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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
ACM

Association for Computing Machinery

CS2013

Computer Science Curricula 2013
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Software Engineering 2004
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Software Engineering Education Knowledge
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JOHDANTO

Testaustyön merkitys ohjelmistokehityksessä on kasvanut sen myötä, kun ohjelmistojen
koko on kasvanut ja toteutus monimutkaistunut. Tarve testausopetuksen kehittämiseen on
tunnistettu myös korkeakouluissa. Tässä raportissa kuvataan lähtökohdat ja työvaiheet
Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tehdystä oppimateriaalista, joka käsittelee
ohjelmistotestauksen perusteita.

1.1 Tausta
Työn aiheen valinta perustui tilanteeseen, jossa ohjelmistotestaukseen keskittyvää erillistä
opintojaksoa ei vielä ollut Lappeenrannan teknillisen yliopiston kurssitarjonnassa. Työn
alkuperäisenä tarkoituksena oli koostaa ohjelmistotestauksen perusteisiin keskittyvä opas,
joka olisi täydentänyt Lauri Kyttälän diplomityössä koottua kurssimateriaalia ”C-kieli ja
Käytännön

ohjelmointi”.

Työn

viivästymisen

ja

samanaikaisten

tietotekniikan

koulutusohjelman opintojaksoihin tehtyjen muutosten seurauksena päädyttiin lopulta
ratkaisuun, jossa työn tuloksena syntyvää oppimateriaalia tultaisiin käyttämään uudella
ohjelmistotestausta

käsittelevällä

opintojaksolla

keväällä

2015.

Tietotekniikan

opintosuunnitelmaan lukuvuodelle 2014-2015 lisätyn opintojakson ”Ohjelmistotestauksen
perusteet” (CT60A4150) kuvaus ja tiedot löytyvät Lappeenrannan teknillisen yliopiston
Noppa-portaalin sivulta [1].
Testaus on taito, joka opitaan parhaiten käytännön töitä tekemällä. Testaustyössä alkuun
pääseminen ja ammattitaidon kehittyminen edellyttävät kuitenkin aina myös perusteorian
ja käsitteiden tuntemusta ja ammattisanaston hallintaa. Yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän
IBM (International Business Machines) Systems and Technology Group raportissa [2]
viitataan tietotekniikka-alan merkittävissä suuryrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden
näkemyksiin, joiden mukaan tietotekniikan koulutusohjelmista valmistuneilla on yleisesti
ottaen erinomaiset lähtötiedot ja taidot ohjelmistojen suunnittelusta ja ohjelmoinnista. Sen
sijaan testauksen perustietojen ja taitojen osaamistaso on työelämän tarpeisiin nähden
heikko eikä vastavalmistuneilla ole edellytyksiä aloittaa testaustyötä käytännössä ilman
teoreettista lisäkoulutusta.
Testaustyö mahdollisena tulevaisuuden ammattina oli vaikutteena myös tämän työn aiheen
valinnassa.

Omakohtainen

kokemus
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testaukseen

liittyvän

opetuksen

vähyydestä

koulutuksen

aikana

herätti

kysymyksen

valmistuvan

pitäisi

ohjelmistotestauksesta

mitä

tietotekniikan

tietää.

Myös

koulutusohjelmasta

havainto

kaupallisen

sertifiointiohjelman mainonnasta testaajan ammattipätevyyden mittarina antoi sysäyksen
perehtyä aiheeseen, ja selvittää millaisia valmiuksia testaustyöhön haluavalta edellytetään
ja kuinka omia osaamisvalmiuksia voisi parantaa. Perusteet tämän työn tekemiseen ovat
lähtöisin sekä kirjoittajan omasta mielenkiinnosta aiheeseen että Lappeenrannan teknillisen
yliopiston tarpeesta kehittää ohjelmistotestauksen opetusta, jotta tietotekniikan opetuksen
sisältö vastaisi paremmin haasteita tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä.

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset
Tässä raportissa kuvatun työn tarkoituksena oli selvittää ja määritellä ohjelmistotestauksen
perusteiden aihesisältö, jonka pohjalta voitaisiin koostaa suomenkielinen oppimateriaali
opintojaksolle ”Ohjelmistotestauksen perusteet”.
Oppimateriaalin koostamista varten tuli selvittää seuraavia kysymyksiä:


Miten

ohjelmistotestausta

opetetaan

alemman

korkeakoulututkinnon

koulutusohjelmissa ja mihin opetuksen sisältö perustuu?


Mitä

ohjelmistotestauksen

perusteita

käsittelevälle

kurssille

tarkoitetun

oppimateriaalin tulisi sisältää?
Testausopetuksen kehittämisen näkökulmasta työssä selvitettiin myös kysymyksiä:


Mitä korkeakoulujen testausopetuksesta, menetelmistä ja käytännöistä on esitetty
alan tieteellisissä julkaisuissa?



Kuinka testausopetusta voisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin työelämän
tarpeita?

Työn toteutusta rajaavia tekijöitä olivat:


etukäteen määritelty lopputulos eli konstruktiona toteutettu suomenkielinen
oppimateriaali, joka keskittyy testauksen perusteisiin



oppimateriaalin kohderyhmä eli tietotekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavat
opiskelijat,

jotka

osallistuvat
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ohjelmistotestauksen

perusteita

käsittelevälle

opintojaksolle


kirjoittajan vähäinen testaustyön tuntemus, jonka vuoksi asiaan perehtyminen
lähdekirjallisuuden kautta muodostaa merkittävän osuuden työhön käytetystä ajasta

Kandidaatin tutkinnon opintoja suoritetaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
suomenkielellä. Koska ohjelmistotestausta käsittelevää kirjallisuutta tai oppimateriaalia on
hyvin vähän tarjolla suomeksi, haluttiin tällä työllä jatkaa suomenkielisten opasten sarjaa,
jota tietotekniikan laitos on julkaissut Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

1.3 Työn rakenne
Tämä raportti koostuu viidestä luvusta, joista ensimmäisessä esitetään raportissa kuvatun
työn valintaan vaikuttaneet tekijät, sekä työlle asetetut tavoitteet. Työn toteutusta edelsi
aiheeseen

perehtyminen

lähdekirjallisuuden

pohjalta,

johon

liittyvät

työvaiheet,

menetelmät ja tulokset on esitetty luvussa 2. Työn lopputuloksena syntynyt oppimateriaali
ja analyysi testauskurssin opiskelijapalautteesta esitetään luvussa 3. Luvussa 4 pohditaan
kuinka työn lopputulos onnistui asetettuihin tavoitteisiin nähden. Pohdintaosuudessa
esitetään myös ajatuksia kuinka oppimateriaalia voisi jatkossa kehittää. Luvussa 5 on
koottu yhteen tässä raportissa kuvatun työn vaiheet ja tulokset.
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2 OPPIMATERIAALIN KOOSTAMINEN
Tässä luvussa kuvataan oppimateriaalin koostamisen työvaiheet ja menetelmät.
Tarkemmin eri tietolähteitä ja niiden hyödyntämistä prosessin aikana selostetaan
aliluvuissa 2.2, 2.3 ja 2.4. Luvun lopuksi esitetään huomioita, jotka liittyvät
käytännönläheisen oppimateriaalin toteutukseen.

2.1 Työvaiheet ja menetelmät
Tässä raportissa kuvattu työ tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa työlle
määriteltiin tarkoitus ja asetettiin tavoitteet. Tavoitteiden asettelussa lähtökohtana oli
suomenkielisen oppimateriaalin koostaminen uudelle ohjelmistotestauksen perusteita
käsittelevälle kurssille. Keskustelu työn ohjaajan, joka on myös kyseisen kurssin
toteutuksesta ja opetuksesta vastaava henkilö, selkeytti ja täsmensi työhön liittyviä
yksityiskohtia. Keskustelun tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa oppimateriaali olisi
täydentävä tiedonlähde, jossa pyrittäisiin tuomaan käytännönläheinen näkökulma
ohjelmistotestauksen keskeisimpiin aihealueisiin ja teemoihin. Tavoitteena oli koota
tiivistetty opas, joka tarjoaisi lukijalle perustiedot ja taidot, joilla testauksen suunnittelua,
toteutusta ja analysointia pääsee itsenäisesti harjoittelemaan.
Työn toisessa vaiheessa perehdyttiin lähdekirjallisuuteen, minkä tarkoituksena oli selvittää
vastauksia luvussa 1.2 esitettyihin kysymyksiin. Kysymykseen ”Miten ohjelmistotestausta
opetetaan alemman korkeakoulututkinnon koulutusohjelmissa ja mihin opetuksen sisältö
perustuu?” esitetään vastauksia luvuissa 2.2 ja 2.3, joista ensimmäisessä käsitellään
korkeakoulujen testausopetusta tieteellisen tutkimusaineiston pohjalta. Lähdeaineiston
analyysi perustuu kirjallisuuskatsaukseen, jonka työvaiheet ja johtopäätökset on esitetty
aiheen käsittelyn yhteydessä. Luvussa 2.3 esitellään testausosaamisen keskeisiä aihealueita
ja sisältöjä määritteleviä dokumentteja, joita mm. ACM (Association for Computing
Machinery) ja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ovat yhteistyössä
julkaisseet korkeakouluopetuksen suunnittelua ja kehittämistä varten.
Toinen oppimateriaalin koostamisen kannalta keskeinen kysymys esitettiin muodossa:
”Mitä ohjelmistotestauksen perusteita käsittelevälle kurssille tarkoitetun oppimateriaalin
tulisi sisältää?” Tämän kysymyksen vastaus täydentyi vaihe vaiheelta työn edetessä.
Varsinainen

oppimateriaalin

sisältö
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koostettiin

testausta

käsittelevästä

lähdekirjallisuudesta, jonka valintaperusteet kuvataan luvussa 2.4.
Työn kolmas vaihe oli oppimateriaalin sisällön kirjoittaminen valitun lähdekirjallisuuden
pohjalta. Valittuja testauksen perusteoksia käytettiin ohjelmistotestauksen keskeisten
käsitteiden, näkökulmien ja menetelmien kuvaamiseen. Eri lähteissä samoja aiheita oli
käsitelty hieman eri asiayhteyksissä ja toisistaan poikkeavalla tavalla, joten vertaamalla ja
yhdistämällä tietoja useasta eri lähteestä myös niukemmin kuvatuista aiheista sai
yksityiskohtaisemman ja kattavamman käsityksen.

Työn haasteellisimmaksi vaiheeksi osoittautui testaustekniikoita käsittelevän osuuden
kirjoittaminen. Työn alkuperäisenä tavoitteena oli esittää käytännön esimerkkejä mm.
testitapausten kehittämisestä eri testaustekniikoihin perustuen. Työn edetessä ongelmaksi
muodostui sopivien käytännön esimerkkien toteuttaminen niin, että ne olisivat riittävän
havainnollisia ja yksityiskohtaisia mutta mitoitukseltaan sopivia tämän työn puitteissa
tehtäväksi. Työmäärän rajaamiseksi alkuperäisistä tavoitteista jouduttiin tämän aiheen
osalta tinkimään ja teoriaa täydentävien käytännön esimerkkien toteutus päätettiin jättää
kehityskohteiksi,

jotka

voitaisiin

toteuttaa

oppimateriaalin

seuraavaan

versioon.

Käytännönläheisen oppimateriaalin toteutukseen liittyviä haasteita käsitellään lähemmin
luvussa 2.5. Lopputuloksena syntyneen oppimateriaalin sisältö on kuvattu luvussa 3.1.

2.2 Ohjelmistotestaus korkeakouluopetuksessa
Tässä luvussa esitetään työvaiheet ja tulokset kirjallisuuskatsauksesta, joka perustuu
kansainvälisiin tiedejulkaisuihin ohjelmistotestauksen korkeakouluopetuksesta vuosien
2000 ja 2014 välisenä aikana. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tarkastella
näkökulmia, käytäntöjä ja tuloksia, joita valitussa tutkimusaineistossa aiheesta on esitetty.
Kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen työvaihe oli aihetta käsittelevän aineiston haku
tietokannoista. Tiedonhaussa hyödynnettiin aineistonhakupalvelua Google Scholar, jonka
avulla julkaisuja voi etsiä osuvuuden mukaan samanaikaisesti useasta eri lähteestä ja
tietokannasta. Google Scholar on myös käytännön syistä tarpeellinen apuväline, koska se
mahdollistaa

sopivan

lähdeaineiston

etsimisen,

vaikka

pääsyä

varsinaisiin

tiedetietokantoihin ei olekaan. Google Scholar:illa tehdyssä aineistohaussa käytettyjä
hakusanoja olivat ”software testing”, ”education”, ”teaching”, ”curriculum” ja ”curricula”,
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joiden erilaisilla yhdistelmillä löytyi runsaasti aihetta käsitteleviä artikkeleita.
Hakupalvelun listaamien julkaisujen sopivuutta lähdeaineistoksi arvioitiin tiivistelmien
perusteella. Valitut artikkelit jaettiin niiden julkaisuajankohdan mukaan kolmeen ryhmään:
1) vuosina 2000-2005 julkaistut artikkelit, 2) vuosina 2006-2010 julkaistut artikkelit ja 3)
vuosina 2011-2014 julkaistut artikkelit. Aineisto käytiin läpi uusimmista vanhimpiin.
Vuosina 2011-2014 julkaistujen artikkeleiden joukossa huomio kiinnittyi tutkimuksiin,
jotka käsittelivät uudenlaisten käytäntöjen ja näkökulmien soveltamista testausopetukseen.
Esimerkiksi Yhdysvaltalaisen yliopiston tutkimuksessa [3] selvitettiin kuinka uudenlainen
lähestymistapa

HALO

(Highly

Addictive,

sociaLly

Optimized)

soveltuisi

opetusmenetelmäksi testauskurssilla. HALO on menetelmä, jossa kurssitoteutukseen
otetaan vaikutteita roolipeleistä, joille on ominaista mukaansatempaava, jopa ”koukuttava”
luonne (highly addictive) sekä hyviä tiimityöskentely ja vuorovaikutustaitoja (sosially
optimized) edellyttävä pelitaktiikka. Kokeilussa testausopetus kätkettiin kiinnostavan ja
sopivasti haasteita tarjoavan tarinan taakse yhdistämällä roolipelien elementtejä alun perin
Kinary & Zimmermanin esittämään menetelmään ”secret ninja formal methods” [4].
Piilotetun opetusmenetelmän tarkoituksena on eliminoida opiskelijoiden ennakkoluulojen
ja negatiivisen suhtautumisen vaikutusta oppimisprosessiin. Raportin johtopäätöksissä
todettiin, että tämän tyyppisillä uudenlaisilla lähestymistavoilla testaus voidaan tehdä
mielekkäämmäksi ja houkuttelevammaksi kurssivalinnaksi opiskelijoiden keskuudessa jo
opintojen

alkuvaiheessa.

Menetelmän

etuina

mainittiin

myös

yhteistyö-

ja

vuorovaikutustaitojen kehittyminen sekä oikeiden käytäntöjen omaksuminen heti
testausopintojen alusta lähtien.
Opiskelijoiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen on ollut lähtökohtana myös
tutkimuksissa, joissa on esitetty tuloksia ”tosielämälähtöisistä” kurssitoteutuksista.
Esimerkiksi Yhdysvaltalaisen yliopiston testauskurssilla on hyödynnetty avoimen
lähdekoodin projekteja, joihin osallistumalla opiskelijat ovat saaneet avartavia kokemuksia
sekä käytännön testaustyöstä että avoimen kehittäjäyhteisön toiminnasta [5].
Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja niiden hyödyntäminen on aihe, joka nousee esiin
myös muissa testausopetukseen liittyvissä artikkeleissa. Pekingin teknillisen yliopiston
tutkimusraportissa [6] esitetään kokeilun tuloksia, jossa kurssin keskeisenä sisältönä ovat
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avoimen lähdekoodin testaustyökalut. Kurssi koostui viidestä aihealueesta, joita olivat 1)
johdanto testauksen perusteisiin, 2) testauksen suunnittelu ja hallinta, 3) testaustekniikat, 4)
testauksen työkalut ja automatisointi sekä 5) ohjelmistotestauksen prosessi ja testaustasot.
Erityistä kurssitoteutuksessa oli, että testauksen teoria käsiteltiin tapauksina (case teaching)
ja niihin liittyvä käytännön harjoittelu toteutettiin ryhmätyöprojekteina, joissa kukin ryhmä
sai aiheeksi eri testauksen osa-alueen. Töiden aiheita olivat ohjelmakoodin staattinen
analysointi, yksikkötestaus, toiminnallinen testaus ja suorituskykytestaus. Ryhmien
tehtävinä oli perehtyä omien aihealueidensa työkaluihin, toteuttaa käytännön harjoitustyö
ja esitelmöidä työn tulokset muille kurssin osallistujille. Työkaluihin perehtyminen
edellytti työkalujen asentamisen, käytön opettelun ja varsinaisen testaustyön suorittamisen
työkalujen avulla. Menetelmä koettiin oppimisen ja työelämässä tarvittavien taitojen
kannalta erittäin hyödyllisenä. Raportissa todettiin, että avoimen lähdekoodin ohjelmistot
tarjoavat monipuolisen, helposti laajennettavan ja pääosin ilmaisen työkalujen valikoiman,
jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää.
Tämän

työn

kannalta

tutkimusartikkeleissa

muita

käsiteltiin,

kiinnostavia
olivat

aiheita,

testauksen

joita
eri

ensimmäisen

osa-alueiden

ryhmän

painopisteet

korkeakouluopetuksessa ja testausopetuksen sijoittuminen opintojen eri vaiheisiin.
Yleisesti ottaen testauksen eri osa-alueiden painotus korkeakouluopetuksessa noudattaa
hyvin samansuuntaista linjaa. Alemman korkeakoulututkinnon opinnoissa testausopetus
sisältyy usein muiden opintojaksojen kuten ohjelmointikurssien yhteyteen, jolloin myös
näkökulma ja käsiteltävät aiheet ovat tyypillisesti painottuneet kehityksen aikaiseen ns.
alemman tason testaukseen. Erilliset testauskurssit, joissa testausta käsitellään laajemmin
ja monitasoisemmin, kuuluvat tavallisesti valinnaisiin, ylemmän korkeakoulututkinnon
opintojaksoihin. Läpikäydyissä raporteissa tuotiin kuitenkin esiin monia ongelmia, joita
tähän yleisesti vakiintuneeseen käytäntöön liittyy.

Sheffieldin yliopiston raportissa [7] tuodaan esiin testausopetuksen hajanaisuus, jonka
seurauksena opiskelijoiden testausosaaminen ei kehity opintojen edetessä toivotulla
tavalla. Raportissa kohdistetaan kritiikkiä mm. SE2004-suosituksen rakenteeseen, jossa
testausta ei ole riittävästi huomioitu ohjelmistotekniikan alkuvaiheen opinnoissa. Testaus
jää korkeakouluopetuksessa usein vain sivurooliin, koska kurssitarjonnan painopiste on
ollut ja on yhä edelleen pääosin ohjelmistokehityksen muissa osa-alueissa kuten
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ohjelmistosuunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Ratkaisuna ongelmaan raportissa ehdotetaan
testausopetuksen integroimista opintosuunnitelmaan asteittain niin, että kurssien ja niissä
käsiteltyjen aiheiden välille muodostuu selkeä yhteys ja jatkumo. Tavoitteena tulee olla,
että opiskelijoiden tiedot ja taidot kehittyvät vaihe vaiheelta kohti ammattimaista
testausosaamista.
Samansuuntaisia huomioita nousee esiin myös Wongin artikkelissa [8], joka pohjautuu
paneelikeskustelussa esitettyihin näkemyksiin viiden eri yliopiston testausopetuksen tilasta
ja tulevaisuudesta. Kaikissa panelistien puheenvuoroissa tuotiin esiin, että testausopetusta
tulisi sisällyttää korkeakouluopintoihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo
johdantokursseilta lähtien. Tällöin opiskelijat omaksuisivat alusta alkaen testauksen
näkökulman osana laadukasta kehitystyötä, jonka pohjalta testausosaamista voidaan
luontevasti kehittää.

Testaus on vaativa tehtävä, joka edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Laajan
osaamisalueensa vuoksi testaus on myös haasteellinen aihe opetettavaksi. Esimerkki
onnistuneesta, laaja-alaisesta kurssitoteutuksesta on Utahin yliopistossa käyttöönotettu
menetelmä, jossa samaan kurssiin on menestyksekkäästi yhdistetty sekä ohjelmiston
kehitysprojekti että ohjelmistotestauksen opetus kahdesta eri näkökulmasta [9]. Keskeinen
osa kurssitoteutusta oli kaksiosainen projektityö, joista ensimmäiseen sisältyi toimivan
ohjelman

kirjoittaminen

ja

oman

koodin

yksikkötestaaminen

valkolaatikko-

ja

mustalaatikkotestauksen menetelmillä. Projektin toisessa osassa opiskelijan rooli vaihtui
kehittäjästä testaajaksi ja kukin opiskelija sai testattavakseen jonkun toisen toteuttaman
ohjelman. Testaajan tehtäviin kuului testaussuunnitelman laatiminen, testitapausten
kehittäminen, testien suorittaminen ja virheiden raportointi ohjelman tekijälle. Lopuksi
opiskelijat kirjoittivat yhteenvedon, jossa he kuvasivat käyttämiään tekniikoita ja
menetelmiä sekä vertasivat eri rooleissa suoritettua testausta. Töiden arvostelu perustui
niiden laatuun, ei löydettyjen virheiden määrään. Raportin mukaan testauksen eri
näkökulmia konkreettisesti esiintuova kurssitoteutus on ollut erittäin onnistunut kokeilu.
Hyväksi menettelytavaksi on osoittautunut myös usean erilaisen harjoitustyöaiheen
käyttäminen yhden aiheen sijasta, sillä eri projekteja ja niiden tuloksia vertaamalla
opiskelijat saavat huomattavasti laajemman ja monipuolisemman kuvan testaustyöstä.
Jonkin verran lisätyötä kurssin pitäjälle aiheuttaa sopivien harjoitustyöaiheiden valinta,
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sillä

tasapuolisuuden

vuoksi

projektien

tulisi

olla

työmäärältään

kutakuinkin

yhdenmukaisia. Työmäärän ja aihealueen vaativuuden vuoksi kyseisessä Utahin
yliopistossa kurssi sijoitettiin ylemmän korkeakoulututkinnon opintoihin mutta sopivasti
mitoitettuna ja opiskelijoiden erilaiset lähtötiedot ja -taidot huomioiden kurssin ideaa voisi
hyvin soveltaa myös alemman korkeakoulututkinnon testausopetuksessa.
Valituissa vuosien 2006-2010 artikkeleissa nousi esiin kaksi teemaa, joista toinen koski
uudenlaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa ja toinen testauslähtöistä
ohjelmistonkehitysmallia. Testauslähtöinen ohjelmistonkehitysmalli, jota testausopetuksen
näkökulmasta ovat käsitelleet mm. Desai & al. [10], Janzen & Saiedian [11] ja Edwards
[12] tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää testausopetusta sekä laadunvarmistuksen että
käytännön testaustaitojen näkökulmasta. Koska menetelmä kuuluu enemmän syventävien
opintojaksojen aiheisiin kuin ohjelmistotestauksen perusteisiin, aihetta ei tässä yhteydessä
tarkasteltu lähemmin.

Uudenlaisten

oppimisympäristöjen

hyödyntämisessä

korostuivat

erilaiset

tekniset

mahdollisuudet sekä yhteisöllinen oppiminen [13, 14]. Esimerkiksi Elbaum & al. [14]
esittää artikkelissaan verkkopohjaisen oppimisympäristön ”Bug Hunt”, joka tarjoaa sekä
opiskelijoille että kurssin pitäjälle monia etuja verrattuna perinteiseen kurssitoteutukseen.
Verkkosovelluksen avulla on pyritty vähentämään kurssin pitäjien työmäärää ja samalla
lisäämään vuorovaikutteisuutta opiskelijoiden ja ohjaajien välillä. Opiskelijat saavat
käyttöönsä vaihe vaiheelta etenevän verkko-oppimateriaalin, jonka avulla he voivat
itsenäisesti perehtyä testauksen peruskäsitteisiin ja käytäntöihin. Oppimateriaali koostuu
neljästä oppitunnista, joissa kussakin esitetään aiheeseen liittyvä teoria, oppimistavoitteet,
harjoitustehtävät ja niihin liittyvät ohjeet ja lähdemateriaalit. Lisäksi oppimisympäristössä
on interaktiivinen palaute-osio, jonka kautta opiskelija saa välittömän palautteen ja
tuloksen tekemistään harjoituksista. Välitön palaute ja vaihe vaiheelta etenevä
oppimateriaali

olivat

myös

opiskelijoiden

mielestä

parhaita

oppimisympäristön

ominaisuuksia. Opiskelijat kokivat myös, että harjoitustehtävien ”bug hunt” eli virheiden
metsästys eri testaustekniikoita hyödyntäen oli sekä innostava että käytännön testaustaitoja
monipuolisesti kehittävä lähestymistapa. Opiskelijapalautteessa kysyttiin myös voisiko
verkko-oppimisympäristö korvata kokonaan perinteisen luento-opetuksen. Vastausten
perusteella merkittävälle osalle kurssiin osallistuneista (23%) verkko-oppimisympäristö ei
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yksistään ole riittävä oppimismenetelmä vaan perinteinen luentomateriaali koettiin myös
tarpeelliseksi. Tämä huomioitiin myös oppimisympäristön kehityssuunnitelmissa.

Läpikäydyn uudemman tutkimusaineiston pohjalta muodostui jo selkeä kokonaiskuva
niistä testausopetukseen liittyvistä seikoista, jotka tämän työn kannalta voisivat olla
hyödyllisiä. Ensinnäkin raporteissa esiin nostetut testausopetuksen haasteet ja ongelmat,
olivat hyvin yleisiä ja yhtäläisesti tunnistettuja eri maiden ja maanosien yliopistoissa. Myös
ratkaisuehdotukset testausopetuksen kehittämiseksi olivat pitkälti samansuuntaisia. Näitä
tietoja sekä viittauksia aiempaan tutkimusaineistoon hyödynnettiin jäljellä olevan aineiston
läpikäynnissä.

Vuosien 2000 ja 2005 välisenä aikana julkaistusta aineistosta tarkempaan analyysiin
valikoitui joukko artikkeleita, joissa esitettiin konkreettisia ja käyttökelpoisia ajatuksia
testausopetuksesta. Näitä olivat mm. Jones [15, 16, 17], Wick & al. [18], Barriocanal & al.
[19], Hilburn & Towhidnejad [20] ja Goldwasser [21].
Artikkelissaan ”Software Testing in the computer science curriculum – a holistic
approach”

[15]

Edward

L.

Jones

esittää

kokonaisvaltaisen

lähestymistavan

testausopetukseen, jossa keskeisiä tavoitteita ovat:


jokainen opiskelija saa vähintään perustiedot ja taidot testauksesta opintojensa
aikana



testausopetusta tarjotaan koulutusohjelman kaikissa vaiheissa



testausosaamista on mahdollisuus kehittää asteittain opintojen alusta loppuun.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Jones esittää kolme toimintatapaa, jotka tukevat myös
elinikäisen oppimisen ajatusta. Lähtökohtana on, että jokainen opiskelija omaksuu
olennaisimmat testauksen periaatteet, jotka perustuvat Jonesin määrittämään SPRAErunkoon [16]. Toinen oppimisen kannalta tärkeä menettelytapa on asioiden ja kokemusten
toistaminen opintojen eri vaiheissa ja asiayhteyksissä. Kolmanneksi Jones nostaa esiin
riittävän pitkän aikajänteen (vähintään 2-3 vuotta), jonka aikana tietoja, taitoja ja
kokemuksia tulee kartuttaa. Raportin johtopäätöksissä tähdennetään vielä, että vaikka
testaus koetaan usein vaikeana ja epämieluisana aiheena opiskelijoiden keskuudessa, tulisi
kaikkien tietotekniikkaa (ja vastaavia tieteenaloja) opiskelevien hankkia kokemusta ainakin
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keskeisimmistä testauksen osa-alueista. Hankalana koettujen asioiden omaksumista
helpottaa, kun niitä käsitellään riittävän pieninä annoksina.

Yhteenvetona läpikäydystä aineistosta voisi todeta, että testausopetuksen kehittämisen
tarve on huomioitu jo pitkään korkeakouluissa. Joihinkin käytännön haasteisiin on tuonut
apua tekniset ratkaisut kuten verkko-oppimisympäristöt ja uudenlaiset motivaatiota ja
käytännönläheisyyttä tukevat lähestymistavat kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja
projektien hyödyntäminen opetuksessa. Testausopetuksessa on kuitenkin yhä monia
haasteita, jotka liittyvät usein käytännön rajoitteisiin. Testaus on yksi aihealue monien
muiden joukossa, joita jo muutenkin täynnä oleviin opintosuunnitelmiin yritetään
mahduttaa. Alemman korkeakoulututkinnon opinnoissa testausta opetetaan usein
ohjelmointikurssien yhteydessä, jolloin se jää helposti sivurooliin. Esimerkiksi Hilburn &
Towhidnejad tuovat artikkelissaan [20] esiin tyypillisen ongelman, joka erottaa
opiskelijoiden ohjelmistoprojektit ja tosielämän projektit toisistaan. Kun tosielämän
ohjelmistoprojekteissa pyritään varmistamaan ohjelmistotuotteen laatu ennen kuin se
luovutetaan asiakkaan käyttöön, niin opiskelijoiden projekteissa toteutettua ohjelmaa ei
yleensä koskaan oteta ns. todelliseen käyttöön. Tällöin tyypillisesti riittää, että ohjelma
toimii, eivätkä esimerkiksi ohjelman käyttöön liittyvät laadulliset ongelmat ole työn
toteutuksen kannalta merkityksellisiä. Lisäksi opiskelijoiden projekteja joudutaan
mitoittamaan opintojakson tuntimäärien mukaisesti, jolloin vaatimuksissa ja tavoitteissa
joudutaan tinkimään.

Raporteissa esitetty yleinen ja yhtäläinen näkemys oli, että testausosaamisen kehittymisen
näkökulmasta testausta tulisi sisältyä opintosuunnitelmiin alkuvaiheen johdantokursseilta
aina ylemmän korkeakoulututkinnon syventäviin opintojaksoihin saakka. Testaus on
vaativa tehtävä, joka edellyttää monenlaisia lähtötietoja ja taitoja. Testausopetusta tulisikin
tarjota asteittain ja oppimistavoitteita lisätä sitä mukaa, kun muut tarvittavat tiedot ja taidot
on saavutettu. Testaus on tärkeä osa laadukasta ohjelmistonkehitystyötä. Kaikista
opiskelijoista ei tarvitse tulla testauksen ammattilaisia mutta jokaisella pitäisi olla
perustiedot ja taidot ohjelmistotestauksen käsitteistä ja käytännöistä. Niille opiskelijoille,
joilla

on

kiinnostusta

kehittää

testausosaamistaan

korkeakouluopinnoissa tarjota siihen myös mahdollisuus.
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pitemmälle,

pitäisi

2.3 Testausosaamisen keskeisiä aihealueita ja sisältöjä määritteleviä
dokumentteja
Tässä luvussa tarkastellaan testausosaamisen keskeisiä aihealueita ja tavoitteita
määritteleviä

dokumentteja,

joiden

pohjalta

on

muodostettu

sisältörunko

ohjelmistotestauksen perusteita käsittelevälle oppimateriaalille. Esitetyistä dokumenteista
CS2013 (Computer Science Curricula 2013) ja SE2004 (Recommendations for
Undergraduate Software Engineering Curricula 2004) ovat ACM/IEEE:n julkaisemia
suosituksia ns. ydinosaamisen alueista, joita tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmistotuotannon
koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin tulisi sisällyttää. Lisäksi vertailukohtana esitetään
testausosaamisen tavoitteita, joita on määritelty dokumentissa SWEBOK (Software
Engineering Body of Knowledge) sekä kansainvälisen järjestön ISTQB:n (International
Software Testing Qualification Board) perustason sertifikaattisisällössä.
2.3.1 Testaus CS2013-suosituksessa
CS2013 (Computer Science Curricula 2013) on viimeisin versio ACM ja IEEE-Computer
Society asiantuntijaryhmien julkaisemasta dokumentista, jossa esitetään suosituksia ja
ohjeistuksia tietojenkäsittelytieteen opetussuunnitelmiin sisällytettävistä osaamisalueista
[22].

CS2013

on

tarkoitettu

ensisijaisesti

alemman

korkeakoulututkinnon

opetussuunnitelmien suunnittelua ja kehittämistä varten (Curriculum Guidelines for
Undergraduate Degree

Programs) mutta sitä voidaan soveltaa ja hyödyntää kaikissa

tietojenkäsittelyn koulutusohjelmissa riippumatta koulutusasteesta tai oppilaitoksen
maantieteellisestä sijainnista. Dokumentin uuden päivityksen lisäksi myös sen alkuperä
ensimmäisenä ja yleiskattavana tietojenkäsittelytieteen (CC2001) suosituksena ACM/IEEE
Computing Curricula -sarjassa ovat perusteena sen valintaan lähdemateriaaliksi tässä
työssä.
CS2013 kuten myös muut vastaavat Curricula-sarjan dokumentit rakentuvat ns.
tietämyksen runkoon (body of knowledge), jossa määritellään kyseisen koulutusalan
keskeisimmät

osaamisalueet

(knowledge

areas)

opetussuunnitelmien

pohjaksi.

Suosituksessa ei esitetä miten eri osaamisalueet tulisi opetukseen sisällyttää kuten
yksittäisiä opintojaksoja tai niiden sisältöjä. Sen sijaan määrittelyn ideana on tarjota
aihesisältöjä, joiden pohjalta opetusta voidaan suunnitella ja kehittää.
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CS2013-dokumentissa määritelty tietämyksen runko sisältää 18 tietojenkäsittelytieteen
osaamisaluetta, jotka ovat:


AL - Algorithms and Complexity



AR - Architecture and Organization



CN - Computational Science



DS - Discrete Structures



GV - Graphics and Visualization



HCI - Human-Computer Interaction



IAS - Information Assurance and Security



IM - Information Management



IS - Intelligent Systems



NC - Networking and Communications



OS - Operating Systems



PBD - Platform-based Development



PD - Parallel and Distributed Computing



PL - Programming Languages



SDF - Software Development Fundamentals



SE - Software Engineering



SF - Systems Fundamentals



SP - Social Issues and Professional Practice

Tietämyksen rungon eri osaamisalueet on jaettu pienempiin yksiköihin, jotka muodostavat
tietyn aihealueen kokonaisuuksia. Aihealueiden aiheet on luokiteltu hierarkkisesti kahteen
tasoon; ydinosaamisen (core-tier1 ja core-tier-2) aiheisiin ja niitä täydentäviin,
vaihtoehtoisiin (elective) opetusaiheisiin. Suosituksessa määritellyt ydinosaamisen aiheet
kattavat kaikki keskeiset tietojenkäsittelyn osaamisalueet, jotka opetussuunnitelmiin tulisi
sisällyttää. Vaihtoehtoiset aiheet ovat täydentäviä ja syventäviä osa-alueita, joita
suositellaan lisättävän opetussuunnitelmiin kunkin oppilaitoksen resurssien ja harkinnan
mukaan. Suosituksen rakenteesta ja eri osaamisalueiden samankaltaisuudesta johtuen eri
osaamisalueisiin sisältyy myös täysin samoja tai vastaavia aihealueita ja saman
osaamisalueen eri yksiköissä voidaan käsitellä samoja teemoja, tosin näkökulma tai
painotus

on

usein

erilainen.

Esimerkiksi testausta käsittelevä aihe voi jossakin
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tietämyksen rungon osaamisalueessa kuulua keskeisiin ydinosaamisen aiheisiin ja jossakin
toisessa osaamisalueessa sama aihe on lisätty vaihtoehtoisiin opetusaiheisiin. Testauksen
ydinosaamisen aiheet sisältyvät CS2013-dokumentissa pääasiassa kahteen tietämyksen
rungon osaamisalueeseen, jotka ovat ohjelmistokehityksen perusteet (SDF - Software
Development Fundamentals) ja ohjelmistotekniikka (SE - Software Engineering).
Ohjelmistokehityksen perusteiden osaamisalueessa testausta käsitellään osana ohjelman
oikeellisuuden todentamista (program correctness). Näkökulma painottuu alemman tason
testaukseen, jossa testauksen kohteena on pieni ohjelma ja testauksen suorittajana on
ohjelmoija. Ydinosaamiseksi määriteltyjä aiheita ovat virheet, kooditarkastukset,
testitapausten generointi ja yksikkötestaus.
Ohjelmistotekniikan osaamisalueessa testaus (lukuun ottamatta testauksen työkaluja, joita
käsitellään aihealueessa ”Tools and Environments”) sisältyy aihealueeseen ”Software
Verification and Validation” (suom. ohjelmiston todentaminen ja kelpoistaminen).
Testauksen lisäksi aihealueeseen kuuluvat myös muut laadunvarmistuksen toimenpiteet
kuten katselmukset, tarkastukset ja auditoinnit. Testauksen ydinosaamiseksi määriteltyjä
aiheita ovat testauksen perusteet, testaustyypit, virheiden dokumentoiminen sekä
sovellusalueiden erityispiirteiden vaikutus ohjelmistotestaukseen (esim. tietoturvakriittisten
järjestelmien testaus). Aiheiden tarkempi erittely määrittelee lisäksi, että testaustyyppeihin
tulisi sisällyttää ainakin käytettävyys-, luotettavuus ja tietoturvatestaus sekä ohjelman ja
sitä määrittelevien spesifikaatioiden yhdenmukaisuuden todentaminen. Testauksen
perusteisiin sisältyviä aiheita ovat testaustasot (yksikkötestaus, integrointitestaus,
järjestelmätestaus ja hyväksymistestaus), testaussuunnitelman laatiminen, testitapausten
määrittely, musta- ja valkolaatikkotestauksen tekniikat sekä uudelleentestaus ja testauksen
automatisointi.
Edellä esitettyjen aiheiden lisäksi CS2013-suosituksessa esitetään useita vaihtoehtoisia
aihealueita, joilla testausopetusta voidaan täydentää ja syventää. Esimerkkejä täydentävistä
testauksen opetusaiheista ovat:


Staattinen analyysi (Ohjelmointikielien osaamisalueeseen sisältyvä täydentävä
aihealue)



Staattinen ja dynaaminen verifiointi (Ohjelmistotekniikan osaamisalueeseen
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sisältyvä täydentävä aihealue)


Testauslähtöinen

ohjelmistonkehitys

(Ohjelmistotekniikan

osaamisalueeseen

sisältyvä täydentävä aihealue)


Testauksen suunnittelu ja dokumentointi (Ohjelmistotekniikan osaamisalueeseen
sisältyvä täydentävä aihealue)



Olio-ohjelmien testaus (Ohjelmistotekniikan osaamisalueeseen sisältyvä täydentävä
aihealue)



Virheiden

dokumentointi

ja

vianhallinnan

työkalut

(Ohjelmistotekniikan

osaamisalueeseen sisältyvä täydentävä aihealue)


Virheiden analysoiminen ja testauksen riittävyyden arviointi (Ohjelmistotekniikan
osaamisalueeseen sisältyvä täydentävä aihealue)

Luetellut aiheet eivät sinällään vielä kerro mitä ja millä tarkkuudella asioita tulisi käsitellä.
Osaamisalueiden ja niihin sisältyvien aiheiden täydennykseksi suosituksessa esitetään
myös kunkin aihealueen oppimistavoitteet ja taso, jolla opittua tietoa tulisi osata soveltaa.
Tasojen luokittelu perustuu Bloom:in taksonomiaan [23], jonka pohjalta CS2013suosituksessa on määritelty kolme osaamistasoa seuraavasti:
1. taso (familiarity): Opiskelija ymmärtää mistä on kysymys ja osaa vastata
kysymykseen: ”Mitä tiedät tästä aiheesta?”
2. taso (usage): Opiskelijalla on valmiudet hyödyntää ja soveltaa tietoa käytäntöön.
3. taso (assesment): Opiskelija osaa arvioida ja analysoida tietoa sekä valita oikeita
menetelmiä ja ratkaisuja erilaisissa tilanteissa.
Esimerkiksi aihealueessa ”Software Verification and Validation”, johon testauksen
ydinosaamisalue sisältyy, oppimistavoitteet on määritelty seuraavalla tavalla:
1. Opiskelija osaa selittää eron ohjelman validoinnin ja verifioinnin välillä.
[familiarity]
2. Opiskelija osaa kuvata työkalujen roolia ohjelmiston validoinnissa. [familiarity]
3. Opiskelija osaa tehdä kooditarkastuksen keskikokoisen ohjelmakoodin osalle.
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[usage]
4. Opiskelija osaa kuvata eri testaustyyppejä ja erottaa testauksen tasot. [familiarity]
5. Opiskelija

tuntee

eri

integrointitestauksessa,

tekniikoita

testitapausten

uudelleentestauksessa

ja

kehittämiseen

järjestelmätestauksessa.

[familiarity]
6. Opiskelija osaa kehittää ja dokumentoida testejä keskikokoisen ohjelmakoodin
osalle. [usage]
7. Opiskelija osaa kuvata kuinka valitaan testit uudelleentestaukseen ja kuinka testejä
voidaan automatisoida. [familiarity]
8. Opiskelija osaa käyttää vianhallinnan työkaluja pienessä ohjelmistoprojektissa.
[usage]
9. Opiskelija osaa kuvata testaukseen liittyviä rajoituksia, joita eri sovellusalueissa
esiintyy. [familiarity]
Lisäksi täydentävien aiheiden oppimistavoitteiksi on määritelty:
10. Opiskelija osaa muodostaa testijoukon keskikokoisen ohjelman osalle. [usage]
11. Opiskelija osaa verrata staattisia ja dynaamisia verifiointimenetelmiä. [familiarity]
12. Opiskelija osaa kuvata testauslähtöisen ohjelmistokehityksen perusperiaatteet sekä
selittää testauksen automatisoinnin merkityksen menetelmässä. [familiarity]
13. Opiskelija osaa kertoa keskeisiä asioita, jotka liittyvät olio-ohjelmistojen
testaukseen. [usage]
14. Opiskelija

osaa

kuvata

tekniikoita,

joita

käytetään

vaihetuotteiden

laadunvarmistuksessa. [familiarity]
15. Opiskelija osaa kuvata virheiden analysointimenetelmiä. [familiarity]
16. Opiskelija osaa arvioida ohjelmakoodissa olevien virheiden määrää niiden
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esiintymistiheyden perusteella tai virheiden kylvämismenetelmällä (pienessä tai
keskisuuressa ohjelmistoprojektissa). [usage]
17. Opiskelija osaa tehdä kooditarkastuksen pienelle tai keskisuurelle ohjelmistolle.
[usage]
Osaamistavoitteiden lisäksi CS2013-suosituksessa esitetään myös määrällisiä suosituksia
luentomuotoiselle opetukselle. Yleisesti ottaen testausopetukselle esitetyt tuntimäärät ovat
vähäisiä

verrattuna

muihin

suosituksen

ydinosaamisen

alueisiin.

Esimerkiksi

Ohjelmistotekniikan osaamisalueessa, jossa testausta käsitteleviä aiheita on eniten,
testauksen ydinosaamisen opetus sisältyy muiden laadunvarmistuksen toimenpiteiden
kanssa vain neljään 45 minuutin luentokertaan. Yksi selittävä tekijä vähäiseen
opetustuntien määrään on itseopiskelun korostuminen korkeakouluopinnoissa. Suosituksen
mukaan määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijan tulee käyttää
jokaista lähiopetustuntia kohden kaksi lisätuntia itsenäiseen opiskeluun. Lisäksi uudistetun
CS2013-suosituksen

mukaan

ydinosaamiseksi

määriteltyjen

aiheiden

lisäksi

opetussuunnitelmiin tulisi sisällyttää mahdollisimman paljon vaihtoehtoisia ja täydentäviä
aihekokonaisuuksia, jotta opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus syventää tietämystään
ja soveltaa tietoa myös käytäntöön.
Tämän työn tavoitteiden kannalta CS2013-suositus antaa hyvän yleiskuvan sekä
testausopetuksen sisällöstä että tasosta ja tarkkuudesta, jolla eri aihealueita tulisi
tietotekniikan alemman korkeakoulututkinnon opinnoissa käsitellä. Seuraavassa luvussa
esitetään toinen ACM/IEEE Computing Curricula -sarjaan kuuluva suositus SE2004
(Software Engineering 2004), jossa on esitetty testauksen ydinosaamisen aihealueet osana
ohjelmistotekniikan opintosuunnitelmaa.
2.3.2 Testaus SE2004-suosituksessa
SE2004 [24] on ACM/IEEE-yhteistyöryhmien julkaisema dokumentti, joka on tarkoitettu
ohjeistukseksi

opintosuunnitelmien

kehittämiseen

ohjelmistotekniikan

alemman

korkeakoulututkinnon koulutusohjelmissa (Curriculum Guidelines for Undergraduate
Degree Programs in Software Engineering). Kuten edellä kuvattiin, CS2013-suosituksessa
testaus ja laadunvarmistus sisältyivät pääasiassa ohjelmistotekniikan ydinosaamisen
aihealueisiin. Vastaavasti SE2004 sisältää eniten testauksen aihealueita julkaistuista
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Curricula-sarjan suosituksista [25].
SE2004-dokumentin rakenne perustuu tietämyksen runkoon SEEK (Software Engineering
Education

Knowledge),

joka

sisältää

kymmenen

keskeistä

ohjelmistotekniikan

osaamisaluetta (Knowledge Areas). Testaus ja siihen läheisesti liittyvät aiheet kuten
katselmukset ja tarkastukset kuuluvat SEEK-rungon osaamisalueeseen ”Software
Verification and Validation”, joka määritellään SE2004-dokumentissa seuraavasti:
“Software verification and validation uses both static and dynamic techniques of system
checking to ensure that the resulting program satisfies its specification and that the
program as implemented meets the expectations of the stakeholders. Static techniques are
concerned with the analysis and checking of system representations throughout all stages
of the software life cycle, while dynamic techniques involve only the implemented
system.”
Tietämyksen rungossa esitetyt osaamisalueet on jaettu pienempiin osiin, yksiköihin, jotka
sisältävät kunkin osaamisalueen keskeisimmät aihesisällöt. Kuvassa 1 on SE2004dokumentissa esitetty taulukko, joka sisältää osaamisalueen ”Software Verification and
Validation” yksiköt ja aiheet.
Kuvan taulukkoa tulkitsemalla voidaan havaita, että testaus on yksi osaamisalueen viidestä
yksiköstä, joita ovat:


V&V terminologia ja perusteet (V&V terminology and foundations)



Katselmukset (Reviews)



Testaus (Testing)



Käyttöliittymätestaus ja arviointi (Human computer user interface testing and
evaluation)



Poikkeamien analyysi ja raportointi (Problem analysis and reporting)
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Kuva 1. Testauksen ja laadunvarmistuksen aiheet SE2004-suosituksessa

21

Taulukosta nähdään myös, että testausyksikkö sisältää aiheet:


Yksikkötestaus (Unit testing)



Poikkeusten käsittely (Exception handling)



Kattavuusanalyysi ja rakenteellinen testaus (Coverage analysis and structure based
testing)



Mustalaatikkotestauksen tekniikat (Black-box functional testing techniques)



Integrointitestaus (Integration testing)



Testitapausten kehittäminen käyttötapausten ja/tai käyttäjätarinoiden pohjalta
(Developing test cases based on use cases and/or customer stories)



Toimintojen profilointiin perustuva testaus (Operational profile-based testing)



Järjestelmä ja hyväksymistestaus (System and acceptance testing)



Laadullisten ominaisuuksien testaus (Testing across quality attributes)



Uudelleentestaus (Regression testing)



Testauksen työkalut (Testing tools)



Käyttöönottoprosessi (Deployment process)

Testausyksikköön sisällytetyistä aiheista kaikki muut paitsi käyttöönottoprosessi on
määritelty ohjelmistotekniikan ydinosaamisen aiheiksi (E=essential). Vaihtoehtoisia
(O=optional) opetusaiheita yksikössä ei ole lainkaan. Testausopetuksen määrä 21 tuntia
kattaa

puolet

koko

osaamisalueen

opetustuntimäärästä,

joka

on

yhteensä
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lähiopetustuntia. CS2013-suosituksessa saman osaamisalueen ”Software Verification and
Validation” ydinosaamisen aiheisiin oli varattu yhteensä vain neljä lähiopetustuntia.
Tuntimäärien

ero

selittyy

CS2013-dokumentin

uudistetusta

tietämyksen

rungon

rakenteesta. Kuten edellisessä luvussa 2.3.1 tuotiin esille, 2013-suosituksessa haluttiin
lisätä mahdollisuutta vaihtoehtoisiin ja syventäviin opetusaiheisiin. Perusteena muutokseen
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oli tarve tehdä suosituksen soveltamisesta joustavampaa ja monipuolisempaa, jolloin sitä
voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti erilaisissa, erikokoisissa ja eri maiden
oppilaitoksissa.

Suosituksen

laaja

käyttöönotto

mahdollistaisi

eri

oppilaitosten

opetussuunnitelmien välisen vertailun, joka puolestaan helpottaisi esimerkiksi opintojen
yhteensovittamista opiskelijavaihdossa.
Myös oppimistavoitteet on esitetty SE2004-suosituksessa hieman toisin kuin CS2013suosituksessa. CS2013-suositus määrittelee oppimistavoitteet käsiteltäville aiheille
kussakin yksikössä, kun taas SE2004-suositus määrittelee yleisiä oppimistavoitteita, jotka
ovat yhteisiä kaikille tietämyksen rungon osaamisalueille. Yleisten oppimistavoitteiden
täydennykseksi yksiköiden sisältämät aiheet on merkitty Bloom:in taksonomiaan
perustuvilla kirjaimilla k (knowledge, c (comprehension) ja a (application), jotka
määrittelevät tason, jolla opiskelijan tulee käsiteltäviä asioita omaksua.
Testausyksikössä aiheet ovat pääosin merkitty kirjaimella a, joka tarkoittaa, että opittua
tietoa tulee osata käyttää ongelmanratkaisuun ja soveltaa käytäntöön. K:lla merkittyjä
aiheita on vain yksi (Operational profile-based testing), jonka kohdalla oppimistavoitteeksi
riittää, että opiskelija ymmärtää mistä aiheessa on kysymys. C:llä merkittyjä aiheita on
kaksi (Integration testing ja Regression testing), joiden kohdalla tavoiteltu oppimistaso
tarkoittaa, että opiskelijan tulee osata sekä soveltaa että verrata, yhdistää ja sijoittaa uutta
tietoa aiemmin opittuun ja eri asiayhteyksiin.
SE2004 ja CS2013 dokumentit eivät sisällä kurssikohtaisia kuvauksia eikä niissä esitetä
suosituksia yksittäisten aiheiden asiasisällöistä. Suositusten mukaiset opetussuunnitelmien
rungot tarjoavat kuitenkin hyvän lähtökohdan, jonka pohjalta ohjelmistotestauksen
perusteita käsittelevää kurssia ja sen oppimateriaalia voidaan lähteä suunnittelemaan.
Seuraavissa kappaleissa esitellään dokumentit SWEBOK V3.0 ja ISTQB perustason
sertifikaattisisältö, jotka sisältävät yksityiskohtaisempia sisältökuvauksia sekä viitteitä alan
kirjallisuuteen, johon esitelty asiasisältö perustuu. SWEBOK (Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge 2004 Version) on ollut pohjana myös SE2004suosituksen toteutuksessa.
2.3.3 SWEBOK V3.0
SWEBOK V3.0 [26] on IEEE Computer Society:in vuonna 2014 julkaisema uudistettu
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versio ohjeistuksesta, joka määrittelee yleisesti hyväksytyn tietämyksen rungon (generally
accepted body of knowledge) ohjelmistotekniikan osaamisalueille. Termin ”yleisesti
hyväksytty” yhteydessä ohjeistuksessa viitataan lähteeseen [27], jossa termi määritellään
seuraavasti:
“Generally recognized means the knowledge and practices described are applicable to most
projects most of the time, and there is consensus about their value and usefulness.”
Määritellyn ydinajatus on tunnistaa ne tiedot ja taidot, jotka ovat hyödyllisiä, tarpeellisia ja
yleisesti

sovellettavissa

useimpiin

ohjelmistoprojekteihin.

Lisäksi

ohjeistuksessa

täsmennetään, että tietämyksen rungossa määritellyt osaamistavoitteet on asetettu
Yhdysvaltalaisesta

korkeakoulujärjestelmästä

valmistuneelle

ohjelmistotekniikan

opiskelijalle, joka on saavuttanut neljän vuoden työkokemuksen alalta. Ohjeistuksen
tavoitteiden määrittelyssä todetaan, että dokumentin tarkoituksena on määritellä
historiallisesti

ja

yleisesti

tunnistetut,

kansainvälisesti

hyväksytyt,

keskeiset

ohjelmistotekniikan osaamisalueet, jotka alan ammattilaisen tulee hallita. Näin ollen
ohjeistus soveltuu sekä kansainvälisen korkeakouluopetuksen että ammattilaisille
tarkoitettujen sertifiointijärjestelmien pohjaksi.
Testaus kuuluu SWEBOK V3.0 -ohjeistuksessa määriteltyihin ohjelmistotekniikan
ydinosaamisen alueisiin (knowledge areas). Kunkin osaamisalueen määrittelyssä kuvataan
osaamisalueen hierarkkinen rakenne, siihen sisältyvät osa-alueet sekä keskeisimmät
aihealueet, joista osa-alueen tietämys rakentuu. Dokumentissa on myös lisätty kunkin
aihealueen kohdalle viitteet lähdekirjallisuuteen, johon ohjeistuksen kuvaukset ja
määritelmät perustuvat. Viitteiden tarkoituksena on ohjata lukijoita tietolähteisiin, joista
varsinainen asiasisältö aiheisiin on löydettävissä.
Kuvassa

2

on

SWEBOK

V3.0

-ohjeistuksessa

esitetty

hierarkkinen

rakenne

ohjelmistotestauksen osaamisalueesta ja siihen sisältyvistä aihealueista. Esitetyn hierarkian
mukaan ohjelmistotestauksen osaamisalue sisältää kuusi keskeistä osa-aluetta, jotka ovat:


Ohjelmistotestauksen perusteet (Software Testing Fundamentals)



Testaustasot (Test Levels)



Testaustekniikat (Test Techniques)
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Testaukseen liittyvät mittarit (Test-Related Measures)



Testausprosessi (Test Process)



Ohjelmistotestauksen työkalut (Software Testing Tools)

Kuva 2. Testauksen keskeiset aihealueet SWEBOK 3.0 –ohjeistuksessa

Testausosaamisen ensimmäinen osa-alue käsittelee ohjelmistotestauksen perusteita, johon
sisältyvät testauksen keskeisimmät avainasiat, määritelmät ja termit. Ohjeistuksessa
mainittuja avainasioita ovat testitapausten valinta, testauksen lopettamisehtojen määrittely,
testauksen tehokkuus, testauksen tavoitteet, testauksen teoreettiset ja käytännön rajoitteet,
testattavuus sekä saavuttamattomat ohjelmapolut. Samassa yhteydessä viitataan myös
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testaukseen läheisesti liittyviin aiheisiin, joita käsitellään muissa dokumentin osissa kuten
ohjelmakoodin staattiset analyysi- ja tarkastustekniikat, ohjelman oikeellisuuden
todentaminen (formaalit verifiointimenetelmät), virheenjäljitys sekä testaus ohjelman
rakennusvaiheen aikana.
Toinen

ohjeistuksessa

esitetty

testauksen

ydinaihealue

käsittelee

testaustasoja.

Ohjeistuksen mukaan testaustasot ja testauksen eri muodot voidaan erottaa sekä
testauskohteiden mukaan (targets) että testaukselle asetettujen tavoitteiden (objectives)
mukaan. Testauksen kohteita ovat esimerkiksi yksittäinen moduuli, usean moduulin ryhmä
tai kokonainen järjestelmä. Vastaavat testaustasot ovat yksikkö- eli moduulitestaus,
integrointitestaus ja järjestelmätestaus. Testauksen tavoitteiden mukainen jaottelu perustuu
ohjelman toiminnallisten ja ei-toiminnallisten ominaisuuksien tarkasteluun. Testauksen
tavoitteet ja tarkoitus määrittelevät miten testausta eri testaustasoilla tehdään.
Ohjeistuksessa

esitettyjä

esimerkkejä

tavoitteiden

mukaisesta

testauksesta

ovat

toiminnallinen testaus (functional testing), suorituskykytestaus (performance testing),
luotettavuustestaus (reliability testing), tietoturvatestaus (security testing), toipuvuustestaus
(recovery testing) ja käytettävyystestaus (usability testing). Muita tärkeitä aihealueessa
esiteltyjä testausmuotoja ovat regressio- eli uudelleentestaus, alfa- ja beta-testaus,
rajapintatestaus (interface testing), konfiguraatio- eli kokoonpanotestaus (configuration
testing) sekä back-to-back testing, joka tarkoittaa ohjelman eri variaatioiden testaamista
samoilla testisyötteillä.
Kolmas määritelty testauksen osa-alue käsittelee testaustekniikoita. Ohjeistuksessa
testaustekniikat on luokiteltu testien kehitystavan ja käytetyn lähdeaineiston perusteella
seuraavasti:


Kokemusperusteiset tekniikat
o Intuitioon perustuva epämuodollinen testaus (Ad Hoc)
o Tutkiva testaaminen (Exploratory Testing)



Määrittelypohjaiset tekniikat
o Ekvivalennsiositus (Equivalence Partitioning)
o Raja-arvoanalyysi (Boundary-value Analysis)
o Syötteiden parittainen testaus (Pairwise Testing)
o Satunnaistestaus (Random Testing)
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o Ohjausvuohon perustuva testaus (Control Flow-Based Testing)
o Tietovuohon perustuva testaus (Data Flow-Based Testing)


Ohjelmakoodin rakenteeseen perustuvat tekniikat
o Polkutestaus



Virheisiin perustuvat tekniikat
o Virheenarvaus
o Mutaatiotestaus



Sovelluksen käyttöön perustuvat tekniikat
o Luotettavuustestaus (Reliability Testing)
o Käytettävyystestaus (Usability Testing)



Mallipohjaiset testaustekniikat
o Syy-seuraus mallinnus
o Päätöstaulut
o Tilakoneet ja tilasiirtymämatriisit
o Formaalit spesifikaatiot
o Käyttötapaustestaus



Sovellusalueen erityispiirteisiin perustuvat tekniikat
o Olio-ohjelmistojen testaus
o Komponentteihin perustuvien ohjelmistojen testaus
o Verkkosovellusten testaus
o Protokollaohjelmistojen testaus
o Reaaliaikaisten järjestelmien testaus
o Tietoturvakriittisten ohjelmistojen testaus
o Palvelupohjaisten ohjelmistojen testaus
o Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen testaus
o Sulautettujen järjestelmien testaus

Tärkeä osa käytännön testaustyötä on eri testaustekniikoiden valinta ja yhdistäminen niin,
että testauksella saavutetaan paras mahdollinen lopputulos olemassa olevien resurssien
puitteissa. Tämä on lisätty myös keskeisiin testaustekniikoita käsitteleviin aiheisiin.
Esimerkkinä ohjeistuksessa mainitaan perinteinen ja yleisesti käytetty strategia, jossa
yhdistetään ns. valko- ja mustalaatikkotestauksen menetelmiä.

27

Neljäntenä osaamisalueena ohjeistus määrittelee testaukseen liittyvät mittarit. Ohjeistuksen
mukaan on tärkeää erottaa liittyvätkö mittarit testauksen kohteena olevan ohjelman
arviointiin (Evaluation of the Program Under Test) vai testaamisen tehokkuuden ja
kattavuuden mittaamiseen (Evaluation of the Tests Performed). Mainittuja menetelmiä
ohjelman laadulliseen arviointiin ovat mm. ohjelmakoodin analysointitekniikat, joissa
esimerkiksi ohjelmallisten työkalujen (koodianalysaattoreiden) avulla mitataan ja
analysoidaan ohjelman kokoa, rakennetta, monimutkaisuutta ja yleistä laatua. Muita
ohjeistuksessa mainittuja ohjelman laadulliseen arviointiin liittyviä mittausmenetelmiä
ovat vikatiheyden mittaaminen ja ohjelman luotettavuuden arviointi esimerkiksi
luotettavuuden

kasvumallin

perusteella.

Ohjeistuksessa

esitettyjä

menetelmiä

testausprosessin ja testien tehokkuuden ja laadun mittaamiseen ovat kattavuusmitat,
virheiden kylväminen ja mutaatiotestaus.
Viides testauksen osaamisalue käsittelee testausprosessia. Suosituksessa testausprosessia
käsitellään

kahdesta

näkökulmasta,

joista

ensimmäisessä

pohdiskellaan

yleisiä

testausprosessin hallintaan liittyviä käytäntöjä ja toisessa esitellään testauksen työvaiheet ja
tehtävät. Testaukseen hallintaan liittyviä aiheita ovat tiimityöskentely ja roolit
testaustyössä, testauksen priorisointi ja kohdentaminen, testauksen dokumentointi,
testauksen organisointi, kustannustehokkuuden arviointi, testausprosessin mittaaminen
sekä testauksen päättäminen ja lopetusehdot. Lisäksi testausprosessin yhteydessä mainitaan
testauslähtöinen

ohjelmistonkehitys,

jonka

merkitys

on

kasvanut

ketterien

ohjelmistokehitysmenetelmien myötä.
Ohjeistuksessa esitetyt testauksen keskeisimmät työvaiheet ja tehtävät ovat:


Testauksen suunnittelu



Testitapausten kehittäminen



Testiympäristön rakentaminen



Testien suorittaminen



Testitulosten analysoiminen



Poikkeamien raportointi



Virheiden analysointi

Viimeinen SWEBOK V3.0 -dokumentissa esitetty testauksen ydinosaamisen aihealue
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käsittelee ohjelmistotestauksen työkaluja. Testauksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden
näkökulmasta sopivien testaustyökalujen valinta, hyödyntäminen ja ylläpito ovat tärkeitä
testaustyöhön sisältyviä tehtäviä. Testauksen työkalut esitetään ohjeistuksessa seuraavan
luokittelun mukaisesti:
 Testipedit, johon sisältyvät tarvittavat sijaiskomponentit eli testityngät ja testiajurit,
jotka simuloivat moduulikutsuja
 Testigeneraattorit, joiden avulla voidaan automaattisesti generoida testitapauksia tai
testidataa
 Nauhoitus-

ja

toistotyökalut,

joiden

avulla

voidaan

automatisoida

uudelleentestausta
 Testitulosten vertailutyökalut, joiden avulla voidaan automatisoida testitulosten
analysointia
 Kattavuusanalysaattorit,

jotka

mittaavat

suoritetuilla

testeillä

saavutettua

koodikattavuutta
 Suoritettujen testien historiatietoja tallentavat Tracer-ohjelmistot
 Uudelleentestauksen

työkalut,

jotka

tukevat

mm.

testijoukkojen

uudelleensuorittamista muutetulle ohjelmakoodille.
 Luotettavuustestauksen työkalut
SWEBOK V3.0 antaa erinomaisen perspektiivin ja vertailukohdan niihin teoreettisiin ja
käytännön taitoihin, joista ohjelmistotestauksen ammattilaisten osaaminen koostuu.
Testausalan ammattipätevyyden vaatimuksia on määritellyt myös kansainvälinen järjestö
ISTQB, jonka ohjelmistotestauksen perustason sertifikaattisisältö esitellään seuraavassa
luvussa.
2.3.4 ISTQB perustason sertifikaattisisältö
ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) on kansainvälinen
ohjelmistotestaukseen erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka työn tuloksena on
kehittynyt laajasti käyttöönotettu testausalan ammattipätevyyden sertifiointijärjestelmä.
Perustason sertifikaattisisällön ensimmäinen englanninkielinen versio (Foundation Level
Syllabus) on julkaistu vuonna 2007. Dokumentin suomenkielinen käännös [28], johon
myös

tässä

luvussa

viitataan

lähteenä, on valmistunut vuonna 2010.
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Dokumentissa esitettyjä yleisiä sertifiointijärjestelmän tavoitteita ovat:


Saada testaukselle tunnustusta oleellisena ja ammattimaisena ohjelmistotekniikan
osa-alueena



Tarjota standardi malli testaajien urakehitykselle



Luoda ammatillisesti pätevöityneille testaajille tilaisuus tulla työnantajien,
asiakkaiden ja kollegoiden tunnustamiksi ja nostaa testaajien profiilia



Tarjota yrityksille mahdollisuus palkata sertifioituja testaajia, jonka myötä yritykset
voivat saada kaupallista hyötyä kilpailijoihin nähden



Antaa

testaajille

ja

testauksesta

kiinnostuneille

mahdollisuus

hankkia

kansainvälisesti tunnustettu pätevyys


Kannustaa yhdenmukaisten ja hyvien testauskäytäntöjen omaksumista kaikilla
ohjelmistokehityksen aloilla



Tunnistaa ja määritellä testauksen osaamisalueita, jotka ovat merkityksellisiä ja
arvokkaita toimialalle

Tämän työn kannalta kiinnostavia ja muiden edellä esitettyjen dokumenttien kanssa
yhteisiä tavoitteita ovat luettelon kaksi viimeistä kohtaa, joiden mukaisesti ISTQB
perustason sertifikaattisisältö yhdenmukaistaa hyviä testauksen käytäntöjä sekä tunnistaa ja
määrittelee testausosaamisen keskeisimpiä alueita ja aiheita.
Dokumentin jokaisen kappaleen yhteydessä on myös mainittu kappaleen oppimistavoitteet,
jotka on luokiteltu tasoihin Bloom:in taksonomian mukaisesti (kuten oli myös aiemmin
mainituissa CS2013 ja SE2004 dokumenteissa). Perustason sertifikaattisisällössä
oppimistasot on määritelty seuraavasti:
1. K1: muistaa, tunnistaa, palauttaa mieleen
2. K2: ymmärtää, selittää, perustella, verrata, luokitella, ryhmitellä, antaa esimerkki,
tehdä yhteenveto
3. K3: soveltaa, käyttää
4. K4: analysoida
Tiivistetysti

esitettynä

ISTQB

perustason sertifikaattisisältö rakentuu seuraavien
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aiheiden ja osaamistavoitteiden ympärille:
1. Testauksen perusteet (K2)
o Miksi testaus on välttämätöntä? (K2)
o Mitä testaus on? (K2)
o Seitsemän testauksen pääperiaatetta (K2)
o Testauksen perusprosessi (K1)
o Testauksen psykologia (K2)
o Eettiset säännöt (K2)
2. Testaus ohjelmiston elinkaaren aikana (K2)
o Ohjelmistokehitysmallit (K2)
o Testaustasot (K2)
o Testaustyypit (K2)
o Ylläpitotestaus (K2)
3. Staattiset tekniikat (K2)
o Staattiset tekniikat ja testausprosessi (K2)
o Katselmointiprosessi (K2)
o Staattinen analyysi työkaluilla (K2)
4. Testisuunnittelutekniikat (K4)
o Testien kehitysprosessi (K3)
o Testisuunnittelutekniikoiden luokittelu (K2)
o Määrittelypohjaiset eli mustalaatikkotekniikat (K3)
o Rakenteeseen perustuvat eli lasilaatikkotekniikat (K4)
o Kokemusperusteiset tekniikat (K2)
o Testaustekniikoiden valinta (K2)
5. Testauksen hallinta (K3)
o Testausorganisaatio (K2)
o Testaussuunnittelu ja työmääräarviointi (K3)
o Testauksen edistymisen seuranta ja kontrollointi (K2)
o Kokoonpanon hallinta (K2)
o Riskit ja testaus (K2)
o Havaintojen hallinta (K3)
6. Testauksen työkalutuki (K2)
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o Testityökalujen tyypit (K2)
o Työkalujen tehokas käyttö: mahdolliset edut ja riskit (K2)
o Työkalun käyttöönotto organisaatiossa (K1)
2.3.5 Yhteenveto esitetyistä dokumenteista ja selvitys kuinka niitä on hyödynnetty
oppimateriaalin sisältörakenteen pohjana
Yhteistä kaikille edellä esitetyille dokumenteille on niiden tavoite koota yhteen runko,
jossa määritellään keskeisimmät aiheet ja tavoitteet sekä teoreettiselle että käytännön
taitojen osaamiselle, jotka kyseessä olevaan tietämyksen alueeseen (tässä tapauksessa
ohjelmistotestaukseen) kuuluu. Myös dokumenttien rakenteissa on paljon yhtäläisyyksiä
kuten tarkkuustaso, jolla aiheita käsitellään, viittaukset aihealueita käsitteleviin
lähdeteoksiin sekä oppimistavoitteiden määrittelyssä käytetty Bloom:in taksonomiaan
perustuva asteikko (muissa paitsi SWEBOK-ohjeistuksessa). Suurin ero dokumenttien
välillä johtuu niiden kohderyhmistä. CS2013 ja SE2004 ovat suosituksia, jotka on
tarkoitettu ensisijaisesti alemman korkeakoulututkinnon opetussuunnitelmien pohjaksi.
SWEBOK V3.0 ja ISTQB Perustason sertifikaattissisältö ovat dokumentteja, joiden
viiteryhmänä ovat pääasiassa testausalan ammattilaiset.
Osaamistavoitteiden määrittelyssä huomionarvoista on, että CS2013-suosituksessa pääosa
testauksen opetusaiheista on määritelty tavoitetasolle 1 (familiarity), joka tarkoittaa että,
opiskelija tunnistaa aiheen ja ymmärtää mistä on kysymys. Tiedon soveltaminen
käytäntöön on osaamistavoitteena vain kooditarkastuksia ja testauksen dokumentointia
käsittelevissä aiheissa. SE2004-suosituksessa puolestaan lähes kaikkien testausta
käsittelevien aiheiden osaamistavoite on a (application), joka tarkoittaa, että opittua tietoa
tulee osata käyttää ongelmanratkaisuun ja soveltaa myös käytäntöön. Eroavaisuus selittyy
pitkälti sillä, että testaus kuuluu erityisesti ohjelmistotekniikan ydinosaamisen alueisiin,
jolloin SE2004-suosituksessa sen painoarvo yksittäisenä aihealueena on suurempi kuin
laajasisällöllisemmässä

CS2013-suosituksessa.

Vertailukohtana

ISTQB

perustason

sertifikaattisisältö määrittelee aiheiden osaamistavoitteiksi pääosin tasot K1 ja K2, jotka
vastavat CS2013-suosituksessa tasoa 1 (familiarity) ja SE2004-suosituksessa tasoja k ja c
(knowledge ja comprehension). Tiedon soveltaminen käytäntöön on tavoitetasona vain
testauksen suunnitteluun ja dokumentointiin liittyvissä aiheissa (tämä vastaa CS2013
suosituksia). Kuten sertifikaattisisällön johdannossa todetaan, perustason sertifikaattisisältö
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kertoo

perustason

koulutuskursseilta

vaadittavan

osaamistason,

joka

koostuu

ohjelmistotestauksen perusteorian, menetelmien ja käytäntöjen läpikäymisessä yleisellä
tasolla. Yksityiskohtaisemmat tiedot eri tekniikoista ja menetelmistä ja kuinka niitä
sovelletaan käytäntöön sisältyvät ylempien sertifikaattitasojen aiheisiin.
Kyseisten dokumenttien soveltuvuus tässä raportissa kuvatun työn pohjaksi perustuu
seuraaviin seikkoihin:
1. SC2013 ja SE2004 märittelevät ohjelmistotestauksen ydinosaamisen aihealueet,
joita alemman korkeakoulututkinnon opetukseen tulisi sisällyttää. Määrittelyjen
pohjalta saa hyvän kokonaiskuvan mitkä aiheet kuuluvat ohjelmistotestauksen
perusteisiin ja mitkä osa-alueet ovat syventävien opintojaksojen aiheita. Lisäksi
suosituksissa esitettyjä osaamistavoitteita voidaan hyödyntää opetusmateriaalin
sisällytettävien aiheiden tarkkuustason ja laajuuden vertailukohtana.
2. SWEBOK

V3.0

määrittelee

yleisesti

hyväksytyn

ohjelmistotekniikan

tietämyksen rungon, johon myös ohjelmistotestaus sisältyy. Määrittely soveltuu
perusrungoksi myös oppimateriaalin sisällölle. Dokumentin selkeän ja
informatiivisen

esitystavan

vuoksi

sitä

on

myös

helppo

hyödyntää

lähdemateriaalina.
3. ISTQB sertifikaattisisältö määrittelee aiheita, asiasisältöjä ja osaamistavoitteita,
jotka sisältyvät ohjelmistotestauksen perustason pätevyysvaatimuksiin. Nämä
määrittelyt ovat vertailukohtana ja täydentävänä tietona oppimateriaalissa
käsiteltäville aiheille.
Yhteenveto CS2013 ja SE2004 suosituksissa esitetyistä aiheista, jotka kuuluvat
ohjelmistotestauksen ydinosaamisalueeseen:


Testaustasot

(yksikkötestaus,

integrointitestaus,

järjestelmätestaus

ja

hyväksymistestaus)


Uudelleentestaus



Testaustyypit (käytettävyys-, luotettavuus ja tietoturvatestaus sekä ohjelman ja
sitä määrittelevien spesifikaatioiden yhdenmukaisuuden todentaminen)



Virheet
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Kooditarkastukset



Musta- ja valkolaatikkotestauksen tekniikat



Testaussuunnitelman laatiminen



Testitapausten määrittely



Virheiden dokumentoiminen



Testauksen työkalut



Sovellusalueiden erityispiirteiden vaikutus ohjelmistotestaukseen

Yhteenveto vaihtoehtoisista aiheista, joilla testausosaamista voidaan syventää ja täydentää:


Katselmukset ja tarkastukset



Ohjelmakoodin staattiset analyysi- ja tarkastustekniikat



Ohjelman oikeellisuuden todentaminen (formaalit verifiointimenetelmät)



Testauslähtöinen ohjelmistonkehitys



Olio-ohjelmien testaus



Testauksen automatisointi



Virheiden analysoiminen ja testauksen riittävyyden arviointi

Ohjelmistotestauksen keskeiset osaamisalueet sisältävä runko SWEBOK V3.0 -määrittelyn
pohjalta:


Ohjelmistotestauksen perusteet
o määritelmät, käsitteet ja termit
o testauksen tavoitteet
o testaus ja laadunvarmistus
o testauksen teoreettiset ja käytännön rajoitteet
o testaus ohjelman rakennusvaiheen aikana
o virheenjäljitys



Testaustasot
o kohteet
o tavoitteet



Testaustekniikat
o tekniikoiden luokittelu
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o tekniikoiden valinta ja yhdistäminen


Testaukseen liittyvät mittarit
o testattavan ohjelman laadullinen arviointi ja mittaaminen
o testauksen tehokkuuden ja kattavuuden mittaaminen



Testausprosessi
o testausprosessin hallinta
o testausprosessin työvaiheet ja tehtävät



Ohjelmistotestauksen työkalut
o työkalujen luokittelu
o työkalujen valinta ja ylläpito

2.4 Lähdekirjallisuuden valinta oppimateriaalin sisällön koostamiseen
Oppimateriaalin päälähteiksi valittiin ohjelmistotestauksen kolme perusteosta, jotka ovat
Glenford J. Myersin ”The Art of Software Testing”[29], Boris Beizerin ”Software Testing
Techniques” [30] ja Edward Kitin ”Software Testing in the Real World” [31]. Perusteena
näiden vanhempaa lähdekirjallisuutta edustavien teosten valintaan oli niiden saatavuus,
niihin uudemmassa kirjallisuudessa esitetyt viittaukset keskeisinä ohjelmistotestauksen
perusteoksina sekä huomio, jonka mm. Myersin uudistetun version [32] kirjoittajat
esipuheessaan tuovat esiin – vaikka uusia testaustekniikoita ja menetelmiä kehitetään sitä
mukaa kun testattavat ohjelmat ja kehitysmenetelmät muuttuvat, on testauksen perusteoria
ja monet hyviksi havaitut käytännöt ja menetelmät yhä samoja ja hyödynnettävissä
sellaisina kuin ne alkuperäisissä teoksissa on aikoinaan esitetty.
Kyseisistä teoksista Myersin kirja käsittelee testausta erityistehtävän näkökulmasta, jonka
mukaan ohjelmistotestauksen tarkoituksena on ohjelmassa olevien virheiden etsintä.
Virheiden etsintää korostavasta näkökulmasta on kirjoitettu myös ohjelmistotestauksen
perusteita käsittelevän oppimateriaalin sisältö.
Beizerin teos on testaustekniikoihin keskittyvä ja hyvin yksityiskohtainen käsikirja.
Yksityiskohtaisuutensa vuoksi Beizerin kirjasta saa konkreettisen käsityksen millaisia
tietoja ja taitoja tekniikoiden hyvä hallinta edellyttää. Kirjassa on myös esitetty kattava ja
havainnollinen virheiden luokittelu (taksonomia), joka on erittäin hyödyllinen lähde
esimerkiksi virheiden tunnistamista ja analysointia varten.
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Edward Kitin kirja on erinomainen teos testausprosessin ja siihen sisältyvien työvaiheiden
kuvaamista varten. Kirjan jäsentely ja esitystapa on erittäin selkeä ja käytännönläheinen,
jonka vuoksi siitä on helppo poimia olennaiset asiat oikeaan asiayhteyteen.
Hieman uudempaa tuotantoa valitussa lähdekirjallisuudessa edustavat Cem Kaner & al.
kirjoittamat teokset ”Testing Computer Software” [33] ja ”Lessons Learned in Software
Testing” [34]. Näiden teosten valinta perustui ensisijaisesti niiden saatavuuteen. Työn
edetessä

ne

osoittautuivat

erittäin

hyödyllisiksi

lähteiksi,

erityisesti

niiden

nykyaikaisemman näkökulman vuoksi.
Testausta käsittelevän kirjallisuuden lisäksi työssä hyödynnettiin myös ohjelmistotekniikan
perusteoksia, joissa esitetään koko ohjelmiston elinkaari ja siihen sisältyvät toiminnot
sopivasti tiivistettynä. Suomenkielisenä lähteenä työssä käytettiin Haikala & Märijärven
teosta ”Ohjelmistotuotanto [35] ja englanninkielisenä lähteenä Pressmanin kattavaa
perusteosta

”Software

Engineering

-

A

Practitioner`s

Approach”

[36].

Työn

viimeistelyvaiheessa oppimateriaaliin tehtiin suomenkielisen terminologian täydennyksiä
ja muita lisäyksiä Jussi Kasurisen kirjoittaman teoksen ”Ohjelmistotestauksen käsikirja”
pohjalta [37].

2.5 Haasteet käytännönläheisen oppimateriaalin toteutuksessa
Kuten luvussa 2.1 kuvattiin, tämän työn tavoitteeksi asetettiin käytännönläheisen
oppimateriaalin

koostaminen.

Teorian

soveltaminen

käytäntöön

esitetään

osaamistavoitteeksi myös useissa CS2013 ja SE2004 suositusten määrittelemissä
testauksen ydinosaamisen aihealueissa (ks. 2.3.1 ja 2.3.2 ). Suositusten mukaisesti
oppimateriaalissa esitetään testausprosessin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät
työvaiheet ja tuotokset kuten testaussuunnitelman laatiminen, testitapausten määrittely,
poikkeamien raportointi, testauksen mittarit ja testauksen loppuraportin laatiminen.
Käytännön testaustyössä keskeinen tehtävä on testitapausten kehittäminen, joka perustuu
eri

testaustekniikoiden

soveltamiseen.

Alkuperäisen

suunnitelman

mukaan

oppimateriaalissa oli tarkoitus esittää teoriaa täydentäviä ja havainnollistavia käytännön
testiesimerkkejä. Ajatuksena käytännönläheisten esimerkkien toteutuksessa oli, että
esimerkit pohjautuisivat yhdestä esimerkkisovelluksesta systemaattisesti kehitettyihin
testitapauksiin, jolloin lukijalle muodostuisi ymmärrettävä ja yhtenäinen kokonaiskuva
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käytännön testaustyöstä. Testattavaksi kohteeksi valittiin avoimeen lähdekoodiin perustuva
verkkokauppasovellus, joka on ilmaiseksi ladattavissa ohjelmistoprojektin sivuilta.
Suunnitelman eteenpäinvieminen osoittautui pian hyvin haasteelliseksi ja aikaa vieväksi
tehtäväksi. Monia käytännön hankaluuksia esiintyi heti alkuun verkkokauppasovelluksen
asennusvaiheessa mm. palvelinympäristön kokoonpanoasetuksiin liittyen, jotka vaikuttivat
merkittävästi sovelluksen toimintaan. Koska työmäärää ja työhön käytettävää aikaa oli
työn viivästymisen vuoksi muutoinkin rajattava, päätettiin verkkokauppasovellukseen
liittyvien ongelmien ratkominen jättää tämän työn ulkopuolelle. Epäonnistumisesta
huolimatta kokeilusta sai kuitenkin arvokasta kokemusta testausympäristön rakentamisesta
ja ohjelman soveltuvuudesta testiesimerkkien kehittämiseen. Verkkokauppasovellukseen
tutustuminen

testauksen

näkökulmasta

toi

esiin

myös

monia

seikkoja,

joita

käytännönläheisen oppimateriaalin toteutuksessa kannattaa huomioida.
Yleisiä huomioita, jotka liittyivät esimerkkisovellukseen valintaan, olivat ohjelman sopiva
mitoitus, toteutustapa ja lähdemateriaalin eli lähdekoodin ja dokumentaation saatavuus.
Jotta käytännön testaustyöstä saisi kattavan kokonaiskuvan, tulee testattavan ohjelman olla
mitoitukseltaan riittävän laaja ja toteutukseltaan monipuolinen. Ohjelman tyyppi,
toteutustapa, käyttötarkoitus ja muut erityispiirteet määrittelevät miten testausta tehdään ja
mitä

lähestymistapoja

ja

tekniikoita

testitapausten

kehittämisessä

sovelletaan.

Lähtökohtaisesti verkkokauppasovellus oli hyvä valinta testauksen kohteeksi sekä sen
toteutustavan että sovellusalueen ajankohtaisuuden vuoksi.
Testauksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaa oleellisesti ohjelman testattavuus,
jolloin lähdemateriaalin eli ohjelmakoodin ja dokumentaation saatavuuden lisäksi
merkityksellinen tekijä on niiden laatu. Valitun verkkokauppasovelluksen arkkitehtuuri
perustuu yleisesti verkkosovelluksissa käytettävään malliin MVC (Model View
Controller). MVC-arkkitehtuurissa ohjelmakoodin rakenne jaetaan kolmeen osaan, joista
malli (model) kuvaa tiedon tallentamisen, ylläpidon ja käsittelyn, näkymä (view)
määrittelee tiedon esitystavan ja käyttöliittymän ulkoasun, ja käsittelijä (controller)
vastaanottaa käyttäjältä tulevat käskyt ja käsittelee tiedon. Mallin etuna on eri osien
välinen riippumattomuus (tai vähäinen riippuvuus), joka mahdollistaa eri osien toteutuksen
ja testaamisen itsenäisesti muista osista riippumatta. Toteutuksen huono puoli on
ohjelmakoodin rakenteellinen sekavuus, jonka vuoksi paljon moduuleja sisältävän
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ohjelmakoodin toiminnasta voi olla hankala saada ensialkuun selvää.
Avoimeen lähdekoodiin perustuvassa verkkokauppa-alustassa lähdekoodi oli vapaasti
käytettävissä ja tuotteeseen sisältyi myös kohtuullisen hyvä käyttäjädokumentaatio. Sen
sijaan määrittely- ja suunnitteludokumentaatiota ei ohjelmasta ollut saatavilla, joten niihin
perustuvien testaustekniikoiden esittely ei olisi testiesimerkkien toteutuksessa ollut
mahdollista. Järjestelmätason testauksessa soveltuva menetelmä olisi ollut esimerkiksi
tutkiva testaaminen, jossa testitapausten kehittäminen tehdään samanaikaisesti ohjelman
toimintaan ja toteutukseen perehtymisen kanssa. Dokumentaation puute on tavallista myös
muissa

avoimen

lähdekoodin

projekteissa,

mikä

kannattaa

ottaa

huomioon

esimerkkiohjelmaa valittaessa.
Yksikkötestauksen näkökulmasta verkkokauppasovellus ei sen toteutustavan vuoksi
vaikuttanut

kovin

mielenkiintoiselta

tai

monipuoliselta

testauskohteelta.

Koodin

ohjausrakenteet olivat yksikertaisia if- ja for–lauseita ja toimintojen toteutus perustui hyvin
samanlaisina toistuviin käyttäjän syötteiden ja tietokantaoperaatioiden käsittelyihin.
Myöskään

selkeitä

ohjelmakoodin

tiettyä

rakenteesta

toimintoa
voinut

suorittavia

erottaa,

joten

funktioita

tai

proseduureja

yksikkötestaukseen

ei

soveltuvien

esimerkkien poimiminen koodista vaikutti hankalalta.
Testauksen kohteen lisäksi testauksen toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi tekijän
osaamistaso ohjelmoinnista ja käytännön testaustyöstä. Verkkokauppasovellus perustui
avoimen lähdekoodin kehitysympäristöön LAMP (Linux, Apache, MySQL ja PHP), joka
on yleensä hyvin tuttu tietotekniikan opiskelijoille. Tutusta ohjelmistokokoonpanosta
huolimatta ohjelmistojen asentaminen testiympäristöksi osoittautui kuitenkin yllättävän
haasteelliseksi tehtäväksi, mikä hidasti merkittävästi suunniteltua työn toteutusta.
Kiinnostava huomio oli myös kuinka raskas ja turhankin monipuolinen oletuskokoonpano
verkkokauppasovelluksessa oli. Asennettua versiota olisi pitänyt huomattavasti keventää ja
selkeyttää, jotta testausta ja käytännön testiesimerkkejä olisi voinut järkevällä tavalla
toteuttaa.
Testauskokemuksen puute ja sen myötä käytännön asioiden opettelu alusta alkaen oli
varmasti suurin yksittäinen tekijä, jonka vuoksi suunniteltu käytännön työn osuus jäi
toteutumatta. Toteutuksen työmäärää olisi pitänyt osata myös rajata järkevästi, jolloin
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työssä olisi voinut keskittyä niihin testausmenetelmien osa-alueisiin, jotka sisältyvät
ensisijaisesti ohjelmistotestauksen perusteisiin.
Edellä esitettyjen seikkojen vuoksi oppimateriaalissa on käsitelty testaustekniikoita
pääsääntöisesti lähdekirjallisuudessa esitetyn teorian kautta. Valituissa testauksen
perusteoksissa käytännön esimerkkejä on valitettavan vähän. Lukijalle, joka tutustuu
aiheeseen ensimmäistä kertaa, havainnollisin esitystapa on Myersin [30] teoksessa The Art
of Software Testing, jossa testitapausten kehittäminen on kuvattu systemaattisesti ja
ymmärrettävästi. Esimerkkiohjelmien huono puoli on niiden vanhanaikaisuus. Beizerin
teoksessa [31] testaustekniikoita on käsitelty laajasti ja yksityiskohtaisesti mutta tiedon
hyödyntäminen ja soveltaminen käytäntöön edellyttää lukijalta hyviä pohjatietoja
aiheeseen liittyen.
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3

TULOKSET

Tässä luvussa esitetään työn tuloksena valmistuneen oppimateriaalin sisältö. Lisäksi luvun
lopussa analysoidaan testauskurssin aloitus- ja palautekyselyjen tuloksia, joissa yhtenä
arvioinnin kohteena olivat opintojaksolla tarjotut resurssit.

3.1 Oppimateriaalin sisällön kuvaus
Työn lopputuloksena syntyneen oppimateriaalin sisältö koostuu viidestä pääluvusta, jotka
ovat:


Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?



Luku 2 Testaus ohjelmiston elinkaaressa



Luku 3 Testausprosessi ja sen hallinta



Luku 4 Testaustekniikat



Luku 5 Testauksen työkalut

Aiheiden valinta ja esitysjärjestys vastaa luvussa 3.3 esitettyjen dokumenttien SWEBOK ja
ISTQB sisältörakenteita. Aiheiden käsittelyn yksityiskohtaisuus ja laajuus muotoutui
pääosin sen mukaan, miten asioita on lähdekirjallisuudessa käsitelty mutta vertailukohtana
hyödynnettiin myös CS2013 ja SE2004 dokumenteissa esitettyjä suosituksia ja
osaamistavoitteita. Työn toteutuksessa pyrittiin huomioimaan oppimateriaalin kohderyhmä
ja heidän oletetut lähtötiedot ja taidot.
3.1.1 Pääluvuissa käsiteltävät aiheet ja osaamistavoitteet
Lukuun ottamatta lukua 3, jonka pohjalta opiskelijalla on valmiudet soveltaa tietoa myös
käytäntöön, oppimateriaalissa käsitellään aiheita pääsääntöisesti yleisellä tasolla, joka
vastaa Bloomin taksonomian [23] tasoja 1 (tietää) ja 2 (ymmärtää mistä aiheessa on
kysymys).
Ensimmäisen luvun alussa esitellään erilaisten käsitteiden ja määritelmien avulla mitä
ohjelmistotestaus on. Tämän luvun osaamistavoitteena on, että lukija ymmärtää testauksen
tarkoituksen ja tavoitteet. Luvussa tuodaan myös esille Myersin esittämä näkökulma
40

testauksen psykologiasta ja kuinka se vaikuttaa testaukselle asetettaviin tavoitteisiin.
Testauksen

tavoitteiden

yhteydessä

käsitellään

virheiden

eliminointia

ja

laadunvarmistukseen liittyviä näkökohtia. Luvussa käsitellään myös ohjelmassa esiintyviä
virheitä, niiden tunnistamista ja luokittelua. Esimerkkinä on esitetty Beizerin taulukko eri
vakavuusasteen virheistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista ohjelman toimintaan.
Virheiden yhteydessä käsitellään lyhyesti myös virheenjäljitys, joka on kehittäjien toimesta
tehty toimenpide testauksessa havaittujen virheiden paikantamiseksi.
Toinen luku käsittelee testausta osana ohjelmiston elinkaarta. Luvun tarkoituksena on
kuvata yleisellä tasolla miten testaustasot muodostuvat ja mitä testaustasoilla tehdään.
Luvussa tulevat tutuksi myös testauksen termit ja käsitteet, jotka liittyvät oppimateriaalin
myöhemmissä luvuissa käsiteltäviin käytännönläheisimpiin aiheisiin.
Testauksen elinkaarimalli määräytyy tavallisesti ohjelmiston elinkaarimallin mukaan.
Esimerkiksi käytetyssä lähdekirjallisuudessa Kit esittää testauksen U-mallin, Pressman
spiraalimallin ja Haikala & Märijärvi V-mallin. Tähän työhön valittiin testauksen V-malli,
jossa on neljä testaustasoa: moduulitestaus, integrointitestaus, järjestelmätestaus ja
hyväksymistestaus.
Oppimateriaalissa testaustasot esitellään V-mallin mukaisesti alimmalta tasolta ylimpään.
Testauksen alin taso on moduuli- eli yksikkötestaus, jossa tarkastelun kohteena on
ohjelman

pienin

itsenäinen

yksikkö

eli

moduuli/komponentti.

Moduulitestausta

käsittelevässä kappaleessa tutustutaan käsitteisiin rakenteellinen testaus, toiminnallinen
testaus, valkolaatikkotestaus, mustalaatikkotestaus, testipeti, testiajuri ja testitynkä.
Moduulitestausta seuraava taso on integrointitestaus, joka voidaan toteuttaa usealla eri
tavalla riippuen millaisesta ohjelmasta tai järjestelmästä on kysymys. Tässä työssä
esitellään vaiheittainen integrointi ja sen kaksi tavanomaisinta lähestymistapaa, jotka ovat
ylhäältä alaspäin etenevä osittava integrointi (top-down) ja alhaalta ylöspäin etenevä
kokoava integrointi (bottom-up).
Kolmas testaustaso on järjestelmätestaus, jossa järjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena.
Järjestelmätestaukseen sisältyy useita erilaisia testaustyyppejä, joissa keskitytään tiettyjen
ominaisuuksien testaamiseen. Oppimateriaalissa kuvataan tiivistetysti mitä tarkoittaa
toiminnallinen

testaus,

käytettävyystestaus,
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luotettavuustestaus,

tietoturvatestaus, toipuvuustestaus, suorituskykytestaus, kuormitustestaus ja stressitestaus.
Lopuksi esitellään lyhyesti yhteensopivuustestaus, asennettavuus-/asennustestaus ja
käyttäjädokumentaation testaus, jotka ovat tärkeitä laadunvarmistuksen toimenpiteitä
ennen kuin järjestelmä siirretään lopulliseen käyttöympäristöön ja asiakkaan testattavaksi.
Oppimateriaalissa esitetyn V-mallin ylin taso on hyväksymistestaus, josta on kerrottu
pääpiirteissään mikä on sen tarkoitus ja kenen toimesta sitä tehdään. Kappaleessa selitetään
myös alfa- ja betatestauksena tunnettu prosessi, jossa valitaan joukko testikäyttäjiä
testaamaan laajalle asiakaskunnalle tarkoitettua ohjelmistotuotetta.
Luvun 2 lopussa käsitellään regressio- eli uudelleentestausta, jota tehdään kaikilla
testaustasoilla aina, kun ohjelmistoon tehdään jokin muutos. Uudelleentestaukseen liittyy
keskeisesti myös automatisointi, joka on testauksen kustannustehokkuuden kannalta
erittäin tärkeä osaamisalue. Automatisointi on aiheena vaativa ja edellyttää hyvää
asiantuntemusta soveltuvista työkaluista ja testausprosessin hallinnasta. Oppimateriaalissa
automaation merkitys tuodaan esiin siihen liittyvissä asiayhteyksissä mutta syvällisempi
aiheen käsittely on rajattu työn ulkopuolelle.
Oppimateriaalin kolmannessa luvussa käsitellään testausprosessia ja sen hallintaa. Kuten
kyseisen luvun alussa todetaan, testausprosessin onnistunut läpivienti perustuu samoihin
elementteihin kuin minkä tahansa hyvin hallitun projektityön. Näiden elementtien
ympärille on koottu oppimateriaalin käytännönläheisin osuus, jossa käydään vaihe
vaiheelta läpi testauksen työvaiheet, tehtävät, roolit ja tuotokset. Testausprosessi ja siihen
liittyvät työvaiheet on myös ainoa aihealue, jonka osaamistavoitteeksi määritellään
käytäntöön soveltaminen sekä CS2013 ja SE2004 suosituksissa että ISTQB perustason
sertifikaattisisällössä. Oppimateriaalissa tiedon soveltamista käytäntöön tukevat liitteeksi
lisätyt dokumenttipohjat, joita opiskelijat voivat hyödyntää testauksen suunnittelussa ja
raportoinnissa (esitellään luvussa 3.1.2).
Neljäs oppimateriaalin luku käsittelee testaustekniikoita. Luku on jaettu kahteen osaan,
joista ensimmäisessä käsitellään staattisen testauksen menetelmiä ja toisessa eri
lähestymistapoihin perustuvia dynaamisen testauksen tekniikoita. Esitettyjen tekniikoiden
valinta perustui eri lähdekirjojen vertailuun ja niissä esiin tuotuihin seikkoihin keskeisistä
peruslähestymistavoista

ja

menetelmistä.
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Oppimateriaalissa käsiteltyjä staattisten testauksen menetelmiä ovat ohjelmakoodin
staattinen analyysi, katselmukset ja tarkastukset. Dynaaminen testaus on jaettu
valkolaatikkotestauksen

menetelmiin,

mustalaatikkotestauksen

menetelmiin

ja

kokemukseen perustuviin menetelmiin. Valkolaatikkotestauksen menetelmissä esitellään
polkutestaus, koodikattavuuden kriteerit ja mutkikkuusmitat. Mustalaatikkotestauksen
menetelmistä yksityiskohtaisemmin käsitellään ekvivalenssiositus, raja-arvoanalyysi, syyseurausmallinnus ja päätöstaulutestaus, joiden yhteydessä on esitetty esimerkkejä myös
testitapausten

kehittämisestä.

Lisäksi

yleisellä

tasolla

selostetaan

mitä

on

tilasiirtymätestaus ja käyttötapaustestaus. Kokemukseen perustuvista testausmenetelmistä
esitellään virheenarvaus, tutkiva testaaminen ja savutestaus.
Viidennessä eli oppimateriaalin viimeisessä luvussa käsitellään testauksen työkalutukea.
Luvussa on listattu myös avoimeen lähdekoodiin perustuvia testauksen työkaluja, joita voi
vapaasti

ladata

käyttöön

ohjelmistoprojektien

sivuilta.

Työkalujen

valinnassa

hyödynnettiin verkkosivustoja, joissa on jo valmiiksi ryhmitelty ja kuvattu eri työkalujen
sopivuutta testauksen eri tehtäviin. Lisäksi valittujen työkalujen saatavuus ja ylläpito
varmistettiin projektien verkkosivuilta. Sivustojen perusteella arvioitiin myös työkalujen
soveltuvuutta ja laatua mm. käyttäjätuen ja dokumentaation perusteella.
Testauksen työkalutuki on esitelty seuraavan luokittelun mukaisesti:


Testausprosessin hallintaan liittyvät työkalut



Staattisen testauksen työkalut



Dynaamisen testauksen työkalut



Yksikkötestauksen työkalut



Toiminnallisen testauksen työkalut



Suorituskykytestauksen työkalut



Tietoturvatestauksen työkalut



Testiaineistogeneraattorit

3.1.2 Dokumenttipohjat
Dokumenttien tuottaminen on keskeinen osa testaustyötä. Oppimateriaalissa mainitaan
standardeja ja suosituksia, joita testauksen dokumentoinnissa voidaan hyödyntää.
Opiskelijoiden tarpeisiin standardit

ovat yleensä turhan laajoja ja perusteellisia, joten
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oppimateriaaliin lisättiin yksinkertaistettuja, suomenkielisiä dokumenttipohjia, joita
opiskelijat voivat muokata ja soveltaa omiin tarpeisiin sopivaksi. Dokumenttipohjia on
kaikkiaan viisi kappaletta ja ne perustuvat IEEE 829-2008 standardiin. Kolme ensimmäistä
liitettä sisältävät dokumenttipohjia testauksen suunnittelua varten ja loput kaksi testauksen
raportointiin.
Liite

1

sisältää

dokumenttipohjan

testauksen

pääsuunnitelmasta.

Dokumentissa

testaussuunnitelman sisältö on esitetty otsikkotasolla ja kunkin otsikon alle on lyhyesti
selostettu mitä asioita kyseiseen kohtaan tulee kirjata.
Liite 2 sisältää dokumenttipohjan vaihekohtaiselle testaussuunnitelmalle. Testauksen
suunnittelutyön jakaminen tasoihin selkeyttää dokumenttien rakennetta, erityisesti
tilanteessa, jossa testauksen kohteena on useasta eri osa-alueesta koostuva järjestelmä ja
testausta suoritetaan laajasti. Mikäli testauksen kohteena on yksittäinen ohjelma tai pieni
projekti, voidaan vaihekohtainen suunnittelu sisällyttää pääsuunnitelmaan.
Liite 3 sisältää dokumenttipohjan testitapauksen määrittelyyn. Kullekin testitapaukselle
laaditaan oma mallin mukainen määrittely, jossa kuvataan testitapauksen tunnistetiedot,
esiehdot testitapauksen suorittamiselle, testin suoritusaskeleet sekä suorituksen tulos.
Testitapausten suunnittelu ja suoritettujen testien kirjaaminen ovat testaajien erityistehtäviä
ja niiden perusteella tehdään myös testauksen tehokkuuden ja onnistumisen arviointia.
Liite 4 sisältää dokumenttipohjan virheraportista. Havaittujen poikkeamien huolellinen
analyysi ja raportointi ovat erityisen tärkeitä tehtäviä virheiden jatkokäsittelyn kannalta.
Virheiden raportointi esitettiin keskeiseksi ydinosaamisen aiheeksi myös CS2013 ja
SE2004 suosituksissa.
Liite 5 sisältää dokumenttipohjan testauksen loppuraportista. Testauksen loppuraportissa
esitetään yhteenvetona tiedot testausprosessin mittareista ja testauksen tuloksista.
Loppuraportissa esitettyjen mittareiden ja tulosten perusteella voidaan arvioida
testausprosessin onnistumista ja mahdollisia prosessiin liittyviä kehitystarpeita. Oman työn
tuloksen analyysi ja arviointi tukee myös tekijän omaa testausosaamisen kehitystä ja
oppimisprosessia.
Yhtä yleispätevää mallia on mahdoton toteuttaa, joten dokumenttipohjien tarkoituksena on
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esittää yksi vaihtoehtoinen toteutus, jota kukin voi tarpeen mukaan muokata ja soveltaa
omiin käyttötarpeisiin sopivaksi.

3.2 Oppimateriaali osana testauskurssin resursseja
Oppimateriaali otettiin käyttöön ”kurssiprujun” nimellä täydentävänä kurssimateriaalina
uudella opintojaksolla “Ohjelmistotestauksen perusteet” keväällä 2015. Koska kurssi oli
uusi, sen toteutus ei oppimateriaalin kirjoitusvaiheessa ollut vielä täysin selvillä.
Oppimateriaali kirjoitettiinkin kurssin muusta toteutuksesta erillisenä työnä vaikka
lähtökohtaisesti työn tarkoitus ja kohde olivat tiedossa.
Testauskurssille ilmoittautui kolmekymmentä opiskelijaa, joista aktiivisia osallistujia oli
kaksikymmentä. Valinnaisen kurssin laajuus oli viisi opintopistettä ja osallistujat olivat
pääasiassa

kolmannen

vuoden

kandidaattitutkinnon

opiskelijoita.

Kurssin

alussa

opiskelijoilla oli mahdollisuus ansaita lisäpisteitä vastaamalla aloituskyselyyn, jossa
selvitettiin opiskelijoiden lähtötietoja ja taitoja sekä heidän yleisiä tapoja hyödyntää
kurssien resursseja ja suositeltuja tietolähteitä. Aloituskyselyyn vastasi kaksitoista
opiskelijaa.
Kyselyssä tiedusteltiin tarkemmin mm. millaisia ohjelmointi- ja projektinhallinnan taitoja
opiskelijalla on, onko opiskelija aiemmin suorittanut testauskursseja ja onko hänellä
käytännön kehitys- tai testauskokemusta kaupallisissa ohjelmistoprojekteissa. Lisäksi
aloituskyselyssä opiskelijoita pyydettiin kertomaan millaisia odotuksia heillä kurssin
suhteen on.
Aloituskyselyyn vastanneista opiskelijoista kaikilla oli suoritettu pohjatietona useita
ohjelmointikursseja ja heillä oli myös hyvät perustiedot ohjelmistotuotannosta. Vapaaaikanaan ohjelmointia ilmoitti harrastavansa kahta lukuun ottamatta kaikki muut kyselyyn
vastanneet opiskelijat. Erillisiä testauskursseja oli suorittanut aiemmin vain yksi
palautteeseen

vastannut

opiskelija.

Kaupallisissa

ohjelmistoprojekteissa

ohjelmointikokemusta oli neljästätoista kyselyyn vastanneesta opiskelijasta kahdella ja
testauskokemusta kolmella. Kyselyn perusteella opiskelijoiden lähtötiedot ja taidot
vastasivat sitä osaamisen tasoa, joka kolmannen vuoden kandidaattiopiskelijalla oletetaan
olevan.
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Aloituskyselyyn vastanneet opiskelijat hyödyntävät yleisesti tiedonlähteenä opinnoissaan
eniten kurssien verkkosivuja, luentokalvoja ja internetistä löytyvää materiaalia. Myös
perinteinen “kurssipruju” ja lähiopetus (luennot ja harjoitukset) ovat melko paljon
hyödynnettyjä resursseja. Suositeltua lisäkirjallisuutta opiskelijat eivät opinnoissaan kovin
innokkaasti hyödynnä. Sen sijaan tietotekniikan osastolla käyttöön otetut videotallenteet
luennoista ja harjoituksista opiskelijat ovat kokeneet hyödyllisinä.
Kurssin aloituskyselyyn vastanneiden opiskelijoiden odotukset kurssilta olivat hyvin
yhdenmukaisia. Eniten annetuissa vastauksissa korostui käytännön testaaminen ja
kiinnostus siitä, miten testausta oikeasti tehdään.
Toteutetulla ”Ohjelmistotestauksen perusteet” kurssilla tarjottiin tässä raportissa kuvatun
oppimateriaalin lisäksi paljon myös muita resursseja, joita opiskelijoilla oli mieltymystensä
ja tarpeidensa mukaan mahdollisuus hyödyntää. Kurssista saadun opiskelijapalautteen
perusteella opiskelijat hyödynsivät eri tietolähteitä seuraavan suosituimmuusjärjestyksen
mukaisesti.
Eniten kurssin aikana opiskelijat ilmoittivat käyttäneensä Noppa-opintoportaalissa olevia
kurssin verkkosivuja, joiden kautta tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista.
Toiseksi eniten tarjolla olevista resursseista opiskelijat käyttivät luentokalvoja, jotka
löytyvät edellä mainituilta Noppa-portaalin verkkosivuilta. Luentokalvoissa käsiteltiin
kahtatoista aihetta, jotka liittyvät keskeisesti testausprosessiin ja testausorganisaation
toimintaan. Lisäksi luennoilla esiteltiin käytännön testaustoimintaa suomalaisissa
ohjelmistoyrityksissä, mikä koettiin opiskelijapalautteen perusteella erittäin kiinnostavaksi
ja hyödylliseksi näkökulmaksi.
Kolmanneksi eniten opiskelijat hyödynsivät kurssin aikana luennoista nauhoitettuja
videotallenteita. Toteutettu kurssi oli mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna, jota mm.
videotallenteilla haluttiin tukea.
Neljänneksi suosituimpana tiedonlähteenä olivat luennot eli lähiopetukseen osallistuminen.
Lähiopetukseen osallistumista saattoi rajoittaa kurssien päällekkäisyys, johon saadaan
mahdollisesti korjaus, mikäli testauskurssi lisätään jatkossa pakolliseksi aineeksi
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kandidaattitutkinnon opintoihin.
Viidenneksi eniten opiskelijat ilmoittivat hyödyntäneensä ”kurssiprujua” eli tässä työssä
kuvattua oppimateriaalia. Kahdestatoista palautteen antaneesta opiskelijasta kuusi eli
puolet vastanneista ilmoitti käyttäneensä oppimateriaalia melko paljon tai paljon (pisteet 35). Palautekyselyn perusteella moni opiskelija koki oppimateriaalin hyödylliseksi ja
muutamat ilmoittivat käyttäneensä sitä aktiivisesti kurssin aikana.
Lähiopetuksena pidettyjä harjoituksia ilmoitti palautekyselyyn vastanneista opiskelijoista
hyödyntäneensä aktiivisesti viisi kahdestatoista. Harjoitustallenteita ilmoitti hyödyntävänsä
jonkin verran neljä opiskelijaa. Vähiten kurssin aikana hyödynnettiin uuden tyyppisiä
resursseja, joita olivat YouTube:een arkistoidut englanninkieliset tutoriaalivideot ja
interaktiiviset sosiaalisen median palvelut Facebook:issa.
Palautekyselyn perusteella kurssin verkkosivut ja luentokalvot olivat ensisijaisia
tiedonlähteitä testauskurssilla. Tulosten perusteella opiskelijat hyödynsivät testauskurssilla
tarjottuja resursseja hyvin samaan tapaan kuin he aloituskyselyn mukaan tietolähteitä
yleensäkin opinnoissaan käyttävät.
Kurssin sijoittaminen opintosuunnitelmaan uutena opintojaksona aiheutti kurssien
päällekkäisyyttä, joka varmasti vaikutti sekä testauskurssille ilmoittautuneiden määrään
että lähiopetukseen osallistumiseen. Tähän viittasi myös opiskelijapalaute, jossa kiiteltyjen
asioiden listalla olivat luennoista nauhoitetut videotallenteet. Palautekyselyssä tiedusteltiin
myös mitä opiskelijat haluaisivat kehittää tai muuttaa kurssitoteutuksessa. Opiskelijat
esittivät mm. harjoituksiin osallistumista motivoivia asioita kuten harjoitusten pakollisuus,
bonuspisteet tehdyistä harjoituksista ja harjoitustehtävien liittämistä osaksi harjoitustyötä.
Muutamat opiskelijat antoivat kriittistä palautetta epäselvistä harjoitustyöohjeista ja
harjoitusten työmäärästä.
Oppimateriaalista ei erikseen esitetty kysymyksiä mutta kurssipalautteen perusteella
ainakin osa opiskelijoista hyödynsi sitä tiedonlähteenä kurssin aikana. Yleisesti ottaen
palaute kurssista oli erittäin myönteistä ja kurssitoteutus vastasi hyvin myös osallistujien
odotuksia. Erityisesti palautteissa kiiteltiin kurssin käytännönläheistä näkökulmaa ja
mielenkiintoisia harjoitustöiden aiheita. Sekä aloituskyselyn että palautteen perusteella
testauskurssi on ollut odotettu lisäys

kurssitarjontaan. Ensimmäistä kertaa toteutettu
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opintojakso “Ohjelmistotestauksen perusteet” oli opiskelijoiden mielestä erittäin
onnistunut kokonaisuus, joka kannattaa ehdottomasti pitää kurssitarjonnassa myös
jatkossa. Edellä analysoitua tilastotietoa kurssin aloitus- ja palautekyselyn pohjalta on
koottu raportin liitteeseen 1.

48

4

POHDINTA JA TULEVAISUUS

Raportin johdannossa esitettiin tämän työn aiheen valintaan vaikuttaneita tekijöitä.
Kirjoittajan kiinnostus testaustyötä kohtaan mahdollisena tulevaisuuden ammattina sekä
kokemus testausopetuksen vähyydestä oman koulutuksen aikana herätti kysymyksen mitä
tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuvan pitäisi testauksesta tietää ja kuinka omia
osaamisvalmiuksia voisi parantaa. Oppimateriaalin koostaminen ohjelmistotestauksen
perusteista oli työ, joka näiden kysymysten lisäksi selkeytti myös kirjoittajan käsitystä
siitä, mitä ohjelmistotestaus on ja mistä osa-alueista testausosaaminen koostuu.
Työn toteutuksen kannalta tärkeitä kysymyksiä selvitettiin lähdekirjallisuuden pohjalta,
johon sisältyivät tiedejulkaisut kansainvälisestä korkeakouluopetuksesta sekä testauksen
keskeisiä aihealueita ja osaamistavoitteita määrittelevät dokumentit CS2013, SE2004,
SWEBOK V3.0 ja ISTQB perustason sertifikaattisisältö.
Kirjallisuuskatsaus ohjelmistotestauksen kansainvälisestä korkeakouluopetuksesta toi esiin
monia testausopetukseen liittyviä haasteita, joiden vuoksi opiskelijoiden testausosaaminen
ei kehity korkeakouluopinnoissa toivotulla tavalla. Usein haasteet liittyvät käytännön
ongelmiin kuten opintosuunnitelmien rajallisiin tuntikehyksiin, joiden vuoksi testaus on
pitkään jäänyt marginaaliseen asemaan muihin ohjelmistotekniikan osaamisalueisiin
nähden.

Tutkimusraporteissa

tuotiin

esiin

myös

kuilu,

joka

on

muodostunut

korkeakoulujen tarjoaman testausopetuksen ja työelämän tarpeiden välille. Työelämän
näkökulmasta korkeakouluista valmistuneiden perustiedot ohjelmistotestauksesta ovat
usein puutteellisia, eikä heillä ole edellytyksiä aloittaa käytännön testaustyötä ilman
teoreettista lisäkoulutusta.
Kirjallisuuskatsauksen perusteella tarve testausopetuksen kehittämiseen on huomioitu
korkeakouluissa jo pitkään ja tutkimusraporteissa esitettiin monia käytännön ratkaisuja,
joiden avulla korkeakoulujen opetusta ja oppimistuloksia on pyritty parantamaan.
Uudenlaiset verkko-oppimisympäristöt, motivaatiota parantavat opetusmenetelmät sekä
tosielämälähtöiset

kurssitoteutukset

ovat

esimerkkejä,

joista

korkeakoulujen

testauskursseilla on saatu hyviä kokemuksia. Tutkimusraporteissa esiin tullut yleinen ja
yhtäläinen näkemys oli, että mikäli testausosaamisen yleistä tasoa halutaan parantaa,
testaus

tulisi

sisältyä

koulutusohjelmien
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opintosuunnitelmiin

alkuvaiheen

johdantokursseilta aina ylemmän korkeakoulututkinnon syventäviin opintojaksoihin
saakka. Testaus on vaativa osaamisalue, joka edellyttää monenlaisia lähtötietoja ja taitoja.
Testausopetusta tulisi tarjota asteittain ja oppimistavoitteita lisätä sitä mukaa, kun muut
tarvittavat tiedot ja taidot on saavutettu.
Vaiheittainen,

ns.

elinikäinen

oppiminen

on

tavoitteena

myös

ACM/IEEE

yhteistyöryhmien julkaisemissa dokumenteissa CS2013 ja SE2004, joissa esitetään
suosituksia tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmistotekniikan osaamisalueiden keskeisistä
aihesisällöistä, joita alemman korkeakoulututkintojen opintosuunnitelmiin tulisi sisällyttää.
Dokumentteihin perehtyminen selkeytti käsitystä mitä ohjelmistotestauksen perusteita
käsittelevä

oppimateriaali

voisi

sisältää

ja

millaisia

tavoitteita

alemman

korkeakouluopiskelijan testausosaamiselle voidaan asettaa. Vertailukohtana työssä
tutustuttiin

myös

ammattilaisten

osaamistavoitteita

määritteleviin

dokumentteihin

SWEBOK V3.0 ja ISTQB perustason sertifikaattisisältö.
Oppimateriaalin sisältö koostettiin ohjelmistotestausta käsittelevien kirjallisuuden pohjalta.
Ohjelmistotestaus on laaja ja käytännönläheisyytensä vuoksi myös hyvin haasteellinen
osaamisalue. Testauksen aihealueiden läpikäyminen ja niihin perehtyminen oli työn tekijän
kokemukseen nähden iso työ ja veikin oman aikansa, että käsitys ohjelmistotestauksesta
vahvistui niin selkeäksi, että omaksutun tiedon pohjalta pystyi kirjoittamaan aiheesta
oppimateriaalia. Koska työn lopputulos ei täysin vastaa niitä tavoitteita, joita sille alun
perin asetettiin, on pohdinnan lopuksi tarpeen esittää joitakin ajatuksia siitä, mitä työssä
olisi voitu tehdä paremmin.
Oppimateriaalin ensisijaiseksi kehityskohteeksi jäi käytännönläheisten esimerkkien
toteutus. Yksi vaihtoehto toteutustavaksi voisi olla tämän työn yhteydessä esitetty idea,
jossa käytännön esimerkit perustuvat valitusta esimerkkiohjelmasta systemaattisesti
kehitettyihin testitapauksiin, jolloin niistä muodostuisi yhtenäinen, selkeä kokonaisuus.
Myös oppimateriaalin testaustekniikoita käsittelevä teoriaosuus tulisi näiltä osin kirjoittaa
uudestaan. Testaustekniikoiden esitystavassa voisi hyödyntää esimerkiksi SWEBOKohjeistuksessa esitettyä tekniikoiden luokittelua.
Toinen mahdollinen käytännönläheinen toteutustapa voisi olla erillinen testaustekniikoihin
keskittyvä kurssiosuus, jossa teoria, esimerkit ja käytännön harjoitukset olisivat verkossa
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esimerkiksi vaiheittain etenevän tutoriaalin muodossa. Tämän kaltainen kurssitoteutus [14]
esiteltiin korkeakoulujen testausopetusta käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa luvussa
2.2. Testaustekniikat ja niiden soveltaminen käytäntöön voisi olla myös erillisen
testausosaamista syventävän jatkokurssin aihe kuten osaamistasot (perustaso ja tekninen
taso) on mm. ISTQB sertifiointijärjestelmässä jaoteltu.
Yleisesti oppimateriaalin jatkokehityksessä tulisi huomioida paremmin muut kurssilla
käytettävät tiedonlähteet ja resurssit. Ideaalisesti eri tiedonlähteet tarjoavat tietyn
näkökulman ja esitystavan käsiteltäviin aiheisiin, joita muut resurssit sopivasti täydentävät.
Näin vältytään resurssien liikatarjonnasta, joka voi heikentää resurssien tehokasta
hyödyntämistä.
Kokonaisuutena työn toteutus oli monellakin tapaa haasteellinen mutta samalla myös hyvin
opettavainen prosessi. Työn tavoitteen ja tarkoituksen muuttuminen ja muut ulkopuoliset
tekijät hidastivat työn etenemistä. Paremmin tehdyllä työn rajaamisella lopputulos olisi
varmasti vastannut enemmän myös tekijän omia tavoitteita ja odotuksia.
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Tässä raportissa kuvatun työn tarkoituksena oli toteuttaa suomenkielinen oppimateriaali
ohjelmistotestauksen
testausosaamisen

perusteita
keskeisiä

käsittelevälle

aihealueita

kurssille.

määritteleviin

Työssä

perehdyttiin

dokumentteihin

sekä

ohjelmistotestauksen korkeakouluopetusta käsitteleviin tiedejulkaisuihin, joiden pohjalta
muodostui käsitys mitä aiheita ja asioita ohjelmistotestauksen perusteita sisältävään
oppimateriaalin

tulisi

sisällyttää.

Työn

toteutus

perustui

saatavilla

olevaan

testauskirjallisuuteen, josta koostettiin oppimateriaalin teoriasisältö.
Työtä rajoitti mm. diplomityön alkuvaiheen hidas eteneminen, jonka vuoksi tahtia piti
huomattavasti tihentää. Myös tekijän puutteelliset lähtötiedot ja taidot vaikeuttivat
käytännönläheisen työn toteutusta, jonka vuoksi työn alkuperäisistä tavoitteista jouduttiin
tinkimään. Työn tuloksena syntynyt oppimateriaali otettiin käyttöön keväällä 2015 uudella
ohjelmistotestauksen perusteita käsittelevällä opintojaksolla. Kurssin palautekyselyyn
vastanneista opiskelijoista puolet hyödynsi oppimateriaalia kurssin aikana melko
aktiivisesti mutta toinen puoli osallistujista ei kokenut sitä tarpeellisena tiedonlähteenä
vaan he käyttivät ensisijaisesti muita kurssilla tarjottuja resursseja.
Oppimateriaalin koostaminen oli hyvin haasteellinen mutta samalla myös opettavainen työ.
Lopputulos ei täysin vastannut sille asetettuja tavoitteita ja kehitettävää jäi etenkin
käytännönläheisen osuuden toteutukseen. Toisaalta teorian soveltaminen käytäntöön
edellyttää syvällisempää testausosaamista, eikä esimerkiksi testaustekniikoiden hallinta
kokonaisuudessaan

kuulu

ohjelmistotestauksen

perusteita

käsittelevän

kurssin

oppimistavoitteisiin. Oppimateriaalin kehittämisessä tulisikin huomioida myös muun
materiaalin tarjonta kurssitoteutuksessa sekä tavoite ja tarkoitus, jonka mukaan käytännön
toteutusta voisi järkevällä tavalla rajata ja kohdentaa.
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