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TIIVISTELMÄ 

Virtualisoinnin tavoitteena testauksessa on tarjota uusia testausalustoja, 

vähentää testausjärjestelmien kuormitusta, helpottaa ohjelmistokehittäjien työtä 

ja tehostaa testaajien toimintaa, parantaa version hallintaa sekä yhdenmukaistaa 

ohjelmistotestausta. Tässä diplomityössä perehdytään E2E-testauksessa 

käytettäviin virtualisointiteknologioihin ja konttipohjaiseen virtualisointiin.  

selvitetään mitä hyötyjä tai haittoja virtualisointiteknologioiden käyttö aiheuttaa 

E2E-testaukseen.  

 

Työssä suunnitellaan ja ajetaan virtualisoitu konttipohjainen E2E-testisarja 

Marvin-ohjelmistoa simuloivassa testausympäristössä. Testisarja on suunniteltu 

Marvinin ominaisuuksien testaamiseen, niin että sillä voidaan mitata ja arvioida 

Marvinin testiajon luonnin toimintaa virtualisoidussa ympäristössä. 

Virtualisointi toteutetaan Docker Compose-työkalun tarjoamien konttien avulla. 

Koska testi perustuvat virtualisointiin, testejä voidaan ajaa sitomatta niitä tietylle 

palvelimelle, ja testiympäristö säilyy samana sekä paikallisesti että 

pilvipalvelussa. 

 

Työn tuloksista voidaan todeta, että konttipohjaisen virtualisoinnin käyttöönotto 

tarjoaa E2E-testaukselle etuina joustavan ympäristön määrittelyn, luotettavan 

toistettavuuden ja hyvän tietoturvan. Toisaalta kontit vaativat sekä niille 

tarkoitettuja työkaluja että rekisteripalvelun, jonne konttien kuvat voidaan 

tallentaa. Lisäksi konttien hallintaan tarkoitetut työkalut ovat myös 

monimutkaisia ja vaativat koulutusta niiden tehokkaaseen käyttöön. 
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ABSTRACT 

The goal of virtualization in testing is to provide new test platforms, reduce the 

load on test systems, make the work of software developers and testers easier and 

more efficient, improve version control, and simplify software testing. In this 

thesis, virtualization technologies and container-based virtualization used in E2E 

testing are familiarized with, and the advantages or disadvantages of using 

virtualization technologies for E2E testing are examined. 

 

In this thesis, a virtualized container based E2E test suite is designed and ran in 

a test environment simulating Marvin software. The test suite is designed to test 

the capabilities of Marvin so that it can measure and evaluate the performance 

of Marvin's test run characterization in a virtualized environment. The 

virtualization is implemented using containers provided by the Docker Compose 

tool. Since the test is based on virtualization, the tests can be run without tying 

them to a specific server, and the test environment remains the same both locally 

and in the cloud. 

 

From the results of this work, it can be concluded that the adoption of container-

based virtualization offers the advantages of flexible environment configuration, 

reliable repeatability, and good security for E2E testing. On the other hand, 

containers require both dedicated tools and a registry service where container 

images can be stored. In addition, the tools for managing containers are also 

complex and require training to use them effectively. 

 

Key words: container technology, virtualization, E2E, test automation 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

API Application Programming Interface, määritelmä, jonka mukaan                                 

 erilliset ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa keskenään tietoja. 
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CRT Continuous Regression Testing 

E2E End-to-End 

ESX     Elastic Sky X 

HDFS Hadoop Distributed File System 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

HTML     Hypertext Markup Language 

IP Internet Protocol, TCP/IP-mallin Internet-kerroksen protokolla, joka 

 huolehtii IP-tietoliikennepakettien toimittamisesta perille   

 pakettikytkentäisessä internet-verkossa. 

JSON JavaScript Object Notation, yksinkertainen avoimen standardin  

 tiedostomuoto tiedonvälitykseen 

KPI     Key Performance Indicator, suorituskyvyn mittaamisen muoto, jota 

     käytetään järjestöjen ja niiden toiminnan menestyksen arvioinnissa 

MIT     Massachusetts Institute of Technology 

SQL Structured Query Language 

ORM Object-Relational Mapping 

QC Quality Control 

REST Representational State Transfer, HTTP-protokollaan perustuva  

 arkkitehtuurimalli ohjelmistorajapintojen toteuttamiseen 

RF Radio Frequency, sähkömagneettisen säteilyn taajuusalue 3  

 kHz...300 GHz. 

SCF Shell Command File 

SAN Storage Area Network 

WFT Weighted Fourier Transform 

VLAN Virtual Local Area Network 

VMM Virtual Machine Monitor 

XML Extensible Markup Language 

Xpath XML Path Language 



 

1. JOHDANTO 
 

Kappaleessa esitellään opinnäytetyön esittely, motivaatio, tavoite, tutkimusmenetelmä 

sekä tuodaan esille syyt opinnäytetyön aiheen valitsemiseksi ja lyhyt alustus aiheesta. 

 

Ohjelmistokehityksen tavoitteena on luoda työkaluja tai ympäristöjä, joissa voidaan 

suorittaa haluttuja toimintoja ohjelmistolle. Ohjelmistokehitys ei kuitenkaan ole 

riippuvainen käyttäjän toiveista. Ohjelmiston täytyy toimia sellaisella tasolla, että 

käyttäjä voi käyttää ohjelmiston kaikkia ominaisuuksia. Käyttäjät eivät halua olla 

tekemisissä ohjelmiston tarkempien yksityiskohtien kanssa, vaan haluavat suorittaa 

ohjelmistolla tietyn toiminnon. 

 

Päästä-päähän testaus (engl. end-to-end testing, E2E-testaus) käytetään varmistamaan 

ohjelmiston toiminnan johdonmukaisuus alusta loppuun. Sitä kehittäessä laite täytyy 

ohjeistaa toimimaan testiskriptien (engl. test script) kautta, mikä aiheuttaa ongelman 

testidatan luonnissa: testausinsinöörin täytyy määritellä mitä käytetään datana testien 

suorittamiseksi. Usein data on osa testiskenaariota (engl. test scenario) joka on 

kovakoodattu testiskripteihin. Monimutkaisissa järjestelmissä, kuten 

matkapuhelininfrastruktuurissa, ohjelmiston E2E-testaus on välttämätöntä luotettavan 

toiminnan varmistamiseksi. 

 

E2E-testaus ja testityökalut täytyy suunnitella alusta lähtien siten, että sen järjestelmiä 

voidaan päivittää ja ylläpitää teknologian muuttuessa ja kehittyessä. Tietoteknisten 

työkalujen elinkaari on tunnetusti lyhyt verrattuna laiteteknisten työkalujen 

käyttöikään. Nykypäivän Internet-maailmassa asiat tapahtuvat nopeassa tahdissa. 

Viidessä vuodessa tuotteet saattavat syntyä, siirtyä yleiseen käyttöön, ja hävitä. 

 

Virtualisointi (engl. virtualization) on yleistynyt E2E-testauksessa. Virtualisointi on 

terminä esiintynyt tieteellisissä esitelmissä jo 1980-luvulta alkaen, ja on 

merkitykseltään muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Sen käyttöä 

on laajennettu virtualisointiteknologian yleistymisen yhteydessä varsinkin Internetin 

ja älypuhelimien laajan käytön myötä. Verkkosovellukset (engl. web application) ovat 

antaneet käyttäjille mahdollisuuden tehdä ostoksia virtuaalisissa kaupoissa, tutkia 

lomapaikkoja virtuaalisissa kierroksissa ja jopa lukea virtuaalisia kirjoja. 

Virtualisoinnista on tullut yhä tärkeämpi osa nykyaikaisissa organisaatioissa; tämä 

näkyy etenkin ohjelmisto- ja laitekauppaan erikoistuneissa yrityksissä, mutta myös 

muissa organisaatioissa, joiden tiedonhallinta perustuu virtualisointiteknologiaan. 

 

Infrastruktuurien (engl. infrastructure) kehitys on muuttunut virtualisointitekniikan 

käyttöönoton myötä prosessiksi (engl. process) [11]. Virtuaalikoneen kokoonpanon 

helppo muuttaminen resurssien (engl. resource) lisäämiseksi voi tehdä 

virtuaalikoneista skaalautuvamman kuin fyysiset koneet.  

 

Muut virtualisointitoiminnot, kuten tallennussiirto tai suora siirto, tuovat ketteryyttä ja 

joustavuutta virtuaaliympäristössä (engl. virtual environment) oleviin sovelluksiin ja 

lisäävät siten arvoa tekniikkaa käyttävälle yritykselle. Virtualisointi hyödyntää 

aikaisemmin vakiintunutta tekniikkaa, mutta tietyt olosuhteiden yhdistelmät, joita on 

tapahtunut usean viime vuoden aikana, ovat tuoneet sen uuteen näkyvyyteen.  
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Virtualisointi on muuttunut tietotekniikan normiksi johtuen järjestelmien ylläpidon ja 

käytettävyyden kehityksestä sekä asiakkaan laskentakustannuksien laskemisesta. 

Virtualisointitekniikat ovat yleistyneet etenkin pilvipalveluihin liittyvän kiinnostuksen 

seurauksena. Nykypäivänä virtualisointia käytetään laajasti eri tietotekniikan 

sektoreilla, ja sillä on sekä toiminnallisia että taloudellisia etuja. 

Tukiasemajärjestelmissä virtualisointia on otettu käyttöön rajallisesti, ja esiintyy 

pääasiassa komponettitasolla. 

 

Tämä opinnäytetyö keskittyy ohjelmistointensiivisten 

matkapuhelintukiasemajärjestelmien (engl. software-intensive base station system) 

ohjelmistotestiautomaatioon. Opinnäytetyö tehdään osana Nokian testiautomaation 

kehitystä. Työssä kehitetään testiautomaation virtualisointia käyttäen konttipohjaista 

virtualisointiteknologiaa. Työ tehdään Marvin-nimistä testiautomaatiotyökalua 

simuloivassa testausympäristössä kehittämällä Robot Framework-testiskriptejä. 

 

Työ rajataan Nokian Marvinin testiajonluonnin E2E-skenaarioon, joka perustuu 

seitsemään määriteltyyn käyttäjätarinaan (engl. user story). Ensin määritellään Nokian 

E2E-testauksen nykytila, josta johdetaan vaatimukset Marvinin testiajonluontisivun 

E2E-ohjelmistotestaukselle ja virtualisoinnille. Vaatimusten perusteella määritetään 

käyttäjätarinat, jotka kattavat Marvinin testiajonluontisivun toiminnallisuuden. 

Käyttäjätarinoiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan opinnäytetyössä käytettävä 

testisarja. Testisarja sisällytetään virtualisoituun testiagenttiin, joka ajetaan Marvinia 

simuloivassa testiympäristössä. Testisarjan tuloksia verrataan asetettuihin 

vaatimuksiin ja arvioidaan, mitä hyötyjä ja haittoja virtualisointi aiheutti E2E-

testaukselle. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä hyötyjä tai haittoja konttipohjaisten 

virtualisointiteknologioiden käyttö aiheuttaa E2E-testauksessa. Työssä lisäksi 

analysoidaan virtualisointimenetelmien ominaisuuksia ja niiden osuutta 

ohjelmistotestauksessa. Tavoitetta lähestytään sijoittamalla E2E-testisarja 

konttipohjaiseen virtualisointiin ja ajamalla testisarja Marvinia simuloivassa 

testiympäristössä. 
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2. TAUSTA 
 

Kappaleessa esitellään ohjelmistotestaus ja yleinen ohjelmistotestauksen prosessi, 

testiautomaatio ja sen toteutus E2E-testauksessa, sekä opinnäytetyössä käytetyt 

työkalut kuten virtualisointi, Marvin, sekä Robot Framework. 

2.1. Ohjelmistotestaus 

Matkapuhelinjärjestelmiä valmistava yhtiö tuottaa jatkuvasti suuren määrän 

asiakaskohtaisia ohjelmistotuotteita ja ohjelmistopalveluita. Tämä edellyttää jatkuvaa 

uusien ohjelmistojen koontiversioiden (engl. software build) kehittämistä ja 

testaamista. Ohjelmistokehittäjien tulee muokata koodia nopeassa tahdissa ja yhdistää 

tekemänsä muutokset viimeisimpään koontiversioon. Kaikki muutokset testataan 

testiautomaation avulla. 

 

Ohjelmistotestaus on ohjelmiston virheettömyyden ja muiden laatuominaisuuksien 

tarkastamista käyttämällä ohjelmistoa tai siihen tarkoitettuja testaustekniikoita 

ominaisuuksien tutkimisessa [8]. Jatkuva regressiotestaus (engl. Continuous 

Regression Testing, CRT) on yleinen ohjelmiston testaustekniikka iteratiivisten 

koontiversioiden muutoksissa, koska sen avulla voidaan suorittaa sama sarja testejä ja 

testiskenaarioita toistuvasti käyttämällä uusinta koontiversiota [10]. Samojen testien 

toistuva suorittaminen kuitenkin vaatii sitä, että testit automatisoidaan ajan 

säästämiseksi; käsintehty testaus olisi yksitoikkoista ja epäkäytännöllistä paljon 

toistoa vaativille testisekvensseille. Ohjelmiston ylläpito on näin ollen tehokkainta 

suorittaa jatkuvana regressiotestauksena  [12]. 

 

Yleinen testauksen prosessi 

 

Ohjelmistotestauksen yleinen prosessi voidaan kuvata V-mallin käyttämillä loogisilla 

tasoilla [11]. V-malli on esimerkki prosessimallista, joka määrittelee testausprosessin 

jakamalla koko prosessin loogisiin tasoihin [19]. Mallien tavoitteena on kuvata 

testausprosessi kokonaisuudessaan yksinkertaisena kaaviokuvana [3]. Ensimmäisellä 

tasolla asetetaan ohjelmistotestauksen tavoitteet, jotka antavat ohjeistusta sille, mitä 

ohjelmiston halutaan suorittavan. Sen jälkeen määritetään testit, niiden 

hyväksyntäkriteerit sekä suunnitellaan tekninen osuus testeille. Lopuksi suunnitellut 

testit ohjelmoidaan ja suoritetaan. Kuva 1 esittää ohjelmistotestauksen V-mallin eri 

tasot [15]. 

 

Testauksen yleinen prosessi voidaan jakaa V-mallin mukaisesti yksikkötestaukseen, 

integrointitestaukseen, järjestelmätestaukseen sekä hyväksyntätestaukseen. 

Yksikkötestauksessa testataan yksittäisiä ohjelmiston komponentteja, esimerkiksi 

tietty ominaisuus tai toiminto. Integrointitestauksessa testataan ohjelmiston 

yhteensopivuus muun ohjelmiston tai järjestelmän kanssa, johon ohjelmisto on 

tarkoitus integroida. Järjestelmätestauksessa testataan koko järjestelmän toiminta 

päästä päähän. Hyväksyntätestauksessa suoritetaan testit käyttäjäympäristössä ja 

varmistetaan, että ohjelmisto suoriutuu sille tarkoitetussa aktiivisessa käytössä. 

V-mallin lisäksi on muita malleja, jotka esittävät yleisen testauksen prosessin eri 

tavalla. 
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Kuva 1. Ohjelmistotestauksen V-malli. 

 

DevOps 

 

Nokian ohjelmistotestauksen prosessi seuraa DevOpsin periaatteita. DevOps on 

toimintamalli, jossa yhdistetään ohjelmistokehitys (engl. Dev, development) ja IT-

operaatiot (engl. Ops, operations). Toimintamallin tavoitteena on lyhentää 

järjestelmäkehityksen elinkaarta (engl. life cycle) ja tarjota jatkuvaa ohjelmiston 

toimittamista korkealla laadulla. DevOp:issa käytetään usein ketterää 

ohjelmistokehitystä, koska toimintamallin näkökohdat ovat peräisin ketterästä 

ohjelmistokehityksestä. 

 

DevOpsiin kuuluu neljä keskeistä periaatetta: jakaminen, kulttuuri, automaatio, ja 

mittaaminen. Toimintamalliin kuuluu jaettu omistajuus, jolloin useampi henkilö on 

vastuussa ohjelmiston kehityksestä. Samalla luodaan kulttuuri, jossa kannustetaan 

jakamaan ideaoita, prosesseja, ja työkaluja. Kulttuuriin kuuluu, että ihmiset korotetaan 

prosessien ja työkalujen yläpuolelle, ja että ohjelmisto on olennaisesti ihmisten 

tekemää ja ihmisille tarkoitettua. Automaatio on tärkeä osa toimintamallia, koska 

toimintamallin tavoitteena on saada nopeasti palautetta ohjelmistokehitykseen. 

Toimintamallissa on myös tärkeää löytää tietty tapa mitata ohjelmiston laatua ja 

suorituskykyä. 

 

Gitlab ja CI-putki 

 

Nokia käyttää Gitlabin CI-putkea osana ohjelmistotestauksen prosessia. GitLab on 

ohjelmistokehitysalusta, joka sisältää työkaluja versionhallintaan, tehtävienhallintaan, 

ohjelmistovikojen seurantaan, sekä koodin tarkistukseen ja ylläpitoon [7]. Se on 

verkkopohjainen palvelu, joka perustuu Git-arkistojen hallintaan. Tuote on avoimen 

lähdekoodin ohjelmisto, jota jaetaan MIT-lisenssillä (engl. Massachusetts Institute of 

Technology). Opinnäytetyössä käytetään Gitlabissa erikseen Marvin-työkalulle 

tarkoitettua ympäristöä Marvinin testaamiseen. 

 



 

 

5 

CI-putki (engl. Continuous Integration pipeline) on sarja tehtäviä, joita suoritetaan 

osana Gitlabin versionhallintatyökalua. Kun käyttäjä tekee ohjelmistomuutoksen 

Gitlabin Marvin-projektiin, CI-putki käynnistyy automaattisesti ja käsittelee käyttäjän 

lähettämän koodin. CI-putkeen sisältyy useampia vaiheita, esimerkiksi Lint-ja Build-

vaiheet. Lint-vaiheessa ohjelmiston koodi tarkistetaan kirjoitus- ja muiden 

ohjelmointivirheiden osalta. Build-vaiheessa rakennetaan ohjelmiston koontiversio. 

 

E2E-testaus on osa CI-putken toimintaa, ja se on putkessa nimettynä E2E-test-

vaiheena E2E_test-nimikkeen alla. Tässä vaiheessa tarkastetaan, että ohjelmisto on 

toiminnallinen päästä päähän ajamalla sarja ohjelmiston toiminnallisuutta mittaavia 

testejä.  Kuva 2 esittää E2E-testauksen osuuden Gitlabin CI-putkessa. 

 

 

Kuva 2. E2E-testaus osana CI-putkea. 

 

E2E-testauksessa ajetaan testisarja CI-putken läpi käyttämällä Gitlabin ajokonetta. 

 

Testisarja on ryhmä testiskriptoja, joilla testataan ohjelmiston toiminnallisuutta ja 

suorituskykyä. Testisarjan tavoitteena on mitata mahdollisimman laajasti testattavan 

ohjelmiston toimintaa päästä päähän. Testisarjaan kuuluvat testiskriptat jakavat 

yhteisen alueen, missä testit suoritetaan. Tästä on esimerkkinä testisarja, jonka 

yksittäiset testit keskittyvät Marvin-ohjelmiston testiajonluontisivuston 

toiminnallisuuden testaamiseen. 

 

Gitlabin ajokone on ohjelmisto, jolla voidaan ajaa siihen liitettyjen ympäristöjen 

ohjelmistoja. Esimerkiksi virtualisoidun testisarjan voi ajaa Gitlabin ajokoneessa, 

koska testisarja on virtualisoidussa ympäristössä, joka voidaan liittää Gitlabin 

ajokoneeseen. 

 

Käyttäjätarina 

 

Käyttäjätarina on ohjelmistokehityksessä käytetty epävirallinen ja luonnollisen kielen 

kuvaus yhdestä tai useammasta ohjelmiston ominaisuudesta [9]. Käyttäjätarina 

koostuu kolmesta osasta. Ensin annetaan lyhyt kuvaus käyttäjän tekemistä 

toiminnoista, jotka johtavat tiettyyn lopputulokseen. Seuraavaksi yhdistetään 

sidosryhmien näkökulmat. Lopuksi asetetaan käyttäjätarinan hyväksyntäkriteerit. 

Käyttäjätarina kuvaa käyttäjän kokemusta käytettäessä ohjelmistoa alusta loppuun. 

Lisäksi se kuvaa ohjelmiston tarkoitettua käyttötarkoitusta. 

 

Käyttäjätarinoiden käyttämisessä on ohjelmistokehityksessä se etu, että ne kuvaavat 

selkeästi sen mitä ohjelmiston halutaan tekevän käyttäjän näkökulmasta. 

Käyttäjätarinat lisäksi kehittävät ohjelmiston testausta antamalla testaukselle 

käyttäjäriippuvaisen tavoitteen. Opinnäytetyössä käytetään käyttäjätarinoita, koska ne 
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antavat työlle käytännöllisen pohjan ja antavat reaalimaailman tuloksia ohjelmiston 

toiminnasta. 

2.2. Testiautomaatio 

Ohjelmiston koon ja kompleksisuuden kasvaessa myös laadun varmistamisen tarve  

on kasvanut [1]. Testauksen tavoitteena on löytää ohjelmistovirheitä mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa testausprosessia koska se lyhentää ohjelmiston kehitysikaa. 

Manuaalisia testejä on helppo asettaa ja ajaa ohjelmistossa, mutta ne antavat niukasti 

tuloksia. Manuaalisia testejä käytetään, kunnes testaaja voi itsenäisesti työskennellä 

läpi erilaisten skenaarioiden. Testaajan täytyy myös tunnistaa testiajoissa vikoja 

ohjelmistossa ilman, että se vaikuttaa tuotteen lopulliseen julkaisuaikaan. 

 

Testiautomaatiolla automatisoidaan toistuvia testaussekvenssejä ja suoritetaan 

massiivista uudelleen testausta, jota on vaikea tehdä manuaalisesti. Testiautomaatiossa 

on välttämätöntä suorittaa laajoja ja monimutkaisia ohjelmistotestejä 

johdonmukaisesti ja tehokkaasti. 

 

Testiautomaatiolla pyritään saavuttamaan seuraavia etuja: 

 

1. Sovellusvian kohdistamisella on mahdollista tunnistaa testiautomaatiossa 

kokonaisia tai osittaisia virheitä. Lisäksi sen avulla voidaan tunnistaa 

pullonkauloja ohjelmiston suorituksessa, jotka ovat mahdollisesti jääneet 

huomaamatta ohjelmistokehityksessä tai muissa testauksen muodoissa. 

2. Virhetason laskeminen, jolloin suoritetaan kaikki testiohjelman vaiheet ilman 

ulkoisia häiriötekijöitä kuten käyttäjän aktiivista osallistumista. 

3. Uudelleenkäytettävyys säästää aikaa ja resursseja, jotka voisivat mennä 

hukkaan manuaalisessa testauksessa. 

4. Automaatio mahdollistaa testien itsenäisen ajamisen varsinkin useasti 

toistuvissa testeissä. 

5. Testitarkastusketjuja voidaan käyttää keräämään tietoja testituloksista ja 

ohjelmiston toiminnasta testien aikana. 

2.3. Virtualisointi 

Virtualisointi on teknologiaresurssien uudelleenjakamisen menetelmä. Siinä luodaan 

virtuaalisia kopioita tietokonelaitteistoista, tietokoneverkkoresursseista ja 

tallennuslaitteista [5]. Se on abstrakti näkymä taustalla olevista fyysisistä koneista, ja 

sitä käytetään yksittäisten fyysisten hyödykkeiden, esimerkiksi palvelimien tai 

verkkojen hyödyntämiseen ikään kuin olisi käytettävissä näkymättömiä resursseja. 

 

Virtualisointimenetelmä 

 

Virtualisointi yksinkertaistaa testausympäristön hallintaa ja auttaa lisäämään 

resurssien tehokkuutta. Se mahdollistaa useiden fyysisten hyödykkeiden yhdistämisen 

ja esittämisen palvelimille ja sovelluksille yhtenä kokonaisuutena. Virtualisointi 

mahdollistaa resurssien optimoinnin hävittämällä fyysisten laitteiden ja 

järjestelmänäkymän yhteyden. Sen avulla testausresursseja voidaan myös jakaa 
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dynaamisesti. Virtualisointia voidaan kuvata ohjelmistosovelluksen 

virtuaalitodellisuudeksi. 

 

Virtualisoinnin etuja 

 

Virtualisointitekniikan suosion nousulle on useita syitä. Ensimmäinen syy on yritysten 

kasvanut luottamus verkkopohjaisiin ohjelmistojärjestelmiin. Tämä on johtanut 

edullisemman prosessointikapasiteetin hankkimiseen datakeskuksista.  

 

Toinen syy virtualisointitekniikan suosion nousulle on testauslaitteistojen käyttöasteen 

ja resurssitehokkuuden nostaminen. Virtualisoinnilla pystytään pienentämään 

tietotekniikan toimintakustannuksia. Se mahdollistaa resurssien skaalaamisen, 

parantaa katastrofien palautumisprosessia ja lisää palvelimien korkeaa saatavuutta. 

Testausorganisaatiot voivat siirtää reaaliaikaisia ja käynnissä olevia virtuaalisia 

palvelimia ja ympäristöjä käyttäjien välillä minimoidakseen seisokit ilman palvelinten 

klusterointimenetelmien monimutkaisuutta. Virtualisointi tarjoaa esimerkiksi vakaan 

ympäristön kokonaisvaltaiseen laadunvarmistustestaukseen muutosten ja 

kokoonpano-ongelmien selvittämiseksi ennen muutosten toteuttamista 

testiautomaatiotuotannossa [5]. 

 

Virtualisointialustat 

 

Virtualisointikerros esittelee vieraskäyttöjärjestelmät (engl. guest operating system) 

virtuaalisessa käyttöympäristössä ja hallitsee vieraskäyttöjärjestelmien toteutuksen. 

Useat käyttöjärjestelmät voivat jakaa virtualisoidut resurssit tarpeen mukaan. 

Virtualisointikerros tarjoaa tarvittavan tuen infrastruktuurille hyödyntäen alemman 

tason laitteistoresursseja useiden riippumattomien virtuaalikoneiden luomiseksi. 

Nämä voivat olla erillään toisistaan.  Tämä kerros istuu tyypillisesti laitteistokerroksen 

yläpuolella ja käyttöjärjestelmäkerroksen alapuolella. Tätä kerrosta kutsutaan myös 

virtualisointiympäristöksi (engl. Virtual Machine Monitor, VMM) [2]. Nykyään 

kerros tunnetaan paremmin virtualisointialustana (engl. hypervisor); termin alkuperä 

liittyy kerroksen rooliin tietokoneohjelmistojen valvojana [5]. 

 

Virtualisointialusta on virtualisointiympäristö, joka voi ajaa yhtä tai useampaa 

virtuaalista laitetta. Se sallii laitteistoresurssien jakamisen virtuaalisten 

vierasympäristöjen välillä. Virtuaalialustojen avulla tietokone tai -laitteisto voi sisältää 

useita käyttöjärjestelmiä samassa fyysisessä laitteessa. Nämä koneet voivat toimia 

itsenäisinä laitteina resurssien jaosta huolimatta. Virtualisointialustat mahdollistavat 

myös laitteiston abstraktoinnin ja käyttöjärjestelmän loogisen erottamisen sen 

ympäristöstä [20]. 

 

Virtualisointialustat voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluvat laitteistopohjaiset virtualisointialustat (engl. bare metal hypervisor). Tällaiset 

virtualisointialustat ovat laitteistopohjaisia virtualisointialustoja, jotka ajetaan suoraan 

isäntälaitteistossa, esimerkiksi ESX (engl. Elastic Sky X). Laitteistopohjaiset 

virtualisointialustat hallitsevat laitteistoa ja yhtä tai useampaa siinä toimivaa 

vieraskäyttöjärjestelmää. Laitteistopiohjaisella virtualisointialustalla toimivat 

virtuaalikoneet toimivat yhden tason virtualisointikerroksen yläpuolella. 
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Virtualisoidut datakeskukset käyttävät tätä tekniikkaa tehokkaasti ohjaamaan 

virtuaalikoneita ja käyttöjärjestelmiä samalla laitteistolla. 

 

Toiseen ryhmään kuuluvat virtualisointialustat ovat ohjelmistoon perustuvia 

virtualisointialustoja, jotka asennetaan olemassa olevaan käyttöjärjestelmään. 

Kuva 3  esittää arkkitehtuurierot ryhmien välillä. 

 

 

Kuva 3. Virtualisointialustojen arkkitehtuurien eroja. 

 

Virtualisointitekniikka 

 

Virtualisointitekniikat voidaan luokitella kolmeen erilliseen luokkaan: 

 

1. laitteiston virtualisointi (engl. hardware virtualization) 

2. työpöydän virtualisointi (engl. desktop virtualization) 

3. konttipohjainen virtualisointi (engl. containerization) 

 

Laitteiston virtualisointi, joka tunnetaan myös nimellä alustavirtualisointi (engl. 

platform virtualization), tarkoittaa virtuaalikoneita, jotka toimivat kuten tietokoneet 

käyttöjärjestelmässä. Nämä virtuaalikoneet suorittavat ohjelmistoja riippumatta 

taustalla olevista laitteistoresursseista [16]. Virtualisointi piilottaa laskenta-alustan 

fyysiset ominaisuudet käyttäjiltä ja esittää sen sijaan abstraktin laskenta-alustan. 

Laitteiston virtualisointi suoritetaan tietyllä laitteistoalustalla isäntäohjelmistona 

toimivan ohjausohjelman avulla, joka luo simuloidun tietokoneympäristön 

vierasohjelmalle. Vierailla on kuitenkin usein rajoitettu pääsy tiettyihin fyysisiin 

järjestelmäresursseihin kuten levymuistiin tai verkkoon. Laitteiston virtualisointi 

kuluttaa kuitenkin resursseja ja heikentää järjestelmän suorituskykyä virtuaalikoneessa 

verrattuna fyysisen koneen alkuperäiseen suorituskykyyn. 

 

Työpöytäympäristön virtualisointi on ohjelmistotason vastine laitteiston 

virtualisoinnille, koska se erottaa työpöytäympäristön ja siihen liittyvän 

sovellusohjelmiston fyysisestä laitteesta. Se on työpöydän toimitustapa, jossa 



 

 

9 

työpöydän käyttöjärjestelmän instanssi (engl. instance) räätälöidään, rakennetaan ja 

käytetään datakeskuksissa [5]. Työpöytäympäristön virtualisoinnin avulla käyttäjillä 

on omat työpöytänsä, joilla he voivat muokata tietoja aiheuttamatta ristiriitoja saman 

käyttäjän tai jaetun käyttöjärjestelmän muiden käyttäjien kanssa.  Työpöytäympäristön 

virtualisoinnin toteutukset erotellaan yleensä sen perusteella, käytetäänkö virtuaalista 

työpöytää paikallisesti vai etäkäyttönä, vaaditaanko jatkuvaa yhteyttä, ja säilyykö 

virtuaalinen ympäristö käyttöistuntojen välillä. 

 

Työpöytäympäristön virtualisointi toteutetaan viiden eri moduulin avulla. 

Ensimmäinen moduuli on virtuaalikone, joka koostuu fyysisestä palvelimesta ja 

isäntäkäyttöjärjestelmästä. Se helpottaa virtuaalikoneiden hallintaa ja sisältää suojaus- 

ja hallintatyökalut. Toinen moduuli on kuvavarasto, joka koostuu keskitetystä hallinta- 

ja tallennusjärjestelmästä työpöytäympäristön kuville. Se helpottaa palvelujen käyttöä, 

kuten kuvien replikointia, tietojen varmuuskopiointia sekä palautuksen ja kuvien 

tallennusta. Kolmas moduuli on hallintaverkko, joka koostuu 

keskushallintamekanismeista ja hallintaohjelmistoista sekä mahdollistaa muiden 

moduulien hallinnan. Neljäs moduuli on hallintakonsoli, joka tarjoaa 

hallintapalvelimen käyttäjälle, ja helpottaa hallintapalvelimen määrittämien roolien 

määritystä ja luomista. Viides ja viimeinen moduuli on loppukäyttäjä. 

Loppukäyttäjään  kuuluu sekä käyttäjä että loppusolmu (engl. endpoint). Nämä 

muodostavat yhteyden virtualisoidulle työpöydälle ja käyttävät verkkoa, joka yhdistää 

solmun hallintapalvelimeen ja kuvan varastointiin. 

 

Konttipohjainen virtualisointi, joka tunnetaan myös nimellä käyttöjärjestelmätason 

virtualisointi, viittaa konttien käyttöön. Kontit ovat käyttäjätilan ilmentymiä joita 

käyttöjärjestelmän ydin tukee. Kontit ovat ohjelmistosäiliöitä (engl. software 

container) jotka sisältävät kaiken tarvittavan ohjelmiston itsenäiseen ajamiseen [13]. 

Yksittäisessä koneessa voi sijaita useita kontteja.  Kontit ovat täysin erillään toisistaan 

eikä niitä ole sidottu isäntäkoneeseen.  Kontitusohjelmia ajavien tietokonesovellusten 

kannalta ne näkyvät erillisinä tietokoneina. Konteilla saavutetaan parempi 

reaaliaikainen varastointi-, skaalautuvuus- sekä paikallinen suorituskyky verrattuna 

virtuaalikoneisiin. 

 

Esimerkkejä virtualisoinnin käytöstä 

 

Virtualisointi tarkoittaa yleensä fyysisen komponentin abstraktiota loogiseksi 

objektiksi (engl. logical object). Objektia virtualisoimalla voidaan saavuttaa hyötyä 

objektin tarjoamasta resurssista [14]. Virtuaaliset lähiverkot (engl. Virtual Local Area 

Network, VLAN) ovat esimerkki virtualisoinnista, joka tarjoaa paremman 

hallittavuuden ja verkon suorituskyvyn verrattuna fyysiseen laitteistoon.  

 

Toinen esimerkki ovat tallennusalueverkot (engl. Storage Area Networks, SAN) jotka 

abstraktoivat fyysiset laitteet loogisiksi objekteiksi. Tällaiset loogiset objektit tarjoavat 

joustavuutta ja helppoa käsiteltävyyttä. Virtualisointi voi tapahtua abstraktina useilla 

eri tasoilla, mukaan lukien käyttöjärjestelmätasolla (engl. operating system layer), 

käyttäjätason kirjastorajapintana (engl. user-level library interface) ja 

sovelluskerroksessa (engl. application layer). 
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2.4. Testauksen työkalut 

Testauksen kehityksessä ja toteutuksessa käytetään yleisesti tunnettuja työkaluja. 

 

Robot Framework 

 

Robot Framework on Pekka Klärckin vuonna 2005 lopputyössä esitettyjen ideoiden 

perusteella kehitetty avoimeen lähdekoodiin perustuva testiautomaatiokehys, joka on 

tarkoitettu hyväksyntätestaukseen ja hyväksyntätestausvetoiseen 

ohjelmistokehitykseen [1]. Robot Framework koostuu testikirjastoista, testien 

käsittelemästä datasta, testauksen kohteena olevasta järjestelmästä, sekä 

käyttöliittymistä eri alueiden välillä. Robot Framework käyttää avainsanaperusteista 

ohjelmointirakennetta testien kuvaamiseen. Se on suunniteltu modulaarisuutta ja 

laajennettavuutta silmällä pitäen. Testiautomaatiokehystä voidaan laajentaa Java- tai 

Python -testikirjastoilla. Ohjelmistokehys on toteutettu kokonaan Python-

ohjelmointikielellä. Kuva 4 esittää Robot Frameworkin arkkitehtuurin [18]. 

 

 

Kuva 4. Robot Framework-arkkitehtuuri. 

Robot Framework on ohjelmointikieli, joka tarjoaa työkalut verkkosivun elementtien 

käyttämiseen ohjelmistotestauksissa. Testidata on Robot Frameworkissa ajettujen 

testien dataa. Testidatasyntaksi on skriptit, joita Robot Framework käyttää testidatan 

tuottamiseen. Testikirjastot ovat kokoelmia resursseja, joita käytetään testien 

rakentamiseen. Testikirjaston API:tä (engl. Representational State Transfer, 

Application Programming Interface) käytetään Robot Frameworkissa testikirjastojen 

käsittelyyn. Järjesttelmän rajapinnat ovat yhteys testikirjastojen ja testattavan 

järjestelmän välillä. Testattava järjestelmä on ympäristö, johon kohdistetaan Robot 
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Frameworkissa ajetut testit. Testit ovat jaettu avainsanoihin, joita kutsutaan testiä 

suoritettaessa. Kuva 5 ja Kuva 6 näyttävät esimerkkejä testisarjassa käytetyistä 

avainsanoista. 

 

Robot Frameworkin toiminta perustuu kahteen osaan: resurssitiedostoihin ja 

testitiedostoihin. Resurssitiedostot sisältävät viitetietoja Xpath-verkkoelementteihin 

(engl. XML Path Language), joita testitiedostot hyödyntävät sivuston testauksessa. 

Xpath-verkkoelementit ovat XML-kieleen (engl. Extensible Markup Language) 

perustuvia tunnisteita, joita Robot Framework käyttää verkkosivujen 

käyttöliittymäelementtien tunnistamiseen ja käyttämiseen.  

 

 

Kuva 5. Open Run Creation Page-avainsana. 

Open Run Creation Page-avainsanaa käytetään joka testin alussa tarkastamaan, että 

testiajonluontisivusto on vuorovaikutteinen ennen sivustolle etenemistä. 

 

Robot Framework-testitiedostot hakevat Resource-nimikkeellä resurssitiedoston 

tarjoamat resurssit testien suorittamiseen. Test Setup-nimike viittaa avainsanaan, joka 

suoritetaan jokaisen testitapauksen alussa. Testisarja on jaettu testitapauksiin, jotka 

suorittavat tietyn Marvinin testiajonluontisivustoon tai testiajonluontiin liittyvän 

toiminnon. 

 

Run Creation Setup-avainsanaa käytetään alustamaan jokainen testi käyttökuntoon. 

Ensin avataan Marvin. Seuraavaksi siirrytään testiajonluontisivustolle. Lopuksi 

valitaan testeille tarkoitettu kontrolli-PC. 

 

 

Kuva 6. Run Creation Setup-avainsana. 

 

Marvin 

 

Marvin on testityökalu, jota käytetään testien ajamiseen, testien tuottaman datan 

keräämiseen, ja testien edistymisen visualisointiin. Marvinin järjestelmäarkkitehtuuri 

voidaan jakaa viiteen pääosaan: 

 

1. Marvinin ydin  

2. Docker Compose 

3. käyttöliittymä (engl. user interface) 
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4. palvelin (engl. server) 

5. agentti (engl. agent) 

 

Jokainen pääosa on komponenttiryhmä, joka koostuu pienemmistä komponenteista. 

Komponentit muodostavat yhdessä Marvinin kokonaisarkkitehtuurin. Kuva 7 esittää 

Marvinin kokonaisarkkitehtuurin. 

 

 

Kuva 7. Marvin-työkalun kokonaisarkkitehtuuri. 

 

Käyttöliittymä on yhteydessä palvelimeen, joka välittää tehtäviä agenteille, jotka 

vastaavasti reitittävät viestejä adaptereiden välillä. Tehtävät ovat käskyjä, joita 

Marvinin käyttäjä tai Marvinin komponentti antaa järjestelmälle käsiteltäväksi. 

Esimerkiksi Marviniin sisäänkirjautuminen on prosessi, johon sisältyy useampi 

tehtävä kuten tunnistautumistietojen hakeminen tietokannasta ja vastauksen 

lähettäminen takaisin käyttäjälle.  

 

Marvinin käyttöliittymä koostuu kolmesta eri pääsivusta: testiajonluontisivu, 

monitorointisivu, ja raportointisivu. 

 

Testiajonluontisivu näyttää Marvinilla luodut ja ajetut testiajot, sekä niihin liittyviä 

tietoja kuten testiajon nimi ja nykyinen tila. Kuva 8 esittää testiajonluontisivun. 

 

Testiajonulontisivu käyttää useita toimintoja osana testiajojen luontia näitä ovat Flame 

ja Flame-laadunvalvontatestit, kontrolli-PC, tilannekuva (engl. snapshot), sekä SCF-

tiedostot (engl. Shell Command File). Flame on testityökalu, jota käytetään ajamaan 

testejä tietyillä asetuksilla, esimerkiksi testin pituus. Flamella ajetaan myös 

laadunvalvontatesti, jolla seurataan testin laatua. Kontrolli-PC:tä käytetään 

hallinnoimaan tukiaseman toimintoja. Tilannekuvia ja SCF-tiedostoja käytetään datan 

keräämiseen testiajon aikana. 

 

Monitorointisivu näyttää palvelimeen tallennettuja testitapauksia ja niiden tietoja, 

esimerkiksi nimen ja nykyisen tilan. Kuva 9 esittää monitorointisivun. 
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Raportointisivu sisältää raportit testiajojen vakaudesta. Raportteja voidaan selata 

julkaisun, tuotantohaaran, ohjelmiston koonnin, ja nimen perusteella. Kuva 10 esittää 

raportointisivun. 

 

Marvin sisältää kolmen pääsivun lisäksi uutissivun, jossa esitetään uutisia liittyen 

Marviniin ja sen tilaan, sivun testisarjojen esittämiselle, sekä sivun sekalaisille 

toiminnoille ja asetuksille. 

 

 

Kuva 8. Marvin-työkalun testiajonluontisivu. 

 

 

Kuva 9. Marvin-työkalun monitorointisivu. 
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Kuva 10. Marvin-työkalun raportointisivu. 

 

Palvelin toimii Marvinin keskusyksikkönä ja se hoitaa annettujen tehtävien 

toteuttamisen sekä datan käsittelyn. Käyttöliittymä ja palvelin kommunikoivat REST 

API:n välityksellä. Adapterit/kollektorit toimivat datankerääjinä ja agentit välittävät 

viestejä adaptereiden/kollektoreiden välillä. 

 

Suurin osa Marvinissa esitetystä informaatiosta, kuten testiajon aikana suoritettavat 

testitapaukset ja vakaustestien (engl. stability test) edistyminen, varastoidaan MySQL-

tietokantaan (engl. Structured Query Language-database). Testit voivat tuottaa 

binääri- tai raakadataa, esimerkiksi CPU-mittauksia (engl. Central Processing Unit 

measurement), muistimittauksia (engl. memory measurement) sekä tilannekuvia (engl. 

situation image). Näitä artefakteja (engl. artefact) ei yleensä varastoida 

relaatiotietokannassa vaan hajautetussa Hadoop-tiedostojärjestelmässä (engl. 

Hadoop/Hadoop Distributed File System, HDFS). 

 

Agentti on sovellus, joka otetaan käyttöön paikallisella tietokoneella datan keräämistä 

varten. Jokaisella agentilla on kokoelma adaptereita ja kollektoreja (engl. 

adapter/collector), jotka hoitavat datan keräämisen. Agentit pääasiassa vain reitittävät 

viestejä adaptereiden kesken eivätkä kerää itsenäisesti dataa. 

 

Adaptereita ja kollektoreja on luotu useampaan tarkoitukseen: Flame-ohjelman 

hallintaan ja seuraamiseen, CPU -ja muistitilastojen keräämiseen, järjestelmälokin 

(engl. system log) keräämiseen sekä laskurien (engl. counter) ja hälytysten 

keräämiseen. Adapterit ja agentit kommunikoivat keskenään käyttäen viestijonoja 

(engl. message queue). Kun agentti vastaanottaa viestin adapterille, se laittaa viestin 

kyseisen adapterin viestijonoon. Kun agentti vastaanottaa adapterista viestin, viesti 

lähetetään Marvinin taustajärjestelmän ohjelmille. Kuva 11 esittää Marvinin rakenteen 

pääosat. 

 

 

Kuva 11. Marvin-työkalun rakenne. 

 

Marvinin käsittelemä tieto varastoidaan MySQL-tietokannassa. MySQL on 

relaatiotietokantaohjelmisto, jota käytetään myös Marvinin web-palveluiden 
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tietokannan ylläpidossa. Kuva 12 näyttää agentin ja adaptereiden rakenteen 

Marvinissa. 

 

Tehtävien käsittelyssä käytetään Celery-nimistä ohjelmistoa. Celery toimii 

tehtäväjonona (engl. task queue), joka käsittelee tehtäviä, joiden odotetaan kestävän 

pitkään tai jotka pitää suorittaa muista syistä taustajärjestelmässä. Jos esimerkiksi 

HTTP-pyyntö (engl. Hypertext Transfer Protocol) liipaisee (engl. trigger) tehtävän, 

jonka lähettäminen kestää minuutin mutta jonka vastaus halutaan lähettää välittömästi, 

kyseinen tehtävä lisätään tehtäväjonoon. Celery on vastuussa taustatehtävien 

vastaanottamisesta ja suorittamisesta yhdessä tai useammassa prosessissa. Sitä 

käytetään lisäksi hoitamaan määräajoin suoritettavia tehtäviä. Celeryä käytetään 

esimerkiksi tarkastamaan, onko julkaistu uusia ohjelmistoversioita, jotka voivat 

liipaista jonoon asetetun testiajon. 

 

 

Kuva 12. Agentit ja adapterit osana Marvinin arkkitehtuuria. 

 

Redis on avainarvoille (engl. key value) tarkoitettu varasto, jota Marvin käyttää 

välimuistina hitaille pyynnöille kuten laskimille ja virhemetadatalle (engl. fault 

metadata), eri prosessien väliseen yhteydenottoon, agenttien yhteysmetadatan (engl. 

connection metadata) varastointiin sekä taustajärjestelmäksi Celery-ohjelmistolle. 

Redis toimii näin ollen nopeana mutta väliaikaisena tietokantana testiajon aikana 

suoritettavalle tiedolle, ja soveltuu siten usean taustajärjestelmää vaativan ohjelmiston 

varastoksi. 

 

Käyttäjä kommunikoi käyttöliittymän avulla Marvinin kanssa. Sitä kautta käyttäjä 

kirjautuu ohjelmistoon sisään ja antaa käskyjä ohjelmistolle, jotka välitetään 

palvelimelle. Käyttöliittymä koostuu seitsemästä eri sivusta: 

 

1. Kirjautumissivu on ensimmäinen sivu, joka näytetään käyttäjälle, kun hän ottaa 

yhteyden ohjelmistoon. Käyttäjän pitää antaa käyttäjätunnus ja salasana ennen 

kuin voi kirjautua sisään. 

2. Uutissivu näyttää uutiset liittyen Marvinin toimintaan ja mahdollisiin uusiin 

versioihin. Ohjelmiston kehitysversiossa sivu pidettiin pois päältä. 

3. Monitorointisivu näyttää palvelimeen tallennettuja testitapauksia ja niiden tietoja, 

esimerkiksi palvelimen nimen ja nykyisen tilan. 
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4. Testisettisivu näyttää testisetit, jotka ovat luotu Marvinissa. Testisettejä voidaan 

selata projektin, kansion ja testisetin nimen perusteella. 

5. Testiajonluontisivu näyttää testiajot, joita on luotu tai ajettu Marvinissa, sekä 

tietoja niihin liittyen, esimerkkeinä testiajon nimi ja nykyinen tila. 

6. Raportointisivu sisältää raportit testiajojen vakaudesta. Raportteja voidaan selata 

julkaisun, tuotantohaaran, ohjelmiston koonnin, ja nimen perusteella. 

7. Marvinin viimeiselle sivulle on kerätty muut Marvinin toiminnot, joille ei ole omaa 

sivua. Sivu sisältää muun muassa taulukon vakausraporttien edistymisestä ja KPI-

raporttien (engl. Key Performance Indicator) luomisen. 

 

Django 

 

Marvin käyttää useita aliohjelmia osana toimintaansa. Eräs niistä on Django, joka 

toimii Marvinin ytimenä. Django on Python-ohjelmointikielellä kirjoitettu avoimen 

lähdekoodin verkkorakenne, joka tarjoaa useita ominaisuuksia Marvinille. Djangon 

toimintoihin kuuluvat reititys, näkymät, mallit/ORM (engl. Object-Relational 

Mapping, ORM), sekä päivitykset, tunnistautuminen, ja käyttöoikeuksien hallinta. 

Reitityksen avulla valitaan toiminto, jota kutsutaan, kun selain tekee HTTP-pyynnön. 

Näkymien avulla valitaan mitä palautetaan vastauksena. Mallit pitävät sisällään 

tietokannan rakenteet ja päivitykset. 

 

Django käyttää useita Web-teknologioita rajapintatoteutuksissa. Näihin toteutuksiin 

kuuluvat esimerkiksi REST API sekä WebSocket. REST API:a käytetään 

käyttöliittymässä ja ulkoisessa automatisoinnissa. WebSockettia käytetään agenttien 

toiminnassa.  Kuva 13 esittää miten Marvinin arkkitehtuuri rakentuu Djangosta. 

 

 

Kuva 13. Marvin-työkalun ydin. 
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Django valittiin Marvinin ytimeksi, koska se mahdollistaa nopean ohjelmiston 

kehityksen, ylläpidettävän ja puhtaan suunnittelun, sekä käyttäjien tarvitsemien 

komponenttien kehityksen. Django tarjoaa kaksi ulkoista API:ta: REST API, jota 

käytetään käyttöliittymän automaatiossa, ja WebSocket API agenteille. Suurin osa 

datasta, jonka Marvin esittää käyttäjälle, varastoidaan MySQL-tietokannassa, 

esimerkkinä tietyn testin aikana ajetut testitapaukset tai vakaustestien tulokset. Kuva 

14 esittää miten Django on osana Marvinin arkkitehtuuria. 

 

 

Kuva 14. Django osana Marvinin arkkitehtuuria. 

 

Nginx on verkkopalvelin, joka toimii API-pyyntöjen vastaanottajana Djangolle. Sen 

tehtäviin kuuluu HTTPS-pyyntöjen (engl. Hypertext Transfer Protocol Secure) 

käsittely, käänteisenä välityspalveluna toimiminen, kuormituksen tasapainottaminen, 

sekä pyyntöjen reitittäminen ulkoisiin palveluihin. Kun HTTP-pyyntö tehdään 

taustajärjestelmälle, se lähetetään ensin Nginx:lle, jolloin se joko palvelee staattisia 

ohjelmistoja kuten HTML (engl. HyperText Markup Language) tai CSS (engl. 

Cascading Style Sheets), tai reitittää sen toissijaiselle palvelulle kuten Djangolle. 

 

Docker 

 

Marvin hyödyntää Docker Compose-palvelua ja Docker-kontteja ohjelmiston 

kehityksessä sekä ohjelmistotuotannossa. Kontit muistuttavat virtuaalikoneita, mutta 

eroavat niistä kahdella tavalla: ensimmäiseksi kontit ovat eristettyjä ympäristöjä ja ne 

ovat rajattu omiin tiedostojärjestelmiinsä, verkkoihinsa ja resursseihinsa. Toiseksi 

kontteja voi paketoida helposti ja jakaa kuvina (engl. container image). 

Esirakennettuja Docker-kuvia löytyy erilaisille sovelluksille, esimerkiksi Redis, 

Nginx, ja MySQL. 

 

Docker Compose-palvelua käytetään orkestroimaan kontteja, eli asettamaan 

kommunikaatiota ja tiedon jakamista konttien välillä. Esimerkkikohteita konttien 

käytölle ovat Celery, Nginx ja Redis, jotka ovat kaikki yhdistetty samaan sisäiseen 

verkostoon ja mahdollistavat niiden välisen yhteydenoton.  Kuva 15 esittää Docker-

ohjelmiston osuuden Marvinin arkkitehtuurissa. 
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Docker Compose toimii konttien ohjaajana ja käsittelee konttien välistä 

tiedonvälitystä. Toisin kuin virtuaalikoneet, Docker-kontit jakavat isäntälaitteen 

ytimen, joten niiden ei tarvitse ajaa omaa kopiotaan käyttöjärjestelmästä. Tämän 

ansiosta kontit ovat hyvin kevyitä kuormituksen suhteen verrattuna muunlaisiin 

virtuaalikoneisiin. Kun käytetään Docker-ohjelmistoa ja sovellukselle on rakennettu 

kontti, sovellusta voi käytännössä ajaa kaikkialla useammin kuin yhden kerran. 

 

Testiagentti 

 

Testiagentti on Docker-kontti, joka sisältää tarvittavan ohjelmiston sille, että E2E-

testisarjassa pystytään käyttämään kontrolli-PC:tä. Tähän ohjelmistoon kuuluu 

komentosarjatiedostoja, jotka seuraavat testien tilaa. Komentosarjatiedostojen 

käynnistyttyä ne ottavat yhteyden tarvittaviin palvelimiin testien suorittamiseksi. 

Testiagentti kehitettiin Debian-ohjelmistolla yhteensopivaksi Marvin-työkalun 

kanssa. Testiagentin toteutuksessa hyödynnettiin Docker Compose-palvelua. 

 

 

Kuva 15. Docker osana Marvin-työkalua. 



 

 

19 

3. TESTAUKSEN AUTOMATISOINNIN SUUNNITTELU 
 

Kappaleessa kuvataan Marvinin E2E-testauksen nykytila, siitä johdetut vaatimukset 

työlle, sekä Marvin-työkalulla toteutettu tukiasemaohjelmiston testauksen 

automatisointi ja sille asetetut käytännölliset tavoitteet. Sen lisäksi esitetään työssä 

luodut käyttäjätarinat ja opinnäytetyön suunnittelu. Lopuksi esitetään testiagentti, jota 

käytetään konttipohjaista virtualisointia hyödyntävänä säiliönä testisarjalle. 

3.1. Marvinin E2E-testauksen nykytila ja vaatimukset 

Nokian testiautomaatiotuotannossa käytetään Marvin-työkalua testien hallinnointiin ja 

testien automatisoinnin kehitykseen. Marvin käyttää konttipohjaista 

virtualisointiteknologiaa ohjelmistokomponenttien testiautomaatiokehityksessä, 

mutta ei E2E-testauksessa. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä hyötyjä tai haittoja virtualisoinnin 

soveltaminen Marvinin testiajonluontisivun E2E-testaukseen aiheuttaa. Marvinin 

E2E-testaukselle määritellään vaatimukset opinnäytetyön perusteella. Taulukko 1 

esittää opinnäytetyölle asetetut vaatimukset. 

 

Taulukko 1. opinnäytetyölle asetetut vaatimukset. 
vaatimus vaatimuksen kuvaus 

V1 
Konttipohjaista virtualisointia sovelletaan testaamaan testiajonluontisivuston kontrolli-

PC:n toiminnallisuutta. 

V2 
Konttipohjaista virtualisointia sovelletaan testaamaan testiajonluontisivuston 

testiajolistaa ja yksityiskohtien vaihtamista. 

V3 
Konttipohjaista virtualisointia sovelletaan testaamaan testiajonluontisivuston työtilaa ja 

testitapauksien hallintaa. 

V4 
Konttipohjaista virtualisointia sovelletaan testaamaan testiajonluontisivuston 

ohjelmistopäivitystä. 

V5 
Konttipohjaista virtualisointia sovelletaan testaamaan testiajonluontisivuston 

käyttöönottovalintaruutua. 

V6 
Konttipohjaista virtualisointia sovelletaan testaamaan testiajonluontisivuston datan 

keräystä. 

V7 
Konttipohjaista virtualisointia sovelletaan testaamaan testiajonluontisivuston 

painikkeita. 

3.2. Tavoitteet 

Opinnäytetyön vaatimusten V1-V7 toteutus koostuu kolmesta osasta: 

 

T1. E2E-testisarjan suunnittelu ja ohjelmointi 

T2. Testiagentin asennus 
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T3. E2E-testisarjan ajaminen Gitlabin CI-putkessa 

 

Opinnäytetyössä luodaan sarja E2E-testejä, joilla mitataan ja arvioidaan Marvin-

työkalun testiajon luonnin ja testiajonluontisivuston toimintaa virtualisoidussa 

ympäristössä. Samalla arvioidaan, mitä hyötyjä ja haittoja kontitukseen perustuva 

virtualisointiteknologia aiheuttaa E2E-testaukselle. Marvin valitaan työn E2E-

testauksen kohteeksi, koska Marvinin E2E-testausta ei ole aikaisemmin suoritettu 

konttipohjaisella virtualisointiteknologialla. 

 

Testit rajataan E2E-skenaarioon, joka koostuu seitsemästä käyttäjätarinasta (engl. user 

story). Käyttäjätarinat perustuvat määriteltyihin työn vaatimuksiin V1-V7 ja kuvaavat 

projektitasolla, mitä halutulla ominaisuudella voidaan tehdä. Käyttäjätarinat kuvaavat 

miten käyttäjä hyödyntää Marvinin testiajonluontisivuston toiminnallisuutta. 

Testisarjan toteutusta varten luodaan testiagentti, joka toimii Docker-konttina 

testisarjalle, ja näin soveltaa kontitukseen perustuvaa virtualisointiteknologiaa 

ohjelmistotestaukseen. Lopuksi testisarja ajetaan Gitlabin CI-putken läpi ja 

tarkastetaan testien tulokset. 

 

E2E-testisarja on ohjelmoitu Robot Framework-ohjelmointikielellä ja se on jaettu 

käyttäjätarinoita vastaaviin testitapauksiin. Marvinin testiajonluontisivuston 

avaaminen on alustava testitapaus, joka suoritetaan jokaisen testin alussa. 

Testitapausten onnistuneella suorittamisella varmistetaan, että jokaisen käyttäjätarinan 

määrittelemä vaatimus täytetään Marvinin luontisivustoilla. 

3.3. Käyttäjätarinat 

Testisarjan testauksen käytännölliset tavoitteet on rajattu käyttäjätarinoihin, jotka 

suoritetaan Marvin-työkalun testiajonluontisivustolla. Käyttäjätarinat kuvaavat 

Marvinin testiajonluontisivuston toiminnallisuutta ja antavat käyttäjän näkökulman 

halutuille toiminnoille. Käyttäjätarinat toteuttavat opinnäytetyön vaatimukset V1-V7 

rajaamalla vaatimukset käytännöllisiksi tavoitteiksi. Käyttäjätarinat kattavat 

mahdolliset tavat, joilla kontitukseen perustuva virtualisointiteknologia vaikuttaa 

Marvinin testiajonluontisivuston E2E-testaukseen. 

 

Käyttäjätarinat ovat: 

K1. Control PC connection 

K2. Actions in test run table 

K3. Marvin test run creation 

K4. Software update in run creation 

K5. Commissioning in run creation 

K6. Marvin data collection setting 

K7. Buttons in run creation view 

 

K1. Käyttäjä valitsee kontrolli-PC:n listasta, jolloin Marvin ottaa yhteyden kontrolli-

PC:hen ja avaa työtilat sekä niiden edistyksen. Ajamattomat testiajot ja vain käynnissä 

olevat testiajot näytetään käyttäjälle testiajopöydässä. Jos Marvin ei onnistu ottamaan 

yhteyttä kontrolli-PC:ehen, varoitusviesti esitetään käyttäjälle ja kaikki toiminnot sekä 

työtilassa että yksityiskohdat-paneelissa otetaan pois käytöstä. Jos työtiloihin ei pääse 

käsiksi, käyttäjälle näytetään virheviesti. Käyttäjätarina perustuu vaatimukseen V1. 
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K2. Käyttäjä valitsee testiajon listalta ja tarkastaa testiajon yksityiskohdat. Käyttäjä 

voi valita ajamattomassa tilassa olevan testiajon, jolloin tarkastetaan, onko testiajolla 

WFT-liipaisin (engl. Weighted Fourier Transform) tai onko testiajo ajossa. Jos jokin 

testiajo on jo ajossa, uusi testiajo siirtyy odotustilaan. Käyttäjä voi lopettaa sekä ajossa 

olevan että odotustilassa olevan testiajon; ajossa olevan testiajon voi lopettaa joko 

normaalisti tai pakotetulla lopetuksella, kun taas Flame-ohjelmistosta aloitettu testiajo 

voidaan lopettaa vain pakotetulla lopetuksella. Käyttäjä voi poistaa ajamattomassa 

tilassa olevan testiajon, monistaa testiajoja ja vaihtaa niiden järjestystä testiajolistalla. 

Käyttäjätarina perustuu vaatimukseen V2. 

 

K3. Käyttäjä voi antaa sekä nimen että kuvauksen testiajolle, sekä valita testiajon 

työtilan listalta. Marvin saa testiajotapaukset valitusta työtilasta ja antaa 

päivitysviestin, kun testiajotapaukset on saatu. Jos Marvin ei saa testitapauksia, 

käyttäjälle näytetään Flame-virheviesti. Käyttäjä voi valita laadunvalvontaprojektin, 

toiminnot Flame laadunvalvontatestitapauksille, sekä käytetyt 

laadunvalvontatestitapaukset. Tällöin käyttäjä antaa laadunvalvontatestitapauksen 

tunnuksen, jolloin testitiedot haetaan laadunvalvonnasta. Käyttäjä voi valita listalta 

Flame-testitapauksen ja vaihtaa testitapauksien järjestyksen. Testitapaukset voidaan 

myös poistaa testiajosta. Jos käyttäjä vaihtaa kontrolli-PC:n tai Flame-työtilan, Marvin 

näyttää varoitusviestin käyttäjälle ja valikoima testitapauksia tyhjennetään. Käyttäjä 

voi tallentaa tai perua testiajon, jolloin testiajonluonti ja monistaminen estetään, 

kunnes jompikumpi toiminto on suoritettu loppuun. Käyttäjätarina perustuu 

vaatimukseen V3. 

 

K4. Käyttäjä voi merkitä päivitysvalintaruudun saadakseen ohjelmiston päivityksen 

testiajoon. Käyttäjä voi valita päivityksen valitulle ohjelmistotiedostolle. Käyttäjä 

valitsee oikean tiedoston tietokoneelta ja tarkastaa, että vaihtoehto on valittavissa. 

Käyttäjän tulee valita ohjelmistokoonti oikeasta paikasta. Kun testiajo suoritetaan, 

Marvin tarkastaa onko ohjelmistokoonti WFT:ssä. Jos ohjelmisto löytyy, testiajo 

aloitetaan. Jos ohjelmistoa ei löydy, Marvin aloittaa WFT:n pollauksen sitten kun 

ohjelmistokoonti on saatavilla. Käyttäjä voi lisäksi valita, että testiajo ajetaan, kun 

oikealla päivitystunnisteella (engl. promotion tag) varustettu ohjelmistokoonti 

julkaistaan WFT:lle. Käyttäjä voi tässä tapauksessa valita julkaisun ja tuotantohaaran 

sekä antaa oikean WFT-päivitystunnisteen. Käyttäjätarina perustuu vaatimukseen V4. 

 

K5. Käyttäjä voi valita käyttöönottovalintaruudun testiajon luonnissa ja valita oikean 

tiedoston tietokoneelta. Samalla tarkastetaan, että SCF-tiedosto voidaan valita. 

Käyttäjätarina perustuu vaatimukseen V5. 

 

K6. Käyttäjä voi valita kerätäänkö joko tilannekuvan tai SCF-tiedoston data. 

Molemmat vaihtoehdot käydään oletuksella läpi. Käyttäjä voi myös valita, että 

suoritetaanko keräys testiajon lopussa vai jokaisen testitapauksen jälkeen. 

Kehityksessä oleva testiajo voidaan ajaa vain siinä tapauksessa, että Flame-testi on 

vielä ajossa. Muussa tapauksessa datankeräysasetukset estetään. Käyttäjätarina 

perustuu vaatimukseen V6. 

 

K7. Käyttäjätarinassa tarkastetaan, että seuraavat painikkeet ovat suljettuina, mikäli 

jotain tarvittavaa tietoa puuttuu: tallenna-, luo uusi ajo- sekä kopioi-painikkeet. 
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Tallenna-painiketta painettaessa tarkastetaan, että tallennettava testiajo on uusi, 

testiajo näytetään pöydällä, sekä tunniste lisätään paneelin otsikkoon. Luo uusi 

testiajo-painikkeen osalta tarkastetaan, että painiketta voidaan painaa, kun testiajo on 

tallennettu. Painiketta painettaessa tarkastetaan myös, että paneelin kaikki kentät on 

tyhjennetty ja että uusi testiajo on lisätty paneelin otsikkoon. Kopioi-painikkeen osalta 

tarkastetaan, että painiketta voidaan painaa, kun testiajo on tallennettu, sekä että 

painiketta painaessa tunniste tyhjennetään ja uusi testiajo lisätään paneelin otsikkoon. 

Peru-painiketta painaessa paneelin kaikki kentät tyhjennetään uuden testiajon 

tapauksessa. Lisäksi luodun testiajon tapauksessa näytetään alkuperäinen data 

paneelin kentissä. Käyttäjätarina perustuu vaatimukseen V7. 

3.4. Virtualisoidun testisarjan suunnittelu 

Virtualisoidun testisarjan testaus tehdään Marvin-työkalua simuloivassa 

testausympäristössä, joka on osa Marvin-projektille tarkoitetun Gitlabin CI-putkea 

(Kuva 13). Työssä ei käytetä oikeaa Marvin-työkalua, koska se on varattu Nokian 

testiautomaatiotuotannolle.  

 

CI-putki ohjaa testiagentin sisältämän testisarjan suorituksen erilliselle sivustolle, 

jossa ajetaan simuloitu testausympäristö. Testien ajamisen jälkeen tulokset lähetetään 

takaisin käyttäjälle. Opinnäytetyötä varten on asennettu tukiasemaan uusin 

koontiversio (engl. build version), jota Marvinilla käsitellään. Kuva X esittää 

testausympäristön pääkomponenttien arkkitehtuurin. 

 

Tesisarjan virtualisoinnissa hyödynnetään testiagenttia. Testiagenttiin sisällytetty 

E2E-testisarja ajetaan Gitlabin CI-putken läpi. CI-putki suorittaa sarjan tarkastavia 

toimintoja testiagentille, jolloin varmistetaan, että testit voidaan ajaa niille 

tarkoitetussa ympäristössä. Sen jälkeen testiagentti ohjataan erilliselle sivustolle, jossa 

testit ajetaan Marvinia simuloivassa testausympäristössä käyttämällä kontitukseen 

perustuvaa virtualisointiteknologiaa. Testien ajamisen jälkeen CI-putki kerää 

testidatan ja ilmoittaa testien tulokset. 

 

Testisarjan toteutus tehdään Robot Framework-ohjelmointikielellä käyttämällä Robot 

Framework-testitiedostoja. Testit suoritetaan Marvinin testiajonluontisivustolla (Kuva 

14). 
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4. TESTAUKSEN AUTOMATISOINNIN TOTEUTUS 
 

Kappaleessa esitetään opinnäytetyölle toteutettu virtualisointiratkaisu ja testisarja. 

Lopuksi esitetään havainnoidut tulokset. 

4.1. Virtualisointiratkaisu 

Testisarjaa varten valitaan virtualisointiratkaisuksi konttipohjainen virtualisointi, joka 

perustuu Docker Compose-palvelun ja Docker-konttien hyödyntämiseen. Testisarja 

sisällytetään testiagenttiin, joka muodostuu Docker-kontista. Kontti ajetaan CI-putken 

läpi, jolloin CI-putkessa suoritettavat testit voidaan ajaa missä tahansa ympäristössä, 

joka on kytketty GitLabin ajokoneeksi. Konttipohjainen virtualisointi valitaan työhön, 

koska se muistuttaa eniten Marvinin arkkitehtuuria. Koska E2E-testisarjan 

tarkoituksena on testata yksittäisten luokkien tai moduulien sijasta koko prosessi alusta 

loppuun, niin testausympäristön täytyy muistuttaa mahdollisimman paljon oikeaa 

ympäristöä. 

 

Marvin-työkaluun kohdistuvat testit ajetaan konteissa. Ajamalla samaa konttia sekä 

testiautomaatiotuotannossa että testeissä, voidaan varmistua siitä, että käytettävät 

kirjastot ja Python-ohjelmistot vastaavat toisiaan kaikissa tapauksissa. Marvin on 

riippuvainen ulkoisista komponenteista, kuten tietokannoista ja välimuisteista. Näitä 

palvelun ulkopuolella sijaitsevia komponentteja on yleensä helpompi käsitellä 

kontissa kuin asentaa paikalliseen ympäristöön. 

 

Usean kontin muodostaman ympäristön pystyttäminen voidaan automatisoida E2E-

testien tapauksessa konttien orkestrointiin tarkoitetulla työkalulla, kuten Docker 

Composella tai Kuberneteksella. Näin testien ajamista ei tarvitse sitoa tiettyyn 

palvelimeen, vaan testiympäristö saadaan pystyyn konttien avulla niin paikalliseen 

kehitysympäristöön kuin CI-putkea suorittavaan pilvipalveluun (engl. cloud 

computing).  

 

Käyttämällä konttia testisarjan alustana ajokoneen ympäristö voidaan määritellä itse 

kontilla. Näin varmistetaan, että asetukset ovat oikein. Jos kontin kuvan rakentaminen 

ja julkaisu Artifactory-rekisteriin suoritetaan CI-putkessa, samaa kuvaa voidaan 

hyödyntää sekä testiautomaatiotuotannossa että E2E-testien kehityksessä. 

Kuva 16 esittää testauksen prosessin pääkomponentit. 

 

 

Kuva 16. Testauksen prosessin pääkomponentit. 
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4.2. Testisarja 

Testisarja on Marvin-työkalun testiajonluontisivuston testaamiseen tarkoitettuja 

testitapuksia. Testisarja suunniteltiin toteuttamaan käyttäjätarinat K1-K7 ja 

vaatimukset V1-V7 Marvinin testiajonluontisivuston toiminnallisuudelle (s. 20). 

Testisarja suunniteltiin lisäksi toimimaan virtualisoidussa ympäristössä. Taulukko 2 

esittää käyttäjätarinoiden ja niiden vaatimukset täyttävien testitapauksien suhteen. 

Taulukko 2. Käyttäjätarinat ja niiden vaatimukset toteuttavat testitapaukset. 

käyttäjätarina käyttäjätarinan toteuttava testitapaus 

K1 T1, T8 

K2 T2, T3, T4, T5, T7, T9, T12 

K3 T1, T4, T5, T6, T7, T10, T11 

K4 T13 

K5 T14 

K6 T15, T16 

K7 T2, T5, T9, T12 

 

Testitapaukset T1 ja T8 suunniteltiin täyttämään K1:n vaatimukset kontrolli-PC:n 

valitsemiseen ja virheviestin esittämiseen. 

Testitapaukset T2, T3, T4, T5, T7, T9, ja T12 suunniteltiin täyttämään K2:n 

vaatimukset testiajon luomiseen ja valitsemiseen, yksityiskohtien tarkastamiseen, 

odotustilan toimintaan, testiajon monistamiseen, järjestyksen vaihtamiseen, sekä 

testiajon keskeyttämiseen ja poistamiseen. 

 

Testitapaukset T1, T4, T5, T6, T7, T10, ja T11 suunniteltiin täyttämään K3:n 

vaatimukset työtilan valitsemiselle, laadunvalvontaan tarkoitetun testiajon 

suorittamiselle, Flame-työtilan vaihtamiselle, Flame-testitapauksien valitsemiselle, 

sekä testiajon tallentamiselle tai perumiselle. 

 

Testitapaus T13 suunniteltiin täyttämään K4:n vaatimukset ohjelmiston päivitykselle.  

 

Testitapaus T14 suunniteltiin täyttämään K5:n vaatimukset tukiaseman 

käyttöönotolle.  

 

Testitapaukset T15 ja T16 suunniteltiin täyttämään K6:n vaatimukset tilannekuvan ja 

SCF-tiedoston valitsemiselle.  

 

Lopuksi testitapaukset T2, T5, T9, ja T12 suunniteltiin täyttämään K7:n vaatimukset 

testiajonluontisivuston painikkeiden toiminnallisuudelle. 

 

Testisarja on kirjoitettu Robot Framework-ohjelmointikielellä. Kuva 17, Kuva 18, 

Kuva 19 ja Kuva 20 näyttävät testitapaukset Robot Framework-tiedostoina. Testisarja 

ajettiin ensin paikallisessa käyttäjäympäristössä sijaitsevassa kontissa, ja sitten 

testiagentissa Gitlabin CI-putkessa. Testisarjan toimintaa ja testiympäristöä seurattiin 

testisarjan ajamisen aikana. Taulukko 3 esittää työlle kehitetyn testisarjan. 

Taulukko 3. Työlle kehitetty testisarja. 

testi testin otsikko 

T1 Actions Are Disabled 

T2 No Run Can Be Deleted 
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T3 Waiting Test Run Can Be Stopped 

T4 Test Run Can Be Cancelled And Stopped 

T5 Test Run Can Be Selected And Moved 

T6 QC Test Run Can Be Created And Cancelled 

T7 Run Creation Page Can Be Opened 

T8 Control PC Can Connect 

T9 Test Run Can Be Copied 

T10 Flame Workspace Can Be Selected 

T11 Flame Test Cases Are Cleared On Control PC Change 

T12 Test Run Can Be Force Stopped 

T13 SW Update Can Be Made 

T14 BTS Commissioning Can Be Made 

T15 SCF Collection Can Be Made 

T16 Snapshot Collection Can Be Made 

 

 

Kuva 17. Ensimmäiset kolme testitapausta testiajonluontitesteissä. 

T1. Testissä valitaan kontrolli-PC listalta, johon käyttäjä ei pysty muodostamaan 

yhteyttä. Valinnan jälkeen tarkastetaan, että virheviesti väärän kontrolli-PC:n 

valitsemisen suhteen esitetään käyttäjälle. Sen jälkeen tarkastetaan, että 
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testiajotoiminnot ovat estettyinä; tähän kuuluvat testiajon luonti, testiajon 

tallentaminen, ja testiajon monistaminen. Tämän jälkeen tarkastetaan, että 

varoitusviesti väärin valitusta kontrolli-PC:stä näytetään käyttäjälle, ja että kontrolli-

PC:ihin liittyvät toiminnot ovat estettyinä. Lopuksi tarkastetaan, että työtiloja ei voi 

käyttää ennen testitapauksen lopettamista. 

 

T2. Testissä luodaan uusi testiajo ja tarkastetaan, että sivusto sisältää painikkeen uuden 

testiajon luomiselle. Sen jälkeen tarkastetaan, että sivusto sisältää “kopioi testiajo”-

painikkeen, ja että testiajo, jossa on ajamaton tila, poistetaan. 

 

T3. Testissä aloitetaan luomalla uusi testiajo, joka on ajamattomassa tilassa. Sen 

jälkeen ajetaan toinen testiajo, jolloin ensimmäinen testiajo siirtyy odottavaan tilaan. 

Lopuksi keskeytetään odottavassa tilassa oleva testiajo. 

 

T4. Testi aloitetaan luomalla ja sitten perumalla testiajo, jonka jälkeen luodaan uusi 

testiajo. Lopuksi testiajo keskeytetään hallitusti. 
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Kuva 18. Seuraavat kuusi testitapausta testiajonluontitesteissä. 

T5. Testissä valitaan testiajo. Sen jälkeen tarkastetaan, että testiajoa voi siirtää 

testiajolistassa ennen tai jälkeen muita testiajoja. 

 

T6. Testissä luodaan QC-testiajo (engl. Quality Control). Sen jälkeen tarkastetaan, että 

QC-testiajon toiminnot ovat valittavissa, jonka jälkeen se perutaan. 

 

T7. Testissä avataan testiajonluontisivusto, jonka jälkeen tarkastetaan, että sivusto 

sisältää yksityiskohdat testiajoille. Yksityiskohtiin sisältyvät esimerkiksi testiajon 

nimi ja kuvaus. 

 

T8. Testissä valitaan kontrolli-PC ja tarkastetaan, että sivusto sisältää Flame-työtilat. 

Sen jälkeen tarkastetaan, että sivusto sisältää testiajon tilan. 

 

T9. Testi aloitetaan tarkastamalla, onko testiajon monistaminen valittavissa. Sen 

jälkeen tarkastetaan, että testiajon yksityiskohdat voidaan näyttää käyttäjälle. 

 

T10. Testissä valitaan Flame-työtila, ja tarkastetaan, että sivusto sisältää Flame-

testitapauksia. 
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Kuva 19. Seuraavat neljä testitapausta testiajonluontitesteissä. 

T11. Testissä valitaan muu kontrolli-PC kuin se, joka on valittu testin alustuksessa. 

Sen jälkeen tarkastetaan, että sivusto on tyhjennetty Flame-testitapauksista. 

 

T12. Testissä luodaan uusi testiajo, jonka jälkeen testiajo ajetaan. Sitten tarkastetaan, 

että testiajo voidaan pysäyttää pakotetusti käynnistämällä testiajon pakotettu pysäytys. 

 

T13. Testi aloitetaan luomalla testiajo ohjelmiston päivitykselle, jolloin valitaan 

tukiasemalle päivitettävä ohjelmisto. Päivityksen jälkeen tarkastetaan, että tiedostoja 

voidaan selata. Tämän jälkeen lisätään ohjelmiston koonnin nimi ja nimike 

ohjelmiston päivitystunnisteelle (engl. promotion tag). Sen jälkeen lisätään 

päivitysjulkaisu (engl. promotion release) ja päivityshaara (engl. promotion branch). 

Lopuksi lisätään WFT-päivitystunniste ja tarkastetaan, että tiedot voidaan sisällyttää 

testiajoon. 

 

T14. Testin aikana luodaan tukiaseman käyttöönottoon tarkoitettu testiajo, jolloin 

tarkastetaan, että SCF-tiedostoja voidaan selata, ja näin ollen tukiaseman käyttöönotto 

voidaan suorittaa. 

 

T15. Testin aikana luodaan SCF:n keräämiseen tarkoitettu testiajo. Testillä 

tarkastetaan, että SCF-dataa voidaan kerätä. 

 

T16. Testin aikana luodaan tilannekuvan ottamiseen tarkoitettu testiajo. Testillä 

tarkastetaan, että tilannekuva voidaan ottaa. 

 

 

Kuva 20. Viimeiset kolme testitapausta testiajonluontitesteissä. 

4.3. Testitulokset 

Tulokset perustuvat opinnäytetyölle tehtyjen testitapausten suoritukseen. Mikäli 

testitapausten testaus on suorittanut kaikki testissä määritetyt toiminnot, testi on 

hyväksytty. Jos testi ei onnistu suorittamaan määriteltyjä toimintoja, testi on hylätty.  



 

 

29 

Taulukko 4 esittää testitapauksien tulokset tapauskohtaisesti. 

 

Taulukko 4. Testitapauksien tulokset. 

testi testin ajo testitulos 

T1 

Testissä valitaan väärä kontrolli-PC, jolloin 

käyttäjälle näytetään virheviesti. Kontrolli-PC:n 

toiminnot ja työtilat ovat estetty käyttäjältä 

testiajon aikana, ja testi ajetaan loppuun asti 

ilman keskeytyksiä. 

Testi täyttää käyttäjätarina K1:n 

vaatimukset kontrolli-PC:n valitsemiseen 

ja virheviestin esittämiseen. Testi on 

hyväksytty. 

T2 

Testissä luodaan uusi testiajo, joka ilmestyy 

testiajolistan pohjalle. Sekä “luo uusi testajo”- 

että “kopioi testiajo”-painikkeet ovat 

käytettävissä. Testiajo, jossa on ajamaton tila 

poistetaan, jolloin testiajo poistetaan 

testiajolistalta. 

Testi täyttää käyttäjätarina K2:n 

vaatimukset testiajon luomiseen ja 

yksityiskohtien tarkastamiseen, ja 

käyttäjätapaus K7:n vaatimukset 

testiajonluontisivuston painikkeiden 

toiminnallisuudelle.  Testi on hyväksytty. 

T3 

Testissä luodaan testiajo, joka on 

ajamattomassa tilassa. Testiajon tila näkyy 

listalla. Seuraavaksi aloitetaan erillinen uusi 

testiajo. Tämän seurauksena ajamattomassa 

tilassa oleva testiajo siirtyy odottavaan tilaan. 

Lopuksi odottavassa tilassa oleva testiajo 

poistetaan, jolloin testiajo katoaa testiajolistalta. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K2:n 

vaatimukset testiajon luomiseen ja 

odotustilan toimintaan. Testi on 

hyväksytty. 

T4 

Testissä luodaan uusi testiajo, joka ilmestyy 

testiajolistalle. Kun testiajo peruutetaan, sama 

testiajo katoaa listalta. Seuraavaksi aloitetaan 

erillinen uusi testiajo, joka myös ilmestyy 

testiajolistalle. Kyseinen testiajo keskeytetään 

hallitusti, jolloin testiajo poistetaan 

testiajolistalta. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K2:n 

vaatimukset testiajon keskeyttämiseen ja 

poistamiseen, ja käyttäjätapaus K3:n 

vaatimuksen testiajon perumiselle. Testi 

on hyväksytty. 

T5 

Testissä valitaan testiajo asettamalla se 

aktiiviseksi elementiksi työkalun 

käyttöliittymässä.  Testiajoa siirretään kerran 

sekä ylös että alas testiajolistalla. Testiajojen 

siirtäminen suoritetaan ilman keskeytystä. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K2:n 

vaatimukset testiajojen järjestyksen 

vaihtamiseen, käyttäjätapaus K3:n 

vaatimuksen testiajon valitsemiseen, ja 

käyttäjätapaus K7:n vaatimukset 

testiajonluontisivuston painikkeiden 

toiminnallisuudelle. Testi on hyväksytty. 

T6 

Laadunvalvontatestiajo luodaan valitsemalla 

erikseen laadunvalvonta-asetus testiajon 

luonnissa. Laadunvalvontatestiajolle 

ainutlaatuiset toiminnot ovat valittavissa. 

Lopuksi testiajo peruutetaan. 

Laadunvalvontatestiajo ajaa loppuun asti ilman 

keskeytystä. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K3:n 

vaatimukset laadunvalvontaan tarkoitetun 

testiajon suorittamiselle. Testi on 

hyväksytty. 

T7 

Testissä avataan testiajonluontisivusto 

kirjautumalla sisään sisäänkirjautumissivulla. 

Sitten siirrytään testiajosivustolle. 

Testiajoelementit ovat aktiivisia sivustolla. 

Testiajoelementteihin sisältyvät testiajon nimi 

ja kuvaus, jotka ovat muutettavissa. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K2:n 

vaatimukset testiajon yksityiskohtien 

tarkastamiseen, ja käyttäjätapaus K3:n 

vaatimukset testiajon nimen ja kuvauksen 

muuttamiseen. Testi on hyväksytty. 

T8 

Testissä valitaan kontrolli-PC:n lista 

aktiiviseksi elementiksi. Flame-työtilat ovat 

valittavissa, ja sivusto sisältää testiajon tilan. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K1:n 

vaatimukset kontrolli-PC:n valitsemiseen. 

Testi on hyväksytty. 

T9 

Testissä valitaan “monista”-painike aktiiviseksi 

elementiksi, Toiminto on valittavissa, ja painike 

on aktiivisessa tilassa. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K2:n 

vaatimukset testiajon monistamiseen, ja 

käyttäjätapaus K7:n vaatimukset 

testiajonluontisivuston painikkeiden 

toiminnallisuudelle. Testi on hyväksytty. 
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T10 

Testissä valitaan Flame-työtila aktiiviseksi 

elementiksi, jolloin lista Flame-testitapauksia 

näytetään käyttäjälle. Testitapaukset ovat 

valittavissa. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K3:n 

vaatimukset Flame-työtilan valitsemiselle. 

Testi on hyväksytty. 

T11 

Testissä valitaan väärä kontrolli-PC. Flame-

testitapaukset eivät ole enää valittavissa 

muutoksen jälkeen. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K3:n 

vaatimukset Flame-testitapauksien 

valitsemiselle. Testi on hyväksytty. 

T12 
Testissä luodaan ja ajetaan uusi testiajo. Sen 

jälkeen testiajo pysäytetään pakotetusti. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K2:n 

vaatimukset testiajon keskeyttämiseen, ja 

käyttäjätapaus K7:n vaatimukset 

testiajonluontisivuston painikkeiden 

toiminnallisuudelle. Testi on hyväksytty. 

T13 

Testissä luodaan ohjelmiston päivitykseen 

tarkoitettu testiajo. Testiajon luonnin aikana 

valitaan tukiasemalle päivitettävä ohjelmisto. 

Tiedostot ovat selattavassa tilassa, ja koonnin 

nimi voidaan valita merkitsemällä sille erillinen 

valintaruutu. Testiajon tietoihin lisätään 

päivitysjulkaisu, päivityshaara, ja WFT-

päivitystunniste. Tiedot voidaan sisällyttää 

testiajoon. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K4:n 

vaatimukset ohjelmiston päivitykselle. 

Testi on hyväksytty. 

T14 

Testissä luodaan testiajo, jonka tarkoituksena 

on ottaa käyttöön tukiasema. SCF-tiedostoja 

voidaan selata testiajon luomisen jälkeen. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K5:n 

vaatimukset tukiaseman käyttöönotolle. 

Testi on hyväksytty. 

T15 

Testissä avataan SCF-testiajoon luontiin 

tarkoitettu valintaikkuna, jossa valitaan 

testiajon parametrit. Lopuksi luodaan testiajo, 

joka kerää SCF-dataa. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K6:n 

vaatimukset SCF-tiedoston valitsemiselle. 

Testi on hyväksytty. 

T16 

Testissä avataan tilannekuvan ottamiseen 

tarkoitetun testiajon valintaikkuna, jossa 

valitaan testiajon parametrit. Lopuksi luodaan 

testiajo, jota käytetään ottamaan tilannekuva. 

Testi täyttää käyttäjätapaus K6:n 

vaatimukset tilaennekuvan valitsemiseen. 

Testi on hyväksytty. 

 

Testisarja suoriutuu Marvin-työkalun kehittämiseen tarkoitetussa versiossa 

tarkoituksenmukaisesti ilman havaittuja virheitä tai poikkeuksia. Toiminnot täyttävät 

käyttäjätarinoiden antamat vaatimukset testiajonluontisivuston toiminnalle. 
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5. TOTEUTUKSEN ARVIOINTI 
 

Kappaleessa esitetään testitulosten arviointi ja tuloksien peilaus vaatimuksiin V1-V7. 

Kappaleessa myös arvioidaan myös virtualisoinnin hyötyjä ja haittoja E2E-

testauksessa. 

5.1. Testitulosten arviointi 

Testitulokset arvioidaan peilaten vaatimuksiin V1-V7 (s.19). Testien tulokset täyttävät 

käyttäjätarinoiden rajaamat kriteerit Marvinin testiajonluontisivuston 

toiminnallisuudelle. Esimerkiksi testitapaukset T1 ja T8 täyttävät käyttäjätarina K1:n 

vaatimukset kontrolli-PC:n valitsemiseen ja virheviestin esittämiseen käyttäjälle. 

Taulukko 5 esittää testitulosten peilauksen vaatimuksiin. 

 

Virtualisointi mahdollistaa testien nopean suorittamisen antamalla niille nopeasti 

testiympäristön, jossa Marvinin toiminnallisuutta pystyttiin tarkasti toistamaan. 

Testitapauksien ajamisessa käytettiin konttia alustana, mikä mahdollisti 

johdonmukaisen ympäristön säilyttämisen riippumatta käyttöympäristöstä. 

Esimerkiksi testitapaus T5:n tuloksista voidaan havaita, että testiagentti säilyttää 

Marvinin testiajonluontisivuston aktiiviset testiajolementit, kuten testiajolistan 

testiympäristössä. Lisäksi näiden elementtien kanssa voidaan vuorovaikuttaa 

täsmalleen samalla tavalla kuin Marvin-työkalua käytettäessä. 

 

Testitapaukset, joissa testattiin testiajojen luontia eri asetuksilla, oli mahdollista 

suorittaa Marvinia simuloivassa testiympäristössä ilman, että testeihin vaikutti 

käyttäjän testausympäristö. Windows-käyttöjärjestelmässä kirjoitetut testit voitiin 

suorittaa Linux-käyttöjärjestelmää simuloivassa virtualisoidussa ympäristössä. 

Testiympäristö simuloi täysin Marvinin toiminnallisuutta ja antoi turvallisen tavan 

testata monimutkaisia toimenpiteitä testiajon luonnissa. 

Taulukko 5. Testitulosten peilaus vaatimuksiin. 

vaatimus vaatimuksen kuvaus testitulosten peilaus vaatimusta vasten 

V1 

Konttipohjaista virtualisointia 

sovelletaan testaamaan 

testiajonluontisivuston kontrolli-PC:n 

toiminnallisuutta. 

Vaatimukseen perustuvan käyttäjätarinan K1 

kuvailemat toiminnot testattiin 

testitapauksilla T1 ja T8 onnistuneesti. 

V2 

Konttipohjaista virtualisointia 

sovelletaan testaamaan 

testiajonluontisivuston testiajolistaa ja 

yksityiskohtien vaihtamista. 

Vaatimukseen perustuvan käyttäjätarinan K2 

kuvailemat toiminnot testattiin 

testitapauksilla T2, T3, T4, T5, T7, T9, ja T2 

onnistuneesti. 

V3 

Konttipohjaista virtualisointia 

sovelletaan testaamaan 

testiajonluontisivuston työtilaa ja 

testitapauksien hallintaa. 

Vaatimukseen perustuvan käyttäjätarinan K3 

kuvailemat toiminnot testattiin 

testitapauksilla T1, T4, T5, T6, T7, T10, ja 

T11 onnistuneesti. 

V4 

Konttipohjaista virtualisointia 

sovelletaan testaamaan 

testiajonluontisivuston 

ohjelmistopäivitystä. 

Vaatimukseen perustuvan käyttäjätarinan K4 

kuvailemat toiminnot testattiin 

testitapauksella T13 onnistuneesti. 

V5 

Konttipohjaista virtualisointia 

sovelletaan testaamaan 

testiajonluontisivuston 

käyttöönottovalintaruutua. 

Vaatimukseen perustuvan käyttäjätarinan K5 

kuvailemat toiminnot testattiin 

testitapauksella T14 onnistuneesti. 
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V6 

Konttipohjaista virtualisointia 

sovelletaan testaamaan 

testiajonluontisivuston datan keräystä. 

Vaatimukseen perustuvan käyttäjätarinan K6 

kuvailemat toiminnot testattiin 

testitapauksilla T15 ja T16 onnistuneesti. 

V7 

Konttipohjaista virtualisointia 

sovelletaan testaamaan 

testiajonluontisivuston painikkeita. 

Vaatimukseen perustuvan käyttäjätarinan K7 

kuvailemat toiminnot testattiin 

testitapauksilla T2, T5, T9, ja T12 

onnistuneesti. 

5.2. Virtualisoinnin hyötyjä ja haittoja E2E-testauksessa 

E2E-testauksessa konttien käyttöönotossa on havaittu etuina joustava ympäristön 

määrittely, luotettava toistettavuus, sekä hyvä tietoturva. 

 

Testitapaus T7:n tuloksista voidaan havaita, että testiagentti virtualisoi onnistuneesti 

Marvinin sisäänkirjautumissivun ja testiajonluontisivun toiminnot, säilyttäen 

ympäristön määrittelyn. Koska kontti määrittelee oman tiedostojärjestelmänsä, 

vältetään sellaisia ongelmatilanteita, jotka voivat liittyä testejä suorittavaan 

ympäristöön. Testausympäristön Python-versio on esimerkiksi erilainen verrattuna 

tuotannossa käytettyyn versioon, mutta testisarja suoritettiin testiagentissa ilman 

vikoja.  

 

Konttien käyttö mahdollistaa testitapausten toistettavuuden, koska testitapaukset 

toimivat virtualisoidussa muodossa identtisesti missä tahansa käyttäjäympäristössä. 

Esimerkiksi testitapaus T4:n tulosten ei havaittu muuttuneen, vaikka testiagentti 

ajettiin sekä paikallisessa käyttäjäympäristössä sijaitsevassa kontissa että 

testiagentissa Gitlabin CI-putkessa. 

 

Kontteja voidaan pitää eristettyinä säiliöinä ja niistä puuttuu suuri hyökkäyspinta-ala 

verrattuna muihin virtualisointiteknologioihin. Lisäksi konttipohjaisesta 

virtualisoinnista puuttuu virtualisointikerroksen potentiaalinen altistumisuhka 

tietoturvahyökkäyksille [17]. Testitapausten ajoa seuratessa ei havaittu 

tietoturvariskejä tai mahdollisia hyökkäysyrityksiä. 

 

Konteissa on havaittu huonona puolena konttien hallinnan vaatima oma prosessinsa. 

Konttien koordinointi on työlästä ilman siihen tarkoitettuja työkaluja kuten Docker 

Composea tai Kubernetesta. Esimerkiksi testiagentin suunnittelu ja toteutus vaatii 

Docker Composen käyttämistä, mitä ei olisi vaadittu, jos testitapauksia ei olisi laitettu 

konttiin.  

 

Lisäksi kontit vaativat resursseja ja koulutusta niiltä organisaatioilta, jotka ottavat ne 

käyttöön. Näihin kuuluvat esimerkiksi kehittäjien kontteihin liittyvä tietotaito sekä 

rekisteripalvelu, jonne konttien kuvat voidaan tallentaa. Opinnäytetyössä testiagentin 

toteutus edellytti ymmärrystä konttien rakenteesta ja toiminnasta, jotta testisarja 

voitiin sisällyttää testiagenttiin ja testausta pystyttiin suorittamaan tehokkaasti. 

5.3. Kehityskohteet 

Konttien käyttöä voidaan jatkossa kehittää konttien ulkopuolisten palveluiden 

simulointiin E2E-testeissä ja ohjaustyökalujen kehittämisessä. 
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Velocity on esimerkki konttien ulkopuolisista palveluista. Se on avoimeen 

lähdekoodiin perustuva nettisivujen skriptaukseen tarkoitettu JavaScript-kirjasto. 

Velocityn API-palvelulle voidaan suorittaa E2E-testausta simuloimalla palvelua 

kontissa. Simuloitua palvelua voidaan testata E2E-testauksella. Marvinin 

taustajärjestelmällä voidaan suorittaa testien ajon aikana Velocitylle lähetetyt käskyt 

simuloitua  palvelua vasten, jolloin testeissä voidaan testata myös Velocityyn liittyviä 

ominaisuuksia ilman oikean Velocityn käyttämistä. Samaa menetelmää voidaan 

soveltaa myös muihin ulkoisiin palveluihin. 

 

Konttien käyttöä voidaan jatkossa kehittää myös niiden ohjaustyökalujen osalta. Jos 

konttipohjainen virtualisointi laajennetaan E2E-testaukseen, niin se vaatii laajempaa 

tutkimusta kontteja ohjaavien työkalujen osalta. Konttien ohjaamisessa käytettyjen 

ohjaustyökalujen tulisi olla helppokäyttöisiä ja niiden käyttämisen tulisi olla nykyistä 

selkeämpää. 
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6. YHTEENVETO 
 

Matkapuhelintukiasemien ohjelmistotestauksen haasteena ovat lukuisat 

ohjelmistoversiot, työllistävä regressiotestaaminen sekä ohjelmiston 

virheettömyysvaatimus. Tämän vuoksi ohjelmiston testiautomaation skaalautumista ja 

suorituskykyä pyritään nostamaan uusien testausteknologioiden avulla. Tässä työssä 

esitellään automatisoitua E2E-testausta ja tutkitaan konttipohjaisen virtualisoinnin 

soveltamista tukiasemaohjelmistojen E2E-testaukseen. 

 

Keskeisenä tavoitteena tutkimuksessa on selvittää virtualisointiteknologioiden 

soveltamisen vaikutuksia E2E-testausprosessissa, ennen kaikkea positiivisia ja 

negatiivisia vaikutuksia. Ensimmäisenä työssä esitellään testauksen nykytilaa ennen 

virtualisointiteknologioiden soveltamista. Testausprosessin nykytila toimii 

tutkimuksen lähtökohtana, ja siitä johdetaan vaatimukset opinnäytetyölle. Työssä 

käytettäväksi virtualisointitekniikaksi valikoitui konttipohjainen virtualisointi. Työssä 

asetettujen vaatimusten tavoitteena on soveltaa konttipohjaista 

virtualisointiteknologiaa Marvin-työkalun testiajonluontisivuston toimintoihin 

suoritettaessa E2E-testausta. E2E-testaus on ohjelmistotestausta, jossa testataan 

ohjelmiston toimintaa ohjelmistotestausputken päästä päähän. 

 

Työssä esitellään virtualisoinnin etuja, virtualisointialustoja, virtualisointitekniikoita, 

sekä esimerkkejä virtualisoinnin käytöstä. Virtualisointi on menetelmä, jossa 

teknologiaresursseja jaetaan ja käytetään uudelleen. Se perustuu tietokonelaitteistojen, 

tietokoneverkkoresurssien, sekä tallennuslaitteiden virtuaalisten kopioiden luomiseen 

ja käyttämiseen. Tukiasemien testauksessa virtualisointia on suoritettu pääasiassa 

ohjelmistokomponenttitasolla. Virtualisoinnin etuja ovat testauslaitteistojen 

käyttöasteen ja resurssitehokkuuden nostaminen, sekä resurssien skaalaaminen.  

 

Työssä valitaan virtualisointiratkaisuksi konttipohjainen virtualisointi, koska se 

muistuttaa eniten Marvinin arkkitehtuuria, ja koska simuloidun testausympäristön 

täytyy muistuttaa mahdollisimman paljon oikeaa ympäristöä. Muita työssä käsiteltyjä 

virtualisointitekniikoita ovat laitteiston virtualisointi ja työpöydän virtualisointi. 

 

Työssä käytetty testityökalu Marvin on tarkoitettu testiajojen ajamiseen, niiden 

tuottaman datan keräämiseen, ja testien edistymisen visualisointiin. Muita työssä 

käytettyjä tärkeitä työkaluja ovat Robot Framework sekä testiagentti. Robot 

Framework on testiautomaatiokehys, jota käytetään työssä testiskriptien ohjelmointiin 

ja ajamiseen. E2E-testisarja on rakennettu Robot Frameworkissä. Testiagenttina toimii 

Docker-kontti, joka sisältää virtualisoidun E2E-testisarjan. Docker on laajasti käytetty 

konttipohjainen virtualisointiteknologia.  

 

Työssä esitellään Marvinin E2E-testauksen nykytila, josta johdetaan seitsemän 

vaatimusta työlle. Vaatimukset toteutetaan rajaamalla ne E2E-skenaarioon, joka 

perustuu seitsemään käyttäjätarinaan. Käyttäjätarinat kuvaavat Marvinin 

testiajonluontisivun toimintoja.  

 

Käyttäjätarinoiden perusteella suunnitellaan ja luodaan E2E-testisarja. E2E-testisarja 

koostuu kuudestatoista eri testistä. Testisarjan testeihin kuuluvat kontrolli-PC:n 
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toiminnot, testiajolistan ja testiajon yksityiskohdat, työtilan ja testitapauksien hallinta, 

ohjelmistopäivitys, käyttöönottovalintaruutu, datan keräys, sekä sivun painikkeet.  

 

E2E-testaus toteutetaan ajamalla testiagentti Marvinille tarkoitetussa Gitlabin CI-

putkessa. Gitlabin CI-putkea käytetään ajamaan E2E-testejä 

testiautomaatiotuotannossa. CI-putkessa ajetut E2E-testit suoritetaan Marvinia 

simuloivassa ympäristössä. Työssä käytetään Marvinia simuloivaa ympäristöä oikean 

Marvinin sijasta, koska Marvin on varattu testiautomaatiotuotannon käyttöön. Testien 

ajamisen jälkeen CI-putki antaa tulokset testien suoritukselle.  

 

Arvioinnissa E2E-testisarjan tuloksia peilataan työn vaatimuksiin. Testisarjalla 

testattiin Marvinin testiajonluontisivuston toiminnallisuudet. Kaikki toiminnallisuudet 

toimivat suunnitellusti ja tulokset täyttävät työn vaatimukset.  

 

Konttipohjaisen virtualisoinnin soveltamisessa E2E-testaukseen tunnistettiin hyötyinä 

joustava ympäristön määrittely, luotettava toistettavuus, sekä hyvä tietoturva. 

Virtualisoinnin haittoina tunnistettiin virtualisoinnille erikseen vaaditut työkalut, 

konttien kuvien tallentamiselle vaadittu rekisteripalvelu, sekä työkalujen 

monimutkaisuus ja koulutuksen tarve niiden käytölle.  

 

Testiautomaation näkökulmasta virtualisoitua testisarjaa voidaan soveltaa E2E- 

ohjelmistotestauksessa. Virtualisoidun testisarjan suorituskyky ja virheettömyys on 

verrattavissa testisarjaan, jota ei ole virtualisoitu. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että 

työssä esiteltyä virtualisointiratkaisua voidaan soveltaa myös muiden ohjelmistojen 

E2E-testauksessa. 
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