
 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Engineering Science 

Tietotekniikan koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB-SOVELLUKSEN PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTAAMINEN 

CYPRESS-TESTAUSTYÖKALULLA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastaja:  Apulaisprofessori Antti Knutas 



 

 

 

ii 

TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Engineering Science 

Tietotekniikan koulutusohjelma 

Janetta Huoponen 

 

Web-sovelluksen päästä päähän -testaaminen Cypress-testaustyökalulla 

  

Kandidaatintyö 2020 

 

39 sivua, 14 kuvaa, 1 taulukko, 4 liitettä 

Työn tarkastajat: Apulaisprofessori Antti Knutas 

 

Hakusanat:   ohjelmistotestaus, cypress, päästä päähän -testaus 

Keywords:  software testing, cypress, e2e-testing 

 

Sovellusten koon kasvu ja monimutkaisuus asettavat nykyaikaiselle ohjelmistotuotannon 

toimintatavoille korkeat vaatimukset perinteistä laatuajattelua poissulkematta. Sovelluksen 

on toimittava odotetulla tavalla ja tehokkaasti. Päästä päähän -testaus on sujuva tapa 

varmistaa edellä mainitut asiat. Kyseisen testaustason periaatteena on testata sovelluksen 

toiminnallisuuksia alusta loppuun ja tutkia järjestelmää kokonaisuutena. Tämän 

kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, kuinka modernien yksisivuisten web-sovellusten 

päästä päähän -testaus voidaan käytännössä toteuttaa Cypress-testaustyökalun avulla. Aluksi 

ohjelmistotestausta taustoitettiin yleisesti ja sen jälkeen lukija perehdytettiin päästä päähän 

-testaustasoon. Tämän jälkeen esiteltiin päästä päähän -testaukseen soveltuvia 

testaustyökaluja ja toteutettiin testaussuunnitelma. Kohdesovellukselle toteutettiin 

suunnitelman pohjalta valitut testitapaukset. Työn merkittävimpinä johtopäätöksenä voidaan 

pitää Cypressin soveltuvan kaikenlaisten web-sovellusten selaintason testaukseen. 

Erityisesti se sopii JavaScript-pohjaisten yksisivuisten web-sovellusten päästä päähän -

testaukseen. Käytännön osuudessa esiteltyjä testejä mukaillen voidaan mallintaa 

loppukäyttäjän toimintaa kohdesovelluksen toiminnallisuuksista riippumatta. Työn lopuksi 

pohdittiin tehtyjä valintoja ja niiden seurauksia, sekä käytännön osuuden onnistumista. 
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Web applications become bigger and more complicated over time. This has created a need 

for new and agile ways of developing software. The quality of software is a top priority and 

it cannot be compromised. The applications need to be efficient and work as intended. End-

to-End testing is a way to ensure above features. It is a level of testing that makes sure the 

system works as a whole. The purpose of this thesis was to find out how modern single page 

applications can be End-to-End tested with a relatively new testing tool, Cypress. At first, 

software testing is addressed generally and then the focus is shifted towards End-to-End 

testing. After that some alternative tools are presented and a testing plan is established. 

Selected test cases are implemented based on the testing plan and the process of writing tests 

is described. The most important result of this thesis is that Cypress is a surprisingly versatile 

tool and it can be used to test all kinds of web applications. It is particularly useful when 

used to End-to-End test JavaScript-based single page applications. By altering the presented 

test cases it is possible to simulate the end user’s actions in the application under testing. To 

conclude, the different choices and the success of the practical work were analyzed.



 

 

 

1 

SISÄLLYSLUETTELO  

 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 4 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS ALAN TEOKSIIN ................................................ 6 

2.1 TESTAUS ................................................................................................................. 6 

2.1.1 Manuaalinen testaus .......................................................................................... 7 
2.1.2 Automatisoitu testaus ......................................................................................... 8 

2.2 PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTAUS ..................................................................................... 8 

2.3 PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTAUKSEEN KEHITETYT TYÖKALUT ...................................... 10 

2.3.1 Selenium ........................................................................................................... 10 

2.3.2 Robot Framework ............................................................................................ 10 
2.3.3 Cypress ............................................................................................................. 11 
2.3.4 Testaustyökalujen vertailu ............................................................................... 11 

2.4 YHDEN SIVUN WEB-SOVELLUS .............................................................................. 12 

2.5 YHDEN SIVUN WEB-SOVELLUSTEN PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTAUS ............................. 12 

2.6 PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTIEN SUORITTAMINEN CI-PUTKESSA ................................... 13 

3 PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTIEN SUUNNITTELU ............................................ 15 

3.1 KOHDESOVELLUS .................................................................................................. 15 

3.2 TESTAUSSUUNNITELMA ........................................................................................ 15 

3.3 TESTAUSPROSESSI ................................................................................................. 16 

3.4 VALITTU TESTAUSTYÖKALU ................................................................................. 16 

4 PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTIEN TOTEUTUS KOHDESOVELLUKSESSA ..... 18 

4.1 YLEISTÄ CYPRESSIN KÄYTÖSTÄ ........................................................................... 18 

4.2 TESTAUSYMPÄRISTÖN ASENTAMINEN ................................................................... 19 

4.3 TESTIEN KIRJOITTAMINEN ..................................................................................... 21 

4.3.1 Uuden käyttäjän luonti ..................................................................................... 21 
4.3.2 Kirjautuminen .................................................................................................. 26 

4.4 TESTIEN SUORITUS CI-PUTKESSA .......................................................................... 30 

4.4.1 Uuden CI-putken määritys GitHub Actions -palveluun ................................... 30 

4.4.2 Cypress-testien ajaminen osana CI-putkea ..................................................... 31 
4.4.3 CI-putken seuranta .......................................................................................... 31 

5 TULOSTEN ARVIOINTI ............................................................................... 33 



 

 

 

2 

5.1 CYPRESSIN KÄYTTÖKOKEMUS .............................................................................. 33 

5.2 TOTEUTETTUJEN TESTIEN LUOTETTAVUUS JA SUORITUSNOPEUS ........................... 34 

5.3 JATKOTOIMENPITEET ............................................................................................ 35 

6 YHTEENVETO .............................................................................................. 36 

LÄHTEET ............................................................................................................. 38 

LIITTEET 



 

 

 

3 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

CD  Continuous Deployment 

CI  Continuous Integration 

DX  Developer Experience 

E2E  End-To-End Testing 

HTML  Hypertext Markup Language 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

UML  Unified Modeling Language 

URL  Uniform Resource Locator 

 



 

 

 

4 

1 JOHDANTO 
 

Viimeisten vuosikymmenien aikana ohjelmistojen koon kasvu ja monimutkaistuminen ovat 

aiheuttaneet tietotekniikan alalle ja ennen kaikkea ohjelmistotuotannon piiriin tarvetta 

uusille joustaville toimintatavoille. Samaan aikaan perinteinen korkean tason laatuajattelu 

on säilyttänyt asemansa ohjelmistotuotannon alalla. Sovelluksen on toimittava odotetulla 

tavalla ja tehokkaasti. Edellä mainittujen asioiden varmistaminen edellyttää kehitettävän 

sovelluksen testaamista. Niin kutsuttu päästä päähän -testaus (engl. End-to-End testing) on 

yksi tapa varmistaa sovelluksen sisältämien komponenttien toiminta odotetulla tavalla. 

Päästä päähän -testauksen periaatteena on testata sovelluksen toiminnallisuuksia alusta 

loppuun ja tutkia järjestelmää kokonaisuutena (Sroka 2018). 

 

Tällä hetkellä päästä päähän -testaukseen yleisesti käytetyt työkalut, kuten Robot 

Framework ja Selenium, eivät sovellu täysin yksisivuisten web-sovellusten testaukseen. 

Lisäksi työkalut sisältävät yleisesti tunnistettuja puutteita koskien esimerkiksi testien 

luotettavuutta. Cypress-kirjasto on markkinoille tullut uusi päästä päähän -testaustyökalu, 

jolla voidaan testata JavaScript-pohjaisia web-sovelluksia. Kirjasto tarjoaa merkittäviä 

hyötyjä päästä päähän -testien toteuttamiseen verrattuna muihin alalla yleisesti käytössä 

oleviin vaihtoehtoihin. Cypress-kirjaston tavoitteena on yksinkertaistaa testausprosessia 

optimoimalla testausympäristön pystyttämistä, testien kirjoittamista ja ajamista sekä 

virheenjäljitystä. Tunnetut teknologiayritykset, kuten Slack Technologies, Circle Internet 

Services ja Siemens hyödyntävät palveluiden kehityksessä päästä päähän -

testausteknologiaa ja toteuttavat kyseiset testit Cypress-kirjaston avulla. Erityisesti kirjasto 

soveltuu modernien yksisivuisten web-sovellusten testaamiseen. Sen suosio on jatkuvassa 

kasvussa helppokäyttöisyyden ja tehokkuuden ansiosta. Kirjasto tarjoaa graafisen 

käyttöliittymän, josta käyttäjän on mahdollista seurata testien suoritusta ja sovelluksen 

käyttäytymistä eri testaustilanteissa (Cypress 2020). Ohjelmistokehittäjän näkökulmasta 

tämä helpottaa ja tehostaa virheiden löytämistä sovelluksesta. Toisin sanoen kirjaston 

voidaan todeta tuovan merkittävää lisäarvoa ohjelmistotuotantoon. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, kuinka modernien yksisivuisten web-

sovellusten testausprosessi voidaan käytännössä toteuttaa Cypress-testaustyökalun avulla. 

Työn keskeisin tutkimuskysymys voidaan määritellä seuraavasti: kuinka päästä päähän -
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testaus voidaan käytännössä toteuttaa Cypress-testaustyökalun avulla. Työssä luodaan aluksi 

yleiskatsaus web-sovellusten testausprosessiin viitaten aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja 

alan kirjallisuuteen. Tämän jälkeen paneudutaan testien suunnitteluprosessiin ja pohditaan 

päästä päähän -testauksen tavoitteita sekä päätetään testattavat ominaisuudet. Työn 

käytännön osuudessa esitellään käytettävä kohdesovellus ja toteutetaan päästä päähän -

testejä kyseiselle sovellukselle Cypress-kirjaston avulla. Lopuksi arvioidaan Cypress-

kirjastolla tehtyjen päästä päähän -testien tuloksia, laatua ja luotettavuutta.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS ALAN TEOKSIIN 

 

Tässä luvussa on tarkoitus tutustua sovellusten testaamiseen liittyviin teoksiin ja 

tutkimuksiin. Alan kirjallisuuteen viitaten lukijalle luodaan peruskäsitys testauksesta, sen 

tavoitteista ja haasteista. Lisäksi tutustutaan kandidaatintyössä käytettyyn 

testausmenetelmään eli päästä päähän -testaukseen ja kolmeen erilaiseen työkaluun, joiden 

avulla päästä päähän -testausta voidaan suorittaa. Tässä luvussa luodaan katsaus lyhyesti 

myös yksisivuisten web-sovellusten arkkitehtuuriin ja sen hyötyihin sekä haasteisiin. 

 

2.1 Testaus 

 

Testauksen tärkein tavoite testaustekniikasta riippumatta on virheiden löytäminen. 

Onnistunut testaus koostuu testeistä, jotka pystyvät havaitsemaan virheitä ohjelman 

toiminnassa. (Li ym. 2014) Testauksen yleisimpänä kompastuskivenä Myers (2004) pitää 

tilannetta, jossa testauksella pyritään ainoastaan todistamaan, että ohjelma toimii niin kuin 

sen on suunniteltu toimivan. Lisäksi hän mainitsee testausprosessin olevan epäonnistunut, 

jos testejä tehdään vain osoittaakseen sovellus virheettömäksi. Edellä mainittujen tilanteiden 

sijaan tulisi keskittyä testauksen tuottamaan lisäarvoon sovelluskehityksessä. 

Testausprosessi täytyy toteuttaa testaustyökalujen avulla niin, että voidaan olla varmoja 

ohjelman tehokkuudesta, laadusta ja luotettavuudesta. Näiden ominaisuuksien 

varmistaminen edellyttää virheiden löytämistä ja niiden poistamista sovelluksesta (Myers 

2004). 

 

Testauksella voidaan luoda lisäarvoa ohjelmistotuotantoon silloin, kun testaus on suunniteltu 

niin, että suoritettavat testit voivat todentaa virheen sovelluksen toiminnassa. Tällaiset testit 

osoittavat, että sovellus toimii väärällä tavalla alkuperäiseen määritelmään peilaten. 

Toisaalta voidaan myös huomata, että sovellus ei toteuta niitä toiminnallisuuksia, joita sen 

on suunniteltu toteuttavan. On myös mahdollista havaita, että sovelluksen toiminta poikkeaa 

merkittävästi määrittelystä. Lisäksi testauksella on mahdollista havaita käytettävyyteen 

liittyviä ongelmia, kuten sovelluksen hitaus ja epäkäytännöllisyys käyttäjän näkökulmasta. 

Testausta tulisi suorittaa säännöllisesti läpi ohjelmistotuotannon, sillä yllä mainittujen 

asioiden havaitseminen saattaa aiheuttaa lisä- ja muutostöitä sovelluksessa. (Haikala & 

Marijärvi 2004, 57) Mitä aikaisemmin virheet löydetään, sitä laadukkaampaa 
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sovelluskehitystä voidaan tehdä ja sitä halvempaa virheiden korjaaminen on. Kasurisen 

(2013, 9) tilastojen mukaan sovelluksen suunnitteluvaiheessa korjattujen virheiden 

kustannusvaikutus on vain 1-2 prosenttia siitä, mikä vaikutus olisi, jos virheet korjattaisiin 

vasta sovelluksen julkaisun jälkeen. Lisäksi mitä aikaisemmin virheisiin pystytään 

reagoimaan, sitä paremmat mahdollisuudet ohjelmistokehittäjillä on havaita virheiden 

juurisyyt.  

 

Sovelluksen testaus voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osa-alueeseen: toiminnallisten 

vaatimusten ja ei-toiminnallisten vaatimusten testaamiseen. Toiminnallisten vaatimusten 

testaaminen koostuu pääsääntöisesti testitapauksista, joissa testataan sovelluksen 

käyttäytyvän määrittelyn mukaisesti ja antavan oikeat vasteet määritellyillä syötteillä. 

Toiminnallisessa testauksessa keskitytään yksinkertaisesti siihen, mitä sovellus tekee. Ei-

toiminnallisten vaatimusten testaamisessa pyritään löytämään vastauksia siihen, miten 

sovellus tekee sen, mitä se tekee. Ei-toiminnallisten vaatimusten testitapaukset liittyvät usein 

esimerkiksi sovelluksen suorituskykyyn, käytettävyyteen, tietoturvaan ja resurssien 

käyttöön. (Katara ym. 2016) 

 

2.1.1 Manuaalinen testaus 

 

Sovelluksen manuaalista testausta suoritetaan ihmisen toimesta niin, että testaaja asettuu 

loppukäyttäjän rooliin ja testaa sovellusta graafisen käyttöliittymän kautta. Testitapaukset 

suoritetaan manuaalisesti käyttämällä sovellusta ja havainnoimalla sovelluksen 

käyttäytymistä eri tilanteissa. Käytettävyystestaus on yksi testausmenetelmä, mikä 

suoritetaan pääsääntöisesti manuaalisesti, sillä siinä tutkitaan sovelluksen loogista 

käytettävyyttä. Erityisesti kiinnitetään huomiota sovelluksen ulkoasuun, 

helppokäyttöisyyteen, ohjeistukseen ja johdonmukaisuuteen. Testituloksia analysoidaan ja 

peilataan alalla vakiintuneisiin yleisiin käytäntöihin. Manuaalinen testaaminen vaatii 

suhteessa paljon resursseja sekä aikaa ja tästä syystä on järkevää vähentää sitä 

automatisoimalla testausprosessia. Erityisesti pyritään automatisoimaan toistettavat 

testitapaukset, jotka testaavat sovellusta teknisellä tasolla. 
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2.1.2 Automatisoitu testaus 

 

Tässä työssä tarkastellaan testausprosessia ja testauksen toteutusta pääsääntöisesti 

automatisoinnin näkökulmasta. Automatisoidussa testauksessa hyödynnetään erilaisia 

testaustyökaluja työvaiheiden suorittamiseen.  Automaattiseen testaukseen kehitettyjen 

työkalujen toiminnallisuuksilla voidaan muun muassa pystyttää testausympäristö, suorittaa 

testitapauksia ja tuottaa testiraportteja (Giraudo & Tonella 2003). Näitä työkaluja 

hyödyntämällä testausprosessi on mahdollista toteuttaa uudelleenkäytettäväksi, 

johdonmukaiseksi ja paremmin ylläpidettäväksi. 

 

Testausautomaatiota hyödynnetään etenkin jatkuvan integraation ja julkaisun (engl. 

Continuous Integration and Deployment, CI/CD) kontekstissa. Automatisoidulla 

testauksella tehostetaan jatkuvan julkaisun prosessia ja vähennetään paikallisen testauksen 

tarvetta. Ennen sovelluksen julkaisemista tuotantoon testataan, että uudet ominaisuudet eivät 

aiheuta virheitä aikaisemmin kehitetyissä toiminnoissa. 

 

2.2 Päästä päähän -testaus 

  

Päästä päähän -testaus on sovelluksen toiminnallista testaamista. Päästä päähän -

testauksessa testitapaukset suunnitellaan lähes poikkeuksetta loppukäyttäjän näkökulmasta 

ja varsinainen testaus suoritetaan graafista käyttöliittymää käyttäen. Web-sovellusten 

tapauksessa päästä päähän -testaus suoritetaan selaintasolla automaattisesti. Päästä päähän -

testaus toteutetaan simuloimalla todellisia käyttötapauksia. Käyttötapauksilla tarkoitetaan 

erilaisia toimintoja, joita sovelluksessa on mahdollista suorittaa. (Bowen 2013) 
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Kuva 1. Testitasot testauspyramidissa (Cohn 2010, 312). 

 

Päästä päähän -testauksella ei testata sovelluksen yksittäisiä osakokonaisuuksia vaan 

keskitytään testaamaan sovelluksen koko funktionaalisuutta käyttöliittymän kautta.  Kuten 

kuvasta 1 voidaan havaita, tulisi päästä päähän -testaus suorittaa vasta integrointi- ja 

yksikkötestauksen jälkeen, sillä sovelluksen kokonaisvaltainen toimiminen edellyttää myös 

yksittäisten osakokonaisuuksien toimivuutta. Cohn (2010, 312) esittelee teoksessaan 

testauspyramidin, joka koostuu kolmesta eri testaustoimenpiteestä. Sen ensisijaisena 

tehtävänä on kuvata testauksen eri tasoja ja niiden suhdetta toisiinsa ohjelmistokehityksessä. 

Yksikkötestauksella luodaan vahva ja vakaa pohja pyramidille. Sillä varmistetaan 

sovelluksen yksittäisen komponentin toimivan odotetulla tavalla ja täyttävän sille asetetut 

vaatimukset. Yksikkötestauksen jälkeisessä työvaiheessa integroidaan yksittäiset 

komponentit osaksi isompaa kokonaisuutta. Tätä työvaihetta kutsutaan 

integrointitestaukseksi ja sen päätavoitteena on testata yksittäisen uuden komponentin 

yhteensopivuutta aiemmin testattuun kokonaisuuteen (Kasurinen 2013, 39). Edellä 

mainittujen testaustoimenpiteiden jälkeen sovellukselle suositellaan päästä päähän -testien 

suorittamista. 

 

Päästä päähän -termillä kuvataan testauksen luonnetta ja painotetaan testauksen 

kokonaisvaltaisuutta. Päästä päähän -testi ovat korkean tason testejä ja niillä varmistetaan, 

että sovelluksen kaikki kerrokset toimivat teknisesti odotetulla tavalla. (Myers 2004) Näin 

ollen testaus ulottuu muun muassa sovelluksen käyttöliittymään, palvelimeen, rajapintoihin 
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ja tietokantaan asti. Tällä saattaa olla positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia testaukseen 

riippuen siitä, kuinka laajaa sovellusta testataan. Positiivisena asiana voidaan mainita se, että 

päästä päähän -testauksella saavutetaan usein riittävä testikattavuus. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että sovellusta testattaessa mahdollisuus löytää virheitä monista eri 

kerroksista kasvaa. Negatiivisina asioina ovat ilmenneet sellaiset tapaukset, joissa ajettavat 

testit ovat aiheuttaneet virheen ohjelman toiminnassa, eikä ohjelmistokehittäjällä ole ollut 

mahdollisuutta paikantaa virheen alkuperää pelkän käyttöliittymässä näkyvän 

virheilmoituksen perusteella. Tällaiset tapaukset saattavat hidastaa ohjelmistokehitystyötä, 

mutta samanaikaisesti sovelluksen tietoturvallisuuden kannalta on tärkeää, että 

käyttöliittymässä näkyvä virheilmoitus ei kerro yksityiskohtaisesti mitä sovelluksen sisällä 

tapahtuu. 

 

2.3 Päästä päähän -testaukseen kehitetyt työkalut 

 

Tässä luvussa esitellään tarkemmin automatisoituun päästä päähän -testaukseen sopivia 

työkaluja, joita voidaan hyödyntää web-sovellusten testauksessa. Työkalujen avulla 

automatisoidaan testausprosessia mallintamalla käyttäjän toimintaa sovelluksessa 

testaussuunnitelman pohjalta kehitetyillä skripteillä.  

 

2.3.1 Selenium 

 

Selenium on yksi käytetyimmistä päästä päähän -testaukseen kehitetyistä työkaluista. 

Seleniumilla voidaan jäljitellä käyttäjän toimintoja selaimessa ohjelmallisesti. Työkalu 

tukee monia selaimia, niin sanottujen web-ajurien (engl. webdriver) avulla. Lisäksi 

Seleniumia voidaan ohjelmoida usealla ohjelmointikielellä. (Axelrod 2018) Selenium ei ole 

ainoastaan testaamiseen erikoistunut työkalu, vaan sillä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi 

erilaisia prosessien automaatioita web-sovelluksissa. 

 

2.3.2 Robot Framework 

 

Robot Framework on avoimen lähdekoodin työkalu automatisoituun testaukseen. Sitä 

voidaan käyttää hyvin monenlaisissa tilanteissa ja tiettyjen kirjastojen avulla sillä voidaan 
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suorittaa myös web-sovellusten päästä päähän -testausta. Robot Frameworkin Selenium 

Library-kirjasto on kehitetty tähän tarkoitukseen. Kyseinen kirjasto käyttää sisäisesti edellä 

esiteltyä Selenium-työkalua. Robot Framework voidaankin nähdä eräänlaisena 

abstraktiokerroksena Seleniumille, mikä helpottaa testien kirjoittamista. (Robot Framework 

2020) 

 

2.3.3 Cypress 

 

Cypress on JavaScript-pohjainen web-sovellusten testaukseen kehitetty työkalu. Cypress-

kirjaston tavoitteena on yksinkertaistaa testausprosessia optimoimalla testausympäristön 

pystyttämistä, testien kirjoittamista ja ajamista sekä virheenjäljitystä. Työkalu tarjoaa 

potentiaalisia ominaisuuksia päästä päähän -testien toteuttamiseen verrattuna aiemmin 

esiteltyihin Seleniumin ja Robot Frameworkin ominaisuuksiin. Cypress on ensisijaisesti 

kehitetty modernien web-sovellusten, kuten yksisivuisten sovellusten päästä päähän -

testaukseen. (Cypress 2020) 

 

Cypress tarjoaa uudenlaisen näkemyksen testaukseen, sillä se suoriutuu samassa yhteydessä 

kuin testattava sovellus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Cypressillä on muun muassa 

pääsy sovelluksen sisäiseen tilaan. Lisäksi sen avulla voidaan manipuloida sovelluksen 

palvelintason toimintalogiikkaa. Nämä asiat mahdollistavat monimutkaisten testien 

toteutuksen. Sovelluksen palvelin voidaan esimerkiksi määrittää tyhjentämään tietokanta 

ennen testien suorittamista tai alustaa tietyt sovelluksen muuttujat haluttuihin arvoihin. 

(Cypress 2020) 

 

2.3.4 Testaustyökalujen vertailu 

 

Cypressin ja Seleniumiin perustuvien testaustyökalujen välillä voidaan nähdä merkittäviä 

eroavaisuuksia: 

 

- Selenium tukee useita ohjelmointikieliä, kun taas Cypress on sidottuna JavaScript-

ohjelmointikieleen. 

- Selenium käyttää sovellusta ”ulkoisesti”, sen sijaan Cypress toimii testattavan 

sovelluksen yhteydessä. 
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- Selenium on testaustyökaluna hyvin laaja-alainen verrattuna Cypressin valintaan 

erikoistua modernien web-sovellusten päästä päähän -testaukseen 

 

Tämän perusteella voidaan todeta, että Selenium on testaustyökaluna usein monipuolisempi, 

mutta Cypress tukee paremmin modernien JavaScript-pohjaisten web-sovellusten testausta. 

 

2.4 Yhden sivun web-sovellus 

 

Dynaamiset yhden sivun web-sovellukset (engl. Single-Page Application, SPA) pohjautuvat 

yhden sivun arkkitehtuuriin ja rakentuvat yhden HTML-sivun ympärille. Yhden sivun 

arkkitehtuuria hyödyntämällä voidaan web-sovelluksen käyttöliittymä toteuttaa 

interaktiiviseksi ja käyttäjäystävälliseksi huolimatta sovelluksen sisältämistä mahdollisesti 

monimutkaisistakin toiminnallisuuksista. Yhden sivun arkkitehtuuriin pohjautuvien web-

sovellusten käyttöliittymät toteutetaan JavaScriptillä, HTML:llä ja CSS:llä. Yhden sivun 

web-sovelluksissa palvelimelta haetaan nimensä mukaisesti vain yksi HTML-sivu ja tämän 

sivun sisältöä päivitetään dynaamisesti sovelluksessa vierailevan käyttäjän käyttäytymisen 

perusteella. (Fink & Flatow 2014) Dynaamisella sisällönpäivityksellä vähennetään 

sivulatausten määriä ja näin ollen tarjotaan käyttäjälle sujuvampi käyttökokemus. Tämän 

mahdollistaminen edellyttää kuitenkin sitä, että sovelluksen toimintalogiikkaa hallitaan 

selaimen sisällä. Kun käyttäjä käyttää ensimmäisen kerran sovellusta, selain hakee 

palvelimelta sovelluksen rakenteen määrittelevän HTML-sivun. HTML-sivu muistuttaa 

rakenteeltaan vahvasti puurakennetta, mikä voidaan havaita esimerkiksi selaimen 

kehitystyökaluilla. Dokumenttioliomalli (engl. Document Object Model, DOM) on 

ohjelmointirajapinta, jota hyödyntämällä voidaan käsitellä ja muokata elementtipuuta 

ohjelmallisesti. (Scott 2016) 

 

2.5 Yhden sivun web-sovellusten päästä päähän -testaus 

 

Yhden sivun web-sovelluksissa toimintalogiikkaa on siirretty selaimeen, joten päästä päähän 

-testauksessa täytyy huomioida kaikki ne selaimet, joissa halutaan varmistaa kehitettävän 

sovelluksen toimivuus. Yhden sivun web-sovelluksissa selain saa palvelimelta yhden 
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HTML-sivun, joka sisältää tiedon muun muassa selaimessa suoritettavasta koodista.   

Koodin avulla voidaan tehdä asynkronisia HTTP-pyyntöjä ja manipuloida HTML-sivun 

rakennetta käyttäjän toiminnan perusteella. 

 

Päästä päähän -testien toteuttamiseen on kehitetty monia testaustyökaluja, esimerkiksi 

aiemmin luvussa 2.3 käsitellyt Selenium, Robot Framework ja Cypress. Näiden 

testaustyökalujen avulla voidaan tehostaa yksisivuisten web-sovellusten testausta. Yhden 

sivun web-sovellukset ovat luonteeltaan dynaamisia, mikä saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa 

ohjelmistokehittäjällä ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin kaikki tarvittavat pyynnöt on 

suoritettu ja haluttu näkymä on valmis. Modernit testaustyökalut ovat huomioineet tällaiset 

tilanteet kehittämällä ominaisuuksia, joilla pyritään saamaan varmuus näytettävän näkymän 

valmiudesta. Testejä kirjoittaessa ohjelmistokehittäjän on mahdollista määritellä HTML-

sivun sisältö mikä käyttäjän tulisi kussakin tilanteessa nähdä. 

 

2.6 Päästä päähän -testien suorittaminen CI-putkessa 

 

Ohjelmistoprojektin edetessä päästä päähän -testien määrät kasvavat ja samalla myös niiden 

suoritusaika pitenee. Tämä tarkoittaa sitä, että testien paikallinen suorittaminen muodostuu 

työlääksi. Sovellusta kehitettäessä testejä on suoritettava kattavasti niin, että voidaan 

varmistua siitä, että uudet ominaisuudet eivät aiheuta virheitä aikaisemmin kehitetyissä 

toiminnoissa. Kaikki kehitetyt päästä päähän -testit tulisi suorittaa ennen muokatun 

sovelluksen julkaisemista tuotantoon. 

 

Edellä mainittujen syiden vuoksi olisi hyödyllistä, jos sovelluksen testausprosessia saataisiin 

automatisoitua. Tästä syystä ketterän toimintaperiaatteen mukaisissa ohjelmistoprojekteissa 

on otettu käyttöön jatkuvan integraation ja julkaisun menetelmiä. (Bosch 2014) Näillä 

menetelmillä pyritään vähentämään paikallista testausta ja siitä aiheutuvaa työkuormaa. 

Käytännön tasolla testausta automatisoidaan usein käyttämällä automaattista prosessia, 

jonka yhteydessä sovellus rakennetaan (engl. build), testataan ja julkaistaan (Fowler 2006). 

Testaamista pyritään automatisoimaan kaikilla kappaleessa 2.2 mainituilla testauksen 

tasoilla.  
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Testien suorittaminen automatisoidusti CI-putkessa eroaa paikallisesta testauksesta, sillä 

automatisoidussa toimintamallissa testejä ei suoriteta graafisesti selainikkunassa. Tämän 

sijaan CI-putkessa suoriutuvat testit ajetaan selaimen headless-tilassa. Tällöin selain 

käsittelee ja renderöi HTML-sivuja ja JavaScriptiä samalla tavalla kuin graafisessa tilassa, 

mutta ei tarjoa graafista näkymää sivujen tarkasteluun. Jotta testejä voidaan suorittaa CI-

putkessa, vaaditaan että käytettävä testaustyökalu tukee testien ajamista headless-selaimilla. 

Kappaleessa 2.3 listatut testaustyökalut toteuttavat tämän vaatimuksen, joten tällä ei ole 

vaikutusta testaustyökalun valintaan. 
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3 PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTIEN SUUNNITTELU 

 

Tässä luvussa suunnitellaan päästä päähän -testit työn kohdesovellukselle. Ensin esitellään 

kohdesovelluksen arkkitehtuuri ja käytetyt teknologiat, minkä jälkeen laaditaan 

testaussuunnitelma, jossa muodostetaan kokonaiskuva testattavista asioista. UML-

prosessikaavion avulla havainnollistetaan testattavan toiminnallisuuden toimintalogiikkaa. 

Näiden tietojen pohjalta valitaan sopiva työkalu testaukseen. 

 

3.1 Kohdesovellus 

 

Työn kohdesovellus toteutettiin yksisivuisena web-sovelluksena ja sen käyttöliittymä on 

toteutettu Facebookin kehittämällä ReactJS-komponenttipohjaisella JavaScript-kirjastolla. 

Kohdesovellus on tietoisesti toteutettu mahdollisimman yksinkertaiseksi, sillä työn 

päätavoitteena on päästä päähän -testien suunnittelu ja toteutus yksisivuisessa web-

sovelluksessa. Sovelluksen tarkoituksena on toimia yleiskäyttöisenä web-sovelluspohjana. 

Se tarjoaa uudelleen käytettäviä toiminnallisuuksia, kuten kirjautumisen, käyttäjän luomisen 

ja yhteydenottolomakkeen lähettämisen. Sovellus on toteutettu responsiivisuus huomioiden 

ja se noudattaa Googlen Material-UI -tyyliohjeita. Palvelinratkaisuna toimii GraphQL-

rajapinta, jota käyttöliittymä kutsuu eri toimintojen yhteydessä. Lisäksi sovellukseen 

sisältyy MongoDB-dokumenttitietokanta, joka on sijoitettu MongoDB Atlas -

pilvipalveluun. Kohdesovelluksen kokonaisarkkitehtuuri ja eri palveluiden toteuttamiseen 

käytetyt teknologiat on kuvattu liitteessä 1.  Sovelluksen käyttöliittymä- ja palvelinkoodi 

ovat samassa versionhallinnassa. Tämä on huomioitava ajettaessa päästä päähän -testejä CI-

putkessa, sillä muutokset lähdekoodissa voivat koskea joko sovelluksen käyttöliittymää tai 

palvelinta. 

 

3.2 Testaussuunnitelma 

 

Testaussuunnitelma on dokumentti, jonka tarkoituksena on selventää testattavia 

ominaisuuksia ja testausmenetelmiä (Kasurinen 2013, 75). Katara ym. (2016) korostavat 

teoksessaan sitä, että laadittaessa testaussuunnitelmaa tulee dokumentti suunnitella niin, että 
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se huomioi sovelluksen laajuuden, toiminnallisuudet ja niiden riskitasot. Lisäksi on 

ymmärrettävä testauksen vaihtelevat tarpeet ja testauksen luonne.  

 

Tässä työssä toteutetaan sovellukselle vain päästä päähän -testejä, mikä on otettu huomioon 

testaussuunnitelmassa. Kohdesovelluksen testaussuunnitelma on liitteessä 2. Se on toteutettu 

sovelluksen vaatimusmäärittelyn yhteydessä ja sitä on täydennetty sovelluksen kehityksen 

edetessä. Tämän kandidaatintyön yhteydessä kohdesovellukselle suoritetaan päästä päähän 

-testejä seuraaville toiminnoille: 

 

- Uuden käyttäjän luonti 

- Kirjautuminen 

 

Kyseiset toiminnallisuudet testataan kattavasti siten, että voidaan varmistua niiden toimivan 

kuten testaussuunnitelmassa on määritelty. 

 

3.3 Testausprosessi 

 

Päästä päähän -testauksen tavoitteena on varmistaa, että sovellus toimii asetettujen 

vaatimusten mukaisesti. Kappaleessa 3.2 määritellyt testattavat toiminnot liittyvät 

kohdesovelluksen autentikointiin. Jotta automatisoitujen testien kirjoittaminen olisi sujuvaa, 

edellyttää se eri testivaiheiden havainnollistamista. Engelsin ym. (2005) esittelemän UML-

prosessikaavion avulla voidaan visualisoida eri toimintoja, niiden järjestystä sekä niihin 

liittyviä ehtorakenteita. Liitteessä 3 on prosessikaavio, joka kuvaa kohdesovelluksen 

autentikointiprosessia. Prosessikaavion pohjalta voidaan lähteä toteuttamaan 

automatisoituja testejä valitulla työkalulla. 

 

3.4 Valittu testaustyökalu 

 

Aiemmin tässä tutkimuksessa on jo todettu, että web-sovellusten päästä päähän -testaukseen 

käytetään pääsääntöisesti Selenium-testaustyökalua tai kyseiseen teknologiaan pohjautuvaa 
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työkalua, kuten Robot Frameworkia. Mobaraya ja Ali (2019) esittelivät teoksessaan myös 

päästä päähän -testaukseen soveltuvan vaihtoehtoisen testaustyökalun Cypressin. 

 

Monet tutkimukset ja teokset ovat valinneet päästä päähän -testauksen toteuttamiseen 

Selenium-testaustyökalun. Näin ollen Seleniumin ominaisuudet ja eri käyttötarkoitukset 

ovat selkeästi dokumentoituna useissa testaamiseen liittyvissä teoksissa. Tässä työssä 

valitaan tietoisesti alalla hieman tuntemattomampi testaustyökalu Cypress. Tällä tavalla 

olemassa olevan tutkimuksen havaintoja voidaan täydentää ja lisäksi paljon käytetyn 

Seleniumin rinnalle tuodaan uusi vaihtoehto. 

 

Edellä mainitut seikat eivät kuitenkaan olleet ainoita asioita, joilla oli vaikutusta 

testaustyökalun valintaan. Kun Cypress-testaustyökalun ominaisuuksia tutkitaan ja testataan 

tarkemmin, voidaan se nähdä potentiaalisena vaihtoehtona toteuttaa päästä päähän -testejä 

dynaamiselle web-sovellukselle. Lisäksi Cypress vaikuttaa soveltuvan aiemmin esitellyn 

prosessikaavion (liite 3) mukaisten toimintojen testaamiseen. 
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4 PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -TESTIEN TOTEUTUS 

KOHDESOVELLUKSESSA 

 

Luvussa 2.3 käsiteltiin päästä päähän -testaukseen soveltuvia testaustyökaluja ja luvussa 3.3 

valittiin sovelluksen näkökulmasta sopivin työkalu testien tekemiseen. Työn käytännön 

osuudessa päästä päähän -testit toteutetaan kappaleessa 2.3.3 esitellyllä Cypress-

testaustyökalulla, sillä se on kehitetty erityisesti modernien yksisivuisten web-sovellusten 

testaukseen. 

 

4.1 Yleistä Cypressin käytöstä 

 

Cypress on JavaScript-kirjasto, joka on saatavilla NodeJS:n paketinhallintajärjestelmästä. 

Näin ollen se tukee ainoastaan JavaScriptiä ja sen osaaminen on suotavaa, jotta työkalun 

käyttö olisi sujuvaa. Cypress on kehittäjäystävällinen työkalu ja sillä on ikäänsä nähden suuri 

avoimen lähdekoodin yhteisö. 

 

Ennen testien varsinaista kirjoittamista tulisi perehtyä kohdesovelluksen DOM-puuhun ja 

sen elementteihin. Cypress edellyttää, että eri elementit ovat identifioitu jollakin tavalla. 

Tällä tavalla varmistutaan siitä, että Cypress on vuorovaikutuksessa oikeiden elementtien 

kanssa. Dokumentaation mukaan on suositeltavaa erotella elementit kustomoidulla HTML5-

version mukaisilla attribuuteilla. 

 

Cypress tarjoaa helppokäyttöiset funktiot yleisempien loppukäyttäjän toimenpiteiden 

mallintamiseen. Alla olevassa taulukossa on lueteltu yleisimpiä toimenpiteitä ja niitä 

vastaavat Cypress-funktiot. 

 

Taulukko 1. Cypressin yleisimmät funktiot (Cypress 2020). 

 

Toimenpide Funktio 

Hakee tietyn DOM-elementin parametrin 

perusteella 

get() 

Klikkaa tiettyä DOM-elementtiä click() 
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Kirjoittaa tiettyyn DOM-elementtiin type() 

Suorittaa HTTP-pyynnön request() 

Tarkistaa, että tietty DOM-elementti 

sisältää määritellyn tekstin 

contains() 

Siirtyy määriteltyyn URL-osoitteeseen visit() 

 

Cypressin funktioita ketjuttamalla voidaan toteuttaa monimutkaisiakin tapahtumasarjoja, 

joiden avulla kohdesovelluksen toimivuutta voidaan analysoida. Funktioiden tarkemmat 

käyttöohjeet ja syntaksi on määritelty Cypressin dokumentaatiossa.  

 

4.2 Testausympäristön asentaminen 

 

Päästä päähän -testien toteuttaminen Cypress-testaustyökalulla edellyttää Cypressin 

asentamista projektiin, jossa testejä halutaan suorittaa. Cypress on mahdollista asentaa 

projektiin esimerkiksi Node Package Managerin avulla kirjoittamalla komentoriville ”npm 

install cypress --save-dev” -komento. Komennolla asennetaan Cypress kehitysaikaiseksi 

riippuvuudeksi projektiin. Vaihtoehtoisesti Cypress on mahdollista asentaa projektiin 

erillisellä asennustiedostolla.  

 

Kuva 2. Projektin package.json-tiedosto Cypress-testaustyökalun asennuksen jälkeen. 

 

Node Package Manager on pakettienhallintatyökalu, jonka voi asentaa Node.js:n mukana. 

Työkalua käytetään pääsääntöisesti riippuvuuksien asennukseen. Kuten kuvasta 2 nähdään, 

on Cypress määritelty yhdeksi riippuvuudeksi ja siten se on nähtävissä projektin 

package.json-tiedostossa sekä juuressa olevassa node_modules-kansiossa. 
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Testausympäristön asentamisen yhteydessä voidaan määritellä npm-skripti Cypress-

testaustyökalun käynnistämistä varten. Npm-skripti määritellään kuvan 3 mukaisesti 

projektin package.json-tiedostoon scripts-kohtaan. 

 

Kuva 3. Cypress-testaustyökalun käynnistämiseen määritetty npm-skripti. 

 

Tällä toimenpiteellä määrittelemme Cypressin käynnistymään, kun kirjoitamme projektin 

komentoriville komennon ”npm run cypress:open”. 

 

Ennen varsinaisten testien kirjoittamista määritellään sovelluksen palvelimelle myös npm-

skripti, minkä tarkoituksena on varmistaa se, että palvelin käynnistyy testitilassa. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että projektin suoritustilaa määrittelevä ”NODE_ENV”-

ympäristömuuttuja saa arvokseen ”test”. 

 

Kuva 4. Palvelimen npm-skripti, joka mahdollistaa palvelimen käynnistymisen testitilassa. 
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Kuvassa 4 näkyvän npm-skriptin määritteleminen on tärkeää, sillä tietyt testit edellyttävät 

tietokannan tyhjennystä tai tiettyjen sovellusmuuttujien asettamista haluttuihin arvoihin. 

 

Kun edellä esitetyt toimenpiteet Cypressin asentamiseen sekä selain- ja palvelinpuolen 

konfiguraatioon liittyen on suoritettu, voidaan päästä päähän -testien kirjoittaminen aloittaa. 

 

4.3 Testien kirjoittaminen 

 

Cypress-testaustyökalulla tehdyt testit eivät käynnistä testattavaa sovellusta testauksen 

yhteydessä, joten testejä suoritettaessa testattavan sovelluksen on oltava käynnissä. 

Edellisessä kappaleessa esiteltyjen npm-skriptien avulla voidaan käynnistää sovelluksen 

palvelin- ja selainpuoli. Tämän jälkeen käynnistetään Cypress uudessa terminaalissa npm-

skriptillä ”npm run cypress:open”. Käskyn suoriuduttua projektiin on generoitunut kansio 

”cypress”. Tämän kansion ”integrations”-alakansioon sijoitetaan sovellukselle tehtävät 

päästä päähän -testit. 

 

4.3.1 Uuden käyttäjän luonti 

 

Aloitetaan testin kirjoittaminen määrittelemällä uuden käyttäjän luontiin kehitetyn 

lomakkeen syötekenttiin yksilöivät HTML-attribuutit. 

 

Kuva 5. Syötekentän yksilöivä HTML-attribuutti ohjelmakoodissa. 
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Cypress voi tunnistaa sovelluksen DOM-puun elementtejä monella tavalla. Kuten luvussa 

4.1 on todettu, paras tapa yksilöidä elementit on määritellä niille omat testaukseen liittyvät 

attribuutit. (Cypress 2020) Jokaiselle syötekentälle, joihin testin halutaan kirjoittavan, tulee 

määritellä kuvan 5 mukainen yksilöivä HTML-attribuutti. Syötekentät haetaan näiden 

yksilöivien attribuuttien avulla taulukossa 1 esitellyllä get()-funktiolla. Myös lomakkeen 

”Sign up” -painikkeelle määritellään kyseinen attribuutti, sillä senkin hakeminen on 

mahdollistettava testissä. 

 

Tämän työn tarkoituksena on tehdä luotettavia ja helposti toistettavia testejä, mikä edellyttää 

saman alkutilanteen muodostamista tietokannan suhteen jokaisessa testissä. Uuden käyttäjän 

luonnin yhteydessä olisi optimaalista tyhjentää tietokanta ennen testin toteuttamista. 

Tehdään palvelinpuolelle GraphQL-mutaatio, joka tyhjentää tietokannan. Logiikkaa 

tehdessä on hyvä määritellä kyseisen funktionaalisuuden toteutuvan vain silloin, kun 

sovellusta suoritetaan testitilassa. 

 

Kuva 6. Tietokannan tyhjentämiseen tehty logiikka. 

 

Vaikka testien tekeminen edellyttää joissakin tapauksissa tietokannan tilan manipulointia, 

on hyvin tärkeää määritellä kontrollointiin liittyvä toiminnallisuus mahdolliseksi vain 

silloin, kun sovellus suoriutuu testitilassa. Kuvan 6 kaltaisella ratkaisulla voidaan kitkeä 

tapaukset, joissa epähuomiossa suoritetaan sovellusta tuotantotilassa ja tehdään sille 

samanaikaisesti testejä, jotka edellyttävät tietokannan tyhjentämistä. 
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Kehitysympäristössä sovelluksen selain- ja palvelinpuoli toimivat eri osoitteissa. 

Ympäristömuuttujien avulla osoitteet voidaan konfiguroida yhteen paikkaan, mikä helpottaa 

osoitteiden vaihtamista esimerkiksi eri suoritusympäristöissä. 

 

Kuva 7. Pohjaosoitteiden määrittely projektissa. 

 

Cypressin asennuksen yhteydessä projektin juureen generoituu cypress.json-tiedosto, johon 

kuvan 7 pohjaosoitteet lisätään.  

 

Kun tarvittavat DOM-elementit ovat yksilöity, voidaan niitä hyödyntää testin 

kirjoittamisessa. Aloitetaan testin kirjoittaminen luomalla ”integrations”-alikansioon 

sign_up.spec.js-tiedosto. 
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Kuva 8. Uuden käyttäjän luontiin liittyvä testi. 

 

Kuvassa 8 on kuvattu yksi kokonainen testitapaus. Mochan describe-funktiolla voidaan 

testitapaukset jakaa loogisiin kokonaisuuksiin. It-funktion sisälle sijoitetaan yksittäinen 

testitapaus. Kyseisten lohkojen pääasiallisena tarkoituksena on tehdä testeistä 

helppolukuisia ja jäsenneltyjä. (Mocha 2020) Seuraavaksi testissä kutsutaan aikaisemmin 

toteutettua GraphQL-mutaatiota, jolla alustetaan sovelluksen tietokanta tyhjäksi. 

 

Tämän jälkeen testissä suoritetaan seuraavat toimenpiteet: 

 

1. Siirrytään sovelluksen kirjautumissivulle, jossa valitaan uuden tunnuksen luominen. 

2. Täytetään lomakkeen syötekentät uuden tunnuksen tiedoilla. 

3. Varmistetaan, että käyttäjä ohjataan takaisin kirjautumissivulle. 

 

Kyseiset vaiheet voidaan suorittaa taulukossa 1 esitellyillä funktioilla. Esimerkiksi 

siirtyminen kirjautumissivulle tapahtuu visit()-funktiolla. Kyseinen funktio ottaa 

parametrina osoitteen, johon on tarkoitus siirtyä. Loput toiminnot voidaan muodostaa jo 

aiemmin esitellyillä funktioilla. Testin lopussa on käytetty url()-funktiota, joka tarkistaa 
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URL-osoitteen sisältävän halutun arvon. Näin voidaan varmistaa, että sovellus on ohjannut 

käyttäjän oikeaan näkymään. Cypressin dokumentaatiossa on esitelty kaikki käytettävissä 

olevat funktiot. 

 

Kuva 9. Uuden käyttäjän luontiin liittyvän testin suoriutuminen Test Runnerissa. 

 

Cypress suorittaa testit kuvan 9 kaltaisessa interaktiivisessa Test Runnerissa. Sen 

pääasiallisena tarkoituksena on havainnollistaa sovelluksen käyttäytymistä testin edetessä. 

Runnerin avulla kehittäjän on helppo seurata komentojen suoriutumista ja sovelluksen 

selainpuolen käyttäytymistä kunkin komennon kohdalla. Lisäksi Runner tarjoaa kehittäjälle 

muutamia ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on tehostaa testien suoriutumisen 

seuraamista ja tulosten analysointia. Yksi näistä ominaisuuksista on kuvan 9 vasemmassa 

yläkulmassa sijaitseva työkalupalkki, joka listaa tilastot onnistuneista ja epäonnistuneista 

testeistä. Lisäksi se kertoo testien suoriutumiseen käytetyn ajan kokonaisuudessaan. Runner 

tarjoaa kehittäjälle myös toiminnallisuuden, jonka avulla on mahdollista seurata 

sovelluspuolen URL-osoitteiden vaihtumista eri komentojen kohdalla. Lisäksi komentoloki, 

joka tallentaa kaikki testissä määritellyt komennot ja niistä muodostuvat tilat helpottaa 

testien analysointia. Komentoloki on erityisen hyödyllinen silloin, kun testin suoriutuminen 

epäonnistuu. Tällaisissa tilanteissa kehittäjän on mahdollista selata komentohistoriaa ja 
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löytää kohta, jossa testin suoriutuminen epäonnistuu. Tämä mahdollistaa kehittäjälle 

tehokkaan tavan tutkia epäonnistumiseen johtaneita syitä. 

 

4.3.2 Kirjautuminen 

 

Toteutetaan seuraavaksi testi liittyen sovelluksen kirjautumistoiminnallisuuteen. Verrattuna 

uuden käyttäjän luomiseen, tässä testissä tietokantaa ei ainoastaan tyhjennetä, vaan sinne 

myös lisätään dataa. Kuvassa 10 näkyvässä ”createUser”-muuttujan GraphQL-mutaatiossa 

tietokantaan lisätään uusi käyttäjä, jonka avulla kirjautumista testataan. Tämä toimenpide 

tarkoittaa sitä, että toteutettava testi ei ole riippuvainen aikaisemmista testeistä. Testit 

kannattaa kirjoittaa toisistaan riippumattomiksi, jolloin yhden testin epäonnistumisella ei ole 

vaikutusta muiden testien suoriutumiseen. Tämä on tärkeää etenkin laajoissa 

ohjelmistoprojekteissa, joissa testien määrä on suuri. 

 

Kuva 10. Sovelluksen kirjautumistoiminnallisuuteen liittyvän testin alustavat toimenpiteet. 

 

Tietokannan tila halutaan alustaa ennen kunkin testitapauksen suorittamista. Tämä 

onnistuu Mocha-kirjaston beforeEach()-funktiolla, joka suoriutuu nimensä mukaisesti 

jokaisen testitapauksen alussa. Kuvassa 11 beforeEach()-funktiossa suoritetaan aiemmin 

esitellyt GraphQL-mutaatiot, jotka manipuloivat tietokannan sisältöä. 
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Kuva 11. Alustavien toimenpiteiden käyttöönotto testissä. 

 

Jatketaan testin kirjoittamista lisäämällä siihen testitapaus, jossa kirjaudutaan sovellukseen 

”createUser”-mutaation luomalla käyttäjällä. Kuten kuvasta 12 voidaan nähdä, koostuu 

kirjautumista testaava testi pääosin samankaltaisista toiminnoista kuin aiemmin luotu testi.  

 

Testissä suoritetaan seuraavat vaiheet: 

 

1. Alustetaan selaimen paikallinen tallennustila ja siirrytään sovelluksen 

kirjautumissivulle. 

2. Syötetään validit käyttäjätunnukset. 

3. Tarkastetaan kirjautumisen yhteydessä, onko palvelimen antama JSON-muotoinen 

avain (engl. JSON Web Token, JWT) saatavilla selaimen paikallisesta 

tallennustilasta. 
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Kuva 12. Sovelluksen kirjautumistoiminnallisuuden testaaminen. 

 

Kun toteutettuja testejä verrataan keskenään, voidaan huomata, että pääosa toiminnoista 

voidaan toteuttaa taulukossa 1 esitellyillä funktioilla. Lisäksi testit ovat rakenteeltaan 

selkeitä ja syntaksista on helppo päätellä mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. 

 

Laajennetaan testiä vielä yhdellä osakokonaisuudella, jossa testataan sovelluksen 

kirjautumista epävalidilla sähköpostiosoitteella ja salasanalla. 

 

Kuva 13. Sisäänkirjautumisyritys epävalidilla sähköpostiosoitteella tai salasanalla. 
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Kuvassa 13 on toteutettu testi, jossa varmistetaan, että kirjautuminen epäonnistuu väärillä 

käyttäjätunnuksilla. Kohdesovellus ilmoittaa kirjautumisen epäonnistumisesta väliaikaisesti 

näkyvällä virheilmoituksella. Testissä varmistetaan contains()-funktiolla, että kyseinen 

virheilmoitus tulee näkyviin. Lisäksi varmistetaan sovelluksen näkymän pysyvän samana. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi yllä esiteltyjen testien suoriutumista Cypress-testaustyökalun 

tarjoaman Test Runnerin avulla. Runner ajaa testit automaattisesti uudelleen jokaisen 

tiedostomuutoksen yhteydessä, mikä tehostaa kehittäjien työtä. 

 

Kuva 14. Kirjautumistoimintoon liittyvän testin suoriutuminen Cypressin Test Runnerissa. 

 

Test Runner suorittaa kaikki log_in.spec.js-tiedostoon määritellyt testitapaukset ja kokoaa 

ne kuvan 14 mukaisesti käyttöliittymän vasemmalla puolella sijaitsevaan komentolokiin. 

Painettaessa yksittäistä testitapausta voidaan kunkin testin suoriutumista tutkia 

yksityiskohtaisesti. Kuvassa tarkastellaan testitapausta, jossa yritetään kirjautua 

sovellukseen epävalideilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Komentolokista voidaan 

analysoida myös beforeEach()-funktion yhteydessä suoritettavia toimenpiteitä. Kuten 

kuvasta nähdään, aiemmin esitellyt GraphQL-mutaatiot lähetetään palvelimelle kunkin 

testitapauksen alussa. 
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4.4 Testien suoritus CI-putkessa 

 

Luvussa 2.6 todetaan CI-putken tuovan merkittäviä hyötyjä ohjelmistokehitykseen ja 

erityisesti projektin testaukseen. Tarkastellaan seuraavaksi, miten kohdesovelluksen päästä 

päähän -testit voitaisiin suorittaa automatisoidusti. 

 

4.4.1 Uuden CI-putken määritys GitHub Actions -palveluun 

 

Kohdesovelluksen lähdekoodi on Microsoftin omistamassa GitHub.com-palvelussa, jonka 

seurauksena testien automatisoituun suoritukseen on valittu Microsoftin tarjoama GitHub 

Actions -palvelu. Sen avulla voidaan suorittaa jatkuvan integraation ja julkaisun mukaisia 

toimenpiteitä (GitHub 2020). GitHub Actions -palveluun konfiguroidaan erilaisia 

automatisoituja prosesseja, joilla pyritään tehostamaan ohjelmistokehityksen eri osa-alueita. 

Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sovelluksen testaus ja sen julkaisu. 

 

Seuraavaksi suoritetaan GitHub Actions -palvelun käyttöönotto kohdesovelluksessa. 

Käyttöönotto tapahtuu projektin versionhallinnan välilehdeltä ”Actions”. Tämän jälkeen 

luodaan projektille uusi prosessi kohdasta ”New Workflow”.  Valitaan putken alustavaksi 

rakenteeksi GitHub Actions -palvelun tarjoama valmis pohjamalli, joka mahdollistaa 

sovelluksen automatisoidun testauksen aina esimerkiksi versionhallinnan päähaaran 

lähdekoodin muuttuessa. Prosessin rakenne määritellään YAML-tiedostoon, joka sijoitetaan 

sovelluksen .github/workflows -kansioon. Tiedostoon määritellään muun muassa prosessin 

nimi, tehtävät ja tehtävien suoritusajankohdat. Tiedostossa määritellyt tehtävät voidaan 

suorittaa joko rinnakkain tai peräkkäin. Prosessi määritellään suoriutuvaksi palvelimella, 

joka käyttää viimeisintä Ubuntu-käyttöjärjestelmän versiota. Prosessin varsinaiset 

toimintavaiheet ja komennot määritellään YAML-tiedoston ”step”-kohdassa. Tiedostoon 

määritellään seuraavat toimintavaiheet: 

 

- Riippuvuuksien lataaminen 

- Sovelluksen rakentaminen suoritusta varten 

- Päästä päähän -testien ajaminen 
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Yllä esitellyt vaiheet suoritetaan automaattisesti aina, kun kehittäjä muuttaa sovelluksen 

lähdekoodia ja päivittää sen versionhallinnan päähaaraan. 

 

4.4.2 Cypress-testien ajaminen osana CI-putkea 

 

GitHub Actions -palvelu tarjoaa tiedostopohjan, johon on valmiiksi määritelty Cypress-

testaustyökalulla toteutettujen päästä päähän -testien suoritukseen liittyviä toimintavaiheita. 

Tiedostoa muokkaamalla voidaan se määritellä kohdesovellukselle sopivaksi. 

Kohdesovelluksen päästä päähän -testit suoritetaan Googlen kehittämässä Chrome-

selaimessa. Testien ajaminen CI-putkessa edellyttää selaimen toimimista headless-tilassa. 

Tämä onnistuu määrittelemällä tiedostopohjaan Cypressin toimintaan ohjaavia parametreja. 

  

Päästä päähän -testien ajamisessa CI-putkessa vaatii myös muita muutoksia konfiguraatioon: 

 

- Sovelluksen salatut ympäristömuuttujat täytyy määritellä CI-putken käytettäväksi 

- Sovelluksen pohjaosoitteet vaihdetaan vastaamaan CI-putkessa käytettäviä portteja 

- Nauhoitteiden tallentaminen vaatii lisämäärityksiä verrattuna paikalliseen testien 

ajoon 

 

Nämä muutokset voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Liitteessä 4 on esitelty yksi 

vaihtoehto toimivasta konfiguraatiosta. 

 

4.4.3 CI-putken seuranta 

 

Testien suoriutumista on mahdollista seurata erilliseltä sivulta GitHub Actions -palvelussa. 

Välilehdeltä voi tarkistaa CI-putken tilan sekä suoritusajan. Mikäli CI-putkessa on 

tapahtunut jokin virhe, voi palvelussa tutkia tarkemmin virheeseen johtaneita syitä. 

Saatavilla on esimerkiksi CI-putken suorittaneen palvelimen lokitiedot. 

 

Tässä työssä toteutettu CI-putki asentaa sovelluksen riippuvuudet, rakentaa sovelluksen ja 

suorittaa aiemmin toteutetut päästä päähän -testit. Sen suoritusaika on verrattain pitkä (useita 

minuutteja) johtuen lähinnä sovelluksen riippuvuuksien määrästä. Suoritusaikaa olisi 
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mahdollista lyhentää esimerkiksi säilyttämällä riippuvuuksia välimuistissa, jolloin niitä ei 

tarvitsisi asentaa jokaisen suorituksen yhteydessä uudestaan. 

 

GitHub Actions -palvelussa voidaan määritellä ehdollisia toimenpiteitä CI-putken eri 

vaiheisiin. Tämä mahdollistaa CI-putken seurantaa helpottavien toiminnallisuuksien 

implementointia. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa CI-putken testivaihe on epäonnistunut, 

tulisi kehittäjien saada tieto asiasta mahdollisimman nopeasti ja helposti. Epäonnistuneen 

testivaiheen yhteydessä voidaankin lähettää automaattinen ilmoitus esimerkiksi Slack-

viestintäpalveluun, jolloin tieto on kaikkien saatavilla. Käytännössä tämä onnistuu 

hyödyntämällä GitHub Actions -palvelun Slack Notify -toimintoa. (GitHub 2020) 

  



 

 

 

33 

5 TULOSTEN ARVIOINTI 

 

Tässä luvussa käsitellään Cypress-testaustyökalun toimivuutta päästä päähän -testien 

toteutusvälineenä. Lisäksi arvioidaan tehtyjen testien luotettavuutta, toimintavarmuutta ja 

suoritusnopeutta. Lopuksi tarkastellaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja kehityskohteita 

työssä tehtyyn tutkimukseen. 

 

5.1 Cypressin käyttökokemus 

 

Cypress-testaustyökalun käyttöönotto ohjelmistoprojektiin on suoraviivaista ja nopeaa, sillä 

se voidaan asentaa projektiin yhdellä komennolla kehityksen aikaiseksi riippuvuudeksi. 

Tämän jälkeen testejä pääsee kirjoittamaan Cypressin luomaan kansiorakenteeseen ja 

suorittamaan ne työkalun tarjoamassa Test Runnerissa. Koska Cypress-testejä kirjoitetaan 

Mocha-kirjastosta tutulla syntaksilla, on Cypressin käyttöönotto erityisen nopeaa sellaisille 

ohjelmistokehittäjille, joilla on aikaisempaa kokemusta esimerkiksi yksikkötestaamisesta 

Mocha-kirjastolla. 

 

Cypress on työkaluna melko uusi, mutta sillä on silti selkeä ja jäsennelty dokumentaatio, 

jota kehittäjän on helppo noudattaa sekä lukea. Dokumentaation lisäksi Cypress tarjoaa 

kattavan API-referenssin, josta voi helposti etsiä lisätietoja kunkin komennon tarkasta 

käyttötavasta. Testejä kirjoittaessa Cypressin Test Runner tuo merkittävää lisäarvoa 

kehittäjän työhön, sillä se suorittaa testejä kehitystyön yhteydessä ja mahdollistaa kirjoitetun 

koodin nopean validoimisen. 

 

Cypress mahdollistaa myös testiajojen nauhoittamisen ja kuvakaappausten ottamisen. 

Maksullisena palveluna tarjolla on myös mahdollisuus tarkastella testien suoriutumista 

erillisestä selainkäyttöliittymästä. Isomman kehitystiimin tapauksessa tämä helpottaa 

huomattavasti kehittäjien välistä yhteistyötä ja tukee projektin ketteryyttä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Cypressin kehittäjäkokemus (engl. developer experience, 

DX) on ensiluokkainen ja sujuva. Lisäksi voidaan huomata, että sen kehittämisessä on 
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kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että testaustyökalun käyttö olisi mahdollisimman 

tehokasta ja käyttäjäystävällistä. 

 

5.2 Toteutettujen testien luotettavuus ja suoritusnopeus 

 

Työssä toteutettujen testien luotettavuutta ja suoritusnopeutta voidaan arvioida kolmesta eri 

näkökulmasta: 

 

- Paikallinen suoritus graafisella käyttöliittymällä 

- Paikallinen suoritus headless-tilassa 

- Suoritus osana CI-putkea 

 

Pääsääntöisesti paikallisesti suoritetut testit olivat erittäin luotettavia ja johdonmukaisia. 

Sovelluksen virheellisen toiminnan ja testien epäonnistumisen välillä oli selkeä syy-

seuraussuhde. Mikäli testit eivät menneet läpi, voitiin syytä lähteä etsimään itse 

ohjelmakoodista ilman, että testin luotettavuutta tarvitsi kyseenalaistaa. CI-putkessa 

suoritetut testit eivät olleet niin luotettavia, kuin paikallisesti suoritetut testit. Syy ei johtunut 

headless-tilan käyttämisesti, sillä paikallisesti ajettuna testit suoriutuivat hyvin 

suoritustilasta riippumatta. CI-putken suoritus tapahtuu kolmannen osapuolen 

pilvipalvelimilla, millä saattaa olla vaikutusta testien suoriutumiseen. 

 

Testien suoritusnopeus oli kaikilla suoritustavoilla pääosin samaa suuruusluokkaa. 

Paikallisesti suoritetut testit olivat verrattain niin nopeita, että niitä oli mahdollista hyödyntää 

kehitystyössä. Cypressin Test Runner suorittaa testit automaattisesti jokaisen 

tiedostomuutoksen yhteydessä, mikä tehostaa testien käyttöä osana työskentelyä. CI-

putkessa testivaihe suoriutui nopeasti, mutta putken muut vaiheet hidastivat tulosten 

näkemistä. CI-putken suoritusta voitaisiin nopeuttaa kappaleessa 4.3.4 esitellyillä keinoilla. 
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5.3 Jatkotoimenpiteet 

 

Työssä toteutetun testikokonaisuuden parantamiseksi ja laajentamiseksi voidaan suorittaa 

seuraavanlaisia jatkotoimenpiteitä: 

 

- Muiden testitasojen huomioiminen 

- Testikattavuuden kasvattaminen 

- Testien tulosten parempi analysointi ja visualisointi 

 

Cypress-testaustyökalu on lähtökohtaisesti kehitetty päästä päähän -testien toteuttamiseen, 

mutta sen avulla voidaan tehdä myös yksikkö- ja integrointitestejä JavaScript-pohjaisiin 

sovelluksiin. Yksikkö- ja integrointitestien toteuttamiseen käytetään Cypressin omien 

toiminnallisuuksien sijaan Mocha ja Chai -testauskirjastoja, joiden päälle Cypress on 

rakennettu. Yhdistelemällä näitä eri testaustasoja voidaan kasvattaa testikattavuutta ja 

kehitystiimi voi varmistua siitä, että sovellus on riittävän hyvä julkaistavaksi. 

 

Laajemmissa kehitystiimeissä testauksen kokonaisvaltainen hallinta muodostuu usein 

ohjelmistoprojekteissa haasteelliseksi. Cypress tarjoaa kehitystyöhön maksullisen Cypress 

Dashboard -hallintatyökalun, joka on saatavilla pilvipalvelun. Palvelun avulla voidaan tutkia 

suoritettujen testiajojen tilastoja sekä mahdollisia virhetilanteita. Sen pääasiallinen tehtävä 

on tehostaa testauksen läpinäkyvyyttä, virheiden raportointia ja tulosten analysointia. 

Cypress Dashboard -palvelu tuo merkittävää lisäarvoa etenkin useamman henkilön 

kehitystiimeihin. Jokaisella kehitystiimin jäsenellä on mahdollisuus seurata CI-putkessa 

suoritettujen testien tuloksia, sillä palvelu nauhoittaa testisuoritukset ja tallentaa ne. 

Tällaisella ominaisuudella tehostetaan testauksen läpinäkyvyyttä ja luodaan jokaiselle 

kehittäjälle mahdollisuus reagoida mahdollisiin virhetilanteisiin. Lisäksi Cypress Dashboard 

tarjoaa muita ominaisuuksia, kuten yksittäisen testin yksityiskohtaisemman tarkastelun ja 

optimoinnin.  (Cypress 2020) 
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6 YHTEENVETO 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli toteuttaa päästä päähän -testejä yksisivuiseen web-

sovellukseen Cypress-testaustyökalun avulla. Testauksen pohjana käytettiin ennen työn 

aloittamista laadittua testaussuunnitelmaa (liite 2). Tämän työn yhteydessä toteutettiin kaksi 

eri testisuunnitelmassa määriteltyä testikokonaisuutta. Muiden testien kirjoittaminen 

onnistuu käyttämällä toteutettujen testien kaltaisia toimenpiteitä. 

 

Työssä taustoitettiin ensin ohjelmistotestausta yleisesti ja sen jälkeen perehdytettiin lukija 

päästä päähän -testaustasoon. Tämän jälkeen esiteltiin päästä päähän -testaukseen soveltuvia 

testaustyökaluja ja luotiin yhteenveto liittyen niiden eroavaisuuksiin. Seuraavaksi käsiteltiin 

yhden sivun web-sovelluksen arkkitehtuuria ja tuotiin esille asioita, joita tällaista 

arkkitehtuuria noudattavien sovelluksen päästä päähän -testauksessa tulisi huomioida.  

 

Tämän jälkeen määriteltiin ja toteutettiin työn kohdesovellus. Sovellus toteutettiin työn 

ohessa ja se noudattaa yhden sivun arkkitehtuuria. Koska kohdesovellusta kehitettiin samaan 

aikaan kuin päästä päähän -testejä, pystyi testauksen tuomia hyötyjä havainnoimaan 

ohjelmistokehitystyössä konkreettisesti. Toisena vaihtoehtona olisi ollut mahdollisuus 

toteuttaa päästä päähän -testejä valmiiseen sovellukseen. Tällöin ohjelmistokehityksestä 

muodostuva kokonaisuus olisi jäänyt puutteelliseksi, sillä testaaminen olisi suoritettu täysin 

erillisenä prosessina muista kehitystyön osa-alueista. 

 

Seuraavaksi päästä päähän -testit toteutettiin kohdesovellukselle käytännön tasolla. Cypress-

testaustyökalun omaksuminen ei yleisesti ottaen vaadi merkittävää kokemusta JavaScript-

kehityksestä. Näin ollen Cypress soveltuu kaiken tasoisille kehittäjille ja kynnys 

käyttöönotolle on matala. Käytännön osuudessa tehtiin lisäksi automatisoitu CI-putki 

GitHub Actions -palvelulla. Kyseinen palvelu on virallisesti julkaistu marraskuun 13. päivä, 

joten sen dokumentaatio on rajallinen ja yleinen tietoisuus on vähäistä. Tämä tuotti erilaisia 

haasteita liittyen kappaleessa 4.3 toteutetun CI-putken määrittelyyn ja kehitykseen. 

Esimerkiksi Cypress-testien konfigurointi osaksi CI-putkea oli haastavaa, koska testien 

ajaminen CI-putkessa poikkesi merkittävästi verrattuna paikalliseen suorittamiseen. 
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Tässä työssä toteutettujen testien kattavuudesta voidaan mainita se, että työn 

kohdesovellusta ei testattu kaikilta sen toiminnallisuuksiltaan. Yleisesti ottaen sovelluksen 

aukoton testaaminen on käytännössä mahdotonta, koska millään määrällä testejä ei voida 

todistaa, että sovellus olisi haavoittumaton. Toisaalta yksikin testi voi riittää vakavan 

haavoittuvaisuuden löytämiseen sovelluksessa. Lisäksi tärkeimpien toiminnallisuuksien 

kattava testaus tuo varmuutta sovelluksen toimivuudesta ja uuden version julkaiseminen 

tuotantoympäristöön on turvallista. 

 

Työssä esiteltyjä Cypress-komentoja yhdistelemällä voidaan toteuttaa monipuolisesti testejä 

riippumatta kohdesovelluksen toiminnallisuuksista. Käyttämällä Cypressia voidaan jäljitellä 

loppukäyttäjän käyttäytymistä sovelluksessa miltei kaikissa tilanteissa.  Kärjistetysti 

voidaan todeta, ettei normaaleissa yksisivuisissa web-sovelluksissa ole toimintoja, joita olisi 

mahdotonta mallintaa Cypressin tarjoamilla ominaisuuksilla. 

 

Kiteytetysti voidaan todeta, että ohjelmistotestauksen merkityksen ymmärtäminen 

sovelluskehityksessä voi parantaa merkittävästi kehitystyön laatua ja tehokkuutta. Päästä 

päähän -testaaminen varmistaa sovelluksen toimivuuden loppukäyttäjän näkökulmasta. 

Modernit web-sovellukset noudattavat kasvavissa määrin yhden sivun arkkitehtuuria, mikä 

asettaa uusia haasteita päästä päähän -testaukseen. Cypress on verrattain uusi työkalu, joka 

on erikoistunut tällaisten sovellusten testaamiseen. Sen avulla suuretkin kehitystiimit voivat 

tehostaa kehitystyötään ja havainnoida testien suoriutumista vaivattomasti.



 

 

 

 

38 

LÄHTEET 

 

Axelrod, A., 2018. People and Tools, in: Axelrod, A. (Ed.), Complete Guide to Test 

Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining 

Effective Software Projects. Apress, Berkeley, CA, pp. 31–61. [verkkojulkaisu].  

[viitattu 10.3.2020]. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3832-5_3 

 

Bosch, J., 2014. Continuous Software Engineering. Springer. [verkkojulkaisu]. [viitattu 

19.3.2020]. Saatavissa: https://link-springer-

com.ezproxy.cc.lut.fi/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-11283-1.pdf 

 

Bowen, J., Reeves, S., 2013. UI-design driven model-based testing. Innovations in Systems 

and Software Engineering 9, 201–215. [verkkojulkaisu]. [viitattu 3.3.2020]. 

Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s11334-013-0199-6 

 

Cohn, M., 2010. Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum, 2nd ed. 

Addison-Wesley Professional. 

 

Cypress., 2020. JavaScript End to End Testing Framework | cypress.io. [verkkojulkaisu]. 

[viitattu 16.3.2020]. Saatavissa: https://docs.cypress.io/guides/overview/why-

cypress.html 

 

Engels, G., Förster, A., Heckel, R., Thöne, S., 2005. Process Modeling using UML, in: 

Process-Aware Information Systems. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 83–117. 

[verkkojulkaisu]. [viitattu 10.4.2020]. Saatavissa: 

https://doi.org/10.1002/0471741442.ch5 

 

Fink, G., Flatow, I., 2014. Pro Single Page Application Development - Using Backbone.js 

and ASP.NET | Gil Fink | Apress. 

 

Fowler, M., 2006. Continuous Integration. martinfowler.com. [verkkojulkaisu]. [viitattu 

25.3.2020]. Saatavissa: https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html 

 

Giraudo, G., Tonella, P., 2003. Designing and Conducting an Empirical Study on Test 

Management Automation. [verkkojulkaisu]. [viitattu 14.2.2020]. Saatavissa: 

https://link-springer-com.ezproxy.cc.lut.fi/content/pdf/10.1023/A:1021720916127.pdf 

 

GitHub., 2020. GitHub Actions. [verkkojulkaisu]. [viitattu 25.3.2020]. Saatavissa: 

https://github.com/features/actions 

 

Haikala, I., Marijärvi, I., 2004. Ohjelmistotuotanto, 10. uud. p. ed, Valikko-sarja. 

Talentum, Helsinki. 

 

Kasurinen, J., 2013. Ohjelmistotestauksen käsikirja, 1st ed. Docendo. 

 

Katara, M., Vuori, M., Jääskeläinen, A., 2016. Ohjelmistojen testaus. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3832-5_3
https://link-springer-com.ezproxy.cc.lut.fi/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-11283-1.pdf
https://link-springer-com.ezproxy.cc.lut.fi/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-11283-1.pdf
https://doi.org/10.1007/s11334-013-0199-6
https://docs.cypress.io/guides/overview/why-cypress.html
https://docs.cypress.io/guides/overview/why-cypress.html
https://doi.org/10.1002/0471741442.ch5
https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
https://link-springer-com.ezproxy.cc.lut.fi/content/pdf/10.1023/A:1021720916127.pdf
https://github.com/features/actions


 

 

 

 

39 

 

Li, Y.-F., Das, P.K., Dowe, D.L., 2014. Two decades of Web application testing—A 

survey of recent advances. Information Systems 43, 20–54. [verkkojulkaisu]. [viitattu 

17.2.2020]. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.is.2014.02.001 

 

Mobaraya, F., Ali, S., 2019. Technical Analysis of Selenium and Cypress as Functional 

Automation Framework for Modern Web Application Testing, in: 9th International 

Conference on Computer Science, Engineering and Applications (ICCSEA 2019). 

Presented at the 9th International Conference on Computer Science, Engineering and 

Applications, Aircc publishing Corporation, pp. 27–46. [verkkojulkaisu]. [viitattu 

23.3.2020]. Saatavissa: https://doi.org/10.5121/csit.2019.91803 

 

Myers, G.J., 2004. The art of software testing, 2nd ed. ed. John Wiley & Sons, Hoboken, 

N.J. 

 

Robot Framework., 2020. [verkkojulkaisu]. [viitattu 16.3.2020]. Saatavissa:  

https://robotframework.org/ 

 

Scott, E., 2015. SPA Design and Architecture: Understanding Single Page Web 

Applications: Emmit Scott: 9781617292439: Amazon.com: Books, 1st edition. ed. 

Manning Publications. 

 

Selenium., 2020. SeleniumHQ Browser Automation. [verkkojulkaisu]. [viitattu 16.3.2020]. 

Saatavissa:  https://www.selenium.dev/  

 

Sroka, A., 2018. The power of end-to-end testing. Leanpub.

https://doi.org/10.1016/j.is.2014.02.001
https://doi.org/10.5121/csit.2019.91803
https://robotframework.org/
https://www.selenium.dev/


 

 

 

 

LIITE 1.  Kohdesovelluksen arkkitehtuuri 

 

 

 

  

                         

                                              

                 

                                    



 

 

 

 

LIITE 2.  Testaussuunnitelma 

 

Esittely 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selventää Full Stack Theme Base -sovelluksen 

testaamista. Sovellusta kehitetään aktiivisesti, ja testien tarkoituksena on lisätä varmuutta 

sovelluksen toimivuudesta. On tärkeää nähdä, että uusia ominaisuuksia kehitettäessä 

sovelluksen muut osa-alueet toimivat moitteettomasti.  

Aluksi käydään läpi yleinen testausstrategia, jonka jälkeen esitellään testattavat 

toiminnallisuudet ja muut testauksen yksityiskohdat. Suunnitelman tarkoituksena on 

helpottaa testien kehitystyötä ja sitä kautta koko sovelluksen ylläpitoa. 

Testausstrategia 

Tavoitteena on varmistaa, että Full Stack Theme Base -sovellus toimii halutulla tavalla 

Google Chrome ‑selaimella. Testausta suoritetaan ainoastaan E2E-tasolla. Lisäksi 

tavoitteena on suunnitella, miten E2E-testaus voitaisiin integroida osaksi kehittäjien 

työnkuvaa. 

Testauksen oletukset 

• Testausta varten täytyy olla tuotantotasoista dataa saatavilla 

• Testattava sovellus on käynnissä testausta suoritettaessa (koskee käyttöliittymää ja 

palvelinta) 

• Sovelluksen pilvessä toimiva testitietokanta on saatavilla 

• Testausta suoritetaan black-box -menetelmällä, eli ominaisuudet testataan ainoastaan 

selaintasolla 

Testauksen periaatteet 

• Testausympäristö jäljittelee tuotantoympäristöä mahdollisimman tarkasti 

• Testauksen edetessä hyödynnetään aikaisempien vaiheiden tuloksia ja dataa, jos se 

on mahdollista 

• Testaus jaotellaan erillisiin vaiheisiin, joilla on selkeä tavoite ja lopputulos 

 



 

 

 

 

 

Taulukko 1. Toiminnallisuuksien luokittelu. 

 

Tärkeys Vaikutus 

Kriittinen 

Vika tässä toiminnallisuudessa aiheuttaa ohjelman 

kaatumisen ja saattaa mahdollistaa datan häviämisen tai 

tiedostojen vioittumisen. 

Keskitaso 
Vika tässä toiminnallisuudessa heikentää ohjelman laatua. 

Saattaa estää muiden testien suoriutumista. 

Matala 
Vika tässä toiminnallisuudessa aiheuttaa virheilmoituksen, 

joka ei juurikaan vaikuta ohjelman käyttöön. 

 

 

Taulukko 2. Testattavat toiminnallisuudet. 

 

Toiminto Tärkeys Kuvaus 

Kirjautuminen Keskitaso 
Käyttäjä pystyy kirjautumaan ohjelmaan 

oikealla käyttäjätunnuksella. 

Uuden käyttäjän luonti Keskitaso 
Vaaditut tiedot annettuaan, käyttäjä voi 

luoda uudet tunnukset. 

Normaalin käyttäjän 

näkymän aukeaminen 
Kriittinen 

Kun normaali käyttäjä kirjautuu 

sovellukseen, etusivu avautuu. 

Kirjautumisen säilyminen 

sovellusta käytettäessä 
Kriittinen 

Kun käyttäjä navigoi ja käyttää sovellusta, 

niin sovellus säilyttää autentikointi-

tokenin käyttäjän selaimessa. 

Yhteydenottopyynnön 

lähettäminen 
Keskitaso 

Lomakkeen tiedot kasataan, kun se 

lähetetään. Käyttäjä ohjataan takaisin 

etusivulle. 

Teemanvaihdon toiminta Matala 
Kun käyttäjä painaa teemanvaihto-nappia, 

sovelluksen teema vaihtuu oikein. 

 

Testauksen suorittaminen 

Paikallinen testien ajaminen:  

Testausta pyritään suorittamaan ohjelmistokehittäjien toimesta mahdollisimman usein.  

Ajaminen CI-putkessa: 

Tutkitaan, onko testejä mahdollista suorittaa osana CI-putkea esimerkiksi jokaisen 

versionhallinnan päähaaran commitin yhteydessä. 



 

 

 

 

LIITE 3.  UML-prosessikaavio sovelluksen autentikoinnista 

 

 

  



 

 

 

 

LIITE 4. CI-putkessa suoritettavien päästä päähän -testien 

konfiguraatiotiedosto 

 


