
 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

School of Engineering Science 

Tietotekniikan koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

 

Kandidaatintyö 

 

Mikko Nummila 

 

 

TESTAUSKURSSIN YKSIKKÖTESTAUKSEN MATERIAALIN 

PÄIVITTÄMINEN  

  

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastaja(t):  Tutkijaopettaja, TkT Uolevi Nikula 

 Apulaisprofessori, Jussi Kasurinen 

 

 

Työn ohjaaja(t):  Tutkijaopettaja, TkT Uolevi Nikula 

Apulaisprofessori, Jussi Kasurinen    

 

 



 

 

 

ii 

TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

School of Engineering Science 

Tietotekniikan koulutusohjelma 

 

Mikko Nummila 

 

Testauskurssin yksikkötestauksen materiaalin päivittäminen 

  

Kandidaatintyö 

 

2019 

 

55 sivua, 4 kuvaa, 4 taulukkoa 

 

Työn tarkastajat: Tutkijaopettaja, TkT Uolevi Nikula 

   Apulaisprofessori, Jussi Kasurinen 

 

Hakusanat: ohjelmistotestaus, yksikkötestaus, kurssimateriaali, 

Keywords: software testing, unit testing, course material 

 

Työn tarkoituksena on päivittää testauskurssin yksikkötestauksen opetus materiaalit, 

kurssin siirtyessä C-ohjelmointikielestä Java-ohjelmointikieleen. Työssä keskitytään 

ainoastaan yhden luennon materiaaleihin ja tarkoituksena on vain päivittää materiaali. 

Vanhaa materiaalia verrattiin opintosuunnitelmien suosituksiin ja aiheet todettiin hyviksi. 

Tuloksena oppimateriaalista tehtiin erillinen dokumentti, joka sisältää asioita selitettynä 

tarkemmin, kuvia ja esimerkkejä. Tehtiin luentomateriaaliksi diasetti, jossa on vähemmän 

pelkkää tekstiä, koska sen rinnalla on nyt erillinen oppimateriaali. Tehtävissä päivitettiin 

vain työkaluihin liittyvät asiat ja muuten ne pysyivät ennallaan. Diat ja tehtävät toimivat 

aihioina lopullisille versioille, koska kurssin lopullisesta toteutuksesta ei ollut tarkkaa 

tietoa.  
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The purpose of this thesis is to update the testing courses unit testing material as the course 

moves from C-programming language to Java programming language. The work focuses 

on the materials of one lecture only and the purpose is to only update the material. The old 

material was compared with the recommendations of the curricula and the topics were 

found to be good. As a result, the learning material was made into a separate document, 

which contains things explained in more detail, pictures and examples. A reduced-size 

slide set with less plain text was created because it now has separate study material. Only 

the tool-related things were updated in the assignments, otherwise they remained the same. 

The slides and assignments served as preforms for the final versions because there was no 

precise information on the final implementation of the course. 
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ALKUSANAT 

 

Haluan kiittää kesäkurssilla olleita ja sen järjestäneitä tahoja kaikesta mahdollisesta avusta. 

Viikoittainen työn etenemisen tarkkailu auttoi pitämään työn menossa eteenpäin ja takasi 

sen lopullisen valmistumisen. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä kandidaatintyössä esitellään oppimateriaalin päivitys LUT Tietotekniikan 

Ohjelmistotestauksen periaatteet kurssiin. Johdannossa esitellään työn tausta, miltä 

pohjalta työtä on alettu tehdä. Tavoitteet ja rajoitteet, jotka ovat johdattaneet työn kulkua, 

sekä työn rakenne, jota noudatetaan. 

 

1.1 Tausta 

 

Kurssi siirtyy eri ajankohtaan tutkintorakenteessa ja sen ohjelmointikieli vaihtuu C-kielestä 

Javaan, joten materiaalia pitää osittain muuttaa ohjelmien kielenvaihdon takia. Kurssille 

voi osallistua myös opiskelijoita, joilla ei ole yhtään aikaisempaa kokemusta testaamiseen 

liittyen, joten materiaalissa pitää selittää kaikki asiat perusteellisesti. Tämä työ keskittyy 

yksikkötestaamisen luentoon, joka on kurssin toinen luento johdannon jälkeen. Ideana on, 

että oppimateriaali kattaa tärkeimmät asiat, joita yksikkötestaaminen sisältää sekä se, että 

opiskelijat pääsisivät tekemään jo jotain järkevää testaamiseen liittyvää. Sisällys kuitenkin 

seuraa suunnilleen vanhan oppimateriaalin runkoa. Tehtäviä muokataan, jos on tarpeellista 

ohjelmointikielen vaihdon takia, mutta muuten ne pysyvät samoina. 

 

Työssä käydään läpi, mitä yksikkötestaaminen on, miten sitä voi tehdä, miten sitä voi 

mitata, miten tehdä testitapaus, millainen on hyvä testi ja miten dokumentoida tämä kaikki. 

Tästä puhutaan tarkemmin tämän työn ohessa tehdyssä oppimateriaalipaketissa, josta 

kerrotaan tarkemmin tuloksissa kappaleessa 3. Oppimateriaalipaketti on liitteenä 1. Koska 

oppimateriaalissa puhutaan yksikkötestaamisesta tarkemmin niin tässä työssä siitä ei muuta 

mainita. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi opetussuunnitelmia, joiden pohjalta on katsottu, että 

kuinka tärkeitä tämän työn yhteen luentoon kuuluvat asiat ovat ja pitäisikö niitä muuttaa. 

Idea tähän tuli Nina Korjuksen Diplomityöstä ”Suomenkielisen oppimateriaalin 

koostaminen ohjelmistotestauksen perusteita käsittelevälle kurssille” (Korjus 2015), joka 

käsittelee tämän testauskurssin alkuperäistä materiaalin koostamista. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Työn tavoitteena on päivittää ohjelmistotestauksen periaatteet kurssin oppimateriaali 

kurssin ohjelmointikielen vaihtuessa C-kielestä Javaan. Työn ohessa kasataan päivitetty 

oppimateriaalipaketti, joka sisältää luentomateriaalia, esimerkkejä ja tehtäviä. Tämä työ 

keskittyy vain yksikkötestauksen luennon materiaaleihin ja tarkoituksena on vain päivittää 

materiaali, joten vanhan luentomateriaalin karkea runko pysyy suunnilleen samana ja 

tehtävät käännetään C-kielestä Javaan, jos niissä on koodia. Täytyy pitää mielessä, että 

aikaa on käytettävissä yhden luennon verran eli noin kaksi tuntia ja luento on toinen luento 

seitsemän luennon kurssissa. Materiaalin tulee olla tarpeeksi selkeää, että 

ensikertalainenkin ymmärtää asian ilman suurempia ongelmia. Yleinen idea on, että tämän 

luennon jälkeen kurssilla olevat opiskelijat tietävät tarpeeksi, että pystyisivät tekemään jo 

jotain testaamiseen liittyvää. Tarkoituksena ei ole tehdä kokonaan tyhjästä uutta luentoa. 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Työn luvussa 2 käydään läpi eri opetussuunnitelmia ja katsotaan miten tähän työhön 

liittyvät asiat, kuten yksikkötestaaminen on niissä esitetty. Kuinka tarkeitä asiat ovat sekä 

kuinka hyvin asiat tulisi osata ja missä ajassa. Luvussa 3 esitellään lopputulos eli päivitetty 

oppimateriaali ja syvennytään siihen hieman tarkemmin. Luvussa 4 vertaillaan vanhaa 

oppimateriaalia ja uutta päivitettyä oppimateriaalia, katsotaan, kuinka paljon asioita 

muuttui ja pohditaan jatkoa. Luku 5 on yhteenveto koko kandidaatintyöstä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Tässä osiossa käydään läpi työssä oppimateriaalin pohjana käytettyä kirjallisuutta. 

Erityisesti tarkemmin katsotaan ACM (Association for Computing Machinery):n ja IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers):n yhteistyönä tekemiä tietotekniikan 

opintosuunnitelmien ohjeistuksia perustutkintoja varten. Nämä dokumentit käsittelevät 

koko perustutkintoa ja koska tämä työ keskittyy testaamiseen ja siitä vain 

yksikkötestaamiseen niin käsittelemme vain pientä osaa koko opetussuunnitelmasta, joita 

varten nämä dokumentit on tehty. 

2.1 SE2014 

 

SE2014 (Software Engineering 2014 curriculum guidelines for undergraduate degree 

programs in software engineering) on jaettu kymmeneen tietoalueeseen, joita ovat 

• computing essentials (CMP) 

• mathematical and engineering fundamentals (FND) 

• professional practice (PRF) 

• software modeling and analysis (MAA) 

• requirements analysis and specification (REQ) 

• software design (DES) 

• software verification & validation (VAV) 

• software process (PRO) 

• software quality (QUA) 

• security (SEC) 

Tietoalueet pohjautuvat alustavasti SWEBOK:iin (Software engineering body of 

knowledge), josta niitä on lähdetty muokkaamaan tarkoitukseen sopivammaksi. Jokainen 

tietoalue on jaettu muutamaan alueeseen ja jokaiselle alueelle on annettu arvioitu 

tuntimäärä, joka sen opettamiseen pitäisi käyttää. Esimerkiksi alueeseen software 

verification and validation kuuluu alue testaamisesta, perusterminologiasta ja perusteista, 

arvosteluista ja staattisesta analyysistä sekä ongelma-analyysistä ja raportoinnista. 

Jokaiseen näistä tarkennetuista alueista kuuluu vielä yksittäisiä opetusaiheita. Esimerkiksi 

yksi testauksen alla olevista aiheista on yksikkötestaus ja testivetoinen kehitys. Jokaiselle 
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aiheelle on myös annettu kahteen kolumniin arvo kognitiivisesta taitotasosta, joka tulisi 

aiheessa saavuttaa sekä arvo aiheen merkityksestä ydinopetukseen. 

 

SE2014 asettaa myös tavoitteita opiskelijoille, mitä heidän tulisi tietää ja osata käytyään 

suosituksen mukaisen opetuksen. Nämä tavoitteet on jaettu seitsemään osaan seuraavasti: 

Ammatillinen tietämys, tekninen tietämys, tiimityö, loppukäyttäjän tietoisuus, 

suunnitteluratkaisut käytännössä, kompromissien teko ja jatkuva ammatillinen 

kehittyminen. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että kyseiset tavoitteet ovat koko 

opintosuunnitelmalle, joka kattaa monivuotisen opinto-ohjelman. Tämä työ keskittyy vain 

yhden kurssin yhteen luentoon, mutta nämä tavoitteet on hyvä pitää mielessä jo tässä 

vaiheessa. 

 

Kognitiivisia taitotasoja on kolme erilaista ja niitä on merkitty kirjaimin k, c ja a. 

Ensimmäinen taitotaso on knowledge (k) eli tieto. Tarkoituksena on, että opiskelija 

muistaa opitun materiaalin. Toisena taitotasona on comprehension (c) eli ymmärtäminen. 

Tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää tiedon ja esitetyn materiaalin tarkoituksen. 

Kolmantena taitotasona on application (a) eli soveltaminen. Tarkoituksena on, että 

opiskelija osaa käyttää opittua materiaalia käytännön tilanteissa. 

 

Aiheen merkityksiä on kaksi eri tasoa ja niitä on merkitty kirjaimin E ja D. E tarkoittaa 

essential eli olennainen ja tämä aihe on osa opetuksen ydintä. D tarkoittaa desirable eli 

toivottava ja tämä aihe ei ole osa opetuksen ydintä mutta olisi hyvä tietää tai liittää 

johonkin kokonaisuuteen opetuksessa. Kaikki nämä asiat näkyvät kuvassa 1. Mainittakoon 

myös, että annetut aika-arviot Kuvassa 1. tarkoittavat asioiden luennoilla esittämiseen 

käytettyä aikaa ja ne eivät sisällä mitään muuta työtä kuten esimerkiksi itseopiskelua. 

 

Testaaminen on kokonaisuutena tietoalueen Software verification and validation alla ja 

muissa luvuissa testaamisesta on vain pieniä mainintoja. Muissa luvuissa testaus mainitaan 

seuraavasti. CMP (Computing essentials) mainitsee yhdessä aiheessa yksikkötestauksen 

työkalut, FND (mathematical and engineering fundementals) mainitsee testaamisen 

yhdessa esimerkissä tilastollisesta analyysistä, PRF (professional practice) mainitsee 

testattavuuden esimerkkinä vaatimuksista ja hyväksymistestaus suunnittelun yhtenä 
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aiheena, DES (software desing) on testattavuus yhtenä aiheena sekä PRO (software 

process) mainitsee automaatiotestauksen rakentamisprosesseissa ja työkaluissa. Koska 

tämä työ käsittelee vain yhtä luentoa, jonka pääaihe on yksikkötestaaminen, keskitymme 

ainoastaan Kuvan 1. sisältöön. 

 

 

Kuva 1. Software verification and validation tietoalue (The Joint Task Force on 

Computing Curricula 2015). 

 

Yhtenä rajoituksena työlle oli se, että luennon runko pysyy suunnilleen samanlaisena, joten 

poimimme ensin samoja asioita, joita on käyty vanhassa luentomateriaalissa läpi ja 

katsomme millaisia ehdotuksia taitotasoista ja merkityksistä aiheilla on. Aiheita, jotka 
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liittyvät tähän työhön on koottu Taulukkoon 1. tilanteen hahmottamisen selkeyttämiseksi. 

Koska Kuvassa 1. arvioitu ajankäyttö on annettu vain suurelle aihealueelle kerrallaan, niin 

lasketaan Taulukkoon 1. arvioitu ajankäyttö keskiarvona koko aika-arvio jaettuna aiheiden 

määrällä. 

 

Taulukko 1. Työhön liittyvät aiheet valittu Kuvasta 1. 

 

Aihealue Taitotaso Merkityksellisyys Arvioitu 

ajankäyttö 

(tuntia) 

Planning the V&V effort k E 1 (5/5) 

Documenting V&V strategy, including tests 

and other artifacts 

a E 1 (5/5) 

Metrics and measurement (e.g. reliability, 

usability and performance) 

k E 1 (5/5) 

Unit testing and test-driven development a E 1,3 (18/14) 

Excepiton handling (testing edge cases and 

boundary conditions) 

a E 1,3 (18/14) 

Coverage analysis and structure-based 

testing 

a E 1,3 (18/14) 

Black-box functional testing techniques a E 1,3 (18/14) 

Developing test cases based on use cases 

and/or user stories 

a E 1,3 (18/14) 

 

Taulukosta 1. huomaamme, että näiden aiheiden läpikäyminen vaatisi suosituksen mukaan 

9,5 tuntia aikaa ja kurssilla, johon tämä työ tekee materiaalia, tähän käytetään aikaa yhden 

luennon verran, joka on noin kaksi tuntia. Kaikki aiheet ovat myös olennaisia 

merkityksensä kannalta ja suositeltu taitotaso, johon aiheissa tulisi päästä on lähes kaikissa 

a, eli soveltaminen. Poikkeuksena on suunnittelu ja metriikat, joille riittää taitotaso k, eli 
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tietäminen. Materiaalia on siis paljon, jota tarvitsee tiivistää ja päättää mistä aiheesta 

kerrotaan perusteellisemmin ja mistä kerrotaan enemmän mahdollisesti myöhemmin. 

Lähes kaikkien valittujen aiheiden suositellessa soveltamisen taitotasoa pitäisi kaikista 

kertoa erittäin perusteellisesti, mutta aikarajan tullessa vastaan tarkoittaa tämä käytännössä 

sitä, että suureksi osaksi asian opiskelu menee opiskelijan vastuulle ja tilanne vaatii 

perusteellisia itseopiskelumateriaaleja, joita opiskelija voi hyödyntää. 

2.2 CS2013 

 

CS2013 (Computer science curricula 2013 curriculum guidelines for undergraduate degree 

programs in computer science) on jaettu kahdeksaantoista tietoalueeseen joita 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 

Tietoalueet perustuvat aiempiin versioihin tästä opetussuunnitelmasta. Jokainen tietoalue 

on myös jaettu useaan aiheeseen, jotka ovat luokiteltu järjestykseen suhteellisen 

merkityksen mukaan. Ensin ovat ydinaiheet ja lopuksi on valinnaiset aiheet. Jokaisessa 
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aiheessa on erikseen annettu lista yksityiskohtaisista aiheista sekä tavoitteellisesta 

oppimistuloksesta. 

 

CS2013 antaa myös tavoitteita, mitä opiskelijan tulisi osata käytyään tämän 

opintosuunnitelman mukaisen opetuksen. Näitä tavoitteita ovat tietotekniikan tekninen 

ymmärtäminen, yhteisten teemojen ja periaatteiden tuntemus, teorian ja käytännön 

vuorovaikutuksen arvostaminen, järjestelmätason näkökulma, ongelmanratkaisutaidot, 

projektikokemus, sitoutuminen elinikäiseen oppimiseen, sitoutuminen ammatilliseen 

vastuuseen, viestinnän ja organisoinnin taidot, tietoisuutta tietojenkäsittelyn laajasta 

sovellettavuudesta sekä aluekohtaisen tiedon arvostus. Kuten SE2014:sta myös tässäkin 

dokumentissa nämä tavoitteet ovat tarkoitettu koko perustutkintoon, mutta ne on hyvä pitää 

mielessä myös tässäkin työssä. 

 

Jokainen tietoalue jaettu useampaan taitotasoon sekä suhteelliseen merkitykseen 

opetuksessa kuten SE2014, mutta niitä kutsutaan eri nimillä. Taitotasoja on kolme erilaista 

familiarity (perehtyneisyys), usage (käyttö) ja assessment (arviointi). Perehtyneisyys 

(familiarity) on alin taso kolmesta ja sen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää konseptin 

tai mitä asia tarkoittaa. Tämä taso antaa vastauksen kysymykseen ”Mitä tiedät tästä?” 

Seuraava taso ylöspäin on käyttö (usage) ja sen tavoitteena on, että opiskelija pystyy 

käyttämään konseptia konkreettisesti johonkin käytännön tarkoitukseen. Tämä taso antaa 

vastauksen kysymykseen ”Mitä tiedät kuinka tehdä?” Viimeisenä korkein taso kolmesta on 

arviointi (assessment) ja sen tavoitteena on, että opiskelija pystyy arvioimaan tilannetta 

useista eri näkökulmista ja antamaan perustellun päätöksen ongelman ratkaisemiseen. 

Tämä taso antaa vastauksen kysymykseen ”Miksi sinä tekisit näin?” 

 

Jokaisen tietoalueen materiaali on jaettu merkityksellisyytensä mukaan joko ytimeen tai 

valinnaisiin. Ydinmateriaali on vielä jaettu kahteen tasoon taso 1 ja taso 2. Ydintaso 1 

tarkoittaa materiaalia, jonka pitäisi olla vaadittuna jokaisessa tietotekniikan 

opetussuunnitelmassa. Ydintaso 2 tarkoittaa materiaalia, joka on yleensä välttämätöntä 

tietotekniikan perustutkinnossa. Jos mahdollista pitäisi kaikki ydintaso 2 aiheet käydä 

opetuksessa läpi, sillä monet näistäkin asioista ovat lähes yhtä tärkeitä kuin ydintaso 1:n 

aiheet. Viimeisenä on valinnaisen taso, joka sisältää yleisesti materiaalia, joka täydentää 
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ydinopetuspakettia ja varsinkin jos opetus fokusoituu johonkin tiettyyn aiheeseen, on sen 

aiheen valinnaiset tärkeitä asioita. Eli tämä taso sisältää asioita, joita olisi hyvä tietää. 

 

Suurin osa testaamisesta tässä opetussuunnitelmaohjeessa kuuluu kahteen tietoalueeseen 

SDF (Software Development Fundamentals) eli ohjelmistokehityksen perusteet ja SE 

(Software Engineering) eli ohjelmistotuotanto. Nämä aiheet on esitetty kuvissa 2 ja 3.  

 

 

 

Kuva 2. Ohjelmistokehityksen perusteet aiheen rakenne ja aiheisiin käytettävät tunnit 

(Joint Task Force on Computing Curricula et al. 2013) 

 

 

 

Kuva 3. Ohjelmistotuotanto aiheen rakenne ja aiheisiin käytettävät tunnit (Joint Task 
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Force on Computing Curricula et al. 2013) 

 

Erityisesti SDF keskittyy pelkkiin perusasioihin ja on pelkästään ydinasiaa, joka kuuluu 

ydintaso ykköseen. Eniten testaamista käsittelee aihe kehitysmenetelmät (development 

methods), joka sisältää aiheinaan testauksen perusteet, testitapauksen generoinnin ja 

yksikkötestauksen. Paljon tämän aiheen asioista kuuluu enemmän ohjelmoinnin puolelle, 

joten niitä ei oteta tässä huomioon. Toinen paljon testaamista käsittelevä aihe on SE ja sen 

alla oleva aihe ”ohjelmiston tarkistus ja validointi” (Software Verification and Validation). 

Tämä sisältää asiaa, joka kuuluu ydin tasokakkoseen eli ei aivan yhtä tärkeää kuin ydintaso 

ykkösen asiat, mutta kuuluu silti siihen luokkaan mikä pitäisi tietää. Tässä aiheessa on 

myös valinnaisia asioita, joita ei ole ollenkaan tietoalueessa SDF. Sisältöön kuuluu 

testaustyypit, lisää testauksen perusteita, yksikkö-, integraatio-, systeemi-, ja 

hyväksymistestaus, testaussuunnitelma, testitapausten generointi, mustalaatikko- ja 

valkolaatikkotestaus, regressiotestaus ja testausautomaatio. Taulukkoihin 2 ja 3 on valittu 

aiheita näistä tietoalueista, jotka liittyvät tähän työhön ja ovat rajausten sisällä. 

 

Taulukko 2. Valittuja aiheita ja oppimistavoitteita työhön liittyen SDF tietoalueesta (Joint 

Task Force on Computing Curricula et al. 2013) 

 

Tietoalue ja sen 

aliluokka 

Taso Aiheet Oppimistuloksia ja niiden 

taitotaso 

SDF/Development 

methods 

ydin 

taso 1 

program correctness 

• Testing fundamentals 

• Test-case generation 

• Unit testing 

• Documentation 

-Apply a variety of 

strategies to the testing and 

debugging of simple 

programs. [Usage] 

-Construct, execute and 

debug programs using a 

modern IDE and associated 

tools such as unit testing 

tools and visual debuggers. 

[Usage] 
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Aika-arvioiden tekeminen näille valinnoille on haastavaa, koska osa aiheista sisältää 

valinnaisia aiheita ja osa ei. Jokaiselle aiheelle ei ole annettu yhtä selvästi aika-arviota 

kuten Kuvassa 1 ja riippuen siitä, mikä aihe on tärkeämpi kenellekin voi arvio muuttua, 

joten sitä ei löydy taulukoista 2 ja 3. 

 

Taulukko 3. Valittuja aiheita ja oppimistavoitteita työhön liittyen SE tietoalueesta (Joint 

Task Force on Computing Curricula et al. 2013) 

 

Tietoalue ja sen 

aliluokka 

Taso Aiheet Oppimistuloksia ja niiden 

taitotaso 

SE/Software 

verification and 

validation 

ydin 

taso 2 

-Testing types 

-Testing fundamentals 

• Unit, integration, 

validation and system 

testing 

• Test plan creation 

• Test case generation 

• Black-box and white-

box techniques 

- Describe and distinguish 

among the different types 

and levels of testing (unit, 

integration, systems, and 

acceptance). [Familiarity] 

- Describe techniques for 

identifying significant test 

cases for integration, 

regression and system 

testing. [Familiarity] 

-Create and document a set 

of tests for a medium-size 

code segment. [Usage] 

SE/Software 

verification and 

validation 

valin-

nainen 

-test driven development 

-validation planning; 

documentation for validation 

-Fault estimation and testing 

termination including defect 

seeding 

- Evaluate a test suite for a 

medium-size code segment. 

[Usage] 

- Describe approaches for 

fault estimation. 

[Familiarity] 
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Taulukoista 2 ja 3 näemme, että suuri osa tämän työn käsittelemistä asioista, kuuluu 

opetuksen ydintasoon 1 ja 2. Oppimistavoitteista mikään ei kuulu korkeimpaan taitotasoon 

eli arviointiin, mutta noin puolet kuuluvat taitotasoon käyttö. Muihin oppimistavoitteisiin 

riittäisi perehtyneisyys aiheeseen. Kuvista 2 ja 3 löytyvät aika-arviot näille asioille ja ne 

ovat SDF tietoalueesta valitulle aiheelle kehitysmenetelmät noin kymmenen tuntia ja SE 

tietoalueesta valitulle aiheelle ohjelmiston tarkistus ja validointi noin neljä tuntia 

valinnaiset aiheet mukaan luettuna. Näiden aiheiden alta on valittu yksittäisistä 

opetuskohteista noin puolet Taulukkoihin 2 ja 3. Täten karkea arvio ajalle, joka kuluisi 

näiden aiheiden opettamiseen noin seitsemän tuntia. Kuvissa 2 ja 3 annetut aika-arviot on 

laskettu samalla tavalla kuin SE2014:sta eli mukaan ei ole laskettu mitään ylimääräistä 

luennon ulkopuolelta kuten oppilaan itseopiskelua. Koska käytössämme on yksi luento, 

joka käsittelee pääasiassa yksikkötestaamista, päädymme samaan päätökseen kuin SE2014 

kohdalla. Materiaalia pitää valikoida sopivasti ja tehdä hyvät itseopiskelumateriaalit, jotta 

sopiva taitotaso saataisiin saavutetuksi. 
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3 TULOKSET 

Lopputuloksena tässä työssä tehtiin päivitetty oppimateriaali dokumentti 

yksikkötestauksesta, päivitettiin vanhat testauksen tehtävät Java ohjelmointikielelle niissä 

tehtävissä missä se oli tarpeellista ja päivitettiin luentodiat. Lähdemateriaalina käytetään 

samoja teoksia kuin vanhassa materiaalissa, koska itse testauksen teoria ei ole muuttunut 

mihinkään, joten muutosta ei ole suunnattoman paljon. Seuraavaksi käydään tarkemmin 

läpi valmista materiaalia. Tehty materiaali löytyy työn liitteistä. Itseopiskelumateriaali on 

Liitteenä 1. tehtävät ovat Liitteenä 2. ja luentodiat ovat liitteenä 3. 

3.1 Itseopiskelumateriaali 

Kuten työn rajauksessa on jo mainittu, tarkoituksena on päivittää materiaali, ei tehdä 

kaikkea uudestaan tyhjästä. Täten oppimateriaalin karkea runko on täsmälleen sama kuin 

vanhassa materiaalissa. Kuvassa 4 näkyy päivitetyn materiaalipaketin sisältö. 

 

 

 

Kuva 4. Päivitetyn oppimateriaalin sisällysluettelo 
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Kirjallisuuskatsauksessa päädyimme suunnilleen samaan tulokseen molempien 

opetussuunnitelmien kohdalla. Aiheita on paljon ja aikaa erittäin rajallisesti, joten paljon 

asioista jää opiskelijan vastuulle. Ensin otettiin vanhasta materiaalista pääaiheet ja 

verrattiin niitä opetussuunnitelmien sisältöihin. SE2014 mukaan kaikki valitut aiheet 

kuuluivat merkitykseltään lähempään luokkaan eli ’olennaiseen’ ja taitotasoltaan 

’soveltamiseen’ eli taitavimpaan kahta kohtaa lukuun ottamatta. Tämä nähdään tarkemmin 

taulukosta 1. CS2013:ssa aiheet oli luokiteltu hieman eri tavalla, mutta valituista aiheista, 

jotka näemme Taulukoista 2 ja 3 kuuluivat suurin osa opetuksen ytimeen tasoon 1 ja 2. 

Myös oppimistuloksista neljä seitsemästä oli taitotasoltaan ’käyttö’, joka oli toinen 

kolmesta taitotasosta. Johtopäätöksenä voimme todeta, että vanhassa materiaalissa läpi 

käydyt aiheet ovat ydinasioita, eikä niitä tarvitse muuttaa. Taulukkoon 4 on koottu aiheet 

sekä niiden merkityksellisyys. 

 

Päädyttiin tulokseen, että tehdään päivitetystä oppimateriaalista kattava dokumentti, jonka 

lukemalla opiskelija tietää kaiken tarpeellisen. Materiaali alkaa termien määrittelyllä ja 

kuvaksilla. Määritellään moduuli ja yksikkötestaus, jotta loppudokumentissa kyseisiä 

termejä voidaan käyttää tietäen, että kaikki tietävät mitä sillä tarkoitetaan. Lähteinä 

käytetään IEEE:n standardeja ohjelmistotuotannon termeistä (IEEE 1983) ja 

yksikkötestaamisesta (IEEE 1986), SWEBOK:a (Bourque, Fairley 2014) ja ”Test process 

improvement” (Koomen, Pol 1999). Seuraavaksi kerrotaan enemmän 

yksikkötestaamisesta, kuten sen tuomista hyödyistä, jotka saadaan kirjasta ”The Art of 

software testing” (Myers et al. 2012). Kolmanneksi käydään läpi 

lasilaatikkotestaustekniikka. Tästä kerrotaan seuraavien teosten avulla ”Testing computer 

software” (Kaner et al. 1999) ja ”Software quality assurance” (Galin 2004). Sitä verrataan 

myös mustalaatikkotestaukseen, mutta koska lasilaatikkotekniikkaa käytetään pääasiassa 

vain yksikkötestaamisessa ja mustalaatikkotekniikkaa käytetään paljon myös muualla 

kuten integraatio- ja systeemitestauksessa, keskitytään vain lasilaatikkotekniikkaan. Syynä 

on myös se, että opiskelijalle on oletettavasti helpompaa, kun kerralla käydään läpi vain 

yksi testaustekniikka. Materiaali jatkuu hyvän testin kuvauksella, eli mitä testin pitäisi 

sisältää sekä miten jokaisen testin tulisi olla erilainen. Tämä saadaan myös Kanerin 

kirjasta. Siirrytään testikattavuuteen, jossa käydään läpi lause-, päätös-, ehto- ja 
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moniehtokattavuus. Lähteinä käytetään Myersin teosta (Myers et al. 2012) sekä ”software 

unit test coverage and adequacy” (Zhu 1997). Testauksen riittävyydessä käsitellään 

erilaisia tapoja mitata testaamista, kuten testikattavuus, löydettyjen vikojen arviointi, 

vikojen kylväminen ja testauksen tehokkuuden arviointi. Tässä lähteinä toimivat ”Software 

testing in the real world” (Kit 1995), testaustekniikoiden standardi (IEEE 2015) sekä Zhun 

teos kattavuudesta ja riittävyydestä (Zhu 1997). Nämä mainitaan myös mahdollisina 

lopetuskriteereinä testaamiselle. Seuraavaksi määritellään testitapaus lyhyesti 

yksikkötestaamisen yhteydessä, sillä tarkemmin testitapaus määriteltäisiin testaamisen 

johdantoluennolla. Sen jälkeen käydään melko tarkasti läpi ekvivalenssiluokittelu ja raja-

arvoanalyysi. Mistä luokkia voi löytää ja mitä ne ovat sekä mikä on raja-arvoanalyysi ja 

miten sitä hyödynnetään testaamisessa. Tämä määriteltiin testaustekniikoiden standardin 

(IEEE 2015), Kanerin teoksen (Kaner et al. 1999) sekä SWEBOK:in (Bourque, Fairley 

2014) avulla. Kutsuvan ja kutsuttavan moduulin testaus käydään läpi yksinkertaisin 

esimerkein, millaisia niiden tulisi olla ja miksi niitä edes käytetään testaamisessa. 

Dokumentoinnista käydään lyhyesti läpi testaussuunnitelma, yksittäinen testitapaus ja 

virheraportti. Lähinnä listataan mitä näistä kaikista tulisi dokumentoida. Koska työkaluille 

ja automaatiolle on kurssilla myöhemmin oma luentonsa, ei tässä dokumentissa mainita 

työkaluista muuta kuin muutamat esimerkit mitä työkaluja on olemassa. Materiaalin 

lopussa on esimerkkejä jokaisesta aiheesta sekä esimerkkikuvia vanhasta materiaalista 

liittyen testauskattavuuteen, ekvivalenssiluokkiin ja raja-arvoanalyysiin. Esimerkkikuvia 

sekä apua eri termien käännöksissä saatiin Kasurisen kirjasta ”Ohjelmistotestauksen 

käsikirja” (Kasurinen 2013). 

3.2 Tehtävät 

Päivitettäviä tehtäviä oli kolme kappaletta, joista ensimmäinen oli sopivien testitapausten 

suunnitteleminen, toinen yksikkötestin suorittaminen ja testikattavuuden mittaaminen 

GCOV työkalua käyttäen ja kolmas yksikkötestauksen suorittaminen varsinaisella 

yksikkötestausohjelmistolla eli CUnit:lla.  

 

Ensimmäinen tehtävä on hyvä sellaisenaan eikä se vaadi muutoksia mitenkään. Tehtävässä 

on funktio, joka laskee kurssiarvosanan saatuaan parametreinaan tentin ja harjoitustyön 

pisteet ja palauttaa saadun arvosanan. Tehtävänä on suunnitella erilaisia testitapauksia 

kyseiselle funktiolle ja raportoida ne halutulla tavalla. Tehtävä ei tarvitse vielä 
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minkäänlaista tietoa työkaluista ja opiskelija pääsee suoraan miettimään testaamista, joten 

tehtävä on hyvä juuri sellaisenaan. 

 

Taulukko 4. Valitut aiheet ja niiden merkityksellisyys 

 

 SE2014 CS2013 

Aihe E D Ydin 

1 

Ydin 

2 

Planning the V&V effort x   x 

Documenting V&V strategy, including tests and other 

artifacts 

x  x  

Metrics and measurement (e.g. reliability, usability and 

performance) 

x   x 

Unit testing and test-driven development x  x  

Excepiton handling (testing edge cases and boundary 

conditions) 

x  x  

Coverage analysis and structure-based testing x  x  

Black-box functional testing techniques x   x 

Developing test cases based on use cases and/or user 

stories 

x  x  

Testing fundamentals x  x  

Test-case generation x  x  

 

Toinen tehtävä pysyy muuten samana tehtävänä, mutta käytettävä työkalu 

koodikattavuuden mittaamiseen vaihdettiin Javalle sopivaksi. Tehtävässä toteutetaan 

tehtävän yksi funktio ja suoritetaan sille yksinkertainen yksikkötesti ilman varsinaista 

yksikkötestausohjelmistoa. Funktiolle tehdään yksinkertainen testiajuri ja sille syötetään 

tehtävässä yksi keksittyjä testitapausten syötteitä. Kattavuutta mitataan JaCoCo työkalua 

käyttäen. Työkalu valittiin tehtävään sillä perusteella, että itse työkalu löytyi helposti ja 

sille löytyi helposti kattavia ohjeita. Koska varsinainen kurssin toteutus ei ole tarkkaan 
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tiedossa niin tehtävässä ei ole suurempia ohjeita tai esimerkkejä kuin linkit työkaluun ja 

sen dokumentaatioon. 

 

Kolmas tehtävä pysyi myös muuten samanlaisena, paitsi käytettävä työkalu vaihtui Javalle 

sopivaksi. Tehtävässä käytetään työkaluna JUnit:a ja tarkoituksena on toteuttaa testejä 

tehtävän yksi funktiolle varsinaisella työkalulla. Testitapauksina käytetään samoja kuin 

tehtävässä yksi on keksitty. Koska toteutuksesta ei ole tarkkaa tietoa on tehtävään lisätty 

vain linkit työkalun käyttäjäoppaaseen ja dokumentaatioon tehtävänkuvauksen lisäksi. 

3.3 Luentodiat 

Uudet luentodiat ovat käytännössä pohja, josta on helppo lähteä eteenpäin. Ne on tehty 

päivitetyn oppimateriaalin pohjalta ja toimivat lähtökohtana, josta tehdä lopullinen versio 

luentoa varten. Jokaisesta oppimateriaalin aiheesta on yksi tai kaksi diaa. Diat sisältävät 

muutamia pääasioita jokaisesta aiheesta sekä mahdollisesti kuvia ja esimerkkejä. 

Tarkoituksena oli tehdä diapaketti, joka olisi sisältäisi vähemmän asiaa per dia, koska nyt 

niiden ohella on myös oppimateriaalidokumentti, jota opiskelijat voivat lukea. Samalla 

dioista oli tarkoitus saada selkeämpiä, koska ne eivät olisi niin täynnä asiaa. Lyhyesti 

sanottua vähemmän tekstiä per dia. 
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4 VERTAILU JA POHDINTA 

 

Vanha oppimateriaali oli yksi diapaketti, jossa oli kaikki luennon materiaali ja tehtävät 

erikseen. Rakenne oli, että ensin on teoriapainotteinen raskas asia, joka löytyy testauksen 

kirjoista. Seuraavaksi on käytännöllisempiä asioita kuten testitapauksen tekeminen ja 

lopussa lyhyitä mainintoja muista asioista sekä esimerkkejä. Päivitetty materiaali on 

oppimateriaali, luentodiat ja tehtävät. Päivitetty materiaali sisältää siis erikseen tiiviimmän 

dokumentin luennon materiaalista, joka toimii pääasiallisena materiaalina ja luentodiat, 

jotka ovat kevyemmät verrattuna vanhoihin dioihin.  

 

Päivitetyn materiaalin runko on sama kuin vanhan materiaalin eli ensin on raskasta 

teoriapainotteista asiaa ja lopussa on esimerkkejä. Koska nyt on erikseen luentoa varten 

diat, keskitytään tekemään oppimateriaali dokumentista sellainen, joka sisältää kaikki asiat 

mahdollisimman tarkasti ja hyvin perusteluin. Suuri osa dokumentin asioista on samaa 

kuin vanhassa materiaalissa, sillä itse teoria testaamisessa ei ole muuttunut mihinkään. 

Materiaalissa käytetäänkin paljon samoja teoksia lähteenä ja samoja esimerkkejä on 

siirretty vanhasta materiaalista uuteen. Joitain asioita on myös pystytty avaamaan hieman 

tarkemmin ja asioista kertomaan enemmän, koska ei tarvitse olla diojen rajoitteissa kuten 

vanhassa materiaalissa. Materiaalipakettiin olisi varmasti voinut lisätä vielä jotain ja se 

tulee olemaan jatkuva kasvukohde. Helppoja lisäys- tai tarkennuskohteita voi olla 

esimerkiksi aiheet, joista tulee opetuksen aikana paljon kysyttävää. 

 

Tehtävät eivät juurikaan muuttuneet vanhoista. Tosin alkuperäinen tavoitekin oli vain 

tehdä minimaaliset muutokset, jotta tehtävät toimivat Javalla. Ensimmäinen tehtävä on 

identtinen vanhaan nähden. Toisessa tehtävässä vaihtui koodikattavuuden mittaustyökalu 

CGOV:sta JaCoCo:oon, mutta muuten tehtävä on täysin samanlainen. Kolmannessa 

tehtävässä vaihtui käytettävä yksikkötestaustyökalu CUnit:sta JUnit:iin ja muuten tehtävä 

pysyi samanlaisena. Tehtävien ohjeistukset eivät ole aivan niin tarkkoja kuin vanhoissa 

tehtävissä, koska jokaisella työkalulla on useita eri ohjeita useille eri kehitysympäristöille. 

Koska kurssin tarkasta toteutuksesta ei ole tietoa, niin jätetään tehtävät sellaiseen kuntoon, 

että niihin on helppo lisätä tarkat ohjeet myöhemmin. 
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Luentodiat on tehty päivitetyn materiaalin pohjalta ja sisältävät vähemmän puhdasta tekstiä 

kuin vanhat diat. Vanha diapaketti on 59 diaa, joista osa on alku- ja loppupuheita yleisesti 

kurssiin liittyen. Suuri osa dioista on täynnä tekstiä ja jos mahdollista mukana on joitain 

kuvia. Tämä on toisaalta ymmärrettävää, koska mitään muuta materiaalia luennon asioille 

ei ollut, joten kaikki asia piti lukea dioissa, mikäli joku halusi opiskella asioita jälkikäteen 

tai ei esimerkiksi päässyt luennolle. Tämä tosin tarkoittaa sitä, että itse luennolla diat ovat 

erittäin raskaita ja on melkein päätettävä, keskittyykö lukemaan diaa vai kuunteleeko 

luennoitsijaa. Uusi diapaketti sisältää 18 diaa, joista yksi toimii kansilehtenä. Diat ovat 

tehty päivitetyn oppimateriaalin pohjalta ja sisältävät yhden tai kaksi diaa per aihe. 

Verrattuna vanhoihin dioihin nämä sisältävät vähemmän tekstiä ja ovat helpompia lukea, 

koska nyt niiden rinnalla on erillinen tekstidokumentti luennon asioista, jota voi lukea 

itsenäisesti. Jokaisessa diassa on muutama ydinasia ja mahdollisesti kuva tai esimerkkejä 

asiaan liittyen. Näistä dioista pitäisi olla helppo lähteä rakentamaan sopivaa materiaalia 

luennon tueksi. 

 

Vertailun vuoksi etsittiin Turun-, Oulun- ja Tampereen teknillisen yliopiston sekä Aalto 

yliopiston julkaisuarkistoista hakusanoilla ”software testing” tämän työn kaltaisia töitä, 

mutta mitään sellaista ei löytynyt, jota olisi voinut verrata. 
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5 YHTEENVETO 

 

Tässä työssä käsiteltiin testauskurssin yksikkötestauksen luennon materiaalin 

päivittäminen kurssin siirtyessä C-ohjelmointikielestä Java-ohjelmointikieleen. Vanhaa 

materiaalia verrattiin kahden eri opintosuunnitelman suosituksiin ja todettiin aiheiden 

olevan hyviä. Tuloksena luentomateriaalia päivitettiin ja siitä tehtiin erillinen dokumentti, 

joka kertoo luennon asioita yksityiskohtaisesti läpi ja sisältää kuvia ja esimerkkejä. 

Luentodioista tehtiin pelkistetyt versiot, jotka sisältävät vähemmän puhdasta tekstiä, koska 

nyt diojen rinnalla on erillinen itseopiskelumateriaali. Diat sisältävät perusasioita luennon 

aiheista ja toimivat aihiona, mihin pystyy rakentamaan lopulliset luentodiat. Tehtävät 

päivitettiin minimaalisesti siten, että ohjelmointikielen vaihtuessa niissä vaihtuivat vain 

työkalut, joita tehtävissä käytetään. Koska kurssin tarkasta lopullisesta toteutuksesta ei ole 

tietoa on tehtävien työkalukohtainen ohjeistus ja luentodiojen sisältö hieman puutteellista. 

Tehtynä on kuitenkin aihiot, joista lähteä tekemään lopullista versiota kurssia varten. 
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MITÄ ON YKSIKKÖTESTAUS 

Yksikkötestaus eli moduulitestaus on yhden ohjelman osan eli moduulin testausta. 

”Moduuli on ohjelman yksikkö, joka erillinen ja tunnistettavissa kääntämisen, muiden yksiköiden 

yhdistämisen ja lataamisen suhteen tai loogisesti irrotettavissa oleva osa ohjelmaa.” (IEEE 1983, 

IEEE 2015) 

”Yksikkötesti on testi, jonka suorittaa ohjelmoija laboratorio ympäristössä, minkä pitäisi 

demonstroida sitä, että ohjelma täyttää vaatimukset, jotka on määritelty suunnitelmassa” (Koomen, 

Pol 1999). 

SWEBOK V3. määrittelee yksikkötestauksen seuraavasti ”Yksikkötestaus varmistaa erillään 

testattavien ohjelmistoelementtien toiminnan. Riippuen kontekstista nämä voivat olla yksittäisiä 

aliohjelmia tai suurempia komponentteja, jotka on tehty useasta yhtenäisestä yksiköstä. Tyypillisesti 

yksikkötestaus tapahtuu siten, että koodiin päästään käsiksi ja tukena käytetään 

virheenkorjaustyökaluja. Ohjelmoijat, jotka kirjoittivat koodin yleensä, mutta ei aina suorittavat 

yksikkötestausta.”(Bourque, Fairley 2014) Ohjelmistotestaus on yksi SWEBOK:in viidestätoista 

tietoalueesta ja se on jaettu kuuteen alilukuun. Näistä toiseen lukuun testitasot, kuuluu 

yksikkötestaus. 

IEEE:n standardin mukaan yksikkötestaus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: suunnittelu, testi 

setin hankkiminen ja testattavan yksikön mittaaminen vaatimuksia vastaan (IEEE 1986). Näihin 

kolmeen vaiheeseen kuuluu yhteensä kahdeksan yksikkötestauksen aktiviteettia. 

Suunnitteluvaiheeseen kuuluu aiheen yleinen lähestyminen, resurssit ja aikataulu, testattavien 

ominaisuuksien määrittely ja lopullisen suunnitelman hiominen. Toiseen vaiheeseen kuuluu 

testisetin suunnittelu ja hiotun suunnitelman ja mallin implementointi. Kolmanteen vaiheeseen 

kuuluu testien suorittaminen, tarkistus lopetuksen osalta ja lopputulosten arviointi testin 

saavutuksien ja itse testatun yksikön osalta. Kyseisessä standardissa on määritelty nämä vaiheet 

erittäin tarkasti ja kerrottu esimerkkejä eri vaiheisiin, mutta ohjeet ovat yleisesti 

yksikkötestaamiseen, joten eri tapauksissa sitä noudatetaan eri tavalla. 

Yksikkötestaus on siis alimman tason testausta moduuleille, jotka voidaan erottaa systeemistä 

selkeästi. Kuva 1 näyttää esimerkkiä moduulista osana suurempaa kokonaisuutta, jota voidaan 

yksikkötestata. Yksikkötestauksella varmistetaan yksittäisen moduulin toiminta ennen kuin se 

liitetään osaksi suurempaa kokonaisuutta. Ohjelmakoodin tekijät suorittavat yleensä 

yksikkötestauksen, koska he tietävät moduulin rakenteen ja logiikan ja voivat tehdä korjaukset heti 
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koodiin. Yksikkötestaukselle on myös oma standardi, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti kaikki 

mahdolliset yksikkötestauksen vaiheet, joita tulisi noudattaa, varsinkin jos moduulin tekijä itse ei 

tee yksikkötestausta. 

 

Kuva 1. Esimerkki yksikkötestattavasta moduulista. (Kasurinen 2013) 

MIKSI TEHDÄÄN YKSIKKÖTESTAUSTA 

Yksikkötestauksella on useita hyötyjä. (Myers et al. 2012) kertoo yksikkötestaamisen hyödyistä 

kolme asiaa. Ensimmäisenä testaus keskittyy pienempiin paloihin ohjelmaa. Toiseksi 

virheenkorjaus ei ole niin työlästä, koska vian löytyessä tiedetään sen sijaitsevan tietyssä 

moduulissa. Kolmanneksi se tuo testaukseen rinnakkain työskentelyä, koska tällöin monta eri 

moduulia voidaan testata samanaikaisesti. 

Yksikkötestaamisella voi myös olla vaikutus ohjelmistoprojektin onnistumiseen ja hintaan, sillä 

mitä aikaisemmin vika löydetään, sitä helpompi ja yleensä halvempi se on korjata. Jos 

yksikkötestausta ei tehtäisi, monet yksinkertaiset viat voisivat päätyä systeemitasolle, missä niiden 

löytäminen ja mahdollisesti korjaaminenkin on huomattavasti hankalampaa ja hitaampaa. 

LASILAATIKKOTESTAUS 

Lasilaatikkotestaus on yksi testaustekniikoista ja siitä puhutaan myös nimellä valkolaatikkotestaus. 

Nimi tulee siitä, että testaajalla on pääsy lähdekoodiin ja hän näkee moduulin sisälle miten se 

toimii. Kuva 2 näyttää kuinka lasilaatikkotestaus toimii. Vertauksena mustalaatikkotestaus, jossa 

ajatellaan moduulia asiana, johon laitetaan jotain sisälle ja jotain tulee ulos eli sen sisäinen toiminta 
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ei ole testaajalle selkeää. Valkolaatikkotestausta voidaan myös ajatella osana itse ohjelmointia, 

koska monet ohjelmoijat suorittavat testejä rutiininomaisesti moduuleilleen (Kaner et al. 1999).  

Lasilaatikkotestauksella on paljon hyötyjä, jotka Kaner on jakanut kuuteen eri osaan. Niitä ovat 

kohdistettu testaaminen, testin kattavuus, kontrolloida ohjelman kulkua, tietojen eheys, sisäiset rajat 

ja algoritmikohtainen testaus. 

1. Kohdistetulla testaamisella tarkoitetaan sitä, että ohjelmaa voidaan testata yksittäinen 

moduuli kerrallaan ja tälle yksittäiselle moduulille on paljon helpompi antaa kaikenkattava 

testaus lasilaatikkotestaamisella kuin mustalaatikkotestaamisella. 

2. Testin kattavuudella tarkoitetaan tässä kontekstissa sitä, että testaaja näkee 

lasilaatikkomenetelmällä mitkä rivit, polut ja ehdot testi kattoi ja voi muuttaa tai lisätä 

testejä siten, että loputkin rivit tulee käytyä testeillä läpi. 

3. Ohjelman kulun kontrolloimisella tarkoitetaan, että ohjelmoija tietää täysin mitä ohjelman 

pitäisi tehdä seuraavaksi ja hän voi muokata ohjelmaa siten, että se kertoo hänelle 

välituloksia tai hän voi käyttää debuggeria. 

4. Tiedon eheydellä tarkoitetaan, että ohjelmoija tietää, mitkä kohdat käsittelevät tai muokkaa 

tietoja, ja pystyy jäljittämään näitä tietoja selvittääkseen, jos jokin moduuli käsittelee tietoja, 

vaikka sen ei pitäisi. 

5. Lasilaatikkotestaamisessa ohjelmoija näkee moduulin sisäiset rajat eli koodin raja-arvot, 

jotka ovat täysin näkymättömiä ulkopuoliselle testaajalle. Täten ohjelmoijan on paljon 

helpompi testata ohjelman kykyä toipua muistin ylivuodosta. 

6. Algoritmikohtaisella testaamisella tarkoitetaan, että ohjelmoija näkee suoraan mitä 

moduulissa on käytetty ja pystyy testaamaan sitä paremmin, koska saman asian voi tehdä 

monella eri tavalla ja eri algoritmeja pitää testata eri tavalla saadakseen oikean tuloksen. 

Lasilaatikko testauksen avulla voi myös tarkistaa, että koodi seuraa tiettyä standardia ja laatua 

(Galin 2004), joka olisi määritelty aiemmassa vaiheessa projektia. 

Lasilaatikkotestaamisella on toki myös joitakin asioita, joissa se on huono valinta. Koska 

lasilaatikkotestaaminen edellyttää koodin läpikäymistä ja tutkimista, voi siihen uppoutua erittäin 

paljon resursseja verrattuna mustalaatikkotestaamiseen. Se ei myöskään sovellu kaikkeen 

mahdolliseen testaamiseen ja sillä ei voi testata ohjelman vasteaikaa, luotettavuutta, 

kuormituskestävyyttä tai muita suorituskykyyn liittyviä ominaisuuksia (Galin 2004). 
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Kuva 2. Lasilaatikkotestaus (Kasurinen 2013) 

MILLAINEN ON HYVÄ TESTI 

Hyvä testi kattaa seuraavat kriteerit. Sillä on kohtuullinen mahdollisuus saada vika kiinni, se ei ole 

tarpeeton, se on paras lajissaan ja se ei ole liian simppeli tai liian monimutkainen (Kaner et al. 

1999). Avataan annettuja kriteerejä hieman selityksillä, jotka löytyvät Kanerin kirjasta.  

• Testillä pitää olla kohtuullinen mahdollisuus saada kiinni vika tai muuten kyseinen testi on 

hyödytön ja resurssien tuhlaamista. Kun alkaa suunnitella testiä kannattaa miettiä asiaa 

toisin päin, eli jos ohjelma voi kaatua tällä tavalla niin miten sen vian voisi saada kiinni. 

• Siihen, että testi ei ole tarpeeton voi olla monta syytä, mutta jos kaksi testiä etsii tai testaa 

samaa asiaa niin miksi suorittaa molemmat? 

• Testi, joka on paras lajissaan tarkoittaa sitä, että jos on joukko testejä ja ne tekevät tai 

testaavat suunnilleen samoja asioita niin käytä testiä, jolla on paras todennäköisyys saada 

vika kiinni. 

• Se että testi ei ole liian simppeli tai liian monimutkainen tarkoittaa testitapauksia. Monet 

testit voivat olla hyvinkin yksinkertaisia ja ajan säästämiseksi yksinkertaisia testejä voi 

yhdistää isommiksi testitapauksiksi. Tämän kanssa pitää kuitenkin olla varovainen, että 

testitapauksesta ei tule liian monimutkainen ymmärtää tai ajansäästämisen sijaan aikaa on 

vain tuhlattu enemmän. 

TESTAUKSEN KATTAVUUDESTA 

Testauksen kattavuudella tarkoitetaan sitä, että kuinka suuri osa ohjelmasta tuli testattua. Tähän on 

monta eri menetelmää, jotka mittaavat ohjelman kattavuutta eri tavalla. Lasilaatikkotestaamisessa 
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käytetyt kattavuusmenetelmät ovat lausekattavuus, päätöskattavuus, ehtokattavuus ja 

moniehtokattavuus. Paras mahdollinen tilanne olisi, että testit kattaisivat ohjelman kaikki 

mahdolliset polut ja niiden yhdistelmät, mutta tämä tilanne ei ole realistinen, kun ohjelmassa alkaa 

olla silmukoita (Myers et al. 2012). Kuvat 3 ja 4 ovat esimerkkejä eri kattavuuksista. 

Lausekattavuus tarkoittaa ohjelman lauseiden läpikäymistä. Sadan prosentin lausekattavuus 

tarkoittaa, että ohjelman jokainen lause pitää suorittaa vähintään kerran. Tämä on yleensä niin 

heikko kriteeri ohjelmalle, että se on yleensä hyödytön (Myers et al. 2012). 

Tästä askel eteenpäin eli voimakkaampi kriteeri on päätöskattavuus. Sadan prosentin 

päätöskattavuus tarkoittaa, että ohjelman jokainen päätös tulee suoritettua vähintään kerran. Toisin 

sanoen jokainen puun haara pitää käydä läpi vähintään kerran. Päätöskattavuus täyttää myös 

lausekattavuuden paitsi muutamassa poikkeustapauksessa. Ensimmäiseksi jos ohjelmassa ei ole 

päätöksiä. Toiseksi jos ohjelmalla/aliohjelmalla/metodilla on monta aloituspistettä, saattaa jokin 

lause suorittua vain tietystä aloituspisteestä. Vaikka päätöskattavuus on huomattavasti vahvempi 

kuin lausekattavuus on sekin vielä melko heikko. (Myers et al. 2012, Zhu 1997) 

Kaikkien eri päätösten testaamista kutsutaan myös polkutestaamiseksi. Moduuli olisi testattu 

täydellisesti, jos kaikki eri mahdolliset suorituspolut käydään läpi perusteellisella 

polkutestaamisella. Tämä on kuitenkin käytännössä mahdotonta paitsi erittäin yksinkertaisilla 

ohjelmilla, koska uniikkien polkujen määrä kasvaa helposti liian suureksi. (Myers et al. 2012, Zhu 

1997) 

Vielä yksi askel eteenpäin ja päästään seuraavaan kattavuuteen, joka on ehtokattavuus. Tämä on 

joskus vahvempi kuin päätöskattavuus. Sadan prosentin ehtokattavuus tarkoittaa, että jokaisen 

päätöksen jokainen ehto suoritetaan vähintään kerran. Tämä ei kuitenkaan tarkoita välttämättä täyttä 

lausekattavuutta. Jos halutaan täyttää sekä ehto- että päätöskattavuus pitää käyttää yhdistettyä 

päätös/ehtokattavuutta. Se tarkoittaa, että jokainen ehto päätöksessä saa kaikki mahdolliset tulokset 

ainakin kerran, jokainen päätös saa kaikki mahdolliset tulokset ainakin kerran ja jokainen 

aloituspiste käydään läpi ainakin kerran. Päätös/ehtokattavuudella on myös erikoinen heikkous siinä 

mielessä, että vaikka se näyttäisi käyvän kaikki mahdolliset lopputulokset läpi niin se ei aina tee 

niin, koska jotkin ehdot voivat peittää toisia ehtoja. (Myers et al. 2012) 

Viimeisimpänä käsitellään moniehtokattavuus, joka myös ratkaisee ehto/päätöskattavuuden 

heikkouden. Sadan prosentin moniehtokattavuus tarkoittaa, että jokaisen päätöksen, ehdon ja 

aloituspisteen eri kombinaatiot suoritetaan vähintään kerran. Moniehtokattavuus kattaa samalla 

päätös-, ehto- ja päätös/ehtokattavuuden. (Myers et al. 2012) 
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Kuva 3. esimerkki kattavuudesta (Korjus 2015). 
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Kuva 4. toinen esimerkki kattavuudesta (Korjus 2015). 

 

TESTAUKSEN RIITTÄVYYDESTÄ 

Testaukselle annetaan aina jokin lopetuskriteeri, joka määritellään testaussuunnitelmassa. Tätä 

varten testauksen riittävyyttä mitataan jollain tavalla. Tapoja ovat tietyn testauskattavuuden 

saavuttaminen, löydettyjen vikojen arviointi tai testauksen tehokkuuden arviointi (Kit 1995). Muita 

tapoja on myös vikojen kylväminen ja tietenkin yhtenä riittävyyden ehtona voi olla myös resurssien 

loppuminen. 

Kun tiedetään mitä testauskattavuuden määrittelyä käytetään mittarina, on helppo laskea saavutettu 

kattavuus. Laskukaavoja eri kattavuuksien laskemiseen löytyy esimerkiksi testaustekniikoiden 

standardista (IEEE 2015). Esimerkiksi ehtokattavuudessa lasku menisi yksinkertaisesti ajatellen 

seuraavasti. Suoritetut ehdot jaettuna kaikki mahdolliset ehdot kertaa sata. Näin saataisiin selville 

suoritettujen testien prosentuaalinen ehtokattavuus. Kattavuuden perusteellisuuden arviointi 

perustuu usean eri kattavuuden tämänhetkiseen tasoon (Kit 1995). 
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Löydettyjen vikojen arviointi voidaan tarkoittaa sitä, että ohjelmaa arvioidaan sillä perusteella, 

kuinka paljon vikoja on löytynyt ja kuinka vakavia löydetyt viat ovat. Suuri osa vioista on yleensä 

keskittynyt noin 20%:iin ohjelmaa ja mitä nopeammin tämä osa ohjelmasta löydetään, niin sitä 

helpompi on arvioida jäljellä olevia vikoja ja testauksen jatkamista. (Kit 1995) 

Yksinkertaisin lopetuskriteeri näitä on resurssien loppuminen eli testataan kunnes ei ole enää varaa 

testata. Tämä ei kuitenkaan ole järkevää suurimmassa osassa tapauksia. 

Testauksen tehokkuuden arviointi on nykyisen testauksen saavutuksien arviointia verrattuna 

annettuihin testauskriteereihin ja sen pohjalta päättää onko testauksen jatkaminen enää kannattavaa. 

Tehokkuuden arviointiin liittyy läheisesti kattavuuden ja löytyneiden vikojen arviointi, jotka 

auttavat testauksen tehokkuuden määrittelemisessä. (Kit 1995) 

Vikojen kylväminen on sitä, kun ohjelman koodiin kirjoitetaan tarkoituksella vikoja ja katsotaan 

kuinka suuri osa niistä jää kiinni. Kun kylvetyistä vioista jää kiinni tarpeeksi suuri osa, on testaus 

riittävää. Kylvettyjä vikoja kutsutaan mutanteiksi. (Zhu 1997) 

Mikään mainituista lopetuskriteereistä ei yksinään ole paras mahdollinen ja muutaman 

sekoittaminen voi tuottaa paremman tuloksen. 

TESTITAPAUKSEN MÄÄRITTELY 

Ohjelman testaamiseksi tarvitaan testitapauksia, joilla testata ohjelmaa. Testitapaukset on 

suunniteltu etukäteen ja ne on valittu huolella, jotta voitaisiin maksimoida testauksen tehokkuus. 

Jokaisella testitapauksella on neljä eri parametria, jotka ovat syöte, odotettu lopputulos, saatu 

lopputulos ja testin status. 

Syöte on yksinkertainen käsite ja tarkoittaa arvoa, joka syötetään testattavalle moduulille. Odotettu 

lopputulos tarkoittaa sitä arvoa, jonka testattavan moduulin tulisi tuottaa annetulla syötteellä. Oikea 

lopputulos tarkoittaa sitä arvoa, jonka testattava moduuli oikeasti tuotti testin aikana annetulla 

syötteellä. Viimeisenä testin status tarkoittaa sitä, että menikö testi läpi vai ei, eli verrataan 

odotettua lopputulosta ja oikeaa lopputulosta ja katsotaan ovatko ne samat. Jotta testitapaukset 

olisivat tehokkaita ja syötteet järkeviä, kannattaa valita pari testitapausta jokaisesta 

ekvivalenssiluokasta ja syötteiksi raja-arvoja kyseisistä luokista. 

EKVIVALENSSILUOKITTELU JA RAJA-ARVOANALYYSI 

Ekvivalenssiluokittelu ja raja-arvoanalyysi ovat testaustekniikoita, jotka kuuluvat 

määrittelypohjaisiin testaustekniikoihin. Samaan ekvivalenssiluokkaan kuuluvien arvojen voidaan 

odottaa saavan aikaan sama lopputulos (IEEE 2015). Testit kuuluvat samaan ekvivalenssiluokkaan, 

jos ne testaavat samaa asiaa, niiltä odotetaan samaa lopputulosta tai ne toimivat samalla 
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periaatteella. Se että testit toimivat samalla periaatteella tarkoittaa, että niihin kuuluu samoja 

syötteitä, ne aiheuttavat ohjelmassa samoja operaatioita, ne vaikuttavat samoihin tulosmuuttujiin tai 

kaikki tai ei mitkään pakottavat ohjelman virheenkäsittelyyn. Ekvivalenssiluokkia voi löytää 

vääristä syötteistä, numeroalueista, jäsenistä ryhmässä, analysoimalla vastaukset listoissa ja 

menuissa, jos muuttujien pitää olla yhtäsuuret, muuttujaryhmät, joiden pitää laskea tietty arvo tai 

alue, vastaavista tulosmuuttuja tapauksista ja vastaavista operaatio ympäristöistä (Kaner et al. 

1999). Kuvassa 5 on esimerkki ekvivalenssiluokista. 

 

 

Kuva 5.  Esimerkki ekvivalenssiluokista (Korjus 2015). 

 

Raja-arvoanalyysissä testitapaukset valitaan syötteen raja-arvoksi ja sen lähelle. Kahden arvon 

rajatestauksessa testataan raja-arvo ja pienin etäisyys, joka on kuitenkin raja-arvon ulkopuolella. 

Kolmen arvon rajatestauksessa tehdään sama kuin kahden arvon rajatestauksessa ja lisäksi pienin 

etäisyys raja-arvosta alueen sisäpuolelle (IEEE 2015). Raja-arvoanalyysin tarkoitus on testata 

syöteavaruuden rajoilla olevia arvoja, koska monet viat keskittyvät ääriarvojen lähelle (Bourque, 

Fairley 2014). Ekvivalenssiluokat ja raja-arvoanalyysi liittyvät melko kiinteästi toisiinsa, sillä 

jokaisesta ekvivalenssiluokasta yleensä testataan raja-arvot ensimmäisenä asiana. Jos käytettäisiin 
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pelkkää ekvivalenssiluokittelua, valittaisiin yhdestä luokasta mikä tahansa arvo. Kun siihen lisätään 

raja-arvoanalyysi, osataan valita ekvivalenssiluokan raja-arvo testikohteeksi. Täten voidaan 

minimoida tarvittavien testien määrää, koska vika löytyy todennäköisemmin läheltä ääriarvoja kuin 

keskeltä syöteavaruutta. Kuvassa 6 on esimerkki raja-arvo analyysistä. 

 
 

Kuva 6. Esimerkki raja-arvo analyysistä (Korjus 2015). 

 

KUTSUTTAVAN JA KUTSUVAN MODUULIN TESTAUS 

Kun moduuli on osana ohjelmaa niin sitä yleensä kutsutaan muualta tai tämä moduuli kutsuu muita 

moduuleita. Testataksemme moduulia kunnolla saatamme tarvita jonkin korvaamaan muita 

moduuleita. 

Kutsuttavan moduulin testausta varten voi rakentaa yksinkertaisen testimoduulin, joka voi kutsua 

testattavaa moduulia ja antaa tälle parametreja. Tätä testausta varten rakennettua ja muita 

moduuleita kutsuvaa moduulia sanotaan testidriveriksi. Testidriverin ei tarvitse olla ihmeellinen ja 

riittää, että se pystyy antamaan testattavalle moduulille aloitusparametreja ja ottavaan vastaan 

paluuarvon, jos sellainen on. Esimerkiksi jos testattava funktio laskisi kaksi annettua numeroa 

yhteen ja palauttaisi vastauksen, niin riittää että testidriveri pystyy kutsumaan tätä funktiota antaen 

sille kaksi numeroa parametreina ja ottamaan vastaan paluuarvon, joka on vastaus. 

Kutsuvan moduulin testaus on tavallaan sama kuin kutsuttavan moduulin testaus, mutta toisin päin. 

Kutsuvan moduulin testausta varten voi rakentaa joukon testitynkiä eli testistubeja, jotka korvaavat 

kutsuttavia moduuleita testauksen aikana. Testityngäksi riittää erittäin yksinkertainenkin parin rivin 

kokoinen funktio. Testityngän pitää pystyä ottamaan vastaan oikean funktion parametrit, mutta sen 
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ei tarvitse tehdä niillä mitään ja jos testattava moduuli odottaa jotakin tiettyä paluuarvoa, niin riittää 

että tynkä palauttaa sen. Esimerkiksi jos testattava moduuli olisi valikko, josta voi valita eri 

funktioita niin testityngiltä riittää, että ne pystyvät ottamaan vastaan annetut parametrit ja 

palauttavat jonkin oikean arvon, jos niiden pitää palauttaa jotain. Testityngässä on myös hyvä olla 

yksi tulostus lause, jotta tiedämme varmasti, että testityngässä on käyty moduulin testauksen aikana. 

DOKUMENTOINTI 

Ohjelmoinnissa puhutaan jatkuvasti, kuinka dokumentointi on tärkeää ja sama on testauksessa. 

Kaikki alkaa hyvällä suunnittelulla ja niin myös tässäkin tapauksessa. Jotta testaus olisi 

mahdollisimman tehokasta kannattaa se suunnitella hyvin etukäteen. Yksikkötestauksen 

standardissa mainitaan suunnittelu ensimmäisenä vaiheena ja siihenkin sisältyy useita eri vaiheita. 

Suunnitelmassa tulisi käsitellä seuraavia asioita. 

Ensimmäiseksi tulisi päättää yleinen lähestyminen testaamiseen. Eli tunnistaa riskit, tunnistaa 

rajoitteet, päättää mitä testataan, miten testataan, kuinka tuloksia validoidaan sekä se, mitä 

testauksella yleensäkään tavoitellaan. Toiseksi tulisi määritellä ehdot testaamisen kattavuudelle ja 

tämä voi olla myös lopetuskriteeri. Se voi olla tietty yleinen kattavuus tai kun tietyt moduulit on 

täysin testattu. Jos jotain osa-aluetta ei testata ollenkaan tulisi se mainita erikseen ja perustella, että 

miksi ei testata. Jokin kattavuuskriteeri pitää kuitenkin määritellä. Se helpottaa elämää myöhemmin, 

kun pitäisi päättää jatkaako testaamista vai ei. Kolmanneksi tulisi määritellä kriteeri testaamisen 

lopettamiselle. Tämä voi olla tietty kattavuus tai jokin muu syy, mutta se tulisi määritellä selkeästi. 

Viimeiseksi tulisi määritellä tarvittavat resurssit testaamiseen ja testaamisen aikataulu. 

Testitapausten dokumentointi on tärkeä osa testaamista ja se helpottaa testien toistamista 

myöhemmin. Jokaisella testitapauksella tulisi olla uniikki tunniste eli id, mainita lyhyt kuvaus 

testistä, mitkä ovat kyseisen tapauksen syötteet, mikä on odotettu lopputulos, mikä on oikea 

lopputulos, mihin osaan ohjelmaa testi liittyi, muita havaintoja, testin tekijä, saako jostain 

lisätietoja, mikä on testin tavoite, onko rajoitteita tai riippuvuuksia, onko testillä jotain erikoisehtoja 

ja mitä laatu ehtoja testillä on. 

Jokaisesta virheestä pitää raportoida samat asiat kuin testitapauksesta ja sen päälle pitää vielä 

kuvata virhettä. Tärkeää on myös kertoa virheestä se, kuinka siihen päästiin, kuinka se olisi 

toistettavissa sekä mahdollisesti alustavaa analyysiä virheestä. Taulukossa 1 on esimerkki 

virheraportista. 

 

Taulukko 1. Esimerkki testitapauksen virheraportista (Nikula 2019). 
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Virhe (ID/juokseva numero) 

Otsikko (Lyhyt nimi virheelle, esim. ”Tiedoston luku, 

segmentation fault”) 

Aika ja päivä  

Kuvaus (Lyhyt kuvaus havaitusta virheestä) 

Käytetty testitapaus (Kuvaus siitä mitä ominaisuutta testattiin) 

Testiaskeleet (Mitä tehtiin) 

Syötteet (Mitä arvoja / valintoja syötettiin) 

Odotetut tulokset (Mitä olisi pitänyt tapahtua)  

Todelliset tulokset (Mitä oikeasti tapahtui) 

Muut poikkeamat ja havainnot  

Virheen vakavuus, seuraukset (Toimii selkeästi väärin / toimii eri lailla kuin 

ohje sanoo / aiheuttaa virheilmoituksen / 

aiheuttaa huonon käyttäjäkokemuksen …) 

Voiko virheen toistaa (Yleensä virheiden tulisi olla toistettavissa, 

joten tämä kenttä jää yleensä tyhjäksi, ellei 

testauksen aikana löytynyt selittämättömiä, ei 

toistettavissa olevia virheitä) 

Analyysi virheen mahdollisista syistä (Valistunut arvaus siitä, mistä virhetila johtui) 

 

TYÖKALUT 

Yksikkötestaamiseen on olemassa paljon erilaisia työkaluja ja suuri osa yksikkötestaamisesta 

tehdään työkaluja hyödyntäen. Esimerkiksi Javalle on JUnit, C:lle CUnit ja pythonille PyUnit. 

koodikattavuudelle on myös olemassa erilaisia työkaluja kuten esimerkiksi Javalle JaCoCo. 

Työkaluista puhutaan myöhemmin suuremmalla tarkkuudella. 

ESIMERKKEJÄ 

Jos testattavana on ohjelma, joka on perus laskin eli pystyy laskemaan yhteen, vähentämään, 

jakamaan ja kertomaan kaksi lukua toisistaan ja se on rakennettu siten, että jokainen toiminto on 

oma aliohjelmansa ja valikko aliohjelmille niin siinä tapauksessa. 

• Yksi aliohjelma, esimerkiksi yhteenlasku on yksittäinen moduuli, jota voidaan yksikkö 

testata kerrallaan. 
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• Koska kyseessä on laskin, joka pystyy käsittelemään vain numeroita niin, hyväksyttäviä 

syötteitä ovat numerot ja ei hyväksyttäviä ovat esimerkiksi kirjaimet. Nämä ovat kaksi eri 

ekvivalenssiluokkaa ja tarvitsevat maksimissaan muutaman testitapauksen. Tämä on myös 

esitetty kuvassa 5. 

• Jos laskin olisi määritelty esimerkiksi siten, että se pystyy laskemaan vain 0 ja 1000 välillä 

niin ekvivalenssiluokkia saataisiin kolme. Alle nolla, nollan ja tuhannen välillä ja yli tuhat. 

Raja-arvoanalyysin perusteella parhaat testitapaukset olisivat molemmat raja-arvot ja niiden 

läheisyys eli testattaisiin 6 testitapausta, joilla saataisiin tulokset -1, 0, 1 sekä 999, 1000, 

1001. Kuvassa 6 on esimerkki raja-arvo analyysistä. 

• Jos haluaisimme testata vain laskimen valikkoa ja muut aliohjelmat eivät olisi vielä 

luotettavasti valmiita, niin tekisimme aliohjelmien tilalle testistubeja. Se ottaisi parametrit 

vastaan mutta ei tekisi niillä mitään ja sisältäisi esimerkiksi printin, jotta voimme olla 

varmoja, että aliohjelmassa käytiin. 

• Jos haluamme testata jotain laskimen aliohjelmaa, mutta valikko ei ole varmasti valmis, niin 

teemme testidriverin, joka on mahdollisimman yksinkertainen valikko ja pystyy antamaan 

oikeat parametrit sekä ottamaan vastaan aliohjelman palauttaman arvon. 
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Tehtävät 

T1 Testitapausten suunnittelu 

Suunnitellaan testitapauksia funktiolle generate_grading(exam_mark, project_mark), joka laskee 

oppilaalle kokonaisarvosanan kurssin osasuoritusten pisteiden mukaan. Funktio saa parametreina 

tenttipisteet (0-75) ja harjoitustyön pisteet (0-25) kokonaislukuina, ja palauttaa pisteiden 

kokonaismäärää kuvaavan arvosanan kokonaislukuna (0-5). Jos parametrit ovat virheellisiä, funktio 

ilmoittaa tästä virheviestillä ja palauttaa kokonaisluvun -1 

Kokonaispisteet Arvosana 

≥90 5 (kiitettävä) 

≥80 4 (erinomainen) 

≥70 3 (hyvä) 

≥60 2 (tyydyttävä) 

≥50 1 (välttävä) 

<50 0 (hylätty) 

 

Suunnittele generate_grading –funktiolle tarvittavat testitapaukset. Raportoi ainakin 

• Testitapauksen numero (testin tunnistamiseksi) 

• Testitapauksen testauksen kohde (mitä tilannetta / ehtoa testi tarkastelee) 

• Parametrien arvot testitapauksessa 

• Odotettu paluuarvo 

Testitapausten lukumäärä vaikuttaa tehtävän pisteytykseen: 

8 järkevää, erilaista* testitapausta (1p) 

12 tai enemmän järkevää, erilaista* testitapausta (2p)  

Palauta testitapausdokumentti Moodleen pdf tai docx tiedostona. 

*Erilaisilla testitapauksilla tarkoitetaan testitapauksia, jotka keskittyvät erilaisiin mahdollisiin 

ongelmakohtiin (esimerkiksi eri raja-arvot yms.). 
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T2 Yksikkötestin suorittaminen ja JaCoCo 

Toteuta tehtävässä T1 kuvattu generate_grading funktio Javalla. Tämän lisäksi, toteuta luennolla 

esitetty testiajuri tämän funktion testaamiseen. Testiajurin tarkoitus on nyt käytännössä testata 

tehtävässä T1 kirjoitettuja testitapauksia. Ohjelman pääohjelma toimii testiajurina, joka kutsuu 

suoraan tai epäsuoraan testattavaa funktiota eli jokaisen testitapauksen voi esimerkiksi toteuttaa 

omana funktionaan. Testaa yksikkötestisi toimivuus ja palauta ohjelmasi lähdekoodi Moodleen. 

(1p) 

Usein testausten kattavuutta halutaan myös mitata. JaCoCo on koodikattavuuden analysointityökalu 

 

Lataa JaCoCo https://www.eclemma.org/jacoco/ 

tai kolmannen osapuolen integraatio käyttämääsi IDE:een 

https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/integrations.html 

dokumentaatio https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/index.html 

 

Analysoi testauksesi kattavuus käyttämällä JaCoCo:a ja lisää raportti Moodlepalautukseen. (1p) 

https://www.eclemma.org/jacoco/
https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/integrations.html
https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/index.html
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T3 JUnit 

Toteutetaan generate_grading -funktiolle valmiiksi tehtävässä T1 pohditut testitapaukset 

käyttämällä JUnit yksikkötestausohjelmistoa  

User guide https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/ 

Javadoc https://junit.org/junit5/docs/current/api/ 

Luo erillinen testiajuritiedosto, jossa on pääohjelma ja yksikkötestit generate_grading - funktiolle. 

Testiajuritiedoston Main-pääohjelma sisältää JUnit:n testirekisterin alustuksen, testijonon luomisen, 

yksikkötestien lisäämisen testijonoon ja testien suorittamisen. Luo testiajuritiedostoon yksikkötesti-

aliohjelma, johon asetetaan testivaatimukset/tapaukset (asserts). Voit halutessasi myös jakaa 

testitapaukset useaan eri aliohjelmaan. 

 

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals; 

 

import example.util.Calculator; 

 

import org.junit.jupiter.api.Test; 

 

class MyFirstJUnitJupiterTests { 

 

    private final Calculator calculator = new Calculator(); 

 

    @Test 

    void addition() { 

        assertEquals(2, calculator.add(1, 1)); 

    } 

 

} 

Esimerkki yksinkertaisesta testistä JUnit:a käyttäen https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/ 

 

8 järkevää, erilaista* testitapausta (1p) 

12 tai enemmän järkevää, erilaista* testitapausta (2p) 

*Erilaisilla testitapauksilla tarkoitetaan testitapauksia, jotka keskittyvät erilaisiin mahdollisiin 

ongelmakohtiin. 

https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
https://junit.org/junit5/docs/current/api/
https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
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