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Tekoälyn käytön yleistyttyä ja sen vastuun kasvettua tekoälyn testaaminen on noussut tärkeäksi 
tutkimusaiheeksi. Tekoälyn testaamisen ala ei ole vielä vakiintunut. Alalle kaivataan yhteisiä 
menetelmiä ja enemmän vertailevaa tutkimusta. Tässä työssä perehdytään tekoälyä käyttävän 
järjestelmän testaamisen haasteisiin. Työn tavoite on selvittää, mitkä ovat testaamisen 
merkittävimmät haasteet sekä mitä ratkaisuja haasteisiin on esitetty.  
 
Tässä työssä tekoälyn testaamisella tarkoitetaan sellaisen järjestelmän ohjelmistotestausta, 
jossa on tekoälykomponentti. Järjestelmän testaaminen tehdään testiaineistolla, joka on 
samankaltaista kuin tekoälyn opetusaineisto. Testatessa pyritään saamaan tietoa esimerkiksi 
järjestelmän oikeellisuudesta, varmuudesta ja tehokkuudesta.  
 
Työ on toteutettu kaksivaiheisena systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Ensimmäisessä 
osassa pyrittiin saamaan yleiskuva tekoälyn testaamisen tutkimuksen tilasta ja todeta 
testaamisen merkittävimmät haasteet. Kirjallisuuskatsauksen toisen osan tavoitteena oli löytää 
aineistoja, joissa keskityttiin selkeästi yhteen havaituista haasteista. Ensimmäisessä osassa 
löydettiin 6 aineistoa, jotka ovat yleiskatsauksia tekoälyn testaamisesta. Niiden pohjalta havaittiin 
kolme merkittävää haastetta. Merkittävimmät havaitut haasteet ovat testioraakkelin puuttuminen, 
merkittävän testiaineiston generointi sekä merkittävien testimetriikoiden määrittely. 
 
Ensimmäinen havaittu haaste on oraakkelittomuus. Tekoälyllä ei ole testioraakkelia, sillä oikea 
tulos voi vaihdella, eikä oikeaa tulosta välttämättä tiedetä. Testioraakkelin puuttuminen tekee 
tekoälyn testaamisesta haastavaa, sillä testiaineiston tuottamien tuloksien oikeellisuutta ei voida 
varmistaa. Haastetta on pyritty ratkaisemaan metamorfisella oraakkelilla ja muilla pseudo-
oraakkeleilla. Toinen tekoälyn testaamiseen liittyvä haaste on realististen ja hyödyllisten testien  
generointi tehokkaasti. Testiaineistoa voi tuottaa esimerkiksi generoimalla kilpailevia 
testitapauksia (engl. Adversarial tests) sekä konkreettisella ja symbolisella analysoinnilla (engl. 
Concolic testing). Testiaineiston tuottamiseen liittyy myös testiaineiston valitseminen ja 
priorisointi, jota voidaan tehdä esimerkiksi neuronikattavuuden perusteella. Viimeinen havaittu 
haaste on merkittävien testimetriikoiden määrittely. Neuroverkoille on esitetty metriikaksi erilaisia 
strukturaalisia kattavuuksia niin kuin neuronikattavuus. Testaamisen laatua voidaan mitata myös 
esimerkiksi yllätysriittävyydellä ja mutaatiotestaamisella.  
 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella havaittiin, että useita tekoälyn testaamiseen käytettyjä 
tekniikoita, kuten metamorfista testausta ja kilpailevia testejä, kritisoidaan niiden tuottamien 
testien epärealistisuudesta, joka vähentää niiden informatiivisuutta. Lisäksi esitettyjä 
testimetriikoita, esimerkiksi neuronikattavuutta, on kritisoitu, sillä niiden hyödyllisyyttä ei ole 
pystytty todistamaan.  
 
 
 
Avainsanat: Tekoäly, koneoppiminen, ohjelmistotestaus, testioraakkeli, testimetriikat, testien 
generointi 
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1. JOHDANTO 

Tekoälyä hyödyntävien ohjelmistojen määrä on merkittävässä nousussa ja samalla te-

koälylle annettu vastuu on kasvanut. Tekoälyn testaamisen ja laadun varmistamisen on 

välttämätöntä pysyä kehityksen perässä. Esimerkiksi itseohjautuvien tekoälyä hyödyn-

tävien autojen kehitys ja turvallisuus on herättänyt paljon huomiota. Kuinka voidaan var-

mistaa, että tekoäly tekee oikean päätöksen, kun mahdollisia tilanteita on äärettömästi 

eikä ihminenkään osaisi kertoa oikeata päätöstä? Tekoälyn testaamiseen liittyvien tutki-

muksien määrä onkin noussut viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2016 julkaistuja ar-

tikkeleita oli 21 kun vuonna 2018 julkaisuja oli jo 71 [20]. 

Tekoälyn poikkeuksellinen käyttäytyminen, virhetilanteet ja yllätykset tulee pystyä tun-

nistamaan ennen käyttöönottoa. Tekoälyyn pohjautuvan järjestelmän testaaminen on 

yksi ohjelmistotestauksen osa-alueista. Testaaminen eroaa kuitenkin perinteisten ohjel-

mistojen testaamisesta muun muassa sen suuren parametrien määrän, piilotetun pää-

töksenteon ja testioraakkelin puutteen vuoksi. Tekoälyn testaamiseen liittyvät haasteet 

tulee tunnistaa, jotta ne voidaan ratkaista.  

Tässä työssä toteutetaan kirjallisuuskatsaus tekoälyn testaamiseen liittyviin haasteisiin. 

Löydettyjen haasteiden ratkaisemiseksi esitellään menetelmiä. Työssä pyritään vertaile-

maan löydettyjen haasteiden merkittävyyttä sekä arvioimaan esitettyjä ratkaisuja. Työn 

tavoitteet tutkimuskysymyksiksi muotoiltuna ovat seuraavanlaiset: 

- Mitkä ovat tekoälyä hyödyntävien ohjelmistojen testaamisen merkittävimmät haas-

teet? 

- Millaisia ovat näihin haasteisiin liittyvät ratkaisut? 

Toisessa luvussa perehdytään työn kannalta oleelliseen taustatietoon, eli perinteiseen 

ohjelmistotestaamiseen ja tekoälyn testaamiseen. Kolmannessa luvussa toteutetaan 

systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja esitellään katsauksen tulokset. Sen pohjalta havai-

tut haasteet esitetään neljännessä luvussa. Tunnistetut tekoälyn testaamiseen liittyvät 

haasteet ovat testioraakkelin puuttuminen, merkittävän testiaineiston generoinnin haas-

tavuus ja merkittävien testimetriikoiden määrittely. Testioraakkeleita käsitellään luvussa 

4.1, testiaineiston generointia luvussa 4.2 ja testimetriikoita luvussa 4.3. 
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2. OHJELMISTOTESTAUS 

Tässä luvussa tutustutaan työn kannalta oleelliseen taustatietoon. Luvussa perehdytään 

perinteiseen ohjelmistotestaukseen, tekoälyyn yleisesti sekä siihen, kuinka tekoälyn läs-

näolo järjestelmässä vaikuttaa sen testaamiseen. 

2.1 Perinteinen ohjelmistotestaus 

Ohjelmistotestauksen tavoite on löytää testattavasta järjestelmästä halutun vastaista toi-

mintaa. Testauksella pyritään myös arvioimaan ohjelmiston laatua. Testausta varten tu-

lee tietää, mitä testataan, miten testataan, mitä testitapaus tuottaa, mitä testitapauksen 

tulisi tuottaa sekä kuinka vertailla saatua ja haluttua tulosta [5]. Hyvä lähestymistapa 

ohjelmistotestaukseen on pyrkiä löytämään järjestelmästä mahdollisimman paljon häiri-

öitä toimivuuden tarkistamisen sijaan.  

Ohjelmistotestauksella ei voida todistaa ohjelmiston virheettömyyttä, vaan sillä voidaan 

ainoastaan todistaa, että ohjelmistossa on löydettyjä virheitä tai piilossa olevia virheitä. 

Koska ohjelmiston testaaminen täysin läpikotaisin on mahdotonta, ohjelmistotestauksen 

tärkeitä osa-alueita ovat testimetriikat ja testaamisen optimoiminen. Testimetriikoilla py-

ritään arvioimaan sitä, kuinka hyvin testitapauksilla on onnistuttu testaamaan ohjelmiston 

eri toimintoja sekä sitä, mitä testitulokset voivat kertoa koko ohjelmiston laadusta. Mah-

dollisia testimetriikoita ovat esimerkiksi testitapausten määrä, löydettyjen häiriöiden 

määrä ja testattujen suorituspolkujen prosentuaalinen osuus järjestelmästä. Testaami-

sen optimoinnin tarkoitus taas on onnistua testaamaan ohjelmistoa mahdollisimman laa-

jasti mahdollisimman pienellä työllä mahdollisimman nopeasti. [5] 

Ohjelmistotestauksen tulee olla osa ohjelmistokehitystä jo suunnitteluvaiheesta lähtien, 

sillä testaus tulee suunnitella osaksi jokaista ohjelmistokehityksen vaihetta. Ohjelmisto-

testaus voidaan jakaa neljään osaan seuraavanlaisesti:  

1) Yksikkötestauksella testataan ohjelmiston yksityiskohtia yhden komponentin si-

sällä, eli se on alimman tason testaamista. Yksikkötestauksella testataan useim-

miten raja-arvoja (engl. Corner cases), virhetilanteita, tietorakenteita sekä suori-

tuspolkuja ja -silmukoita.  

2) Integraatiotestauksessa testataan ohjelmiston eri komponenttien rajapintoja 

sekä niiden toimintaa yhdessä. 
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3) Järjestelmätestaus on ylimmän tason testausta. Sillä tarkoitetaan koko ohjelmis-

ton ja sen ympäristön testaamista. Järjestelmätestauksessa voidaan testata esi-

merkiksi käytettävyyttä, tietoturvaa, suorituskykyä, rinnakkaisuutta, virhetilanteita 

ja toimintaa muiden järjestelmien kanssa. 

4) Hyväksymistestaus on asiakkaan valmiille tuotteelle toteuttama testaus, jonka 

tarkoituksena on todeta, vastaako tuotettu ohjelmisto asiakkaan vaatimuksia. [13] 

Testitapauksen tuloksen oikeellisuutta voidaan arvioida testioraakkelin avulla. Tes-

tioraakkelilla tarkoitetaan lähdettä, josta saadaan testitapauksen oikea haluttu tulos. 

Oraakkeli voidaan luoda esimerkiksi toisen ohjelmiston toiminnan, edellisten testien tai 

standardifunktioiden pohjalta. Järjestelmän eri osia varten voidaan tarvita useita oraak-

keleita, ja testioraakkelikin voi olla virheellinen. [5]  

Ohjelmistotestaus voidaan jakaa valkolaatikkotestaukseen ja mustalaatikkotestaukseen. 

Valkolaatikkotestauksella tarkoitetaan sellaisen ohjelmiston testaamista, jonka lähde-

koodi tunnetaan, eli testaus voidaan suunnitella sen mukaisesti. Mustalaatikkotestauk-

sessa ohjelmiston lähdekoodia ei tunneta tarkasti ja usein testaaja näkee vain ohjelmis-

ton näkyvät osat, eli ohjelmistoa ja sen testausta lähestytään kuin se olisi musta laatikko. 

Valkolaatikkotestauksessa voidaan hyödyntää lähdekoodista havaittuja rajatapauksia 

sekä datan ja kontrollin kulkua. Mustalaatikkotestauksessa testauksen keinot ovat rajal-

lisemmat, sillä testausta voidaan toteuttaa vain vertaamalla näkyviä tuloksia haluttuihin 

tuloksiin. [11]  

2.2 Tekoäly 

Tekoäly matkii ihmisen ajattelutapaa. Se oppii tekemään päätöksiä sille syötetyn aineis-

ton perusteella. Sen sijaan, että lähdekoodiin kirjoitettaisiin sääntöjä eri tapauksissa toi-

mimiselle, tekoäly päättelee itse, kuinka toimia sille annetun opetusaineiston perusteella. 

Tässä työssä tekoälyyn pohjautuvalla järjestelmällä (engl. Artificial intelligence based 

system) tai tekoälyä käyttävällä järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa on teko-

älykomponentteja. Muunlaisia järjestelmiä kutsutaan tässä työssä perinteisiksi järjestel-

miksi.  

Koneoppiminen (engl. Machine learning) on merkittävä tekoälyn osa-alue. Koneoppimi-

sen algoritmeilla tehdään päätöksiä sille annetun aineiston perusteella. Koneoppiminen 

hyödyntää tilastollisia menetelmiä määritelläkseen esimerkiksi, kuinka erottaa ihminen 

koirasta. Yksi tekoälyn oppimismenetelmistä on syväoppiminen, jossa hyödynnetään 

neuroverkkoja (engl. Neural network). Luokittelijalla (engl. Classifier) tarkoitetaan kone-
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oppimisen osa-aluetta, jossa pyritään päättelemään syötteen luokka, esimerkiksi ku-

vassa esiintyvän symbolin tarkoitus. Tässä työssä tutkitaan tekoälyn testaamista, eli ko-

neoppimisen ja syväoppimisen testaaminen kuuluvat aihealueeseen.  

2.3 Tekoäly osana testattavaa järjestelmää 

Tekoälyä sisältävän ohjelmiston testaaminen on monimutkaisempaa kuin perinteisen oh-

jelmiston testaaminen. Tekoälyn toiminta poikkeaa testauksen kannalta perinteisestä jär-

jestelmästä siten, että testaajalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten tulos syntyy. Useim-

missa tapauksissa tekoäly myös oppii lisää käyttöönoton jälkeenkin, eli tekoäly voi eri 

aikoina tuottaa erilaisia päätöksiä samanlaisissa tilanteissa. Tekoälyn käyttäytyminen voi 

muuttua ajan myötä eikä tekoälyllä useimmiten ole testioraakkelia [14]. Lisäksi tekoälyn 

testattavien tapauksien määrä ja moninaisuus on usein valtava sekä tekoälyn päätös-

prosessin seuraaminen haastavaa. Lisäksi on huomioitava, että tekoäly voi aidosti ereh-

tyä olematta millään tavalla rikki.  

Tekoälyn viat voivat johtua virheistä aineistossa, oppimismallissa, ympäristössä tai kol-

mannen osapuolen kirjastoissa. Virheitä voi tulla esimerkiksi aineiston esikäsittelyssä, 

piirreirroituksessa (engl. Feature extraction), oppimismallin matemaattisesta mallista tai 

mallin toteutuksesta. [20] 

Perinteisen ohjelmistotestauksen ratkaisuja ei voida käyttää suoraan tekoälyn testaami-

sessa. Tekoälyn testaamisessa voidaan hyödyntää joitain sovellettuja perinteisen tes-

tauksen keinoja, esimerkiksi mutaatiotestausta, joka tarkoittaa testaajan tarkoituksella 

tuottamien vikojen etsimistä [20]. Kuitenkin esimerkiksi testimetriikan ja testien generoin-

nin osa-alueilla tekoälyn testaamista varten on jouduttu kehittämään aivan uusia ratkai-

suja. Perinteisen testauksen testimetriikat pohjautuvat vahvasti suoritetun koodin mää-

rän mittaamiseen, tätä tietoa tekoälyn testauksessa ei ole [6]. Ohjelmistotestaajien yh-

teisö pyrkii parantamaan tekoälyä hyödyntävien järjestelmien testausta, ja alan tutkimus-

ten määrä onkin kasvanut viime vuosina merkittävästi [14]. 

Yksinkertaisimmillaan tekoälyn testaaminen tehdään testiaineistolla, joka on samankal-

taista kuin opetusaineisto. On kuitenkin tärkeää, ettei testeihin käytettävää aineistoa ole 

käytetty tekoälyn opettamiseen. Testiaineisto koostuu testitapauksista, jotka voivat olla 

esimerkiksi kuvia tai kokonaisia skenaarioita. Testatessa tulee tietää mitkä ovat testiai-

neiston toivotut tulokset, joihin saatuja tuloksia verrataan.  

Tekoälyn testaamisen tasot ovat yksikkötestaus, mallitestaus, integraatiotestaus ja jär-

jestelmätestaus. Tekoälyn testaus voidaan jakaa valko- ja mustalaatikkotestaukseen. 
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Näiden lisäksi voidaan puhua datalaatikkotestauksesta, joka on testausta musta- ja val-

kolaatikkotestauksen väliltä. Datalaatikkotestauksessa tiedetään mustalaatikkotestauk-

sen tapaan tekoälyltä saadut tulokset, mutta tekoälyn toteutuksesta ei tiedetä mitään. 

Erona mustalaatikkotestaukseen ja yhteytenä valkolaatikkotestaukseen on se, että tes-

tauksessa hyödynnetään tietoa tekoälyn opetusaineistosta ja testiaineistosta. [14] 

Noin puolta tekoälyn testaamiseen esitetyistä menetelmistä voidaan pitää tekoälyn eri 

sovelluskohteille ja toteutustavoille yleisesti sopivina. Yhtenä alan tavoitteena on nostaa 

yleispätevien testaustekniikoiden määrää laajentamalla olemassa olevien testausteknii-

koiden sovelluskohteita. Tällä hetkellä tutkimusta on tehty eniten luokittelijoiden ja neu-

roverkkojen testauksesta. [15] Erityisesti testimetriikoihin liittyvä tutkimus keskittyy pää-

asiassa vain neuroverkkoihin liittyviin metriikoihin. Näitä ei voida soveltaa suoraan mui-

hin tekoälyn osa-alueisiin. 

Kun testataan tekoälyä osana järjestelmää tarkoituksena ei ole testata ainoastaan op-

piiko tekoäly oikein, vaan tarkistaa, että algoritmin käyttö toimii oikein ja järjestelmä ko-

konaisuudessaan täyttää käyttäjän vaatimukset [9]. Huomioitavaa on, että tekoälyä voi-

daan hyödyntää myös perinteisessä ohjelmistotestauksessa esimerkiksi testitapausten 

generoinnissa ja optimoinnissa. Tässä työssä keskitytään kuitenkin tekoälyn testaami-

seen eikä sen hyödyntämiseen perinteisessä testauksessa. 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄ 

Työssä toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena oli todeta te-

koälyä käyttävien järjestelmien testaamiseen liittyvät suurimmat haasteet. Lisäksi kirjal-

lisuuskatsauksen toisessa osassa perehdyttiin näihin haasteisiin esitettyihin ratkaisuihin. 

3.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutus 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisellä haku-

kierroksella etsittiin yleisesti tietoa tekoälyn testaamisesta ja sen haasteista sekä pyrittiin 

saamaan yleiskuva tekoälyn testaamisen tutkimuksen tilasta. Ensimmäisen kierroksen 

löydöksistä valittiin useimmiten esiintyvät haasteet, joiden perusteella toteutettiin kirjalli-

suuskatsauksen toinen osa. Toisessa osassa etsittiin tutkimuksia, jotka liittyivät ja sy-

ventyivät yhteen havaituista haasteista. Kirjallisuuskatsauksen vaiheet on esitetty pää-

piirteittäin kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1: Kirjallisuuskatsauksen vaiheet 
 
 

Kirjallisuuskatsaus toteutettiin lokakuussa 2020. Käytettyjen tietokantojen määrä pidet-

tiin maltillisena, sillä käytettyjä hakusanoja oli useita. Katsaus toteutettiin seuraavilla tie-

tokannoilla: 

• Andor 

• Applied Science & Technology Source (EBSCO) 

• Google Scholar 

Ensimmäisen osan katsauksen avulla havaittiin 3 haastetta, joiden pohjalta muodostet-

tiin toisen osan hakutermit. Kirjallisuuskatsauksen käytetyt hakutermit on esitetty taulu-

kossa 1. 
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Taulukko 1: Kirjallisuuskatsauksen toteutuksessa käytetyt hakutermit 

Tiedonhaun osa Hakutermi(t) 

 
Ensimmäinen 

 
Testing (”machine learning” OR ”artificial intelligence”) 
 

 
Toinen 

 
“Oracle problem” (”machine learning” OR ”artificial intelligence”) 
“Test* metrics” (”machine learning” OR ”artificial intelligence”) 
“Test generation” (”machine learning” OR ”artificial intelligence”) 
 

 

Kaikissa tietokantahauissa käytettiin sekä termiä ”machine learning” (suomeksi koneop-

piminen) että ”artificial intelligence” (suomeksi tekoäly), sillä molemmat kuuluvat työn ai-

hepiiriin ja molempia termejä käytetään testaamisen tutkimisessa. Tietokantojen tulokset 

järjestettiin tietokantojen omien osuvuusluokittelujen mukaan. Katsauksessa otettiin huo-

mioon ensimmäisessä osassa jokaisen tietokannan 100 ensimmäistä tulosta, ja toisessa 

30 ensimmäistä tulosta.  

Tiedonhaun kriteereinä oli, että lähteen aineistotyyppi on artikkeli, kirja tai konferenssi-

julkaisu ja kielenä englanti. Aineistot, jotka liittyvät pelkästään tekoälyn hyödyntämiseen 

testaamisessa rajattiin pois. Aineistojen sopivuutta arvioitiin ensimmäiseksi otsikon, sit-

ten abstraktin ja viimeiseksi aineiston lukemisen perusteella.  

 

Kuva 2: Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ensimmäisen osan toteutus 

 



8 
 

Kuvassa 2 on havainnollistettu yksityiskohtaisesti kirjallisuuskatsauksen ensimmäisen 

osan toteutus. Kuvaan on merkitty myös aineistojen lukumäärät eri vaiheissa toteutusta.  

3.2 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulokset 

Kirjallisuuskatsaukseen otettiin mukaan ensimmäisestä osasta 6 aineistoa. Nämä kaikki 

sisältävät tietoa yleisesti tekoälyyn pohjautuvien järjestelmien testaamisesta. Yleisin syy 

aineiston hylkäämiseksi oli, se että aineisto keskittyi perinteiseen ohjelmistotestaukseen 

tekoälyn avulla. Lisäksi aineistot, joista ei löytynyt tietoa työhön valikoituneista haasteista 

karsittiin pois. Ensimmäisen osan aineistoista haluttiin löytyvän tietoa vähintään kol-

mesta haasteesta, toisen osan aineistoista riitti tieto yhdestä. 

Löydettyjen aineistojen lukumäärät tietokannoittain ja seuloittain on esitetty kuvassa 1. 

Google Scholarista löytyi lähes 5 miljoonan tuloksen joukosta otsikon mukaan 17 aineis-

toa. Abstraktit lukemalla näistä otetaan mukaan katsaukseen 12 aineistoa, ja lopulta lu-

kemisen jälkeen 3 aineistoa valikoitui katsaukseen. EBSCO tietokannasta löytyi noin 

5300 artikkelia. Otsikkoseulan pääsi läpi 7 aineistoa, abstraktien mukaan 3 ja lopulta 2 

aineistoa valittiin katsaukseen. Viimeiseksi haku tehtiin Andorilla, josta löytyi n. 850 000 

aineistoa. Andorista valittiin otsikon perusteella 5 lähdettä, jotka kaikki läpäisivät abst-

raktiseulan. Aineistojen lukemisen perusteella katsaukseen otettiin kuitenkin Andorista 

vain 1 artikkeli. Yhteensä kirjallisuuskatsauksen ensimmäiseen osaan valikoitui 6 aineis-

toa.  

Ensimmäisen osan aineistoista havaittiin 3 haastetta: oraakkelin puuttuminen, testimet-

riikat ja testitapausten generointi. Kaikki valikoidut aineistot liittyvät yleisesti tekoälyn tes-

taamiseen ja sisältävät tietoa jokaisesta työhön valitusta haasteesta. Aineistot ovat vuo-

silta 2018–2020. Tekoälyn testaamisesta ei ole vielä tuotettu yleistä kirjallisuutta, joten 

yleiskatsauksen saamiseksi työhön valittiin sekundäärisiä lähteitä kuten alan kirjallisuus-

katsauksia. Katsaukseen valitut aineistot ovat laajoja ja monipuolisia. Ne eroavat toisis-

taan esimerkiksi tutkimuskysymyksien avoimuuden sekä tekniikoiden luokittelujen puo-

lesta. Aineistot, niiden yhteenvedot ja teemat on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2: Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisen osan aineistot 

Aineisto Tutkimusmenetelmä Tulokset 

 
Testing ma-
chine learning 
based sys-
tems: a sys-
tematic map-
ping, 2020 [14] 

 
Systemaattisessa kirjallisuuskat-
sauksessa perehdytään koneoppi-
miseen pohjautuvien järjestelmien 
testaukseen 33 ennalta määritellyn 
tutkimuskysymyksen pohjalta. Kirjal-
lisuuskatsauksen tavoitteena on 
analysoida olemassa olevia teko-
älyn funktionaalisen testaamisen 
menetelmiä.  

 
Katsauksessa tunnistetaan 11 haas-
tetta sekä mahdollisia ratkaisuja nii-
hin. Artikkelin mukaan erityisesti tes-
tioraakkeleista ja testitapausten gene-
roinnista löytyy paljon tutkimuksia. 
Suurimpina haasteina pidetään hy-
vien testitapausten generoimista ja 
merkittävien testimetriikoiden puu-
tetta. 

 
Machine 
Learning Test-
ing: Survey, 
Landscapes 
and Horizons, 
2019 [20] 

 
Vapaamuotoisessa kirjallisuuskat-
sauksessa perehdytään koneoppi-
miseen pohjautuvien järjestelmien 
testaukseen käytettyihin tekniikoi-
hin. Kirjallisuuskatsaus on toteutettu 
laajalla tiedonhaulla ja lumipallotek-
niikalla. Katsauksessa on otettu 
huomioon 144 artikkelia, joita analy-
soidaan testaamisen työnkulun, 
ominaisuuksien, komponenttien ja 
käyttötapauksien näkökulmista. Li-
säksi katsauksessa toteutetaan ti-
lastollista analyysia.  

 
Kirjallisuuskatsauksessa todetaan 
testauksen kehittyvän, mutta kehitys 
on vielä varhaisessa vaiheessa. 
Haasteita havaitaan testitapauksien 
generoimiseen, testitapausten evalu-
oimiseen, testioraakkeliin ja testaami-
sen hintaan liittyen. Lisäksi katsauk-
sessa esitetään tilastollisia määreitä 
esimerkiksi eri tekniikoiden käytöstä 
ja yleisyydestä. 

 
On testing ma-
chine learning 
programs, 
2018 [1] 

 
Tutkimus on kirjallisuuskatsaus ko-
neoppimisen testaamiseen liittyviin 
tekniikoihin. Tutkimusmenetelmästä 
ei kerrota tarkemmin. 

 
Artikkelissa perehdytään koneoppimi-
sen testaamiseen ehdotettuihin teknii-
koihin. Tekniikat jaetaan sen mukaan, 
mistä tekniikat pyrkivät etsimään vir-
heitä. Esiteltyjä ratkaisuja ovat esi-
merkiksi pseudo-oraakkeli, neuro-
nikattavuus, numeerinen testaus ja 
metamorfinen testaus. Lisäksi tutki-
muksessa perehdytään mahdollisten 
virheiden lähteisiin ja syihin.  

 
Testing Artifi-
cial Intelli-
gence System 
Towards 
Safety and Ro-
bustness: 
State of the 
Art, 2020 [18] 

 
Kirjallisuuskatsauksessa tutustu-
taan olemassa oleviin tekoälyn tes-
taustekniikoihin. Aineistot on kerätty 
Google Scholarista ja niitä on 72. 
Tutkimusmenetelmästä ei kerrota 
tarkemmin. 

 
Artikkelissa esitetään kolme osa-alu-
etta tekoälyn testimetriikoille: neuro-
nikattavuus, tasokattavuus ja neuroni-
pari-taso kattavuus. Testien generoi-
miselle esitetään 5 tapaa. Mahdolli-
sina lähestymistapoina testaukseen 
esitetään mutaatiotestaus, metamorfi-
nen testaus, testien priorisoiminen ja 
kilpaileva testaus. Lisäksi esitellään 
keinoja tekoälyn verifiointiin ja yleisiä 
aineistotietokantoja. 
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Challenges of 
Testing Ma-
chine Learning 
Applications, 
2018 [6] 

 
Artikkelissa analysoidaan koneoppi-
misalgoritmeja ja pyritään näin tun-
nistamaan koneoppimista käyttä-
vien järjestelmien testaamiseen liit-
tyvät merkittävimmät haasteet. Löy-
detyille haasteille esitetään mahdol-
lisesti ratkaisevia tekniikoita. 

 
Havaitut haasteet ovat testioraakkelin 
generoiminen, merkittävien testita-
pausten generoiminen, testikattavuu-
den parantaminen ja testiparametrien 
suuri määrä. Testioraakkelin tuottami-
seen ehdotetaan ratkaisuksi meta-
morfista testausta ja pseudo-oraakke-
leita. Testikattavuuden sijaan suosi-
tellaan neuronikattavuuden käyttöä. 
Lisäksi ehdotetaan 3 tekniikkaa testi-
tapausten generoimiseen. 

 
A Systematic 
Mapping Study 
on Testing of 
Machine 
Learning Pro-
grams, 2019 
[15] 

 
Systemaattisessa kirjallisuuskat-
sauksessa perehdytään koneoppi-
misen testaamiseen. Artikkelissa 
vastataan 14 tutkimuskysymykseen, 
jotka ovat jaoteltu 3 aiheeseen. 
Näistä kysymyksistä 7 liittyy testaa-
misessa käytettyihin tekniikoihin. 
Katsauksessa annetaan selkeät eh-
dot aineiston valitsemiseen ja ai-
neistojen laatu raportoidaan. 1654 
artikkelista on valittu katsaukseen 
37.  

 
Katsauksessa perehdytään erityisesti 
koneoppimismallin testaamiseen. Ar-
tikkelissa perehdytään esimerkiksi 
metamorfiseen testaukseen, mutaa-
tiotestaukseen, kattavuuden perus-
teella testaamiseen ja ristiinviittaa-
vaan testaamiseen. 

 

Toisessa vaiheessa löydetyt aineistot liittyvät jokainen selvästi tiettyyn haasteista eikä 

yleisesti tekoälyn testaamiseen. Aineistot ovat tutkimuksia, joissa ehdotetaan uutta me-

netelmää tai arvioidaan jotakin olemassa olevaa menetelmää.  

Testioraakkeleihin liittyvistä aineistoista valikoitui katsaukseen 1, joka löytyi Andorista. 

Testimetriikka-haulla löytyi 3 aineistoa, joista 2 on Google Scholarista ja yksi Andorista. 

Lisäksi testien generointiin liittyen kirjallisuuskatsaukseen valittiin 2 aineistoa, jotka mo-

lemmat löytyivät Google Scholarista. EBSCO:sta ei löytynyt toisessa osassa yhtäkään 

aineistoa. Taulukossa 3 on esitetty aineistojen lukumäärä eri kirjallisuuskatsauksen to-

teutuksen vaiheiden jälkeen eriteltynä tietokannoittain. 
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Taulukko 3: Kirjallisuuskatsauksen toisen osan tuloksien lukumäärä vaiheittain   
Tietokanta (kpl) 

Haaste Vaihe Google Scholar Andor EBSCO 

Testioraakkeli  
Hakutulokset 

 
1380 

 
268 

 
1700 

 
Rajaus otsikon perusteella 

 
10 

 
12 

 
4 

 
Rajaus abstraktin perusteella 

 
2 

 
5 

 
1 

 
Rajaus sisällön perusteella 

 
0 

 
1 

 
0 

Testimetriikat  
Hakutulokset 

 
1480 

 
422 

 
0 

 
Rajaus otsikon perusteella 

 
10 

 
5 

 
0 

 
Rajaus abstraktin perusteella 

 
5 

 
2 

 
0 

 
Rajaus sisällön perusteella 

 
2 

 
1 

 
0 

Testitapaus-
ten generointi 

 
Hakutulokset 

 
10400 

 
3446 

 
143935 

 
Rajaus otsikon perusteella 

 
13 

 
8 

 
4 

 
Rajaus abstraktin perusteella 

 
2 

 
2 

 
0 

 
Rajaus sisällön perusteella  

 
2 

 
0 

 
0 

 

Toisessa osassa käytetyillä hakusanoilla ei onnistuttu täysin rajaamaan tiedonhausta 

perinteiseen ohjelmistotestaamiseen liittyviä tutkimuksia. Ne päätyivät poisrajatuksi 

vasta abstraktiin tutustumisen perusteella. Suurin osa toisen osan kirjallisuudesta on 

vuosilta 2017–2020, jolloin tekoälyn testaamiseen liittyvien tutkimusten määrä on kasva-

nut. Oraakkeliongelmaa käsittelevä artikkeli oli merkittävästi vanhempi tutkimus kuin 

muut, tutkimus on vuodelta 2010.  

Toisen osan aineistojen määrä jäi melko pieneksi, vain 8 kappaleeseen, sillä hakutulok-

sia luettiin vain tietty määrä ja siihen joukkoon päätyi paljon aiheen sivuavia aineistoja. 

Esimerkiksi oraakkeliongelmaan liittyen löytyi vain yksi aineisto, kun taas testimetriikoita 

käsitellään 4 aineistossa ja testien generointia 3 aineistossa. Kirjallisuuskatsauksen toi-

sessa osassa valitut aineistot on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4: Kirjallisuuskatsauksen toisen osan aineistot 

    Artikkeli Tutkimusmenetelmä Tulokset 

 
Testing and 
validating ma-
chine learning 
classifiers by 
metamorphic 
testing, 2010 
[19] 

 
Tutkimuksessa toteutetaan meta-
morfista testausta luokittelualgorit-
meille.  Testauksen laadukkuutta 
mitataan mutaatiotestauksella ja 
ristiinvalidoinnilla. 

 
Metamorfisella testaamisella onnistu-
taan havaitsemaan tehokkaasti mutant-
teja. Metamorfinen testaaminen on ar-
tikkelin mukaan helppoa ja ehdottoman 
tehokasta. 

 
Guiding Deep 
Learning Sys-
tem Testing 
Using Surprise 
Adequacy, 
2019 [7] 

 
Artikkelissa ehdotetaan uutta me-
netelmää testien laadun mittaami-
seen, yllätysriittävyyttä.  Empiiri-
sessä arvioinnissa pyritään vas-
taamaan neljään tutkimuskysy-
mykseen yllätysriittävyyden merki-
tyksestä ja käyttötavoista. Yllätys-
riittävyyden hyödyllisyyttä arvioi-
daan alkuperäisellä testiaineis-
tolla, kilpailevalla testiaineistolla 
sekä DeepXplorella ja DeepTes-
tillä tuotetulla aineistolla. 

 
Yllätysriittävyydellä onnistutaan mittaa-
maan testitapauksen yllättävyyttä ja 
sillä voidaan arvioida kuinka vaikeana 
järjestelmä tapausta pitää. Yllätysriittä-
vyyttä voidaan pitää myös pohjana tes-
tiaineiston generointiin. Yllätysriittävyy-
den väitetään olevan parempi metriikka 
kuin neuronikattavuus. 

 
Is Neuron 
Coverage a 
Meaningful 
Measure for 
Testing Deep 
Neural Net-
works? 2019 
[4] 

 
Tutkimuksessa tutkitaan neuro-
nikattavuuden suhdetta testiai-
neiston virheiden havaitsemiseen, 
luonnollisuuteen ja tuloksien diver-
siteettiin. Tutkimuksessa toteute-
taan korrelaatioanalyysia noin 
1600 konfiguraatiolla. 

 
Neuronikattavuus ei vaikuta merkittä-
vältä testimetriikalta. Tutkimuksen mu-
kaan neuronikattavuuden kasvattami-
nen hankaloittaa tehokkaiden testita-
pauksien generointia. 

 
Deep Neural 
Network Test 
Coverage: 
How Far Are 
We? 2020 [3] 

 
Tutkimuksessa analysoidaan eri 
strukturaalisia kattavuuksia ja yllä-
tysriittävyyttä sekä niiden korrelaa-
tiota kilpailevien testitapauksien 
määrään ja korrelaatiota virheitä 
paljastavien testitapauksien mää-
rään. Tutkimuksessa käytetään 
useita aineistoja, useita syväoppi-
mismalleja ja useita kilpailevien 
testitapauksien generoivia teknii-
koita. Korrelaatioita tutkitaan 
Spearman-korrelaatiotekniikalla. 

 
Todetaan, ettei kummankaanlainen 
metriikka ja laadukas testaaminen kor-
reloi täysin. Yllätysriittävyys on kah-
desta kuitenkin parempi. Yllätysriittä-
vyys on tutkimuksen mukaan lupaa-
vampi metriikka kuin strukturaaliset 
metriikat. 

 
DeepXplore: 
Automated 
Whitebox 
Testing of 
Deep Learning 
Systems, 2017 
[12] 

 
Tutkimuksessa ehdotetaan testi-
metriikaksi neuronikattavuutta. 
Tutkimuksessa toteutetaan sy-
väoppimisjärjestelmiä, joita käyte-
tään ristiinviittaavina oraakkeleina. 
Testiaineiston tavoitteena on löy-
tää järjestelmien välillä eroavia tu-
loksia sekä maksimoida neuro-
nikattavuus.   

 
DeepXplorella onnistutaan löytämään 
tuhansia virheellisesti toimivia rajata-
pauksia usealle yleisesti käytetylle itse-
ohjautuvan auton mallille. DeepXploren 
hyödyntäminen mallin uudelleen opet-
tamisessa, voi parantaa mallin tark-
kuutta 3 %:lla.  
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DeepTest: Au-
tomated Test-
ing of Deep-
neural-net-
work-driven 
Autonomous 
Cars, 2017 
[17] 

 
Tutkimuksessa suunnitellaan, to-
teutetaan ja arvioidaan DeepTest. 
DeepTestillä generoidaan testiai-
neistoa, jotka imitoivat oikeita ilmi-
öitä ja saavuttavat korkean neuro-
nikattavuuden. Tutkimuskysymyk-
set liittyvät testialueen tutkimiseen, 
testien generointiin ja testioraak-
kelin tuottamiseen. 

 
DeepTestillä onnistutaan paljastamaan 
tuhansia virheitä tutkituista itseohjautu-
vien autojen järjestelmistä. DeepTes-
tillä tuotettujen testitapauksien väite-
tään olevan realistisia. Lisäksi Deep-
Testiä voidaan soveltaa käytettäväksi 
muillakin syväoppimista hyödyntävillä 
järjestelmillä. 

 
DeepRoad: 
GAN-Based 
Metamorphic 
Testing and In-
put Validation 
Framework for 
Autonomous 
Driving Sys-
tems, 2018 
[21] 

 
Tutkimuksessa toteutetaan ja arvi-
oidaan DeepRoadia, joka on GAN-
pohjainen menetelmä testiaineis-
ton generointiin. Tutkimuksessa 
käytetään Udacityn aineistoa ja 
Youtube-videoita. DeepRoadia ar-
vioidaan kolmella eri itseohjautu-
van auton mallilla.  

 
DeepRoadilla voidaan paljastaa järjes-
telmästä tuhansia virheitä. Lisäksi 
DeepRoadilla voi validoida aineistoa, 
jolla voi parantaa järjestelmän robus-
tiutta. DeepRoadilla generoidun testiai-
neiston väitetään olevan realistista. 
Tuotettuja testitapauksia verrataan 
DeepXploren ja DeepTestin gene-
roimiin testeihin. 

  

Toisen osan aineistot voidaan jakaa teemoihin havaittujen haasteiden mukaan. Artikkelit 

teemoineen on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5: Kirjallisuuskatsauksen toisen osan aineistot teemoittain 

 
    Artikkeli 

Testi-
oraakkeli 

Testi-
metriikat 

Testien  
generointi 

 
Testing and validating machine learning classifiers by 
metamorphic testing, 2010 [19] 

 
x 

    

 
Guiding Deep Learning System Testing Using Sur-
prise Adequacy, 2019 [7] 

   
x 

  

 
Is Neuron Coverage a Meaningful Measure for Test-
ing Deep Neural Networks? 2019 [4] 

   
x 

  

 
Deep Neural Network Test Coverage: How Far Are 
We? 2020 [3] 

   
x 

  

 
DeepXplore: Automated Whitebox Testing of Deep 
Learning Systems, 2017 [12] 

   
x 

 
x 

 
DeepTest: Automated Testing of Deep-neural-net-
work-driven Autonomous Cars, 2017 [17] 

     
x 

 
GAN-Based Metamorphic Testing and Input Valida-
tion Framework for Autonomous Driving Systems, 
2018 [21] 

     
x 

 
Lukumäärä teemoittain 

 
1 

 
4 

 
3 



14 
 

Kirjallisuuskatsaukseen valituista aineistoista saadaan hyvä yleiskuva tekoälyyn pohjau-

tuvien järjestelmien testaamisesta ja tutkimuksen tilasta. Toisesta osasta valikoitui kat-

saukseen useampi yksittäinen menetelmä tai menetelmän arvio, joissa annetaan lisätie-

toa tai kritiikkiä menetelmän toiminnasta ja toimivuudesta. 
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4. TEKOÄLYN TESTAAMISEN HAASTEET 

Tekoälyyn pohjautuvien järjestelmien testaamista pyritään parantamaan. Osa teknii-

koista pohjautuu perinteiseen ohjelmistotestaukseen ja osa on täysin uusia. Alalla on 

havaittu ja osittain ratkaistukin jo useita haasteita.  

Tässä työssä käsiteltävät haasteet ovat testioraakkelin puute, testiaineiston generointi, 

ja merkittävien testimetriikoiden määrittely. Jokaiseen haasteeseen perehdytään ja niihin 

esitetään yleisesti käytettyjä sekä uusia ratkaisuja. Lisäksi selvennetään haasteeseen 

liittyvän tutkimuksen nykytilannetta.  

Haasteisiin esitetyistä ratkaisuista mainitaan aina mille sovelluskohteelle ratkaisu on tar-

koitettu. Noin puolet tekniikoista soveltuu kuitenkin usealle alueelle, eli osaa ratkaisuista 

voidaan pitää yleisinä tekoälylle. 70 % alan tutkimuksista esittelee uusia tekniikoita, eli 

tutkimusalue on kasvamassa eivätkä testauskäytännöt ole vielä vakiintuneet. Alalla kai-

vataankin vertailua ja arviointia olemassa oleville tekniikoille. [15] 

4.1 Testioraakkelin puuttuminen 

Testioraakkelin puutetta ja sen kautta tekoälyn ei-testattavuutta (engl. Non-testable) kä-

sitellään jokaisessa kirjallisuuskatsauksen ensimmäisen osan aineistossa. Oraakkelin 

puuttumista kutsutaan oraakkeliongelmaksi ja se on tuttu myös perinteisen ohjelmisto-

testauksen puolella. Kun käytetyn testiaineiston haluttuja tuloksia ei tiedetä, testaaminen 

on hyödytöntä, sillä silloin pystytään tarkastelemaan vain sitä, tapahtuuko järjestelmässä 

ilmiselviä virheitä (engl. Smoke testing). 

Tekoälyä hyödynnetään usein tapauksissa, joissa järjestelmän tarkoituksena on selvittää 

oikea tulos. Näissä tapauksissa haluttua tulosta ei voida tietää etukäteen [9]. Lisähaas-

teena testioraakkelille on se, että tekoälyyn pohjautuva järjestelmä voi antaa vaihtelevia 

tuloksia [14]. Tällä hetkellä yleisin, joskin työläs ja kallis, tapa tarkistaa tuloksen oikeelli-

suus on verrata saatua tulosta manuaalisesti määritettyyn verrokkitulokseen [20].  

Testioraakkelin puuttuminen on testauksen kehittämisessä avainasemassa oleva ja yksi 

yleisimmin tutkituista haaste [14]. Tutkimuksia, oraakkelin tuottamisesta on kuitenkin 

merkittävästi vähemmän kuin tutkimuksia testiaineiston tuottamisesta. Lisätutkimusta 

onkin tehtävä luotettavien, automaattisten ja eri sovelluskohteisiin soveltavien testioraak-

keleiden kehittämiseksi. [14] Lähes kaikki oraakkeliongelman ratkaisuiksi esitetyistä tek-

niikoista ovat valkolaatikkotestausta tai datalaatikkotestausta [1]. Vuonna 2020 julkaistun 

kirjallisuuskatsauksen mukaan yleisin käytetty oraakkeli on metamorfinen oraakkeli (44 
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%). Toimialalle tyypillisten virheiden havaitsemista käytettiin 20 % aineistoista ja ristiin-

viittaavia oraakkeleita 12 % aineistoista. [14] 

Luvuissa 4.1.1 ja 4.1.2 esitetyt tekniikat on jaoteltu metamorfiseen oraakkeliin ja muihin 

tekniikoihin. Muut tekniikat ovat esimerkiksi muut pseudo-oraakkelit, sovelluskohteelle 

tyypillisten häiriöiden huomaaminen (engl. Domain-specific failure) ja manuaalisesti tes-

tiaineiston luokitteleminen. 

4.1.1 Metamorfinen oraakkeli 
Metamorfisessa testauksessa määritellään aineiston ja tuloksien välisiä yhteyksiä, joita 

kutsutaan metamorfisiksi suhteiksi ja hyödynnetään niitä testiaineiston haluttujen tulok-

sien määrittelyssä. Testitapauksia tietyllä tavalla muokatessa, testaaja voi siis metamor-

fisten suhteiden avulla päätellä, mikä testin tuloksen tulisi olla. [19] Jos havaittu yhteys 

tai suhde ei toteudu testien tuloksilla, järjestelmässä saattaa olla virhe [14]. Metamorfis-

ten suhteiden määrittely on metamorfisen testaamisen tärkein ja haastavin osio [19]. 

Metamorfista testaamista, jota on hyödynnetty perinteisessäkin ohjelmistotestauksessa 

[20]. 

Metamorfisia suhteita voidaan käyttää uusien testien generoimiseen manipuloimalla ole-

massa olevaa dataa suhteiden mukaisesti. Tällöin saadaan generoitua lisää testejä, joi-

den toivottu tulos tiedetään. [14] Esimerkiksi käsin piirretty nuoli kuuluisi tulla luokitelluksi 

samalla tavalla kuin muutkin nuolet, vaikka kuvaan lisättäisi kohinaa tai muuta merkityk-

setöntä. Testejä voidaan muokata kokonaisuutena tai yksittäin, esimerkiksi testiaineiston 

järjestystä voidaan muuttaa tai yhden testitapauksen pikseliä voidaan pimentää [20]. Me-

tamorfisella testauksella voidaan siis tarkistaa, onko saatu tulos halutunlainen, eli meta-

morfista testausta voi pitää pseudo-oraakkelina [1]. 

Metamorfinen testaus on kaikista yleisin koneoppimiseen liittyvä testaustapa, sitä käsi-

tellään jokaisessa ensimmäisen osan aineistossa. Metamorfinen testaus on erityisen 

hyödyllistä tilanteissa, joissa testioraakkelia ei ole [19]. Metamorfista testaamista voi-

daan hyödyntää myös testien generoinnissa. Vuonna 2019 tehdyn kirjallisuuskatsauk-

sen mukaan heidän löytämistänsä 35 testaustekniikasta 11 pohjautui metamorfiseen 

testaamiseen. [15] Vuonna 2020 oraakkeliongelmaan liittyvistä tutkimuksista 44 % käsit-

teli metamorfista testausta [14]. Metamorfisen testaamisen tutkimus painottuu vahvasti 

metamorfisiin suhteisiin (engl. Metamorphic relation). [20] 

Metamorfisen testaamisen suurin haaste on metamorfisten suhteiden löytäminen [15]. 

Niille ei ole vielä määritelty yleisesti sopivia keinoja, vaan suhteet etsitään yleensä ta-

pauskohtaisesti [6]. Useimmiten metamorfinen suhde on ekvivalenssi, eli samankaltaiset 
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testit tuottavat samat tulokset [14]. Lisäksi suhde voi olla esimerkiksi additiivinen, divisii-

vinen tai eksklusiivinen [6]. Metamorfisen testaamisen luokittelu on haastavaa. Wu et al. 

mukaan metamorfinen testaaminen on mustalaatikkotestausta [18]. Sen voi luokitella 

myös datalaatikkotestaamiseksi, sillä testaamisessa hyödynnetään järjestelmän aineis-

toa. Toisaalta metamorfinen testaaminen voidaan luokitella myös valkolaatikkotestaa-

miseksi, sillä metamorfisten suhteiden määrittelyssä voidaan käyttää valkolaatikkoteknii-

koita [19]. 

Metamorfista testaamista on tutkittu ja sovellettu erityisesti luokittelijoiden testaamiseen, 

vasta viime vuosina sitä on hyödynnetty myös neuroverkkojen testauksessa [15]. Luo-

kittelijoita on testattu metamorfisesti jo yli 10 vuotta [18]. Neuroverkkojen metamorfiseen 

testaamiseen on kehitetty esimerkiksi DeepTest, jolla testataan neuroverkkoja käyttä-

vien itseohjautuvien autojen toimintaa [17]. 

Metamorfiset oraakkelit vaikuttavat toimivalta ratkaisulta testioraakkeliongelmaan [14]. 

Se on alalla dominoiva tekniikka sekä luokittelijoille että neuroverkoille. Toisaalta Sherin 

et al. pitää tekniikkaa vain lupaavana. [15] Sen lisäksi, että suhteiden löytäminen on 

haastavaa, se ei myöskään ole yleisluontoista, vaan määrittely tulee tehdä lähes jokai-

selle järjestelmälle erikseen [6]. Metamorfisten suhteiden määrittelyyn ja täten metamor-

fisen oraakkelin luomiseen kaivataankin automatisointia [15][20]. Toisaalta Xie et al. väit-

tävät, että metamorfinen testaaminen on helppoa, jopa todella helppoa, toteuttaa ja hel-

posti automatisoitavaa sekä käyttökelpoista lähes kaikille koneoppimisalgoritmeille [19]. 

Artikkelin sisällön eriäväisyys muuhun kirjallisuuskatsauksen aineistoon voi selittyä sillä, 

että artikkeli on melkein 10 vuotta vanhempi kuin muu aineisto. Vaikuttaa siltä, että mie-

lipiteet metamorfisesta testauksesta ovat muuttuneet viime vuosina. Metamorfista tes-

tausta ei pidetä enää täysin helppona ja tehokkaana, vaan siihen liittyviä haasteita on 

onnistuttu tunnistamaan. 

Generoitujen testitapausten ja -aineistojen on oltava realistisia. Riccio et al. esittävät 

huolen siitä, että alalla ollaan menossa suuntaan, jossa tuotetaan epärealistisia eli lähes 

hyödyttömiä testejä [14]. Epärealistisella testillä tarkoitetaan sellaista testitapausta, joka 

ei voi oikeasti tapahtua. Vain realististen testien tuottaminen ja testin realistisuuden mää-

rittely ovatkin merkittäviä metamorfisen testaamisen haasteita. [14] Toisaalta tämä sama 

haaste on läsnä jokaisella tekniikalla, jolla generoidaan testejä manipuloimalla olemassa 

olevaa testiaineistoa. Lisäksi metamorfisella testaamisella voi tuottaa epämääräisiä tes-

tejä tai testejä, joilla havaitaan virheitä, joita ei ole olemassa [20]. Tulevaisuudessa me-

tamorfisella testauksella voisi testata oikeellisuuden lisäksi myös järjestelmän turvalli-

suutta ja vakautta [15]. 
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4.1.2 Muut pseudo-oraakkelit 
Tässä luvussa perehdytään oraakkeliongelman ratkaiseviin tekniikoihin, joissa ei hyö-

dynnetä metamorfisia suhteita. Metamorfisen oraakkelin lisäksi testioraakkeli voidaan 

tuottaa muunkinlaisilla pseudo-oraakkeleilla. Tälläisia oraakkeleita ovat esimerkiksi ris-

tiinviittaavat oraakkelit (engl. Cross-referencing oracle), joihin lukeutuu differentiaalinen 

testaaminen (engl. Differential testing) ja eri versioiden vertailu (engl. N-version testing). 

Myös tietylle toimialueelle tyypillisien virheiden havaitsemista voi pitää oraakkeleina. Li-

säksi tässä luvussa sivutaan erilaisten tilastollisten mittaustuloksien hyödyntämistä epä-

suorana oraakkelina. 

Luvussa esitellyt tekniikat eivät ole yhtä tutkittuja tai yleisiä kuin metamorfinen testaus. 

Ristiinviittaavia oraakkeleita käsitellään lähteissä [1], [14] ja [20]. Siitä löytyi pseudo-

oraakkeleista toiseksi eniten tietoa kirjallisuuskatsauksen aineistoista. Muut luvussa kä-

sitellyt tekniikat esiintyivät vain yhdessä kirjallisuuskatsauksen aineistoista. Toimialu-

eelle tyypillisten virheiden havaitsemista ja luokittelun vertaamista manuaaliseen luokit-

teluun mainittiin oraakkeleina vain lähteessä [14]. Aineisto [20] on ainoa, jossa pohditaan 

mittaustuloksien hyödyntämistä oraakkelina.  

Ristiinviittaavalla testaamisella tarkoitetaan testaamista, jossa verrataan algoritmin tai 

komponentin eri toteutuksien tai versioiden tuloksia toisiinsa. Mikäli eri toteutuksien tu-

loksien välillä on eroja, joissakin toteutuksista voi olla virhe. [14] Tekniikka on tuttu pe-

rinteisessäkin ohjelmistotestauksessa, varsinkin kriittisiä järjestelmiä testatessa tekniik-

kaa on suositeltu käytettäväksi [15]. Ristiinviittaavia testitapoja ovat differentiaalitestaus, 

eri versioiden vertailu ja toisinaan omaksi kategoriaksi luokiteltu peilitestaus (engl. Mirror 

testing). Differentiaalitestauksessa vertaillaan saman algoritmin tai komponentin eri to-

teutuksia toisiinsa. Eri versioiden vertailussa pyritään alun perin tuottamaan useampi 

versio järjestelmästä, jotta niiden tuloksia voisi vertailla ja jotta näistä eri versioista voi-

taisiin koota mahdollisimman hyvin ja vakaasti toimiva yhdistelmä. [20] Huomioitavaa on, 

että termejä differentiaali- ja ristiinviittaava testaus käytetään toisinaan ristiin. 

Ristiinviittaava testaaminen toimii hyvin intuitivisesti ja sillä on suhteellisen helppo ha-

vaita testitapauksien tuottamia virheitä. Riccio et al. viittaavat Murphyn tutkimukseen, 

jossa varoitetaan tilanteista, joissa toteutukset tuottavat erilaisia tuloksia. Eroavaisuuk-

sien löytämisen jälkeen seuraava haastava tehtävä on selvittää, missä toteutuksessa 

virhe on. Murphyn mukaan heidän tutkimuksessaan ei ollut mitään keinoa selvittää, 

kumpi tulos (eli toteutus) oli oikea. [10] Mahdollinen ratkaisu Murphyn esittämään ongel-

maan on useamman kuin kahden toteutuksen käyttäminen testauksessa. Silloin testaaja 

voisi arvioida esimerkiksi, että toteutus, jonka tuottamat tulokset ovat useimmiten sa-

massa linjassa muiden toteutusten tuloksien kanssa, on oikeassa [20].  
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Eroavia tuloksia voidaan myös hyödyntää tekoälyn testauksessa. Testitapaus, joka tuot-

taa eroavia tuloksia on hyödyllinen, sillä se paljastaa järjestelmästä poikkeavaa käyttäy-

tymistä. Ristiinvertaavaa testaamista voidaan siis hyödyntää virheiden etsimisessä ja 

testitapausten valitsemisessa, vaikka sen avulla ei voitaisikaan määrittää mikä saaduista 

tuloksista on oikea. Yksi tunnetuimmista differentiaalitestausta hyödyntävistä teknologi-

oista on DeepXplore. Se oli vuonna 2020 tehdyn kirjallisuuskatsauksen mukaan kaikista 

eniten siteerattu tutkimus tekoälyn testaamisen alalla [14]. DeepXplorella voidaan löytää 

hyödyllisiä testitapauksia syväoppiville järjestelmille. Työkalu aloittaa testitapausten ge-

neroinnin neuronikattavuuden perusteella ja valikoi generoiduista testeistä ne testit, jotka 

differentiaalitestauksen mukaan tuottavat eriäviä tuloksia. [12] 

Toinen ristiinviittaavan testauksen haaste on se, että se vaatii aina toisen järjestelmän 

tai toteutuksen, johon tuloksia voi verrata. Tällaista järjestelmää ei ole aina saatavilla ja 

sellaisen tuottaminen voi olla kallista [15][20]. Tähän on esitetty ratkaisuna peilitestaa-

mista, jota käyttäessä ei tarvita useampaa toteutusta järjestelmästä. Peilitestaus hyö-

dyntää peiliohjelmaa, joka luodaan tekoälyn opetusaineiston perusteella. Järjestelmän 

virheet voidaan havaita, mikäli peiliohjelma käyttäytyy testiaineistolla eri tavalla kuin tes-

tattava järjestelmä. Peilitestauksesta on kuitenkin julkaistu vuonna 2020 vasta yksi tutki-

mus. [14] 

Lisäksi Riccio et al. luokittelevat poikkeuksellisesti myös toimialalle tyypillisten virheiden 

havaitsemisen oraakkeleiksi [14]. Tällaiset virheet esimerkiksi itseohjautuvilla autoilla 

ovat punaisen valon läpi ajaminen ja yksisuuntaisen ajaminen väärään suuntaan. Toimi-

alalle tyypillisten virheiden seuraamista käytettiin 20 % alan tutkimuksista. [14] Vaikka 

tekniikka onkin Riccio et al. mukaan yleinen, muut aineistot eivät luokittele sitä oraakke-

liksi. Tämä voi johtua siitä, että toimialan virheiden avulla voidaan yhä havaita vain ilmei-

set virhetilanteet, josta on vain vähäistä hyötyä kokonaisen järjestelmän testaamisen 

kannalta. 

Toinen vain aineistossa [14] käsitelty oraakkeli on väärien luokittelujen seuraaminen. 

Tekniikkaa voi käyttää vain luokittelijoille ja vain tilanteessa, jossa testiaineisto on luoki-

teltu manuaalisesti. Tarkoituksena on tarkistaa, että järjestelmä luokittelee aineiston sa-

malla tavalla kuin ihminenkin on sen luokitellut. Tekniikkaa on tutkittu ja hyödynnetty vielä 

vuonna 2019. [14] Yksi tekniikan kritiikeistä ohjelmistotestaamisen kannalta on, ettei ko-

konaista järjestelmää testatessa ole tietoa siitä, kuinka merkittävä yhden luokittelijan tu-

los on koko järjestelmän kannalta [14]. Tekniikka ei myöskään ratkaise oraakkeliongel-

maa, sillä tekniikka perustuu siihen, että aineistolle on jo määritetty luokat, eli aineistolla 

on jo olemassa oleva oraakkeli. Tekniikkaa voisi kutsua ihmisen käyttämiseksi oraakke-

lina. 
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Lisäksi Zhang et al. mainitsevat erilaisiin tilastollisiin mittaustuloksiin nojautumisen epä-

suorana pseudo-oraakkelina. Esimerkiksi järjestelmän tulkittavuuden, varmuuden ja tie-

don lisääntymisen mittaaminen lisäävät testaajien ymmärrystä järjestelmän tilasta. Tätä 

tietämystä voidaan pitää epäsuorana oraakkelina. [20] Mittaustuloksia ei kuitenkaan pi-

detty oraakkelina muissa aineistoissa.  

4.2 Merkittävän testiaineiston generointi 

Testien generoiminen on vielä merkittävä haaste tekoälyyn pohjautuvien järjestelmien 

testaamisessa [6]. Riccio et al. mukaan se on tekoälyn testaamisen aktiivisin tutkimuk-

sen osa-alue [14]. Testiaineiston generoinnilla tarkoitetaan realististen ja virheitä havait-

sevien testien tuottamista. Generoinnin yhteydessä voidaan puhua myös testiaineiston 

optimoinnista, jolla tarkoitetaan testiaineiston mahdollisimman pienenä ja hyödyllisenä 

pitämistä. Mahdollisten testitapausten kirjo on valtava ja generoitujen testien kuuluu ku-

vata koko mahdollisuuksien kirjoa mahdollisimman hyvin. [14] Generoitua aineistoa voi 

hyödyntää myös järjestelmän opettamisessa [20]. 

Niin kuin tekoälyn opettaminen, myös testaaminen on aineistopainotteista. Aidolla ai-

neistolla on haastavaa havaita virheitä järjestelmässä, sillä aito aineisto ei usein sisällä 

hyvin virheitä tuottavia rajatapauksia. Testejä on siis generoitava, ja generoinnin on ta-

pahduttava automaattisesti, sillä se olisi manuaalisesti liian työlästä. [6] Generoinnin 

kannalta vaikeinta on monipuolisten ja realististen testien tuottaminen, rajatapauksien 

tuottaminen, tehokkuus ja vaatimus oraakkelista [14][20]. Lisähaasteena on se, että tes-

tien määrä tulee pitää maltillisena eikä generoinnissa ei voida vielä täysin hyödyntää 

testimetriikoita, sillä niitä ei ole vielä kehitetty tarpeeksi [14].  

Testien generointia on tutkittu jo paljon, ja se onkin ainut tässä työssä esitellyistä haas-

teista, johon liittyen on tehty jo merkittävä määrä vertailevaakin tutkimusta [14]. Tekoälyn 

testaamiseen liittyvien tutkimuksien yleisin tuote on generoidut testitapaukset [15]. Eh-

dotetut tekniikat generointiin ovat yleensä sopivia vain osalle tekoälyn osa-alueista, eli 

yleisiä keinoja generointiin kaivataan vielä.  

Luvussa 4.2.1 tutustutaan kilpailevan testiaineiston generointiin ja luvussa 4.2.2 muihin 

generointitapoihin. Muihin tapoihin lukeutuvat syötteen manipulointi, hakupohjaiset tek-

niikat (engl. Search-based), GAN:illa tuotetut testitapaukset (engl. Generative Adversa-

rial Networks) sekä konkreettinen ja symbolinen analysointi (engl. Concolic testing). Lo-

puksi luvussa 4.2.3. pohditaan testiaineiston optimointia ja sen keinoja. 
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4.2.1 Kilpailevan testiaineiston generointi 
Alalla yleistyvä tekniikka on kilpailevien testitapauksien (engl. Adversarial inputs) gene-

rointi. Tämä tarkoittaa sellaisen testiaineiston luomista, joka on generoitu pienellä muu-

toksella alkuperäisestä aineistosta ja jonka tarkoituksena on saada järjestelmä luokitte-

lemaan generoitu aineisto väärin [18]. Kilpailevalla testiaineistolla onnistutaan löytämään 

järjestelmästä heikkouksia [1]. Tekniikkaa käytetään yleisesti esimerkiksi itseohjautuvien 

autojen robustiuden testaamisessa ja sen mittaamisessa [20]. Kilpailevat testit eivät ole 

useasti realistisia ja niillä on tarkoitus ikään kuin yrittää huijata järjestelmää. Näin voidaan 

paljastaa esimerkiksi yllättäviä virheitä järjestelmästä, joita ei olisi löytynyt luonnollisella 

testiaineistolla. 

Lisäksi käyttämällä kilpailevia testitapauksia, valmistetallaan järjestelmää toimimaan sel-

laisessa tilanteessa, jossa järjestelmään kohdistetaan kilpaileva hyökkäys (engl. Adver-

sarial attack), eli hyökkäys, jossa järjestelmään syötetään kilpailevia tapauksia [4]. Ge-

neroituja kilpailevia testitapauksia voidaan käyttää testaamisen jälkeen myös opetusai-

neistona, jolloin järjestelmä oppii robustimmaksi kilpailevaa hyökkäystä vastaan. 

Kilpailevia testitapauksia on tutkittu ja analysoitu paljon. Kaikissa kirjallisuuskatsauksen 

yleisaineistoissa perehdyttiin kilpailevien testien generointiin vaikkakin Riccio et al. mu-

kaan alan tutkimuksissa vain 10 %:ssa käytettiin kilpailevia testitapauksia [14]. Aineistot 

[14] ja [18] luokittelevat kilpailevan testiaineiston generoinnin omaksi generointikategori-

aksi. Lisäksi kilpailevia testitapauksia on käytetty testikattavuuksien hyödyllisyyden arvi-

oinnissa. On todettu, että kilpailevien testitapauksien käyttäminen nostaa esimerkiksi 

neuronikattavuutta. [3] Pohdintaa siitä, onko neuronikattavuuden kasvattaminen hyödyl-

listä, löytyy testimetriikoista kertovasta luvusta 4.3..   

Kilpailevia testitapauksia on kritisoitu, sillä ne tuottavat epärealistisia testejä, jotka tes-

taavat vain osaa järjestelmästä [1][14]. Generoidut testit saattavat olla sellaisia, jotka 

eivät merkitse ihmissilmälle mitään, jolloin testitapauksen ilmentyminen todellisuudessa 

voisi tapahtua vain hyökkäyksen yhteydessä [20]. Testaamisen kannalta turhien luon-

nottomien tai epärealististen testitapausten generointi on yksi suurimmista tekoälyn tes-

taamiseen liittyvistä ongelmista [14]. Kilpailevaakin testiaineistoa olisi hyvä pystyä mit-

taamaan ja kertomaan sen luonnollisuuden tai todennäköisyyden taso [20]. Täysin epä-

realististen testitapauksien ainoaksi hyödyksi jää järjestelmän robustiuden parantami-

nen. 
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4.2.2 Muut generointitekniikat 
Kilpailevien testitapausten tuottamisen lisäksi muita tekniikoita testiaineiston generointiin 

ovat syötteen manipulointi, hakupohjaiset tekniikat (engl. Search-based), GAN:illa tuote-

tut testitapaukset (engl. Generative adversarial networks) sekä konkreettinen ja symbo-

linen analysointi, eli Concolic-testaus (engl. Concolic testing). Konkreettista ja symbolista 

analysointia lukuun ottamatta esitetyt tekniikat ovat mustalaatikko- tai datalaatikkoteknii-

koita [18].  

Riccio et al. ja Chen et al. ovat jaotelleet testiaineiston generointitekniikat eri tavoin. Ge-

nerointitekniikat voidaan jaotella kilpaileviin testitapauksiin, GAN-testitapauksiin, meta-

morfisesti generoituihin testitapauksiin, concolic-testaamiseen sekä synteettiseen lähes-

tymistapaan [18]. Toinen tapa jakaa tekniikat on tekniikkoihin, jotka käyttävät syötteen 

manipulointia, hakupohjaisiin, kilpailevien testitapauksien luontiin ja GAN-testitapauksiin 

[14]. Näiden kahden aineiston merkittävä ero on, ettei Chen et al. mainitse ollenkaan 

hakupohjaista generointia ja Riccio et al. ovat jättäneet concolic-testaamisen mainitse-

matta. 

Esitettyjä generointitekniikoita käytetään usein yhdessä. Esimerkiksi GAN:illa generoin-

nin yhteydessä voidaan hyödyntää metamorfisia suhteita ja syötteen manipulointia saa-

tetaan tehdä neuronikattavuuden perusteella. [1][21] Testikattavuuden hyödyntämistä 

generoinnin yhteydessä sivutaan testien optimoinnin luvussa 4.2.3 ja testimetriikoiden 

luvussa 4.3.  

Syötteen manipuloinnilla tarkoitetaan olemassa olevan testitapauksen pientä muutta-

mista. Se on Riccio et al. mukaan kaikista yleisin käytetty generointitekniikka, jota käy-

tettiin 31 %:ssa heidän katsauksensa aineistoista [14]. Aineistossa ei kuitenkaan erotella 

selkeästi, mitkä tekniikat he laskevat kategoriaan kuuluviksi. Syötteen manipuloinnilla 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi metamorfisten suhteiden hyödyntämistä, pikselin muutta-

mista, kuvan leikkaamista, sääolosuhteiden simuloimista ja kameran linssivääristyksien 

lisäämistä. [14][18] Manipuloinnin tavoitteena on usein paremman kattavuuden saavut-

taminen [14].  

Esimerkiksi DeepTestillä voidaan tuottaa automaattisesti synteettisiä kuvia, jotka gene-

roidaan lisäämällä erilaisia realistisia muutoksia olemassa olevaan aineistoon. Nämä 

muutokset ovat esimerkiksi kontrastin muuttaminen, sumun imitoiminen sumentamalla 

kuvaa ja sateen imitoiminen lisäämällä kuvaan viivoja. Menetelmällä pyritään tuottamaan 

mahdollisimman aidon näköisiä kuvia ja saavuttamaan korkea neuronikattavuus. Gene-

roidun testiaineiston käyttäminen järjestelmän uudelleen opettamisessa on tutkimuksien 

mukaan parantanut järjestelmän tarkkuutta 46 %:lla. [17] Chen et al. mukaan kuvat ovat 
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kuitenkin epärealistisia ja jopa ihmissilmän tunnistamattomissa. He kyseenalaistavat näi-

den epärealististen testitapausten hyödyt. [18] Myös DeepRoad-työkalun kehittäjät kriti-

soivat DeepTestiä väittäen, että tehdyt muutokset eivät simuloi sääolosuhteita aidonoloi-

sesti [21]. 

Hakupohjainen testiaineiston generointi tarkoittaa metaheurististen optimoivien hakutek-

niikoiden hyödyntämistä aineiston automaattisessa generoinnissa. Sitä on käytetty myös 

perinteisen ohjelmistotestaamisen puolella. Erityisen paljon tekniikkaa on hyödynnetty 

onnistuneesti itsenäisten autojen testaamisessa. [20] 

Tekniikkaan perehdytään vain lähteissä [14] ja [20]. Riccio et al. pitävät hakupohjaisia 

tekniikoita yhtenä testien generoimisen kategoriana ja heidän mukaansa se on toisiksi 

yleisin tekniikka, jota käytetään 25 %:ssa heidän katsauksensa tutkimuksissa. Kaikki 

nämä tutkimukset liittyvät itsenäisten autojen testaamiseen. [14] Testien generoinnin yh-

teydessä Zhang et al. mainitsevat kaksi kiinnostavaa mahdollisuutta alalla ja toinen mai-

nituista lupaavista tekniikoista on hakupohjainen. Heidän mukaansa hakupohjainen tes-

tien generointi on erittäin lupaavaa. [20] 

GAN-testitapauksilla taas tarkoitetaan testejä, jotka on tuotettu generatiivisella kilpaile-

valla verkostolla eli GAN:illa. Tekniikalla saadaan tuotettua hyvälaatuisia ja realistisia 

testitapauksia [18]. Sitä on käytetty esimerkiksi edistyksellisissä kuvatransformaatioissa 

[20].  

Neljässä kirjallisuuskatsauksen kuudesta yleiskatsauksesta perehdyttiin DeepRoadiin, 

jossa hyödynnetään GAN-testitapauksia [1][14][15][20]. DeepRoadilla voidaan gene-

roida realistisia ajoskenaarioita eli testiaineistoa itsenäisille autoille. Sillä voidaan tuottaa 

esimerkiksi lumisia ja sateisia testejä, jotka näyttävät ihmissilmälle aidolta, toisin kuin 

DeepTestin generoimat testitapaukset. [17][21] DeepRoad generoi alkuperäisestä ku-

vasta sateisen ikään kuin yhdistäen sen kuvaan, jossa sataa. Sillä on onnistuttu löytä-

mään merkittävästi virheitä järjestelmistä. [21] 

GAN-pohjainen generointi vaikuttaa lupaavalta sen realistisuuden ansiosta [18]. Toi-

saalta Zhang et al. mukaan DeepRoadin tuottama testiaineisto ei ole vieläkään tarpeeksi 

realistista [20]. GAN:ien tutkiminen on mahdollistanut testiaineiston luonnollisuuden mit-

tareiden määrittelyä. Luonnollisuutta voi mitata esimerkiksi testiaineiston diversiteetin ja 

sen, kuinka selkeästi testitapaus vastaa yhtä luokkaa, mukaan [4]. Näitä mittareita voi-

daan hyödyntää testiaineiston laadun arvioinnissa.  

Concolic-testaus on valkolaatikkotestausta. Se on yhdistelmä konkreettista suoritusta ja 

symbolista analysointia [18]. Tekniikkaa kutsutaan myös dynaamiseksi symboliseksi 

suoritukseksi (engl. Dynamic symbolic execution) [20]. Menetelmä hyödyntää symbolista 
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analysointia tuottaakseen automaattisesti uuden vaatimusten mukaisen testitapauksen 

analysoimalla lähes halutunlaista konkreettista olemassa olevaa testitapausta [15][20]. 

Generoiduilla testitapauksilla voidaan pyrkiä esimerkiksi korkeampaan testikattavuuteen 

[1]. Lisäksi tekniikkaa voidaan hyödyntää kilpailevien testitapausten generoinnissa [18].  

Concolic-testaamiseen perehdytään neljässä kirjallisuuskatsauksen yleisaineistossa. 

Chen et al. mukaan sen käyttö on aloitettu vuonna 2018, ja se on heidän mukaansa 

uusin generointitekniikoista [18]. Laajassa Riccio et al. kirjallisuuskatsauksessa ei mai-

nita tekniikkaa ollenkaan [14]. Sherin et al. mukaan tekniikkaa onkin tutkittu vielä liian 

vähän, mutta se on erittäin lupaava [15]. Concolic-testaamisella voidaan generoida vaa-

timusten mukaisia testejä tarkasti ja tehokkaasti. Sitä voidaan soveltaa sekä aineiston 

että järjestelmän testaamiseen. [18][20] Zhang et al. mukaan tekniikan soveltaminen 

neuroverkkojen testaamisessa on kuitenkin haastavaa, sillä monimutkaisten neuroverk-

kojen symboliseen analysointiin ei ole vielä keinoja [20]. Concolic-testausta olisi hyvä 

tutkia lisää ja yrittää skaalata sitä suurille neuroverkoille ja muille luokittelijoille [15].  

Testiaineiston generointiin on ehdotettu useita uusia tekniikoita, joiden tutkimus on vasta 

alkuvaiheissa, esimerkiksi GAN:in hyödyntäminen, Concolic-testaus ja hakupohjaiset 

tekniikat. Monien tekniikoiden ongelmana on epärealististen testitapauksien generointi 

ja niiden hyödyllisyyden tason selvittäminen. Lisäksi merkittävien testimetriikoiden mää-

ritteleminen on testien generoinnin kannalta kriittistä, sillä niitä kaivataan ohjaamaan ge-

nerointia. 

4.2.3 Testiaineiston optimointi 
Tekoälyä testatessa mahdollisia ja tarvittavia testitapauksia on valtava määrä. Testejä 

pitäisi kuitenkin pystyä ajamaan useasti, nopeasti ja jopa käytön aikana, eli testejä tulee 

olla mahdollisimman vähän. Kaikkien testien suorittaminen olisi mahdotonta, sillä se ku-

luttaisi valtavasti aikaa ja muistia [6]. Tässä luvussa perehdytään erilaisiin keinoihin prio-

risoida ja valikoida testitapauksia eli optimoida testiaineistoa, kuten differentiaalioraak-

kelin ja neuronikattavuuden hyödyntämiseen. Testiaineiston optimointi on tyypillistä 

myös perinteisen ohjelmistotestauksen parissa, ja tekoälyn testaukseen onkin saatu pe-

rinteisistä tekniikoista paljon ideoita [20]. Haasteeseen on esitetty sekä musta- että val-

kolaatikkotekniikoita. 

Suoritettavien testien määrän vähentäminen vähentää testitapausten haluttujen tulok-

sien määrittelyn eteen nähtävää vaivaa [18][20]. Testien priorisoinnissa ja valitsemi-

sessa tavoite on selkeä: valitaan suoritettaviksi testeiksi vain ne, jotka paljastavat virheitä 

tehokkaasti ja monipuolisesti. Näin saadaan testiaineiston koko mahdollisimman pie-

neksi, ilman että havaittujen virheiden määrä kärsii merkittävästi [18].  
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Testien optimointia käsitellään suoranaisesti vain puolessa ensimmäisen osan aineis-

toista, eli se ei ole yhtä selkeästi yksittäiseksi haasteeksi todettu, kuin muut tässä työssä 

esitetyt haasteet. Testiaineiston optimointia ja sen haasteellisuutta sivuttiin kuitenkin kai-

kissa lähteissä testien generoinnin yhteydessä ja alan tekniikoita arvotetaan usein niiden 

tehokkuuden perusteella. Riccio et al. mukaan testiaineiston valitseminen, priorisointi ja 

generointi ovat kaikista yleisin vertailevan tutkimuksen aihe alalla [14]. Zhang et al. taas 

tunnustavat testaamisen yhdeksi suurimmista haasteista korkeat kustannukset, joihin 

voidaan puuttua kehittämällä testiaineiston optimointia [20].  

Testitapauksia voidaan priorisoida ja valita esimerkiksi arvottamalla testit järjestelmän 

testikohtaisen itsevarmuuden tai tuloksien erojen vertailun mukaan. Differentiaalioraak-

kelia käyttäessä, käytettävään testiaineistoon voidaan valikoida vain ne testit, jotka tuot-

tavat eri järjestelmillä eri tulokset [20]. Tällöin testiaineistoon valikoituu vain merkittäviä 

testitapauksia, mutta toisaalta testitapaukset, jotka muuttuvat seuraavilla kerroilla eroa-

vaisiksi, jätetään huomiotta. Esimerkiksi DeepXplore hyödyntää differentiaalioraakkelia 

ja neuronikattavuutta hyödyllisimpien testitapausten valikoimiseen. Pei et al. mukaan 

sekä neuronikattavuuden seuraaminen että differentiaalitestaaminen ovat tarpeellisia, 

jotta testiaineisto on kattava ja, jotta sillä voidaan löytää monipuolisesti raja-arvovirheitä. 

[12] 

Braik et al. mukaan, hyödyllisten testitapausten generointia varten tarvitaan valkolaatik-

kotestaamisen tekniikoita, esimerkiksi neuronikattavuutta. Niiden avulla voidaan suun-

nata testiaineiston generointia järkevästi. [1] Toisaalta, sitä kuinka metriikoita voidaan 

hyödyntää testien tuottamisessa tai priorisoinnissa, ei ole vielä tutkittu tarpeeksi [15]. 

Testimetriikoihin pohjautuvalla testiaineiston optimoinnilla pyritään kattamaan mahdolli-

simman suuri osa testattavasta järjestelmästä mahdollisimman pienellä määrällä testejä. 

Esimerkiksi DeepTest pyrkii maksimoimaan neuronikattavuuden valikoimalla testiaineis-

toon sitä kasvattavia testitapauksia [17]. Neuronikattavuuden hyödyllisyydestä testiai-

neiston generoinnin pohjana ei olla saavutettu alalla yhteisymmärrystä, ja alalla kaiva-

taan tutkimusta testimetriikoiden hyödyntämisestä testiaineiston optimoinnissa [15]. 

Hyödyllisten ja kattavasti tutkittujen testimetriikoiden puute onkin merkittävä haaste tes-

tiaineiston optimoinnin kannalta. Neuronikattavuuteen testimetriikkana perehdytään lu-

vussa 4.3.1.. 

Testitapauksien hyödyllisyyttä voidaan arvioida ja testit voidaan suorittaa hyödyllisyys-

järjestyksessä, jolloin hyödyllisimmät tulokset ovat saatavilla nopeasti ja testaamisen voi 

keskeyttääkin niiden jälkeen. Testitapauksien hyödyllisyyttä voidaan arvioida esimerkiksi 
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niiden häiriöalttiuden mukaan tai sen mukaan, kuinka varma järjestelmä on tehdystä luo-

kittelusta. Mitä epävarmempi järjestelmä on tuloksesta, sitä informatiivisempi testitapaus 

on. [14] Järjestelmän itsevarmuuden mukaan testien järjestäminen on tutkittu olevan 80 

% tehokkaampaa kuin satunnaisesti testien järjestäminen [20]. Järjestelmää testatessa 

voidaan myös pyrkiä priorisoimaan luonnollisimmat testitapaukset tai maksimoimaan 

testiaineiston diversiteetti [4]. Toisaalta testitapauksien hyödyllisyyden tai luonnollisuu-

den mittaaminen ja niiden mukaan aineiston järjestäminen on lisätyötä.  

4.3 Merkittävien testimetriikoiden määrittely 

Testimetriikat antavat tietoa siitä, kuinka hyvin olemassa olevat tai käytetyt testit onnis-

tuvat paljastamaan testattavan järjestelmän vikoja (engl. Test adequacy evaluation) [14]. 

Metriikoita voidaan käyttää mittaamaan testauksen laatua tai johdattamaan testiaineis-

ton generointia. Useimmat perinteisessä ohjelmistotestauksessa käytetyt metriikat eivät 

kerro tekoälyä testatessa testauksen laadusta mitään. [14] Esimerkiksi erilaiset koodi-

kattavuutta mittaavat metriikat kuten funktiokattavuus, oksakattavuus (engl. Branch co-

verage) ja ehtokattavuus (engl. Condition coverage), ovat tekoälyn tapauksessa käyttö-

kelvottomia, sillä tekoälyllä ei ole koodia, jonka kattavuutta tutkia. Olemassa olevat tes-

timetriikat siis epäonnistuvat mittaamaan tekoälyn logiikkaa, sillä logiikka ei tule koodista 

vaan opetusdatasta [14]. 

Merkittävien testimetriikoiden puute on yksi tekoälyn testaamisen merkittävimmistä 

haasteista. [14][15][18][20] Mallitestaamisen tasolla esimerkiksi luokittelijoiden toimi-

vuutta voidaan mitata sen mukaan, kuinka suuri osa luokitteluista meni oikein, ja kluste-

roinnin laadun arvioimiseksi voidaan käyttää siluettimetriikkaa (engl. Silhouette metric) 

[14]. Nämä arvot eivät kuitenkaan paljasta mitään testaamisen laadusta. Testimetriikoi-

den määrittelemiseksi on tehty useita tutkimuksia ja tutkimuksissa on esitetty uudenlaisia 

metriikoita. Osa näistä metriikoista on sovellettu perinteisen testauksen puolelta, esimer-

kiksi koodikattavuuden sijaan neuroverkkoa testatessa voidaan puhua neuronikattavuu-

desta [20]. Myös mutaatiotestauksen metriikat ovat tuttuja perinteisestä ohjelmistotes-

tauksesta, mutta aihetta ei ole tutkittu vielä paljoa tekoälyn testaamisen näkökulmasta.  

Metriikoiden tutkiminen on vielä alkuvaiheessa. [15] Esitettyjen metriikoiden toimivuutta 

ja hyödyllisyyttä on tuettu heikosti teorialla eikä niitä ole validoitu empiirisillä tutkimuksilla 

[14]. Alalla odotetaan yhä uusia metriikoita, pohdintaa siitä kuinka metriikat liittyvät toi-

siinsa ja tietoa siitä, kuinka hyödyntää metriikoita tekoälyn sisäisen tilan ja opetusaineis-

ton analysointiin [14][15][20].  
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Erityisesti mustalaatikkotestaamiseen sopivia testimetriikoita on liian vähän [14]. Suurin 

osa määritellyistä testimetriikoista on tehty neuroverkoille [20]. Neuronikattavuutta on 

tutkittu, arvioitu ja käytetty esitetyistä metriikoista eniten [14][20]. Kuitenkin neuroverkko-

jenkin metriikoissa on yhä kehitettävää [3]. Testimetriikoita tulisi kehittää myös muille 

tekoälyn osa-alueille [15]. Lisäksi tutkittavaa on vielä testikattavuuden parantamisessa 

ja testimetriikoiden hyödyntämisessä testien generoimisessa ja optimoinnissa [6][18]. 

Tässä luvussa esitellyt testimetriikat on jaettu kahteen alilukuun. Luvussa 4.3.1 pereh-

dytään strukturaalisiin metriikoihin ja luvussa 4.3.2 muihin metriikoihin. Muihin metriikoi-

hin lukeutuvat vähemmän tutkitut testimetriikat, esimerkiksi yllätysriittävyys sekä mutaa-

tio-, skenaario- ja aineistokattavuus. 

4.3.1 Strukturaaliset metriikat 
Kattavuutta on pidetty perinteisessä ohjelmistotestaamisessa hyödyllisenä metriikkana 

testitapauksen hyödyllisyyden arvioinnissa. Testaaminen ei voi olla laadukasta, jos se ei 

kata merkittäviä tai kaikkia osia testattavasta järjestelmästä ja mitä laajemman alueen 

yksi testitapaus kattaa, sitä useampia virheitä se voi paljastaa. [4] Kattavuutta on hyö-

dynnetty myös tekoälyä testatessa. Koodikattavuus on kuitenkin hyödytön mittari teko-

älyä testatessa, sillä jo yksikin testitapaus voi saavuttaa 100 % koodikattavuuden eikä 

tekoälyn logiikkaa ole kirjoitettu manuaalisesti [20]. Neuroverkkojen kattavuutta voi mi-

tata strukturaalisilla keinoilla, esimerkiksi laskemalla aktivoitujen neuronien lukumäärä. 

Strukturaalisia metriikoita voidaan käyttää luokittelijoille ja regressiomalleille [3]. Neuro-

nia on pidetty viime vuosina neuroverkkojen testaamisen peruskattavuusyksikkönä [18]. 

Riccio et al. mukaan noin 50 %:ssa alan tutkimuksissa käytetään neuronikattavuutta tes-

tiaineiston laadun arvioimiseen [14]. 

Testiaineiston perusneuronikattavuus, eli NN, määritellään sen mukaan, minkä suurui-

nen osa neuroverkon neuroneista aktivoituu testejä suorittaessa [14]. On ehdotettu, että 

korkea neuronikattavuus olisi kuin korkea koodikattavuus, eli hyvällä neuronikattavuu-

della voisi sanoa, että testit onnistuvat paljastamaan järjestelmän virheitä hyvin. Neuroni 

on aktivoitu, kun sen tulos on korkeampi kuin jokin ennalta määritetty kynnysarvo. [12] 

Aineistoissa [14], [18] ja [20] perehdytään neuronikattavuuteen tarkasti ja neuronikatta-

vuutta sivutaan jokaisessa yleiskatsauksessa. Metriikoita, jotka liittyvät neuroverkon ra-

kenteeseen voidaan kutsua strukturaalisiksi metriikoiksi [3]. Riccio et al. kuvailevat met-

riikoiden kehitystä kronologisessa järjestyksessä ja esittävät muiden tutkijoiden vasta-

väitteitä ja uusia ideoita [14]. Aineistoissa [18] ja [20] jaotellaan kattavuusmetriikat lähes 

samoin: neuronikattavuuteen, kerroskattavuuteen (engl. Layer coverage) ja neuroni-pa-

rikattavuuteen (engl. Neuron-pair-level coverage).  
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Neuronikattavuus esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Pei et al. ehdottivat tutki-

muksessaan perusneuronikattavuutta samankaltaiseksi mittariksi kuin koodikattavuutta. 

[12] Vaikka neuronikattavuutta on kritisoitu, se on silti yleisimmin käytetty kattavuusmet-

riikka [14]. Vuonna 2018 Ma et al. kehittivät viisi uutta kattavuusmetriikkaa, joista tässä 

työssä käsitellään KMNC:tä (engl. K-multi-section neuron coverage), SNAC:tä (engl. 

Strong neuron activation coverage) ja huippu-k neuronikattavuutta (engl. Top-k neuron 

coverage).  

KMNC:in ja SNAC:in määrittely aloitetaan jakamalla neuronin opetusaineiston tuottamat 

tulokset k määrään arvojoukkoja. KMNC määritellään testiaineiston saavuttamien arvo-

joukkojen suhteena opetusaineiston arvojoukkojen määrään. SNAC taas määritellään 

neuroneiden, joiden tulos on korkeampi kuin arvojoukkojen maksimi suhteena kaikkiin 

neuroneihin. Molemmat näistä tekniikoista mittaavat kattavuutta neuronin tasolla. [8] 

Chen et al. mukaan SNAC on strukturaalisista metriikoista hyödyllisin ja lupaavin [3]. Ma 

et al. kehittämällä huippu-k neuronikattavuudella mitataan kerroskattavuutta. Huippu-k 

neuronikattavuus mittaa kuinka moni neuroni on joskus ollut yksi k:sta aktiivisimmasta 

neuronista tietyllä tasolla. Testaaminen on sitä laadukkaampaa mitä useampi neuroni on 

joskus aktiivisimmasta päästä tasollaan. [8] 

Lisäksi aineistoissa [18] ja [20] perehdytään neuroni-parikattavuuteen. Zhang et al. ni-

mittävät neuroni-parikattavuutta MC/DC kattavuuden (engl. Modified condition/decision 

coverage) muunnelmaksi [20]. Sun et al. ehdottivat neljää kattavuusmittaria neurover-

kolle, jotka pohjautuvat perinteisen ohjelmistotestaamisen MC/DC kattavuudesta. Neu-

roni-parikattavuus mittaa yhden tason neuronien vaikutusta seuraavan tason neuronei-

hin, eli neuronin muutoksen vaikutusta koko verkon tulokseen. [16] 

Neuronikattavuus esiintyi jokaisessa kirjallisuuskatsaukseen valikoituneessa yleisaineis-

tossa, muihin kattavuuksiin perehdyttiin vain laajemmissa aineistoissa. Vaikka erilaisista 

kattavuusmetriikoista löytyy jo useita tutkimuksia ja metriikoita on kehitetty pidemmälle, 

kattavuusmetriikan kehittäminen on vielä alkutaipaleella [15]. Sherin et al. odottavat, että 

testien laadun mittaamiseen kehitetään vielä uusia tekniikoita. Lisäksi neuronimetriikoilta 

puuttuu teoreettinen pohja ja niiden aito hyöty on vielä todistamatta. Alalla ei olla päästy 

yhteisymmärrykseen kattavuusmetriikoiden käytöstä. [14] Lisäksi puuttuu tutkimusta 

siitä, kuinka kattavuusmetriikat liittyvät toisiinsa [20]. Yksi syy neuronikattavuuden kriti-

sointiin on se, että kattavuutta voidaan nostaa testaamisen kannalta turhilla epärealisti-

silla testitapauksilla [4]. Suurin osa kritiikistä kohdistuu kuitenkin perusneuronikattavuu-

teen, eikä siitä sovellettuihin mittareihin. 
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Tutkimuksissa [3] ja [4] arvioidaan neuronikattavuuden hyötyä testaamisen laadun mit-

taamisessa. Tutkimuksessa Harel-Canada toteaakin, ettei neuronikattavuus korreloi 

vahvasti neuroverkon testaamisen laadun kanssa [4]. Samoin huomaavat Chen et al., 

jotka ehdottavatkin, että tutkijoiden kannattaisi keskittyä ei-strukturaalisten kattavuuksien 

kehittämiseen neuronikattavuuden sijaan [3]. Näistä kerrotaan enemmän seuraavassa 

luvussa.  

4.3.2 Muut metriikat 
Testaamisen laatua voi mitata myös yllätysriittävyydellä, mutaatiokattavuudella, skenaa-

riokattavuudella ja aineistokattavuudella. Näitä ei-strukturaalisia tekniikoita on tutkittu vä-

hemmän kuin strukturaalisia metriikoita [20]. 

Yksi käytetty testaamisen laadun mittari on mutaatiotestaaminen. Sen käyttäminen kui-

tenkin monimutkaistuu, kun mukana on tekoälykomponentti. [19] Mutaatioriittävyyden 

(engl. Mutation adequacy) tai mutaatiopisteytyksen (engl. Mutation score) määrittelee 

se, kuinka suuren osan mutaatioista testiaineisto havaitsee tai kuinka monen testita-

pauksen tulos muuttuu, kun ne suoritetaan mutaation istuttamisen jälkeen. Mutaatio tar-

koittaa testaajan järjestelmään tarkoituksella istuttamaa vikaa. Mutaation kehittämiseen 

tarvitaan mutaatiotekijä (engl. Mutation operator), joiden täytyy olla suunniteltu juuri te-

koälyn testaamista varten. [14] Mutaatioita voidaan tuottaa esimerkiksi muuttamalla mal-

lin arkkitehtuuria tai poistamalla neuroverkosta neuroneita. Tuotetun mutaation tulee olla 

samantapainen vika kuin järjestelmän kehittäjien vahingossa tuottamat viat ja mutaation 

tulee olla havaittavissa. Yksi mutaatiotestaamisen ongelma on epärealistiset mutaatiot, 

jotka ovat hyödyttömiä [14]. 

Mutaatiotestaamisesta, -riittävyydestä tai -kattavuudesta on osio viidessä kirjallisuuskat-

sauksen kuudesta yleiskatsauksesta. Mutaatiotestaamisella voidaan havaita erityisen 

hyvin rajatapauksia, joiden havaitseminen on heikkoa neuronikattavuutta seuraten [20]. 

Mutaatiotestaus on myös intuitiivista ja tuttua perinteisen ohjelmistotestaamisen puo-

lelta.  

Vaikka mutaatiotestaaminen on perinteisessä ohjelmistotestaamisessa yleistä, sen hyö-

dyntäminen on vielä alkuvaiheissa koneoppimisen puolella [19]. Mutaatiotestaamisen 

tutkimista on kritisoitu siitä, ettei tutkimuksissa kiinnitetä huomiota mutaatiotestaamisen 

heikkouksiin, esimerkiksi laskennalliseen vaativuuteen [15].  Zhang et al. toivovat, että 

tutkimuksessa keskityttäisiin parempien ja realistisempien mutaatiotekijöiden kehittämi-

seen [20]. Lisäksi mutaatiotestaaminen on monimutkaisempaa tekoälyn ollessa osana 
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järjestelmää, sillä aikaisemmasta tuloksesta eroaminen ei välttämättä tarkoita, että mu-

taatio olisi tunnistettu, vaan järjestelmä voi tuottaa erilaisen tuloksen muistakin syistä 

[14]. 

Toinen testaamisen laadun metriikka on yllätysriittävyys (engl. Surprise adequacy). Se 

mainitaan kahdessa kuudesta yleiskatsauksesta. Kaikki yllätysriittävyydestä kertovat ai-

neistot viittaavat samaan Kim et al. tutkimukseen [14][20]. Yllätysriittävyys mittaa testita-

pauksen yllättävyyden määrää, eli sitä kuinka paljon testitapauksen tulos eroaa opetus-

tapauksen tuloksesta. Hyvä testitapaus yllätysriittävyyden mukaan on sopivan, muttei 

liian yllättävä tai uudenlainen ja hyvä testiaineisto sisältää eri tasoisesti yllättäviä testita-

pauksia. Kokonaisen testiaineiston yllätysriittävyyden määrittelee se, kuinka laaja testi-

aineiston eri yllätysriittävyyksien arvojoukko on. [7] Liian suuri yllätysriittävyys voi tarkoit-

taa, että testitapaus on järjestelmän testaamisen kannalta turha tai epäluonnollinen. Yl-

lätysriittävyys on yleisimmin tunnettu ei-strukturaalinen testimetriikka [3].  

Yllätysriittävyyttä voidaan mitata etäisyyden (engl. Distance-based surprise adequacy, 

DSA) tai samankaltaisuuden (engl. Likelihood-based surprise adequacy, LSA) mukaan. 

DSA lasketaan testitapauksen aktivaatiojäljen ja opetustapauksen aktivaatiojäljen väli-

sellä euklidisella etäisyydellä. LSA taas arvioi kuinka todennäköisesti järjestelmää on 

opetettu testitapaukseen kanssa samankaltaisella aineistolla. [7] DSA:ta voidaan käyttää 

luokittelijoille ja regressiomalleille, mutta LSA:ta voi soveltaa vain luokittelijoille [3]. 

Kim et al. mukaan yllätysriittävyys kertoo enemmän testiaineiston laadusta kuin neuro-

nikattavuus [7]. Chen et al. tutkivat ja vertailevat strukturaalisten ja ei-strukturaalisten 

testimetriikoiden hyödyllisyyttä. Tutkimuksessa perehdytään viiteen eri strukturaaliseen 

metriikkaan ja yllätysriittävyyden kahteen variaatioon LSA:han ja DSA:han. Chen et al. 

mukaan yllätysriittävyys on hyödyllisempi mittari testaamisen tehokkuuden mittaamiselle 

kuin strukturaaliset metriikat. Yllätysriittävyyden suorituskyky kuitenkin vaihtelee käyte-

tyn aineiston koon ja monimutkaisuuden mukaan, suorituskyvyn ollessa vähäisintä suu-

rilla ja monimutkaisilla aineistoilla. Yllätysriittävyydessä on yhä paljon kehitettävää. [3] 

Testaamisen laadun mittaamisen lisäksi yllätysriittävyyttä voisi käyttää myös kilpailevien 

testitapausten huomaamiseen [20]. 

Esitettyjä strukturaalisia metriikoita ja yllätyskattavuutta voidaan käyttää vain valkolaa-

tikkotestaamisen mittaamiseen. Mustalaatikkotestaamisessa voidaan käyttää skenaa-

riokattavuutta, eli testattujen skenaarioiden lukumäärän suhdetta kaikkien määriteltyjen 

skenaarioiden lukumäärään. Skenaariokattavuuden hyödyntäminen on kuitenkin vasta 

idean tasolla, ja se on mainittu ainoastaan yhdessä aineistossa. [14]   
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Lisäksi testaamisen laatua voidaan arvioida pisteytyskäytännöllä. Zhang et al. viittaavat 

Breck et al. kehittämään 28 testauksen näkökulman listaan ja pisteytysjärjestelmään, 

jolla voidaan arvioida koneoppimista hyödyntävän järjestelmän testaamisen laatua. Hei-

dän mukaansa koneoppimisen testaamisen taustalla on jaettuja piirteitä ja sääntöjä, joita 

tulee aina seurata. Breck et al. listaukseen kuuluu esimerkiksi testiaineiston generointiin 

liittyviä sääntöjä. [2] Testaamista voidaan pitää huonolaatuisena, jos osa listauksen 

säännöistä ei toteudu.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Työssä todettiin, että suurimmat tekoälyn testaamiseen liittyvät haasteet ovat testioraak-

kelin puute, hyödyllisen testiaineiston tehokas generointi ja merkittävien testimetriikoiden 

määrittely. Taulukossa 6 on esitetty näihin haasteisiin ehdotetut ja työssä läpikäydyt tek-

niikat. 

Taulukko 6: Tiivistelmä työssä läpikäydyistä menetelmistä 

Haaste Menetelmä(t) 

 
Testioraakkeli 

 
Metamorfinen oraakkeli 

  
Ristiinviittaavat oraakkelit 

  
Toimialalle tyypillisten virheiden havaitseminen 

  
Väärien luokittelujen seuraaminen 

  
Tilastolliset mittaustulokset 

 
Testiaineiston generointi 

 
Kilpaileva testiaineisto 

  
Syötteen manipulointi 

  
Hakupohjaiset tekniikat 

 
 

GAN:ien hyödyntäminen generoinnissa 
 

 
Konkreettinen ja symbolinen analysointi 

 
 
Testimetriikoihin pohjautuva generointi ja priorisointi 

 
 

Järjestelmän varmuuteen pohjautuva priorisointi 

 
Testimetriikat 

 
Neuronikattavuus: NN, KMNC, SNAC 

 
 

Kerroskattavuus: Huippu-k neuronikattavuus  
 

Neuroni-parikattavuus: MC/DC kattavuuden muunnelmat 
 

 
Mutaatiotestaaminen 

 
 

Yllätysriittävyys: DSA, LSA 

  
Skenaariokattavuus 
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Testioraakkelin yhteydessä nostettiin metamorfiset oraakkelit keskiöön, jota pidetään lu-

paavana tekniikkana oraakkelin korvaamiseksi. Tekniikkaa on kuitenkin kritisoitu epä-

realististen testitapauksien tuottamisen ja metamorfisten suhteiden selvittämisen haas-

tavuuden takia. Toinen ehdotettu menetelmä, ristiinviittaava oraakkeli, on haastava, sillä 

sen käyttäminen vaatii vähintään kahta versiota järjestelmästä. Oraakkeliongelma on 

alalla tunnistettu ja paljon tutkittu avainhaaste, eikä automaattista ja luotettavaa mene-

telmää ole vielä kehitetty. 

Testiaineiston generointiin käytetyistä menetelmistä kritisoiduin, on kilpailevien testita-

pauksien generointi, joiden hyödyllisyydestä ei olla päästy yhteisymmärrykseen niiden 

epärealistisuuden vuoksi. Muitakin syötteen manipulointiin pohjautuvia generointimene-

telmiä on kritisoitu epärealistisuudesta. Generointiin on esitetty lupaavia tekniikoita, ku-

ten hakupohjaisia tekniikoita ja GAN:ia hyödyntäviä tekniikoita. Näiden tutkiminen on 

vasta alkutekijöissä. 

Testimetriikoiksi on ehdotettu strukturaalisia kattavuuden mittareita, esimerkiksi neuro-

nikattavuutta, ja ei-strukturaalisia metriikoita, esimerkiksi yllätysriittävyyttä. Neuronikat-

tavuus on otettu yleisesti käyttöön esimerkiksi testiaineiston laadun arvioinnissa. Ehdo-

tettujen kattavuuksien hyödyllisyyttä ei ole kuitenkaan kiistämättä todistettu. Näitä tulisi-

kin tutkia lisää ja uudetkin testimetriikat olisivat tarpeellisia. 

Toistuvia kritiikin aiheita esitettyihin tekniikoihin ovat testimetriikoiden hyödyllisyyden to-

distamattomuus ja testitapausten epärealismi. Testien generoinnin ja oraakkeliongelman 

yhteydessä on pohdintaa siitä, kuinka hyödyllisiä epärealistiset testitapaukset ovat. 

Alalla kaivataan keinoja tuottaa realistisempaa aineistoa ja ollaan huolestuneita gene-

roinnin tutkimuksen keskittymisestä epärealistisiin testitapauksiin. Hyödyllisiä testimetrii-

koita tarvitaan testaamisen laadun lisäksi testiaineiston generoinnin ohjaamista ja opti-

mointia varten. Epätietoisuus testimetriikoiden hyödyllisyydestä ja merkityksestä tarkoit-

taa myös sitä, ettei testaamiseen liittyviä tekniikoita voida arvioida aidosti. Tekoälyn tes-

taamisen alalla ei olla vielä sovittu yhteisiä käytäntöjä ja tutkimus on enimmäkseen alku-

vaiheessa. Alalle toivotaan enemmän vertailevaa tutkimusta ja keinoja hyödyntää esitet-

tyjä tekniikoita laajemmin. 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa käytettiin 13 aineistoa. Katsauksen toisessa osassa oli 

haasteita käytettyjen hakusanojen kanssa, jotka tuottivat paljon epärelevantteja tuloksia. 

Ensimmäisen osan aineistot olivat laajoja, joten alasta saatiin onnistuneesti kattava 

yleiskuva. Aineistojen vertailua hankaloitti aineistojen eri tavat luokitella menetelmiä ja 

haasteita. Työssä ei tutkittu tekoälyjärjestelmän debuggausta tai järjestelmän reiluuden 

testaamista, vaikka aiheitä käsiteltiin useassa kirjallisuuskatsauksen aineistossa. 
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Tulevaisuudessa tekoälyn testaamisen alalla kaivataan vertailevaa tutkimusta. Erityisesti 

testimetriikoiden hyödyllisyyteen ja merkitykseen tulisi perehtyä. Vertailevan tutkimuksen 

ja hyödyllisyyden todistamisen jälkeen alalle voisi alkaa hahmottua yhteisiä käytäntöjä. 
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