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Mistä tässä on kyse?
Tämä on kokoelma TestausOSY:n LinkedIn-ryhmään lähettämiäni (ja muutama muuallekin
LinkedIniin) "jos testaus olisi..." ja muita
huumoripitoisia viestejä.
Ajatuksena on ns. säästää ne jälkipolvilla
kahdesta syystä. Ensinnäkin vasta huumorin
läsnäolo on kypsän kulttuurin merkki ja siksi sitä
on edistettävä ja varjeltava. Toisaalta me elämme
muuttuvassa maailmassa ja huumori ja analogiat
hyödyntävät samoja mentaalisia prosesseja, joita
käytetään asioiden tavoitteellisessakin luovassa
uudelleenajattelussa. Siksi ajattelu analogioilla on
tärkeää, vaikkei sitä heti huomaisikaan. Tähän
olisi pitänyt pistää joku analogia, mutta en
keksinyt.

t. Matti Vuori
PS. Ai niin. Kannen ”Does humour belong in
testing” on väännös Frank Zappan levyn “Does
humor belong in music” nimestä.
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Hellekausi kuormitustestauksena (7/2010)

 Pitkäaikaistestaus. Yhdistyneenä muiden
kuormistustekijöiden stokastiseen vaikutukseen
(kesä-ajan ruoka- ja juomavalio). Katsotaan,
miten paikat kestävät. Välillä kuorman
kevennystä ja taas nostoa. Seurataan
muistivuotoja yms.
3) Raportointi. Monessa mediassa. Määrällisesti:
keskeiset tunnusluvut ja suorituskykymittarit.
Laadullisesti: ihmisten haastattelut rannoilla ja
kaduilla. Erilaiset häiriöt.

Hyvää
 Kattava testausinfrastruktuuri
 Systeemin toimintaa seurataan mittarien lisäksi
monipuolisesti; mukana hyvin erilaiset
operaattorit ja asiantuntijat
 Rauhallinen aikataulu ja selkeät vaiheet
 Säännöllisiä palautepisteitä ja koetun
reflektointia
Päivää,

 100 % realistinen testi"data"

Hyvään ammattilaiskäytäntöön kuuluu oppiminen
myös oman toiminta-alueen kannalta
analogisisten asioiden tapahtumista. Nyt
kuuluukin kysymys, voimmeko oppia jotain
hyvästä kuormitustestauksen teosta viime
viikkojen helleaallon prosessia tarkastelemalla?
Seuraavassa on helleaallon "testausprosessin"
kuvaus ja arviointi...

 Stokastisuus – kun kaikki ei ole deterministismekanistisesti määrättyä, tapahtuu testauksen
kannalta positiivisia yllätyksiä

Epäilyttävää
 Testauksen kohteena tuotantojärjestelmä,
jolloin mahdolliset vahingot ovat todellisia ja
joskus vakavia
 Testauksen pakottaminen organisaatiolle –
pakottamalla ei koskaan tule hyvää; pitkään
helleaaltoon pitää olla oma tahto

Testausprosessi
1) Valmistelu
 Suomessa hankitaan viitisen miljoonaa
testikonetta
 Testauksen kulku ja roolit tiedotetaan mediassa
selkeästi: Kansa tulee kärsimään. Media seuraa
prosessia ja raportoi. Viranomaiset hoitavat
häiriöt
2) Testauksen suoritusvaiheet
 Rauhallinen lämmön nosto, samalla seuraten,
miten Suomi käyttäytyy. Päivittäinen
jälkipalaveri mediassa,
 Maksimikuorman kokeilu. Tsekataan, miten
käy...
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 Testauksessa liikaa dataa, liikaa järjestelmiä –
vaikutuksia ei nähdä suoraan, vaan ne
piiloutuvat tilastojen taakse. Pienempi
testisysteemi olisi parempi

Testaukseen oppia
jääkiekosta... (11/2010)

 Suunnittele liikkeesi siten, että pystyt
syöttämään vapaalle pelaajalle, joka parhaiten
edistämään tavoitetta. Tämä on hyvä
testaustyönkin priorisointimalli.
 Wayne Gretskyn paras taito oli koko pelikentän
näkeminen "lintuperspektiivistä". Älä näe vain
omaa tonttiasi. Ymmärrä kokonaistuote ja
toisten työt, näkökulmat ja tarpeet.
 Jos maali ei ole edes kaukalossa tai kohdallaan
(tavoitteet kunnossa) ei kannata pelata.
 Sääntökirjasta eli prosesseista (tai projektin
toimintatavoista) pitää olla yhteinen käsitys
ennen pelin aloitusta.

Päivää,
Alallamme otetaan usein mallia, analogioita,
metaforia ja käsitteistä urheilunkin puolelta,
vaikkapa australialaisesta pallopelistä tai
itämaisista kamppailulajeista. Mutta entä
jääkiekko? Onko se jäänyt vain yritysjohdon
valmennukseen, vai onko käynyt niin onnekkaasti,
että sen oppeja ei enää siirretä oikeaan
työelämään? Kun niitä voittojakaan ei ole tullut
viime aikoina...
Mutta kenties kannattaa kerran
vuosikymmenessä reflektoida jääkiekon oppeja
testauksen maailmaan. Alla pikaista luonnostelua.
Oletan, että asian tolkullisuus katsojan silmässä
riippunee paikkakunnasta – Tampere on
jääkiekkokaupunki, mutta muualla väestöä
yhdistävät muut kulttuuri-ilmiöt.
–––––––––
 Selkeät perustoimintamallit luovat stabiilin
alustan, jonka päällä voi improvisoida ketterästi.
 Liike on pelin ja testauksen ydin. Liike tuo
tilaisuuksia, sijoittumisen paljastaa uusia
mahdollisuuksia.
 Toisto tuottaa tuloksia – maali ei synny jokaisella
laukauksella eikä bugi jokaisella testillä. Mutta
aktiivinen laukoja tekee enemmän maaleja ja
pyrkimys testata enemmä paljastaa enemmän
vikoja – kunhan laukaus kohdistuu maaliin ja
testi johonkin relevanttiin asiaan...
 Lämmöllä muistetaan mestarit, jotka auttavat
toisia, syöttämällä ja tekemällä heille
onnistumisen tilaisuuksia.
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 Työn mielekkyys syntyy sen merkityssisällöistä.
Jos kumikiekon siirtäminen maaliinkin saa
ihmisten sydämet sykkimään, miten testaus
voisi olla tylsää?
 Tiimin herättäminen ja motivointi on tärkeä
"kapteenin" (testauspäällikkö tai tiimin henkinen
johtaja) tehtävä.
 Mestarin tunnusmerkki on kyltymätön pyrkimys
kehittyä.
 Pelkkä peli (projekti) ei riitä taitojen
kehittämiseen. Tarvitaan jatkuvaa kehittämistä,
mutta ei vain "harjoituksia", vaan
monipuolisempaa.
 Perustaitojenkin parantaminen on aina tarpeen.
 Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ei riitä.
Tiimiä (joukkuetta) pitää kehittää
kokonaisuutena.
 Yksittäisen ketjun (tiimin!) kehittäminen omana
aktiviteettinaan olisi sensijaan ajanhaaskuuta –
koko joukkue (yksikkö) on hyvä kehittämisen
kohde. Ketjuja käsitellään toki siinä toimijoina,
mutta ilman rajoja, dynaamisina olioina.
 Ei ole olemassa yhtä ja oikeaa pelitapaa. Pitää
valita sellainen, joka sopii joukkueelle.
 Tiimissä tarvitaan erilaisia ihmisiä. Mestarimaalintekijä (mestari-buginlöytäjä, joka löytää
isot bugit kovissa paikoissa) ei pysty tekemään
paljoakaan ilman hyviä puolustajia ja
maalivahtia. Ja rauhallinen pelinrakentaja pitää
homman kuosissa.
 Kiekkoilijat tietävät hyvin oman tasonsa ja
joukkueensa tason – ollaanko maailman kärkeä
vai nelosdivaristasoa. IT-maailmassa tämä ei ole
lainkaan selkeää. Tätä on parannettava.

 Organisaatiossa tarvitaan aina valmentajia, eikä
vain johtajia tai päälliköitä. Kun kiekkojoukkueen
tekemisiä käsitellään mediassa, esillä on paljon
useammin valmentaja kuin toimitusjohtaja.
 Kun jääkiekkojoukkue ei menesty, epäillään
ensimmäisenä valmentajaa. Mitä ajatellaan, jos
testaus ei suju?

 Jonain päivinä ei bugia kertakaikkiaan saataisi
aikaan. Silloin firman lehdessä vaadittaisiin
johtajan eroa
 Arveltaisiin, että ulkomainen johtaja saisi
porukasta eniten irti
 Toiminnan onnistumiselle olisi hyvin
konkreettiset, kaikkien hyväksymät mittarit

 Huippuhyökkääjissäkin on erilaisia tyylelejä.
Hyvä valmentaja käyttää ihmisten taitoja
harkiten, sopivassa roolissa ja tehtävässä.

 Kuuluisa tähtitestaaja löytäisi hienoja bugeja,
mutta veisi samalla muilta onnistumisen
paikkoja

 Palautuminen on tärkeää jaksamiselle. Miten
testaustiimi palautuu raskaasta rupeamasta?

 Testausta tehtäisiin illalla, ettei se haittaa
työntekoa

 Ammattilaisen infrastruktuurin pitää olla
kunnossa. Jää kunnostetaan uuden veroiseksi
ennen jokaista erää. Mitä vastaavaa tehdään
ennen jokaista testauskierrosta tai sprinttiä?

 Huonot testaustiimit potkittaisiin projektista
ulos jo alkumetreillä

 Varustehuollon pitää olla jatkuvaa. Lähkäammattilainen ei pelaisi rikkinäisillä varusteilla
tai ikivanhalla mailalla.
 Jääkiekko ei ole oikea ratkaisu jokaiseen
tilanteeseen. Mutta selkeä laji on hyvä perusta.
Parempi kuin jääkiekon sotkeminen on vaihtaa
lajiksi kaukalopallo tai ringette – silloin sen
uuden tavan rajoitukset ja säännöt ovat selkeät.
 Jääkiekkojoukkue ei tarvitse analogioita, termejä
ja metaforia muilta aloilta. Lajin itsetunto ja
itseymmärrys on kyllin vahva!

Jos testaus olisi jalkapallon
EM-kilpailu, millaista se olisi?
(6/2012)

 Testaus olisi täysin käsityötä. Uuteen
monitorointiteknologiaan kohdistuisi toivoa,
mutta myös vahvaa vastustusta
 Perusprosessi olisi sama vuosisatoja
 Tiimissä olisi jokaisella tietty rooli, vaikka
ammattititteli on sama
 Rationalisoijat arvelisivat, että koko hommasta
voisi luopua, koska siitä on niin paljon kuluja
 Suomi olisi huono
 Jne...

Jos testaus olisi... lentopalloa
(09/2014)
Onko nyt maamme kehittymisessä päästy siihen,
että testausta ei tarvitse enää reflektoida
suhteessa talvisotaan tai jääkiekkoon, vaan
voimme miettiä, mitä opittavaa voisi olla
lentopallosta?
Jos testaus olisi lentopalloa...
 Toiminta olisi kevyttä - vain verkko, pallo,
taitavia ihmisiä ja sali, jonne ei sada vettä ja
jossa tarkenee. Ei tarvita kallista tekniikkaa sun
muuta painolastia.
 Jokainen tiimiläinen olisi hereillä ja akviivinen
joka hetki, mutta rytmi on sovitettu jaksamiseen.

 Eri tiimien tekemiä softan versioita testattaisiin
keskenään ja parempi pääsisi aina eteenpäin
prosessissa
 Bugeja löytyisi harvakseltaan. Kun sellainen
löytyy, koko yritys riemuitsee seisaallaan
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 Bugit testattaisiin HETI, kun kädet saadaan
niihin kiinni (kun pallo on yli verkon). Asioita ei
SAA jättää myöhemmäksi.
 Kuitenkin olisi muutama toisiaan täydentävä
testaustaso - heti verkolla ja toinen taso takana;
kumpikin on kriittinen.

 Koska peli on nopeaa, kaikki vastaantulevat
tilanteet ja omat testaustavat olisi mietitty
etukäteen, jotta reagointi on välitöntä.

 Oman uran alussa olisi selvää, että
mestariluokkaan on pitkä matka ja siksi pitää
oppia nykymestareilta jokainen nyanssi

 On olemassa standardin kuvaava sääntökirja,
mutta sen mukaan toimiminen ei kerro tiimin
kyvykkyydestä, pelikirjasta, taktiikasta tai tyylistä
mitään. Standardi kirjattiin kuvaamaan
ajankohdan yhdessä sovittu fiksuin pelitapa.
Mutta standarin ulkopuolinen peli on aina oma
lajinsa ja standardi pakottaa markkinoille
pyrkijät tiettyyn muottiin.

 Olisikohan hänellä taskussaan kirje, jossa
todetaan hänen osaavan "perustason asiat"...

 Kun testataan eli isketään, ei tehdä sitä muodon
vuoksi, vaan tarkasti tähdäten sinne, missä voisi
olla heikko kohta. Turhia testejä ei tehdä, koska
niistä on vain haittaa. Testejä ei lasketa, vaan
vain tuloksia.
 Jos hienokin testi menee yli skoupista, se on
turha. Vain se testaus, mistä on hyötyä, on
hyödyllistä.

 Hän siirtäisi osaamistaan avoimesti nuorille
aivan samoin kuin aiemman sukupolven
suurmestarit auttoivat hänet työuran alkuun
 Hän muistaisi positiivisuuden ja
itseluottamuksen tärkeyden: vaikka sidosryhmäyleisö ei olisikaan aina puolellasi, positiivinen työ
vie voittoon
 Formaalien speksien lukutaito puuttuisi, mutta
sillä ei olisi mitään vaikutusta kyvykkyyteen
 Yli 70-vuotiaana hän tulisi joka vuosi
paremmaksi
(Elämäkerta vuodelta 2012 kertoo lisää: When I
left home : my story)

 Tiimissä on kaikilla vahvuutensa, joita käytetään.
Yksi on hyvä syöttäjä, toinen kova iskijä.
 Ilman egotonta syöttöpeliä mikään ei toimi.
Syöttäminen ei ole "handoveria", vaan pelin
normaali piirre.
 Toiminnassa on näkyvä tehokkuuden estetiikka.
Mitään ei voisi jättää pois, mutta samalla on
selvää, että siitä ei puutu mitään.
 Jne...

Jos blues-mestari Buddy Guy
olisi testaaja... (5/2012)

Jos presidentit toimisivat
testauksessa, miten he
toimisivat? (9/2013)
Päivää,
Täällä on taas niin hiljaista, että voi kuulla omat
ajatuksesta. Ajatellaanpa siksi seuraavaa: jos
presidentit toimisivat testauksessa, miten he
toimisivat?
 Urho Kekkonen lähettäisi myllykirjeen
kehittäjille: "tehkää parempaa softaa, saatanan
tunarit!".

Päivää,

 Mauno Koivisto korostaisi, että tärkeintä on
testausprosessi, ei lopputulos.

Pyhäpäivän ratoksi on hyvä pohtia jotain
tärkeääkin. Kuten esimerkiksi sitä, että jos vanha
blues-mestari ja huippukitaristi Buddy Guy olisi
testaaja, millainen testaaja hän olisi...

 Martti Ahtisaari esittäisi, että ehkä bugeista
päästään eroon käynnistämällä
rauhanneuvottelut kehittäjien ja käyttäjien
välillä.

 Hän tiedostaisi erilaisia käyttäytymismoodeja:
toisten sessioissa testataan speksien mukaan ja
omilla keikoilla revitellään ihan vapaasti

 Mao raportoisi löytävänsä 10 000 bugia päivässä
manuaalisella testauksella.

 Improvisoinnin ja exploroinnin pohjana olisi
aina ikivanha vakaa "12-tahtinen" testaus-blues,
joka pitää homman kasassa
 Hän muistaisi sekä perinteen että jatkuvan
uudistumisen arvon

 Lyndon B. Johnson ulkoistaisi testauksen
Vietnamiin.
 Bill Clinton huolehtisi testauspäällikkönä
tiiminsä sukupuolijakaumasta.
 Josef Stalin teloittaisi bugeista valittavat
asiakkaat.
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 Nicolae Ceaușescu ei itse osallistuisi asiaan,
mutta hänen vaimonsa Elena olisi aihepiirin
johtava tiedehenkilö ja kirjoittaisi kymmeniä
testauskirjoja.

 Keskeinen osa äänestyksestä (ainakin
"helpoimmat ehdokkaat") tehtäisiin
halvemmissa maissa.
 Ketterät äänestäjät perehtyisivät valikoimaan
viimeisellä vastuullisella hetkellä äänestyspaikan
jonossa.

 Jne...

Jos Mauno Koivisto olisi ollut
testausalalla (5/2017)
Yksi yhteiskuntamme suurmiehistä, presidentti
Mauno Koivisto, on kuollut. On aika miettiä,
millainen hän olisi ollut testausalalla:
 Hän olisi tehnyt väitöskirjan "Sosiaaliset suhteet
turkulaisessa testausyksikössä".
 Johtajana hän olisi ajanut tiukkaa
talouspolitiikkaa – testauksen budjetin pitää olla
hallinnassa.
 Toiminnan kehittäjänä hän olisi ollut maltillinen
uudistaja ja hyvin suosittu testauskansan
parissa.
 Testauksessa hän sovelsi matalaa profiilia, jolla
vältetään politikointi "on oltava matalana, että
vihollinen ei osu".
 Matalaan profiiliin kuuluivat lämpimät suhteet
muiden yksiköiden johtajiin, mitä auttoi suuren
naapuriyksikön bisneskielen osaaminen.
 Politiikka olisi selvästikin onnistunut
turbulentissa bisnesilmastossa.
 Demokraattina hän olisi aktiivisesti vähentänyt
yksikön johtajan valtaa ja tehnyt toiminnasta
osallistuvampaa, mitä myöhemmin olisi pitänyt
liioiteltuna (se olisi kuitenkin ollut tärkeä reaktio
aiemman johdon "diktatuuriin").
 Jne...

 Systemaattisten äänestäjien äänet voitaisiin
automatisoida ja siten tehostaa prosessia.
 Äänestystä ei tehtäisi massiivisina kierroksina,
vaan suosittaisiin jatkuvaa äänestämistä ja
presidentin vaiheittaista vaihtamista.
 Äänestyksen ohjeet annettaisiin englanniksi.
 Äänestyksestä olisi kansainvälinen standardi,
mutta kukaan ei noudattaisi sitä.
 Jos presidentti osoittautuisi huonoksi, siitä
syytettäisiin äänestysprosessia.
 Äänestys keskeytettäisiin, koska aika loppuu.
 Äänestäjien määrää pyrittäisiin minimoimaan
seuraaviin kertoihin prosessin tehostamiseksi.

Onko ajankohtaisempaa
teemaa kuin tämä: Jos
testaus olisi Euroviisut,
millaista testaus olisi...
(5/2012)
Ajatuksen pohtiminen on väistämättä tärkeää,
sillä onhan Euroviisut ikiaikainen, menestynyt
instituutio. Eipä siis väistetä sitä!
Alla vähän alkua:
 Mitä kevyempi testausalihankkijan ammattitaito,
sitä suurempi näyttävyys
 Suomella olisi kovva kilpailu "halpamaita" vastaa

Jos presidentinvaalit
järjestettäisiin kuin testaus
(1/2012)
 Toiselle kierrokselle vaihdettaisiin uudet
ehdokkaat, sillä mitä järkeä on saman kansan
äänestää samoja ehdokkaita uudestaan.
 Jos ehdokkaita ei vaihdettaisi, vaihdettaisiin
ainakin kansa.

 Suurin osa testauksesta olisi käytännössä
samanlaista
 Prosesseissa olisi dominoivaa rytmisyys ja
toistuvat pääosat
 Kaikki adhoc-maisilta vaikuttavat sessiot on
täysin skriptattu
 Tiimin koolla ja tuloksellisuudella ei olisi
korrelaatiota
 Yhden onnistuneen projektin jälkeen
kuviteltaisiin tason nousseen pysyvästi

 Muutamat ehdokkaat olisivat selkeitä
duplikaatteja, vanhentuneita tai eivät toimisi
lainkaan.
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 Verbaaliset kuvaukset olisivat kuulijakunnalle
useimmiten kuin "vieraalla kielellä", vaikkakin
vihjeistä ymmärtää, mistä on kyse

Minkä värinen on testaus?
(7/2013)

 Henkilökunta olisi pääosin nuorta, koska
testauksen tilaajat pitävät nuorista ihmisistä

Päivää,
Kesän väriloistossa on hyvä hetkisen miettiä, mikä
väri kuvastaisi testausta parhaiten, mikä on sen
väri?

 Työasuna olisi usein pienikokoinen hame
 Jne...

Jos testaus olisi musiikkia...
(6/2015)
Päivänä eräänä tuli puheeksi, millainen musiikki
kuvaisi erilaisia ohjelmistokehityksen tyylejä.
Tajusin vartti sitten, että sitä ei ole vielä taidettu
pohtia edes testauksen osalta! Katsotaanpa...
eikun kuunnellaanpa:
 Aloittelevan yrityksen vähätaitoinen testaus:
Kymmenvuotiaat koululaiset soittamassa
nokkahuilulla Ukko Nooaa.

 Valkoinen: puhdas, viaton, ei-politikoi, totuuden
väri. Sen pitää olla tämä!
 Sininen: toivon, positiivisuuden, hyvinvoinnin,
tulevaisuuden vär. Yritysten yleisin logon väri -integraatiota professionaaliin arkeen. Tämä se
on, varmasti!
 Punainen: Jarruvalo, intohimon ja vaaran väri,
kertoo ei-triviaalisuudesta, isosta energiasta,
joskus seksikkyydestä. Tämä ei ole leikkiä. Ihan
selvästi testauksen väri!
 Harmaa: business as usual, neutraalius, arjen
väri, valmiina olemaan kumppani mille tahansa
muulle värille, hopeanharmaa on peilin väri –
asioiden reflektointi, peili ei valehtele. Kuulostaa
tosi hyvältä!

 Testiautomaatiosentrinen testaus:
Syntetisaattori-pop.
 Tutkiva testaus: Free jazz.
 Perinteinen ääriskriptattu manuaalinen testaus:
Sotilassoittokunta esittää taas saman marssin.
Huomenna uudestaan.

 Keltainen: vaihtuuko punaiseen vai siniseen?
Auringon, energian väri. Energiaa ja
varovaisuutta -- tärkeä yhdistelmä. Siksi väri on
tämä

 Kuormitustestaus: Kotimainen heavy-yhtye.
Volyymi asennossa 11.

 Kullanväri: arvojen, laadun, virheettömyyden,
pitkäjänteisyyden väri. Paras valinta isolla erolla!

 UX-testaus: Kokeillaan eri lajeja.

 Käytettävyystestaus: [Sori, en saa CD:tä pois
hankalasta pahvikotelosta.]

 Vihreä: positiivinen energian, vauhdin,
terveyden väri. Kaasu pohjaan testauksen
antaman tiedon avulla, tieto lisää energisyyttä ja
iloa, testauksen avulla tehdään systeemeistä
terveitä. Ei voisi olla osuvampaa väriä!

 Mallipohjainen testaus: Tietokoneen generoima
muzak.

No niin, nyt on testauksen väri aika tarkasti
selvillä.

 A/B-testaus: Sama bändi, mutta singlen
kääntöpuolella on ihan vähän erilainen biisi.

 Tietojärjestelmän hyväksymistestaus: "Soittakaa
tangoa, tai tulee puukosta!"

 Rikas, monimuotoinen testaus: Karaoke Hits
2015.

Alustava vappukevennys: Jos
testaus olisi vappupallo...
(4/2012)

 Standardoitu testaus: Kai te osaatte lukea
nuotteja? Sitten sen kuulee.

Jos testaus olisi vappupallo, millainen pallo se
olisi?

 Jne...

 Fuzzing: Anna, kauppias, sieltä ihan mikä pallo
tahansa, kyllä se lapsille kelpaa.

 Videon laadun testaus: Ei niin väliä, mutta
stereossa on hyvä olla kullatut liittimet.

 Globaalisti hajautettu testaus: Taivaalle
karkaava kallis vappupallo.
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 Integrointitestaus: Pitikö se pallo puhaltaa
ennen autoon menoa?
 Ketterä testaus: Pieni, taskukokoinen pallo, jossa
on lyhyt naru. Sopii myös pallopeleihin.
 Lokalisointitestaus: Kommunistien vappupallo
kokoomuksen vappumarssilla.
 Mallipohjainen testaus: Vappupallon sijaan
A4:lle tulostettu pallon ääriviivakuva.

 Edellämainittu on samalla eräänlainen
lokalisointitestaus, koska siinä koetellaan
muualta tulleen nuoren transformaation
laadukkuutta.
 Kuormitustestaus – kylmään veteen laskeminen
on aikamoinen kuormitustekijä, mutta
teollisuudessa ei voi toimia, ellei sitä kestä.
 Volyymitestaus – fukseja pitää mahtua koriin
sopiva määrä.

 Regressiotestaus: Viimevuotinen vappupallo.
 Savutestaus: Vanhan hyvän ajan vetytäytteinen
pallo.
 Staattinen testaus: Vappupalloa ei ole täytetty.
 Uusi kansainvälinen testausstandardi: Valtava
rypäs neliskanttisia toisiinsa tarttuneita
vappupalloja, joiden kaikkien kanssa täytyy
pärjätä.
 Vakioitu testauspalvelu: Kaikki pallot ovat
samanlaisia.

 Turvallisuustestaus – miten ihminen ja tiimi
käyttäytyvät näin kohdeltuna.
 Jne...

Mitä voimme oppia
testauselämään
vappuruoista? (5/2015)
Päivää,

 Vesiputousmallin testaus: Sori, vappupallon
ostamiseen ei ole enää rahaa.
 Jne....

Teekkarikaste ja nykyajan
testauksen monimuotoisuus
(4/2017)
Päivää,
ICT-testauskulttuurin valtavirtaa on nähdä
testauksen stereotyypit toiminnallisen testauksen
johdannaisina. Mutta testausta on monenlaista
eri konteksteissa ja nykyaika edellyttääkin
testauksen laadukasta soveltamista erilaisissa
tilanteissa ja monimuotoisille kohteille, joissa
yhdistyvät erilaiset testauskulttuurit.
Vappuna tapahtuva Tamperelainen teekkarikaste
voidaan kaikenlaisten initiaatioriittien tapaan
nähdä soveltuvuustestauksena. Siinähän
lasketaan nippu Tampereen teknillisen yliopiston
ensimmäisen vuoden opiskelijoita nosturista
roikkuvassa korissa kylmään Tammerkoskeen.
Joka testin läpäisee on siis soveltuva teekkariksi.
Testillä on usea alatavoite:
 Kulttuurisen yhteensopivuuden testaus – fuksin
pitää olla korissa ja rituaalissa kuin kotonaan.
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Vapun lähestyessä on jälleen hyvä hetki hiljentyä
miettimään sen sanomaa nykyihmiselle. Eli
tärkeimpänä kysymyksenä: mitä testauksen
maaima voisi oppia vappuruoista?
 Tippaleivän selkeä viesti: Asiat voivat olla
päällepäin kaaoksessa, mutta loppujen lopuksi
kaikki on selkeää, kun nostaa abstraktiotasoa -tai laittaa silmät kiinni.
 (Hillo)munkkien humanistinen viesti:
Epämääräisinkin vetelys voi muuttua kuumaan
paikkaan joutuessaan loistavaksi, aivan
herkuksi, jolla on asialleen punaisena hehkuva
sydän.
 Nakkien tärkeä ajatus: Prosesseille on hyväksi
pienet annokset, syklisyys. Hyvä paketointi tekee
toiminnasta skaalautuvaa ja hallittua.
 Perunasalaatin karu totuus: Joillekin kelpaa
tässä maailmassa mikä tahansa.
 Silliaamiainen muistuttaa tästä: Merkityssisällöt
ja symboliarvot ovat kulttuurissa joskus yhtä
tärkeitä kuin rationaaliset seikat. Rituaalit ovat
tärkeitä huipulla ja notkoissa.

 Vapppulounas: Ruokana, kuten
testauspalvelunakin voi olla mitä tahansa
arkisen laadukasta, mutta kokonaisuus tekee
siitä muistettavan. Kyse on aina
kokonaistuotteesta, kokonaispalvelusta, jossa
teknis-kulinaarisella ytimellä on pienempi osuus
kuin kuvitellaan. Sen päällä on oikea paketointi,
ajoitus, sitoutuminen, palvelukokemus ja
odotusten täyttyminen järjen ja tunteen tasolla.

6. Valmistus ulkoistettu Saarioiselle. Ruoka
tehdään "jossain".
7. Globaalin standardin mukaisuus takaa laadun.
Siis McHampurilainen.
8. Ravintompyrän täyttyminen eli monipuolinen
syöminen on olennaista.
9. Työt tehdään ensin valmiiksi, sitten syödään,
jos ehditään.
10. Syön pitkin päivää pieninä annoksina.

Jos testaus olisi syömistä,
millaista syömistä se olisi?
(10/2013)

11. Suunnittelen sunnuntaina koko seuraavan
viikon syömiset.
12. Mietitään sitä sitten, kun on nälkä.
13. Syön aina kun on mahdollista.
14. En syö koskaan. Se vain hidastaa projekteja ja
maksaa rahaa.
15. Keittiön sertifikaatti on ruokalistaa tärkeämpi.
16. Jotain muuta?

ICT-alan mestarikokit? Voiko
MasterChef Australia antaa
neuvoja? (8/2017)
MasterChef Australia on hienoimpia tv-ohjelmia.
Se on osaamisen ja oppimisen ylistys. Vaikka
kotikokit tekevät siinä komeita annoksia,
pääpointti on aina: miltä ruoka maistuu? Siksi
ohjelmasarjaa on ollut hienoa seurata jo
muutaman vuoden.

Päivää,
Viime viikolla ilmestyvää Laatu ja testaus -lehteä
odotellessa täytyy ajatukset suunnata muihin
asioihin. Esimerkiksi tähän olennaiseen kysymykseen: jos testaus olisi syömistä, millaista syömistä
se olisi?

Joitakin vaihtoehtoja:
1. Koulun kumiperunat ja mysteeriliha. Mutta on
pakko syödä.
2. Usean ruokalajin gourmet-illallinen.

Voisiko siitä ottaa oppia muuallekin? Vaikkapa
ICT-systeemisen kehittämiseen?
 Ei-vielä-mestari ICT-kokki ottaisi aina kaupasta
uusimmat ruoka-aineet (kielet ja kirjastot) eikä
ehkä miettisi, mitkä ovat klassikoita ja hyväksi
havaittuja.
 ICT-kotikokki laittaisi annokseen kaikkea mahdollista uutta ja jännää, sopisivatpa ainekset yhteen tai eivät. Jos komponentit eivät toimi
yhdessä, on ihan sama miten hyviä ne ovat
sellaisinaan tai jossain muualla.
 Komponenttien valmisteluun kuluu aina aikaa ja
aloitteleva ICT-kokki ottaisi työn alle ihan liikaa
tavaraa ja olipa kokkaustapa miten inkrementaalinen tahansa, kokonaisuus olisi koko ajan ja
toimitushetkellä ihan rikki.

3. Ketterä pyttipannu oman maun mukaan.
4. Pikaruokaa while running.
5. Kotiruokaa, jossa tunne on tärkein.
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 Kun jokin elementti ei onnistukaan (rajapinta ei
kiinteydykään vatkatessa), kotikokki menee aina
paniikkiin ja häntä pitää ohjeistaa, että juuri nyt
ei sekoilla, vaan vedetään henkeä ja mietitään,
miten homma saadaan kotiin tavoitteiden
henkeä maksimoiden.

 Raja-arvotestaus: -1, 0, 1, 1999, 2000, 2001

 Usein toistuu se, että tarvittavaa infraa ei ole valmisteltu (uuni on kylmä) ja sitten taas
odotellaan.

 Yksikkötestaus: Huhtikuu

 Isoimmat kotikokin mokat ovat kuitenkin
klassisia: kana on raakaa tai kalassa on ruotoja.
Jokaisessa ammatissa pitää osata perusasiat.
 Jokaisessa "projektissa" toistuu se, että omaa
tuotosta ei ole testattu: "maistoitko kastiketta?".
Kun jokainen annos on uniikki, testauksen jättäminen asiakkaalle on katastrofi. Se ei ole tapa
tehdä palauteluuppi tai tapa oppia, vaan tapa
lopettaa työsuhde jo alkuunsa.

 Negatiivinen testaus: 2Oll
 Virheiden kylväminen: 0211
 Järjestelmätoimittajan lupaama testaus: 2012
 Spesifikaatioperusteinen testaus: 2006-2009
 Mallipohjainen testaus: Kalenterivuosi
 Regressiotestaus: Tämä vuosi, tämä vuosi, tämä
vuosi...
 Jne...

Jos juhannus olisi kuin
testaus, millainen se olisi?
(6/2011)

 Menestyvän kokin pitää tuntea kaikenlaiset
raaka-aineet ja välineet. Hänelle ei riitä olla "fullstack" eli tehnyt joskus yhden alkuruoan,
pääruoan ja jälkiruoan. Pitää hallita kaikenlaiset
tilanteet.
 Jne...
Tv-sarja on selvästi viisauden aarreaitta!

Vuotuinen ajantieto: Jos
testaus olisi vuosi, mikä
vuosi se olisi? (1/2011)

Päivää,

Usein esitetty ajantietokysymys on: Jos testaus
olisi vuosi, mikä vuosi se olisi? Tätä kannattaa
pohtia näin vuoden vaihtuessa. Alla muutama
lähtökohta...

Tähän tärkeään ja kohta akuuttiin kysymykseen ei
ole vielä saatu vastausta, joten pohditaanpa asiaa.

------------

 On se tänäkin vuonna, mutta alihankkija viettää
sen puolestamme.

 Tänä vuonna sitä ei olisi, koska se unohtui
suunnitelmista.

 Kuormitustestaus: talvisota 1939

 Juhannus vietetään tänä vuonna Kiinassa, minkä
vuoksi sen viettäminen täytyy ohjeistaa
huolellisesti.

 Protokollatestaus: Yhdistyneet kansakunnat
perustettiin 1945
 Kenttätestaus: Vietnamin sota syttyi 1964

 Tänä vuonna se on viiveiden vuoksi vasta
syyskuun lopussa ja vähän niukempana.

 Käytettävyystestaus: Summer of love 1967
 Ketterä testaus: Euroopan hullu vuosi 1968 –
kaikki on mahdollista

 Valitettavasti kokko paloi jo savutestissä.
 Tänä vuonna keskikesän juhla hoidetaan
järkevämmin jatkuvana prosessina koko vuoden
aikana, tunti viikossa.

 Hyväksymistestaus: ETYK-vuosi 1975
 Järjestelmäintegrointitestaus: Berliinin muuri
purettiin 1989

 Jos syksy ei oikein sujuisi, siitä syytettäisiin
juhannusta.

 Tietoturvatestaus: Y2K-vuosi 2000... mitä
tapahtuu?
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Jos joulukuusen hankinta
olisi kuin testaus tai
nykyaikainen
ohjelmistokehitys...
(12/2015)

 Jne...

Testauksen opeilla
tehokkuutta Linnan Juhliin
(12/2012)
Päivää,

Päivää,

Testauksen kehittämiseksi on tärkeää miettiä,
olisiko muilla elämänalueilla jotain
toimintamalleja tms., joista voisi saada uusia
ideoita toimintamalleiksi tai tekniikoiksi. Mutta
entä toisin päin? Voisiko testausalan tavoilla
parantaa jonkin muun alan toimintaa?
Presidentinlinnan uuden vuoden vastaanotto
voisi olla hyvä case. Mitäpä, jos siellä
sovellettaisiin 2000-luvun testauksen käytäntöjä?
Vaikka osa-optimointi ei olekaan hyvä idea,
tarkastellaan ensin vaikkapa vain vieraiden
kättelyä ja sen parantamista. Helposti näemme
useita mahdollisuuksia:
 Ulkoistus Kiinaan. Siitä tulee toki vieraille
matkapäiviä ja kauheasti kuluja (ja muutama
hukkuu varmasti matkalla), mutta säästöä se on
pienikin säästö.
 Missään nimessä ei tuollaisessa ruuhkahuipussa
kannata käyttää kallispalkkaista presidenttiä.
Palkataan opiskelijoita kättelemään vieraat.
 Kättely on sellaista toistotyötä, että se ei oikein
sovi nykyajan ihmiselle. Automatisoidaan se.
Kaksi kättelyrobottia tekee homman
tehokkaasti.
 Klassinen steppeihin perustuva kättely on maan
tapa, mutta voisiko "tutkiva kättely" tuoda
paremman tuloksen? Kunnollinen vieraan
explorointi voisi olla iso parannus.
 Onko kättely pakko tehdä reaalimaailmassa?
Eikö simulointi toisi riittävällä tasossa saman
tuloksen? Hoidetaan kättely siis
virtuaalimaailmassa, jossa se voidaan myös
tehdä paljon nopeammin.

Moni on _varmasti_ miettinyt, millainen joulukuusi
olisi, jos se olisi kuin testaus ja nykyaikainen
ohjelmistokehitys:
 Se hankittaisiin vasta, kun riittävän moni
valittaa, että miksei sitä ole.
 Myyntipisteestä ostettaisiin kaikkein halvin.
 Kuusi ostettaisiin näkemättä, myyjän
powerpointtien ja tarjouksen perusteella.
 Kuusi rakennettaisiin parin viikon sprinteissä,
mutta siitä kehittyisikin vahingossa kokko.
 Ketterissä perheissä kuusta ei ostettaisi, vaan
odotettaisiin, että se jotenkin "emergoituu"
olohuoneeseen.
 Kehittyneissä kodeissa se tehtäisiin kokoamalla
fraktaalialgoritmien tuottamat täydelliset osat
täydelliseksi mallipohjaiseksi kuuseksi.
 Ensin hankittaisiin Minimum Viable Kuusi, jonka
suunnilleen kehtaa laittaa olohuoneeseen ja
sitten mietittäisiin parempaa versiota, mutta
myyntipiste olisi silloin jo suljettu.
 Joku tilaisi sen hinnan vuoksi ulkomailta, mutta
speksiin tulisi pieni virhe ja lopputulos olisi
väärän värinen ja hassun muotoinen.
 Joku tilaisi sen suurimmalta kuusitoimittajalta
kuvien perusteella, mutta saisikin
kaksiulotteisen kuvan, koska sellainenhan oli
kuvassa eli tilauksessa.
 Jne...

 Kannattaako tosiaan kätellä kaikki?
Priorisoidaan vieraat ja kätellään timeboksatusti ne, jotka ehditään.
 Lisää parannuksia?
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Miksi joululahjatuotteilta ei
kannata odottaa korkeaa
virheettömyyttä? (12/2010)

 Kulttuuri: Joulupukin tuotekehitys- ja valmistusyksikkö on "paja", mikä terminä viittaa käsityöläismäiseen kulttuuriin, johon ei yleensä liitetä
teollisen toiminnan laadunvarmistustoimia.
Näkökulma on tuotanto-orientoitunut.
 Ei testausta: Tonttujen töistä kertovissa
dokumenteissa korostuukin tuotteen
implementointi, mutta mitään mainintoja
testauksesta ei ole. Testaus jätetään ilmeisesti
pääosin loppukäyttäjälle.
 Laatujärjestelmä: Pajan laatujärjestelmässä ei
ilmeisesti sovelleta mitään hyväksi havaittua
laatujärjestelmästandardia.
 Jne...

ISO 29119-24 Testing in
Christmas - General
principles (12/2014)

(Täydentämään bugien syntymiseen liittyvää
keskustelua...)

Päivää,

Joulua edeltävinä ammatillisen toiminnan päivinä
pohdittavaksi, miksi joululahjatuotteilta ei
kannata odottaa korkeaa virheettömyyttä.
Pohditaanpa Joulupukin tehtaan
toimintajärjestelmää:
 Osaamiskuilu: Lahjat ovat usein monimutkaisia
sulautettuja järjestelmiä. Kuitenkin Joulupukin
pajan työntekijöitä sanotaan "tontuiksi", joksi
suomessa kutsutaan älyllisesti rajoittuneita,
usein toimissaan epäonnistuvia ihmisiä.

Joulun ajan hiljaisuus on iskenyt foorumillemme.
Rikotaan sitä sen verran, että muistutetaan ISO
29119:n uusimmasta osasta "Testing in Christmas
- General principles". Standardin kuvaamat
keskeiset periaatteet ovat:
 Bugikanta pitää joulusiivota huolella
 Suunnittele testit yhdessä lasten kanssa;
tärkeintä on tekeminen, ei tulos
 Tee kuitenkin kaikki kuten aina ennenkin

 Tuotteen elinkaari: Sesonkituotteiden elinkaari
on lyhyt – tuotetta ei kehitellä ja kypsytellä ajan
kanssa, vaan se suunnitellaan ja toteutetaan
edellisen joulun ja tulevan joulun välisenä
aikana.

 Käytä testaustyökaluina uusimpia leluja

 Kiire: Usein kehittely saatetaan aloittaa vasta,
kun lapsilta saadaan vaatimusmäärittely, eli ns.
"toivomuskirje". Tämä ajoittuu hyvin lyhyelle
ajalle ennen joulua.

 Jos testattavaa on pöydässä ihan liikaa, määrä
on juuri oikea

 Vaatimusprosessin keveys: Vaatimusmäärittely
on usein hyvin suppea (ei-toiminnallisia
vaatimuksia ei koskaan aseteta) ja todellisista
asiakkaan tarpeista ei keskustella asiakkaan
kanssa.

 Testaa hyvim, sillä tontut katselmoivat työtäsi
ikkunan takaa
 Muista, että testauksen katselmoijat ovat usein
tonttuja

 Jos testattavaa kuitenkin on liikaa, loput ehtii
hyvin testata myöhemmin, kunhan testit eivät
mene vanhoiksi
 Visualisoi testausta värillisillä palloilla
 "Vihreät testit" ovat kiva näky olohuoneen
pöydällä, mutta ei niillä elää voi
 Piirileikki kuusen ympärillä ei varsinaisesti edistä
asioita
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 Varmista, että ohjelmalla on palautusoikeus, jos
se ei miellytäkään saajaansa
 Rekiretki aikaisin aamulla kamalassa pakkasessa
kiinteyttää ja motivoi testaustiimiä

(Kuormittamisen vähentäminen.
Stressilupauksessa luvataan ottaa vähemmän
stressiä)
 Staattinen lupaus

 Pienimpiä asiakkaita muistetaan erityisesti

(Lupaus, jonka pohjalta ei tapahdu mitään. Ei
suositella)

Uudenvuodenlupausten
suunnittelutekniikoita
(12/2011)

 Jne...
...Hmmm... mitenkäs tämä liittyi testaamiseen ...

Uusinta tietoa
uudenvuodenlupaamisen
toimintamalleista...
(12/2013)

Päivää,
Monet harrastavat uudenvuodenlupauksia.
Niiden julkaisemiseen ei kannata sännätä
suoraan, ilman asianmukaista suunnittelua.
Ohessa joitakin professionaalisia
lupaussuunnittelun lähestymistapoja,
lupaustyyppejä ja tekniikoita, joita käyttäen
lupausten kattavuus ja tehokkuus voidaan
varmistaa.

Päivää,
Nyt on korkea aika kerätä yhteen uudenvuodenlupauksiin liittyviä tärkeitä oppeja, joita olemme
vuosien mittaan voineet ammentaa mm. projektityöstä, järjestelmäkehityksestä, ketterästä
kulttuurista ja testauksesta...

----------- Systemaattinen lupaussuunnittelu
(Elämänalueiden järjestelmällinen läpikäynti ja
lupausta tarvitsevien asioiden tarkempi lupausanalyysi)
 Tutkiva lupaaminen (EP)
(Lupausten tekeminen inkrementaalisesti,
perustuen edellisistä lupauksista tehtyihin
havaintoihin. Eri asia kuin adhoc-lupaus, joka
tehdään miettimättä ilman strategiaa)

 Ei pidä luvata kerralla koko vuotta. Vuosi kannattaa jakaa 12 sprinttiin ja luvata ensin jotain
ensimmäiselle sprintille ja katsoa sitten
tilannetta uudestaan. Tarvitseeko oikeasti enää
luvata mitään? Onko todellista tarvetta luvata
mitään enää keväällä?
 Kanban-lupaajilla on koko ajan pieni lupausten
lista toteutettavana. Isomman rytmin puute voi
koitua ongelmaksi kokonaisuuden näkemiselle
ja isommille elämänmuutoksille.

 Virhesyötteiden lupaus

 Ylipäätään ei kannata koskaan _luvata_ mitään.
On parempi antaa todennäköisen toteutuman
arvio ja mahdollisesti vielä best ja worst case arviot. Kun ei luvata, ei petytä!

(Esim. tupakka, alkoholi)
 Ääriarvoanalyysi
(Liioittelun kohtuullistaminen)
 Mallipohjainen lupaus

 Jos lupaa, kannattaa luvata vähemmän kuin mitä
tulee tekemään. Näin varmistuu onnistuminen
ja ylijäämän voi toteuttaa bonuksena, josta jää
hyvä maku suuhun kaikille.

(Lupaus, joka perustuu yhteisön malleihin ja
normeihin)
 Tietoturvalupaus

 A/B-lupaamisessa luvataan eri asioita eri
ihmisille tai eri foorumeilla. Näin opitaan,
millaisten asioiden lupaamisesta on eniten
hyötyä -- ja edes _joku_ lupaus todennäköisesti
toteutuu.

(Esim. juoruilun lopettaminen)
 Käytettävyyslupaus
(Lupaus olla käytettävissä)
 Volyymilupaus

 On myytti, että jotkut ihmiset olisivat 10 kertaa
parempia lupaamaan asioita kuin toiset.

(Kehon tilavuuteen ja massaan vaikuttaminen)
 Kuormituslupaus
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 Kannattaa suosia antifragiileja lupauksia
mieluummin kuin fragiileja. Fragiileissa kaikki
menee pahimmillaan täysin pieleen, jos
lupausta ei pidetä, mutta antifragiilissa
lupauksessa käy aina hyvin. Jos esimerkiksi
luvataan opetella kansantanhuja, jos se
onnistuu, ihmiset toteavat että hieno juttu, uusia
virikkeitä jne... Jos se ei onnistu, kukaan ei pety,
vaan todetaan vain, että hän tulikin järkiinstä...
Selvästi hyvä lupaus!
 Aloittelevien startup-lupaajien kannattaa
muistaa, että kaikilla on paljon lupausideoita ja
se ratkaisee, miten niistä saa aikaan hyödyllisen
ja innostavan ja yksinkertaisen paketin.

1980-luku: Teollisuusrobotit tulevat yleisesti
tunnetuiksi.
1980-luku: Teollisuusautomaatio ja robotit
edelleen poistavat ihmiseltä huonoja työtehtäviä.
1980-luku: Robotteihin liittyy pelkoa ihmisen
korvaajana teollisuudessa.
1990-luku: Ohjelmistotestaajien työnkuva
muistuttaa ennaltaohjelmoitua robottia.
2000-luvun vaihde: Robotteja mainitaan
anekdootinomaisesti matkapuhelinten
käyttöliittymätestauksen yhteydessä (niiden
naputtelu ei oikein sovi ihmiselle).
2000-luku: Ymmärretään, että ihmistä ei
testaajana pidä kohdella kuin robottia, ja että
koneille (testiautomaatio) pitää antaa niille sopivia
tehtäviä ja ihmisille sellaisia, jotka sopivat
ihmiselle ja joissa ihminen voi hyödyntää ihmisen
taitoja.

 Motivaatiotekijöisen suhteen on pidettävä
mielessä, että lupausten pitämisestä ei pidä
erikseen palkita itseään, sillä se huonontaa
toteutusta. Lupauksen täyttymisen pitää olla
palkinto sinänsä.
 Traditionaalisesti korostetaan, että lupausten
pitää olla testattavia. Se ei tarkoita, että ne olisi
määritetty numeroilla tai että lupaukset olisivat
"binäärisiä", joko-tai.
 Tehtyjen ja toteutuneiden (pass) tai
toteutumattomien (fail) lupausten laskemisessa
ei yleensä ole mitään järkeä. Lopputulemaa
pitää katsoa todellisen tilanteen kannalta
laadullisesti.

(Vanha kalvosetti:
http://www.mattivuori.net/extra/testaaja_robotti_
vai_etsiva.pdf)
2010-luku: Uusi testausrobottien aikakausi, jossa
niille löydetään monimuotoisempaa testausta
uusien testausteknologioiden avulla. Silti ne eivät
korvaa ihmisille luontaista testausta.
2010-luku: Testausrobotit ovat luonteeltaan
teollisuusrobotteja.
2010-luku: Kotitalous- ja palvelurobotteja
kehitetään ja otetaan käyttöön erilaisissa
tehtävissä.

Robottien maailman lyhyt
historia (12/2013)
Jotta ymmärtäisimme testausrobottien maailmaa,
meidän on hyvä tuntea niiden menneisyyttä ja
tulevaisuutta.
Alla on lyhyt työelämän ja testauksen robottien
historia 1950-2050.

Robottien maailman lyhyt historia
1950-luku: Ymmärretään, että työntekijöitä ei pidä
kohdella koneina, vaan ihmisinä.
1960-luku: Ymmärretään, että koneille pitää antaa
niille sopivia tehtäviä ja ihmisille sellaisia, jotka
sopivat ihmiselle ja joissa ihminen voi hyödyntää
ihmisen taitoja.
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2020-luku: Ihmisen kaltaiset testausrobotit, jotka
pystyvät puheviestintään ja valmistelemaan omia
tehtäviään, yleistyvät. Ohjelmistojen
testattavuusominaisuuksiin suunnitellaan
viestintää erityisesti roboteille (ihmiselle
huomaamaton koodaus käyttöliittymään).
2030-luku: Startup-yritysten ensimmäinen
testaaja on älykäs ihmisen kaltainen robotti, joka
on luonteva työyhteisön jäsen, koska osaa
smalltakin ja koska sillä on luontevia emootioita.
2040-luku: Robotit tekevät ihmistä paremmin
tutkivaa testausta.
2050-luku: Robotteihin syntyy kollektiivinen
superäly ja ne ottavat maapallon herruuden.

*essiotestauksen uusista
muodoista... (10/2017)

 "Jos jäät kiinni netin selailusta silloin, kun pitäisi
testata, sano että tutkit referenssisovelluksia
Ajaxin testausta varten."

Regressiotestauksen termi ja idea on tuttu kaikille
ICT-alan testaajille ja kehittäjille ja toivottavasti
useimmille muillekin alan toimijoille. Vähemmän
tunnettuja ovat monet muut *essiotestaukset,
kuten mm. nämä:
Aggressiotestaus. Kokeillaan, mitä tyytymätön
asiakas sanoo uudesta järjestelmän versiosta,
joka on edelleen kelvoton.
Depressiotestaus. Kun mikään ei toimi ja testeillä
yritetään epätoivoisesti selvittää mistä on kyse.
Ekspressiotestaus. Testataan millaisia ilmeitä ja
kehonkieltä uusi, kenties disruptiivinen systeemi,
tuottaa asiakasraadille.
Impressiotestaus. Konseptin
demonstraatiotyyppinen testaus, jolla selvitetään
millaisen vaikutelman systeemin idea tuottaa.
Kompressiotestaus. Tsekataan toiveikkaasti josko
uusi, paisunut systeemin versio sittenkin
saataisiin mahtumaan olemassaolevaan alustaan.
Obsessiotestaus. Selvitetään miten nopeasti ja
voimakkaasti pelillistetty systeemi tuottaa
pakkomielteitä käyttäjille.
Oppressiotestaus. Alistetaan vähiten maksavat
asiakkaat tai vähiten merkitsevä
käyttäjäsegmentti koekaniineiksi.
Professiotestaus. Testataan, miten systeemi
toimisi oikeasti erilaisten vahvojen
ammattilaisprofiilien käytössä.

 "Säädä työtuolisi siten, että istut ryhdikkäästi.
Niin vaikutat tehokkaalta, vaikka selaisit netin
viihdesivuja."
 "Tuhanteen sanaan testauksenkin
ammattitekstiä pitää aina sovittaa 50 lyhennettä,
muuten ei ole uskottava."
 "Jos täydennät kohteen tilamallia riittävillä
odotustiloilla, voit saada tervetulleita taukoja
työpäivääsi."
 "Testaussuunnitelmien tekeminen kopioimalla
vanhan projektin suuunnitelmat on liian
työlästä, jos kaikki avainsanat vaihdetaan yksi
kerrallaan. Wordiin kannattaa tehdä makro, joka
vaihtaa nappia painamalla kerralla kaiken –
projektin, softan, asiakkaan, teknologiatermit
yms."
 "Jos työt eivät oikein valmistu ajoissa ja pomo
moittii siitä, käännä keskustelu hänen
viestintätaitoihinsa, jotka eivät ole luoneet
konsensusta 'viimeisestä vastuullisesta hetkestä'
ja tiimin itseohjautuvuuden periaatteista."
 "Takahikiällä on hyvä noudattaa globaaleja
parhaita käytäntöjä siltä varalta, että
kansainvälinen pääomasijoittaja tulee
käymään."
 "Testausguru, jonka kirja on kaikkein paksuin,
ymmärtää asiasta kaikkein vähiten."

Jos testaaja olisi eläin, mikä
eläin se olisi? (6/2010)

Progressiotestaus. Vaatimustem, toimintojen
yms. testaus, joka näyttää josko jokin uusi olisi
kunnossa ja systeemin kehitys siis edistyy.

Jos X olisi eläin, mikä eläin X olisi? – tämä on
perinteinen itsearvioinnin ja luovien prosessien
kysymys. Niinpä nyt kuuluu kysymys:

Jne...

”Jos [hyvä] testaaja olisi eläin, mikä eläin se olisi?
Maalla, merellä tai ilmassa!”

Viisauksia (9/2010)
Perjantain kevennykseksi Pahkasika-ekvivalenssiluokan viisauksia:
 "Olipa testaustapa ihan mikä tahansa, sille
löytyy perustelu jonkun amerikkalaisen gurun
kirjasta."
 "Kun yhdistät usean ekvivalenssiosion, tarvitset
vähemmän testitapauksia ja tehostat testausta!"
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Norsu – kun kysytään ”kuka muistaa?”

Lepakko – näkee sen mitä muut eivät

Oikeitako vastauksia?
Tällaiseen kysymykseen ei ole oikeita vastauksia.
Olennaista on miettiä, mitä omaa tarinaansa
jokainen vastaus kertoo. Varsinkin testaajan
olemus on (ok, kuten useimpien asioiden
nykyään) niin monimuotoinen, että mikään
analogia ei kerro kokonaisuudesta kuin murtoosan. Niinpä: seuraavilla sivuilla on joitakin
epätäydellisiä vastauksia!
Ai niin: on virhe tyytyä söpöihin ja arvostettuihin
eläimiin, mutta niistä on turvallista aloittaa...

Muuttolintu – tiimipelaaja

Pöllö – odottavan aika ei ole pitkä
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Delfiini – ihmisen ystävä

Hevonen – se rakensi maamme!
Luottamus ja luotettavuus kovimmissakin paikoissa.
Siitä on kyse hevosena olemisessa.

Apina – Just Do It!
Kontiainen – menee pintaa
syvemmälle
(Kontiaista kutsuttiin ennen maamyyräksi)

Siili – kulttuurin välttämätön
avainhenkilö
Bugien etsiminen on osa identiteettiä ja palkkiolla ei
ole siihen vaikutusta

Vahtikoira – huolehtii
hyväksymistestauksesta ja
riskienhallinnasta
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Ihminen – monipuolisin!

8. "Ylivertainen testaaja on vaatimaton
puheissaan, mutta ylittää odotukset teoillaan."
- Kiinalainen filosofi Konfutstest
9. "Unelma hyvästä testauksesta, jota unelmoit
yksin, on vain unelma. Unelma hyvästä
testauksesta, jota unelmoit yhdessä toisten
kanssa, on todellisuutta."
- Suositun Testless-yhtyeen kitaristi,
laulaja ja lauluntekijä John Lennon
10. "Henkilö, joka ei tee testausta, vaikka voisi, ei
ole yhtään parempi kuin henkilö, joka ei osaa
testata."
- Kirjailija Benchmark Twain

Väärennettyjä sitaatteja
(8/2010)

-----------Alkuperäiset:
1. "Jokainen syy, joka estää kuntoilun, on tekosyy."

(Kun ryhmässä tiedusteltiin hyviä gurujen lausumia.
Toim. huom.)
Minulle ei tule mieleen yhtään. Mottoni on: "älä
usko one-linereihin". Korvikkeeksi lista
vääristeltyjä klassikoita:

- Presidentti Urho Kekkonen
2. "Älä kysy, mitä maasi voi tehdä hyväksesi, vaan mitä sinä voit tehdä
maasi hyväksi."
- Englannin pääministeri Winston Churchill
3. "Hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen ja
odottaa eri tuloksia."
- Fyysikko Albert Einstein

1. "Jokainen syy, joka estää testauksen, on
tekosyy."

4. "Death is not the worst that can happen to men."
- Kreikkalainen filosofi Platon

- Presidentti Urhea Kekkonen

5. "An honest man is always a child."

2. "Älä kysy, mitä testaus voi tehdä hyväksesi,
vaan mitä sinä voit tehdä testauksen hyväksi."

- Kreikkalainen filosofi Sokrates
6. "If you are resolutely determined to make a lawyer of yourself, the
thing is more than half done already."

- Englannin pääministeri Winstest
Churchill

- Abraham Lincoln
7. "A gentleman is one who never hurts anyone's feelings
unintentionally."

3. "Hulluutta on se, että tekee saman testin
uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia."

- Kirjailija ja runoilija Oscar Wilde

- Fyysikko Albert Eintest

8. "A superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions."

4. "Testaus ei ole pahinta, mitä voi tapahtua
ohjelmistolle."

- Kiinalainen filosofi Konfutse
9. "A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream
together is reality."

- Kreikkalainen laatufilosofi Platform

- Muusikko John Lennon

5. "Rehellinen testaaja on aina kuin lapsi."

10. "A person who won't read has no advantage over one who can't
read."

- Kreikkalainen filosofi Sokratest
6. "Jos olet päättänyt tehdä itsestäsi testaajan, se
on jo puoliksi tapahtunut."
- Yhdysvaltojen testauspäällikkö Abraham
Lincoln
7. "Fiksu testaaja ei koskaan loukkaa ketään
tarkoittamatta sitä."
- Kirjailija Oscar Wiltest
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- Kirjailija Mark Twain

Testiautomaatio 1800-luvulla
– kesän kevennykseksi
katsaus historiaan (7/2013)

Seuraava askel automaatiossa oli liukuhihna,
jonka varrella suuri määrä testaajia suoritti
jokainen YHTÄ testitapausta linjalla tuleville
buildeille, varianteille, konfiguraatioille jne. Se oli
työläisten oloissa iso askel taaksepäin.

Päivää,

Onneksi automaatio on edistynyt niistä ajoista ja
juuri nämä epäinhimilliset toistotehtävät on saatu
tietokoneen suoritettaviksi ja testaajille on voitu
antaa ihmiselle sopivia tehtäviä ilman
pakkotahtisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia työn
suorittamiseen.

Kesän kevennykseksi historiallinen huomio
testiautomaation kehityksestä...
Kun teollistuminen alkoi joitakin vuosisatoja
sitten, automaatio ei aina poistanut kamalimpia
toistotöitä ihmisiltä, vaan joskus tuotti juuri
sellaisia. Koska automaatio oli kankeaa ja kallista,
ihmisiä tarvittiin lataamaan ja purkamaan koneita,
tekemään käynnistyksiä ja pysäytyksiä, valvomaan
silminnähden samanlaisena toistuvaa tuotantoa,
tekemään pikkuruisia aina samanlaisia
kokoonpanotehtäviä joihin koneet eivät vielä
pystyneet. Kaikki tämä usein pakkotahtisesti ja
aina samalla tavalla.
Tietokoneohjelmien testiautomaatio kärsi
samoista piirteistä. Seuraavassa kuvassa on
esimerkki tästä kurjuudesta vuodelta 1853 (kyllä!
1853!), silloisesta tietokoneohjelmien
testiautomaatiosta:

Testalisti – uusi tv-sarja!
(3/2013)
[Huomio jälkipolville: teksti viittaa Mentalistiviihdeohjelmaan]
Uudessa perjantai-illan viihdeohjelmassa kansainvälisen tason testalisti esittelee taitojaan ohjelmistojen bugien ja sidosryhmien laatukokemuksen
kanssa. Ohjelmasarjassa näemme mm. seuraavat
temput:
 Tietojärjestelmästä on tehty kolme eri buildia,
joista kaksi on kamalan bugisia, mutta yksi on
käyttökelpoinen. Testalistin pitää silmät sidottuna valita niistä yksi tuotantoon. Miten sujuu
järjestelmän käyttöönotto live-yleisön edessä?
 Uuden ydinvoimalan ohjelmistossa on yksi suuri
bugi. Testalistin pitää löytää se yhdellä testitapauksella. Onnistuuko hän, vai tuhoutuuko
puoli Suomea ydinkatastrofissa?
 Kymmenen uuden nettikaupan käyttäjää ajattelee mielessään kaupan saamaa arvosanaa
numerolla 1-9. Arvaako testalisti arvosanan
oikein?

Automaatio on tässä vielä puolittaista. Testaajan
oikean käden puolella oleva kynäkirjoitin suoltaa
paperille pakkotahtisesti testitapauksia, jotka
testaaja sitten syöttää näppäimistön kautta testattavalle tietokoneohjelmalle. Ihmistä kutsutaankin
teknisessä kuvassa "testitapausten siirtokomponentiksi"! Työpisteen ergonomiasta ei ole tietoakaan – näyttöä pitää katsella näppäimistön alta.
Jännittynyt asento ei selvästikään ole terveellinen.

 Kolme ohjelmoijaa tekee kukin ohjelmaan vian
ja kirjoittaa siitä kuvauksen suljettuun
kirjekuoreen. Testalisti kokeilee ohjelmaa ja
kirjoittaa kolme bugiraporttia. Ovatko raportit
niistä vioista?
 Ohjelmaa seuraava televisioyleisö tekee
telepaattista joukkotestausta nettisovellukselle.
Arvaako testalisti tärkeimmän yleisön löytämän
bugin?
 Toimitusjohtaja hypnotisoidaan luulemaan
uutuustuotteen tekninen laatu erilaiseksi -katso millaiseksi!
Sarjan ensimmäinen jakso esitetään 1.4. klo
21:00.
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Jos Trump vastaisi
suomalaisen
ohjelmistofirman laadusta...
(2/2017)
Nyt on korkea aika pohtia tätä! Muutama ajatus:

 Jo ennen selvää sairastumista voi herkkä
testaaja huomata pienistä oireista, että nyt ei ole
kaikki kunnossa ja osata tutkia tarkemmin.
Testiautomaatti ei sitä osaa
 Kun buildi on sairastunut, se pitää jättää
eristyksiin eikä julkaista, muuten se
systeemeissä ja systeemien systeemeissä
vikaannuttaa kaikki muut
 Kyllä, bugiepidemia haittaa bisnestä ja muuttaa
suunnitelmia, mutta niin sen pitääkin

 Trump reshoreaisi muualle ulkoistetun
testauksen takaisin Suomeen, hänen
kavereilleen.

 Epidemioiden käsittelyn pelisäännöt pitää
miettiä etukäteen – mitä tehdään, kun softa ei
olekaan kunnossa?

 Hän kieltäisi sopimuksissa asiakkaiden
hyväksymistestauksen, koska se softa on
"great".
 Reklamaatiot torjuttaisiin "vaihtoehtoisilla
faktoilla".

 Buginen softa ei parane itsestään, vaan
tarvitaan asiantuntijoiden voimakkaita toimia,
muuten on kohtalo kehno

 Ulkomaisissa julkishallinnon projekteissa olisi
lauseke, että aaiakas laitetaan "on notice", ellei
toimitus kelpaa.

 Kaikki ovat asiantuntijoita epidemiologiassa ja
laadussa. NOT! Kriiseissä pitää kuunnella
experttejä

 Testauspäälliköt valittaisiin Diili-testeillä, joissa
myytäisiin pikkuleipiä ja tehtäsiin TV-mainos.'

 Populaatioissa ja softissa on muita kriittisempiä
elementtejä. Ne pitää tiedostaa ja niitä pitää
suojella muita enemmän. Priorisointi ei ole
syrjintää, vaikka voi olla joskus raakaa

 Käytettävyystestit lopetettaisiin, sillä
käyttäjäkokemus varmistettaisiin sovelluksen
hienolla kullan värisellä disainilla.
 Järjestelmintegrointitestit olisivat vähän hankalia
tiukasti rajatun 3kB/s palomuurin vuoksi.
 Tietoturvatestauksesta huolehtisi tuttu
vartiointiliike.

 Pandemioiden ja bugien hallinta edellyttää
kaikkien toimia ja asian omistajuutta kaikilta
 Oleellista ei ole etsiä syypäitä vaan
tervehtymistä
Jne... nyt loppui tila

 Viestinnässä johtaja käyttäisi käsin kirjoitettuja
lappua, joista ei tosin saa aina selvää.
 Globalisointi- ja lokalisointi-analysoinnit ja -testit
lopetettaisiin, koska asiakkaat saavat sopeutua
suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin.
 Jos sovelluksen Windows-versiossa olisi vikoja,
syytettäisiin siitä Linus-distroja.
 Jne...

Jos testaus olisi kuin
valokuvausta... (4/2017)
Mietin tänään hetken, millaista testaus olisi, jos se
olisi kuin keskimääräinen ammattimainen valokuvaustyö. Ehkäpä jotain tällaista:
 Yleisenä pyrkimyksenä olisi tehdä työtä kuin
passikuva-kuvaamossa: mahdollisimman
samanmittaisia ihmisiä mahdollisimman
nopeasti kuvaukseen ja pois.

Mitä koronavirus opettaa
softabugeista? (3/2020)

 Tasalaatuisuus jokaisessa suhteessa ja mahdollisimman pieni virheprosentti on olisi kaikkein
tärkein kriteeri.

Sanoitetaanpa tätä väistämätöntä analogiaa...
 Virallinen bugimäärät ovat ihan eri asia kuin
todellinen, koska testaus voi puuttua tai olla
kehnoa
 Bugien määrää oleellisempaa on uusien
löytymistahti – se kertoo, miten kuralla ollaan
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 Oleellisinta olisivat muotoseikat (vrt. passikuvan
geometriset säännöt ja kuvaus-studion
välimeistön tapakulttuuri).

 Testausohdetta kunnolla luotaavia
"muotokuvia" – konseptin ja käyttökokemuksen
testausta – hyljeksittäisiin, koska ne eivät
muodosta riittävää virtausta (vaikka päivässä ei
olisikaan oikeasti kuin pari asiakasta).
 Kun meemit ovat riittävän vahvat, asiakkaatkin
mukautuvat omaan muottiinsa tullessaan
"palveltaviksi".
 Välineissä olisi olisi oleellista sarjatyön nopeus,
ei niinkään sen laatu (testitapauksia per sekunti,
kuvia per sekunti).
 Keskeinen ajatus prosessin parantamiseen olisi
välineen vaihto uusimpaan (mikä on muodikkain
kamera? Mikä CI-mylly?).
 Ihmistyössä olisi pyrkimys rutinoida kaikki mahdollinen, jotta ajattelu ja sen myötä virheet
minimoitaisiin. Ajattelu on hukkaa.
 Jos passikuvauksen rutiineja automatisoidaan,
voisi ajatella, että passikuvaaja voisi käyttää vapautuneen ajan johonkin vaativampaan. Mutta
onnistuuko se muka ilman koko työn kokonaisuuden tarkastelua?
 Työn laadussa olisi tärkeää myös mitattava
granulariteetti (testien ja kuvan resoluutio),
mutta mutta mitä tarkemmin näkee, sitä
huonommin näkee kokonaisuutta.
 Tietysti ajateltaisiin, että kaikilla, joilla on
välineet käytössä, on riittävät mahdollisuudet
riittävän hyvään työhön. Välinehaän oikeastaan
tekee työn ja ihminen on vain sen operaattori.
Annetaan ihmiselle kännykkäkamera, niin kuva
kelpaa lehteen, ja annetaan ihmiselle
testaustyökalu, niin testaustyö kelpaa hyvinkin
tuotekehitykselle?
 Jne, jne...
Tietysti on muunkinlaisia kulttuureja, mutta
stereotyyppiset kulttuurit muokkaavat yleistä
ajattelua ja niistä on vaikea poiketa. On vaikea
olla olematta passikuvaaja, jos kaikki ovat
sellaisia, ja vaikea olla palkkaamatta passikuvaajia, jos kaikkialla näkee viittauksia lähinnä
sentyyppiseen ammatilliseen profiiliin.
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~THE END~

