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Alkusanat eli höpötyksiä ja kiitoksia

Gradun tekeminen ei ehkä aina ole raastava ja työläs kokemus. Tällä, minun en-

simmäisellä ja samalla viimeisellä, kerralla se oli. Näitä alkusanoja kirjoittaessani se

kaikki on oikeastaan arviota ja arvosanaa lukuunottamatta ohitse.

Paras hetki gradua tehdessä oli, kun tekstin sai täyteen mittaan. Se hetki tuntui

uskomattoman hyvältä (verrattuna siihen, etten odottanut sen tuntuvan miltään).

Sen jälkeen tehdyt vähäiset korjaukset tuntuivat kumman työläiltä, aivan kuin gradu

ei haluaisi päästää minua otteestaan.

Matkani gradun kanssa on ollut pitkä. Luulen, ettei kukaan epäilyksettä uskonut

gradun valmistuvan, en varsinkaan minä. Jos aika myöhemmin kultaa muistot ja

väitän gradua helpoksi ja mukavaksi, olen ehkä oppinut lisää, ymmärtänyt jotain

paremmin, muuttanut mieleni tai yksinkertaisesti valehtelen.

Sain onneksi riittävästi apua.

Sen vuoksi haluan kiittää saamastani avusta. Erityisen hyödylliseltä avulta jälki-

käteen tuntuu Helsingin yliopiston Kielikeskuksen järjestämä graduntekijöille suun-

nattu kirjoittamisen kurssi.

Kimmo Svinhufvud, yllä mainitun kurssin opettaja, tämä G ei olisi valmistunut

ilman kurssiasi. Kiitos, myös Gradutakuu-blogista. Varsinkin tomaatit, oman työn

ohjauksen vinkit ja kontrolloidun vapaan kirjoitamisen tekniikka osoittautuivat hyö-

dyllisiksi.

Matti Luukkainen, sait luettavaksesi johonkin asti aloitellun gradun mutkan kautta

ja väitit, että kyllä siitä vielä valmis tehdään. Olit oikeassa, vaikka matkalla en

uskonutkaan. Kiitos.

Essi, kannustit ja patistit. Kiitos.

Mikko Pöri, sanoit, että gradun valmistuminen tuntuu. Olit oikeassa.

Oulun kaupunki. Jos it-alan työtilanne seudullasi olisi ollut parempi, olisin varmasti

keksinyt muuta tekemistä. Kiitos.

Ja kaikki muut, jotka ehkä henkeännekin pidätellen seurasitte tätä eeppistä koitosta.

Kiitos.

Mies tekee gradun. Gradu tekee miehen.
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5.1 Tekijänoikeudet ja vastuut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.1.1 Oikeudet kaikkiin tuotoksiin ja apuvälineisiin . . . . . . . . . 46
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1 Johdanto

Suuri osa ohjelmistotuotantoprojekteista epäonnistuu osittain tai kokonaan projek-

tille asetettujen laatuun, ominaisuuksiin, aikatauluun tai hintaan liittyvien tavoit-

teiden saavuttamisessa. Tutkimusten mukaan jopa neljännes lopetetaan ennen oh-

jelmiston käyttöönottoa, joskin syiden otaksutaan olevan ohjelmiston aiempien ver-

sioiden laadussa tai muissa projektin ulkopuolelta tulleissa osissa [VFHR10]. Oh-

jelmistojen ja niiden toteuttamisen laadussa on puutteita, ja toisaalta laadukaskin

ohjelmisto voi ajan kuluessa muuttua laadultaan huonoksi, ominaisuuksiltaan van-

hanaikaiseksi tai muutoin tarkoitukseensa sopimattomaksi.

Ohjelmistoa hankkivan organisaation pitäisi jotenkin pystyä sekä hankkimaan laadu-

kas ja tarkoitukseen sopiva ohjelmisto että ylläpitämään se sellaisena. Mutta monet

seikat vaikeuttavat tätä tehtävää.

Teettäessään omaa ohjelmistoa omaan käyttöön asiakas voi vaatia ohjelmaan ha-

luamiaan muutoksia helposti. Valinta oman ja valmiin, ehkä muokatun, ohjelmis-

ton välillä on kompromissi hinnan ja vallan välillä: oma ohjelmisto on kallis, mutta

vapaasti määriteltävissä. Toisaalta valmisohjelmistojen suurempi asiakaskunta mer-

kitsee mahdollisuuksia nauttia muiden tekemien virheilmoitusten tai parannuseh-

dotuksien hyödyistä. Lisäksi valmisohjelmiston toimittajalla on, tai ainakin pitäisi

olla, sisäsyntyinen tarve pitää ohjelmiston laadusta mahdollisimman hyvää huolta.

Pahimmassa tapauksessa on teetetty ulkopuolisella ohjelmistotoimittajalla kallis, jo

valmistuessaan huonosti toimiva ja vaikeasti muutettava ohjelmisto [Fea04, s. 77],

jonka muuttamiseen kykenee tai on sopimusteknisesti oikeutettu vain ohjelmiston

toimittanut taho. Tällaista tilannetta, jossa asiakkaan neuvotteluasema on heikko

ja riippuvuus tietystä toimittajasta voimakas, kutsutaan toimittajaloukuksi (katso

lisää luvusta 2 sivulta 3) (Vendor lock-in, myös Customer lock-in tai Proprietary

lock-in) [FK06, s. 6-10] [Wiki] [Kiv12].

Toimittajaloukussa korkeat vaihtokustannukset (Switching costs tai Switching bar-

riers) [FK06, s. 6-8] sekä useat psykologiset seikat tekevät irtipyristelystä vaikeaa

[HKR98, RW99, Wikb, Wikd, Wike, Wikf, Wika]. Usein ihmiset haluavat myös vält-

tää riskiä, jolloin pienten muutosten perusteleminen on helpompaa kuin suurempien

ja riskialttiimpien [KT84, Wikd]. Kokonaisuuden kannalta kuitenkin suuri määrä

pieniä korjauksia ja muutoksia on kustannustehotonta. On myös syytä huomioida,

että ohjelmistotoimittaja on luultavasti myynnin ja ohjelmistojen kaupallisen tuot-

tamisen asiantuntija, mutta ostaja yleensä asiantuntija korkeintaan omalla alallaan.
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Toimittajaloukku, liiketoiminnan riippuvuus ohjelmistosta ja sen yhteistoiminnas-

ta muiden järjestelmien kanssa, epäsymmetria asiantuntemuksessa ja ohjelmiston

huono laatu ovat ulkoisen toimittajan kannalta edullisia seikkoja, sillä ne sekä pa-

kottavat asiakkaan tilaamaan muutoksia että estävät tilaamasta niitä muualta. Toi-

mittajaloukkuun jäänyt asiakas on epäedullisessa neuvotteluasemassa ja vailla vaih-

toehtoja.

Tutkielman rakenne on seuraava. Luvussa 2 kuvaan toimittajaloukun. Luvussa 3

pohdin laadun käsitettä määritelmien ja näkökulmien kautta sekä käyn läpi erilaisia

tapoja jaotella laatu osatekijöihin. Luvussa 4 tarkastelen laadunvarmistusta.

Luvut 2-4 muodostavat työni teoreettisen viitekehyksen.

Luvussa 5 luon ohjelmiston tilaajalle mallin. Ohjelmistojen hankintaan osallistuvat

voivat käyttää sitä apunaan ostaessaan ohjelmistoa tai pyrkiessään parantamaan

neuvotteluasemiaan. Käsittelen tekijänoikeuksia sen alussa pintapuolisesti, sillä ne

vaikuttavat osaltaan toimittajaloukun syntymiseen, vaikka eivät sinällään kuulukaan

tutkielman aihepiiriin. Listaan joukon riittävän hyviä tapoja, sillä parhaiden tapo-

jen löytäminen vaatii kaikkien mahdollisuuksien läpikäyntiä, mikä olisi liian laaja

tehtävä tutkielmaan.

Luku 6 sisältää yhteenvedon ja johtopäätökset.
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2 Toimittajaloukku

Ohjelmistoja ostavan organisaation kannalta ainoa taloudellisesti toimiva ja aikaa

kestävä ratkaisu onkin muuttaa asetelmaa siten, etteivät ulkopuolisen toimittajan

edut ole ristiriitaiset omien etujen kanssa. Asiakkaan ja toimittajan intressit saa-

daan yhteneväksi painamalla vaihtokustannukset alas. Tällöin toimittajan kannat-

taa hoitaa työnsä niin laadukkaasti, ettei asiakas halua vaihtaa toimittajaa, vaikka

se olisikin mahdollista.

Uponneet kustannukset (Sunk cost), eli kustannukset, joiden toteutumiseen ei enää

voi vaikuttaa [RW99, Bra13, Wikh], eivät saisi vaikuttaa myöhempiin päätöksiin.

Mutta niiden huomioimatta jättäminen [Wikb] ja toteutuneiden riskien myöntä-

minen [KT84, Wike] on vaikeaa. Edellä mainitut seikat vaikeuttavat toimittaja-

loukkuun jäämisen tiedostamista. Ja vaikka tilanne tiedostettaisiin, ei organisaation

kulttuuri välttämättä kannusta tuomaan tilannetta kunnolla esiin; sehän näyttäisi

epäonnistumisen myöntämiseltä ja esiin nostamiselta. Edellä mainittujen seikkojen

vuoksi toimittajaloukkuun jäämistä ei välttämättä haluta tuoda esiin eikä sieltä

haluta edes yrittää pois.

Riittävän alhaiset vaihtokustannukset antavat mahdollisuuden kilpailuttaa, vaihtaa

tai käyttää useita toimittajia. Vaihtokustannuksien mataluus ei kuitenkaan ole hy-

vä mittari ohjelmistojärjestelmiin tehtyjen sijoituksien nykyarvolle, sillä toimitta-

jaa vaihtaessa synytyy uusia luonteeltaan uponneita kustannuksia ja uusia riskejä.

Vaihtokustannusten alhaalla pitäminen on siis vain väline, jolla sijoituksen nykyar-

voa voidaan vaalia.

Taloudellisesti mitattuna ohjelmiston arvo on sen liiketoiminnalle tuottama kilpai-

luetu verrattuna muihin vaihtoehtoihin ja toisaalta kilpailijoihin. Pidemmällä ajalla

katseltuna kilpailuedun muodostumisen kannalta olennaisin tekijä on ohjelmiston

käyttökelpoisuus. Käyttökelpoisuuden kannalta on oleellisempaa tietää minkälai-

nen ohjelmisto tarvitaan kuin tehdä ohjelmisto oikein [HW12, s. 25] [CAH+10, s.

123-124] [Som07, s. 516] [Pre10, s. 451]. Tuon tiedon haalimisessa avainasemassa

on onnistunut kommunikaatio asiakkaan ja toimittajan välillä [HW12, s. 25, 44-45]

[CAH+10, s. 123-124]. Käyttökelpoisena pitämisen mahdollisuuksia määrittää oikea

tieto tarpeista sekä laatu ja mahdollisuudet mukauttaa ohjelmisto myös tulevaisuu-

dessa ilmeneviin tarpeisiin. Hyvä laatu ja helppo muokattavuus ovat hyviä asioita

vaihtokustannuksien edullisuutta ajatellen.

Julkisessa keskustelussa laadun mittariksi on ehdotettu jopa kansalaisten kokemaa
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hyötyä [Hs14]. Loppukäyttäjien kokeman hyödyn mittaamisella ei kuitenkaan voi-

da arvottaa sijoitusta rahallisesti, jolloin myöskään arvon tarkka seuraaminen ei

onnistu. Loppukäyttäjien kokemuksia ei silti ole syytä sivuuttaa, sillä ne kertovat

mitä on syytä parantaa tai mitä esteitä hyötyjen realisoitumiselle on. Eräs tutkimus

esimerkiksi paljasti, että ikäihmiset eivät niinkään pelkää sähköisen asioinnin jär-

jestelmien oppimista, vaan eivät motivoidu edes yrittämään koska eivät usko siitä

koituvan hyötyä itselle [Hs14].

Oleellista ei siis ole mikään yllämainituista tekijöistä yksinään vaan ne kaikki yh-

dessä, ja se, miten kyseiseen tilanteeseen päästään. On myös huomattava, etteivät

ne keinot ehkä ole kaikkein halvimmat, mutta negatiiviset riskit ja käyttökelpoi-

suus pitkällä aikavälillä huomioiden, kustannustehokkaat. Vastaavaan voidaan ehkä

päästä muillakin keinoilla tai hyvällä tuurilla.

Ohjelmiston laadun ylläpitäminen on tärkeää. Huono laatu tekee ohjelmiston muok-

kaamisesta ja käyttökelpoisena pitämisestä kalliimpaa sekä kasvattaa toimittajan

vaihtoon liittyviä riskejä. Se myös tekee ohjelmistosta vähemmän kiinnostavan mui-

den mahdollisten toimittajien silmissä ylläpito- ja jatkokehitysprojekteja kilpailu-

tettaessa.

Laatuun liittyvät ongelmat voivat syntyä monesta eri syystä. Ohjelmistoja kehite-

tään pitkän ajan kuluessa. Ohjelmiston elinkaaren aikana sille asetetut tavoitteet

muuttuvat ja kehittäjät sekä määrittelyn että toteutuksen puolella vaihtuvat. Sa-

malla hiljainen tieto valituista ja hylätyistä ratkaisuista sekä varsinkin valintojen

perusteista katoaa tai unohtuu. Dokumentointiin panostaminen ei auta, sillä kul-

loisellakin hetkellä voi vain arvella, mikä tieto on oleellista joskus tulevaisuudessa.

Myös tapa, jolla ohjelmistoa käytetään, voi muuttua. Esimerkiksi kirjanpitoon käy-

tettävää ohjelmistoa tai kassajärjestelmää saatetaan joutua muuttamaan verotuksen

muuttuessa tai tilinpäätöskäytännön vaihtuessa kansainväliseen, pörssiyhtiöiden ny-

kyään käyttämään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeihin eli IFRS-tapaan [Pör05]

[Wik10]. Tavoitteiden, tarpeiden, käyttötapojen muuttuminen ja ohjelmiston kehit-

täjien vaihtuvuus johtavat siihen, että ohjelmiston muokkaaminen, jatkokehittämi-

nen ja tarpeisiin vastaavana pitäminen käyvät ajan mittaan vaikeammiksi.

Kasvaneet ja kasautuvat vaikeudet ovat ongelma monille ohjelmistoja hankkineille

ja niiden jouhevasta toiminnasta sekä tarkoituksenmukaisuudesta jopa riippuvaisiksi

tulleille organisaatioille. Pahimmassa tilanteessa ohjelmiston muuttaminen riippuu

tietyn toimittajan tietyistä henkilöistä.
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Ohjelmistoja tehdään nykyisin entistä enemmän ulkoistetusti tai alihankkijoita käyt-

täen. Vaihtuvat alihankkijat ovat ohjelmiston laadulle päinvastainen haaste kuin

toimittajaloukku. Ohjelmistoa toteuttavalla henkilöstöllä on yleensä samanaikaises-

ti työn alla useita projekteja, jolloin heille ei muodostu kattavaa yksityiskohtaista

kokonaiskuvaa ohjelmistosta. Mikäli muutosta tekevä ohjelmoija ei tarkasti tunne

eri ohjelmiston eri osien välisiä riippuvuuksia, muutoksista aiheutuu helposti uusia

virheitä tai laadun heikkenemistä.

Vaikka laadun vaalimisen tulee olla tärkeää asiakkaalle, asiakas saattaa toimillaan

tahattomasti, ajattelemattomuuttaan tai osaamattomuuttaan aiheuttaa tilanteen,

jossa huono laatu on väistämätön seuraus. Tarpeettoman tiukat aikataulut sekä jat-

kuvasti muuttuvat, epäselvät ja ristiriitaiset vaatimukset ovat kaikkien alalla työs-

kentelevien tuntema esimerkki toimista, joilla asiakkaat huonontavat laatua.

Laadukkaan ohjelmiston hankintaan ja hyvän laadun ylläpitämiseen liittyviä ongel-

mia voidaan helpottaa erilaisilla tekniikoilla. Laadun automatisoitu mittaaminen, jo

kirjoitetun lähdekoodin automatisoitu analysointi, automatisoidut testit, varsinai-

sen käyttäjän toimia ja tavoitteita kuvaavien tarinoiden (User stories) käyttäminen

kuvaamassa vaatimuksia, katselmoinnit, lyhyisiin sykleihin perustuva kehitystapa ja

jatkuva integrointi, tutkiva testaus, välitön puuttuminen havaittuihin ongelmiin ja

niiden syihin [HW12, s. 106] sekä kaikkien osallisten sitoutuminen ja sitouttami-

nen auttavat. Näiden avulla laatuongelmiin päästään käsiksi mahdollisimman pian

niiden synnyttyä.

Ohjelmiston riittävä testaaminen saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta riippuen

toteutuksessa käytetyistä tavoista, ohjelmiston rakenteesta ja arkkitehtuurista. Täl-

löin testattavuuden parantamiseksi saattaa olla perusteltua uudistaa testattavaa

ohjelmistoa.

Kattavat ajantasaiset automatisoidut järjestelmä- ja yksikkötestit voivat nopeasti

paljastaa muutosten sivuvaikutuksena tulleita virheitä. Mikäli testit menevät muu-

toksien jälkeen läpi, todennäköisesti uusia virheitä ei ole vahingossa syntynyt. Au-

tomatisoidut testit toimivat ohjelmoijan suuntaan vakuutena siitä, että korjaus on

onnistunut ja sivuvaikutukseton. Automatisoidut testit nostavat kustannustehok-

kuutta yksittäisien muutoksien ja korjauksien kohdalla huomattavasti [Fea04, s. 77-

79]. Automatisoidut järjestelmätason testit myös kertovat, koska toteutus on valmis

[Kos08, s. 351-353].

Lyhyet kehityssyklit tuovat saavutetut tulokset asiakkaan kannalta läpinäkyväm-
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miksi ja riskittömämmiksi. Ohjelmisto on käytännössä vain uponnut kulu siihen

asti, että se saadaan otettua käyttöön. Projektipäällikön viikoittainen ilmoitus ta-

voitteen lähestymisestä viidellä prosenttiyksiköllä ei ole kovin konkreettista. Pahas-

sa tapauksessa viikoittainen viiden prosenttiyksikön edistyminen muuttuu yhdek-

sänkymmenen prosentin paikkeilla noin yhden prosenttiyksikön viikoittaiseksi edis-

tymiseksi. Tilatun työn tuloksien testaaminen, tai edes ylimalkainen tutustuminen

niihin, jokaisen syklin lopussa on hyödyllistä. Se sitoo ja kuluttaa tilaajan resursseja,

mutta mahdollistaa puutteiden, virheiden ja muuttuneiden tarpeiden huomaamisen

aiemmin ja siten korjaamisen pienemmin kustannuksin.

Loppujen lopuksi asiakkaan kannalta kuitenkin on tärkeintä, että järjestelmä on

hyödyksi ja saadaan pidettyä hyödyllisenä. Jotta tässä voitaisi onnistua, tarvitaan

sekä mahdollisuus tehdä muutoksia ja korjauksia että ennen kaikkea tietoa siitä,

mitkä olisivat hyödyllisiä muutoksia ja korjauksia.

Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda malli, joka avulla ohjelmiston tilaaja

pienentää toimittajaloukkuun jäämisen riskiä tai seurauksia.

Ohjelmiston toimittaja on syytä sitoa mallin ehdottamiin vaatimuksiin sopimuksin,

seurannalla ja sanktion. Hummelin ja Huittin sekä Pellisen mukaan “sitä saa, mitä

mittaa” [HH94] [Pel05, s. 67-69]. Itse kärjistäisin säännön jopa muotoon “sitä saa,

mistä sanktioi”.

Työssäni näkökulma on ohjelmiston tilaajan eli asiakkaan. Ohjelmistojen laatua ja

tilaamiseen liittyviä asioita ei ole juurikaan käsitelty alan kirjallisuudessa tästä näkö-

kulmasta. Ohjelmistotuotannon ammattilaisille tämä ei liene ongelma, mutta ohjel-

mistohankinnoista on usein päättämässä myös henkilöitä aivan muulla koulutuksella

ja kokemustaustalla.

Asiakasnäkökulma on mahdollista löytää ohjelmistotuotannossa, vaikka toiminnas-

sa ei ole aina kyse asiakkaan ja ulkoisen ohjelmistotoimittajan välisestä tilaajan

ja toimittajan suhteesta. Organisaation toteuttaessa itse joko omaan käyttöön tai

myytäväksi tarkoitettua ohjelmistoa ovat organisaatiosta löydettävissä ne osastot

tai henkilöt, jotka ohjelmistoa tekevät, ja ne, jotka sitä teettävät.

Asiakas eli tilaaja voi olla joko varsinainen, ulkoinen asiakas tai oman organisaation

sisäinen toimija. Ohjelmiston toteutusta tekevästä tahosta käytän termiä toimittaja,

sillä se on alalla puheessa yleisesti käytössä oleva termi. Toimittaja ei välttämättä

ole tilaajasta riippumaton ulkoinen yritys tai organisaatio, vaan se voi myös olla

oman organisaation osa, esimerkiksi tietotekniikkaosasto.
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3 Ohjelmiston laatu

Meillä kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä, mitä sanalla laatu tarkoitetaan. Vaikka

laatu intuitiivisesti on helppo ymmärtää, se ymmärretään usein henkilöstä ja asiayh-

teydestä riippuen eri tavoin. Koska eri asiat luonnollisesti painottuvat eri asiayhteyk-

sissä, laadun tarkka määrittely on vaikeaa.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan laatu on

“1. se mikä on jllek ominaista, jnk ominaisuudet, luonne, ominaisuus,

kvaliteetti. Viljelysmaan laatu. Luonteen-, mielenlaatu. Elämänlaatu. Ot-

takaa huomioon jnk erikoislaatu. Hänen näyttelijänlaadulleen vieras roo-

li. Verratkaa hintaa laatuun! Laadultaan ala-arvoista tavaraa. Nopeuttaa

työtä laadun kustannuksella tinkimällä laadusta.

Erik. hyvä laatu, laadukkuus. Meillä pyritään laatuun. Arvostaa laatua.

Laadusta joutuu maksamaan.” [KTS08].

Toiselta merkitykseltään laatu tarkoittaa lajia tai luokkaa:

“2. laji, luokka, kategoria; us. paremmin toisin. Ainoa, ensimmäinen laa-

tuaan. Erilaisia kangaslaatuja paremmin: kangaslajeja. Aikainen vilja-,

omenalaatu paremmin: -lajike. Kahvileipää oli monta laatua monenlais-

ta. Perustavaa laatua oleva paremmin: perusluonteinen. Asia on kiireel-

listä laatua paremmin: kiireellinen.” [KTS08].

Kielitoimiston sanakirjasta löytyvät laadulle myös mittayksikköä tai sopivuutta eli

kelpoisuutta kuvaavat määritelmät [KTS08], mutta ohjelmistotuotteiden laadusta

keskustelun kannalta ne ovat merkityksettömiä.

Sanakirjan määritelmän mukaan laatu tarkoittaa ensisijaisesti jonkin asian ominai-

suuksia tai jollekin asialle luonteenomaisia piirteitä. Esimerkkinä esitettyä näytteli-

jänlaatua on vaikeaa kuvitella tarkoittamassa näyttelijän hyvyyttä kuvaavana mit-

tarina.

Sanana laatu kuvaa jonkin asian ominaisuuksia tai luokkaa. Puhekielessä laadus-

ta puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten hyvälaatuisuutta, kuten elämänlaadun ta-

pauksessa. Intuitiivisesti, joskaan ei sanakirjan ensisijaisen määritelmän mukaan,

laatu tarkoittaa jotain hyvälaatuista.
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Tämä laadun erikoismerkitys “hyvä laatu, laadukkuus” osuu lähimmäksi sitä, mi-

tä laatu ohjelmistotuotteiden yhteydessä tarkoittaa. Toisaalta sanakirja määrittelee

hyvälaatuisen olevan “laadultaan hyvä, laadukas. Hyvälaatuinen tuote” [KTS08].

Yleiskieliset laadun käsitteen määritelmät ja ominaisuudet eivät riitä. Laatu oh-

jelmistotuotannossa eroaa huomattavasti yleiskielen määritelmästä. Laatu ja sen

valvonta ohjelmistotuotannossa eroaa huomattavasti muussa teollisessa tuotannos-

sa totutusta, koska ohjelmistotuotannossa toteutetaan immateriaalisia hyödykkei-

tä [Gal04, s. 4-6]. Jotta voin määritellä laadun ohjelmistotuotannon kontekstissa,

minun on keskityttävä siihen, miksi laatu on merkityksellistä, sekä siihen, kuinka

erilaisista näkökulmista laatuun voidaan suhtautua.

3.1 Laadun ja virheiden kustannustehokas tasapaino

Väärän, eli liian huonon tai tarpeettoman hyvän, laadukkuuden tason havainnointi

on hankalaa, sillä kustannukset ja haitta eivät välttämättä näy siellä, mistä huono

laatu aiheutuu. Tarkastellaan esimerkiksi kassajärjestelmän käytön oppimisen help-

poutta. Koska näissä tehtävissä henkilöstön vaihtuvuus on melko suurta, uuden hen-

kilön pitää pystyä oppimaan järjestelmän käyttö nopeasti. Mikäli käytön oppiminen

on hidasta ja aiheuttaa sitä kautta kuluja, kulut kertautuvat nopeasti suuriksi.

Tarpeettoman huonosta tai tarpeettoman hyvästä laadusta aiheutuu myös sellaisia

kustannuksia, jotka näkyvät ohjelmistotuotannon kustannuksina [MuA89]. Suun-

nittelu- ja toteutusvaiheissa kustannuksista säästäminen laadun kustannuksella ei

yleensä kannata, sillä vastaavasti ylläpitokustannukset kasvavat säästöjä enemmän

[Som07, s. 494-495]. Tarpeettoman hyvälaatuisessa maksetaan itsestään selvästi tur-

hasta. Vuonna 2004 puolet yhdysvaltalaisien yrityksien investoinneista kohdistui

tieto- ja viestintätekniikkaan [LaL06, s. 5-6], joten väärästä laadusta aiheutuu mer-

kittäviä kustannuksia.

Oikean laatutason määrittäminen ei ole helppoa. Musan mukaan oikea laatutason

määrittäminen aloitetaan arvioimalla, millainen on ohjelmiston käyttöprofiili (opera-

tional profile) [MuA89]. Käyttöprofiili kuvaa, miten järjestelmää käytetään tai miten

sitä todennäköisesti tullaan käyttämään [Mus93]. Käyttöprofiili esitetään mahdol-

listen toimintojen todennäköisyyden kuvaavana käyränä [Mus93]. Sen jälkeen tes-

taus kohdennetaan sitä vastaavasti ja arvioidaan aiemmista projekteista kerättyjen

tietojen perusteella oikea laatutaso [MuA89]. Oikea laatutaso on se, joka minimoi
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laadukkaamman ohjelmiston tuottamisesta ja jäljelle jääneiden virheiden myöhem-

mästä korjaamisesta aiheutuvat kustannukset [MuA89] (kuva 1).

Kuva 1: Laatutasotavoite [MuA89]

Tuotantokäyttöön siirretyn ohjelmiston jäljelle jääneiden virheiden määrä kasvaa

koordinaatistossa x-akselia oikealle mentäessä. Kokonaiskustannuksista muodostuu

u-käyrä, jolta löytyy minimi, koska käytön aikaisten virheiden korjaamisen kustan-

nus on suoraan verrannollinen virheiden määrään [MuA89]. Sen sijaan kehitysaika-

na virheiden kokonaismäärän pienentämisessä on kasvava rajakustannus [MuA89]

[Som07, s. 49-50] [NUR05, s. 59] [Wik11].

Musan malli ei aina päde käytännön ohjelmistotuotannossa, sillä joissain tapauksissa

saattaa olla järkevää tehdä mallin optimiin verrattuna tarpeettoman hyvää laatua.

Virhetilanteet eivät ehkä ole hyväksyttävissä tai paremmalla laadulla pyritään saa-

vuttamaan muihin markkinoilla oleviin ohjelmistotuotteisiin verrattuna kilpailue-

tua ja markkinointi- tai imagovaltteja. Toisaalta aikataulupaineet pakottavat joskus

tinkimään laadusta. Musan ehdottama kokonaiskustannusten minimointiin pyrkivä

laadun tason optimointi jättää huomioimatta rahan aika-arvon, laadun vaikutuk-

sen kustannuksiin kehityksen jatkuessa ja ylläpitovaiheessa, mahdolliset huonosta
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laadusta aiheutuvat imagoon tai myyntiin liittyvät ongelmat.

Se, mihin ohjelmistoa toteutetaan, vaikuttaa oikeaan laadukkuuden tasoon useal-

la tavalla. Ohjelmistovirheiden seuraukset voimalaitoksissa, sairaalan laitteissa tai

vaikkapa lentokoneissa voivat olla tuhoisat ja peruuttamattomat. Kuluttajaelektro-

niikassa tai kodinkoneissa olevien ohjelmistojen määrä, monimutkaisuus ja välttä-

mättömyys on kasvanut [RAG96]. Verrattuna tavallisiin tietokoneohjelmiin kulut-

tajaelektroniikassa virheiden korjaaminen jälkikäteen on huomattavasti kalliimpaa

[RAG96]. Ohjelmistoja kuluttajaelektroniikkaan toteutettaessa sekä virheiden vält-

täminen että aikataulut ovat tärkeitä: puolen vuoden viivästys laitteen julkaisussa ja

toimituksissa voi johtaa jopa 33 prosentin vähennyksiin voitoissa tuotteen elinkaaren

aikana [RAG96].

Ajan ja laadun suhteen tarkasteltuna tehtävät voidaan jakaa aikataulukriittisiin ja

laatukriittisiin. Aikataulukriittisiä tehtäviä ovat sellaiset, jotka on välttämättä saa-

tava valmiiksi tiettyyn ajanhetkeen mennessä, tarvittaessa vaikka laadusta tinki-

mällä. Laatukriittisiä ovat sellaiset tehtävät, jotka tulee suorittaa ennalta määrätty

korkea laatutaso saavuttaen. Aikataulukriittisyys johtaa helposti laadun heikkene-

miseen, koska suunnittelu ja toteutus täytyy tehdä nopeasti, tarvittaessa laatuvaa-

timuksia madaltaen. Turha aikataulukriittisyys heikentää laatua turhaan. Asetta-

malla tarpeettomasti tiukkoja aikatauluja ja pitämällä asioita kiireellisinä tilaaja

huonontaa tilaamansa ohjelmiston laatua aivan turhaan. Esimerkiksi aikataulukriit-

tisistä tehtävistä sopii vuosituhannen vaihteen Y2K-ongelmien vuoksi epäkuntoisiksi

käyneiden ohjelmien korvaaminen tai korjaaminen.

3.2 Laatu ja ohjelmistoon tehdyn investoinnin arvo

Laadulla, tai oikeastaan laadun jatkuvalla ylläpitämisellä, on suuri merkitys siihen,

kuinka pitkään ohjelmistotuotteeseen tehty investointi säilyttää arvonsa. Hyvälaa-

tuista ohjelmistoa voidaan korjata pienemmin kustannuksin, ja sen ajanmukaista-

minen on helpompaa [Fea04, s. 77-79] [BLWG99] [Ben95].

Mikäli laatua ei ylläpidetä jatkuvasti, pahimmassa tapauksessa tietokonejärjestel-

mä ohjelmistoineen muuttuu ensin vaikeasti muokattavaksi ja siten vaikeasti tarkoi-

tuksenmukaisena pidettäväksi, ja lopulta tarkoitukseensa sopimattomaksi. Vanho-

jen ohjelmistojen ylläpitämisestä on kirjoitettu vähän, vaikka ohjelmiston käyttöikä

voi olla kymmeniä vuosia [CAW97]. Alun perin hyödyllisestä ohjelmistosta tulee si-

tä käyttävälle organisaatiolle taakka. Taakaksi muodostunutta ohjelmistoa, joka ei
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vastaa nykyisiä vaatimuksia ja josta ei syystä tai toisesta haluta luopua, kutsutaan

perinnejärjestelmäksi (legacy system).

Perinnejärjestelmä on yleensä vanha tietokonejärjestelmä, josta sitä käyttävä orga-

nisaatio on riippuvainen ja jonka muokkaaminen ja ajanmukaisena pitäminen on

huomattavan kallista [BLWG99] [Ben95] [Kos08, s. 6]. Tietokonejärjestelmää on

aika-ajoin muutettava ja korjattava, jotta se säilyttäisi käyttökelpoisuutensa [Leh80]

[Kos08, s. 5] [Fea04, s. xiii] [Pel05, s. 65]. Muutokset ja tarpeettomiksi muuttuneet

osat rapauttavat ohjelmiston lähdekoodin rakennetta ja tekevät ohjelmistosta jat-

kuvasti monimutkaisemman [Leh80] [Ben95] [CAH+10, s. 124]. Ellei näiden epäedul-

listen muutoksien ehkäisemiseksi erikseen tehdä vastatoimia, järjestelmä muuttuu

lopulta perinnejärjestelmäksi [Leh80] [Ben95] [BLWG99]. Käyttäjien muutosvasta-

rinta, vasta pitkällä tähtäimellä realisoituvat taloudelliset höydyt ja perinnejärjes-

telmän korvaamisen vaikeus ja kalleus johtavat siihen, että ongelmalle ei tehdä mi-

tään ennen, kuin sen kohtaamista ei enää mitenkään voida välttää [Leh80] [Ben95]

[BLWG99].

Perinnejärjestelmässä pitäytymisestä aiheutuu myös epäsuoria kustannuksia, sillä

siinä pitäytyminen saattaa estää tekemästä oleellisia ja perusteltuja muutoksia orga-

nisaation rakenteessa. Pitäytymällä epäoptimaalisessa vanhassa organisaatioraken-

teessa menetetään tietotekniikan kehittämisestä saatavissa olevat parhaat hyödyt,

sillä ne ovat usein enemmän seurausta muutoksista organisaatiossa ja toimintata-

voissa kuin itse tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmien kehityshankkeiden hyötyjä

voidaan kasvattaa huomioimalla ja suunnittelemalla tarvittavat organisaatio- ja toi-

mintatapamuutokset projektin aikaisessa vaiheessa [LaL06, s. 4, 28, 516, 520-521].

Viestimällä muutoksista aikaisin ja ottamalla henkilöstö mukaan jo suunnitteluvai-

heessa voidaan myös vähentää muutosvastarintaa [LaL06, s. 516].

3.3 Laatu on suhteellista

Ohjelmiston laatu on suhteellista tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin, tuotteen hin-

taan ja muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Laajemmin ajateltuna laatu voi

olla suhteessa erilaisiin tuotteisiin, sillä huonolaatuinen ohjelmisto on mahdollista

korvata myös muulla kuin vastaavalla tuotteella [PS97, s. 65-66, 258]. Erilaisten

tuotteiden vertailu keskenään on huomattavan vaikeaa ja subjektiivista.

Kustannuksilla on merkitystä. Hyvä laatu maksaa, mutta kallis hinta ei takaa hy-

vää laatua [Gar84]. Yksi halvan hinnan ilmeisestä seurauksista on joustamaton ja
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matala raja käytettävissä olevan työmäärän suhteen ja siten huono laatu. Hyvää laa-

tua voidaan tehdä tehokkaasti tai tehottomasti valmistuskustannuksiin tai tuotteen

hintaan suhteutettuna.

Laatu on suhteessa tarpeisiin. Kertakäyttöistä ei kannata tehdä hienosti. Liian hyvän

tekemiseen kulunutta aikaa ja rahaa ei saada takaisin muuna hyötynä.

Laatua ei voida samaistaa suoraan hyötyyn, sillä ohjelmiston tuottama hyöty muut-

tuu laadusta riippumatta. Hyöty kasvaa, jos organisaatio sitoutuu ohjelmiston käyt-

töön ja organisaatiota tarvittaessa muokataan hyödyn maksimoimiseksi [Sim96].

Pelkkä teknologialähtöinen ohjelmistojen parantaminen ei riitä, vaan hyvään lop-

putulokseen pääsemiseksi on kehitettävä myös liiketoimintamalleja [LaL06, s. 4, 28].

Tekniikan tai liiketoimintamallin alisteinen asema toiselleen johtaa huonoon loppu-

tulokseen [LaL06, s. 28].

3.3.1 Näkökulmia laatuun

Laatu on moniulotteinen, useiden ominaisuuksien joukko, jota voidaan tarkastella

eri lähtökohdista. Tavallinen kuluttaja, yrityksen markkinointiosasto, tuotetta käyt-

tävä insinööri, tuotteen valmistusta suunnitteleva tai tarkkaileva insinööri, tuotteen

laadun ja arvon samaistava ekonomi tai asiaa filosofisesti pohtiva henkilö määritte-

levät ja kokevat laadun eri tavalla.

Eri näkökulmat saavat tulkitsemaan laadun merkityksen eri tavoin. Tekotavan tai

suunnittelun, eli prosessin, laatu saattaa olla kiinnostavampi kuin tuotoksen laatu.

Tuotokseen keskityttäessä on mahdollista katsella tuotetta eri lähtökohdista.

Garvin on tunnistanut viisi erilaista näkökulmaa laatuun: yliaistillisen (transcen-

dental), tuotelähtöisen, käyttäjälähtöisen, valmistus- tai tuottamislähtöisen ja ar-

voperustaisen näkökulman [Gar84]. Kitchenham ja Pfleeger ovat soveltaneet näitä

näkökulmia myöhemmin nimenomaan ohjelmistotuotteiden laatuun [KiP96].

Yliaistillisista lähtökohdista katsottuna laatu on jotain, joka voidaan kokea, mut-

ta jota ei voida tarkasti määritellä [Gar84] [KiP96]. Ohjelmistotuotteiden laadun

arvioinnin kannalta tämä on tärkeä näkökulma. Se, millaisella laadulla ohjelmisto-

tuote on toteutettu, ei ole itsestään selvästi tilaajan nähtävissä. Moottoria ei siis voi

nähdä konepellin lävitse katsomalla.

Tuotelähtöisessä näkökulmassa laatuerot muodostuvat eroista raaka-aineissa tai ra-

kennusmateriaaleissa [Gar84]. Tämän näkökulman mukaan laatua voidaan mitata
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objektiivisesti ja korkeampi laatu tarkoittaa korkeampaa hintaa [Gar84]. Garvinin

johtopäätös laadun vaikutuksesta hintaan pätee vain toiseen suuntaan ja vain, jos

jätämme huomiotta mahdollisuuden myydä tappiolla. Korkeampi hinta voi yhtä hy-

vin olla tehottomuuden tai korkeamman katteen kuin laadun ja korkeampien kustan-

nuksien seuraus. Ostajan kannalta korkealla hinnalla ei voi perustella mitään, halpa

hinta sen sijaan voi kieliä laaduttomuudesta tai myöhemmistä koituvista korkeista

kuluista.

Käyttäjälähtöisen näkemyksen mukaan laatu on tarkoituksenmukaisuutta [Gar84]

[KiP96] [Gal04, s. 24-25]. Tavallisen kuluttajan näkökulmasta katsottuna näkökul-

ma ei välttämättä ole ristiriidassa yliaistillisen näkökulman kanssa. Kaksi eri tuo-

tetta voivat tuntua yhtä käyttökelpoisilta, mutta toinen tuntuu silti huomatta-

vasti laadukkaammalta. Näkökulma korostaa laadun kokemuksen subjektiivisuutta

[Gar84]. Monet modernit ohjelmistotuotannon paradigmat korostavat tarkoituksen-

mukaisuutta [Kos08, s. 5] [HW12, s. 4-7].

Valmistamislähtöisessä näkökulmassa korostuvat vaatimusmäärittelyt ja ohjelmisto-

tuotteen toteuttaminen niitä vastaavaksi [Gar84]. Sen jälkeen kun vaatimusmäärit-

tely ja suunnittelu on saatu tehtyä loppuun, jokaista poikkeamaa näistä pidetään

laadun huonontumisena [Gar84]. Tästä näkökulmasta laatukokemuksen subjektiivi-

suus puuttuu täysin. Näkökulman mukaan erinomaisuus on sitä, että asia tehdään

oikein heti ensimmäisellä kerralla ja että määrittelyt tulevat täytettyä [Gar84]. Tä-

män näkökulman mukaan hyvin tehty Lada on korkealaatuinen ajoneuvo siinä missä

hyvin tehty Audikin [Gar84].

Arvolähtöinen näkökulma keskittyy tuotteen hintaan, kuluihin ja mahdollisiin tuot-

toihin. Sen mukaan laatutuote tarjoaa tehokkuutta hyväksyttävissä olevalla hinnal-

la [Gar84]. Tuote, joka ei korkean hintansa vuoksi käy kaupaksi, ei tämän näkökul-

man mukaan ole laatutuote, vaikka sen ominaisuudet olisivat markkinoiden parhaat

[Gar84].

Kaikki Garvinin tunnistamat näkökulmat laatuun keskittyvät tuotteeseen ja sen

ominaisuuksiin tai suhteelliseen paremmuuteen verrattuna muihin tuotteisiin tai me-

nestykseen markkinoilla. Ne kuvaavat sitä, miten eri näkökulmat sidosryhmillä ovat.

Garvinin näkökulmat eivät ota huomioon ohjelmistotuotantoprosessin parantamisen

kautta tapahtuvaa laadun parantumista. Laadukkuutta ohjelmistotuotannossa voi-

daan tarkastella myös ohjelmistotuotantoprosessin parantamisen, laadun osatekijöi-

den tai laadun kannalta välttämättömien ominaisuuksien kautta.
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3.3.2 Laatu prosessin seurauksena

Osa ohjelmistotuotteiden laatua parantamaan pyrkivistä ohjeista keskittyy ohjel-

mistotuotantoprosessin parantamiseen. Tämä on perusteltua, sillä laadunhallinta

pohjautuu olettamukselle, että kehitysprosessin laatu vaikuttaa suoraan suunnitel-

tujen tuotteiden laatuun [Som07, s. 644]. Ohjelmistoprosessin parantamisella pyri-

tään löytämään kustannustehokkaita tapoja välttää paljon kustannuksia aiheuttavia

virheitä [PeY07, s. 49].

Ajatuksena se, että hyvällä ohjelmistotuotantoprosessilla syntyy hyviä ohjelmisto-

tuotteita ei vastaavasti päde kuin muussa tuotannossa, sillä ohjelmien suunnittelu

on luovaa eikä mekaanista sekä ohjelmat ovat ainakin osin ainutlaatuisia ja mah-

dollisesti tilaustyönä tehtyjä [Som07, s. 644-645] [PeY07, s. 49] [Den05]. Vaikka tuo-

tannon puolen perusolettamus ei ole yleistettävissä koskemaan ohjelmistotuotantoa,

kokemukset osoittavat ohjelmistotuotantoprosessilla olevan merkittävän vaikutuk-

sen tuotettavan ohjelmiston laatuun [BB01] [Som07, s. 644-645]. Hyvä ja helposti

hallittavissa oleva ohjelmistotuotantoprosessi on hyödyllinen, sillä se helpottaa pro-

jektin johtamista, seurantaa ja työnohjausta.

Ohjelmistotuotantoprosessin laatua voidaan mitata [Som07, s. 672] [Gal04, s. 416-

419] [Pre10, s. 667]. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka tehokkaasti ja kuinka hyviä oh-

jelmistoja tietyllä prosessilla saadaan aikaan. Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että mi-

tattaisi kuinka hyvin tietty ohjelmistoprojekti seuraa ohjelmistoprosessiaan. Verrat-

taessa ohjelmistotuotantoprosesseja toisiinsa tulosten perusteella mukaan on syytä

ottaa mittari, joka kertoo, kuinka hyvin tietty projekti on prosessimallia seurannut,

sillä muutoin se voi olla järjestelmällisen harhan lähde tuloksissa.

On syytä miettiä, onko ohjelmistotuotteen ja ohjelmistotuotantoprosessin laatujen

välillä vahva positiivinen korrelaatio, saati kausaliteetti. Aiemmin oletettiin, että

hyvä ohjelmistotuotantoprosessi johtaa hyvään lopputuotteeseen [Som07, s. 65-68].

On ajateltu, että lopputuotteen hyvä laatu on välitön ja väistämätön seuraus hy-

vin suunnitelluista ja toteutetuista ohjelmiston osista [Som07, s. 645] [ISO01, s. 3].

Pitkällä tähtäimellä prosessin parantaminen tuottaa pysyvämpiä tuloksia kuin yk-

sittäisen ohjelmistoprojektin laadun parantamiseen keskittyvät toimet, joten pro-

sessien parantamista ei ole syytä unohtaa. Yksittäinen projekti voi päätyä huonolla

prosessilla hyvään lopputulokseen tai hyvällä prosessilla käyttökelvottomaan loppu-

tulokseen.

Ohjelmistoprosessin parantamiseen tähtäävät toimet tulisi perustaa ohjelmistopro-
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sessin mittaamiseen ja kohdentaa virheiden syiden perusteella [HW12, s. 105-106]

[Pre10, s. 667]. Lopputuotteen hyvä laatu ei kuitenkaan ole väistämätön seuraus

prosessin laadusta. Projektin ollessa käynnissä muutokset ovat väistämättömiä, jo-

ten parhaaseen lopputulokseen päästään onnistuneella vaatimusten löytämisellä se-

kä sellaisilla prosessimalleilla ja suunnitelmilla, jotka mahdollistavat myöhäisetkin

muutokset [Pre10, s. 67-68] [Mar04, s. xiii] (kuva 2).

Kuva 2: Muutoksen hinta ketterillä ja perinteisillä prosesseilla [BB01] [Pre10]

Ohjelmistojen käyttöönottoa ei yleensä pidetä osana ohjelmistotuotantoprosessimal-

leja, sillä ne eivät vaikuta käyttöönottoon. Ohjelmiston käyttöönoton suunnittelu on

kuitenkin aloitettava aikaisessa vaiheessa, sillä ohjelmistoon tehdystä investoinnis-

ta saadaan suurempi hyöty, mikäli organisaatiota ja sen avainhenkilöitä sitoutetaan

muutokseen, tarvittavista muutoksista otetaan selvää ja ne toteutetaan organisaa-

tiossa [Sim96] [LaL06, s. 516, 521]. Organisaation kannattaa myös arvioida käyttöön-

ottoprojektien onnistumista ja parantaa tulevia suunnitelmia arvioinneissa tehtyjen

huomioiden pohjalta [Sim96].
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3.3.3 Laadun määritelmän rakentuminen

Laatu on jonkin asian piirteitä, joiden koettu taso saattaa olla hyvä tai huono taikka

jossain näiden ääripäiden välillä. Nämä piirteet saattavat olla selkeästi huomattavis-

sa ja vertailtavissa, mutta ne voivat myös olla vaikeasti havaittavia ja näkökulmas-

ta tai katsojan kokemustaustasta riippuen hyviksi tai huonoiksi koettavia. Laadun

määritelmän pitää olla sellainen, että laadun suuruuden mittaaminen on mielekästä

[KiP96].

Laatu ohjelmistotuotannossa eroaa laadusta muilla insinööritieteiden aloilla [Gal04,

s. 6]. Galinin mukaan ohjelmistoihin liittyvä laatu ei ole suoraan havainnoitavissa.

kuten suuressa osassa teollisia tuotteita [Gal04, s. 6]. Toisaalta laadun arviointi

voi konkreettisten tavaroiden tai palvelujen kohdalla olla kuluttajalle, ostajalle tai

käyttäjälle vaikeaa.

Ohjelmiston tuntuminen laaduttomalta ei välttämättä johdu ohjelmistosta itses-

tään. Mikäli järjestelmän toimintaan liittyy ylläpitotehtäviä, sisältyykö niiden on-

nistuminen tai epäonnistuminen laatuun. On hyvä pystyä erottamaan ohjelmiston

laatu sekä käyttö- ja ylläpitopalvelujen laatu toisistaan, ainakin mitattaessa. Vaikka

valitettavasti ero ei yleensä loppukäyttäjälle näy, sillä loppukäyttäjälle järjestelmä

joko toimii tai ei toimi.

Myös se, verrataanko ohjelmiston laatua vaatimusmäärittelyyn vai todellisiin tar-

peisiin, erottaa merkittävästi laadun määritelmiä toisistaan.

Laatu on määritelty käsitteenä useissa eri lähteissä [ISO01] [Gal04, s. 24-27] [Som07,

s. 12-13] [PeY07, s. 42-43] [IEE91, s. 60] [Pre10, s. 398-401]. Laatumääritelmät voi

karkeasti jakaa kahteen osaan. Osa sisällyttää mukaan vaatimusten laadun, osa ei.

IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) laatumääritelmä kattaa

molemmat vaihtoehdot [IEE91, s. 60] [Gal04, s. 24]. IEEE:n määritelmässä on kaksi

toisilleen vaihtoehtoista määrittelyä:

“(1) Kuinka hyvin järjestelmä, komponentti tai prosessi toteuttaa asete-

tut vaatimukset” [IEE91, s. 60]

“(2) Kuinka hyvin järjestelmä, komponentti tai prosessi toteuttaa asiak-

kaan tai käyttäjän tarpeet tai odotukset” [IEE91, s. 60]
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Vaatimusmäärittely korostuu kummassakin IEEE:n vaihtoehtoisista laadun määri-

telmässä. Vaikka vaatimusmäärittely on toisessa rajattu laadun ulkopuolelle, ohjel-

miston tilaajan tai tulevan käyttäjän tarpeet ja odotukset täytyy kaivaa esiin ja

kommunikoida eteenpäin suunnittelun ja toteutuksen kautta valmiiseen ohjelmis-

toon.

Mikäli vertaamme laatua dokumentoituihin vaatimuksiin, saatamme päätyä tulok-

seen, jossa mittarimme mukaan ohjelmisto on hyvälaatuinen, vaikka ohjelmisto olisi

käytännössä käyttökelvoton. Toisaalta verrattaessa todellisiin tarpeisiin, saatamme

päätyä laatuongelmiin hyvästä työstä riippumatta, mikäli vaatimusmäärittelyn laa-

timisessa on epäonnistuttu tai tilaaja muuttaa mielensä vaatimusmäärittelyn teke-

misen jälkeen. Vaatimusmäärittelyn korostaminen on perusteltua, koska suurin osa

vioista syntyy vaatimusmäärittelyssä [Kit95, s. 19-20].

Asiakkaan, sijoituksen arvon ja muutoksia toteuttavan ohjelmoijan kannalta laa-

dun, tai oikeastaan huonon laadun, määrittelee mielestäni parhaiten perinnekoodin

(legacy code) käsite. Feathers kutsuu lähdekoodia ilman automatisoituja yksikkö-

testejä perinnekoodiksi ja pitää sitä huonona, vaikka se olisi kuinka kaunista ja hel-

posti luettavaa tahansa [Fea02] [Fea04, s. xvi]. Testauksen automatisoinnin puolesta

on olemassa paljon hyviä perusteita [Bin00, s. 801-803] [VJK04] [DTH05] [THD06]

[HW12, s. 27, 104]. Binder pitää testauksen automatisointia välttämättöminä tois-

tettavuuden ja tehokkuuden ehtoina [Bin00, s. 801]. Automatisoinnin järkevä laa-

juus riippuu useista seikoista mm. tavoitteista ja budjettista sekä virhetilanteiden

seurauksien vakavuudesta, eikä kaikkea testausta edes ole mahdollista automatisoi-

da.

Mahdollisimman aikaisin tapahtuvalla testauksella on korostunut asema useissa ket-

terissä ohjelmistotuotantoprosessimalleissa [Amb02, s. 58-59, 188] [Kos08, s. 7, 28-31]

[Som07, s. 400-404] [Pre10, s. 76-77, 462]. Aikaisen testauksen tehokkuudesta on saa-

tu paljon positiivisia tuloksia [THD06] [DTH05] [EMT05] [VJK04] [MH02] [Pre10,

s. 67-68]. Yhteenveto niistä on, että aikainen testaus ei ole haitallista ja näyttää

tuovan etuja viimeistään jatkokehityksessä ja ylläpidossa.

Automatisoidun testauksen kannalta käytettävällä ohjelmistotuotantoprosessilla ei

ole asiakkaalle väliä, mutta käytetyllä testausympäristöllä ja testien tekijänoikeuk-

silla on. Jotta automatisoidut testit eivät muodosta toimittajaloukkua, asiakkaalla

on oltava mahdollisuus muokata ja luovuttaa testejä tarvittaessa eteenpäin eikä käy-

tetyn testausympäristön hinta tai saatavuus saa muodostua esteeksi. Testauslähtöi-

syys ja aikainen testaus eivät ole asiakkaalle haitallisia toteutustapoja. Testauksen



18

merkityksen nostaminen ei onnistu helposti, sillä alalle valmistuvien asiantuntijoiden

osaaminen ei välttämättä ole riittävällä tasolla [SLK01] [Hut03, s. 15-17].

Erilaisiin testaukseen liittyviin toimintoihin kuluu usein jopa yli puolet ohjelmisto-

tuotantoprojektin budjetista [SLK01] [GKS05]. Usein testaus on kuitenkin huonosti

suunniteltua tai ajoitettua. Laadun parantamisen kannalta ohjelmistotuotantopro-

jektin lopussa tapahtuva testaus on huono ratkaisu, sillä myöhäisenä se on kus-

tannustehotonta ja aikataulupaineet estävät virheiden korjaamisen (kuva 3) [BB01]

[PeY07, s. 39-40]. Virheiden mahdollisimman aikainen löytäminen ja korjaaminen

on kannattavaa [RAG96] [BB01] [LaL06, s. 523]. Virheen löytäminen ja korjaami-

nen projektin loppuun ajoitetussa testauksessa voi olla jopa 50 kertaa ja projektin

päättymisen ja ohjelmistotuotteen toimittamisen jälkeen 100 kertaa kalliimpaa kuin

suunnittelun aikana [BB01] (kuva 3). Toisaalta pienillä epäkriittisillä jatkuvasti ke-

hitettävillä ohjelmistoilla tämä suhde on pikemminkin 5:1 kuin 100:1 [BB01].
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Kuva 3: Yksittäisen virheen korjaamisen hinta projektin eri vaiheissa [Pre10]

Pezzen ja Yongin mukaan laadun määrittelyn pohjana ei pidä käyttää määriteltyjä

ominaisuuksia vaan vaadittuja ja toivottuja ominaisuuksia [PeY07, s. 43]. Vaikka

määrittelydokumentissa ei vaadittaisi tietylle toiminnolle tiettyä nopeutta, on ai-

na olemassa jokin suorituskyvyn vähimmäistaso, jotta ohjelma olisi käyttökelpoinen
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[PeY07, s. 42]. Asiakkaan sitoutuessa ketterään toteutustapaan määrittelyn ja to-

dellisten tarpeiden ristiriitaisuudesta seuraavat ongelmat voidaan välttää helposti.

Ketterä toteutustapa voi myös pienentää kulujen etupainotteisuutta ja tuottaa sääs-

töjä mahdollistamalla keskittymisen aiemmin ja paremmin asiakkaalle suoraa hyötyä

tuottavaan tekemiseen [CAH+10, s. 123-124].

Ohjelmistotuotteen laatua ei voi rinnastaa suoraan asiakastyytyväisyyteen [Gla98]

[Pre10, s. 399-401]. Glassin mukaan asiakkaan tyytyväisyys koostuu tuotteen mää-

ritystenmukaisuudesta, tuotteen laadusta ja toimituksesta budjetin ja aikataulujen

rajoissa [Gla98], vaikka laajan ohjelmiston kehittämiseen vaadittavaa panosta on

vaikea arvioida etukäteen [Fer81]. Myös muita mielipiteitä löytyy. Hutcheson pohtii

asiakastyytyväisyyttä kaupallisemmin ja määrittelee asiakastyytyväisyyden laaduk-

si, laadun mittariksi voiton ja katsoo laadun olevan oikean jakauman löytämistä

ajoituksen, hinnan, ominaisuuksien, luotettavuuden ja tukipalveluiden välille asia-

kastyytyväisyyden saavuttamiseksi [Hut03, s. 34-35]. Myös loppukäyttäjän kokemaa

hyötyä on ehdotettu laadun mittariksi verovaroin rahoitetuissa palveluissa [Hs14].

Loppukäyttäjien mielipide kertoo toki ohjelman käytettävyydestä, mutta oleellisem-

paa tietoa investoinnin järkevyydestä antaisi tuottavuudenkasvun ja sijoitetun pää-

oman vertailu.

3.3.4 Laadun määritelmä

Tämän pro-gradu -tutkielman puitteissa määrittelen laadukkaan ohjelmistotuotteen

tarkoittavan hyvin tehtyä ja muokattavissa olevaa ohjelmistoa, joka on sopivan help-

pokäyttöinen, hyödyllinen ja jonka toteuttajaa on tarvittaessa mahdollista vaih-

taa ilman kohtuuttomia vaihtokustannuksia. Mielestäni tavoiteltuun laatuun pääs-

tään jatkuvalla ja kattavalla automatisoidulla integroidulla testauksella ja staatti-

sella analyysillä sekä onnistuneella käyttöliittymäsuunnittelulla. Ratkaiseva merki-

tys toimittajan vaihtamismahdollisuuden säilyttämisessä on ohjelmiston lähdekoo-

din laadulla sekä automatisoitujen testien kattavuudella ja ajantasaisuudella.

Valitsemani määritelmä ei sovellu valmisohjelmistojen kanssa käytettäväksi sellaise-

naan, sillä asiakas ei pysty missään tapauksessa vaihtamaan tietyn ohjelman toteut-

tajaa. Valmisohjelmistojakin hankittaessa vaihtokustannus on huomioitava, mutta

sen suuruuden tai vaihdon tarpeen arviointi tarkasti etukäteen ei ole mahdollista.
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3.4 Laadun 3-ulottuvuutta

Laatu voidaan käsitteellisesti jakaa pienempiin osiin usealla tavalla eri näkökulmasta

katsoen tai eri yksityiskohtia esiin nostaen. Eri jaottelujen osia voidaan edelleen jakaa

tarpeen mukaan pienempiin ja yksityiskohtaisemmin ominaisuuksia kuvaaviin osiin

[PeY07, s. 42-46] [Gal04, s. 37-51] [ISO01, s. 5, 7-13] [Pre10, s. 401-406]. Mitkä näistä

osista ovat tärkeitä, riippuu kulloinkin tarkastelun kohteena olevasta ohjelmistosta

[Gla98] [KoM05, s. 230-231]. Jaottelu toimii laadun mittaamisen, tavoiteasetannan

ja parantamiseen tähtäävien toimien kohdentamisen pohjana [Pre10, s. 667]. Laatua

voidaan kuvata ominaisuuksistaan muodostuvana puuna [Gal04, s. 38] [KoM05, s.

230-232].

Tämän tutkielman kannalta tärkeintä on laadun jaottelu sisäiseen ja ulkoiseen (in-

ternal and external qualities) sekä käytönaikaiseen (Quality in use) laatuun (kuva 4)

[PeY07, s. 42-43] [ISO01, s. 5] [Kos08, s. 7]. Ulkoisen ja käytönaikaisen laadun ero-

jen huomioiminen auttaa ymmärtämään jakoa. Sisäinen laatu vastaa jossain määrin

tuotelähtöistä näkökulmaa laatuun ja ulkoinen laatu käyttäjälähtöistä näkökulmaa

[KiL97].

Loppukäyttäjän kannalta jako on jokseenkin merkityksetön, koska ongelmien syytä

ei voi suoraan havainnoista päätellä. Ohjelmistoon tarvittavien muutosten saami-

sen vaikeus voi yhtä hyvin olla hallinnollista vaikeutta kuin huonoa sisäistä laatua.

Ohjelmiston kaatuminen voi yhtä hyvin olla seuraus huonosta ulkoisesta laadusta

kuin huonosta käytönaikaisesta laadusta. Sen sijaan ohjelmistoon tehdyn sijoituksen

arvon säilyvyyden ja ohjelmiston laadun parantamisen kannalta jaottelu on ensiar-

voisen tärkeä.

3.4.1 Sisäinen laatu

Sisäisellä laadulla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, jotka eivät ole suoraan nähtävil-

lä. Ne vaikuttavat ensisijaisesti ohjelmistoa suunnittelevaan ja toteuttavaan tahoon,

eli ohjelmiston toimittajaan [PeY07, s. 42], eikä merkitys asiakkaalle ole välitön

[PeY07, s. 42-43]. Pitkällä aikavälillä sisäisen laadun merkitys asiakkaalle korostuu,

sillä se vaikuttaa ohjelmiston muokattavuuteen, kustannuksiin ja siten ohjelmistoon

tehdyn investoinnin arvon säilymiseen.

Hyvin jäsennetty, selkeä ja yksikkötestattu lähdekoodi on tavoittelemisen arvoisia

[Bec03, s. ix]. Sisäinen laatu, lähdekoodin luettavuus ja testien automatisoinnin kat-
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Kuva 4: Ulkoisen-, sisäisen ja käytönaikaisen laadun suhde toisiinsa ISO 9126-1:n

mukaan [ISO01, s. 4]

tavuus mahdollistava ohjelmiston säilyttämisen pitkään käyttökelpoisena. Ohjelman

lähdekoodin tai rakenteen parantamista ulkoista käyttäytymistä muuttamatta kut-

sutaan refaktoroinniksi (Refactoring) [CAH+10, s. 54]. Perinnekoodin refaktoroin-

nin vaikeus ja muutoksien kumuloituva vaikutus pilaannuttavat ohjelmiston ajan

kuluessa. Sisäisen laadun heikkeneminen onkin asiakkaan kannalta salakavala ongel-

ma, koska se huomataan liian myöhään.

Sisäisiä laadun ominaisuuksia ovat esimerkiksi ylläpidettävyys, uudelleenkäytettä-

vyys ja jäljitettävyys (Traceability) sekä joustavuus, testattavuus, siirrettävyys, ve-

rifioitavuus ja laajennettavuus [Som07, s. 49] [PeY07, s. 43] [Gal04, s. 37-48]. Jälji-

tettävyydellä tarkoitetaan mahdollisuutta selvittää mitä ja kenen vaatimuksia tietty

lähdekoodin kohta pyrkii toteuttamaan tai millä lähdekoodiin tehdyillä muutoksilla

tai lähdekoodin kohdilla tietty vaatimus on toteutettu.
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3.4.2 Ulkoinen laatu

Ulkoisella laadulla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, jotka ovat suoraan asiakkaan

nähtävissä [PeY07, s. 42] [ISO01, s. 5]. Pezzen ja Youngin mukaan ulkoisia laa-

dun ominaisuuksia ovat käyttökelpoisuus (usefulness) ja luotettavuus (dependabil-

ity) [PeY07, s. 42-43].

Pezze ja Young jakavat luotettavuuden edelleen pienempiin ja tarkempiin ominai-

suuksiin: virheettömyys (correctness), käyttövarmuus (reliability), saavutettavuus

(availability), virhetilanteiden välinen keskimääräinen aika (MBTF, Mean Time

Between Failures), turvallisuus (safety) sekä sitkeys tai varmatoimisuus (robusess)

[PeY07, s. 43-46] (kuva 5).

Kuva 5: Luotettavuuden, virheettömyyden, turvallisuuden ja varmatoimisuuden suh-

teet toisiinsa [PeY07, s. 46]

Saavutettavuus ja virhetilanteiden välinen keskimääräinen aika ovat luotettavuuden

mittareita [PeY07, s. 44]. Pezze ja Young huomauttavat virheettömyyden ja luotetta-

vuuden määritelmällisistä heikkouksista: ne riippuvat vaatimusmäärittelystä eivät-

kä erottele käyttäjän ärsyyntymistä aiheuttavaa virhettä katastrofin aiheuttavasta

virheestä [PeY07, s. 44].

3.4.3 Käytönaikainen laatu

Ero ulkoisen ja käytönaikaisen laadun välillä on ongelmatilanteen kokevan käyttäjän

kannalta epämääräinen, mutta tilanteen parantamisen kannalta oleellinen. Käytön-
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aikaiseen laatuun kuuluu mukaan ohjelmiston ja laiteiston ylläpito. Käytönaikai-

set vikatilanteet saattavat olla seurausta huonosta sisäisestä tai ulkoisesta laadusta,

vaikeasta ylläpidettävyydestä, mutta yhtä hyvin ulkoinen laatu voi olla kunnossa

ja vikatilanteiden syynä huono käytönaikainen ylläpito, väärin mitoitettu laitteis-

to tai jokin muu ulkoisesta laadusta riippumaton asia. Ulkoisen ja käytönaikaisen

laadun eroa konkretisoi se, että ulkoisen laadun puutteet näkyvät kaikkialla, missä

järjestelmää käytetään, käytönaikaisen laadun puutteet vain tietyissä asennuksissa.

Huomattava osuus virhetilanteista johtuu ohjelman ja ylläpidon laadusta riippumat-

tomista syistä; jopa 30 % virheistä johtuu virheistä tietosisällössä [LaL06, s. 149].

3.5 Laadun osatekijät

Laatu voidaan jakaa pienempiin ja tarkemmin rajattuihin ominaisuuksiin ja aliomi-

naisuuksiin (esimerkiksi ISO-9126-1-standardin mukainen jako taulukossa 1) [ISO01,

s. 7-11] [Gal04, s. 49-50].

Laadun ominaisuus Aliominaisuus

Toiminnallisuus Soveltuvuus, tarkkuus, yhteensopivuus, tietoturvallisuus ja

toiminnallisuuteen liittyvien sääntöjen noudattaminen

Käyttövarmuus Kypsyys, vikasietoisuus, virhetilanteista toipuminen, käyt-

tövarmuuteen liittyvien sääntöjen noudattaminen

Käytettävyys Ymmärrettävyys, opittavuus, käyttökelpoisuus, viehättä-

vyys, käytettävyyteen liittyvien sääntöjen noudattaminen

Tehokkuus Käyttäytyminen ajan suhteen, käyttäytyminen resurssien

suhteen, tehokkuuteen liittyvien sääntöjen noudattaminen

Ylläpidettävyys Analysoitavuus, muutettavuus, vakaus, testattavuus, yllä-

pidettävyyteen liittyvien sääntöjen noudattaminen

Siirrettävyys Sopeutettavuus ympäristöön, asennettavuus, rinnakkaiselo

toisten ohjelmistojen kanssa, vaihdettavuus, siirrettävyy-

teen liittyvien sääntöjen noudattaminen

Taulukko 1: Laadun jaottelu ISO 9126-1 standardin mukaan

Ohjelmiston virheettömyydellä tarkoitetaan, ohjelmiston määrittelynmukaisuutta

[PeY07, s. 43]. Koska epätriviaalit tietokoneohjelmat eivät käytännössä voi olla täy-

sin virheettömiä suhteessa mielekkäisiin määrittelyihin, ohjelmiston laadun kannalta
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on mielenkiintoisaa, kuinka virheetön jokin tietty ohjelma on tai kuinka virheetön

suunnitellun ohjelman tulisi olla.

Käyttövarmuus on tilastollinen arvio ohjelman virheettömyydestä siten, että sata-

prosenttisen luotettava ohjelma on täysin virheetön [PeY07, s. 44]. Käyttövarmuus

kuvaa virhetilanteiden tilastollista todennäköisyyttä.

Ylläpidettävyydeltään hyvä ohjelmisto on sellainen, että tarpeelliset muutokset ja

korjaukset on mahdollista tehdä nopeasti, kustannustehokkaasti ja aiheuttamatta

uusia virheitä [Som07, s. 49] [Gal04, s. 41] [CaM78] [Pre10, s. 404, 680]. Ylläpidettä-

vyys näkyy vain välillisesti tilaajalle, joten se on sisäisen laadun ominaisuus [PeY07,

s. 42]. Oleellinen osa ylläpidettävyyttä on ongelmien syyn paikantaminen ja korjauk-

sen onnistumisen varmistaminen [Gal04, s. 41]. Jos ylläpidettävyyden ei katsota si-

sältävän mukautumista uusiin vaatimuksiin, tätä kykyä kutsutaan joustavuudeksi

[CaM78] [Gal04, s. 42]. Dokumentoinnin ajantasaisuus, luotettavuus ja käytettävyys

sekä käytetty ohjelmistotuotantoprosessi vaikuttaa korjausten ja muutosten tekemi-

sen helppouteen ja aikatauluun. Ketterien ohjelmisotuotantoprosessimallien korosta-

mat yksikkötestit ja pyrkimys integroida ja julkaista usein auttavat vikojen paikan-

tamisessa, aikatauluissa ja antavat turvaa korjauksesta johtuvien uusien virheiden

varalle. Joissain lähteissä ylläpidettävyys määritellään mahdollisuudeksi huoltaa ja

päivittää järjestelmää, tarvittaessa ilman alasajoja [SoP97, s. 256]. Huoltotoimen-

piteiden helppous ja mahdollisuus ilman alasajoja on oleellista useissa kriittisissä

järjestelmissä, mutta se ei kerro ohjelman sisäisestä laadusta mitään.

Testattavuus tarkoittaa sitä, kuinka pienellä vaivalla ohjelmisto on testattavissa

[Pre10, s. 482]. Binder määrittelee testattavuuden tarkoittavan testattavan ohjel-

miston hallittavuutta ja tarkkailtavuutta sekä helppoutta tai vaikeutta tuottaa ja

suorittaa taloudellisesti järkevä testipatteristo, joka varmistaa järjestelmän olevan

vaatimusten ja määrittelyjen mukainen sekä virhetilanteiden todennäköisyyden ole-

van hyväksyttävän alhainen [Bin00, s. 1113]. Testattavuuteen vaikuttaa huomat-

tavasti, estävätkö yksittäiset ohjelmistovirheet ohjelmiston kattavaa testaamista ja

kuinka hyvin ohjelmiston erikseen testattavat osat pystytään erottamaan toisistaan.

Testattavuus saatetaan myös mieltää osaksi ylläpidettävyyttä [ISO01, s. 7, 10-11].

Testauksen kattava ja aikainen automatisointi on parhaita keinoja parantaa testat-

tavuutta.

Jäljitettävyys saatetaan mieltää osaksi testattavuutta (kts. taulukko 2). Vaikka jäl-

jitettävyyttä saatetaan pitää kustannustehottomana ja ohjelmoijien kokemuksella

korvattavissa olevana [Amb02, s. 244], jäljitettävyys itsessään on hyödyllistä; se aut-
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taa vastaamaan miksi lähdekoodin jokin tietty kohta on sellainen kuin on. Toisaalta

esimerkiksi käyttäytymislähtöisellä (BDD - Behavior driven development, katso li-

sää luvusta 5.8 sivulta 53) ohjelmistotuotantoprosesseilla hyvään jäljitettävyyteen

on mahdollista päästä jopa kuluitta [CAH+10, s. 125].

Ohjelmiston normaalin elinkaaren aikana sisäisen laadun taso on kulujen ja epäedul-

lisen riippuvuussuhteen muodostumisen kannalta olennaisessa asemassa. Mielestäni

McCallin jaottelun tuotteen muuttamiseen ryhmitellyt laadun ominaisuudet (kts.

taulukko 2) ovat sellaisia, joiden tulisi olla asiakkaalle erityisen tärkeitä, sillä oh-

jelmistoinsinööri käyttää jopa 70 prosenttia työajastaan organisaation toiminnan

jatkuvuuden kannalta kriittisiin (mission critical) ohjelmistoihin ylläpitovaiheessa

tehtäviin muutoksiin [Sha96].

McCallin jaottelun muutokseen liittyvät attribuutit ja aliattribuutit

Ylläpidettävyys Yksinkertaisuus

Modulaarisuus

Luettavuus (Self-descriptiveness)

Yhdenmukaisuus ohjeistojen kanssa

Dokumentteihin pääsy

Joustavuus Modulaarisuus

Yleisluonteisuus (Generality)

Yksinkertaisuus

Luettavuus

Testattavuus Todellisten käyttäjien tekemä testaaminen

eli niin kutsuttu beta-testaus (User testabil-

ity)

Ylläpitotoimien virheettömyyden varmista-

minen (Failure maintenance testability)

Jäljitettävyys (Traceability)

Taulukko 2: Asiakkaan neuvotteluvoiman kannalta tärkeitä laadun ominaisuuksia

3.6 Arkkitehtoninen tavoitetaso, MVC ja ATAM

Tavoiteltava laatutaso pitää huomioida jo ohjelmiston arkkitehtuuria suunniteltaes-

sa [KoM05, s. 222-226]. Arkkitehtoniset valinnat ratkaisevat pitkälti pystytäänkö

vaadittava laatutaso saavuttamaan, sillä valintojen muuttaminen myöhemmin on
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vaikeaa ja kallista, mikäli muutoksien seurauksena järjestelmän tietosisältöä joudu-

taan konvertoimaan.

MVC-arkkitehtuurissa1 (Model-View-Controller eli malli, näkymä ja käsittelijä) tie-

tosisällön muoto, käyttöliittymät sekä käyttäjän toimien käsitteleminen on erotet-

tu toisistaan. MVC-arkkitehtuurilla pyritään lisäämään uudelleenkäytettävyyttä ja

komponenttien riippumattomuutta toisistaan. Sen avulla voidaan esimerkiksi yh-

teen tietosisältöön toteuttaa useita erilaisia käyttöliittymiä eri laitteita tai käyttä-

järyhmien tarpeita varten. Vaikka jotkin MVC-arkkitehtuurin mukaiset ohjelmis-

tokehykset tarjoavat tukea tietomallin konversioihin2, parempien arkkitehtonisten

ratkaisujen saavuttamiseksi on joskus suunniteltava etupainotteisesti (Big design up

front, BDUF) laskevasta rajahyödystä3 (Diminishing marginal utility) ja ketterien

periaatteiden vastaisuudesta huolimatta, sillä arkkitehtonisien muutoksien aiheut-

tamien kustannuksien välttämisen hyöty on etupainotteisen suunnittelun haittaa

suurempi [KoM05, s. 222-226] [CAH+10, s. 20, 94, 124].

Hyvä ja joustava arkkitehtuurikaan ei takaa ohjelmistolle riittävää laadukkuutta,

sillä laatuongelmia saattaa ilmetä useista syistä, esimerkiksi huonosti suunnitellusta

käyttöliittymästä, huonosta toteutetusta tai pieleen menneestä vaatimusten kartoi-

tuksesta.

Ohjelmiston arkkitehtuuria voi arvioida ja tavoitetta hahmotella ATAM-menetel-

mällä (architectural tradeoff analysis method) [KoM05, luku 9.4]. Sitä käytettäessä

laatu jaetaan ensin laatupuun avulla laadun ominaisuuksiin. Sitten näihin ominai-

suuksiin liitetään täsmennyksiä ja täsmennyksiin liitetään edelleen esimerkkitilan-

teita (taulukko 3: laatupuu taulukkona) [KoM05, s. 230-231].

Ohjelmiston laadukkuutta on mitattava mahdollisimman aikaisin, jotta poikkeamat

tavoitellusta laatutasosta huomataan ja pystytään korjaamaan mahdollisimman no-

peasti ja siten kustannustehokkaasti. Mittaamisen tulee olla jatkuvaa ja säännöllistä,

jotta laadun kehittymistä voidaan seurata ja tarvittaessa ennakoida.

1Lisätietoja MVC-arkkitehtuurista:

http://fi.wikipedia.org/wiki/MVC-arkkitehtuuri

http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller
2Esimerkkejä ohjelmistokehysten tuesta tietomallin konversioille:

RoR Active record: http://guides.rubyonrails.org/active_record_basics.html

Django Migrations https://docs.djangoproject.com/en/1.7/topics/migrations/
3Rajahyöty kertoo kuinka paljon tietyn hyödykkeen seuraavasta yksiköstä saadaan hyötyä. Las-

kevan rajahyödyn vallitessa seuraava yksikkö on edellistä vähemmän hyödyllinen.
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Laadun attribuutti Tarkennus Esimerkki

Suorituskyky Transaktioiden käsit-

telynopeus

Autentikointipalvelimen käsitte-

lynopeuden maksimointi

Vasteaika Autentikoinnin vasteaika alle 1 s.

Muokattavuus Käyttöliittymän vaih-

taminen

Siirtyminen www-pohjaiseen

käyttöliittymään kuukaudessa

Mobiilikäyttöliittymän lisäämi-

nen kahdessa kuukaudessa

Käytöjärjestelmän

vaihtaminen

Siirtyminen Linux-järjestelmään

kuudessa kuukaudessa

Saavutettavuus Laitevika Uudelleen käynnistyminen levyri-

kon jälkeen viidessä minuutissa

Palvelimen kaatumi-

nen

Uudelleenkäynnistyminen auten-

tikointipalvelimen kaatumisesta

viidessä minuutissa

Edustapalvelimien vikasietoisuus

siten, ettei yhden kaatuminen es-

tä järjestelmän käyttöä

Turvallisuus Tietojen luottamuk-

sellisuus

Luottokorttimaksujen turvalli-

suus 99,999 prosenttia

Luottokorttitietojen säilyttämi-

nen järjestelmän ulkopuolella ja

siirtäminen sinne yksisuuntaisesti

Ns. replaylokin pitäminen, jotta

ongelmatilanteissa tietoja ei ka-

toa

Taulukko 3: Esimerkki ATAM-menetelmän laatupuusta taulukkona Koskimiehen ja

Mikkosen taulukkoa laajentaen [KoM05, s. 231]

Mittaaminen rahamääräisillä mittareilla on ongelmallista, vaikka ongelmat kulmi-

noituvat viimekädessä ohjelmiston ylläpidon aiheuttamiin kuluihin ja korkeaan vaih-

tokustannukseen, sillä tulokset näkyvät liian suurella viipeellä [Pel05, s. 176]. Si-

säistä laatua ja ohjelman ylläpidettävyyttä täytyy mitata rahamääräisiä mittareita

suoremmin. Rahamääräisiä mittareita ei kuitenkaan sovi jättää käyttämättä, sillä

kulujen ja mahdollisten tuottojen seuranta kertoo toiminnan tehokkuudesta ja voi

paljastaa ongelmia, jotka eivät näy yksityiskohtaisemmissa mittareissa.
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3.7 Piilevät viat, näkyvät virheet sekä ongelmatilanteet

Ohjelmistoissa on käytännössä aina vikoja [PeY07, s. 43-44]. Vikoja ei löydy vain oh-

jelmistosta ja sen lähdekoodista, vaan mm. dokumenteista, suunnitelmista, järjestel-

män tietosisällöstä. Kaikki viat eivät ole yhtä ongelmallisia, eikä niiden mahdolliset

seuraukset ole aina yhtä vakavia. Pahimmillaan vikojen seuraukset eivät näy heti

missään, vaan johtavat esimerkiksi viallisten tietojen keräytymiseen tietosisältöön

tai tulevat esiin ohjelman tai käyttötapojen myöhempien muutoksien seurauksena.

Tapoja jaotella ohjelmistoissa olevia vikoja on useita [ALRL04] [Par97] [Gal04, s.

16-17] [Som07, s. 53] [IEE10]. Jaottelu luokkiin tapahtuu esimerkiksi synnyn, seu-

rausten, näkyvyyden tai vakavuuden perusteella. Jaottelujen tarkkuudessa on eroja,

joskin käyttämällä sopivasti attribuutteja saadaan luokittelua muokattua tarkoituk-

senmukaisemmaksi.

IEEE:n käyttää ohjelmistovirheiden luokittelua koskevassa standardissaan joukkoja

vika (defect), virhe (fault) ja ongelmatilanne (failure) [IEE10]. Vika muodostuu vir-

heeksi, mikäli sillä on seurauksia suoritettavassa ohjelmassa [ALRL04] [Gal04, s. 17]

[IEE10]. Virhe aiheuttaa ongelmatilanteen, mikäli se estää ohjelmistoa toimimas-

ta odotusten mukaisesti [IEE10]. Ongelmatilanne voi johtua myös jostain muusta

syystä, esimerkiksi laiteviasta tai sähkökatkosta.

Ohjelmistossa voi siis olla piileviä sisäisen laadun heikkoja kohtia, jotka myöhemmin

näkyvät käyttäjälle jonkinasteisena ulkoisen laadun ongelmana. Muutokset muualla

lähdekoodissa, tietosisällössä tai käyttötavoissa ovat seikkoja, jotka saattavat muut-

taa piileviä vikoja näkyviksi virheiksi.

3.8 Ohjelmiston tuottamisen laatu, liiketoimintaprosessit ja

riskien hallinta

Ohjelmistoa itselleen hankkivan asiakkaan kannalta toteuttamisen laadulla on mer-

kytystä lopputuotteen laadun lisäksi. Kuinka hyvin arviot budjetista, aikataulusta

tai ohjelmiston kehittämiseen kuluvasta työmäärästä pitävät paikkansa. Laadunhal-

linnan kannalta ongelman ratkaiseminen menee enemmän riskienhallinnan puolelle.

Yksittäisiin projekteihin liittyviä budjetti- ja aikatauluriskejä ei ole mahdollista hal-

lita järkevin kustannuksin [KiL97].

Ohjelmistoprojektin alussa laadulla, tarkemmin katsottuna vaatimusten kartoituk-
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sen ja määrittelyn onnistumisella on suora vaikutus lopputuotteen laatuun. Haluttu-

jen ominaisuuksien löytäminen ja muuttaminen näkyviksi ja mitattaviksi on hyvin

tärkeää [PeY07, s. 43]. Mitä suuremmasta ohjelmistosta on kyse, sitä tärkeämmäk-

si muodostuu vaatimusmäärittelyn onnistuminen, sillä vaatimusmäärittelyn vaikeus

kasvaa eksponentiaalisesti ohjelman koon kasvaessa [SoP97, s. 9]. Ketterät ohjel-

mistotuotantomenetelmät eivät ole tämän suhteen poikkeus, vaikka ovatkin anteek-

siantavampia vaatimusmäärittelyn virheiden ja vaatimuksien muuttumisen suhteen.

Tavoitteen, eli näkemyksen lopullisista tuloksista, olisi hyvä olla mahdollisimman

selvä ja mahdollisimman samanlainen kaikille sidosryhmille.

Liiketoimintaprosesseilla (business process) tarkoitetaan joukkoa tehtäviä, jotka täh-

täävät jonkin tietyn lopputuloksen saavuttamiseen [Som07, s. 39] [Pre10, s. 765]. Esi-

merkiksi tavaran vastaanotton prosessiin voi liittyä mm. tehtävät tarkastaa toimitet-

tu tavara, verrata toimitus lähetyslistaan, verrata lähetyslista tilaukseen, hyllyttää

toimitetut tavarat varastoon ja merkata tilaus laskutuskelpoiseksi.

Liiketoimintaprosessien muutokset kasvattavat ohjelmistoprojektin riskejä [LaL06,

s. 514-515]. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näitä muutoksia tulisi välttää; päin-

vastoin, sillä onnistuneiden ohjelmistoprojektien konkretisoitunut hyöty tulee suu-

rin piirtein puoliksi parantuneista liiketoimintaprosesseista ja puoliksi parantuneesta

ohjelmistosta [LaL06, s. 521]. Liiketoimintaprosessien parantamisesta on saavutet-

tavissa enemmän hyötyjä kuin ohjelmistojen parantamisesta, koska modernit jär-

jestelmät mahdollistavat tehokkaampia ja laajemmin automatisoituja työnkulkuja

kuin paperin käyttöön perustuneen aikakauden tai vanhempien teknologioiden ra-

joittamilla toimintamalleilla oli saavutettavissa.

Organisaation valitessa kehityskohteita parantamista tarvitsevien liiketoimintapro-

sessien tunnistaminen on tärkeää, sillä investoinnit kannattaa kohdentaa prosessei-

hin, jotka ovat huonoja tai taloudellisesti merkittäviä, ja näitä prosesseja tukeviin oh-

jelmistoihin [LaL06, s. 520-521]. Liiketoimintaprosesseihin ja organisaation rakentee-

seen vaadittavien muutosten huomioiminen ja viestintä projektin alusta alkaen pa-

rantavat onnistumisen todennäköisyyttä ja ohjelmistoinvestoinnin tuotto-odotusta

[LaL06, s. 516].

Kokemusperäinen mitattu tieto on oleellista riskien etukäteisessä ja onnistumisen

jälkikäteisessä arvioinnissa. Organisaation ei tulisi muuttaa prosesseja tai tietojärjes-

telmiä suuresti dokumentoimatta ja mittaamatta vanhaa toimintatapaa, sillä muu-

toksien onnistumista ei voida muutoin mitata [LaL06, s. 521].
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Hajautus, eli useamman projektin tarkastelu yhdessä, pienentää kokonaisuuden ris-

kiä, mutta ei tuotto-odotusta, joten riskienhallinta useiden projektien tasolla on

helpompaa tai ylipäänsä mahdollista [Mar52] [Wik11]. Ohjelmistorprojektiin liitty-

vä riski on kaksipuoleinen [CoS97] [KiL97]. Riskin toteutuessa seuraukset voivat olla

positiivisia tai negatiivisia. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että arviot voivat ylit-

tyä tai alittua. Vaikka seuraukset eivät olekaan vakavuudeltaan symmetriset [KiL97]

(kuva 6), usean projektin joukkoa tarkastellessa ne osittain kumoavat toisaan. Useita

ohjelmistotuotantoprojekteja yhtäaikaisesti tekevä toimittaja voi helposti suojautua

projektisalkun tasolla yksittäisen ohjelmistotuotantoprojektin riskeiltä hajautuksel-

la ja keräämällä projektien tuotoista vararahastoa [KiL97]. Kitchenhamin ja Link-

manin mukaan ainoa tapa onnistuneesti hallita riskejä on tehdä se koko organisaation

projektisalkun laajuisesti [KiL97]. Yksittäiseen ohjelmistoprojektiin liittyviä laatu-,

budjetti- ja aikatauluriskejä ei voida hajauttamalla poistaa, mutta ohjelmistotuo-

tantoyrityksen tai jonkin muun organisaation projektisalkun tasolla aikatauluihin ja

budjetteihin liittyvät riskien seuraukset voidaan hajauttamalla minimoida ja katta-

misesta aiheutuva kustannus jakaa projektien kesken [KiL97].

Käytännössä riskin käsitteleminen näin vastaa Markowitzin modernin portfolioteo-

rian (Modern portfolio theory) mukaista jakoa nimenomaiseen ja systemaattiseen

riskiin [Mar52]. Nimenomaista riskiä pyritään minimoimaan ohjelmistotuotannon

keinoin ja hajautuksella, systemaattisen riskin varalle kerätään vakuutusta projek-

tien kesken.
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Kuva 6: Reaalisoituneen riskin seurauksien suuruuden epäsymmetrisyys [KiL97]
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4 Testaus ja laadunvarmistus

Testaus on pääasiallinen tapa varmistaa ohjelman virheettömyyttä [GKS05] [Som07,

s. 518, 538]. Kuinka suuri osuus ohjelmistoprojektin kuluista muodostuu testaukses-

ta vaihtelee huomattavasti sen mukaan, kuinka välttämätöntä virheiden välttäminen

on. Testaus laajasti ymmärrettynä, eli verifiointi (katso lisää luvusta 4.1 sivulta 32),

aiheuttaa noin puolet ohjelmistokehityksen kuluista [GKS05] [PeY07, s. 4]. Tänä

päivänä testaukseen kuluu kymmeniä miljardeja euroja vuodessa [GKS05], ja se on

ohjelmistotuotannossa suurin yksittäinen kulu [Pre10, s. 449]. Testauksen tehokkuu-

della on siis suurempaakin merkitystä kuin yksittäisen ohjelmiston laatu.

Testauksen tavoitteena on ohjelmiston laadun parantaminen, saavutetun laatuta-

son ylläpitäminen tai sen varmistaminen, että tavoiteltu laatutaso on saavutettu

[Som07, s. 538] [Gal04, s. 181]. Ohjelmistotuotteen virheettömyys ei ole testauksen

kannalta ajateltuna mielekäs tavoite [Pre10, s. 406]. Poikkeustapauksia lukuunotta-

matta virheettömyys on mahdotonta jo taloudellistenkin seikkojen vuoksi [Pre10, s.

406]. Poikkeustapauksienkin kohdalla virheettömyyteen ei pyritä testauksen avulla

[Som07, s. 530-531]. Testaus on vaikeaa, koska jo hyvinkin yksinkertaiseen ja pieneen

ohjelmaan tai ohjelman osaan liittyvien tilojen, syötteiden ja lopputulosten joukko

on niin suuri, ettei sen läpikäyminen kokonaisuudessaan ole mahdollista [Bin00, s.

3-9, 41]. Ja vaikka olisikin, emme kuitenkaan voisi olla varmoja testauksen virheet-

tömyydestä.

Perinteisesti, esimerkiksi vesiputousmallia käytettäessä, testaus on ajoitettu ohjel-

mistotuotantoprojektissa käytettävissä olevan ajan loppuun [PeY07, s. 5] [Kos08, s.

5-6]. Vaikka osaa testaukseen kuuluvista toiminnoista ei voida tehdä kuin vasta aivan

projektin loppuvaiheilla, testaus ja laatu on syytä otaa huomioon projektin alusta

alkaen. Nykyään on yleisesti ymmärretty, että testitapausten suorittaminen on vain

pieni osa laadunvarmistusta, jonka tulisi käynnistyä viimeistään siinä vaiheessa, kun

päätös ohjelmiston toteuttamisen aloittamisesta on tehty [PeY07, s.5].

4.1 Verifiointi ja validointi

Testaus on osa laajempaa kokonaisuutta, jota kutsutaan verifioinniksi ja validoin-

niksi [PeY07, s. 15] [Som07, s. 516] [Pre10, s. 450]. Lukuunottamatta pienimpiä

ja yksinkertaisimpia ohjelmia verifiointi ja validointi suoritetaan useina pienempinä

osatehtävinä [Som07, s. 80].
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Verifiointi ja validointi käsittää kaikki ne toimet, joilla pyritään varmistamaan oh-

jelmiston olevan suunnitellun mukainen ja asiakkaan todellisten tarpeiden mukainen

eli käyttökelpoinen [PeY07, s. 15-16]. Boehm kiteytti verifioinnin ja validoinnin eron

seuraavasti [Som07, s. 516] [Pre10, s. 451]:

Verifiointi: “Toteutammeko tuotetta oikein?”

Validointi: “Toteutammeko oikeaa tuotetta?”

Validointi pyrkii vastaamaan kuinka hyvin ohjelmisto vastaa käyttäjän tai asiakkaan

todellisiin tarpeisiin siis hyödyllisyyteen [PeY07, s. 15]. Myytäväksi tarkoitetun val-

misohjelmiston kohdalla on huomioitava hyödyllisyyden lisäksi asiakkaiden odotuk-

set ja kilpailutilanne [Som07, s. 516]. Pitkät syklit kehityksessä tekevät asiakkaan

tarpeiden täyttämisen vaikeammaksi, sillä tarpeet saattavat muuttua ja määrittelyn

virheet tulevat ilmi vasta pitkän ajan kuluttua [Kos08, s. 7].

Verifioinnilla pyritään siihen, että toteutettu ohjelmisto on määritysten ja suunni-

telmien mukainen eli mahdollisimman virheetön [PeY07, s. 16].

Käytännössä ero verifioinin ja validoinnin välillä ei ole tarkka. Validiteettia varmista-

vassa testauksessa löydetään tavallisia virheitä ja verfioivassa testauksessa sinällään

virheettömiä, mutta kuitenkin hyödyttömiä, epäkäytännöllisiä tai haittoja aiheut-

tavia piirteitä [Som07, s. 518].

Ohjelmiston verifiointi ja validointi on syytä suunnitella hyvin, sillä sen kustannus

saattaa olla jopa yli puolet ohjelmistoprojektin budjetista [Som07, s. 519]. Kulu on

myös jossain määrin toistuva, sillä uusi versio ohjelmistosta käy läpi suhteellisen kat-

tavan laaduvarmistusprosessin, vaikka muutokset olisivatkin pienet. Yksittäisenkin

muutoksen jälkeen tulisi kaikki testit suorittaa uudelleen, mikä ei käytännössä ole

mahdollista [Som07, s. 519]. Tämän vuoksi testaus tulisi rajata tiettyä komponenttia

koskevaksi, mikä edellyttää tietoa siitä, mitkä testit liittyvät mihinkin komponent-

tiin [Som07, s. 519]. Muutoksien ja uusien versioiden myötä kertautuvaa kulua py-

ritään hallitsemaan rajaamalla suoritettavien testitapausten joukkoa, priorisoimal-

la testitapaukset tärkeysjärjestykseen ja korkeammalla testauksen automatisoinnin

asteella.
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4.2 Laadunvarmistustoimien ajoitus

Vaikka testaaminen usein mielletään ohjelmistoprojektin lopussa tapahtuvaksi tes-

titapausten suorittamisen, laadunvarmistuksen suunnittelun ja toimien tulisi alkaa

projektin käynnistämisen aikoihin [PeY07, s. 5]. Parhaimmillaan se huomioidaan

jo esiselvitysten aikaan osana projektin toteuttamiskelpoisuuden (feasibility study)

tai riskien arvioitia [PeY07, s. 5]. Viimeinen hetki aloittaa laadunvarmistustoimien

suunnittelu on ohjelmiston arkkitehtuurisia ratkaisuja valikoitaessa. Testattavuuden

tulisi olla mukana yhtenä kriteerinä mahdollisia arkkitehtuureja arvioitaessa, eikä

vaikeasti testattavissa olevaa arkkitehtuuria tulisi valita [Amb02, s. 58]. Testatta-

vuuden pitäminen mielessä arkkitehtonisia vaihtoehtoja suunniteltaessa vähentää

turhan työn määrää.

Laadunvarmistustoimet eivät kosketa vain ohjelmistoprojektin lopputulosta. Ohjel-

miston laadullisten ominaisuuksien tunnistaminen ja hyväksymistestauksen suun-

nittelu on hyvä ajoittaa tapahtuvaksi yhtäaikaisesti vaatimuskartoituksen kanssa

[PeY07, s. 7-9]. Projektin edetessä valmistuu aina erilaisia välituotteita, joihin voi-

daan käyttää laadunvarmistustoimia. Tällaisia välituotteita voivat olla esimerkiksi

erilaiset prototyypit, käyttöliittymäsuunnitelmat, dokumentit tai ketterien ohjelmis-

totuotantomallien painottamat kokeiltavissa ja testattavissa tai periaatteessa jopa

käyttöönotettavissa olevat ohjelmat.

Aikaisten laadunvarmistustoimien hyötynä on yksittäisen virheen pienemmät kor-

jauskustannukset sekä vähemmät virheestä seuraavat ongelmat, sillä virheelliselle

perustalle tehtyä ei jouduta tekemään uudelleen. Vaikka aikaisten laadunvarmistus-

toimien edut ovat kiistämättömät, niillä ei kuitenkaan voi korvata hyväksymisteste-

jä4 tai muita laadunvarmistustoimia.

Laatusuunnitelma ohjaa ohjelmistoprojektin aikaisia laadunvarmistustoimia. Sen tu-

lee määritellä laatutavoitteet, vastuut ja aikataulut ja mittarit. Mittaamisen avul-

la voidaan tarkkailla edistyykö projekti kohti tavoitteitaan suunnitellulla laadulla

[PeY07, s. 5].

4Hyväksymistestien avulla pyritään selvittämään, vastaako ohjelmisto sovittua ja onko se käyt-

töönotettavissa. Katso lisää luvusta 4.3.9 sivulta 43.
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4.2.1 Milloin testaus päättyy, milloin ohjelmisto on valmis

Joku ilkeämielinen sanoi joskus, että testauksen suorittavat tuotteiden loppukäyt-

täjät ja se päättyy, kun järjestelmä korvataan uudella versiolla tai tosella järjestel-

mällä.

Jotta testaaminen olisi tehokasta, pitäisi tietää milloin on testattu tarpeeksi. Lope-

tettaessa testaus aikataulupaineiden perusteella tiettynä ajanhetkenä, testausta ei

ole luultavasti toteutettu tarpeeksi hyvin ja kattavasti, tai mahdollisesti on tuhlattu

resursseja tarpeettomaan testaukseen.

Vaikka ohjelmistossa olevien virheiden määrää ei voida suoraan mitata5, voidaan

tilastollisia menetelmiä käyttää testauksen lopetuskriteerinä tai ohjelmiston hyväk-

syttävissä olevan toteutuksen onnistumisen kriteerinä [MuA89] [PeY07, s. 323]. Toi-

saalta kattavat yksikkö- ja järjestelmätason automatisoidut testit ja niiden katta-

vuusanalyysi6 kertovat saman helpommin ja hyödyllisemmin [Kos08, s. 351-353].

4.2.2 Myöhäinen testaus

Perinteisesti testitapaukset on suunniteltu, toteutettu ja suoritettu vasta aivan oh-

jelmistotuotantoprojektin lopussa [Kos08, s. 5]. Testattavuuden tai lopputuloksen

mitattavuuden varmistamista määrittelyissä ei välttämättä ole mietitty.

Ajoittamalla testaaminen ohjelmistotuotantoprojektin loppuun ei testauksen koko

hyötyä saada realisoitua ja aikataulupaineista johtuen testaaminen jää monesti liian

vähäiseksi. Ohjelmiston ensimmäiset versiot eivät ehkä vastaa asiakkaan tarpeita tai

ovat käytettävyydeltään huonoja määrittelyssä olleiden virheiden tai huonon ulkoi-

sen laadun vuoksi. Sisäisen laadun mataluudessa korostuu huono ylläpidettävyys,

jonka seurauksia ovat vaikea, kallis ja uusia virheitä tuottava jatkokehitys.

Myöhäinen testaus on käytännössä kustannustehokkuuden kannalta aina liian myö-

häinen.

5Epäsuora mittaaminen onnistuu esimerkiksi syöttämällä ohjelmistoon tarkoituksella virheitä

ja mittaamalla moniko niistä löydetään.
6Testauskattavuuden määritelmä: katso luvun 5.9 alku sivulta 54 tai

Wikipediasta http://en.wikipedia.org/wiki/Code_coverage
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4.2.3 Aikainen testaus

Muuttamalla testausta automatisoiduksi, siirtämällä sitä ohjelmoijan tehtäviksi ja

ajoittamalla se samanaikaiseksi lähdekoodin kirjoittamisen kanssa voidaan nostaa

sekä parantaa sisäistä ja ulkoista laatua että pienentää kustannuksia [Kos08, s. 7-

11] [HW12, s. 4]. Positiiviset vaikutukset sisäiseen laatuun ja kustannuksiin selitty-

vät sillä, että helposti toistettavat yksikkötestit paljastavat muutoksista seuraavat

uudet virheet ja parantavat ohjelmiston muokattavuutta. Ulkoista laatua parantaa

määritelmien muuttaminen edes karkeasti mitattavaan muotoon.

Ketterät ohjelmistotuotantomallit korostavat aikaista ja automatisoitua testausta.

4.2.4 Uudelleen- eli regressiotestaaminen ja taantuminen eli regressio

Ohjelmiston regressiolla tarkoitetaan taantumista huonompaan, vähemmän kehitty-

neeseen tilanteeseen [Kos08, s. 28-29]. Uusien ominaisuuksien lisääminen, muokkaa-

minen ja virheiden korjaaminen voi heikentää lähdekoodin luettavuutta, selkeyttä ja

ylläpidettävyyttä. Regressiotestaus antaa muutoksien tekijälle nopeasti palautetta,

mikä mahdollistaa virheiden nopeamman löytämisen ja siten helpomman korjaami-

sen [Fea04, s. 9-11] [Kos08, s. 29].

Koska automatisoidut testit yleensä perustuvat ohjelman käyttämiseen tietyllä syöt-

teellä ja näin saadun tuloksen vertaamiseen odotettuun lopputulokseen, ei niillä juu-

rikaan löydetä piileviä vikoja tai uusia virheitä. Tästä huolimatta ohjelmoijan mah-

dollisuus varmistaa uudelleen testaamisen avulla, ettei tullut hajottaineeksi mitään

jo kertaalleen toiminutta, on oleellinen tuki ja turva työskentelyssä sekä kustannus-

tehokkuutta parantava tekijä [Fea04, s. 10-11].

4.3 Erillaisia testaus- ja laadunvarmistustapoja

Testaus ja siihen liittyvät toimet voidaan jakaa useiden tapojen mukaan. Esimerkiksi

testauksen jakaminen yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksymistestaukseen

perustuu sekä testattavan ohjelman osan kokoon että testauksen suorittavaan ta-

hoon [PeY07, s. 421-422] [Pre10, s. 453, 456-457, 459]. Jakotavat jäsentävät asiaa eri

näkökulmista, tuovat esiin tai korostavat tiettyjä piirteitä, eivätkä yleisesti ole toi-

siaan poissulkevia. Esittelen tässä kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta oleellisia
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tapoja, mutta en pyri esittelemään vaihtoehtoja kattavasti7.

4.3.1 Positiivinen ja negatiivinen testaus

Testaamisen voidaan jakaa sen mukaan, ajatellaanko sen näyttävän ohjelman toi-

mivan oikein vai väärin. Positiivinen testaus pyrkii osoittamaan ohjelman toimivan

oikein, negatiivinen pyrkii löytämään siitä virheitä korjattavaksi [Pör08, s. 9-10].

Jako positiivisen ja negatiivisen välillä on osin epäselvä ja tilanteesta riippuva. Esi-

merkiksi ketterien menetelmien suosimassa punainen-vihreä-refaktoroi -syklissä alus-

sa negatiiviseksi automatisoitu testitapaus muuttuu refaktorointia ja regressiotes-

tausta silmällä pitäen positiiviseksi.

4.3.2 Staattiset keinot

Laadunvarmistamiseen tähtäävät toimet ovat laajempi kokonaisuus kuin pelkkä tes-

titapauksien suorittaminen ja näiden tuloksien tarkastelu. Niiden voidaan katsoa

kattavan koko joukon erilaisia analyysitekniikoita. Tällöin laadunvarmistus jaetaan

yleensä staattisiin ja dynaamisiin tekniikoihin.

Staattisilla tekniikoilla tarkoitetaan niitä, joiden käyttämisessä ei tarvita tai ei suo-

riteta testattavaa ohjelmistoa [GG93, s. 9-10] [PeY07, s. 46]. Staattisia verifioinnin

ja validoinnin tekniikoita ovat esimerkiksi katselmoinnit, vertaisarviot ja automati-

soidut analyysit [Som07, s. 517]. Näiden tekniikoiden etuna on se, että niitä voidaan

käyttää ohjelmistoprojektissa alusta alkaen. Käyttö ei myöskään rajoitu pelkän oh-

jelmiston tarkasteluun, vaan voidaan käyttää minkä tahansa dokumentin laadun

parantamiseen [GG93, s.9-10] [PeY07, s. 46].

Staattisen analyysin avulla voidaan esimerkiksi paikantaa huomiota vaativia läh-

dekoodin kohtia ja trendikäyrien avulla seurata muun muassa kuinka paljon koodi

elää, miten koodin sisäinen laatu kehittyy, ilmestyykö ohjelmistoon uusia virheitä

tai muuttuuko testien kattavuus (kuva 7).

7Kattavammin testaamisesta ja laadunvarmistuksesta löytyy luettavaa mm. Wikipediasta:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmiston_testaaminen#Testaustavat

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing#Testing_methods

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_quality_control
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Kuva 7: Codeclimaten trendikäyrä laadusta ja koodin muuttumisesta.

Staattiseen analyysiin on olemassa huomattava määrä eri ohjelmistoja8.

Staattisen analyysin tulokset ja trendikäyrät kuvaavat ohjelmiston sisäistä laatua ja

sen muutosta. Osana integroitua testausta ne siis muistuttavat jossain määrin posi-

tiivista testausta, toisaalta huomion kohdentajina ne toimivat enemmän negatiivisen

testauksen kaltaisesti.

Staattisten tekniikkojen vastinpari on dynaamiset tekniikat. Dynaamisissa teknii-

koissa suoritetaan toteutettua ohjelmistoa tai sen osaa jollain tavalla [Som07, s.

517]. Suorittaminen voi tapahtua oikealla raudalla tai esimerkiksi simuloidussa tai

emuloidussa ympäristössä.

4.3.3 Automatisoitu ja ihmisten suorittama eli manuaalinen

Ihmistyövoimaa ei yleensä kannata käyttää sellaiseen testaukseen, mikä on tarkoitus

suorittaa useammin kuin kerran. Mikäli ohjelmiston laadun ylläpitoon kuuluu kor-

jaavat tai tuotetta parantavat versiot ja tavoiteena on, ettei laatu niiden myötä laske,

on vanhat testit suoritettava uudestaan. Mitä useammin, ja siten mitä vähemmän

8Staattisen analyysin välineitä:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tools_for_static_code_analysis
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uutta tai muuttunutta sisältäen, ohjelmiston versio valmistuu, sen tärkeämmiksi,

käyttökelpoisemmiksi ja kustannus-hyöty-suhteeltaan paremmaksi testauksen auto-

matisointi muuttuu.

Kaikkea ei kuitenkaan kannata automatisoida. Joidenkin teistitapauksien automa-

tisointi on hankalaa, negatiivisessa testauksessa tutkiva testaus (katso lisää luvusta

4.3.4 sivulta 39) on kustanus-hyöty-suhteeltaan parempaa tai kun testaamisessa ol-

laan kiinnostuneita nimenomaan siitä, miten hyvin ohjelmisto tai sen käyttöliittymä

palvelee käyttäjää.

Automatisoitavuuden astetta on kuitenkin mahdollista parantaa, ottamalla se huo-

mioon alusta alkaen. Mikäli yksikkö-, integrointi- ja järjestelmätason testit toteu-

tetaan jo ohjelman tekemisen yhteydessä, syntyy ohjelmasta melkein väistämättä

helposti testattavissa oleva.

Uusia virheitä löytyy usein sattumalta muun testauksen yhteydessä tai käyttäjäpa-

lautteena, mutta niitä voidaan myös yrittää etsiä esimerkiksi tutkivan testauksen

keinoin.

4.3.4 Tutkiva testaus

Tutkivaa testausta (exploratory testing) on luonnehdittu yhtäaikaiseksi ohjelman

käytön opetteluksi ja testaamiseksi. Koska se ei perustu ennakkoon suunniteltuihin

testitapauksiin, osaavan testaajan on mahdollista löytää ohjelmasta sellaisia piirtei-

tä, joita ei olisi osattu ajatella testitapauksia suunniteltaessa ja joita voidaan pitää

vikoina tai virheinä tai joita pitää tutkia lisää [CAH+10, s. 94-95].

Sopivasti kohdennettuna ja koordinoituna se on varsin tehokasta negatiivista testaa-

mista. Sen avulla ei voida kustannustehokaasti osoittaa ohjelman toimivan oikein,

vaan löytää uusia virheitä. Uuden virheen tai säilytettävän piirteen löydyttyä, sen

korjaamista tai ylläpitoa varten voidaan automatisoida testitapaus myöhempää tois-

tamista varten, mikä vapauttaa testaajan tekemään lisää hyödyllisempää tutkivaa

testausta [HW12, s. 101].

4.3.5 Yksikkötestaus

Yksikkötestauksella (unit testing) on tarkoitus varmistaa mahdollisimman pienen

ohjelman osan virheettömyys kerralla. Näin matalalla tasolla toteutetun testauksen
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avulla virheen löytyessä syy on huomattavan helppoa paikantaa verrattuna vaikkapa

käyttöliittymän tasolta suoritettuihin testeihin [Fea04, s. 48].

Yksikkötestaus toteutetaan käytännössä aina automatisoidusti. Yksikkötestaukses-

sa yleisesti käytettävät testauskehykset ovat ohjelmointikielikohtaisia [Fea04, s. 48].

Käytetyin yksikkötestauskehys lienee alunperin Smalltalk-kielellä kirjoitettuille oh-

jelmille tarkoitettu xUnit, joka on sittenmin portattu monille muille ohjelmointikie-

lille [Fea04, s. 48-52] [Cla06] [KSC05] [Pur08]. Automatisoinnin ei tarvitse välttä-

mättä perustua valmiisiin testauskehyksiin [PeY07, s. 330].

Yleensä sama ohjelmoija, joka on toteuttanut testattavan kohteen, automatisoi sitä

testaavat yksikkötestit. Aikataulullisesti yksikkötestaus suoritetaan yleensä samaan

aikaan kun ohjelmistoa toteutetaan tai toteutusta muutetaan. Yksikkötestaus sopi-

vin työkaluin on vaikuttavuudeltaan ja kustannustehokkuudeltaan lyömätön verrat-

tuna muihin vaihtoehtoihin [Fea04, s. 48] [EMT05] [THD06]. Vaikka yksikkötestaus

on parhaimpia tapoja käyttää testaukselle budjetoituja resursseja, sillä ei voi korvata

muuta testausta kokonaan [Fea04, s. 14, 48].

Yksikkötestauksessa testauksen kohteet pyritään erottamaan muusta ohjelmistosta

mahdollisimman riippumattomaksi ja itsenäisiksi osasiksi [Fea04, s. 47]. Tarvittaessa

riippuvuuksia poistetaan erilaisten valeolioiden, kuten tynkien (stub) ja matkijoiden

(mock), avulla [Fea04, s. 23, 27-28] [Pre10, s. 458-459] [PeY07, s. 329-330] [Gal04, s.

184-185].

Yksikkötestien avulla pyritään saamaan ohjelmistoon tehtävät muutokset läpinä-

kyviksi ja palautetta antaviksi [Fea04, s. 9]. Tällä tarkoitetaan sitä, että pystytään

automaatisoidusti ja kustannustehokkaasti havaitsemaan, ettei muutoksien yhtey-

dessä syntynyt vahingossa uusia virheitä ja että muutos todella tuli toteutetuksi

suunnitellusti.

4.3.6 Testauslähtöisyys, TDD

Testauslähtöisyydellä (TDD, test driven development) tarkoitetaan ohjelmointita-

paa, jossa kulloinkin työnalla olevalle ominaisuudelle automatisoidaan testit jo en-

nen lähdekoodin muokkaamista [Kos08, s. 15-19] [CAH+10, s. 3-4, 10]. Testien te-

keminen auttaa suunnittelussa ja ongelman paloittelussa. Testit kertovat myös oh-

jelmoijalle, koska työ on valmis, ja tuottaa siten konkreettisia taloudellisia hyötyjä,

kun turha viilaaminen jää vähemmälle.
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4.3.7 Integrointitestaus

Integrointitestauksella pyritään varmistamaan ohjelman osien yhteensopivuus. In-

tegrointitestausta tarvitaan, sillä yksikkötestauksella toisistaan erillään oikein toi-

miviksi havaitut ohjelman osat eivät välttämättä toimi yhdessä oikein [Pre10, s.

459].

Käytännössä ero yksikkö- ja integrointitestauksen välillä jää toisinaan epäselväksi,

varsinkin jos ohjelmistoa integroidaan inkrementaalisesti [Pre10, s. 461].

Inkrementaalinen integrointi on perusteltua, koska osajärjestelmät valmistuvat eri

aikaan ja koska löytyvien virheiden paikannus on helpompaa sekä korjaaminen ris-

kittömämpää [Gal04, s. 186-187] [Som07, s. 33].

Kaiken integrointi kerralla lopussa eli Big bang -integroinnin etuna inkrementaali-

seen verrattuna on pienempi valeolioiden tarve, mutta aivan yksinkertaisimpia oh-

jelmistoja lukuunottamatta haitat ovat hyötyjä suuremmat [Gal04, s. 186-187].

Integrointitestauksella ei voida korvata rajapintojen kattavaa testaamista, sillä sa-

maa rajapintaa saatetaan toisessa yhteydessä käyttää toisella tavalla. Tällöin löyty-

vien virheiden korjaamisesta saatta aiheutua muutoksia, jotka toisaalta rikkovat jo

olemassa olleita, virhellisiin toimintatapohin perustuneita integrointeja, jolloin on-

gelmien korjaaminen muodostuu huomattavan ongelmalliseksi. Suurikokoisen luokan

tai osajärjestelmän tarjoamien palveluiden pilkkominen erillisiin rajapintoihin ja tes-

taaminen yksikkötestauksen kaltaisesti pienentää edellämainittuja riskejä [Fea04, s.

263] [KoM05, s. 58-60].

Integrointitestaus saatetaan myös mieltää osaksi järjestelmätestausta [Som07, s. 80-

81].

4.3.8 Jatkuvat integrointi, toimitusvalmius ja käyttöönotto

Hyvin lyhyesti sanottuna jatkuva toimitusvalmius tarkoittaa tiettyjä “tapoja ja käy-

täntöjä, joilla vähennetään inkrementaalisien muutoksien käyttäjälle toimittamiseen

liittyviä riskejä, aikaa ja kustannuksia.” [Hum14].

Kaikkia otsikon termejä käytetään tarkoittamaan suurelta osin samaa asiaa, mah-

dollisesti pienin vivahde-eroin. Termien tarkkaa tarkoitusta oleellisempaa on huo-

mioida, mitä hyötyjä niillä tavoitellaan. Niiden erot ovat epäoleellisen kokoisia ja

osin etsimällä etsittyjä.
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Jatkuvassa integroinnissa (Continuous integration) toteuttavan tiimin jäsenet in-

tegroivat muutoksensa mahdollisimman usein yhteen muiden kanssa, jotta aiemmin

vasta integrointivaiheessa löytyneet ongelmat löytyisivät mahdollisimman nopeasti

ja aikaisin sekä olisivat mahdollisimman helposti korjattavissa [Fow06]. Ryhmän

sitoutuessa malliin yhtenäisen version kanssa työskentely mahdollistaa tehtävien

joustavamman jakamisen tarpeen mukaan ja avun saamisen tiimin muilta jäsenil-

tä [Fow06] [Kos08, s. 29-30]. Automatisoitu asennus tuotantoympäristön kaltaiseen

testiympäristöön ja automatisoitujen testien suorittaminen on oleellinen osa jatku-

vaa integrointia.

Jatkuvassa toimitusvalmiudessa (Continous delivery) on tavoitteena pitää ohjelmis-

ton kehitysversio aina käyttökelpoisessa kunnossa. Kulloinkin työn alla olevan tai

viimeksi päättyneen syklin viimeinen versio voidaan tarvittaessa siirtää tuotanto-

käyttöön hyvin lyhyellä varoitusajalla [Fow13, And11].

Jatkuvassa käyttönöotossa (Continous Deployment) uusi versio siirretään automaat-

tisesti tuotantokäyttöön, mikäli automatisoidut testit ja analyysit eivät paljasta vir-

heitä [Cau13]. Jatkuvassa käyttöönotossa on syytä pyrkiä löytämään loppukäyttä-

jien toimista automaattisesti niitä tuloksia, joita negatiivinen testaus toisi esiin.

Jos käyttäjät esimerkiksi lopettavat uuden version tuotantoonkäyttöön siirätmisen

jälkeen ohjelmiston tietyn osan käytön, se osa on luultavasti joko tavoittamatto-

missa tai rikki. Jatkuva käyttöönotto ei sovi korvaamaan tutkivaa testausta. Jat-

kuva käyttöönotto voidaan toteutetta siten, ettei kaikkien käyttäjien tarvitse käyt-

tää samaa versiota. Tämä on usein myös välttämätöntä, sillä tuhansien palvelimien

yhtäaikainen päivittäminen ei ole mahdollista aiheuttamatta käyttäjille häiriötä.

[Fow13, DAW14, And11, Hum10]

Riskien pienentämiseksi, versio voidaan asentaa ensin rajoitetulle joukolle todellisia

käyttäjiä [And11].

Jatkuva toimitusvalmius ja käyttöönotto korostavat palautetta todellisilta käyttäjil-

tä, sillä ohjelmistotuotannon suurin riski on hyödytön lopputulos [Fow13]. Jatkuvan

toimitusvalmiuden avulla on saatu huomattavia kustannushyötyjä, myös sellaisis-

sa tapauksissa, joissa uusia versioita ohjelmistosta loppukäyttäjälle asti toimitetaan

hyvin harvoin [Hum14].
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4.3.9 Järjestelmä- ja hyväksymistestaus

Järjestelmätestauksen tarkoituksena on varmistua siitä, että ohjelmisto on julkaisu-

kelpoinen9 ja täyttää sille asetetut vaatimukset [Bin00, s. 718] [PeY07, s. 418, 421-

422] [Som07, s. 80]. Mikäli ohjelmistolla on käyttöliittymä, järjestelmätason testaus

suoritetaan yleensä sitä käyttäen [Bin00, s. 45].

Merkittävimmät erot järjestelmä- ja hyväksymistestauksen välillä ovat testauksen

suorittaja ja testauksessa käytetty tietoaineisto sekä tekijä (toimittaja vai tilaaja)

ja näkökulma (integrointi ja soveltuvuus julkaistavaksi, vastaako sitä, mitä on tilat-

tu) [Som07, s. 80]. Asiakkaan edun kannalta hyväksymistestauksen tulisi olla riittä-

vin osin toimittajasta riippumatonta 10. Hyväksymistestauksessa käytetään oikeita

tietoja, joita järjestelmä tuotantokäytössä käsittelee [Som07, s. 80].

Järjestelmätasolla tapahtuva testaus voidaan toteuttaa monella tapaa. Automati-

soinnista voi olla pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kustannushyötyjä. Mikäli järjes-

telmää uudistetaan harvoin sekä kerralla paljon ja useista kohdista, ei vanhoja au-

tomatisoituja hyväksymistestitapauksia voida kattavasti hyödyntää kuin uuden ver-

sion kehityksen alkutaipaleella. Vastaavasti, mikäli muutoksia on vähän ja ne koh-

distuvat pieneen osaan järjestelmää, automatisoitujen testien kustannustehokkuutta

lisäävä vaikutus on suurempi. Jatkuvaa integrointia ja toimitusvalmiutta tavoittele-

va projekti hyötyy automatisoinnista suhteellisesti enemmän.

Parhaimmillaan järjestelmätason testaus perustuu todellisessa käytössä esiintyviin

tarpeisiin. Suunnitelmallinen toteutus voi esimerkiksi perustua ennalta laadittuihin

käyttötapauksiin ja näihin liitettyihin päätöstaulukoihin, jossa on kuvattu, miten

ohjelmaa käytetään ja miten ohjelman tulisi käytön seurauksena toimia. Nämä tes-

titapauksien suunnitelmat tai hyväksymiskriteerit voivat olla osana ohjelman mää-

rittelyä.

9Pezze ja Young kutsuvat tätä kirjassaan hyväksymistestaukseksi (s. 421-422), mutta (s. 418)

mainitsevat testauksen kohteksi sopivuuden käyttäjän tarpeisiin ja huomioivat eri suorittajat hy-

väksymis ja järjestelmätestauksessa.
10Hyväksymistestauslähtöisyys ja toimittajan kanssa yhteistyössä tehdyt automaatisoidut järjes-

telmätason testit tai niiden kriteeristö hämärtävät tätä rajaa. Sellaisessakin tapauksessa on syytä

kohdistaa järjestelmään toimittajasta täysin riippumatonta tutkivaa testausta.
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4.3.10 Käytettävyystestaus

Käytettävyystestauksella tarkoitetaan ohjelmiston käyttöliittymän ergonomian tes-

taamista. Tietoa käytettävyydestä voidaan yrittää löytää välillisesti seuraamalla

käyttäjien tekemisiä tai käytettävyystestauksella. Testattaessa ohjelmiston käytet-

tävyyttä koehenkilö suorittaa testattavalla ohjelmistolla ennaltamäärättyjä tehtä-

viä, joiden suorittamista tarkkaillaan mahdollisten korjausta vaativien kohtien, käy-

tön hitauden, vaikean opittavuuden tai muiden ongelmien havaitsemiseksi.

Ohjelman käyttöliittymän suunnittelu tai arviointi ei varsinaisesti kuulu tämän tut-

kielman piiriin, mutta selvyyden vuoksi käytettävyystestaus on lyhykäisesti hyvä

kuvata. Käytettävyystestaus mielletään käyttöliittymäsuunnittelun osaksi eikä laa-

dunvarmistukseen liittyväksi toimeksi [PeY07, s. 6].

Käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelu on oleellinen osa ohjelmiston laatuvaiku-

telmaa ja tarkoituksenmukaisuutta, sillä liian vaikeasti opittava tai vain liian tehot-

tomasti käytettävissä oleva ohjelmisto on epätarkoituksenmukainen ja siten tilaajal-

leen epälaadukas.

Hyvin toimiva ja tarkoituksenmukainen käyttöliittymä ei kuitenkaan kerro mitään

ohjelman sisäisestä laadusta, sillä se on voitu työläästi toteuttaa huonon perustuksen

päälle.

4.4 Priorisointi testauksessa

Testausta on priorisoitava käytettävissä olevien resurssien ja aikataulujen vuoksi.

Automatisoidut testit suoritetaan mahdollisimman usein, mutta miten kohdenne-

taan muut käytettävissä olevat panokset? Kaikkea ei voi testata kattavasti kustan-

nustehokkuuden, automatisoidun testauksen positiivisen luonteen ja tutkivan tes-

tauksen manuaalisuuden vuoksi.

Helpoimmin kohdennettavissa on tutkiva testaus. Sen painopisteiksi on syytä ottaa

version uudet, muuttuneet ja organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta kriit-

tiset ominaisuudet sekä staattisen analyysin esiin nostamat huonon sisäisen laadun

ja alhaisen testauskattavuuden kohdat.

Toimittajan työn yleisen laadun seuraamisen vuoksi edellä mainittujen lisäksi saat-

taa olla syytä valita sillon tällöin ohjelmistosta jokin satunnainen kohta tarkempaan

tarkasteluun.
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5 Ohjeita ohjelmiston tilaajalle

Edellä olen käsitellyt toimittajaloukkua, laadun rakentumista sekä testausta ja laa-

dunvarmistusta, joihin perustuen luon mallin ohjelmiston tilaamiseen. Tavoitteena

on tässä luvussa koota huomion arvoisten seikkojen ohjeisto toimittajaloukun vält-

tämiseksi. Edellisten lukujen teoreettisen kehyksen lisäksi malli perustuu omiin tie-

toihin ja kokemuksiin alalta.

Kun asiakas pitää puolensa, ajattelee omaa etuaan sekä valmistautuu ja varautuu

toimittajan vaihtamiseen, toimittajan tavoitteeksi nousee asiakkaan pitäminen tyy-

tyväisenä. Asiakkaan edun mukaan toimimisen ei tarvitse olla toimittajan edun vas-

taista. Toimittajan valinta, valvonta ja asiakkaan oman edun valvonta on kuitenkin

asiakkaan tehtävä. Sitä ei ole mahdollista ulkoistaa kokonaan, vaikka osia voikin.

Miten ohjelmisto tai muutoksia ohjelmistoon tulisi tilata ja valvoa, jotta toimitta-

jaloukun pystyy välttämään? Mistä tietää, onko syytä tehdä vanhan korvaava oh-

jelmisto vai yrittää korjata aiemmat virheet ja pyristellä eroon toimittajaloukusta?

Tässä luvussa kuvaan toimittajaloukun välttämisen tai siitä eroon pyrkimisen kan-

nalta tärkeitä asioita. Kaikkia niistä ei valitettavasti voi suoraan soveltaa jo olemassa

olevaan ohjelmistoon tehtävissä muokkauksissa tai niiden hyödyt reaalisoituvat vii-

peellä. Sen sijaan kysymykseen “tehdäänkö uusi vaiko korjataanko vanhaa” on help-

poa vastata, kun asetetaan kysymys hieman tarkemmin: “tehdäänkö uutta vanhalla

tavalla vai vanhaa uudella tavalla”. Olemassa olevan perinnejärjestelmäksi muuttu-

neen ohjelmiston korvaaminen toisella ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu,

mikäli uusi järjestelmä tehdään vanhalla tavalla. Oleellista on, että tekemisen on

muututtava paremmaksi.

Uusia keinoja on mahdollista kokeilla jo olemassa olevan ohjelmiston kanssa ja siten

siirtää päätös alusta aloittamisesta myöhemmäksi. Samalla on kuitenkin syytä muis-

taa, ettei muuttunut parempaan tähtäävä toimintatapa välttämättä toimi suoraan

tai helposti vanhan järjestelmän kehittämisessä. Myös testauksen automatisoinnin

mahdollisuuksia on syytä arvioida kustannustehokkuuden osalta hyvin pian tapo-

jen käyttöönoton jälkeen. Uuden tavan toimivuuden kustannustehokkuuden arvioin-

ti voi paljastaa, että järjestelmä kannattaakin kehittämisen sijaan korvata toisella.

Lyhyet syklit (katso lisää luvusta 5.4 sivulta 50) mahdollistavat myös korvaavan

järjestelmän tekemisen kokeilemisen.

Yksi tapa muuttaa perinnejärjestelmää ja sen perinnekoodia laadukkaammaksi on
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tehdä muutoksien yhteydessä kyseiselle kohdalle riittävän kattavat automatisoidut

testit, tehdä sitten muutokset ja lopulta refaktoroida (refactoring) eli parantaa toi-

mintaa muuttamatta lähdekoodin laatua. Tällöin automatisoitujen testien laatu ja

kattavuus kasvaa tietyissä lähdekoodin kohdissa riittävän suureksi, ja koska priori-

sointia ohjaa muutostarpeet, testauskattavuus nousee ensin lähdekoodin tärkeissä

osissa. Testauksen kattavuuden nostaminen itseistarkoituksellisesti tuskin on järke-

vää, sillä miksi nähdä vaivaa automatisoimalla jonkin sellaisen testaamista, jossa ei

ole haitallisia virheitä ja johon ei tehdä muutoksia.

5.1 Tekijänoikeudet ja vastuut

Tilaajan on sovittava tekijänoikeuksista oman etunsa mukaisesti. Jos koko tehdystä

työstä maksaa ja kantaa tekemiseen liittyvät riskit, on oikeutettua ja kohtuullista

vaatia myös täydet oikeudet tehdä työn tuloksilla mitä itse parhaaksi katsoo.

Tekijänoikeudet ovat yksinkertaisin, helpoin, nopein ja varmin tapa joutua pahaan

toimittajaloukkuun. Ellei alkujaan ole toisin sovittu, toimittaja voi tekijänoikeuksiin

vedoten kieltäytyä lähdekoodin luovuttamisesta tai estää ketään muuta kuin itseään

tekemästä siihen muutoksia tai kieltää sen näyttämisen eteenpäin.

Asiakkaan kannalta oleellista on myös huomioida ajankohta, milloin tekijänoikeudet

siirtyvät. Asiakkaan ei kannalta suostua tekijänoikeuksien siirtymisessä viipeeseen,

sillä silloin ulkopuolisen, toimittajasta riippumattoman laadunvarmistukseen tai tes-

taukseen liittyvän palvelun ostaminen voi olla hankalaa. Edellä kuvatussa tilanteessa

saattaisi edessä olla kankeat neuvottelut sekä ylimääräisiä kuluja ja hukattua aikaa.

5.1.1 Oikeudet kaikkiin tuotoksiin ja apuvälineisiin

Toimittajaloukku voi muodostua myös riippuvuudesta projektissa käytettyyn väli-

neeseen tai projektin muuhun tuotokseen kuin itse ohjelmistoon. Jotta niin ei kävisi,

asiakkaan tulee huolehtia siitä, että lähdekoodin lisäksi kaikkiin muihinkin projek-

tin tuotoksiin (esimerkiksi käyttöohjeet ja automatisoidut testitapaukset) saadaan

riittävät oikeudet.

Sama riski liityy myös käytettyihin ohjelmistotekniikoihin ja -kehyksiin sekä valittui-

hin testauksen apuvälineisiin. Toimittajaloukun voi muodostaa myös näiden hinta,

hinnoittelun perusteet tai saatavuus.
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5.1.2 Kenelle tekijänoikeudet, jälleenmyynti ja lisensointi

Julkishallinnolle tehdyt tai räätälöidyt ohjelmistot eivät suoraan ole myytävissä ul-

komaille, johtuen kielestämme. Todennäköisesti tilanne ei kääntämälläkään parani-

si. Oletan siis, ettei hallintomme ohjelmistoille juurikaan olisi ostajia. Hallinnon eri

osien kesken ohjelmistojen kauppaaminen on toki mahdollista, mutta veronmaksajan

kannalta viimekädessä parhaimmillaankin vain nollasummapeliä.

Tosin saman tai vastaavan ohjelman ostaminen useina projekteina eri esimerkiksi

kunnille on veronmaksajan kannalta kallista.

Yrityksen kannalta tarkasteltuna tilanne ei välttämättä ole myynnin mahdollisuuk-

sia ajatellen sen parempi. Uskaltaisivatko mahdolliset asiakkaat ottaa riskin riip-

puvuussuhteesta? Ja jos uskaltaisivat, voisiko yritys luopua ohjelmiston tuomasta

kilpailuedusta?

Niin tai näin, ohjelmistoa tiettyyn tarpeeseen hankkiessa sen jälleenmyynti vaikuttaa

hankalalta tai hyödyttömältä.

Joissain tilanteissa tekijänoikeuksista on sovittu siten, että molemmille, sekä asiak-

kaalle että toimittajalle, muodostuu oikeudet projektin tuloksiin. Todellisten maksa-

vien ostajien puute puoltaa sitä, että myös toimittajalle voisi antaa oikeudet ohjel-

mistoon. Onhan toki mahdollista, että se keksii sille jotain hyödyllistä, rahanarvoista

ja siten yhteiskuntaamme hyödyttävää käyttöä. Mutta miksi antaa oikeudet etukä-

teen ja varmuuden vuoksi? Mitä jos joku muu keksiikin miten tuotos kävisi kaupak-

si? Mitä, jos toimittaja jaettujen tekijänoikeuksien turvin alkaa myydä eri tahoille

hyvin samanlaisia mutta keskenään epäyhteensopivia versioita? Moinen pirstaloisi

ohjelmistoa ja varmistaisi, ettei sen ympärille muodostu minkäänlaista ekosysteemiä

tai muille toimijoille kerry asiantuntemusta ohjelmistosta.

On siis parempi teettää ohjelmisto kerran ja antaa muiden käyttöön vaikka ilmaisek-

si kuin yrittää myydä sitä. Tällaisessa tilanteessa toimittaja luultavasti keskittyisi

myymään käyttöönottoon ja asetuksiin liityvää asiantuntemusta. Myös muut toimi-

jat saattaisivat kiinnostua ja ohjelmiston ympärille saattaisi muodostua kustannus-

tehokkuutta edesauttavaa kilpailua ja yhdessä tekemistä. Ohjelmiston julkaiseminen

avoimen lähdekoodin lisenssein tukisi tätä.

Kun ohjelmisto annetaan sellaisenaan ilmaiseksi, avoimena tai kohtuullisella hinnalla

muiden tarvitsijoiden käyttöön, on luultavaa, että siihen tehdyt korjaukset ja muu-

tokset tulevat hyötynä takaisin. Parhaassa tapauksessa ohjelmistoa aletaan kehittää
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sen käyttäjien kesken yhteisesti.

5.1.3 Vastuun tulkinnanvaraisuudesta, kun toimittajia on useita

Vaikka oikeuksista olisikin sovittu, saattaa hankaluuksia silti ilmetä. Ymmärrettä-

vistä syistä toimittaja ei halua eikä voi olla vastuussa muiden tekemistä muutoksista

ja niiden aiheuttamista virheistä. Sen vuoksi sopimuksiin on hyvä kirjata selkeästi

auki vastuunjako tällaisissa kysymyksissä.

Lähinnä ongelmaksi muodostuvat tilanteet, jossa jonkin muun tahon tekemä muutos

muuttaa ohjelmistossa piilevän vian näkyväksi virheeksi. On tulkinnanvaraista, onko

muiden muutoksien tai uusien käyttötapojen vuoksi muuttunut tietosisältö asia,

jonka seurauksena piilevän vian muuttuminen näkyväksi virheeksi on toimittajan

vastuulla. Sen sijaan suhteellisen selviä ovat tapaukset, jossa muun tahon tekemä

ohjelmiston osa käyttää toimittajan tekemää ja siinä yhteydessä sieltä löytyy uusi

virhe. Näissä tulkinnanvaraisissa kohdissa asiakas voi myöntyä toimittajan eduksi.

Toimittajan yrittäessä vetäytyä takuista ja vastuista tai estää muita tekemästä läh-

dekoodiin muutoksia, pitäisi se asiakkaan näkökulmasta tulkita tilanteeksi, jossa

toimittaja ei myönnä tekemälleen minkäänlaista takuuta. Versionhallintatyökalut

antavat mahdollisuuden todeta jälkikäteen, kuka teki minkäkin muutoksen.

Hyvin suunnitellut, testatut ja dokumentoidut rajapinnat sekä arkkitehtonisesti jär-

kevä ohjelmiston rakenne selkeyttävät vastuita tilanteessa, jossa ohjelmiston kehit-

tämiseen osallistuu useita tahoja. Rajapinnan toteuttanut vastaa sen toiminnasta,

ja rajapinnan käyttäjä osaltaan siitä, ettei käytä rajapintaa väärin.

Kehitettäessä lyhyillä sykleillä ja vaalittaessa ohjelmiston laatua vastuukysymyksien

merkityksen pitäisi jäädä pieneksi.

5.2 Osaamisen monopoli

Toimittaaloukku voi syntyä myös epäsymmetrisen tai niukasti saatavilla olevan osaa-

misen johdosta.

Uuden ohjelmistotuotantoprojektin alkaessa asiakas tuntee parhaiten ongelman, jota

ratkaistaan, mutta projektin tuottama ohjelmistoon voi muodostua erilaisia rajoit-

tavia tekijöitä. Voi myös käydä siten, että asiantuntemusta ohjelmiston toiminnasta

ja käyttötavoista ei synny asiakkaalle itselleen tarpeeksi.
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Markkinoilta hankittavissa olevan osaamisen niukkuus voi myös muodostua loukut-

tavaksi tekijäksi. Mikäli tekniikaksi valitaan jotain, jota ei osata yleisesti, jonka jat-

kuvuus ei ole taattu tai jolle on de facto yksinoikeudellinen edustaja, ovat toimitta-

jaloukun muodostumisen edellytykset valmiit ja sinne jumiutumisen todennäköisyys

suuri.

Vaikka ohjelmistokehityksen tulisikin sujua muitta mutkitta, silloinkin kun asiakas

ei ohjelmistotuotantoa osaa, tilanne ei käytännössä, ainakaan toistaiseksi, ole niin.

Asiakkaalla olisi syytä olla myös omaa tai ainakin toimittajasta riippumatonta asiak-

kaan edun mukaan toimivaa henkilöstöä projektissa, sillä laadun arviointi ja moni

muu seikka ilman osaamista on vaikeaa.

5.3 Varo piileviä kustannuksia

Ohjelmistoprojektiin liittyy usein muitakin kuluja kuin mitä suunnittelusta, toteu-

tuksesta ja laadunvarmistuksesta koituu. Esimerkiksi valitut ohjelmistokehykset tai

-kehitysvälineet, niiden hankinta ja ylläpito, asiantuntemuksen hankkiminen konsul-

taationa jne., listaa voisi jatkaa hyvinkin pitkäksi.

Otan esimerkiksi piilevistä kustannuksista sinällään suoraan mitattavissa olevat

asennuskulut. Erään ohjelmiston, jonka tuottamisen tunnen tarkkaan, asennuskus-

tannukset olivat huomattavat, suuruusluokaltaan useita tuhansia per versio. Asen-

nukset ostettiin tuntityön mukaan hinnoiteltuna palveluna, mahdollisesti urakkahin-

naksi sovittuna.

Ongelma tiedostettiin ja pyrittiin ratkaisemaan hidastamalla uusien versioiden il-

mestymistahtia ja karsimalla asennusten määrää. Asennuksista johtuvat suorat kus-

tannukset toki pienenivät, mutta epäsuorat pidentyneestä syklistä seuranneet kus-

tannukset ja aiheutuvat haitat olivat luultavasti suuremmat11.

Oikeampi ratkaisu olisi ollut puuttua syyhyn eikä seuraukseen. Esimerkkimme ta-

pauksessa siis selvittää miksi asennukset ovat kalliita ja voiko yksittäisen asennuksen

hintaan vaikuttaa. Konkreettinen ratkaisu olisi ollut asennuksen ja siihen liittyvän

varmistavan eli positiiviisen testauksen automatisointi ja riittävä kattavuus.

11katso lisää pitkän syklin haitoista luvusta 5.4.1
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5.4 Lyhyet syklit, ketteryys ja jatkuva toimitusvalmius

Lyhyistä sykleistä on raportoitu huomattavia kustannushyötyjä, vaikka vain harva

versio lopulta päätyisi tuotantokäyttöön asti [Hum14]. Lyhyiden syklien ja ketterien

kehitystapojen puolesta kertoo myös se, että ne ovat de facto normaali toimintamalli

isoissa ohjelmistotaloissa, kuten esimerkiksi Google, Amazon, Facebook, jotka julkai-

sevat uusia versioita huomaamattomasti ja sujuvasti käyttäjille jopa useita kertoja

päivässä [Hum14].

Käyttäjien ei tarvitse toivoa asioita, joita luulevat tarvitsevansa vuosien päästä,

koska tietävät, että ne ehtii toivomaan myöhemminkin. Kunhan luottamus siitä,

että vikoja korjataan, on ansaittu, käytäjien toiveetkin keskittyvät nykyhetken on-

gelmiin. Pitkäntähtäimen suunnittelua ei kuitenkaan kannata unohtaa, sillä monet

aikataulukriittiset asiat tiedetään etukäteen, kunhan huomioidaan.

Joskus kuitenkin ulkopuolelta annettut aikataulut tai yllättävät järjestelmän käytön

estävät ongelmat pakottavat tekemään asiat aikataulukriittisesti. Aikataulukriittiset

muutokset harvakseltaan eivät ole ongelma, mutta mikäli niitä on usein, on syytä

pohtia aiheuttaako niitä jokin järjestelmällinen syy, johon voisi vaikuttaa. Jotta ai-

kataulukriittiset muutokset eivät olisi laaduttomuuden troian hevonen, kannattaa

suunnitella jo etukäteen löyhä ohjeisto menettelylle, joilla vältetään laaduttomuu-

den leviäminen ja pesiytyminen. Tarkemmin suunnitellaan silloin, kun jotain teh-

dään aikataulukriitisesti. Heti seuraavaan tai sitä seuraavaan, jotta saadaan käyt-

täjiltä palaute mukaan, sykliin olisi syytä sisällyttää aikataulukriittisesti tehtyjen

ominaisuuksien laadun tarkastelu ja tarvittaessa parantaminen.

Lyhyet syklit yhdistettynä automatisoituun testaukseen helpottavat testauksen jär-

jestämistä. Koska yhdessä syklissä tulee huomattavan vähän uusia tai uudestaan tes-

tattavia kohtia, on testaus helposti järjestettävissä vaikka oheistöiksi järjestelmän

kokeneille käyttäjille. Siinä samalla se myös palvelee oppimista ja käyttöönottoa.

Hyvä mitta syklille on viikosta kuukauteen, käytetyin on kaksi viikkoa.

Välillä on syytä keskittyä pelkkiin laadunparannuksiin, mikäli muutoin käyttäjien

toiveet ajavat sisäistä laatua parantavien muutoksien yli. Tällaisen syklin yhteydessä

voi toki tarvittaessa tehdä pieniä kriittisiä korjauksia.
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5.4.1 Liian pitkän syklin seurauksia

Liian pitkät syklit aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia ja ylimääräistä vaivaa.

Virheen havaitsemisest virheen korjaamiseen kuluva aika pitenee, jonka vuoksi muu-

tokset ja uudet ominaisuudet sunnitellaan liialla tarkkuudella ja tukemaan hyvin

epätodennäköiset erikoistilanteetkin. Sidosryhmät alkavat ennustaa tulevia tarpei-

ta ja tilaamaan niihin varmuuden vuoksi ratkaisuja. Sellaisiin ongelmiin, joita ei

voida kiertää, joudutaan tilaamaan pikakorjauksia sovitun versioiden julkaisuaika-

taulun ohitse. Suunnitelmallisuus ja keskittyminen on lopulta huomattavasti pirs-

taleisempaa, sillä tehdään vähän kaikkea, koska mitään ei voi jättää ulos ja paljon

myöhemmäksi.

Pitkässä syklissä tulee kerralla huomattava määrä muutoksia ja uusia ominaisuuk-

sia, jolloin testaamistakin tulee enemmän. Testauksen järjestäminen muun henki-

löstön omien tehtävien oheen ei ehkä onnistu, saati helposti. Testaaminen vie koko-

naisuudessaan enemmän aikaa ja venyy pidemmälle ajalle. Koska virheiden korjaus

seuraavan version mukana kestäisi todella pitkään, päädytään usein julkaisemaan

vaihteleva määrä korjausversioita, joissa keskitytään vain version mukanaan tuomiin

virheisiin.

5.5 Versionhallinta omiin käsiin

Jotta versiohallintajärjestelmästä saadaan tarvittaessa parhaat hyödyt, sen on olta-

va omissa käsissä toimittajista riippumattomisti. Mikäli versiohallintajärjestelmän

ylläpito omaan käyttöön ei vaikuta sopivalta ratkaisulta, sen voi helposti ostaa pal-

veluna.

Jonkun toimittajan omaan käyttöönsä ylläpitämän versionhallintajärjestelmän va-

linta saattaa aiheuttaa ongelmia. Ensinnä saavatko ja pystyvätkö muut ohjelmisto-

talot käyttämään järjestelmää tarvittaessa ja voidaanko versionhallinnan palveluna

toimittava taho tarvittaessa pakottaa käyttämään sitä projektin tapojen mukaan.

Toiseksi voiko sen yhteyteen liittää automatisoidut analyysit ja testit sekä muut

jatkuvan toimitusvalmiuden toiminnot.

Hyvin luultavasti versionhallintajärjestelmän ostaminen ulkopuoliselta taholta on

halvempaa kuin sen ostaminen joltain toimittajalta. Se, että toimittaja muuttaa

käytäntöjään projektikohtaisesti voi toki aiheuttaa hieman vastustusta ja kuluja,
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mutta projektien käynnistämisessä aiheutuu moisia kuluja ja kitkaa joka tapaukses-

sa.

5.6 Hyväksymistestauslähtöisyys, ATDD

Hyväksymistestauslähtöisyys eli (ATDD, acceptance test driven development) vie

testaslähtöisyyden kehittäjäkeskeisestä yksikkötestauksesta järjestelmän ja ulkoisen

laadun tasolle [Kos08, s. 324] [HW12, s. 4]. Automatisoitujen hyväksymistestien suu-

ri etu on se, että niiden avulla voidaan vastata kustannustehokkaasti kysymykseen

onko projekti valmis [Kos08, s. 351-354]. On kuitenkin huomioitava, että automa-

tisoidut testit ovat luonteeltaan positiivista testausta, joten ne kertovat todennä-

köisemmin toimivista ominaisuuksista kuin testattavan tuotteen virheettömyydes-

tä. Erityisesti käyttöliittymien laadun arvioinnin kannalta oleellisempaa on ihmisen

mielipide [Kos08, s. 352].

Asiakkaan ja toimittajan tulisi suunnitella hyväksymistestitapaukset yhteistyössä

etukäteen. Luonteva ajankohta hyväksymistestitapausten suunnittelulle on valit-

taessa, mitä ominaisuuksia seuraavaksi toteutetaan. Asiakkaan tulisi huolehtia hy-

väksymistestitapauden relevanttiudesta ja toimittajan huolehtia tuloksen mitatta-

vuudesta.

Hyvä hyväksymistestitapaus on sellainen, ettei se määrittele, millainen järjestelmän

tulisi olla, vaan pystyy vastaamaan kysymykseen, onko ominaisuus toteutettu on-

nistuneesti vai ei. Rajapintoja koskien ne vastaavat selvemmin ja oikeammin kysy-

mykseen valmiista ja onnistuneesta kuin käyttöliittymissä. Hyväksymistestitapauk-

sia ei ole järkevää kirjoittaa niin tarkoiksi, että ne voisivat vastata käyttöliittymän

laadun ja käytettävyyden osalta onnistumiseen kyllä tai ei. Toisaalta mikäli käyttö-

liittymäsuunnittelu ja toteutuksen ohjeistukset on tehty kunnolla, tämän ei pitäisi

muodostua ongelmaksi.

Rajapintoja testattaessa hyväksymistestit ovat paljon oleellisempia kuin toteutuksen

yksikkötestit. Yksikkötesteihin verrattaessa hyötynä vikojen löytymisen korkeampi

todennäköisyys ja haittana on se, ettei vika paikannu. Laajatkaan yksikkötestit eivät

paljasta vikoja, jotka johtuvat muusta kuin hajonneista yksityiskohdista.
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5.7 Ymmärrettävä kommunikointi asiakkaan kielellä

Jotta asiakkaan ongelmakentän asiantuntija voisi viestiä mahdollisimman selkeästi

ja ristiriidattomasti sekä ymmärtää mitä on ostamassa, on keskustelun kielen olta-

va asiakkaan ja ratkottavan ongelmakentän kieltä. Se, että toimittaja opettelee ja

ymmärtää sen, on tietoteknisen puolen henkilöiden asiantuntemusta. Yhteinen kieli

parantaa kommunikaation laatua ja siten pienentää väärinymmärryksen todennä-

köisyyttä [HW12, s. 5-6].

On helpompaa ja pitkällä tähtäimellä fiksumpaa yrittää taivuttaa tietotekniikka

sopimaan ongelmakentän käsitteisiin kuin toisinpäin Asiakkaan ongelmakentän kä-

sitteistön opettelu on tekniikan puolen asiantuntijoille pieni taakka. Sen pitäisi olla

osaamisen osa. Mikäli tietojärjestelmäprojektin yhteiseksi kieleksi muodostuu tie-

totekninen jargon, vaikeutuu ongelmakentän asiantuntemuksen hyödyntäminen ja

validointi. Mikäli käytetystä kielestä tai termistöstä johtuen et ymmärrä, mitä on

tarkoitus tehdä, et pysty sanomaan onko se hyödyllistä ja tarpeellista.

Asiakkaan alan termien käyttämisellä varmistetaan ymmärrettävyys, mahdolliste-

taan kommentointi eikä projekti kuin itsestään etäänny varsinaisesta ongelmaken-

tästään. Ongelmakentän asiantuntijoiden kielen käyttämistä puoltaa sekin, että toi-

mittajien vaihtuessa asiantuntijat ja kieli jää.

5.8 Piirrelähtöisyys, BDD

Piirrelähtöinen kehittäminen (Behaviour driven development, BDD) vie automa-

tisoidut hyväksymistestit asiakkaan ja toimittajan väliseksi kommunikaation väli-

neeksi. Eräs käytetyimmistä työkaluista on Cucumber12 ja sen Gherkin-kieli.

Kehitettävän ohjelmiston piirteet kuvataan asiakkaan näkökulmasta ongelmaken-

tän asiantuntijoiden kielellä ja termeillä [CAH+10, s. 123-124]. Piirteiden kuvaukset

ovat sidosryhmien asiantuntijoiden osaamisella sekä luettavissa että kirjoitettavis-

sa perinteisten vaatimusmäärittelydokumenttien tapaan [HW12, s. 6]. Perinteisistä

vaatimusmäärittelyistä poiketen ne pysyvät ajantasaisina ja toimivat luotettavana

kuvauksena järjestelmästä, koska ne voidaan suorittaa automatisoituina järjestelmä-

12Lisätietoja Cucumber-ohjelmistosta:

http://cukes.info ja

http://en.wikipedia.org/wiki/Cucumber_(software)
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tason testitapauksina ja siten paljastaa erot dokumentaation ja toteutuksen välillä

[HW12, s. 6-7, 89, 97].

Liittämällä piirrelähtöiseen kehitystapaan järkevästi suunniteltu versionhallintatapa

on mahdollista saavuttaa hyvä jäljitettävyyden taso käytännössä ilmaiseksi [HW12,

s. 7] [CAH+10, s.125].

5.9 Testauksen kattavuus ja staattinen analyysi

Testauksen kattavuus kertoo kuinka suurta osaa ohjelmasta testejä suoritettaessa

käytettiin [PeY07, s. 156] [Pör08, s. 5]. Se ilmoitetaan prosenttilukuna. Erilaisia

laskutapoja kattavuudelle on kymmenittäin [Pör08, s. 5-7], mutta yleensä suhdeluku

lasketaan suoritettujen lausekkeiden, polkujen, ehtojen tai silmukoiden ja niiden

kokonaismäärän väliltä.

Kysymykseen riittävästä tai kustannustehokkaasta kattavuudesta ei voi antaa yleis-

pätevää vastausta. Kattavuuden oikeaan tasoon vaikuttaa liian moni asia, kuten

virheiden hyväksyttävyys ja virheiden seurauksien vakavuus, ratkaistavan ongelman

monimutkaisuus, haastavuus ja laajuus sekä laadunvarmistuksen muut toimet.

Laatu on tärkeämpää kuin kattavuus, sillä katavuus ei kerro mitään testien laadusta.

Kattavuutta voi helposti nostaa testeillä, jotka eivät tee yhtään varmistusta. Sellai-

sen testin näkökulmasta toteutus on aina ehjä. Testien automatisoinninkin laatua

on siis tarkkailtava, esimerkiksi satunnaisesti kohdennetuin katselomoinnein.

Useimmilla mittaustavoilla täyden kattavuuden saavuttaminen on käytännössä mah-

dotonta. Lähdekoodin itsestään selvien kohtien testaaminen on sekä kustannusteho-

tonta että jokseenkin hyödytöntä, joten liian korkean kattavuuden vaatiminen voi

olla haitallista. Se ohjaisi testauksen automatisoinnin ensisijaiseksi tavoitteeksi kat-

tavuusprosentin nostamisen, jolloin testaus ei kohdennu tehokkaasti, vaan kohtiin,

joilla kattavuutta saa helpoimmin nostettua. Oleellsempaa on, että kattavuus on

korkea niissä kohdin, joissa lähdekoodi elää paljon ja joista on löydetty vikoja.

Kattavuudelle voidaan kuitenkin antaa ohjeellisia rajoja, joihin pyrkiä, mutta niiden

järkevyyttä tulee arvioida projektikohtaisesti. Automatisoiduille testeille on syytä

myös tehdä laadullista satunnaisesti kohdennettua seurantaa. Voidaan olettaa, että

15-% kattavuus on suurella todennäköisyydellä liian pieni ja 80-% kattavuus mo-

nasti tarpeettoman suuri. Kattavuuden oikeaan tasoon sovittamiseen saa palautetta
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arvioimalla onko tuotantoon asti päätynyt virhe löytänyt tiensä laadunvarmistustoi-

mien läpi alhaisen kattavuuden vuoksi. Löytyneille virheille on myös syytä toistetta-

vuuden vuoksi automatisoida testitapaus tai useampia, jolloin virheiden löytyminen

jo itsessään ohjaa kattavuutta.

Mikäli projektissa käytetään piirrelähtöistä kehitystapaa tai automatisoituja hyväk-

symistestejä, ei yksikkötestien kattavuuden ole tarpeellista tai kustannustehokasta

olla yhtä korkea kuin ilman. On kuitenkin huomioitava, että yksikkötestien avulla

voi paljastua lähdekoodista sellaisia virheitä, mitkä eivät välttämättä näkyisi heti

järjestelmätason testeissä ja että virheen löytyessä järjestelmätason testin avulla,

sen syyn ja oikean korjauspaikan löytäminen ei ole niin itsestään selvää kuin yk-

sikkötestin paljastamana. Erityisen mutkikas tilanteesta tulee, mikäli järjestelmän

jonkin muun osan oikea toiminta riippuu tuollaisesta virheestä.

Staattisen analyysin tuloksia voidaan käyttää sekä ohjaamaan huomiota että epä-

suoraan kertomaan miten lähdekoodi ja prosessi elävät. Lähdekoodia analysoivat

ohjelmistot tuottavat suuret määrät erilaista mitattua ja tutkittua tietoa.

Suoraan huomiota ohjaamaan käyvät esimerkiksi metodien liika monimutkaisuus ja

havainnot toistetusta (duplicate code, cut and paste code), käyttämättömästä tai

tunnettuja virhealttiita ja huonoja tapoja sisältävästä koodista.

Monimutkaisuudesta kertova korkea syklomaattinen kompleksisisuus13 (Cyclomatic

complexity) on vinkki pilkkoa metodi useaksi pienemmäksi jo pelkästään testat-

tavuuden vuoksi. Arvo muodostuu laskemalla mahdolliset erilaiset polut suorittaa

metodi. Sopivina ylärajana arvolle pidetään yleensä 10-20.

Koodin toisteisuus tuo esiin piirteitä, jotka on jostain syystä (esimerkiksi kiireen

tai laiskuuden) vuoksi kopioitu eikä toista kertaa tarvittaessa erotettu omaksi apu-

metodiksi. Toisteet lähdekoodissa eivät itsessään ole ongelma, mutta hankaloittavat

ylläpitoa. Muutokset pitäisi tehdä kaikkiin toisteisiin kohtiin, jotta ohjelmiston toi-

minta on yhtenäistä ja virheet tulevat korjattua.

Mitä lähdekoodista haluaa staattisten analysaattorien kanssa tutkia on jossain mää-

rin projektikohtainen valinta. Parhaiten liikkeelle pääsee etsimällä valmiin sääntö-

kokonaisuuden ja projektin edetessä muokkaamalla sitä poistamalla turhia ja lisää-

mällä sääntöjä, jotka etsivät lähdekoodista järjestelmällisiksi todettuja virheiden

13Lisätietoja syklomaattisesta kompleksisuudesta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclomatic_complexity
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lähteitä14.

Epäsuorasti staattisen analyysin tulokset kertovat miten ohjelmiston laatu tai mi-

tatut ominaisuudet kehittyvät ajan ylitse ja tulos esitetään trendikäyrien avulla.

Tällaisia epäsuoria mittareita ovat esimerkiksi kuinka usein ohjelmoijat laittavat

tekemänsä muutokset versionhallintaan, kuinka suurelta osin lähdekoodi elää, pal-

jonko löytyy virheitä, paljonko löytyy virhealttiiksi havaittua lähdekoodia, miten

testauskattavuus muuttuu.

Lähdekoodin staattinen analyysi antaa mahdollisuuden hyötyä muille kertyneestä

kokemuksesta varoittamalla virhealttiiksi havaituista ohjelmointitavoista.

5.10 Huomioi laajennettavuus, yhteensopivuus ja skaalau-

tuvuus

Nykypäivänä mitä erilaisimmat järjestelmät joutuvat toimimaan yhdessä ja yhteis-

työssä. Järjestelmä tarvitsee muualla tuotettua tietoa ja sen tuottamia tietoja voi-

daan käyttää hyödyksi muualla. Mikäli näitä tietoja ei siirretä automaattisesti ja

ajantasaisesti, ovat inhimilliset erehdykset, vanhenneet tiedot ja manuaalinen työ

virheiden ja kustannustehottomuuden lähde.

Eri ohjelmistojen yhteistoiminnan mahdollistavia rajapintoja ei kannata toteuttaa

turhaan tai varmuuden vuoksi, mutta usein jokin ohjelma tai toiminto tarvitsee myö-

hemmin tietoja jostain muusta järjestelmästä tai toimintaa halutaan tehostaa jär-

jestelmien välisellä integraatiolla. Tämän vuoksi rajapintojen tarpeen mahdollisuus

on syytä pyrkiä selvittämään etukäteen ja pitää mielessä, että integrointitarpeita

tai -mahdollisuuksia voi ilmetä myöhemmin.

Tietojärjestelmän skaalautuvuus voi myös osoittautua tärkeäksi, myös jälkikäteises-

ti. Mikäli järjestelmään talletettu tieto on tai avataan itsepalvelun kautta nähtäville

tai muutettavaksi, suorituskykyvaatimukset saattavat muuttua huomattavasti. Tä-

mä saattaa tapahtua myös välillisesti, siten, että jokin järjestelmän tiedoista riippu-

vainen tai järjestelmää käyttävä järjestelmä avataan tai muuttuu suosituksi.

Rajapintoja ja skaalautuvuutta miettiessä on syytä huomioida myös se, että joku

muu taho voi keksiä järjestelmän tiedoille jotain hyödyllistä käyttöä. Jotain sellaista,

14Esimerkkejä järjestelmällisistä virheidenlähteistä: puuttuvat poikkeusten käsittelijät, tyhjät

ehdolliset lohkot, poikkeuksia vahingossa piilottavat ohjelmointitavat
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jota järjestelmän varsinaiset sidosryhmät eivät ole tulleet ajatelleeksikaan. Avoimet

rajapinnat antavat hyviä mahdollisuuksia yllättäville innovaatioille ja integroinneil-

le.
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Asiakkaan edun ja epäsymmetrisesti jakautuneen osaamisen ongelmaa pohtiessa on

syytä ottaa huomioon mahdollisuudet teknisiä seikkoja laajemmin. Ostajalla itsel-

lään täytyy olla tai sen täytyy hankkia mahdollisista toimittajista riippumatonta

osaamista, mutta läpinäkyvyys ja seurannan mahdollisuuksien parantuminen yhdis-

tettynä maineen muodostumiseen voisi toimia paremmin.

Avoin lähdekoodi voisi olla ratkaisu, jolla läpinäkyvyys, hankintojen jälkikäteisen ar-

vioinnin ja jatkokehityksen kilpailutuksen mahdollisuudet lisääntyisivät. Tätä ideaa

ovat tuoneet esiin mm. Jyrki Kasvi ja Otso Kivekäs15.

Varsinkin julkisen sektorin kannattaisi lähtökohtaisesti hankkia ja julkaista ohjel-

mistonsa avoimella lähdekoodilla, sillä se varmistaa mahdollisuuden arvioida vali-

tuiksi tulleiden toimittajien työtä. Vaikka mainetta ei julkisissa hankinnoissa saa

käyttää valinnan perusteena, se vaikuttaa toimittajien tuleviin kassavirtoihin, sil-

lä ohjelmistoja ostavat muutkin kuin hankintalain puitteissa toimivat tahot. Kan-

salaisten, julkisen sektorin toimista kiinnostuneiden tai vaikka apajalle halajavien

muiden mahdollisten toimittajien mahdollisuus arvioida lähdekoodia lisää läpinäky-

vyyttä hallintoon.

Avoin lähdekoodi ei itsessään ole ratkaisu, joka estäisi toimittajaloukun muodostu-

mista, joten teknisiä, laadullisia ja osaamiseen liitttyviä seikkoja ei voi sivuuttaa.

Asiakkaan on ymmärrettävä mitä on ostamassa ja mistä on sopimassa. Mikäli tar-

jous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se luultavasti on sitä. Jos asiakas ei

ymmärrä, mitä toimittaja tarjoaa, on täysin varmaa, ettei asiakas voi varmistua

tarjotun vastaavan tarvetta tai hinnan järkevyydestä. Samalla on huomattavan to-

dennäköistä, että se ei vastaa tarvetta ja on kallis.

Tilataan järjestelmiä ja niihin liittyviä ohjelmistoja lopulta miten hyvänsä törmä-

tään väistämättä jonkin asteisiin ongelmiin. Näitä ratkaistaessa on oleellista kes-

kittyä syyn löytämiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta muutokset voi-

daan tehdä syyhyn eikä seuraukseen. Tekemisen tavan olisi hyvä olla sellainen, että

se kannustaa löytämään ja esittämään parannuksia ja tarvittaessa vaikka pysäyttä-

15Otso Kivekäs on blogannut avoimen lähdekoodin eduista varsinkin julkisissa hankinnoissa:

http://otsokivekas.fi/2010/07/avoin-koodi-julkisissa-hankinnoissa/

http://otsokivekas.fi/2009/12/avoin-hankinta-on-avointa-koodia/

http://otsokivekas.fi/2012/06/11-syyta-miksi-valtion-laitosten-kannattaa-avata-koodinsa/
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mään etenemisen, jotta ongelmat eivät kasaannu. Tekemisen tapaa on syytä muut-

taa viimeistään silloin, kun ongelmat näyttävät olevan seurausta järjestelmällisestä

virheestä.

Ohjelmistotekniikan olisi alana syytä katsoa oman tutun hiekkalaatikkonsa ulkopuo-

lelle ja katsoa, voisiko muilla tieteenaloilla olla jotain annettavaa tai lainattavaa.

Kansantaloustieteessä ja valintateoriassa pohditaan esimerkiksi rajahyötyjä ja -kus-

tannuksia16. Voidaan perustellusti olettaa, että suunnitteluun panostamisen (BDUF,

Big design up front) rajakustannus on nouseva (mitä pidemmälle suunnitellaan, sen

tarkemmin joudutaan huomioimaan ja sitä epäluotettavampia huomiot ja ennus-

teet ovat). Varsin varmasti voidaan myös olettaa suunnittelun rajahyödyn olevan

laskeva. Jos edellä mainitsemani oletukset pitävät paikkansa, on koko ohjelmiston

suunnittelu etukäteen järjetöntä. Toisaalta suunnittelun rajahyöty ja rajakustannus

tuskin lopulta ovat niin jyrkkiä, etteikö yhtään kannattaisi suunnitella. Ainakin vi-

sio tulevasta, projektin tavoite pitäisi olla selvillä ja dokumentoituna, sillä se kuvaa

sidosryhmille mihin pyritään ja mahdollistaa onnistumisen myöhemmän arvioinnin.

Mutta mikä on oikea tai kulloinkin kustannustehokkain määrä etukäteistä suunnit-

telua?

Ohjelmiston tilaajalle 5. luvussa esitetyn ohjeiston parantamiseksi ja hyödyllisyyden

selvittämiseksi tarvitaan jatkotutkimuksia.

16Katso rajahyödystä lisää: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rajahyöty
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