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Mitä automaattinen testaus on? 1/2

Ohjelmistojen kehittäminen on monimutkaista.
Muutos yhteen kohtaan ohjelmaa saattaa ilmetä jossain 
aivan muualla.
Koko ohjelmiston testaaminen käsin jokaisen muutoksen 
yhteydessä erittäin työlästä ja kallista.



Mitä automaattinen testaus on? 2/2

Ratkaisu:
Kirjoitetaan pieniä testiohjelmia jokaiselle ohjelmiston 
ominaisuudelle.
Ohjelmistokehittäjä voi ajaa testiohjelmat koneellaan 
automaattisesti ja usein hyvin nopeasti.
Koko ohjelmiston automaattinen testaus jokaisen 
muutoksen yhteydessä helppoa ja halpaa.
Auttaa jatkokehityksessä: ei tarvitse pelätä rikkovansa 
ohjelman.



Mitä automaattinen 
siirrettävyystestaus on? 1/2

Ohjelmistot kehitetään usein tietyillä käyttöjärjestelmän 
ja työkalujen versioilla, mutta niitä käytetään useilla eri 
versioilla.
Käyttöjärjestelmien ja työkalujen välillä on isoja ja pieniä 
eroja. Isot usein helppo tiedostaa etukäteen: pienten 
huomaaminen vaatii syvällistä perehtymistä.
Automaattitestien käynnistäminen jokaisella yhdistelmällä 
käsin hidasta ja kallista.



Mitä automaattinen 
siirrettävyystestaus on? 2/2

Ongelmat:
Miten rakennetaan testausjärjestelmä, jossa voidaan ajaa 
automaattitestit tarvituilla ohjelmistojen versioille?
Mitkä käyttöjärjestelmät ja työkalut eroavat toisistaan 
ohjelmistokehityksen kannalta merkittävästi?
Miten tunnistaa erot? Ohjelman täydellinen 
toimimattomuus helppo huomata: käyttöliittymän 
ongelmat vaikeampia. Miten esimerkiksi huomata, että 
prosessin käynnistyspainike ei mahdu ruudulle Windows 8:
ssa?



Tarkempaa taustaa

Tavoitteena tehdä siirrettävyystestaukseen sopiva 
ympäristö Sysdrone Oy:lle.
Sysdrone Oy tekee ohjelmistoja erityisesti 
terveydenhuoltoalalle, mutta lisäksi myös raskaalle 
teollisuudelle.
Ohjelmistovirheet johtavat kalliisiin onnettomuuksiin tai 
pahimmillaan kuolemaan.
Testaaminen siis erittäin tärkeää!



Tutkittavat alustat

Windows-työpöytä. Tämä on tärkein, koska suurin osa 
ohjelmistokehityksestä Sysdronella tehdään tälle.
Palvelinohjelmistot. PHP- ja SharePoint-projektit.
Mitä alustoja tulevaisuudessa? iOS, Android, Windows 
Phone 7?



Windows-versioiden erot 1/2

Ilmeiset:
Aero-käyttöliittymä esiteltiin Windows Vistassa ja on 
käytössä myös Windows 7:ssa. Voidaan kytkeä pois päältä.
Käyttäjäoikeudet: useilla käyttäjillä tapana toimia 
järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
User Account Control (UAC): esiteltiin Windows Vistassa. 
Tuo lisäturvaa ja mahdollistaa järjestelmämuutosten 
tekemisen turvallisesti. Voidaan myöskin kytkeä pois 
päältä.



Windows-versioiden erot 2/2

Vähemmän ilmeiset, mutta käytännössä vastaantulleet:
Windows 7:n myötä kuvakkeiden maksimikoot kasvaneet ja 
isommat painikkeet vaativat suuremmat kuvakkeetkin. 
MUTTA ohjelmisto kaatuu Windows Vistassa, jos sillä on 
liian suuri kuvake.
UAC:n yksityiskohtaisemmat asetukset vaikuttavat 
Windows Communications Foundation -yhteyksiin 
ohjelmiston osien välillä. Yhteys toiseen suuntaan 
sallittua, mutta toiseen ei.



Palvelinohjelmistojen eroja

PHP:tä kehitetään Windows-työasemalla, mutta valmis 
koodi siirretään yleensä Linux-palvelimelle.
Myös PHP:n eri versioiden välillä eroja.



Suunnitelma eteenpäin

Varmistaa tutkittavat alustat.
Etsiä tietoa alustan versioiden välisistä eroista.
Suunnitella testiohjelmat, joka havaitsevat eroista 
johtuvat ongelmat.
Rakentaa automatisoitu järjestelmä, jolla voidaan valita 
automaattisiin testeihin käytettävät ohjelmistoversiot.



Kysymyksiä? Kommentteja?

 


