ominaisuus. Eritysesti päätukihaun aikaan keväisin sovelluksen pitää selvitä
suuresta kuormasta riittävällä suorituskyvyllä. Kuormitus- ja suorituskyky-
testausta onkin tehty kriittisimmille sovellusten osille.
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5.2 Tutkimuksen kohde, rajaus ja tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Tukisovellus-projektin testauksen
automatisoinnin nykytilaa tieteellisen tutkimuksen ja ammattikirjallisuuden
pohjalta löydettyjen testauksen automatisoinnin parhaiden käytäntöjen avul-
la. Tarkastelu tehtiin syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana tutkielman tekijän
toimesta suoritettujen epävirallisten koodikatselmointien avulla. Lisäksi tar-
kastelussa hyödynnettiin syksyllä 2015 pidetyn virallisen koodikatselmoinnin
tuloksia. Vaikka virallinen koodikatselmointi tehtiin kaikille automatisoi-
duille testeille, keskityttiin epävirallisissa katselmoinneissa Tukisovelluksen
lomakekäsittelyosion luomusitoumuksen lomaketallennusnäyttöihin, jotta
saatiin rajattua järkevän kokoinen lähemmin tarkasteltava kohde.

Luonnonmukaiselle kasvi- tai kotieläintuotannolle maksetaan korvausta
oman erillisen sitoumuksen perusteella. Viljelijä voi tehdä sitoumuksen jättä-
mällä kuntaan paperilomakkeen, jonka tiedot tallennetaan Tukisovellukseen
luomusitoumuksen lomaketallennusnäytön kautta. Paperilomake on tutkiel-
man liitteenä 1. Sitoumuksella viljelijä ilmoittaa sitoumuksen tuenhakijan
tiedot, sitoumuksen tiedot, luonnonmukaisen kotieläintuotannon tapauksessa
eläintiedot, sekä sitoumukselle lisättävät peruslohkot. Luomusitoumuksen
tallennus Tukisovellukseen alkaa siitä, että käyttäjä kirjaa lomakkeen sovel-
lukseen, jonka jälkeen lomakkeen tiedot ovat tallennettavissa. Yleisimmäs-
sä käyttötapauksessa käyttäjä valitsee sitoumukselle täysi-ikäisen henkilö-
tuenhakijan, luonnonmukaisen sitoumuksen tyypin ja lisätiedon myyntikas-
vivaatimuksen noudattamisesta, sekä lisää kaikki maatilan korvauskelpoiset
peruslohkot sitoumukselle. Tämän jälkeen lomake voidaan siirtää tarkastet-
tavaksi. Tallennuksen tarkastus on lomakekäsittelyn yleinen toiminto, joka
tehdään kaikille sovellukseen syötettäville lomakkeille.

Seuraavissa kuvissa on esitelty luomusitoumuksen lomaketallennusnäytöt.
Kuvassa 7 on näkymä, joka avautuu lomakkeelle tultaessa. Yläosan tiedot
ovat lomakkeeseen liittyvää tietoa ja näytön alaosa koostuu kahdesta välileh-
destä: tuenhakijan tiedot ja sitoumustiedot. Tuenhakijan tiedot-välilehdellä
tuenhakijaksi on valittavissa joku maatilan osallisista. Lisäksi otetaan kantaa,
onko kyseinen hakija aktiiviviljelijä.

Kuvassa 8 taas on sitoumuksen tiedot-välilehti. Sitoumuksesta annetaan
yleisten tietojen (“sitoumuksen tiedot”-laatikko) lisäksi lohkot (“sitoumuslohkot”-
laatikko), jotka sitoumukseen kuuluvat.

Luomusitoumuksia on tallennettu sen käyttöönoton (syksy 2015) jäl-
keen lähes 4000 kappaletta. Vuosittain uusia sitoumuksia tehdään arviolta
prosentin verran lisää, eli noin 40 kappaletta.

Tutkielman lopputuotoksena kootaan testien koodikatselmointeja varten
tarkistuslista, jonka avulla testien toteutusta voidaan Tukisovellus-projektissa
jatkossa evaluoida. Virallisten koodikatselmointien tavallisesti keskittyessä
hyviin ohjelmointikäytäntöihin ja toteutusteknologisiin asioihin pyritään
uudella tarkistuslistalla tuomaan katselmointeihin myös testausnäkökulmaa,
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Kuva 7: Luomusitoumus - tuenhakijan tiedot

joka huomioi automaattisen testauksen erityispiirteet.
Tutkielmaan liittyvä tutkimusosuus luokitellaan kvalitatiiviseksi tapaus-

tutkimukseksi. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen avulla pyritään
löytämään tai paljastamaan tosiasioita tutkimuskohteesta [HRP07]. Tämän
tutkielman yhteydessä toteutettavan tutkimuksen tarkoitus on löytää kohde-
projektissa käytettyjä hyviä automatisoinnin menetelmiä ylläpidettävyyden
näkökulmasta. Tapaustutkimuksessa tarkastelun kohteena on yksi tai useam-
pi rajattavissa oleva tutkimuskohde, tapaus. Tapaustutkimuksen tarkoitus
ei ole luoda yleistyksiä tai tilastollisia säännönmukaisuuksia, vaan kuvailla
tutkittavaa ilmiötä yksityiskohtaisesti tapauksia tutkimalla [Tap16]. Tapaus-
tutkimus voi olla luonteeltaan kuvailevaa, teoriaa testaavaa tai uutta teoriaa
luovaa [JJ11]. Tämän tutkielman yhteydessä toteutettavassa tapaustutki-
muksessa tutkittavia tapauksia on yksi ja tapaustutkimus on luonteeltaan
kuvailevaa, sillä sen tarkoitus on kuvailla tutkimuskohteeksi valitussa kohde-
projektissa käytettyjä automatisoinnin menetelmiä ylläpidettävyyden näkö-
kulmasta. Tapaustutkimuksen yhteydessä koottava tarkistuslista on koottu
tutkielman kirjallisuusosuuden ja tutkimustulosten pohjalta. Tarkistuslista
on tarkoitettu käytettäväksi Tukisovellus-projektissa, eli sen tarkoitus ei ole
olla uutta teoriaa luovaa tuotosta, vaikka siitä on mahdollista saada myös
yleisempää empiiristä näkemystä testausautomaatioon.
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Kuva 8: Luomusitoumus - sitoumustiedot

5.3 Parhaiden käytäntöjen soveltamisen tarkastelu

Tässä aliluvussa tarkastellaan edellisessä luvussa esitettyjen parhaiden käy-
täntöjen soveltamista Tukisovellus-projektissa siinä järjestyksessä, kuin ne
luvussa 4 esiteltiin. Virallisen koodikatselmoinnin jälkeen testejä on alettu
korjaamaan, mutta tarkastelu on tässä kuitenkin tehty sen tilanteen pohjalta,
jossa lähdekoodi oli ennen virallista koodikatselmointia.

Tarkastelussa käydään läpi luomusitoumuksen testiluokka Luomusitou-
mus.java, joka sisältää kaikki luomusitoumuslomakkeen testeissä tehtävät
tarkistukset. Luomusitoumuksen testijoukko (TestNG_Luomusitoumus.java,
kokonaisuudessaan liitteessä 4) koostuu seuraavien testien mukaisesta suori-
tuspolusta:

1. kirjauduSisaanTukisovellukseen(String kayttajatunnus, String salasa-
na)

2. meneAsioidenHakuun()

3. haeAsia()
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4. valitseAsia()

5. tarkistaTuenhakijanTiedot(String henkilo, String yhteiso)

6. tarkistaSitoumuksenTiedot()

7. tarkistaSitoumuslohkot()

8. kirjauduUlosTukisovelluksesta()

Näistä kohdat viisi, kuusi ja seitsemän koskevat erityisesti luomusitoumus-
lomaketta, eli ne kohdistuvat Luomusitoumus-instanssiin. Luomusitoumus-
luokka on tutkielman liitteenä 2. Luokan rivimäärä on kokonaisuudessaan
142 riviä, joista kommentteja on 42 riviä.

Hyvät koodauskäytännöt

Hyvien koodauskäytäntöjen noudattamista tarkastelin pintapuolisesti testien
tarkastelun yhteydessä. En vertaile ohjelmakoodia ja testikoodia toisiinsa,
koska niiden käytännöt eroavat jonkin verran toisistaan. Tähän on osaltaan
vaikuttanut varmasti se, että osa testeistä on konvertoitu vanhoista twist-
testeistä, jotka taas on muodostettu nauhoitus/toisto-toiminnolla.

Kaiken kaikkiaan testikoodi on mielestäni kommentoitu hyvin. Testien
toimintaa on helppo selvittää pelkästään lukemalla kommentteja, koska
kommentit ovat hyvin toimintaa selittäviä:
/∗
∗ Val i taan ’ Ha l l inno in , otan yhteytta kuntaan s e l v i t t a a k s e n i
∗ voidaanko tuk ia myontaa ’ j a katsotaan , e t t a kantaan t u l e e
∗ o ikea arvo ’1 ’
∗/

/∗ j ’ a
∗ Val i taan a l u k s i o l e t u s a s e t u s ’ Noudatan vaatimusta ’
∗ MYKAVA_KOODI=0
∗/

Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, onko kommentointi joiltain osin jopa
liian tarkalla tasolla, koska tällaiset kommentit vanhenevat heti kun kyseistä
tekstiä, oletusasetusta tai tietokannan koodistoja muutetaan.

Testikoodi näyttää yhtenäiseltä sisennysten ja luokkien ja metodien ni-
meämisten suhteen. Koodi sinänsä on selkeää, mutta pitkät metodit häiritse-
vät huomattavasti luettavuutta. Testeissä käytetyt metodien nimet kuitenkin
kertovat hyvin sen, mitä ne tekevät kuten tarkistaTuenhakijanTiedot(String
sHenkilo, String sYhteiso). Tässä vaiheessa java-luokkia on sen verran vä-
hän, että niiden paikantaminen ei ole vaikeaa. Varsinaiset testiluokat on
nimetty TestNG_-alkuisesti (esim. TestNG_Luomusitoumus.java), jolloin ne
erottuvat muista luokista. Sovelluksen toimintojen kuten sitoumuslohkojen
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lisäämisen testaaminen sekä testidatan haut ovat molemmat sijoitettu omiin
luokkiinsa. Esimerkiksi Luomusitoumus-luokan avulla voidaan lisätä sitou-
mukselle kaikki sitoumuslohkot ja LuomusitoumusTestidata-luokan avulla
voidaan hakea luomusitoumukseen liittyvää tietoa kannasta.

Testien kirjoittamisessa suositeltujen FIRST-sääntöjen toteutumista on
tarkasteltu seuraavaksi Luomusitoumuksen osalta. Suurin osa näistä sään-
nöistä on kuitenkin rajattu tämän työn ulkopuolelle.

Fast-säännön mukaan testien tulisi olla nopeita suorittaa. Testit ovat nyt
alkuvaiheessa selauskäytön testejä, ja niiden suoritus vie joitakin minuutteja.
Testien suoritusnopeuteen keskittyminen työn rajauksella (luomusitoumuslo-
make) ei ole järkevää, joten testien nopeutta ei arvioida tarkemmin.

Isolated-säännön mukaan testit eivät saisi riippua toisistaan. Tässä työssä
keskitytään Luomusitoumuksen testaukseen, joka vaatii toimiakseen sisään-
kirjautumisen sekä asian haun, eli luomusitoumuksen testit ovat riippuvaisia
näistä testeistä. Jos sisäänkirjautumisen testi rikkoontuu, rikkoontuvat kaikki
sisäänkirjautumista vaativat testit.

Repeatable-säännön mukaan testien pitäisi tuottaa sama tulos jokaisella
suorituskerralla. Testit on rakennettu siten, että ne testin aluksi etsivät
ennalta määritellyn testitapauksen tietokannasta ja hakevat siihen liittyvät
tiedot, ja tämän jälkeen tarkastavat näytöllä esitettävät tiedot tietokannassa
olevaa tietoa vasten. Eli testi luottaa siihen, että tietyn asiantunnuksen
omaava asia löytyy tietokannasta. Niin kauan kun kyseinen asiatunnus löytyy
tietokannasta, pitäisi testin tuottaa sama tulos jokaisella suorituskerralla,
koska testeihin ei ole kovakoodattu mitään kyseiseen asiatunnukseen liittyviä
oletuksia.

Self-Verifying-säännön mukaan testien pitäisi yksikäsitteisesti joko onnis-
tua tai epäonnistua. Luomusitoumuksen tapauksessa testi joko menee läpi
tai ei mene. Läpi menneiden testien tuloksia ei tarvitse erikseen analysoida
ja epäonnistuneista testeistä lähetetään sähköpostia testaustiimille. Ehdon
tarkistuksia on käyty tarkemmin läpi myöhemmin.

Timely-säännön mukaan testit tulisi optimaalisesti kirjoittaa juuri ennen
tuotantokoodia. Se, että käyttöliittymätason testit kirjoitettaisiin ennen oh-
jelmakoodia, on käytännössä mahdotonta, eli käyttöliittymätestit eroavat
tässä kohdin yksikkötesteistä. Käyttöliittymätestit tehdään yleensä ensisijai-
sesti regressiotestausta varten, eikä niillä pääsääntöisesti pyritä suorittamaan
kehityksen aikana tapahtuvaa tutkivaa järjestelmätestausta.

Testityyppien tunnistaminen

Tukisovelluksen pääkäyttötarkoitus on tiedon esittäminen (selauskäyttö)
sekä sillä suoritettavat toiminnot. Tähän mennessä Seleniumilla toteutetuista
testeistä kaikki ovat selauskäyttöön keskittyviä. Sisäänkirjautuminen ja asian
haku ovat selkeästi toimintotestejä, mutta myös luomusitoumuksen tietojen
selaus voidaan tällaiseksi luokitella, koska se on asian haun vastaussivu.

43



Testissä tarkastellaan lisäksi tietokannan tilaa, ja sitä, että kaikki tarvittavat
elementit löytyvät sivulta, ei niinkään siis sisältötestien kaltaista tarkastelua
“onko jokaisella sivulla alatunniste (footer), josta löytyy linkit yhteystiedot-
ja yksityisyydensuoja-sivuille”.

Ominaista Tukisovellukselle on, että sivujen sisältö on monin osin vuosi-
kohtaista. Esimerkiksi tarkastelun kohteena olevan luomusitoumuksen näyttö
voi ensi vuonna erota tämän vuoden näytettävistä/tallennettavista tiedoista
joiltakin osin. Tietokantaan tallennetut vuosikohtaiset mallineet (template)
ohjaavat kunkin näytön vuosittaista tiedon esittämistä.

Sovelluksen perusrakenne on pysynyt melko vakiona, eli sovelluksen sisäi-
siin linkkeihin ei ole tullut juurikaan muutoksia. Sisäisiä linkkejä on kuitenkin
melko paljon. Koko luomusitoumuksen testin suorituksessa tulee “kuljettua”
vähintään kuuden sovelluksen sisäisen linkin läpi. Ulkoisia linkkejä ovat oh-
jaukset muihin sovelluksiin, sekä ulkoisille web-sivuille, kuten Mavin sivut.
Sovelluksesta on useasta kohtaa siirtymiä ulkopuolisiin sovelluksiin kuten
sähköiseen arkistoon. Linkkien testaamiseen voisi riittää se, että testien suo-
rituksessa tarvittavat linkit/sivut aukeavat. Ulkoisista linkeistä olisi hyvä
testata vähintään ohjaukset muihin sovelluksiin. Tällä hetkellä Luomusitou-
muksen osalta ei ole testattu sähköiseen arkistoon siirtymistä.

Testimetodit ja ehdontarkistukset

Luomusitoumuksen testijoukon testeistä (testijoukko on kerrottu luvun 5.3
alussa) kolme testiä testaavat varsinaisesti luomusitoumuslomakkeen toimin-
taa. Näitä ovat testijoukon suorituspolun kohdat viisi, kuusi ja seitsemän,
jotka on selostettu tarkemmin alla kunkin testimetodin yhteydessä. Ennen
luomusitoumuksen testijoukon suoritusta alustetaan käytettävä ajuri (firefox)
ja tarkasteltava (etukäteen tiedossa oleva, jo tietokannasta löytyvä) asia, sekä
luodaan testissä tarvittavat instanssit Kirjautuminen, AsioidenHaku ja Luo-
musitoumus. Tämän jälkeen suoritetaan koko testijoukko, ja lopputoimena
suljetaan/pysäytetään ajuri.

Luomusitoumus-luokka (liitteessä 2) muodostuu seuraavista metodeista,
joiden merkitys on myös selostettu tarkemmin kunkin metodin kohdalla:

Luomusitoumus(WebDriver driver, Asia asia)

Konstruktorissa alustetaan selainajuri, asetetaan eksplisiittinen ja implisiitti-
nen odotusaika WebDriverille, sekä luodaan testidata (LuomusitoumusTestidata-
instanssi).

tarkistaTuenhakijanTiedot(String sHenkilo, String sYhteiso)
(testin suorituspolun kohta 5)

Metodi tarkastaa ensin, löytyykö tuenhakija-alasvetovalikko (katso kuva 7).
Jos ei löydy, testi keskeytyy, koska kyseessä on assert-komento.
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asse r tTrue ( " [ERROR] Tuenhakija −a l a s v e t o l i s t a puuttuu " , d r i v e r .
f indElement (By . id ( " hak i j a " ) ) . i sD i sp l ayed ( ) ) ;

Tämän jälkeen haetaan tietokannasta kyseisen maatilan osalliset ja sil-
mukassa tarkastetaan, että kaikki tietokannassa olevat maatilan osalliset
löytyvät valintalistalta, sekä otetaan talteen valitun parametrina annetun
henkilön tai yhteisön nimi, sekä henkilön tapauksessa myös henkilötunnus.
Näiden avulla asetetaan kyseinen tuenhakija alasvetovalikkoon. Henkilön
tapauksessa tarkastetaan, onko henkilö täysi-ikäinen ja jos ei ole, niin tarkas-
tetaan, että sovellus näyttää tällöin poikkeustekstin “Alle 18-vuotias henkilö
voi hakea seuraavia tukia/korvauksia vain poikkeustapauksissa”. Yhteisö-
tuenhakijan tapauksessa sovelluksessa on valittavissa radiobutton-valinnat
siitä, että

• ikäehdon tarkastus tehdään yhteisön ilmoitetun toimijan perusteella.
Tällöin näytetään myös valintalista yhteisöön kuuluvista henkilöistä,
joista käyttäjä voi valita oikean. Tämän lisäksi tarkistetaan, että KOS-
KEEKOIKAEHTOYHTHAKIJAA on tallennettu oikein tietokantaan.

• yhteisö ei kuulu ikävaatimusten piiriin, jolloin edellä vaadittua henkilö-
valintaa ei tarvitse tehdä, mutta tarkistetaan että tietokantaan on
tässäkin tapauksessa tallennettu oikein tieto KOSKEEKOIKAEHTO-
YHTHAKIJAA.

Tässä vaiheessa tehdään erillinen tarkistus, onko kaikki tarvittavat valin-
nat yllä pystytty tekemään:

asse r tTrue ( " [ERROR] Tuenhakijaa e i pysty va l i t semaan " , f a l s e ) ;

Valintojen välissä odotetaan lisäksi aina, että sovellus on tehnyt tarvitta-
van tallennuksen:

wait . u n t i l ( ExpectedCondit ions . i n v i s i b i l i t y O f E l e m e n t L o c a t e d (By . id
( " appLoaderDialog " ) ) ) ;

Tämän jälkeen tarkistetaan kuvassa 7 näkyvä aktiiviviljelijä-radiobutton-
valinta ja sen tallennus tietokannassa. Tämän elementin paikannus tehdään
XPathin avulla.
d r i v e r . f indElement (By . xpath ( " //∗ [ @attr ibute=
’ sthEhk . labe lOnKie l l e t tyaToimintaa ’ ] / parent : : ∗ / parent : : ∗ / input " )

) . c l i c k ( ) ;

Kaiken kaikkiaan tarkistaTuenhakijanTiedot-metodi on hyvin
pitkä sen sisältäessä 100 riviä koodia ja 43 riviä kommentteja. Metodin lopuksi
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tarkistetaan vielä, onko näytöllä virheilmoitusta tarkistaOnkoNaytolla-
Virheilmoitus()-metodin avulla. Tämän metodin toiminta on selostettu
myöhemmin alempana.

tarkistaSitoumuksenTiedot() (testin suorituspolun kohta 6)

Tässäkin tarkistetaan aluksi, että sitoumustiedot-välilehti on näkyvissä, jon-
ka jälkeen siirrytään kyseiselle välilehdelle:

asse r tTrue ( " [ERROR] Sitoumust iedot −v a l i l e h t i e i o l e nakyvi s sa " ,
d r i v e r . f indElement (By . l inkText ( " S i toumust iedot " ) )
. i sD i sp l ayed ( ) ) ;

d r i v e r . f indElement (By . l inkText ( " S i toumust iedot " ) ) . c l i c k ( ) ;

Tämän jälkeen metodi tekee seuraavassa kerrotut ehdon tarkistukset,
kokeilee valita alasvetovalikoista kaikki valittavissa olevat arvot, ja lopuksi
tarkastaa, että tietokannan tila vastaa viimeiseksi valittuja arvoja:

• Sitoumuksen tiedot otsikko on näkyvillä

• ’Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tyyppi’-valintalista on nä-
kyvillä

• ’Lisätieto myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta’-valintalista on
näkyvillä

• ’Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus’-valintalista on näky-
villä

• Ruksitaan kaikki eläinlajiryhmät ja tarkistetaan näiden päivämäärät

Sivuhuomiona, että tässä kohtaa omaa testin tarkastelua sekoitti se, että
“Lisätieto myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta”-valinnan kohdalla oli
väärä kommentti:

/∗ Val i taan ’En tuota myyntikasveja , t i l a n . . . ’ MYKAVA_KOODI=3 ∗/
new S e l e c t ( d r i v e r . f indElement (By . xpath ( " //∗ [ t ex t ( ) [ conta in s ( . , ’

L i s a t i e t o myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta ’ ) ] ] / parent
: : ∗ / div [ 4 ] / s e l e c t " ) ) ) . se lectByValue ( " 3 " ) ;

Tässä siis valittiin alasvetovalikosta arvo “paikalta” 3 (arvot ovat 0-3).
Arvo 3 vastaa oikeasti kannan koodia 4 (arvot 1-4). Väärän kommentin
huomasin, kun myöhemmin tietokantatarkistelussa tarkistettiin, onko valittu
arvo 4:
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asse r tTrue ( " [ERROR] MYKAVA_KOODI −kentta vaar in kannassa : "+
luomuData .getMLA_SITOUMUSLISATIETOILM( ) . get ( "MYKAVA_KOODI" ) ,
luomuData .getMLA_SITOUMUSLISATIETOILM( ) . get ( "MYKAVA_KOODI" ) .
equa l s ( " 4 " ) ) ;

Yleisesti testikoodi on erittäin hyvin kommentoitua. Kuitenkin testien
muutosten yhteydessä tällaisetkin virheet koodin kommentoinnissa voivat
siis viedä ylimääräistä aikaa. Lisäksi huomiona vielä yllä olevaan ehdon
tarkistukseen, että tässäkin arvot ovat kovakoodattuna, jolloin muutokset
näihin rikkovat testit.

Kaiken kaikkiaan tämäkin metodi on hyvin pitkä sen sisältäessä 153 riviä
koodia ja 37 riviä kommentteja. Myös tässä metodin lopuksi tarkistetaan, on-
ko näytöllä virheilmoitusta tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus()-
metodin avulla.

tarkistaSitoumuslohkot() (testin suorituspolun kohta 7)

Metodin alussa tarkistetaan, että ’Sitoumuslohkot’-otsikko on näkyvissä. Tä-
män jälkeen tyhjennetään kaikki lohkot ja tarkistetaan, että sovellus näyttää
tekstin "Sitoumuksella ei ole valittu yhtään lohkoa". Tämän jälkeen sitoumuk-
selle lisätään kaikki lohkot lisataanKaikkiPeruslohkotSitoumusloh-
koiksi()-metodilla. Tämän metodin toiminta on selostettu alempana. Lo-
puksi tarkistetaan, vastaavatko tietokannassa olevat peruslohkot tässä lisät-
tyjä, sekä myös tämän metodin lopuksi tarkistetaan, onko näytöllä virheil-
moitusta tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus()-metodin avulla.

valitseKaikkiElainjairyhmat()

Apumetodi, jota käytetään tarkistaSitoumuksenTiedot()-metodissa,
kun ruksitaan kaikki eläinlajiryhmät. Metodin näkyvyydeksi on määritelty
julkinen (public), vaikka sitä ei ole tarkoitus kutsua tämän luokan ulkopuo-
lelta.

lisataanKaikkiPeruslohkotSitoumuslohkoiksi()

Apumetodi, jota käytetään tarkistaSitoumuslohkot()-metodissa, kun
sitoumukselle lisätään kaikki lohkot. Metodin näkyvyydeksi on määritelty
julkinen (public), vaikka sitä ei ole tarkoitus kutsua tämän luokan ulkopuo-
lelta.

bOnkoTuenhakijaTaysiikainen(String sHetu)

Apumetodi, jota käytetään tarkistaTuenhakijanTiedot(String s-
Henkilo, String sYhteiso)-metodissa, kun tarkistetaan, tuleeko alai-
käisen tuenhakijan tapauksessa näytölle ilmoitus alle 18-vuotiaan hakijan
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poikkeustapauksesta. Metodin näkyvyydeksi on määritelty julkinen (public),
vaikka sitä ei ole tarkoitus kutsua tämän luokan ulkopuolelta.

tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus()

Apumetodi, jota käytetään luokan varsinaisissa metodeissa tarkistamaan
lopuksi, onko näytölle ilmestynyt virheilmoituksia. Metodin näkyvyydeksi
on määritelty julkinen (public), vaikka sitä ei ole tarkoitus kutsua tämän
luokan ulkopuolelta.

pub l i c void ta rk i s taOnkoNayto l l aV i rhe i lmo i tus ( ) throws Exception
{

asse r tTrue ( "ERROR] Nayto l la nakyy v i rhe : "+ d r i v e r .
f indElement (By . id ( " a l e r tEr ro rText " ) ) . getText ( ) , ! d r i v e r .
f indElement (By . id ( " a l e r t E r r o r " ) ) . i sD i sp l ayed ( ) ) ;

}

Luomusitoumuksen osalta testeissä ei käytetä lainkaan verify-komentoa
vaan kaikki ehdontarkistukset ovat assert-tyyppisiä.

Paikantamisstrategiat

Käyttöliittymätason testaus edellyttää elementtien paikantamista. Ennen
kuin luomusitoumustesti suorittaa mitään toimintoa (paikantamista, linkin
klikkausta, alasvetovalikon valintaa) tarkistaa se, että koko sivu on latautunut.
Tämä tapahtuu wait-metodin avulla:
wait . u n t i l ( ExpectedCondit ions . i n v i s i b i l i t y O f E l e m e n t L o c a t e d (By

. id ( " appLoaderDialog " ) ) ) ;

Testikoodin suoritus pysähtyy, kunnes appLoaderDialog on poistunut
DOM-puusta eli sivu on latautunut kokonaan. Tätä ratkaisua on käytetty
kaikkien testien kohdalla. Se on helpoin keino varmistaa, että kaikki tie-
dot ovat varmasti tallentuneet tai latautuneet. Jos tutkittaisiin vain onko
yksittäinen elementti latautunut, pitäisi tällöin huomioida myös muiden
latautumattomien elementtien aiheuttamat sivuvaikutukset.

Luomusitoumuksen testauksen yhteydessä paikantamista tehdään enim-
mäkseen elementin ID:llä, mutta myös nimellä, linkin tekstin avulla sekä
xPathilla.

Alasvetovalikkojen valintojen yhteydessä on käytetty kahdenlaista pai-
kantamista. xPathilla paikantaminen ei ole kovin luettavaa:
new S e l e c t ( d r i v e r . f indElement (By . xpath ( " //∗ [ t ex t ( ) [ conta in s ( . , ’

L i s a t i e t o myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta ’ ) ] ] / parent
: : ∗ / div [ 4 ] / s e l e c t " ) ) ) . se lectByValue ( " 0 " ) ;
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Alasvetovalikkojen valinnoissa on käytetty myös elementin nimellä paika-
tamista. Seuraava on xPathiin verrattuna huomattavasti luettavampi vaih-
toehto:
/∗ Val i taan l u o n n o l l i n e n henk i l o ∗/
new S e l e c t ( d r i v e r . f indElement (By . name( " y h t e i s o n i l m o i t e t t u t o i m i j a

" ) ) ) . s e l e c tByVi s ib l eTex t ( sNimiHenkilo ) ;

Linkin tekstin avulla paikannetaan Sitoumustiedot-välilehti:
/∗ Avataan s i toumust i edot −v a l i l e h t i ∗/
asse r tTrue ( " [ERROR] Sitoumust iedot −v a l i l e h t i e i o l e nakyvi s sa " ,

d r i v e r . f indElement (By . l inkText ( " S i toumust iedot " ) ) .
i sD i sp l ayed ( ) ) ;

d r i v e r . f indElement (By . l inkText ( " S i toumust iedot " ) ) . c l i c k ( ) ;

Tässä varmistetaan myös ensin, että kyseinen linkki ylipäätään löytyy
sivulta. Linkin nimi tuskin tulee muuttumaan, ellei toiminnallisuuden osalta
tehdä suurempia muutoksia. Tällöin testiä joudutaan todennäköisesti joka
tapauksessa muuttamaan, joten linkin tekstillä paikantaminen on tässä
kohtaa perusteltua.

Sisäänkirjautumisen testauksen yhteydessä paikantamista tehdään sekä
elementin ID:llä että nimellä. Syytä kahden tavan käyttöön ei mielestäni
ole, jolloin olisi selkeämpää, että kaikki paikannukset tehtäisiin vain yhdellä
tavalla.

Luomusitoumuksen tapauksessa elementtien paikannuksia ei ole kääritty
omiksi apumetodeiksi. Tämä lisäisi huomattavasti koodin luettavuutta.

Sivu-objekti-suunnittelumalli

Sivu-objekti-mallin käytölle käytännön suunnittelu- ja toteutustyössä on
olemassa useita tapoja. Lähtökohtaisesti ideana kuitenkin on, että sivu-
objektit ovat olio-luokkia, jotka toimivat web-sivun rajapintana ja mallintavat
sivun ominaisuuksia ja toimintoja. Testit käyttävät sivu-objekti-rajapinnan
metodeja ollessaan vuorovaikutuksessa kyseisen sivun käyttöliittymän kanssa.

Luomusitoumuksen tapauksessa testeissä on kyllä nähtävissä rakenteel-
linen erottelu varsinaiseen testikoodiin ja sivu-objektiin, mutta molemmat
vaativat isoja muutoksia, jotta ne täyttävät sivu-objekti-suunnittelumallin
aiemmin esitellyistä perussäännöistä erityisesti ensimmäisen: sivu-objektit ei-
vät koskaan saa tehdä ehdontarkistuksia tai verifiointeja. Kaikki testaamiseen
liittyvä kuuluu testiskriptiin. Luomusitoumuksen testeissä kaikki ehdontar-
kistukset tehdään tällä hetkellä Luomusitoumus-sivu-objektissa. Testiskripti
vain ikään kuin “käynnistää” testien ajamisen.

Korkeamman tason rajapinnat ja apumetodit

Korkeamman tason rajapintojen ja apumetodien avulla on tarkoitus kääriä
usein koodissa suoritettavia toiminnallisia kokonaisuuksia omiin metodeihin,
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mikä vähentää koodin duplikoitumista ja kompleksisuutta. Luomusitoumuk-
sen tapauksessa on kirjoitettu neljä apumetodia:

valitseKaikkiElainjairyhmat()
lisataanKaikkiPeruslohkotSitoumuslohkoiksi()
bOnkoTuenhakijaTaysiikainen(String)
tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus()

Metodit valitseKaikkiElainjairyhmat() ja lisataanKaikki-
PeruslohkotSitoumuslohkoiksi() ovat sovelluksen toimintaan liitty-
viä toimintoja: ensimmäisellä tarkistetaan, ovatko kaikki eläinlajiryhmät lisät-
tävissä ja lisätään ne, ja toisella metodilla lisätään kaikki maatilan perusloh-
kot sitoumuslohkoiksi. Tällä hetkellä metodit ainoastaan tekevät koodista luet-
tavampaa pilkkomalla sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Mielestäni näiden kuu-
luisi kuitenkin olla varsinaisia testejä. bOnkoTuenhakijaTaysiikainen
(String)-metodi puolestaan ei riipu millään lailla käyttöliittymästä, vaan
se ainoastaan tarkistaa parametrina annetun henkilötunnuksen perusteella,
kuuluuko henkilötunnus täysi-ikäiselle henkilölle. Tämä kuuluisi mielestä-
ni olla apuluokassa oleva apumetodi, koska tällaista tarkistusta tarvitaan
useammissa testeissä, eikä se se ole millään lailla Luomusitoumus-kohtainen.
Sama koskee myös metodia tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus().
Sen avulla voitaisiin tällöin tarkistaa sovelluksen jokaisella näytöllä, onko
käyttäjälle näkyvillä virheilmoitusta.

Luomusitoumuksen testeissä ei sen sijaan ole tehty omia apumetodeja
tyypillisille Selenium-testien käärimiskohteille kuten odotus-toiminnoille, ele-
menttien paikannuksille sekä elementin läsnäolon tarkastuksille. Esimerkiksi
tarkistaTuenhakijanTiedot-metodissa valintojen välissä odotetaan ai-
na, että sovellus on tehnyt tarvittavan tallennuksen:

wait . u n t i l ( ExpectedCondit ions . i n v i s i b i l i t y O f E l e m e n t L o c a t e d (By . id
( " appLoaderDialog " ) ) ) ;

Nämä odotukset saisi siirtää omaksi apumetodiksi odotaTietojenTal-
lennusta() vastaavasti kuin tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus(),
koska nyt niistä tulee useita rivejä jo tarkistaTuenhakijanTiedot-
metodiin. Sama tarkistus tehdään kyseisessä metodissa peräti kahdeksan
kertaa, mistä tulee yhteensä jo 16 riviä koodia yhteen metodiin.

Myöskään yhtäkään elementin paikannusta ei Luomusitoumuksen testeis-
sä tehdä omassa apumetodissa. Ammattikirjallisuudesta löydetyt parhaat
käytännöt kuitenkin vahvasti ehdottavat, että kaikkien elementtien paikan-
nusten tulisi tapahtua omissa apumetodeissa. Erityisesti xPathilla tehdyt
paikannukset vaikeuttavat huomattavasti yhden while-silmukan lukemista:
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/∗ Tark i s te taan loytyyko nayto l ta s i toumus lohkoja ja po i s t e taan
ne ∗/

whi l e ( d r i v e r . f indElements (By . xpath ( " //∗ [ t ex t ( ) [ conta in s ( . , ’
Peruslohkonumero ’ ) ] ] / parent : : ∗ / parent : : ∗ / / div [ @class =’
cssTableRow ng−scope ’ ] " ) ) . s i z e ( ) > 0) {

d r i v e r . f indElement (By . xpath ( " //∗ [ t ex t ( ) [ conta in s ( . , ’
Peruslohkonumero ’ ) ] ] / parent : : ∗ / parent : : ∗ / div [ 7 ] / div [ 6 ] / img
" ) ) . c l i c k ( ) ;

/∗ Odotetaan , e t t a t i e d o t on t a l l e n n e t t u ∗/
wait . u n t i l ( ExpectedCondit ions . i n v i s i b i l i t y O f E l e m e n t L o c a t e d (By

. id ( " appLoaderDialog " ) ) ) ;
}

Ilman kommenttia (/* Tarkistetaan löytyykö näytöltä sitoumuslohkoja ja
poistetaan ne */) tämän muutaman rivin silmukan toiminnan selvittämiseen
kuluisi kokeneemmaltakin testaajalta - tai ohjelmoijalta aikaa. Lisäksi jos
tässä tehtävää lohkon poistoa käyttäisi useampi testi ja peruslohkotaulukkoon
haluttaisiin lisätä uusi sarake, pitäisi siitä aiheutuva muutos tehdä jokaiseen
lohkon poiston tekevään kohtaan koodissa erikseen.

Turvallisia operaatioita ei ole Luomusitoumuksen testeissä käytetty. En-
nen kuin testeissä suoritetaan mitään klikkausta, tehdään tarkistus, että
elementti löytyy sivulta. Tarkistukset on tehty assert-komennolla, jolloin
testin suoritus perustellusti pysähtyy odotetun elementin puuttumiseen. Itse
en keksi perusteita turvallisten operaatioiden käytölle Luomusitoumuksen
tapauksessa.

5.4 Viralliset koodikatselmoinnit

Tukiosovellus-projektissa koodikatselmoinnit tekee Maaseutuviraston osoitta-
mat katselmoijat. Katselmoinneissa käytetään hyödyksi SonarQube-analyysia,
ja katselmointi kohdistuu niin palvelinpään Java-koodiin kuin myös client-
pään JavaScript-koodiin. Lokakuussa 2015 katselmoitiin ensimmäistä kertaa
Tukisovelluksen automaattisia testejä. Katselmointiin osallistuivat katsel-
moijien lisäksi testauksen automatisointia tekevät testaajat sekä tekniset
koordinaattorit. Katselmoinnista tehtiin katselmointipöytäkirja, jossa on
katselmoijien huomioit, ja katselmoinnissa yhteisesti sovitut korjaustoimen-
piteet.

Katselmoitava materiaali koostui Selenium-testit toteuttavista Java ja
XML-tiedostoista. Kaikkiaan katselmoitavana oli 3862-riviä lähdekoodia.
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Kuva 9: Cloc-työkalun (https://github.com/AlDanial/cloc) tuottama raport-
ti katselmoitavasta testikoodista

Testiautomaation kehittäminen koettiin projektissa tärkeänä ja Selenium-
työkalua pidettiin testaajien mielestä toimivana. Regressiotestejä oli saatu
kirjoitettua Seleniumin avulla ja käyttöönottoa pidettiin opiskelukynnyksestä
huolimatta onnistuneena. Katselmoinnissa havaittiin kuitenkin testikoodin
laadussa ja ylläpidettävyydessä useita puutteita:

• henkilökohtaiset tietokantatunnukset lähdekoodissa

• tietokantayhteyden luominen joka testissä uudelleen

• suorat lokitulosteet konsoliin ilman lokituskirjastoja

• poikkeuksien häviäminen tyhjissä catch-lohkoissa

• tietokantayhteyksien auki jääminen poikkeustilanteissa

• koodin duplikointi Selenium-ajurin alustuksessa

• testien luokkarakennetta ohjaa enemmän teknologiset kuin uudelleen-
käytettävyyteen liittyvät seikat

• PageObject-suunnittelumallia ei ole hyödynnetty

• luokkien nimeäminen osin sekavaa, eikä nimistä suoraan käy ilmi, onko
kyseessä testaava vaiko testiä alustava luokka

Lisäksi huonona asiana pidettiin, että testien ajoympäristöön ja konfi-
gurointiin liittyvää lähdekoodia oli kopioitu sellaisenaan internet-lähteistä
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löytyneistä esimerkeistä. Konfigurointikoodi rikkoi hyviä koodauskäytäntöjä
joiltain osin.

Virallisen koodikatselmoinnin huomiot keskittyvät pitkälti hyviin ohjel-
mointikäytäntöihin ja toteutusteknologisiin asioihin. Käyttöliittymätason
testaukseen erityisesti liittyvän sivu-objekti-suunnittelumallin käytön puute
tosin oli myös huomattu.

6 Koodikatselmointien tarkistuslista ja johtopää-
tökset

Tässä luvussa kootaan yhteen tieteellisen tutkimuksen, ammattikirjallisuu-
den, tätä tutkielmaa varten tehdyn testien tarkastelun sekä virallisen koo-
dikatselmoinnin pohjalta muodostettu koodikatselmointien tarkistuslista
Tukisovellus-projektille. Tarkistuslista on ehdotus katselmoitavista asiois-
ta Tukisovelluksen käyttöliittymätason testien tulevia koodikatsemointeja
varten.

Lisäksi tässä luvussa on esitelty tutkielman johtopäätökset. Johtopäätök-
set on käsitelty kappaleen 4 parhaiden käytäntöjen mukaisessa järjestyksessä.
Näistä on poimittu kriittisimmät jatkokehitysehdotukset testeille ja lisäksi
on pohdittu tarkistuslistan käyttöä osana tulevaisuuden koodikatselmointeja.

6.1 Koodikatselmointien tarkistuslista

Tässä aliluvussa esitellään tarkistuslistan pääkohdat. Listauksella tähdätään
testien parempaan ylläpidettävyyteen. Listauksen muodostuksessa on ole-
tettu, että se, mitä automatisoidaan, on etukäteen huolellisesti suunniteltu
eikä siinä siis oteta kantaa testitapausten valintaan liittyviin tekijöihin. Tar-
kistuslista löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 3. Listauksen tarkastettavat
kohteet on jaettu kolmen pääryhmän alle: testien ajamiseen liittyvät tarkis-
tukset, testien rakenteeseen ja suunnittelumalliin liittyvät tarkistukset sekä
testimetodien sisältöön ja laatuun liittyvät tarkistukset. Jokainen kohde on
numeroitu kaksitasoisella numeroinnilla, jossa ensimmäinen numero viittaa
ryhmään. Listauksessa ei oteta kantaa siihen, mikä on riittävä taso kussakin
tilanteessa, vaan se pitää määritellä tapauskohtaisesti.

Testien ajamiseen liittyvät tarkistukset

Ensimmäinen katselmoitava asia tulisi olla se, että testit ylipäätään ajetaan
automaattisesti ja sopivalla tiheydellä. Tällä varmistetaan se, että testien
ylläpitoon ja suorittamiseen vaadittu työ ei kasvaisi suhteettomasti projek-
tissa. Berner et al. [BWK05]:n mukaan se, ettei testejä ajeta riittävän usein
on jopa pääsyy testauksen automatisoinnin epäonnistumiselle, koska ajamat-
tomina seisovat testit alkavat rappeutua sovelluksen kehittyessä, ja tiimi
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alkaa jopa pitää normaalina, että osa testeistä on aina “punaisena”, eli jo-
ko toimimattomassa tilassa tai testin ajossa on tullut virhe. Täten testien
toimivuuden ohella tulisi myös varmistaa se, että toimimattomien testien
korjaamiseen on olemassa määritelty prosessi, vastuuhenkilöt, ja että kor-
jaus tapahtuu välittömästi testien rikkouduttua. Näihin asioihin keskittyvät
listauksen kohdat 1.1 - 1.5.

Tällä hetkellä Tukisovelluksen käyttöliittymätestejä ei ole mahdollista
rakentaa muista testeistä tai ympäristöstä (tietokannasta) riippumattomiksi,
koska tämä edellyttäisi tietokannan alustusta sopivalla testidatalla. Tällä
hetkellä käytössä on vain yksi tietokanta, jota vasten tehdään sekä manuaa-
litestaus että automaattinen testaus. Tämä tarkoittaa sitä, että tietokannan
tilaa ei alusteta ennen testien ajoa, vaan tila muuttuu jatkuvasti testauksen
myötä. Tämän vuoksi tällä hetkellä Tukisovelluksen testeissä tulisi listauksen
kohtien 1.8 - 1.10 osalta keskittyä minimoimaan mahdolliset sivuvaikutukset.
Jatkossa on suunnitelmissa ottaa projektissa käyttöön tietokannan migraatio-
työkalu, joka mahdollistaisi myös niin kutsutun virtuaalitietokannan luonnin.
Tämä mahdollistaisi testien ajamisen ympäristössä, jossa tehtäisiin testida-
tan alustus ennen testien suorittamista. Tällöin voitaisiin katselmoinneissa
kiinnittää huomiota myös näihin asioihin.

Kohdat 1.12 - 1.14 käsittelevät testikattavuuksia. Ensinnäkin on tärkeää,
että riittävät testikattavuudet on määritelty, mutta niistä ei ole mitään hyötyä
ilman säännöllistä mittaamista ja seurantaa. Riittävän testikattavuuden
määrittäminen voi tosin olla hankalaa. Berner et al. [BWK05] suosittelevat
aloittamaan käyttöliittymätestauksen pienellä määrällä testejä, suorittamaan
niitä usein, oppimaan kokemuksesta ja ajan kanssa kehittämään testejä
eteenpäin ja lisäämään niiden määrää.

Testien rakenteeseen ja suunnittelumalliin liittyvät tarkistukset

Sivu-objekti-suunnittelumallin käytöllä on havaittu vahva yhteys testien yllä-
pidettävyyden parantumiseen [LCRS13a]. Suunnittelumallin lähtökohta on,
että testikoodi on irrotettu sivun rakenteesta. Suunnittelumallin hyödyntä-
miseen on olemassa useita tapoja, mutta [Sel16] mukaan ylläpidettävyyden
kannalta ehdoton edellytys on, että sivu-objektissa ei tehdä ehdon tarkistuk-
sia, vaan ne tehdään testitasolla. Sivu-objektit saavat sisältää vain element-
tien paikantamisen ja kyseisen sivun toiminnot. Näihin asioihin keskittyvät
tarkistuslistauksen kohdat 2.1 - 2.5.

Kohdat 2.6 - 2.8 koskevat korkeamman tason rajapintojen ja apumetodien
rakentamista selkeyttämään koodin rakennetta ja lisäämään sen luettavuutta.
Esimerkiksi alemman tason operaatiot kuten tietokantayhteyden alustami-
nen tulisi hoitaa omassa luokassaan. Luettavuuden ja ylläpidettävyyden
kannalta olisi järkevää, että yleiskäyttöiset toiminnot kuten elementtien
paikannukset, sivulatauksen odottamiset ja virheilmoituksen olemassa olon
tarkastukset tehdään omissa apuluokissa ja omissa apumetodeissa. Sen lisäk-

54



si XPath-paikantamisen osalta olisi aina tarkistettava, että sen käyttö on
perusteltua. Elementin puuttuva ID ei saisi olla ainoa peruste tehdä elemen-
tin paikantamista XPath-lauseella, vaan tällöin puuttuva ID olisi lisättävä
sovellukseen.

Huomio 2.9 on johdettu sellaisenaan virallisen koodikatselmoinnin huo-
mioista. Tällä hetkellä esimerkiksi lokitus tehdään testeissä suoraan kon-
soliin, eikä käytetä hyödyksi olemassa olevia apukirjastoja kuten log4j:tä
(http://logging.apache.org/log4j/2.x/).

Testimetodien sisältöön ja laatuun liittyvät tarkistukset

Testimetodien selkeyden ja luettavuuden kannalta olisi tärkeää, että tes-
timetodissa on vain yksi testattava asia ja mahdollisimman vähän ehdon
tarkistuksia. Ehdontarkistusten tulisi olla riittävän kattavia (esim. tietokan-
nan tilaa testaavia), jotta testien tuloksista voidaan päätellä sovelluksen
oikeellinen toiminta kussakin tilanteessa. Lisäksi testimetodien tulisi olla ni-
metty kuvaavasti, ja nimeämisen tulisi olla yhteneväistä sovelluksen (koodin)
kanssa. Näihin asioihin keskittyvät tarkistuslistauksen kohdat 3.1 - 3.5.

Tarkistuslistauksen kohdat 3.6 - 3.8 tarkastelevat koodin laatua. Kuten
tuotantokoodille, myös testikoodille tulisi asettaa laatumittarit. Asetettujen
mittarien toteutumista tulisi mitata ja seurata säännöllisesti - mielellään
myös automaattisesti.

Huomio 3.9 on johdettu sellaisenaan virallisen koodikatselmoinnin huo-
moioista. Tällä hetkellä testeissä ei käsitellä odotettuja poikkeuksia, vaan
catch-lohkot ovat tyhjiä, ja odottamattomien poikkeusten tapauksessa taas
testien suoritus keskeytetään ilman, että siitä kirjoitetaan lokiin minkään-
laista tietoa. Poikkeustilanteiden hoitaminen siistimmin lisäisi luottamusta
testeihin, kun ei tarvitsi arvailla esimerkiksi sitä, miksi jonkun testin suoritus
on keskeytynyt ilman näkyvää syytä.

6.2 Johtopäätökset

Tässä aliluvussa esitellään tutkielman johtopäätökset. Ensin käydään läpi
olemassa oleviin testeihin liittyvää pohdintaa kappaleen 4 parhaiden käytän-
töjen mukaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen on poimittu kriittisimmät
jatkokehitysehdotukset testeille ja lopuksi pohdittu tarkistuslistan käyttöä
osana tulevaisuuden koodikatselmointeja.

Hyvät koodauskäytännöt

Hyviin koodaus- ja testauskäytäntöihin kuuluu se, että metodin nimestä käy
ilmi, mitä se tekee. Tällä hetkellä testimetodien nimet ovat geneerisiä eikä
niistä käy ilmi testattava asia. Vaikka esimerkiksi "tarkistaTuenhakijanTie-
dot"kertoo yleisellä tasolla, mitä metodi tekee, se ei kerro, mitä metodilta
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odotetaan, eli testin odotettu lopputulos ei käy nimestä ilmi millään lailla. Si-
sällöllisesti testit kyllä tarkistavat testin lopuksi, onko jotain virheilmoitusta
näkyvillä, mutta ne eivät oleta asioita tiedon sisällöstä.

Testien tulokseen eivät saisi vaikuttaa ympäristökohtaiset tekijät. Tällä
hetkellä testit eivät alusta tietokantaa, jolloin tietokannan tilan muuttami-
nen rikkoo helposti testin. Esimerkiksi tarkistaSitoumuksenTiedot()-
metodissa kokeillaan valita alasvetovalikoista kaikki valittavissa olevat arvot.
Jos arvoja tulee lisää tai arvot muuttuvat, menevät testit rikki. Se, että
testit eivät alusta tietokantaa, tekee testeistä myös riippuvaisia toisiin tes-
teihin nähden, koska testien suorittamista ei voida aloittaa ns. "keskeltä",
vaan ne vaativat, että testissä on ensin suoritettu muita toimenpiteitä, jotta
tietokannan tila on alustunut sopivaksi.

Testien tarkastelujen yhteydessä tuli esiin, että testejä on kommentoitu
riittävästi, ehkä jopa liikaakin tai ainakin liian tarkalla tasolla. Kommenttien
ei pitäisi olla liian yksityiskohtaisia. Tukisovellukseen liittyy paljon vuosi-
kohtaisia koodistoja, ja nyt kommenttien kirjoitus on niin yksityiskohtaisella
tasolla, että esimerkiksi vuosikohtaiset koodistomuutokset saavat kommentit
vanhentumaan. Lisäksi kommentointi ei ollut kaikilta osin ajantasalla tai
oikeaa. Tällaiset kommentit olisi hyvä saattaa ajantasalle väärinkäsitysten
välttämiseksi.

Testityyppien tunnistaminen

Tukisovellus on vahvasti vuosikohtainen sovellus, mutta tätä ei testeissä tällä
hetkellä huomioida lainkaan. Testit testaavat aina kuluvan vuoden mukaisia
näyttöjä, eli kun näyttöön tulee vuosikohtaisia muutoksia, testejä muute-
taan sen mukaisesti. Vuosikohtaisuuteen tulisi kiinnittää testeissä erityistä
huomiota, koska testeistä on mahdollista saada ehkä jopa suurin hyöty irti
juuri vuosikohtaisilla tarkistuksilla, jolloin aina kun johonkin osioon tehdään
vuosikohtaisia muutoksia, voitaisiin vanhojen vuosien toiminta tarkastaa
automatisoiduilla testeillä.

Tällä hetkellä Luomusitoumuksen osalta ei ole testattu sähköiseen arkis-
toon siirtymistä. Ulkoisista linkeistä olisi hyvä testata vähintään ohjaukset
muihin sovelluksiin. Ulkoisten web-sivujen toiminnan testausta en pidä tär-
keänä, koska niiden toimivuus ei ole Tukisovelluksen hallinnassa. Jossain
vaiheessa esimerkiksi Tukisovelluksen ajankohtaisten asioiden linkit (vievät
Mavin tiedote-sivulle) eivät toimineet, koska Mavin sivut olivat tilapäisesti
poissa käytöstä. Se, että tällainen tieto olisi saatu testien suorituksessa, ei oli-
si toisaalta auttanut selvityksessä, ja todennäköisesti tieto olisi saatu paljon
myöhempään, kuin mitä se muutoin havaittiin. Ohjaukset muihin sovelluksiin
voivat sen sijaan rikkoontua Tukisovelluksen kehitystyössä, jolloin tieto tästä
saataisiin heti testien seuraavan ajon yhteydessä.

Lisäksi erityisen tärkeänä sovelluksen toiminnan varmistamisen kannalta
pidän sitä, että testien automatisoinnissa kiinnitettäisiin enemmän huomiota
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sovelluksen toimintoja testaaviin toimintotesteihin selauskäytön testauksen
sijaan. Toimintoja ja tietokannan tilaa molempia yhdessä testaavat testit
paljastaisivat nopeasti rikkoontuneet toiminnallisuudet, ja näin tukisivat
manuaalitestausta tehokkaasti.

Testimetodit ja ehdontarkistukset

Tällä hetkellä luomusitoumuksen testimetodit testaavat useita asioita peräk-
käin, ovat pitkiä, pääosin kompleksisia ja vaikeasti ylläpidettäviä. Esimerkik-
si 153 riviä koodia sisältävän tarkistaSitoumuksenTiedot()-metodin
pilkkominen olisi suositeltavaa jo metodin luettavuuden kannalta. Testimeto-
dit on nyt kirjoitettu testitapausmuodon sijaan askel askeleelta sivun kentät
ja toiminnot läpikäyvään järjestykseen. Ne testaavat siis asioita siinä järjes-
tyksessä, kun ne sivulla ovat. Testitapauslähtöisesti kirjoitettuna yksi testi
voisi testata esimerkiksi luomusitoumuslomakkeen lisäystä ikäehdon täyttä-
välle yhteisötuenhakijalle siten, että sitoumukselle lisätään kaikki maatilan
lohkot sitoumuslohkoiksi.

Testit eivät noudata sivu-objekti-suunnittelumallia tai testaa tiettyä so-
velluksen ominaisuutta niin, että niillä olisi oletettu lopputulos. Yhdessä
metodissa tehdään ns. kaikki mahdolliset ehdontarkistukset, joita kyseinen
osuus sovelluksesta voi sisältää. Sivu-objekti-suunnittelumallin käyttö pa-
kottaisi pilkkomaan testejä pienemmiksi kokonaisuuksiksi, ja järkevöittäisi
testeissä tehtävien ehdontarkistusten määrää. Sivu-objekti-suunnittelumallin
käyttöä on tarkasteltu tarkemmin vielä myöhemmin tässä luvussa.

Paikantamisstrategiat

Luomusitoumuksen testeissä elementtien paikantamista ei tehdä erillisessä
apumetodeissa. Apumetodien käyttö kuitenkin lisäisi koodin luettavuutta ja
uudelleenkäytettävyytä. Myös XPathin avulla paikantamista on nyt käytetty
testeissä sen vuoksi, että elementtien ID:t ovat puuttuneet. Tämä ei kui-
tenkaan saisi olla peruste XPathilla paikantamiseen. Esimerkiksi joidenkin
alasvetovalikoiden paikannus tehdään XPathin avulla, vaikka tässä kohtaa
ei ole varsinaisesti perusteltua syytä varmistaa sitä, että kyseinen alasveto-
valikko löytyy tietyltä paikalta sivulla (jolloin xPath-paikannus olisi ainoa
keino tehdä tämä):
new S e l e c t ( d r i v e r . f indElement (By . xpath ( " //∗ [ t ex t ( ) [ conta in s ( . , ’

L i s a t i e t o myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta ’ ) ] ] / parent
: : ∗ / div [ 4 ] / s e l e c t " ) ) ) . se lectByValue ( " 0 " ) ;

Muiden alasvetovalikkojen paikannuksessa on käytetty elementin nimel-
lä paikantamista, joka on XPathiin verrattuna huomattavasti luettavampi
vaihtoehto:
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/∗ Val i taan l u o n n o l l i n e n henk i l o ∗/
new S e l e c t ( d r i v e r . f indElement (By . name( " y h t e i s o n i l m o i t e t t u t o i m i j a

" ) ) ) . s e l e c tByVi s ib l eTex t ( sNimiHenkilo ) ;

Luettavuuden kannalta häiritsevää on myös se, että yhden metodin
sisällä käytetään monia paikantamistapoja. Sisäänkirjautumisen testauksen
yhteydessä paikantamista tehdään sekä elementin ID:llä että nimellä. Syytä
kahden tavan käyttöön ei kuitenkaan ole, jolloin olisi selkeämpää, että kaikki
paikannukset tehtäisiin vain yhdellä tavalla. Tällaiset erot tosin olisivat
piilossa, mikäli paikannukset tehtäisiin omissa apumetodeissaan.

Sivu-objekti-suunnittelumalli

Tällä hetkellä testejä ei ole kirjoitettu testitapausmuotoon eivätkä ne nouda-
ta sivu-objekti-suunnittelumallia. Oikeampi tapa olisi jaotella testien rakenne
siten, että testiskriptissä olisi spesifisempiä metodeja, joiden tulokset tarkiste-
taan. Voitaisiin kirjoittaa esimerkiksi testimetodi valitseIkaehdonTayt-
tavaYhteisotuenhakija, joka edelleen kutsuisi Luomusitoumus-sivu-
objektin palveluita seuraavasti:
luomusitoumus . valitseTuenhakijaDropDown ( St r ing y h t e i s o ) ;
luomusitoumus . va l i t seYhte i sonIkaehtoTayttyyRadioButton ( ) ;
luomusitoumus . va l i t seYhte i so l l eLuonno l l inenHenk i loDropDown (

St r ing henk i l o ) ;
// t a r k i s t e t a a n , e t t a t ietokannan tuenhaki jaan l i i t t y v a t t i e d o t

ovat samat kuin k a y t t o l i i t t y m a s s a v a l i t u t
as se r tTrue ( tark i s taTietokannanTiedot ( ) ) ;

Tällöin kaikki sivu-objektin metodit olisivat kyseisellä web-sivulla olevia
toimintoja, joita sovelluksen käyttäjä normaalistikin voi käyttää, ja ikäehdon
täyttävän yhteisötuenhakijan valinta olisi oikea testitapaus. Nyt esimerkik-
si Luomusitoumus-sivu-objektin valitseTuenhakijaDropDown-metodi
voisi näyttää seuraavanlaiselta:
WebElement e l ement t i = paikannaTuenhakijaDropDown ( ) ;
e l ement t i . va l i t s eTuenhak i j a ( tuenhak i ja ) ;
odotaSivulatauksenValmistumista ( ) ;

Tässä on nyt tuenhakija-alasvetovalikon paikannus erotettu omaan me-
todiin. Tämä mahdollistaa sen, että nyt samaa metodia voitaisiin kutsua
myös esimerkiksi silloin, kun tuenhakija-tieto halutaan tyhjentää. Myös
sivulatauksen valmistumisen odottaminen on erotettu omaan metodiinsa
odotaSivulatauksenValmistumista, koska sitä kutsutaan testeissä
toistuvasti.

Toinen esimerkki testimetodista voisi olla poistaKaikkiSitoumusloh-
kot, joka edelleen kutsuisi Luomusitoumus-sivu-objektin palveluita seuraa-
vasti:
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luomusitoumus . po i s taKaikk iS i toumus lohkot ( ) ;
// t a r k i s t e t a a n , e t t a n a y t o l l a naytetaan i l m o i t u s e t t e i o l e

yhtaan lohkoa v a l i t t u n a
asse r tTrue (
" [ERROR] Tekst ia ’ S i toumukse l la e i o l e v a l i t t u yhtaan lohkoa . . . ’

e i o l e nakyvi s sa " ,
d r i v e r . f indElement (
By . xpath ( " //∗ [ t ex t ( ) [ conta in s ( . , ’ S i toumukse l la e i o l e v a l i t t u

yhtaan lohkoa ’ ) ] ] " ) )
. i sD i sp l ayed ( ) ) ;
// onkoTietokannassaSitoumuslohkoja ( )−metodin a v u l l a t a r k i s t e t a a n

, e t t a t i e tokannas sa e i o l e yhtaan sitoumuslohkoa k y s e i s e l l a
m a a t i l a l l a

as se r tTrue ( onkoTietokannassaSitoumuslohkoja ( maati latunnus ) )

Tämä on esimerkki metodista, joka testaa yhtä asiaa (kaikkien sitoumus-
lohkojen poistaminen), mutta tekee kaksi ehdon tarkistusta. Se tarkistaa,
että sivulla näytetään ilmoitus siitä, että yhtään lohkoa ei ole valittu, ja
että kyseisellä maatilalla ei ole tietokannassa yhtään sitoumuslohkoa. Jäl-
kimmäinen tarkistus tehdään onkoTietokannassaSitoumuslohkoja-
apumetodin avulla, jolloin samaa metodia voitaisiin käyttää myös testi-
metodissa lisaaKaikkiSitoumuslohkot. Huomioitavaa on, että tässä
XPathilla paikannus on perusteltua, koska näytettävä teksti muodostetaan
dynaamisesti, eli sillä ei ole ID:tä tai nimeä.

Korkeamman tason rajapinnat ja apumetodit

Tällä hetkellä yleiskäyttöiset apumetodit tarkistaOnkoNaytollaVirhe-
ilmoitus() ja bOnkoTuenhakijaTaysiikainen(String sHetu) ovat
sijoitettuna Luomusitoumus-luokan sisään, eivätkä omiin apuluokkiinsa. Täs-
tä seuraa se, että jokaisen testattavan osion kohdalla koodia joudutaan
kopioimaan vaikka oikeampi tapa olisi pyrkiä koodin uudelleenkäyttöön.
Toisaalta taas luokan sisäisten apumetodien näkyvyys on tällä hetkellä mää-
ritelty julkiseksi (public), vaikka niitä ei ole tarkoitus kutsua tämän luokan
ulkopuolelta.

Testien abstraktiotasoa voisi nostaa tekemällä omat apumetodit odotus-
toiminnoille, elementtien paikannuksille ja läsnäolon tarkastuksille. Nyt kun
esimerkiksi sivulatauksen odotus-toiminto ei ole omassa apumetodissaan ja
sama tarkistus tehdään tarkistaTuenhakijanTiedot-metodissa peräti
kahdeksan kertaa, tulee tästä yhteensä jo 16 riviä koodia yhteen metodiin.
Nyt jos Seleniumin odotuskomento muuttuisi sen uusimmissa versioissa,
jouduttaisiin tästä aiheutuva muutos tekemään hyviin moneen paikkaan jo
pelkästään luomusitoumuksen testeissä.

59



Kriittisimmät jatkokehitysehdotukset testeille

Tukisovelluksen testejä ei ole suunniteltu sivu-objekti-suunnittelumallin mu-
kaisesti, ja tällä hetkellä kaikki ehdon tarkistukset tehdään sivu-objekteiksi
miellettävissä luokissa. Tämän asian korjaaminen testeihin olisi tärkein kehi-
tysaskel testien ylläpidettävyyden kannalta. Sivu-objekti-suunnittelumallin
käyttö ja testien rakentaminen testitapauslähtöisesti parantaisi automaatti-
sesti myös koodauskäytäntöihin, testimetodeihin ja ehdontarkastuksiin liitty-
viä ongelmia selkeyttämällä metodien vastuita ja nimeämisiä, rajoittamalla
niiden pituutta ja vähentämällä ehdontarkistuksia testimetodeissa.

Testien tekeminen riippumattomaksi toisistaan siten, että testissä tes-
tataan aidosti yksi asia vaatisi tietokannan alustusta sopivalla testidatalla.
Tämä ei vielä ole tämän hetken toimintaympäristössä mahdollista. Jatkossa
kuitenkin on suunnitelmissa ottaa projektissa käyttöön tietokannan migraa-
tiotyökalu, joka mahdollistaisi helposti myös niin kutsutun virtuaalitieto-
kannan luonnin. Tämä mahdollistaisi testien ajamisen ympäristössä, jossa
tehtäisiin testidatan alustus ennen testien suorittamista. Kun tämä tulee
mahdolliseksi, kannattaa testejä joka tapauksessa suunnitella uudelleen. Toi-
saalta pitää muistaa, että ennen testejä tehtävät alustukset hidastavat aina
testien ajoa, joten tässä olisi löydettävä tasapaino testien konfiguroinnin
vaatiman työmäärän, testien suoritusajan ja testien atomisuuden välillä.

Suurena puutteena testien sisällössä pidän sitä, että ne eivät tällä hetkellä
ota huomioon Tukisovelluksen vahvaa vuosikohtaisuutta. Testeistä on mah-
dollista saada ehkä jopa suurin hyöty irti juuri vuosikohtaisilla tarkistuksilla,
jolloin aina kun johonkin osioon tehdään vuosikohtaisia muutoksia, voitaisiin
vanhat vuodet regressiotestata automatisoiduilla testeillä.

Testien rakenteen ja sisällön ohella niiden luettavuuden parantaminen
toisi helpotusta niiden ylläpitotyöhön. Tukisovelluksen testikoodin luettavuu-
teen vaikuttaisi huomattavasti se, että elementtien paikantaminen, sivula-
tauksen odotus ja elementtien läsnäolon tarkastukset tehtäisiin aina omissa
metodeissaan kuten ammattikirjallisuudessakin vahvasti suositellaan.

Tutkielmassa kootun koodikatselmointien tarkistuslistan avulla voitaisiin
havaita ja ehkäistä testeissä nyt nähtäviä ongelmia jo aikaisessa vaiheessa.
Tarkistulistan käyttöönotto ei varsinaisesti vaadi ylimääräistä työtä, vaan
sitä voi seuraavassa automaattisten testien koodikatselmoinnissa hyödyntää
sellaisenaan. Ennen seuraavaa katselmointia olisi toki hyvä saada suurimmat
puutteet testeissä korjattua, jotta listan kokeilusta saataisiin enemmän hyö-
tyjä irti. Kaiken kaikkiaan Tukisovelluksen testauksen automatisoinnissa tuli-
sikin tällä hetkellä panostaa huomattavan paljon enemmän nykyisten testien
ylläpidettävyyden parantamiseen uusien kirjoittamisen sijaan. Tarkistuslistaa
on tarkoitus tulevaisuudessa pilotoida Tukisovellus-projektissa. Pilotoinnin
pohjalta tehtävä jatkotutkimus tarkistuslistan mahdollisista hyödyistä olisi
mielenkiintoinen.
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7 Yhteenveto
Nykypäivän nopeasti kehittyvät ja monimutkaiset web-sovellukset ovat haas-
te sekä sovelluskehitykselle että laadunvarmistukselle. Pelkkä manuaalinen
testaus ei enää yksin riitä. Kullekin sovellukselle sopivien testausmenetel-
mien, -tekniikoiden, -työkalujen ja -prosessien löytäminen vaatii huolellista
suunnittelua. Yksi ketterän kehityksen avainstrategioista on automaattinen
testaus, jolla tarkoitetaan testaustoimintojen toteutusta ja suorittamista
automaattisesti siihen tarkoitettujen työkalujen avulla. Aiemmin automaat-
tinen testaus on kohdistunut ennen kaikkea yksikkötestaukseen, mutta yhä
enenevissä määrin sitä hyödynnetään myös käyttöliittymätasolla tehtävässä
järjestelmätestauksessa.

Testauksen automatisointiin on nykyään tarjolla useita eri työkaluja.
Selenium on yksi web-sovellusten toiminnalliseen testaukseen kehitetyistä
avoimen lähdekoodin testauskehyksistä, jonka avulla on mahdollista testata
sovellusta käyttäjänäkökulmasta matkimalla käyttäjän selaimelle antamia
komentoja. Testauksen automatisointi on yleensä osa jatkuvan integraation
prosessia, mikä mahdollistaa automatisoitujen testitapausten suorittamisen
osana sovelluskehitystä ja ohjelmaversion koostamista.

Testauksen automatisoinnin onnistuminen edellyttää huolellista suun-
nittelua. Yhtenä automatisoinnin suurimmista haasteista voidan pitää sitä,
miten saada testeistä ylläpidettäviä. Aina kun sovellusta muutetaan, joudu-
taan myös testejä muuttamaan. Pienet ja suuret ohjelmistoprojektit ovat
yrittäneet testauksen automatisointia, mutta monet ovat siitä luopuneet juuri
testien ylläpidon osoittautuessa liian työlääksi. Automatisoinnin onnistuessa
sillä on kuitenkin useita hyötyjä, muun muassa korkeampi testikattavuus,
vähentynyt testausaika ja lisääntynyt vian havaitsemisen tehokkuus. Lisäksi
automatisoinnin kustannushyödyt nousevat esiin erityisesti usein ajettavien
regressiotestien kohdalla. Testitapauksen suorituskertojen odotetun luku-
määrän tulisikin olla yksi tärkeimmistä automatisoitavien testitapausten
valintaa ohjaavista tekijöistä. Aina kun automatisoitu testi toistetaan, sen
kustannustehokkuus kasvaa.

Tämä tutkielma koostui kahdesta osasta. Ensin tarkasteltiin nykypäivän
web-sovellusten kehittämistä, testausta ja koodikatselmointeja, perehdyttiin
tieteelliseen tutkimukseen automaattisen testauksen hyödyistä, haasteista
ja kustannuksista sekä koottiin yhteen tutkimuksen ja ammattikirjallisuu-
den pohjalta löydetyt automatisoinnin parhaat käytännöt. Tämän jälkeen
esiteltiin Tukisovellus-projekti, ja käytiin yksityiskohtaisesti läpi Tukisovel-
luksen Luomusitoumus-lomakkeen automatisointi. Lopuksi koottiin yhteen
koodikatselmointien tarkistuslista, jonka avulla testien toteutusta voidaan
Tukisovellus-projektissa jatkossa evaluoida, sekä esitettiin konkreettisia pa-
rannusehdotuksia Tukisovelluksen automatisoituihin testeihin.
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  Viranomaisen merkinnät 

Tutustu lomakkeen täyttöohjeeseen huolellisesti ja palauta 
täytetty lomake ELY‐keskukseen viimeistään 15.6.2016. 

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä  
tavalla täyttöohjeen mukaisesti. 
 

Lomake vastaanotettu, 
pvm.

Asiatunnus  Vastaanottaja

 

1. HAKIJAN JA TILAN TIEDOT 

Hakija  Tilatunnus Puhelinnumero 

     

 
2. AKTIIVIVILJELIJÄ  

Hallinnoitko kieltolistalle johtavia toimintoja? 

 En. Olen aktiiviviljelijä 

 Kyllä, hallinnoin 

 lentoasemaa   rautatieyhtiötä    vesiyhtiötä   kiinteistöyhtiötä 

 pysyvää urheilukenttää   vapaa‐ajan aluetta 
  

 

3. UUDEN LUONNONMUKAISEN TUOTANNON SITOUMUKSEN ANTAMINEN, MAKSUHAKEMUS JA SITOUMUKSEN TIEDOT 

 Olen tutustunut luomukorvauksen sitoumusehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä 1.5.2016 alkaen viiden (5) vuoden 
ajan 30.4.2021 asti. Samalla haen luomukorvauksen maksamista vuonna 2016. 

A. Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus (*valitse vain yksi kasvitilan sitoumustyyppi) 

 Annan sitoumuksen luonnonmukaisesta tuotannos‐
ta (kaikki lohkot)* 

 Annan sitoumuksen luonnonmukaisesta tuotannosta vain 
osasta tilan lohkoja (avomaan vihannesviljely, osa tilan loh‐
koista)* 

 
Lisätieto myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta 

 Noudatan sitoumusehdoissa kuvattua myyntikasvivaatimusta 

      En noudata myyntikasvivaatimusta, koska 

 tilallani on voimassa oleva yhteistyösopimus luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen antaneen tilan kanssa  
       (ks. liitteet) 

 tilan sadosta pääosa käytetään tilan oman tavanomaisesti kasvatetun karjan rehuksi 

 tilan sadosta pääosa käytetään tilan oman luonnonmukaisesti kasvatetun karjan rehuksi 

B. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus 
 Annan sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta 

 
Noudatan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja seuraavien eläinryhmien tuotannossa 

 Naudat   Lampaat   Vuohet   Siat   Siipikarja, eläinlaji/‐lajit: _________________________ 

C. Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen 
Sitoumukseen haettu tavanomaisessa viljelyssä ollut peltoala siirretään luonnonmukaiseen tuotantoon  

 yhdellä kertaa vuoden 2016 kasvukauden alusta 

 kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana (kasvukausien 2016 ja 2017 alusta) 

 tilani koko peltoala on jo luonnonmukaisessa tuotannossa 
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4. AIEMMIN ANNETUN SITOUMUKSEN MUUTTAMINEN 

A. Lisäalan liittäminen aiempaan luomusitoumukseen (kasvi‐ tai kotieläintilan sitoumus) 
 Haen lisäalan liittämistä aiemmin antamaani luomusitoumukseen 
 

 Hyväksyn uuden sitoumuksen antamisen, annettavaan uuteen korvaavaan sitoumukseen voidaan liittää korvauskelpoi‐
sia lohkoja rajoituksetta 
 En hyväksy uuden sitoumuksen antamista, vanhaan sitoumukseen voidaan liittää enintään 5 tai 1 hehtaaria luo‐
musitoumusten ulkopuolelta tulevaa korvauskelpoista alaa (ks. täyttöohje) 

B. Sitoumuksen tilatyypin muuttaminen 
 Haen tilani luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen muuttamista sitoumukseksi luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta 
(ilmoita eläinlaji alapuolella kohdassa Eläinlajin lisäys, vaihto tai poisto)  

 Haen tilani luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen muuttamista sitoumukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta 
Lisätieto myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta (täytä jos haet sitoumuksen muuttamista kasvitilan sitoumukseksi) 

 Noudatan sitoumusehdoissa kuvattua myyntikasvivaatimusta 

En noudata myyntikasvivaatimusta, koska  

 tilallani on voimassa oleva yhteistyösopimus luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen tehneen tilan kanssa  
       (ks. liitteet) 

 tilan sadosta pääosa käytetään tilan oman tavanomaisen karjan rehuksi 

 tilan sadosta pääosa käytetään tilan oman luonnonmukaisesti kasvatetun karjan rehuksi 

C. Eläinlajin lisäys, vaihto tai poisto luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukselta 

Noudatan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja seuraavien eläinryhmien tuotannossa: 

 Naudat   Lampaat   Vuohet   Siat   Siipikarja, eläinlaji/‐lajit: __________________________ 

Luovun seuraavasta sitoumuksella aiemmin olleesta eläinlajista: 

 Naudat   Lampaat   Vuohet   Siat   Siipikarja, eläinlaji/‐lajit : _________________________ 

 

5. SITOUMUS JA ALLEKIRJOITUS 

Vakuutan tällä lomakkeella ja sen liitteissä olevat tiedot oikeiksi 

Sitoudun noudattamaan maatilalla peltoviljelyssä ja puutarhatuotannossa asetuksessa (EY) N:o 834/2007 määriteltyjä ajantasai‐
sia luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja koko sitoumuskauden ajan. Kotieläintilana sitoudun noudattamaan edellä mai‐
nittuja ehtoja myös kotieläintuotannossa edellä ilmoittamieni eläinryhmien osalta. 
 
Noudatan  sekä  luonnonmukaisen  tuotannon  sitoumuksen  ehtoja,  että  yllä  mainittuja  luonnonmukaisen  tuotannon  ehtoja 
1.5.2016 alkaen. 

Tarkistan kasvulohkoille ilmoitetut luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaihetiedot, joilla on vaikutusta luomukorvauksen mak‐
samiseen ja vapautumiseen viherryttämisen vaatimuksista. 

Palautan hakemuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymisestä, jollen ole siihen jo aiemmin liittynyt (ks. 
liitteet‐kohta). 

Paikka ja aika  Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus  ja nimenselvennys  tai maatilan kaikkien omistajien 
allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

 

 

6. LIITTEET  

 

 Todistus ammattitaidosta 

 Hakemus luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi (Palautettava viimeistään 2.5.2016)  

‐ Kasvitilalla Luomuvalvontalomake1, täydennyslomake 1A /Evira 
‐ Kotieläintilan sitoumusta hakevalla tilalla edellisten lisäksi myös täydennyslomake D /Evira 

 Yhteistyösopimus rehuntuotannosta 

 Liite sitoumukseen haettavista peruslohkoista   
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Sitoumukseen haettavat peruslohkot 

Lohkot tulee ilmoittaa myös sähköisellä tukihakemuksella (tai paperihakemuksena lomakkeella 102B ja uudet perustettavat lohkot 
myös lomakkeella 102C).  

Jos haet korvauskelpoisia lohkoja jätettäväksi uuden sitoumuksen ulkopuolelle, ilmoita kyseiset lohkot alla ja anna perustelut ko. 
lohkojen kohdalla. 

Voit korvata tämän liitteen jäljennöksellä maatilan esitäytettyjen tietojen yhteenvetotulosteesta tai viljelysuunnitteluohjelmis‐

ton peruslohkoyhteenvedolla. Allekirjoita myös kyseinen liite. 

 

Peruslohkon numero 
Lohkon pinta‐ala
(2 desim. tark.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Peruslohkon numero 
Lohkon pinta‐ala
(2 desim. tark.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

4 

TÄYTTÖOHJE 
 
1. Hakijan ja tilan tiedot 

Ilmoita  sitoumuksen  antajan  nimi,  tilan  tilatunnus  sekä 
puhelinnumero  mahdollisten  lisätietojen  selvittämistä 
varten. 

2. Aktiiviviljelijä 

Rastita kohta En, jos olet saanut suoria tukia enintään 
5 000 euroa vuonna 2015. Suoria tukia vuonna 2015 
olivat  

– perustuki ja viherryttämistuki 
– nuoren viljelijän tuki 
– peltokasvipalkkio 
– EU:n eläinpalkkiot. 

Vesiyhtiöllä  tarkoitetaan  laitosta,  joka  huolehtii  sopi‐
musasiakkaiden  vesihuollosta.  Kiinteistöyhtiöllä  tarkoite‐
taan  isännöintitoimistoja,  perustajaurakoitsijoita  ja  kiin‐
teistövälittäjiä.  Pysyvillä urheilukentillä  ja  vapaa‐ajan  alu‐
eilla tarkoitetaan alueita, joita käytetään urheilu‐ ja virkis‐
tystoimintaan  ja  joilla on pysyviä rakenteita  ja/tai pysyviä 
katsomorakenteita.  Tällaisiksi  katsotaan  esim.  ratsastus‐
koulun maneesi  tai  ratsastuskenttä,  jossa on  kiinteitä  ra‐
kenteita  ja/tai  kiinteitä  katsomorakenteita.  Lisätietoja  on 
hakuoppaan Tuenhakijan perusoppaan luvussa 4.  

Yli 5 000 euroa  suoria  tukia  saaneita  tuenhakijoita,  jotka 
hallinnoivat  lentoasemia,  rautatieyhtiöitä,  vesiyhtiöitä, 
kiinteistöyhtiöitä,  pysyviä  urheilukenttiä  tai  vapaa‐ajan 
alueita,  voidaan  pitää  aktiiviviljelijöinä,  jos  he  pystyvät 
osoittamaan jotain seuraavista: 

a. Suorien tukien vuotuinen määrä on vähintään viisi 
prosenttia muusta kuin maataloustoiminnasta 
peräisin olevista kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna, jolta on saatavissa kyseisiä todisteita.  

b. Maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä. 
Maataloustoimintaa ei katsota merkityksettömäksi, 
jos maataloustulot ovat vähintään viisi prosenttia 
kokonaistuloista. 

c. Pääliiketoiminta on  maataloustoiminnan 
harjoittaminen. 

Ota yhteyttä ELY‐keskukseen selvittääksesi, mitä todisteta 
sinun  täytyy  toimittaa osoittaaksesi  jonkin näistä  todeksi. 
Lisätietoja  todisteista  on myös  hakuoppaan  Tuenhakijan 
perusoppaan luvussa 4. 

Jos toimitat vaaditut todisteet muun tukihaun yhteydessä 
kunnan  maaseutuelinkeinoviranomaiselle,  ei  todisteiden 
toimittamista erikseen ELY‐keskukseen vaadita. 

3. Uuden  luonnonmukaisen  tuotannon  sitoumuksen 
antaminen, maksuhakemus ja sitoumuksen tiedot 

Täytä  lomakkeen  3‐kohta  täytetään  hakiessasi  uutta  si‐
toumusta. Sen sijaan täytä kohta 4 muokatessasi aiempaa 
sitoumusta  tilatyypin  tai  eläinlajien  osalta  tai  hakiessasi 
lisäalojen  liittämistä vanhaan sitoumukseen tai antaessasi 
lisäalojen perusteella uuden sitoumuksen. 

Rastittamalla  kohdan  sitoudut  noudattamaan  luo‐
musitoumuksen  ehtoja  sitoumuskauden  ajan  (1.5.2016–

30.4.2021).  Samalla  haet  luomukorvauksen  maksamista 
vuonna 2016. 

A. Valitse annatko luonnonmukaisen tuotannon sitoumuk‐
sen  koko  tilastasi  vai  pelkästään  niistä  lohkoista,  joilla 
viljelet avomaan vihanneksia sitoumuskauden aikana. 

Ilmoita  noudatatko  myyntikasvivaatimusta  tai  ilmoita 
minkä perusteen nojalla et tuota myyntikasveja. 

B. Rastita kohta, jos annat sitoumuksen sekä kasvinviljelys‐
tä että kotieläintuotannosta. 

Ilmoita myös minkä  tilasi  eläinryhmän  tuotanto on  luon‐
nonmukaista. Ilmoita siipikarjasta myös eläinlaji tai ‐lajit. 

C.  Ilmoita  siirrätkö  kaikki  tilasi  lohkot  luomutuotantoon 
ensimmäisenä vuonna vai kahden ensimmäisen sitoumus‐
vuoden aikana. Jos kaikki  lohkot ovat  jo  luomutuotannos‐
sa,  rastita  vastaava  kohta.  Siirtymävaiheet  ilmoitetaan 
vuoden 2016 tukihakemuksen kasvulohkotiedoissa. 

Voit siirtää  lohkot  luomutuotantoon kahden ensimmäisen 
sitoumusvuoden aikana. Mahdollisuus on  sama  sekä kas‐
vinviljelyn että kotieläintilan sitoumuksessa. 

Huom! Korvaus maksetaan  kasvulohkotiedoissa  ilmoitet‐
tujen luomun siirtymävaiheiden perusteella. Korvaus mak‐
setaan siitä  lähtien, kun  lohko siirretään 1. vuoden siirty‐
mävaiheeseen. Lue ohje siirtymävaiheiden ilmoittamisesta 
huolellisesti  täyttäessäsi  kasvulohkotietoja. Ohjeistus  löy‐
tyy  hakuoppaasta  Luonnonmukaisen  tuotannon  korvauk‐
sen luvusta. 

Vapautus viherryttämistuen vaatimuksista  luonnonmukai‐
sen  tuotannon  perusteella  koskee  vain  lohkoja,  joiden 
ilmoitetaan  olevan  luonnonmukaisessa  tuotannossa  tai 
siirtymävaiheessa. 

4. Aiemmin  annetun  luonnonmukaisen  tuotannon 
sitoumuksen muuttaminen 
 

Täytä kohta,  jos haluat hakea  lisäalaa  luomusitoumuksee‐
si, muuttaa sitoumuksen tilatyyppiä tai vaihtaa sitoumuk‐
selle  valittuja  eläinlajeja. Uutta  sitoumusta  haetaan  täyt‐
tämällä kohdan 3 tiedot. 
 
A. Rastita  kohta,  jos  haet  lohkojen  liittämistä  luo‐
musitoumukselle.  Valitse  myös  hyväksytkö  uuden  si‐
toumuksen  antamisen.  Huomaa,  että  aiempaan  luo‐
musitoumukseen  voidaan  liittää  enintään  5  hehtaaria 
aiemmin  luomusitoumukselle kuulumattomia  lohkoja.  Jos 
sitoumuksen pinta‐ala on ennen  liittämistä alle 5 hehtaa‐
ria, lohkoja voidaan liittää enintään 1 hehtaari. 

Jos hyväksyt uuden sitoumuksen antamisen, voidaan kor‐
vauskelpoisia  ja  sellaisiksi  hyväksyttäviä  lohkoja  liittää 
sitoumukselle rajoituksetta.  

Vuonna  2015  luomusitoumuksella  (kenen  tahansa  si‐
toumuksella)  olleita  lohkoja  voidaan  vanhaan  sitoumuk‐
seen liittää rajoituksetta.  

B. Valitse miten haluat muuttaa sitoumuksesi tilatyyppiä.  
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Jos muutat kasvitilan sitoumuksen kotieläintilan sitoumuk‐
seksi,  ilmoita C‐kohdassa, minkä eläinlajin osalta sitoudut 
noudattamaan  luonnonmukaisen  kotieläintuotannon 
vaatimuksia.  Ilmoittaudu  luonnonmukaisen  tuotannon 
valvontajärjestelmään 2.5.2016 mennessä. 

Jos  muutat  sitoumuksesi  kotieläintilan  sitoumuksesta 
kasvitilan sitoumukseksi, täytä myös  lisätieto myyntikasvi‐
vaatimuksen noudattamisesta. 

C. Ilmoita  kohdassa  minkä  eläinlajin  haluat  lisätä  si‐
toumukselle.  Ilmoita  siipikarjasta myös  eläinlaji  tai  ‐lajit. 
Uusi  eläinlaji  on  ilmoitettava  luonnonmukaisen  tuotan‐
non  valvontajärjestelmään  2.5.2016  mennessä,  jotta 
eläinlaji voidaan huomioida  luomun eläintiheyden  lasken‐
nassa vuonna 2016! 
 
Ilmoita myös,  jos haluat  luopua  jostakin eläinlajista  luon‐
nonmukaisesta  kotieläintuotannossa.  Luopuessasi  eläin‐
lajista,  sitä  ei  lasketa  kotieläintuotannon  eläintiheyteen 
vuonna 2016. 
 
5. Sitoumus ja allekirjoitus 

Allekirjoittamalla  hakemuksen  vakuutat  antamasi  tiedot 
oikeiksi  ja  sitoudut noudattamaan  luonnonmukaisen  tuo‐
tannon ehtoja valitsemasi tilatyypin edellyttämällä tavalla. 
Jos et ennestään  kuulu  luonnonmukaisen  tuotannon  val‐
vontajärjestelmään, palauta myös hakemus siihen liittymi‐
sestä. 

LIITTEET 

Toimita  hakemuksen  liitteenä  todistus  luonnonmukaisen 
tuotannon koulutuksen suorittamisesta.  

Todistusta  ei  tarvitse  toimittaa,  jos  haet  kasvitilan  si‐
toumusta  ja  sinulla  on  ollut  ohjelmakaudella  2007–2013 
erityistukisopimus luonnonmukaisesta tuotannosta.  

Vastaavasti  koulutustodistusta  ei  tarvitse  toimittaa,  jos 
sinulla  on  ollut  erityistukisopimus  luonnonmukaisesta 
kotieläintuotannosta ja haet kotieläintilan luomusitoumus‐
ta. 

Hakemus  valvontajärjestelmään  tulee  toimittaa,  jos  et 
vielä kuulu luomuvalvontajärjestelmään. 

Toimita hakemuksen liitteenä yhteistyösopimus rehuntuo‐
tannosta,  jos  sellainen  on  tehty  kotieläinsitoumuksen 
antaneen  tilan kanssa. Yhteistyösopimusta ei  tarvitse  toi‐
mittaa uudelleen,  jos se on palautettu ELY‐keskukseen  jo 
aiemmin ja kyseinen sopimus on voimassa koko sitoumus‐
kauden ajan (2016‐2021). 

Liite sitoumukseen haettavista peruslohkoista 

Ilmoita  liitteellä  lohkot,  joita  haet  sitoumukseen. Muista 
ilmoittaa  myös  lohkot,  joille  haet  korvauskelpoisuutta 
vuonna  2016.  Jos  haet  korvauskelpoisten  lohkojen  jättä‐
mistä sitoumuksen ulkopuolelle, ilmoita perustelut lomak‐
keella.  

Liitteen  voi  korvata  myös  jäljennöksellä  esitäytettyjen 
tietojen  yhteenvetotulosteesta.  Yliviivaa  tulosteesta  ne 
korvauskelpoiset  lohkot,  joita  et halua  sitoumukseen ha‐
kea,  ja  kirjaa perustelut  tulosteelle  tai erilliselle  liitteelle. 
Allekirjoita myös kyseinen liite. 

Avomaan vihannesviljelyn perusteella annettavissa si‐
toumuksissa perustelut eivät ole tarpeen. 

 



Liite 2. Luomusitoumus-luokka



Programmer's Notepad - Luomusitoumus.java

package fi.mavi.tukisovellusSelaintestit;

import java.util.Calendar;

import java.util.HashMap;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import static org.testng.AssertJUnit.assertTrue;

import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;

import org.openqa.selenium.support.ui.Select;

import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

/* Luomusitoumus -luokassa on metodit Tukisovelluksen luomusitoumuksen näyttöjen 

tarkistamiseksi kantaa vasten */

public class Luomusitoumus {

private WebDriver driver;

private WebDriverWait wait;

private LuomusitoumusTestidata luomuData;

/** Konstruktori */

public Luomusitoumus(WebDriver driver, Asia asia) throws Exception {

/* Alustetaan selainajuri */

this.driver = driver;

/* Luodaan eksplisiittinen odotusaika WebDriverille */

this.wait = new WebDriverWait(driver, 100);

/* Luodaan luomusitoumusolio */

this.luomuData = new LuomusitoumusTestidata(asia);

/* Alustetaan implisiittinen odotusaika */

this.driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);

}

/** Tarkistetaan tuenhakijan tiedot -välilehti */

public void tarkistaTuenhakijanTiedot(String sHenkilo, String sYhteiso)

throws Exception {

/* Odotetaan, että sivu on latautunut */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Tuenhakijan nimi */

String sNimiHenkilo = "";

String sNimiYhteiso = "";

String sHetu = "";

/* Tarkistetaan tuenhakija -alasvetolista */

assertTrue("[ERROR] Tuenhakija -alasvetolista puuttuu" , driver

.findElement(By.id("hakija")).isDisplayed());

for (HashMap<String, String> riviMaatilanOsallinen : luomuData

.getREK_MAATILANOSALLINEN()) {

if (!riviMaatilanOsallinen.get("NIMI").contains(

"Nimeä ei saatavissa")

&& !riviMaatilanOsallinen.get("NIMI").equals("TOIMIPISTE")) {

if (riviMaatilanOsallinen.get("TJA_TOIMIJATUNNUS").equals(

sHenkilo)) {

sNimiHenkilo = riviMaatilanOsallinen.get("NIMI");

sHetu = riviMaatilanOsallinen.get("TUNNUS");

}

if (riviMaatilanOsallinen.get("TJA_TOIMIJATUNNUS").equals(
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sYhteiso)) {

sNimiYhteiso = riviMaatilanOsallinen.get("NIMI");

}

assertTrue(

"[ERROR] Tuenhakija puuttuu valintalistalta : "

+ riviMaatilanOsallinen.get("NIMI"),

driver.findElement(By.id("hakija")).getText()

.contains(riviMaatilanOsallinen.get("NIMI")));

}

}

/*

 * Valitaan alavetolistalta henkilö mikäli yhteisö muuttuja on tyhjä,

 * muuten valitaan yhteisö ja sille luonnollinen henkilö

 */

if (sNimiYhteiso.isEmpty()) {

new Select(driver.findElement(By.id("hakija")))

.selectByVisibleText(sNimiHenkilo);

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/*

 * Tarkistetaan, että näytölle tulee ilmoitus alle 18v

 * poikkeustapauksista

 */

if (!bOnkoTuenhakijaTaysiikainen(sHetu)) {

assertTrue(

"[ERROR] Ilmoitus alle 18v henkilön poikkeustapauksista ei näytetä" ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Alle 18-vuotias henkilö voi "

"hakea seuraavia tukia/korvauksia vain poikkeustapauksissa')]]" ))

.isDisplayed());

}

} else if (!sNimiYhteiso.isEmpty() && !sNimiHenkilo.isEmpty()) {

new Select(driver.findElement(By.id("hakija")))

.selectByVisibleText(sNimiYhteiso);

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/*

 * Tarkistetaan, että 'Yhteisössä on vähintään yksi yli 18-vuotias

 * luonnollinen henkilö' -radiopainike on näkyvissä ja valitaan se

 */

assertTrue(

"[ERROR] Radiopainike 'Yhteisössä on vähintään yksi yli 18-vuotias"

"luonnollinen henkilö' ei ole näkyvissä" ,

driver.findElement(By.id("yhteisoIkavaatimus2"))

.isDisplayed());

driver.findElement(By.id("yhteisoIkavaatimus2")).click();

/* Valitaan luonnollinen henkilö */

new Select(driver.findElement(By.name("yhteisonilmoitettutoimija")))

.selectByVisibleText(sNimiHenkilo);

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/*
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 * Haetaan kannasta Myel-tiedot ja tarkistetaa, että yhteisön

 * ilmoitettu toimija on oikein kannassa

 */

luomuData.haeRiviMyelIlmoitus();

assertTrue(

"[ERROR] Yhteisön ilmoitettu toimija on väärin kannassa" ,

luomuData.getMLA_MYELILMOITUS()

.get("YHTEISONILMOITETTUTOIMIJA").equals(sHenkilo));

/*

 * Tarkistetaan, että 'Yhteisö ei kuulu ikävaatimusten piiriin'

 * -radiopainike on näkyvissä ja valitaan se

 */

assertTrue(

"[ERROR] Radiopainike 'Yhteisö ei kuulu ikävaatimusten piiriin' ei ole"

"näkyvissä",

driver.findElement(By.id("yhteisoIkavaatimus1"))

.isDisplayed());

driver.findElement(By.id("yhteisoIkavaatimus1")).click();

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/*

 * Haetaan kannasta Myel-tiedot ja tarkistetaa, että koskeeko

 * ikäehto yhteisön hakijaa on kannassa oikein eli '2'

 */

luomuData.haeRiviMyelIlmoitus();

assertTrue(

"[ERROR] Koskeeko ikäehto yhteisön hakijaa on kannassa väärin : " ,

luomuData.getMLA_MYELILMOITUS()

.get("KOSKEEKOIKAEHTOYHTHAKIJAA").equals("2"));

} else {

assertTrue("[ERROR] Tuenhakijaa ei pysty valitsemaan" , false);

}

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/*

 * Valitaan 'Hallinnoin, otan yhteyttä kuntaan selvittääkseni voidaanko

 * tukia myöntää' ja katsotaan, että kantaan tulee oikea arvo '1'

 */

driver.findElement(

By.xpath("//*[@attribute='sthEhk.labelOnKiellettyaToimintaa']"

"/parent::*/parent::*/input"))

.click();

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

luomuData.haeRiviAktiiviviljelijailmoitus();

assertTrue(

"[ERROR] Kannan arvo tulisi olla 1 eli 'On kiellettyä toimintaa'" ,

luomuData.getMLA_AKTIIVIVILJELIJAILM()

.get("ONKOKIELLETTYATOIMINTAA").equals("1"));

/*

 * Valitaan 'En hallinnoi, olen aktiiviviljelijä' ja katsotaan, että

 * kantaan tulee oikea arvo '2'

 */

driver.findElement(

By.xpath("//*[@attribute='sthEhk.labelEiOleKiellettyaToimintaa']"
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"/parent::*/parent::*/input"))

.click();

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

luomuData.haeRiviAktiiviviljelijailmoitus();

assertTrue(

"[ERROR] Kannan arvo tulisi olla 2 eli 'Ei kiellettyä toimintaa'" ,

luomuData.getMLA_AKTIIVIVILJELIJAILM()

.get("ONKOKIELLETTYATOIMINTAA").equals("2"));

/* Tarkistetaan, ettei näytölle ole tullut virheilmoitusta */

this.tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus();

}

/** Tarkistetaan Sitoumuksen tiedot */

public void tarkistaSitoumuksenTiedot() throws Exception {

/* Avataan sitoumustiedot -välilehti */

assertTrue("[ERROR] Sitoumustiedot -välilehti ei ole näkyvissä" , driver

.findElement(By.linkText("Sitoumustiedot")).isDisplayed());

driver.findElement(By.linkText("Sitoumustiedot")).click();

/* Odotetaan, että tiedot on haettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Tarkistetaan, että Sitoumuksen tiedot otsikko on näkyvissä */

assertTrue(

"[ERROR] Otsikkoa 'Sitoumuksen tiedot' ei  ole näkyvissä " ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Sitoumuksen tiedot')]]" ))

.isDisplayed());

/*

 * Tarkistetaan, että 'Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tyyppi'

 * -valintalista on näkyvillä

 */

assertTrue(

"[ERROR] Alasvetolistaa 'Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tyyppi'"

"ei löytynyt",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen"

"tyyppi')]]/parent::*/div[2]/select"))

.isDisplayed());

/* Valitaan ensin oletusarvo 'Kaikki lohkot' LSITTY_KOODI =0 */

new Select(

driver.findElement(By

.xpath("//*[text()[contains(.,'Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen"

"tyyppi')]]"

"/parent::*/div[2]/select")))

.selectByValue("0");

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Valitaan 'Avomaan vihannesviljely (osa lohkoista)' LSITTY_KOODI =1 */

new Select(

driver.findElement(By

.xpath("//*[text()[contains(.,'Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen"

"tyyppi')]]"

"/parent::*/div[2]/select")))

.selectByValue("1");
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/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/*

 * Tarkistetaan, että 'Lisätieto myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta'

 * -valintalista on näkyvillä

 */

assertTrue(

"[ERROR] Alasvetolistaa 'Lisätieto myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta' ei"

"löytynyt",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Lisätieto myyntikasvivaatimuksen"

"noudattamisesta')]]/parent::*/div[4]/select" ))

.isDisplayed());

/* Valitaan aluksi oletusasetus 'Noudatan vaatimusta' MYKAVA_KOODI=0 */

new Select(

driver.findElement(By

.xpath("//*[text()[contains(.,'Lisätieto myyntikasvivaatimuksen"

"noudattamisesta')]]/parent::*/div[4]/select" )))

.selectByValue("0");

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Valitaan 'En tuota myyntikasveja, tilan...' MYKAVA_KOODI=3 */

new Select(

driver.findElement(By

.xpath("//*[text()[contains(.,'Lisätieto myyntikasvivaatimuksen"

"noudattamisesta')]]/parent::*/div[4]/select" )))

.selectByValue("3");

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/*

 * Tarkistetaan, että 'Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus'

 * -valintalista on näkyvillä

 */

assertTrue(

"[ERROR] Alasvetolistaa 'Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus' ei"

"löytynyt",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Luonnonmukaisen kotieläintuotannon"

"sitoumus')]]/parent::*/div[6]/select" ))

.isDisplayed());

/* Valitaan ensin oletusasetus 'Ei Annettu'=0 */

new Select(

driver.findElement(By

.xpath("//*[text()[contains(.,'Luonnonmukaisen kotieläintuotannon"

"sitoumus')]]/parent::*/div[6]/select" )))

.selectByValue("0");

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Valitaan 'Annettu'=1 */

new Select(

driver.findElement(By
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.xpath("//*[text()[contains(.,'Luonnonmukaisen kotieläintuotannon"

"sitoumus')]]/parent::*/div[6]/select" )))

.selectByValue("1");

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Haetaan kannasta Sitoumuslisätiedon ilmoitus */

luomuData.haeRiviSitoumuslisatietoIlmoitus();

/* Tarkistetaan, että kannan arvot vastaavat alasvetolistan valintoja */

assertTrue("[ERROR] LSITTY_KOODI -kenttä väärin kannassa:"

+ luomuData.getMLA_SITOUMUSLISATIETOILM().get("LSITTY_KOODI"),

luomuData.getMLA_SITOUMUSLISATIETOILM().get("LSITTY_KOODI")

.equals("2"));

assertTrue("[ERROR] MYKAVA_KOODI -kenttä väärin kannassa:"

+ luomuData.getMLA_SITOUMUSLISATIETOILM().get("MYKAVA_KOODI"),

luomuData.getMLA_SITOUMUSLISATIETOILM().get("MYKAVA_KOODI")

.equals("4"));

assertTrue(

"[ERROR] ONKOLUOMUKOTIELAINSIT -kenttä väärin kannassa:"

+ luomuData.getMLA_SITOUMUSLISATIETOILM().get(

"ONKOLUOMUKOTIELAINSIT"),

luomuData.getMLA_SITOUMUSLISATIETOILM()

.get("ONKOLUOMUKOTIELAINSIT").equals("1"));

/* Ruksitaan kaikki eläinlajiryhmät */

this.valitseKaikkiElainjairyhmat();

/* Haetaan kannasta valitut eläinryhmät */

luomuData.haeRivitMLA_SITSOPELAINRYHMAILM();

/*

 * Tarkistetaan kannan arvot: Naudat=66, Lampaat=67, Vuohet=68, Siat=69

 * ja Siipikarja=70 sekä alku- että päättymispävä

 */

for (HashMap<String, String> elainlajiryhma : luomuData

.getMLA_SITSOPELAINRYHMAILM()) {

if (elainlajiryhma.get("TEILSE_KOODI").equals("66")) {

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen alkupvm on väärin",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Naudat')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[1]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("ALKUPVM")));

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen päättymispvm on väärin" ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Naudat')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[2]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("PAATTYMISPVM")));

} else if (elainlajiryhma.get("TEILSE_KOODI").equals("67")) {

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen alkupvm on väärin",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Lampaat')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[1]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("ALKUPVM")));

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen päättymispvm on väärin" ,
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driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Lampaat')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[2]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("PAATTYMISPVM")));

} else if (elainlajiryhma.get("TEILSE_KOODI").equals("68")) {

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen alkupvm on väärin",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Vuohet')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[1]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("ALKUPVM")));

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen päättymispvm on väärin" ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Vuohet')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[2]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("PAATTYMISPVM")));

} else if (elainlajiryhma.get("TEILSE_KOODI").equals("69")) {

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen alkupvm on väärin",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Siat')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[1]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("ALKUPVM")));

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen päättymispvm on väärin" ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Siat')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[2]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("PAATTYMISPVM")));

} else if (elainlajiryhma.get("TEILSE_KOODI").equals("70")) {

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen alkupvm on väärin",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Siipikarja')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[1]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("ALKUPVM")));

assertTrue(

"[ERROR] Nautojen päättymispvm on väärin" ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Siipikarja')]]/parent::*/div[3]"

"/div/div[2]/input"))

.getAttribute("value")

.equals(elainlajiryhma.get("PAATTYMISPVM")));

} else {

assertTrue("[ERROR] Eläinlajiryhmää ei ole määritelty : "

+ elainlajiryhma.get("TEILSE_KOODI"), false);

}

}

/* Tarkistetaan, ettei näytölle ole tullut virheilmoitusta */

this.tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus();

}

/** Tarkistetaan Sitoumuksen tiedot */

public void tarkistaSitoumuslohkot() throws Exception {
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/* Tarkistetaan, että 'Sitoumuslohkot' otsikko on näkyvissä */

assertTrue(

"[ERROR] Otsikkoa 'Sitoumuslohkot' ei  ole näkyvissä " ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Sitoumuslohkot')]]" ))

.isDisplayed());

/* Tarkistetaan löytyykö näytöltä sitoumuslohkoja ja poistetaan ne */

while (driver

.findElements(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Peruslohkonumero')]]/parent::*"

"/parent::*//div[@class='cssTableRow ng-scope']" ))

.size() > 0) {

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Peruslohkonumero')]]/parent::*"

"/parent::*/div[7]/div[6]/img"))

.click();

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

}

/*

 * Tarkistetaan, että näytetään ilmoitus ettei ole yhtään lohkoa

 * valittuna

 */

assertTrue(

"[ERROR] Tekstiä 'Sitoumuksella ei ole valittu yhtään lohkoa..."

"' ei  ole näkyvissä ",

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Sitoumuksella ei ole valittu"

"yhtään lohkoa')]]"))

.isDisplayed());

/* Lisätään kaikki peruslohko sitoumuslohkoiksi */

this.lisataanKaikkiPeruslohkotSitoumuslohkoiksi ();

/*

 * Tarkistetaan, että Sitoumuslohkot -osiossa on samat peruslohkot kuin

 * kannassa

 */

luomuData.haeRivitMLA_SITSOPLOHKOILMOITUS();

for (HashMap<String, String> peruslohko : luomuData

.getMLA_SITSOPLOHKOILMOITUS()) {

assertTrue(

"[ERROR] Peruslohko puuttuu Sitoumuslohkot -osiosta : "

+ peruslohko.get("PL_PERUSLOHKOTUNNUS"),

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Peruslohkonumero')]]"

"/parent::*/parent::*//div[@class='cssTableRow ng-scope']"

"/div[text()[contains(.,'"

+ peruslohko.get("PL_PERUSLOHKOTUNNUS")

+ "')]]")).isDisplayed());

}

/* Tarkistetaan, ettei näytölle ole tullut virheilmoitusta */

this.tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus();

}

/** Valitaan kaikki eläinlajiryhmät Sitoumuksen tiedossa */
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public void valitseKaikkiElainjairyhmat() throws Exception {

/*

 * Valitaan kaikki eläinryhmät: Naudat=66, Lampaat=67, Vuohet=68,

 * Siat=69 ja Siipikarja=70

 */

/* Valitaan naudat */

if (!driver

.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Naudat')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.isSelected()) {

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Naudat')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.click();

}

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Valitaan lampaat */

if (!driver

.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Lampaat')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.isSelected()) {

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Lampaat')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.click();

}

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Valitaan vuohet */

if (!driver

.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Vuohet')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.isSelected()) {

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Vuohet')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.click();

}

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Valitaan siat */

if (!driver

.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Siat')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.isSelected()) {

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Siat')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.click();

}

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

/* Valitaan siipikarja */

if (!driver
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.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Siipikarja')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.isSelected()) {

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Siipikarja')]]/parent::*/div[1]/input" ))

.click();

}

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

}

/** Lisätään kaikki peruslohkot sitoumuslohkoiksi */

public void lisataanKaikkiPeruslohkotSitoumuslohkoiksi () throws Exception {

/*

 * Tarkistetaan, että 'Lisää peruslohkoja' -painike on näkyvissä ja

 * klikataan sitä

 */

assertTrue(

"[ERROR] Lisää peruslohkoja painike ei ole näkyvissä" ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Lisää peruslohkoja')]]" ))

.isDisplayed());

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Lisää peruslohkoja')]]" ))

.click();

/*

 * Tarkistetaan, että lohkojen lisäysdialogin painike 'Vie valitut

 * lohkot listalle' on näkyvissä

 */

assertTrue(

"[ERROR] Lisää peruslohkoja painike ei ole näkyvissä" ,

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Vie valitut lohkot listalle')]]" ))

.isDisplayed());

/* Selvitetään valittavien lohkojen lukumäärä ja valitaan ne kaikki */

int iSitoumuslohkojenLkm = driver

.findElements(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Näytettävien lohkojen rajaus')]]"

"/parent::*/div[5]/div//*[@class = 'cssTableRow ng-scope']" ))

.size();

for (int i = 1; i <= iSitoumuslohkojenLkm; i++) {

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Näytettävien lohkojen rajaus')]]"

"/parent::*/div[5]/div//*[@class = 'cssTableRow ng-scope']["

+ i + "]/div[1]/input")).click();

}

/* Klikataan 'Vie valitut lohkot listalle' */

driver.findElement(

By.xpath("//*[text()[contains(.,'Vie valitut lohkot listalle')]]" ))

.click();

/* Odotetaan, että tiedot on tallennettu */

wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By

.id("appLoaderDialog")));

}

/** Selvitetään hetun perusteella on henkilö täysi-ikäinen */

public boolean bOnkoTuenhakijaTaysiikainen(String sHetu) throws Exception {
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int year = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR);

int month = Calendar.getInstance().get(Calendar.MONTH) + 1;

int date = Calendar.getInstance().get(Calendar.DATE);

char merkki = sHetu.charAt(6);

String vuosisata = "";

if (merkki == '+') {

vuosisata = "18";

}

if (merkki == '-') {

vuosisata = "19";

}

if (merkki == 'A') {

vuosisata = "20";

}

if (year - Integer.parseInt(vuosisata + sHetu.substring(4, 6)) > 18) {

return true;

} else if (year - Integer.parseInt(vuosisata + sHetu.substring(4, 6)) == 18) {

if (month - Integer.parseInt(sHetu.substring(2, 4)) > 0) {

return true;

} else if (month - Integer.parseInt(sHetu.substring(2, 4)) == 0) {

if (date - Integer.parseInt(sHetu.substring(0, 2)) >= 0) {

return true;

}

return false;

}

}

return false;

}

/** Tarkistetaan onko virheilmoitusta näytöllä */

public void tarkistaOnkoNaytollaVirheilmoitus() throws Exception {

assertTrue(

"[ERROR] Näytöllä näkyy virhe : "

+ driver.findElement(By.id("alertErrorText")).getText(),

!driver.findElement(By.id("alertError")).isDisplayed());

}

}
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1.1 Testit ajetaan automaattisesti

1.2 Testit ajetaan päivittäin

1.3 Testit toimivat

1.4
Toimimattomien testien korjaamiseen on olemassa prosessi (automaattiset sähköposti-ilmoitukset,
vastuuhenkilöt)

1.5 Toimimattomat testit korjataan välittömästi

1.6 Testien läpimenoaika on riittävän nopea

1.7 Testit tuottavat jokaisella ajokerralla saman lopputuloksen

1.8 Testin ajo on riippumaton muista testeistä

1.9 Testi ei jätä sivuvaikutuksia ympäristöön (esim. tietokannan tila)

1.10 Testin läpimeno on riippumaton ympäristöstä (esim. tietokannan tilan)

1.11
Jos ympäristö vaikuttaa testin läpimenoon, on olemassa suunnitelma sivuvaikutusten minimoimiseksi
(esimerkiksi tietokannan tilamuutosten estäminen käyttöoikeuksilla, herättimillä, ohjeistuksella)

1.12 Testikattavuudet projektissa on määritelty (rivi/haara/ehto jne.)

1.13 Testikattavuuksia mitataan automaattisesti

1.14 Saavutettu testikattavuus on riittävä (projektissa määritelty)

2.1 Testikoodi on irrotettu sivun rakenteesta (käytetäänkö sivu-objekti-suunnittelumallia)

2.2 Kaikki ehdotarkistukset tehdään testitasolla (ei sivu-objekteissa)

2.3 Sivu-objektit eivät sisällä muuta kuin sivun elementtien paikantamiset ja sivun toiminnot

2.4 Testin suoritusaskeleet eivät muutu, jos sivun rakenteeseen tai ulkoasuun tulee muutoksia

2.5 Testimetodit on ryhmitelty luokkiin testiskenaarioiden mukaan.

2.6
Alemman tason operaatiot ja konfiguraatiot ovat eristettynä omiin metodeihn (ajurit, tietokantayhteydet,
kyselyt)

2.7
Usein käytetyt toiminnot ovat käärittyinä omiin metodeihin (elementtien paikantamiset, odotukset, virheen
tarkistukset)

2.8 XPath-paikantamista ei käytetä perusteettomasti

2.9 Testit hyödyntävät saatavilla olevia apukirjastoja (esimerkiksi tietokantayhteyksien hallinta, lokitus)

3.1 Testimetodit testaavat vain yhtä asiaa

3.2 Testien nimet kuvaavat testattavaa asiaa

3.3 Testikoodin nimeäminen noudattaa sovelluksen nimeämisstandardia (sanasto on yhteneväinen)

3.4 Ehdontarkistuksia on yksi, tai perustellusti muutama per testimetodi

3.5 Ehdontarkistukset ovat riittävän kattavia (testaavat tiedon sisältöä, eikä pelkästään läpimenoa)

3.6
Testikoodille on asetettu laatumittarit (kompleksisuus, metodin pituus, luokkien pituus, parametrien lukumäärä
jne.)

3.7 Testikoodin laatua mitataan automaattisesti

3.8 Testikoodi täyttää sille asetetut mittarit

3.9 Testi käsittelee sovelluksen nostamat odotetut ja odottamattomat poikkeukset

Testien ajamiseen liittyvät tarkistukset

Testien rakenteeseen ja suunnittelumalliin liittyvät tarkistukset

Testimetodien sisältöön ja laatuun liittyvät tarkistukset



Liite 4. Luomusitoumuksen testiluokka



Programmer's Notepad - TestNG_Luomusitoumus.java

package fi.mavi.tukisovellusSelaintestit;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

import org.testng.annotations.AfterTest;

import org.testng.annotations.BeforeTest;

import org.testng.annotations.Parameters;

import org.testng.annotations.Test;

public class TestNG_Luomusitoumus {

private WebDriver driver;

private Kirjautuminen kirjautuminen;

private AsioidenHaku asioidenHaku;

private Asia asia;

private Luomusitoumus luomusitoumus;

@BeforeTest

@Parameters({ "ymparisto", "asiatunnus" })

public void beforeTest(String ymparisto, String asiatunnus)

throws Exception {

driver = new FirefoxDriver();

asia = new Asia(asiatunnus);

kirjautuminen = new Kirjautuminen(driver, ymparisto);

asioidenHaku = new AsioidenHaku(driver);

luomusitoumus = new Luomusitoumus(driver, asia);

}

@Test(priority = 1, enabled = true)

@Parameters({ "kayttajatunnus", "salasana" })

public void kirjauduSisaanTukisovellukseen(String kayttajatunnus,

String salasana) throws Exception {

kirjautuminen.kirjauduSisaanTukisovellukseen(kayttajatunnus, salasana);

}

@Test(priority = 2, enabled = true)

public void meneAsioidenHakuun() throws Exception {

asioidenHaku.meneAsioidenHakuun();

}

@Test(priority = 3, enabled = true)

public void haeAsia() throws Exception {

asioidenHaku.haeAsia(asia);

}

@Test(priority = 4, enabled = true)

public void valitseAsia() throws Exception {

asioidenHaku.valitseAsia(asia);

}

@Test(priority = 5, enabled = true)

@Parameters({"henkilo", "yhteiso"})

public void tarkistaTuenhakijanTiedot(String henkilo, String yhteiso) throws
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Exception {

luomusitoumus.tarkistaTuenhakijanTiedot(henkilo, yhteiso);

}

@Test(priority = 6, enabled = true)

public void tarkistaSitoumuksenTiedot() throws Exception {

luomusitoumus.tarkistaSitoumuksenTiedot();

}

@Test(priority = 7, enabled = true)

public void tarkistaSitoumuslohkot() throws Exception {

luomusitoumus.tarkistaSitoumuslohkot();

}

@Test(priority = 99, enabled = true)

public void kirjauduUlosTukisovelluksesta() throws Exception {

kirjautuminen.kirjauduUlosTukisovelluksesta();

}

@AfterTest(alwaysRun = true)

public void afterTest() throws Exception {

driver.quit();

}

}
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