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Tässä kandidaatintyössä käsitellään ohjelmistotestauksen opetusta ja sitä kuinka 

ohjelmistotuotannon  peruskurssiin  voitaisiin  sisällyttää  käytännönläheinen 

ohjelmistotestausta  käsittelevä  harjoitustyö.  Työn  pääpaino  on  kokeiluna 

suoritetussa ohjelmistotestauksen harjoitustyössä, siinä käytetyn  demo-ohjelman 

suunnittelussa,  sekä  toteutuksessa  havaituissa  ongelmissa.  Työssä  käsitellään 

myös  ohjelmistotestauksen  aikaisempia  opetusratkaisuja,  uuden  harjoitustyön 

suunnittelun  ja  toteutuksen  pohjana  ollutta  teoriaa,  sekä  kokeilusta  saadun 

palautteen  pohjalta  muodostettuja  kehitysmahdollisuuksia.  Suoritettu  kokeilu 

osoitti,  että  ohjelman  testaus  harjoitustyönä  voisi  olla  toimiva  menetelmä 

ohjelmistotestauksen opetuksen konkretisoinnissa, mutta ohjelma sekä muut osa-

alueet vaativat vielä huomattavasti kehitystä.
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This bachelor's thesis covers areas of software testing education and methods to 

include practical  approach to teaching software  testing in  software  engineering 

preliminary course. Main concentration in this thesis is on pilot study of software 

testing project work, design of the demonstration program used in this pilot and 

problems faced during the design and implementation. Other topics covered in this 

thesis include earlier methods of teaching software testing, ground theory behind 

the  design  and  implementation  of  the  demonstration  program  and  further 

development ideas for the practical  software testing project work based on the 

feedback  from  the  pilot  study.  Results  from  the  pilot  showed  that  using 

demonstration program could be applicable in teaching software testing, but the 

program and related materials require further development.
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1 Johdanto

1.1 Työn aihepiiri

Tämä  kandidaatintyö  käsittelee  ohjelmistotestaukseen  liittyvän  harjoitustyön 

toteuttamista  ohjelmistotuotannon  peruskurssin  yhteydessä.  Koska  kyseinen 

kurssi,  jolle  harjoitustyötä  suunnitellaan  on  luonteeltaan  peruskurssi  eikä  sillä 

käsitellä  ohjelmointia,  on  tarkoituksena toteuttaa  hyväksymistestaukseen liittyvä 

harjoitustyö  käyttäen  hyväksi  tarkoitukseen  tehtyä  demo-ohjelmaa.  Tällä  tavoin 

pyritään  liittämään  opetukseen  käytännön  näkökulma  ohjelmistotestauksesta, 

aiemman pelkästään teoreettisen lähestymisen lisäksi.

Tässä  työssä  käyn  läpi  ohjelmistotestauksen  opetukseen  liittyviä  asioita  sekä 

valitun  ratkaisutavan,  eli  demo-ohjelman  toteutuksessa  huomioitavia  seikkoja. 

Testauksen  opetuksen  osalta  on  tarkoitus  käydä  läpi  hieman  aiempia 

menettelytapoja,  niin  Lappeenrannan  teknillisessä  yliopistossa,  kuin  muuallakin 

maailmassa,  sekä pohtia  niiden rajoitteita  ja  ongelmia.  Testauksen opetukseen 

tuotettavan uuden käytännönläheisemmän ratkaisun kannalta tarkastelussa ovat 

demo-ohjelman  toteutuksessa  havaitut  ongelmat,  sekä  kokeilusta  opiskelijoilta 

saatu palaute.

1.2 Työn rajaukset ja tavoitteet

Vaikka  ohjelmistotestaus  on  olennainen  osa  kaikkia  ohjelmistokehitysprosessin 

vaiheita, keskittyy tämä työ kuitenkin erityisesti testauksen V-mallin loppupäässä 

sijaitsevaan  järjestelmätestaukseen  liittyvän  harjoitustyön  suunnitteluun.  Tämä 

lähestymistapa on valittu koska alemmilla testaustasoilla käytettävät menetelmät 

ovat  suurelta  osin  sidoksissa  ohjelmointiin  ja  usein  vaativat  erityisiä  työkaluja, 

eivätkä siitä syystä sovellu erityisen hyvin opetettavaksi kohderyhmään kuuluvalla 

kurssilla.
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Tavoitteena  työssä  on  tarkastella  ohjelmistotestauksen  opetukseen  liittyviä 

ongelmia  ja  niiden  mahdollisia  ratkaisuja.  Tähän  liittyen  suunnitellaan   ja 

toteutetaan  ohjelmistotestauksen  harjoitustyönä  käytettävä  demo-ohjelma  jota 

opiskelijat  tulevat  testaamaan.  Tältä  pohjalta  pyrin  muodostamaan  lähtökohdat 

ohjelmistotestauksen  käytännönläheisemmän  harjoitustyön  ja  siinä  käytettävän 

demo-ohjelman  jatkokehitykselle,  mikäli  konsepti  osoittautuu  millään  tasolla 

toimivaksi.

1.3 Työn rakenne

Työ  jakautuu  pääpiirteittäin  kolmeen  osaan,  ohjelmistotestauksen  opetus 

testaukseen liittyvä teoria ja käsitteet, sekä itse harjoitustyö kokeilu ja sen tulokset. 

Luku kaksi sisältää yleisiä ohjelmistotestauksen opetukseen liittyviä ongelmia ja 

tässä  tapauksessa  kyseessä  olevan  kohderyhmän  asettamia  rajoitteita.  Luku 

kolme käsittelee ohjelmistotestauksen harjoitustyön  suunnittelun taustalla  olevia 

testauksen käsitteitä  ja  menetelmiä.  Neljännessä luvussa käyn läpi  harjoitustyö 

kokeilua  varten  tehdyn  ohjelman  toteutusta  ja  siinä  havaittuja  ongelmia  ja 

viidennessä luvussa käsittelen kokeilusta saatuja tuloksia ja palautetta.  Lopuksi 

esitän  joitain  kehitysajatuksia  toteutuksessa  huomattujen  ongelmien  ja  saadun 

palautteen pohjalta.
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2 Taustaa työlle

2.1 Ohjelmistotestauksen opetus

Testauksen ja siihen liittyvien muiden osa-alueiden arvioidaan vievän tyypillisesti 

yli  puolet  ohjelmistoprojektin  resursseista.  Myöskin  testaukseen  kuluvien 

resurssien arviointi  on hyvin hankalaa ja huonosti  suoritetusta testauksesta läpi 

päässeet virheet aiheuttavat suurimmat kustannukset.  (Haikala & Märijärvi 2004) 

Huolimatta  testauksen suuresta  merkityksestä  ohjelmistokehityksessä,  se  usein 

jätetään  melko  vähälle  huomiolle  opetussuunnitelmissa  ja  käsitellään  hyvin 

teoreettisella tasolla. Testaus ei ole myöskään muiden ohjelmistotuotannon osa-

alueiden  tapaan  erityisen  tuottava  tai  palkitseva  työvaihe,  vaan  se  tuo 

pääsääntöisesti  esiin  työn  huonot  puolet.  Oman  työn  virheiden  esittely  ei  ole 

erityisen motivoivaa, joten todennäköisesti opiskelijoille mielekkäämpää on  testata 

muita kuin omia tuotoksiaan.  (Carrington 1996)

Koska  testaus  liittyy  jollain  tavoin  kaikkiin  ohjelmiston  elinkaaren  vaiheisiin, 

testauksen  opetusta  erillisellä  kurssilla  on  jossain  määrin  kritisoitu. 

Hyödyllisemmäksi  on  katsottu  testauksen  sisällyttäminen  pieninäkin  määrinä 

muihin  ohjelmistokehitykseen  liittyviin  kursseihin  (Jones  &  Chatmon  2001). 

Ohjelmointia  käsittelevillä  kursseilla  testaus  on  ehkä  helpointa  sisällyttää 

käytännön  osuuksiin,  mutta  muun  sisällön  paljous  voi  muodostua  esteeksi 

testauksen käsittelyyn.  Yksi  mahdollisuus  parantaa tätä  tilannetta  on  painottaa 

ohjelmointiharjoitustöissä tuotetun ohjelman laatua enemmän kuin sen laajuutta. 

Haittapuolena tässä on se, että laadun arvioiminen on huomattavasti vaikeampaa 

kuin toiminnallisuuden ja työn laajuuden arviointi ja arvostelu. (Christensen 2003)
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2.2 Kohderyhmän harjoitustyölle asettamat rajoitteet

Kun suunnitellaan testaukseen liittyvää  harjoitustyötä  kurssille,  jolla  ei  käsitellä 

ohjelmointia,  täytyy  ottaa  huomioon  tiettyjä  rajoitteita.  Ensinnäkin  kuvassa  1 

esitetyn  V-mallin  mukaisista  testaustasoista  kaksi  alinta,  eli  integrointi-  ja 

moduulitestaus,  perustuvat  yleisesti  toteutuslähtöiseen  lasilaatikkotestaukseen 

(glass / white box testing). Näillä tasoilla testaus liittyy tiiviisti ohjelmointiin, minkä 

takia niissä käytettävien menetelmien konkreettinen käsittely ei-ohjelmointikurssin 

yhteydessä  on  jokseenkin  hankalaa.  Testauksen  viimeisellä  tasolla,  eli 

järjestelmätestauksessa käytetään taas enemmän mustalaatikkotestausta (black 

box  testing),  joka  perustuu  ohjelman  toteutuksen  sijasta  ohjelmiston 

määrittelydokumentaatioon.(Haikala  & Märijärvi  2004) Tästä syystä  testaukseen 

liittyvien  käytännönesimerkkien  sovittaminen  ohjelmistotuotannon  peruskurssille 

on todennäköisesti helpointa juuri järjestelmätestauksen alueella.

Näiden rajoitteiden lisäksi tässä tapauksessa kyseisen Ohjelmistotuotanto -kurssin 

kohdalla  täytyy  huomioida  myös  se,  että  kurssille  osallistuu  muitakin  kuin 

tietotekniikkaa pääaineenaan opiskelevia, joilla ei välttämättä ole juuri ollenkaan 

ohjelmointitaitoja.  Myöhemmin nämä opiskelijat todennäköisesti  tulevat  olemaan 
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Kuva 1: Testauksen V-malli (Haikala & Märijärvi 2004)
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lähinnä  asiakkaan  roolissa  toimiessaan  ohjelmistotestauksen  parissa,  joten 

siinäkin  mielessä  järjestelmätestaus  ja  sen  eri  osa-alueet  ovat  mielekkäimpiä 

suunniteltaessa harjoitustyötä tämän kaltaiselle kurssille.

2.3 Esimerkkejä ohjelmistotestauksen opetusmenetelmistä

Aikaisemmin  Lappeenrannan  teknillisen  yliopiston  kursseilla  ohjelmistotestausta 

on käsitelty melko vähän. Teoriapuoli on sisältynyt lähinnä yhdelle luentokerralle 

Ohjelmistotuotannon  kurssilla  ja  käytännön  menetelmiä  ei  ole  käsitelty  juuri 

ollenkaan  tai  korkeintaan  sivuttu  jonkin  muun  aiheen  yhteydessä.  Muiden 

suomalaisten  yliopistojen  kurssitarjontaa  tarkasteltaessa  on  havaittavissa,  että 

useimmissa  paikoissa  testaukselle  on  omistettu  oma  kurssinsa.  Yleisesti 

testauksen osuus tietotekniikan kursseilla on kuitenkin yllättävän vähäinen.

Vastaavanlaisesta  harjoitustyönä  suoritettavasta  ohjelman  testauksesta 

ohjelmistotekniikan  peruskursseilla,  ei  löytynyt  juurikaan  aiempia  esimerkkejä. 

Pelkästään testaukseen keskittyvillä kursseilla menetelmää on kuitenkin käytetty, 

tosin  usein  huomattavasti  suuremmassa  mittakaavassa.  Esimerkiksi  Florida 

Institute  of  Technology  Center  of  Software  Testing  Education  and  Research 

tarjoaa Black Box Software Testing kurssia jolla harjoitustyönä opiskelijat testaavat 

hyvinkin  monimutkaisia  ohjelmistoja  kuten  OpenOffice:n  esitysgrafiikkatyökalua 

(FIT 2006). 
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3 Ohjelmistotestaus

3.1 Mustalaatikkotestaus

Jotta  saataisiin  jonkinlainen  kuva  siitä  minkä  tyyppisiä  vaiheita 

mustalaatikkotestaukseen sisältyy,  on tähän kappaleeseen koottu  Cem Kanerin 

kirjassa  Testing  Computer  Software (Kaner  1999) esittämiä  pääkohtia  tältä 

testauksen alueelta.  Tarkoituksena on pohjustaa sitä minkälaiseen ympäristöön 

suunniteltava harjoitustyö tulee sijoittumaan.

Mustalaatikkotestaukseen  siirrytään  yleensä  siinä  vaiheessa,  kun  ohjelmiston 

koodaus  on  suoritettu  tai  ohjelmistosta  on  saatu  ainakin  jokin  toiminnallinen 

kokonaisuus  siinä  määrin  valmiiksi,  että  sitä  pystytään  käyttämään.  Eli  tämä 

tapahtuu pääsääntöisesti siirryttäessä järjestelmätestausvaiheeseen. Tavallisimpia 

mustalaatikkotestaukseen  sisältyviä  vaiheita  ovat  testauksen  suunnittelu, 

hyväksymistestaus,  alustava  vakauden  arviointi,  järjestelmä-  ja 

toiminnallisuustestaus,  beta-testaus,  julkaistavan  kokonaisuuden  arviointi,  sekä 

asiakkaan suorittama hyväksymistestaus ja mahdollinen sertifiointi.

Testauksen ja testitapausten suunnittelu voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun 

määrittelydokumentaatio  on  saavuttanut  vaiheen  jossa  sen  pohjalta  voidaan 

ruveta tekemään pitäviä suunnitelmia. Useimmiten kuitenkin tarkempi testauksen 

suunnittelu on järkevää aloittaa vasta myöhemmissä vaiheissa, jolloin muutokset 

määrittelyihin eivät ole enää niin todennäköisiä.

Ensimmäinen vaihe aloitettaessa kokonaisen ohjelmiston tai sen osan testaus on 

hyväksymistestaus  tai  testaukseen hyväksyntä.  Tämä tapahtuu aina  saataessa 

uusi  versio testattavaksi  ja  tarkoituksena on ainoastaan nopeasti  arvioida onko 

ohjelma riittävän vakaa kattavampaa testausta varten.
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Alustavalla  vakauden  arvioinnilla  pyritään  löytämään  ohjelmiston  heikoimmat 

kohdat  jotka  tulevat  vaatimaan  eniten  testausta.  Nämä  arviot  voidaan  tehdä 

osittain  pohjautuen  dokumentaatioon  ja  niiden  avulla  voidaan  priorisoida 

testattavia osa-alueita sekä muodostaa arvioita testauksen vaatimasta ajasta.

Järjestelmä- ja toiminnallisuustestaus on kattavin vaihe mustalaatikkotestauksessa 

ja  sisältää  monia  eri  osa-alueita.  Tässä  vaiheessa  testataan  muun  muassa 

määrittelyn  ja  ohjelmiston  vastaavuus,  ohjelmiston  tuottamien  tulosten 

oikeellisuus,  käytettävyys,  suorituskyky,  erityisolosuhteet,  virheistä  toipuminen, 

tietoturva, yhteensopivuus, asennus ja ylläpito, ja niin edelleen.

Beta-testauksen tarkoitus  on  saada oikeiden käyttäjien  palautetta  ohjelmistosta 

siinä vaiheessa kun se on todettu riittävän vakaaksi ja toimivaksi käyttöön. Beta-

testausta käytetään usein käytettävyyden arviointiin,  mutta se ei  kuitenkaan ole 

välttämättä kovin tehokas tai nopea menetelmä, eikä anna yhtä tarkkoja tuloksia 

kuin  kontrolloidusti  suoritettu  käytettävyystestaus.  Tietyille  ohjelmistoille  beta-

testaus ei myöskään välttämättä sovellu laisinkaan.

Kun  ohjelmisto  on  valmis,  suoritetaan  sille  julkaisutestaus.  Tässä  vaiheessa 

varmistetaan  että  julkaistava  paketti  on  kunnossa,  dokumentaatio  vastaa 

ohjelmistoa, eikä lopputuotteeseen ole eksynyt mitään sinne kuulumatonta.

Tietylle asiakkaalle toteutetuissa ja räätälöidyissä ohjelmistoissa asiakas yleensä 

suorittaa  vielä  oman  hyväksymistestauksensa.  Joissain  tilanteissa  ohjelmisto 

voidaan  myös  sertifioida  kolmannen  osapuolen  toimesta.  Näiden  testien 

vaatimukset  useimmiten  tiedetään  etukäteen,  joten  on  syytä  varmistua,  että 

ohjelmisto varmasti myös läpäisee ne.
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3.2 Testauksen kattavuuden arviointi

Jos harjoitustyönä on ohjelman testaaminen jollain tavoin, tarvitaan menetelmät 

joilla  testauksen  kattavuutta  ja  riittävyyttä  pystyään  arvioimaan.  Harjoitustyön 

tarkastajan  on  pystyttävä  arvioimaan  kuinka  kattavasti  opiskelija  on  ohjelmaa 

testannut ja toisaalta myös opiskelijan on hyvä pystyä arvioimaan missä vaiheessa 

testaus on hänen mielestään riittävää.

Testaukseen  osalta  täytyy  suunnittelu  vaiheessa  pystyä  arvioimaan  tarvittavan 

testauksen määrää ja testauksen aikana täytyy arvioida kuinka kattavaa testaus 

on ja missä vaiheessa se on riittävää. Yleisesti ottaen nämä ovat hyvin vaikeita 

arvioitavia,  mutta  apuna  voi  käyttää  joitakin  menetelmiä.  Testauksen 

suunnittelussa  käytetään  apuna  niin  sanottuja  mutkikkuus-  eli 

kompleksisuusmittoja. Nämä perustuvat hyvin pitkälti ohjelmakoodin analysointiin 

ja niiden avulla voidaan paikantaa ohjelmistosta erityisen monimutkaisia osia jotka 

tulevat  vaatimaan  paljon  testausta.  Tunnetuimmat  mutkikkuusmitat  ovat 

Halsteadin mitta, joka perustuu ohjelmassa esiintyvien operandien lukumäärään, 

ja  McCaben  syklomaattinen  numero,  joka  kuvaa  ohjelman  kontrolliverkon 

haarautumiskohtien lukumäärää. (Haikala & Märijärvi 2004)

Testauksen  riittävyyttä  voidaan  arvioida  niin  sanotuilla  kattavuusmitoilla,  joista 

yleisimmät  ovat  lausekattavuus,  päätöskattavuus  ja  ehtokattavuus.  Näiden 

mittareiden  hyödyntäminen  vaatii  yleensä  koodin  analysointia  tai  jonkinlaisten 

erityisten  työkalujen  käyttöä.  Lausekattavuus  kuvaa  kuinka  suuri  osa  ohjelman 

lauseista  on  suoritettu  vähintään  kerran.  Täydellinen  lausekattavuus  on  usein 

mahdotonta  saavuttaa  ja  yli  90  prosenttiakin  on  hyvin  harvinaista. 

Päätöskattavuudessa  edellytetään  että  ehtorakenteet  saavat  vähintään  kerran 

molemmat arvonsa ja ehtokattavuudessa taas kaikkien päätökseen vaikuttavien 

ehtojen  on  saatava  kaikki  arvonsa.  Täydellisen  kattavuuden  saavuttaminen  on 

usein  mahdotonta  ja  yksinkertaistenkin  ohjelmien  tapauksessa  testitapauksien 

määrä  nousee  helposti  hyvin  korkeaksi.  Näiden  mittojen  lisäksi  kattavuuden 

arviointi  voidaan  perustaa  myös  löydettyjen  virheiden  määrään  ja  virhekäyrän 

tasaantumiseen.  Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että  testauksen  edetessä  uusien 
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löydettyjen  virheiden  määrä  vähenee,  kunnes  jossain  vaiheessa  se  voidaan 

katsoa  merkityksettömäksi  verrattuna  testaukseen  käytettyihin  resursseihin. 

(Haikala & Märijärvi 2004)

Virheiden  kylväminen  (error  seeding)  on  yksi  mahdollinen  tapa  arvioida 

ohjelmassa  olevien  virheiden  määrää.  Tässä  menetelmässä  koodiin  lisätään 

tarkoituksellisia  virheitä  ja  vertaamalla  niiden  ja  löydettyjen  virheiden  suhteita 

voidaan arvioida ohjelmassa vielä piileviä virheitä. Kaavassa 1 on kuvattuna tämä 

yksinkertainen laskutoimitus.

Normaalisti ohjelmistotyössä ei kuitenkaan käytetä virheiden kylvämistä, sillä siitä 

aiheutuu  melko  paljon  lisätyötä  ja  helposti  jää  se  mahdollisuus  ettei  kaikkia 

kylvettyjä virheitä ole muistettu poistaa. (Haikala & Märijärvi 2004)

3.3 Käyttöliittymästä tapahtuvassa testauksessa huomioitavia 
virheitä

Suunniteltaessa testausta on hyvä tietää minkä tyyppisiin virheisiin ohjelmistossa 

on syytä kiinnittää erityisesti  huomiota ja kuinka nämä virheet on havaittavissa. 

Tästä  on  myöskin  apua  testauksen  harjoitustyöksi  toteutettavan  ohjelman 

suunnittelussa.
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x=x ' y
y '

x=oikeaavirhettä
y=kylvettyävirhettä
x '=testauksessalöydetyt oikeat virheet
y '=testauksessalöydetyt kylvetyt virheet



Kirjassaan  How to  Break  Software,  James  Whittaker  listaa  paljon  mahdollisia 

virheitä ja menetelmiä joilla nämä voidaan havaita. Hän käsittelee myöskin hyvin 

kattavasti  käyttöliittymästä  tapahtuvaa  testausta  ja  siihen  liittyviä  olennaisia 

virheitä. (Whittaker 2003)

Pääsääntöisesti  käyttöliittymän  tehtävä  on  ottaa  vastaan  käyttäjän  syötteitä  ja 

esittää ohjelman tuottamia tuloksia. Syötteitä testattaessa tulisikin ottaa huomioon 

muun muassa kuinka ohjelma käsittelee virheellisiä tai puuttuvia syötteitä, onko 

datatyyppien asettamat rajoitteet otettu huomioon syötteiden käsittelyssä, kuinka 

toisiinsa  vaikuttavat  syötteet  vaikuttavat  ohjelman  toimintaan  ja  aiheuttaako 

syötteiden toistaminen virhetilanteita. Tarkoituksena on siis selvittää ettei ohjelma 

prosessoi  syötteitä  jotka  voisivat  johtaa  johtaa  virhetilanteeseen  ja  informoi 

käyttäjää virheellisistä syötteistä. Koska mahdollisten syötteiden määrä on usein 

periaatteessa rajaton, on tässä tilanteessa erityisen tärkeää suorittaa testaus hyvin 

järjestelmällisesti.  Tuntemalla  esimerkiksi  käytetyn  ohjelmointikielen  tai 

järjestelmän heikkoudet  erilaisten datatyyppien osalta  pystytään kuitenkin  usein 

rajaamaan olennaista syöteavaruutta huomattavasti. (Whittaker 2003)

Kun on todettu että ohjelma selviää erilaisista syötteistä ongelmitta, voidaan siirtyä 

tarkastelemaan  ohjelman  tuottamia  tuloksia.  Aluksi  on  syytä  tarkastella  millä 

tavalla ja mihin tuloksiin aiemmat mahdolliset syötteet vaikuttavat, jolloin voidaan 

myös arvioida onko syötteitä testattaessa jäänyt huomioimatta joitain yhdistelmiä 

jotka  voivat  johtaa  virhetilanteisiin.  Tämän  lisäksi  on  syytä  myös  tarkastella 

tulosten  oikeellisuutta,  sekä  mahdollisten  muutosten  tai  päivitysten  vaikutusta 

tuloksiin. (Whittaker 2003)

Edellä  mainitut  testitapaukset  perustuivat  ulkoa  tuleviin  syötteisiin  ja  niiden 

seurauksena  muodostuviin  tuloksiin.  Testattaessa  ohjelmaa  on  kuitenkin 

huomioitava  myös  sen käyttämä tallennettu  data  sekä sisäinen  toiminta.  Näitä 

seikkoja  tarkasteltaessa  siirrytään  puhtaasta  mustalaatikkotestauksesta  niin 

sanottuun harmaalaatikkomalliin, jossa otetaan osittain huomioon myös ohjelman 

sisäinen  rakenne.  Tarkastelussa  ovat  siis  tallennetun  datan  yhteisvaikutus 

syötteiden kanssa, käytettyjen tietorakenteiden rajat, sekä näiden rajojen tarkkailu 
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suorituksen aikana. Toiminnallisten ja laskennallisten ominaisuuksien osalta taas 

olennaisia testitapauksia ovat muun muassa virheelliset operaatioiden ja arvojen 

yhdistelmät, rekursiiviset suoritusrakenteet, sekä laskennallisten tulosten ylivuoto 

tapaukset. (Whittaker 2003)
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4 Demo-ohjelmaan pohjautuvan ohjelmistotestauksen 
harjoitustyön toteutus

Ohjelmistotestauksen  opetuksen  kehittämiseksi  suoritettiin  kokeilu  testaukseen 

liittyvän  harjoitustyön  toimivuudesta  Lappeenrannan  teknillisen  yliopiston 

Ohjelmistotuotannon  kurssilla  keväällä  2007.  Kokeilussa  opiskelijoille  tarjottiin 

vapaaehtoisena  harjoitustyönä  tehtävä  ohjelman  testaus.  Harjoitustyötä  varten 

toteutettiin yksinkertainen demo-ohjelma, jota opiskelijat testasivat tarkoituksenaan 

löytää  ohjelmasta  virheitä  ja  toisaalta  kertoa  mielipiteensä  ja  kehitysideansa 

kyseisen kaltaisesta harjoitustyöstä.

Tehtävänannossa  ohjelman  mukana  toimitettiin  yksinkertainen  käyttöohje  sekä 

ohjelman lähdekoodit. Vastauksensa opiskelijat antoivat web -lomakkeella, jossa 

esitetyt  kysymykset  löytyvät  liitteestä  1  ja  vastauksia  käsittelen  tarkemmin 

kappaleessa 5.

4.1 Demo-ohjelman toteutus

Harjoitustyökokeilua  varten  toteutettu  demo-ohjelma  oli  hyvin  yksinkertainen 

yhteystietojenhallintajärjestelmä.  Ohjelman  aiheen  valinta  tapahtui  pääasiassa 

kurssin  aiempien  harjoitustöiden  aihepiirin  perusteella  ja  täten  saavutettiin 

tietynlainen jatkuvuus harjoitustöiden välille,  mutta toisaalta tästä aiheutui  myös 

tiettyjä  ongelmia.  Kuvassa  2 on  ruutukaappaus  toteutetun  ohjelman 

käyttöliittymästä,  josta  on  jossain  määrin  nähtävissä  kuinka  yksinkertaisesta 

sovelluksesta on kyse.

Tarkoituksena  oli  ensin  toteuttamaa  mahdollisimman  virheetön  ohjelma,  johon 

tämän  jälkeen  kylvetään  tiettyjä  virheitä.  Vertaamalla  tunnettuja  virheitä 

opiskelijoiden  löytämiin  virheisiin  voidaan  toisaalta  arvioida  opiskelijoiden 

suorittaman testauksen kattavuutta ja toisaalta myös ohjelman varsinaista laatua 

sekä kehitysvaiheessa suoritetun testauksen kattavuutta.
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Ohjelman  toteutukseen  valittiin  kieleksi  Python,  jonka  käyttöä  on  lisätty  myös 

ohjelmointi  kurssien  yhteydessä.  Ohjelmointikielellä  ei  kuitenkaan  tässä 

tapauksessa  ole  juurikaan  merkitystä,  koska  tehtävä  liittyy 

mustalaatikkotestausmenetelmiin. Harjoitustyön jatkokehitystä ajatellen Python on 

kuitenkin  hyvin  selkeä  kieli  ja  lähdekoodia  pystyy  analysoimaan  suhteellisen 

vähäiselläkin ohjelmoinnin tuntemuksella. Tämän lisäksi Python itsessään sisältää 

testausmoduulit unittest yksikkötestaukseen, test regressiotestauksiin  ja  doctest 

yksinkertaisempiin testitapauksiin (Rossum 2006).

Python  -kielen  sisäiset  testityökalut  liittyvät  kuitenkin  enemmän  alempiin 

testaustasoihin,  eikä  niitä  tässä  tapauksessa  voida  hyödyntää.  Sen  sijaan 

ohjelmaan  harkittiin  liitettäväksi  suorituskattavuuden  seurantaan  käytettävää 

coverage -pythonmoduulia  (Batchelder  2004).  Tämä  lisäosa  olisi  tarjonnut 

opiskelijoille sekä harjoitustyön tarkastajalle mahdollisuuden tarkastella testauksen 

aikana  saavutettua  suorituskattavuutta.  Coverage -moduulin  käytöstä  jouduttiin 

kuitenkin luopumaan osittain toteutuksessa ilmenneiden esteiden ja osittain turhan 

monimutkaisuuden välttämiseksi. 

Käyttöliittymä  toteutettiin  käyttäen  Python  standardia  TkInter 

-käyttöliittymäkirjastoa,  joka  tulee  mukana  useimmissa  Python 

-asennuspaketeissa.  Lisäksi  ohjelma  paketoitiin  PyInstaller  työkalulla,  ilman 

Python  -tulkin  asennusta  ajettavissa  olevaksi  Windows-ohjelmaksi  (Bajo  G.  ja

McMillan G.  2006).  Täten ohjelmasta saatiin  mahdollisimman helppokäyttöinen, 

koska sen ajaminen ei vaadi ylimääräisten kirjastojen tai välttämättä edes Python -

tulkin asentamista.

14



4.2 Toteutuksessa havaittuja ongelmia

Ohjelman  suunniteluun  ja  alustavaan  pohjatyöhön  käytettävissä  olleen  ajan 

rajallisuudesta  johtuen toteutuksessa ilmeni  joitain  ongelmia.  Näistä  havaituista 

puutteista huolimatta kokeilusta saatu tulos oli  suhteellisen hyvä ja opiskelijoilta 

saatu palaute pääsääntöisesti positiivista.

4.2.1 Toiminnallisuus ja virheiden kylväminen

Testattavaksi  toteutetun  ohjelman  aihevalintaan  ja  suunnitteluun  olisi  pitänyt 

paneutua  huolellisemmin.  Yhteystietojenhallintaohjelma  osoittautui  testauksen 

kattavuuden  arviointiin  käytettävien  virheiden  kylvämisen  kannalta  melko 

rajalliseksi.  Koodi  muodostui  hyvin  käyttöliittymä  keskeiseksi  eikä  sisältänyt 

juurikaan  toiminnallisia  ominaisuuksia,  joiden  lisääminen  taas  olisi  vaatinut 

huomattavasti lisää aikaa. Koska ohjelma sisälsi hyvin vähän tiedon prosessointia, 
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ei tarkoituksellisille virheille jäänyt juurikaan mielekkäitä sijoituspaikkoja ja kylvetyt 

virheet jouduttiin sisällyttämään lähinnä syötteiden käsittely- ja tarkastusrutiineihin. 

Syötetyn tiedon prosessointi rajoittui periaatteessa nimilistan aakkosjärjestykseen. 

Tämän lisäksi  Python  dynaamisena  ohjelmointikielenä  poisti  melko  tehokkaasti 

esimerkiksi  perinteiset  muistinhallintaan  ja  muuttujien  raja-arvoihin  liittyvät 

ongelmat.  Loppujen lopuksi ohjelmaan kylvetyt  virheet jäivät  hyvin  vähäisiksi  ja 

melko triviaaleiksi tapauksiksi, joiden merkitys harjoitustyön tulosten arvioinnissa 

on melko mitätön.

4.2.2 Käyttöliittymän toteutus

TkInter -kirjasto oli käyttöliittymän toteutukseen jossain määrin kankea ja aiheutti 

virheitä  ilman tarkoituksellista  suunnitteluakin.  Vaikeuksia  aiheutti  erityisesti  se, 

että TkInter tarjoaa melko rajallisen määrän erilaisia käyttöliittymä komponentteja. 

Esimerkiksi hyvin useista sovelluksista tutut välilehdet puuttuvat kokonaan ja niitä 

varten jouduttiin toteuttamaan oma komponentti. Tämän lisäksi TkInter -kirjasto on 

joiltain  osin  hyvinkin  huonosti  dokumentoitu.  Kaikki  tämä  hidasti  ohjelmointi 

prosessia  huomattavasti  ja  vei  turhan  suuren  osan  ohjelman  toteutukseen 

varatusta  ajasta.   Tässä  tapauksessa  TkInter  oli  kuitenkin  käytännöllisin  ja 

todennäköisesti  ainoa  mahdollinen  vaihtoehto  graafisen  käyttöliittymän 

toteutukseen,  sillä  se  kuuluu  useimmissa  tapauksissa  vakiona  Python 

-asennuspakettiin. 

Vaikka  Python  on  tietyssä  määrin  alustariippumaton  ohjelmointikieli,  osoittautui 

osa  tarkoituksella  ohjelmaan  jätetyistä  virheistä  alustariippuvaisiksi.  Esimerkiksi 

yhteystietojen  aakkosjärjestyksessä  esiintynyt  merkkijonojen  käsittelyyn  ja 

merkistökoodauksiin  liittyvä  virhe  toteutui  ainoastaan  kehityksessä  käytetyllä 

Linux-järjestelmällä,  jossa  Tkinter:n  oletusarvoinen  merkistökoodaus  erosi 

Windows-alustasta.  Tämän tyyppisillä  ongelmilla  ei  tietysti  tässä  vaiheessa  ole 

merkittävän suurta vaikutusta, mutta osaltaan ne voivat vaikeuttaa harjoitustyöstä 

saatujen tulosten tarkastelua.
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5 Kokeilun tulokset

Vapaaehtoisena  harjoitustyönä  ohjelmistotuotannon  kurssilla  keväällä  2007 

toteutetussa kokeilussa työn palauttaneita opiskelijoita oli ainoastaan viisi. Tästä 

vähäisestä  otannasta  huolimatta  voidaan  saaduista  vastauksista  tehdä  joitain 

päätelmiä. Yleisesti ottaen useiden vastausten laajuudesta ja laadusta päätellen 

työ  oli  koettu  mielenkiintoiseksi.  Keskimäärin  vastanneet  opiskelijat  olivat 

arvioineet  käyttäneensä  testaukseen  noin  kaksi  tuntia  ja  parhaimmillaan  neljä, 

mikä  on  työstä  luvattuun  maksimissaan  kahteen  lisäpisteeseen  nähden 

suhteellisen hyvin.

5.1 Harjoitustyöhön saatujen vastausten analysointi

5.1.1 Opiskelijoiden valitsemat testausmenetelmät

Tehtävänannossa ei tarkemmin määritelty kuinka testaus tulisi suorittaa tai mitä 

yksityiskohtaisempia menetelmiä tulisi  käyttää,  joten opiskelijat  saivat itse valita 

lähestymistapansa. Neljä viidestä opiskelijasta ilmoitti  suorittaneensa testauksen 

järjestelmätestauksena,  siinä  määrin  mitä  oli  mahdollista  ilman 

määrittelydokumentaatiota,  käyttäen  mustalaatikko  -lähestymistapaa.  Yksi 

opiskelija kertoi  tutustuneensa myös ohjelman lähdekoodiin, josta ei  kuitenkaan 

ollut  löytänyt  juurikaan  tukea  testauksen  suunnitteluun.  Yleisesti  ottaen 

opiskelijoiden  kuvaukset  käyttämistään  menetelmistä  vaikuttivat  hyviltä  ja 

järjestelmällisiltä,  mutta  joiltain  osin  oli  myös  huomattavissa  ettei  testaukseen 

liittyviä käsitteitä välttämättä oltu täysin ymmärretty. Esimerkiksi testauksen jako v-

mallin  mukaisiin  moduuli-,  integraatio-  ja  järjestelmätestausvaiheisiin,  vaikka 

toteutus  olikin  lähinnä  järjestelmän  testausta,  kertoo  siitä  ettei  näiden  tasojen 

välisiä eroja ole ymmärretty täysin oikein.
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5.1.2 Löydetyt virheet

Keskimäärin opiskelijat  ilmoittivat  löytäneensä noin kymmenen virhettä,  tulosten 

vaihdellessa viiden ja viidentoista välillä. Kysymyksen neljä kohdalla suurin osa 

virheistä  oli  luokiteltu  lähinnä  kosmeettisiksi  (keskimäärin  53%)  tai  ainoastaan 

ohjelman normaalia käyttöä haittaaviksi (39%). Tämä on siinä mielessä odotettu 

tulos sillä ohjelmasta pyrittiin poistamaan kriittiset virheet, jotka olisivat toisaalta 

olleet turhan helppo havaita ja toisaalta jos ohjelmaa ei pysty kunnolla ajamaan on 

myöskin sen järjestelmällinen testaus lähes mahdotonta. Virheiden luokittelussa oli 

kuitenkin  havaittavissa  se,  että  eri  opiskelijat  arvioivat  virheiden  merkittävyyttä 

hyvinkin  eri  tavoin.  Yhdellä  oli  kaikki  virheet  luokiteltu  kosmeettisiksi  kun  taas 

toisella suurin osa oli merkitty normaalia käyttöä haittaaviksi.

Yleisimmin  mainittu  virhe  oli  ohjelman  hyväksymät  virheelliset  syötteet  kuten 

epäkelvot  sähköpostiosoitteet  tai  kirjaimet  postinumerokentässä.  Näiden  lisäksi 

opiskelijat  olivat  kiinnittäneet  melko  paljon  huomiota  erilaisiin  puutteisiin 

toiminnallisuudessa ja käytettävyydessä, kuten esimerkiksi varmistuskysymysten 

puute  tietoja  poistettaessa,  avattaessa  ja  tallennettaessa  sekä  ohjelmaa 

suljettaessa.

5.1.3 Arviot testauksen kattavuudesta

Kysymyksessä  kuusi  pyydettiin  arvioimaan  oman  testauksensa  kattavuutta. 

Opiskelijoiden antamat  arviot  testauksen kattavuudesta  olivat  hyvin  vaihtelevia, 

mutta  useimmat kuitenkin arvioivat  kattavuuden riittäväksi  olosuhteisiin nähden. 

Ainoastaan  yksi  opiskelija  oli  käyttänyt  kattavuuden  arviointiin  virhekäyrän 

tasaantumista,  joka  tässä  tapauksessa  olikin  oikeastaan  ainoa  käytännöllinen 

mitta. Muut olivat perustelleet arvionsa testauksen riittävyydestä lähinnä sillä, että 

ohjelmaa oli testattu niin laajasti kuin annetun materiaalin ja resurssien puitteissa 

oli mahdollista.
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5.1.4 Muut mielipiteet ohjelmasta

Loput kysymyksistä käsittelivät ohjelman laatua, julkaisuvalmiutta, kilpailukykyä ja 

mielipiteitä koskien ohjelman jatkokehitystä.  Yleisesti  ottaen opiskelijat katsoivat 

ohjelman olevan virheiden korjauksen ja pienen parantelun jälkeen annettavissa 

asiakkaalle, mutta sen käytännöllisyyden ja hyödyllisyyden suhteen oltiin hieman 

epävarmoja.  Jatkokehitykseen  liittyen  useimmat  totesivat  ohjelman  olevan 

lähtökohdiltaan  hyvä  ja  lisäämällä  ominaisuuksia  siitä  olisi  mahdollista  saada 

aikaan hyväkin ohjelmistotuote. Kilpailu mahdollisuudet kyseisellä sovellusalueella 

useimmat  kuitenkin  totesivat  sen  verran  heikoiksi,  ettei  tähän  tarkoitukseen 

katsottu  kannattavaksi  lähteä  kehittämään  kaupallista  ohjelmistotuotetta. 

Yleisestiottaen opiskelijat olivat tehneet tässä kohdin hyvinkin realistisia arvioita ja 

perustelleet niitä järkevästi.

5.2 Opiskelijoilta saatu yleinen palaute

Yleisessä  kurssin  arvioinnissa  tälle  vapaaehtoiselle  harjoitustyölle  annettu 

keskiarvosana oli 2,875 (asteikolla 1-5). Tämä tulos on kuitenkin jossain määrin 

merkityksetön,  sillä  hajonta  oli  suuri  ja  arvion  olivat  ilmeisesti  antaneet  myös 

muutamat opiskelijat jotka eivät olleet kyseistä harjoitustyötä tehneet.

Eniten harjoitustyöhön vastanneet kaipasivat ohjelman määrittelydokumentaatiota, 

mikä olisi helpottanut testauksen suunnittelua ja järjestelmällistä testausta. Tällä 

kertaa  varattu  aika  ei  kuitenkaan  riittänyt  kyseisten  dokumenttien  laadintaan. 

Jotkin opiskelijat  olivat  myös verranneet ohjelmaa aiemmin kurssilla laatimiinsa 

määrittelyihin,  mikä  oli  oikeastaan  odotettavissa,  koska  ohjelma  liittyi  samaan 

aiheeseen. Tästä oli kuitenkin seurauksena periaatteessa aiheettomia kuvauksia 

puutteellisesta  toiminnallisuudesta,  koska  ohjelmaa  verrattiin  dokumentaatioon 

jonka pohjalta sitä ei oltu tehty. 

Erityisesti kiitosta sai ohjelman helppokäyttöisyys ja se ettei sen ajaminen vaatinut 

mitään  erityistoimenpiteitä,  asennuksia  tai  tiettyä  käyttöjärjestelmää.  Tältä  osin 

voidaan siis sanoa tavoitteiden täyttyneen.

19



6 Kehitysmahdollisuudet

Kokeilusta  saadusta  palautteesta  voidaan  päätellä  harjoitustyön  olleen 

opiskelijoiden mielestä melko hyödyllinen ja mielenkiintoinen, joten voidaan olettaa 

että ajatusta kannattaa lähteä kehittämään edelleen. 

Selkeimmin opiskelijoiden puolelta esille tullut puute harjoitustyössä oli ohjelman 

määrittelydokumentaation  puuttuminen.  Mikäli  ohjelman  mukana  olisi  toimitettu 

määrittely,  jonka  mukaan  se  on  toteutettu,  olisi  ohjelman  toiminnallisuuden  ja 

puutteiden  arviointi  ja  kirjaaminen  ollut  huomattavasti  helpompaa.  Tämä  myös 

helpottaisi opiskelijoiden vastausten arviointia, kun tiedetään tarkasti ainakin tietyt 

asiat joita vastauksista pitäisi käydä ilmi. 

Toteutuksessa havaittiin myös valitun ohjelma-aiheen rajallisuus toiminnallisuuden 

ja sitä kautta virheiden kylvämismahdollisuuksien osalta. Mikäli jatkossa halutaan 

käyttää  samaa ohjelmaa,  on  sitä  tietysti  mahdollista  kehittää edelleen ja  lisätä 

siihen  toiminnallisuutta.  Tämä  kuitenkin  johtaa  melko  väistämättä  siihen,  että 

ohjelma ja sen lähdekoodi kasvaa turhan suureksi ja monimutkaiseksi. Näin ollen 

olisi  todennäköisesti  parempi  vaihtoehto  suunnitella  jokin  käyttöliittymältään 

tiiviimpi,  mutta  toiminnallisuudeltaan  monipuolisempi  ohjelma  vaihtoehto,  jossa 

otetaan huomioon paremmin käyttöliittymästä  tapahtuva  testaus sekä virheiden 

kylväminen.

Demo-ohjelman  toteutuksessa  esiin  tulleet  ongelmat  ja  puutteet  TkInter 

-käyttöliittymäkirjaston  käytössä  johtuivat  myöskin  osittain  käyttöliittymän 

monimutkaisuudesta.  Toteutuksessa  jouduttiin  turvautumaan  turhan 

monimutkaisiin rakenteisiin, koska kyseinen kirjasto on melko suppea,  eikä tarjoa 

kovinkaan  monipuolisia  komponentteja.  Tilannetta  voitaisiin  parantaa  joko 

suunnittelemalla  käyttöliittymä  paremmin  mukailemaan  TkInter:n  asettamia 

rajoitteita  tai  käyttämällä  jotain  kehittyneenpää  käyttöliittymäkirjastoa.  Tämä 

todennäköisesti  selkeyttäisi  koodin  rakennetta  ja  siten  parantaisi  sen 

ymmärrettävyyttä, jolloin opiskelijoiden olisi myös helpompi käyttää myös ohjelman 

lähdekoodia apuna suunnitellessaan ohjelman testausta. Hyvä vaihtoehto Tkinter -
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käyttöliittymäkirjastolle  voisi olla esimerkiksi GTK+ ja sen PyGTK rajapinta, sekä 

Glade XML -käyttöliittymäkuvauskieli, jonka avulla käyttöliittymän toteutus voidaan 

kokonaan piilottaa ja erottaa itse ohjelman toteutuksesta (PyGTK 2006).

Muiden  käyttöliittymäkirjastojen  käyttö  voi  kuitenkin  rajoittaa  ohjelman 

käytettävyyttä eri alustoilla ja sen paketoiminen yksittäiseksi ajettavaksi tiedostoksi 

voi  osoittautua  hyvin  vaikeaksi  ellei  jopa  mahdottomaksi.  Tässä  tilanteessa 

joudutaan  todennäköisesti  harkitsemaan  myös  ohjelmointi  kielen  vaihtoa. 

Esimerkiksi  Java  voisi  olla  alustariippumattomuutensa  ja  monipuolisten 

käyttöliittymä  komponenttiensa  ansiosta  varteen  otettava  vaihtoehto.  Huonona 

puolena  kuitenkin  Java  -koodi  voi  olla  vähemmän  ohjelmointia  osaavalle 

huomattavasti vaikeampaa ymmärtää.
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7 Johtopäätökset

Suoritetusta  ohjelmistotestaukseen  liittyvän  harjoitustyön  kokeilusta  ei  syntynyt 

suoraan  erityisen  käytännöllistä  materiaalia  tämän  tyyppiseen  harjoitustyöhön, 

mutta  tuloksista  saatiin  kuitenkin  jonkinlainen  pohja  mahdollista  jatkokehitystä 

ajatellen.  Saadun  palautteen  ja  havaittujen  ongelmien  pohjalta  harjoitustyötä 

voidaan  jalostaa  tarjoamaan  enemmän  hyötyä  niin  opiskelijoille  kuin  kurssin 

pitäjillekin.

Opiskelijoiden puolelta selkeimpänä ongelmana esiin nousi testattavan ohjelman 

määrittelydokumentaation puuttuminen. Tämä ei pelkästään hankaloita testauksen 

suorittamista vaan myös sen tulosten arviointia. Mikäli ohjelman ominaisuuksia ja 

toiminnallisuutta  ei  ole  dokumentoitu,  ei  näissä  havaittuja  puutteita  voida 

myöskään tarkasti luokitella virheiksi. Tästä syystä opiskelijoiden voi olla hankalaa 

päätellä mitkä seikat on syytä  huomioida vastauksissa ja toisaalta harjoitustyön 

tarkastajan  on  melko  mahdotonta  arvioida  opiskelijoiden  vastauksia,  koska 

kyseessä on lähinnä jokaisen henkilökohtaiset mielipiteet ohjelman toiminnasta.

Toinen merkittävä ongelma oli  ohjelman aiheen vaikea sovitettavuus vallitseviin 

rajoitteisiin ja valittuihin menetelmiin. Yhteystietojenhallintajärjestelmää olisi ehkä 

helppo  laajentaa  toiminnallisilta  ominaisuuksiltaan,  mutta  se  johtaisi 

todennäköisesti  lähdekoodin  merkittävään  paisumiseen.  Tärkeää  olisikin  löytää 

aihealue  jolla  pystytään  saavuttamaan  mahdollisimman  hyvä  tasapaino  kodin 

yksinkertaisuuden  ja  monipuolisen  toiminnallisuuden  välille.  Mikäli  kuitenkin 

luovutaan  tavoitteesta  pitää  lähdekoodi  suoraviivaisena  ja  mahdollisimman 

helposti ymmärrettävänä, voidaan periaatteessa käyttää mitä tahansa ohjelmaa.

Tätä  menetelmää  hyödyntymällä  olisi  kuitenkin  mahdollista  lisätä 

ohjelmistotestauksen osuutta ohjelmistotuotannon perusopetuksessa, sekä tarjota 

opiskelijoille hyödyllinen käytännön kokemus ohjelmistotestauksesta. Harjoitustyö 

vaatii kuitenkin huomattavasti jatkokehitystä, jotta siitä saadaan mahdollisimman 

paljon hyötyä niin opiskelijoiden kuin kurssinpitäjienkin puolelta. 
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Liite 1: Harjoitustyössä käytetyn vastauslomakkeen sisältämät 
kysymykset

OSA 1: TESTAUS
 1. Ohjelman testaukseen ja arviointiin käytetty aika kokonaisina tunteina
 2. Miten suoritit ohjelman testauksen? Käytä vastauksessasi kurssikirjan 

lukujen 15.2-15.4 käsitteitä.
 3. Kuinka monta virhettä löysit ohjelmasta ja dokumenteista yhteensä 

(puutteita, ristiriitoja, ongelmia, tms.)?
 4. Luokittele löytämäsi virheet vakavuuden perusteella

 1. Estää ohjelman normaalin käytön (%-osuus, 0-100)
 2. Haittaa ohjelman normaalia käyttöä (%-osuus, 0-100)
 3. Kosmeettinen virhe, ei vaikuta käyttöön (%-osuus, 0-100)

 5. Listaa vähintään 3 tärkeintä virhettä alla olevaan laatikkoon alla 
olevassa muodossa. Mikäli virheitä on paljon, voit toimittaa listan 
myös sähköpostin liitteenä osoitteeseen lty.ti5214000@lut.fi, esim. 
Excel-taulukkona.
numero (1..N): virhekuvaus; vakavuus (numero 1-3, ks. kohta 4); miten 
virhe ilmenee/toistuu/löytyy

 6. Arvioi testauksesi kattavuus ja riittävyys (ks. kurssikirjan luku 15.5).
 7. Yleinen arviosi ohjelman laadusta testauksesi perusteella; päätä arvio 

johtopäätökseen siitä, kannattaisiko ohjelma antaa asiakkaalle.
OSA 2: ARVIOINTI

 8. Miten arvioit ohjelman ja dokumentaation (asennus-, käyttö- yms. 
ohjeet) seuraavia ominaisuuksia
(1=täysin riittämätön ... 5=erittäin hyvä; mahdollisia lisäkommentteja)

 1. Ohjelman toiminnallisuuden riittävyys
 2. Ohjelman käytettävyys
 3. Dokumentaation riittävyys
 4. Dokumentaation ymmärrettävyys

 9. Mitä mieltä olet virheiden määrästä
(1 = ei merkitystä ... 5=ehdottomasti liikaa; mahdollisia lisäkommentteja)

 1. Ohjelmassa
 2. Dokumentaatiossa

 10.Voiko/kannattaako tästä ohjelmasta sinun mielestäsi kehittää 
ohjelmistotuote?

 11.Kannattaisiko tälle sovellusalueelle kehittää jokin muu kaupallinen 
ohjelmistotuote?

 12.Jos tätä ohjelmaa kehitetään edelleen, mitkä olisivat sinusta 
tärkeimmät kehityskohteet?

 13.Muuta palautetta ohjelman teettäjälle ja tekijälle (muista 
positiivisuus!)
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