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1. Johdanto
Yrityksissä seurataan projektien etenemistä jatkuvasti käyttäen erilaisia mitta-
reita liittyen projektin tilaan, resursseihin, projektijäsenten työllisyysasteeseen 
ja projektin valmiusasteeseen. Monia näistä asioista seurataan, vaikka niitä ei 
välttämättä mielletä erityisiksi mittareiksi, vaan seuraaminen kuuluu päivittäi-
seen  työtoimenkuvaan.  Ohjelmistoyrityksissä  tarkkaillaan  myös  projektien 
laatua, mutta ongelmaksi on muodostunut, mitä tämä tarkkailtava laatu on ja 
kuinka sitä voidaan järkevästi seurata. Laadun määritelmä on laaja ja siitä on 
monia erilaisia käsityksiä. Ohjelmistoprojektin laatu määrittelee suurelta osin 
sen, kuinka hyvin toteutettava ohjelmistoratkaisu tyydyttää sille asetetut tar-
peet ja tavoitteet [Gorla and Lin, 2010].

Tässä  tutkielmassa  esitellään  aluksi  laadun  käsitettä  yleisellä  tasolla  ja 
keskitytään lopuksi erityisesti ohjelmistokoodin laadun seuraamiseen ohjelmis-
toprojekteissa.  Ohjelmistokoodin  laatu  määrittelee  sen,  kuinka  luotettava 
ohjelmisto on ja kuinka helposti se on muokattavissa sekä jatkokehitettävissä. 
Monessa tapauksessa myös sen kuinka tehokkaasti ohjelmisto toimii [Plösch et 
al., 2010].

Tämä tutkielma toteutettiin asiakasyritykselle Solita Oy, jolla oli tarve saa-
da projektien ohjelmistokoodin laatuun liittyvää tietoa projektityöntekijöiden ja 
projektin hallintohenkilöstön käytettäväksi. Asiakasyrityksessä on jo valmiina 
useita eri ohjelmistoja ja työkalu, joilla projektien tietoja kerätään eri lähteistä. 
Yritykseltä puuttuu kuitenkin suunnitelma ja järjestelmä tämän tiedon yhdistä-
miseksi  niin,  että  siitä  olisi  helppoa  muodostaa  kuva projektin  laadullisesta 
tilanteesta. Näistä järjestelmistä on mahdollista nostaa tarvittavaa tietoa tarkas-
teltavaksi  ja  näin hyödyntää jo  olemassa olevaa  tietoa.  Lisäksi  tarpeelliseksi 
nähdään tiedon kerääminen yhteen paikkaan, sillä tällä hetkellä tiedon hakemi-
seksi joudutaan siirtymään useiden järjestelmien välillä ja keräämään tietoa yk-
sitellen. Tämä on aikaa vievää ja jää usein siksi tekemättä. Yksi järjestelmä, jossa 
tieto olisi kerättynä, helpottaisi projektien seuraamista yleensä sekä auttaisi pa-
rantamaan projektien laatua tarjoamalla helposti tarkkailuun vaadittavan työ-
kalun.

Tutkielma tarkastelee  laadunvalvontaan liittyviä  mittareita  (metriikoita) 
niiltä osin kuin ne olivat asiakasyritykselle tarpeellisia. Eri metriikat  valittiin 
niiden  merkityksellisyyden  perusteella.  Tämä  varmistettiin  haastattelemalla 
yrityksen kokeneita ohjelmistosuunnittelijoita sekä projektipäälliköitä. Tulosten 
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pohjalta valittiin metriikat, joita tarkasteltiin syvemmin. Tavoitteena on luoda 
hyvä  perusta  eri  metriikoista  niin,  että  tutkielman  pohjalta  on  mahdollista 
suunnitella ja toteuttaa työkalut, joilla metriikoiden pohjalta saatujen tulosten 
esittäminen käyttäjille olisi mahdollista. Työkalut on tarkoitus ottaa käyttöön 
yrityksen sisäisen intranet-järjestelmän uusimisen yhteydessä, joka on lähtenyt 
käyntiin samaan aikaan tämän tutkielman kanssa. Tutkielman yhtenä tavoittee-
na on, että sen pohjalta voidaan siirtyä suoraan työkalujen toteuttamiseen.

Seuraavassa luvussa tarkastellaan laadun määritelmää yleensä ja kolman-
nessa  luvussa  siirrytään  ohjelmakoodin  laadun  tutkimiseen  erilaisten 
metriikoiden avulla. Lisäksi esitellään ohjelmia, joilla metriikkatietoja voidaan 
kerätä ja tarkastella. Luvussa neljä keskitytään tuloksiin, joita saatiin haastatte-
lemalla  Solita  Oy:n  työntekijöitä  liittyen  ohjelmakoodin  laadunseurantaan  ja 
siihen, mitä  haastatteluista saatiin kerättyä aineistoksi laadunseurannan kehit-
tämiseen  yrityksessä.  Tässä  luvussa  keskitytään  myös  yrityksessä  tehtävään 
laadunseurantaan  sekä  laadunseurannalle  asetettuihin  vaatimuksiin,  joita 
tutkielmaa varten kerättiin. Lisäksi esitellään ne metriikat ja menetelmät, joiden 
todettiin  olevan  yrityksen  käyttöön  sopivimmat  tutkimuksen  perusteella. 
Tutkimustulosten perusteella luvussa viisi esitetään ehdotus järjestelmäsuunni-
telmasta työkalulle, joka Solitassa täyttäisi annetut vaatimukset. Suunnitelmas-
sa keskitytään järjestelmäintegraatioon olemassa olevien  järjestelmien kanssa 
sekä toteutustekniikkaan. Lopuksi tuloksista tehdään yhteenveto ja arvioidaan, 
kuinka tämä tutkielma täyttää asetetut vaatimukset. Lisäksi esitellään joitakin 
jatkokehitysajatuksia, joilla laadunseurantaa voidaan vielä parantaa tulevaisuu-
dessa. 
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2. Ohjelmistoprojektin laatu
Ohjelmistoprojektin laadulla on monia määritelmiä. Laatua voidaan mitata esi-
merkiksi asiakastyytyväisyyden, järjestelmän luotettavuuden,  käyttökokemuk-
sen ja ylläpidettävyyden perusteella [Gorla and Lin, 2010]. Lisäksi hyvin toteu-
tettu järjestelmä vastaa vaatimuksia jotka sille on määrittelyvaiheessa asetettu 
[Binkley and Schach, 1996]. 

Ohjelmistoprojekteissa on voimakkaasti yleistynyt olio-ohjelmointiparadig-
man käyttäminen ja tämä on kasvattanut suosiotaan voimakkaasti maailmalla 
[Ma  et  al.,  2010,  Basili  et  al.,  1996].  Tästä  johtuen  on  kasvanut  myös  tarve 
kehittää  tapoja  mitata  ja  arvioida  tämän  tekniikan  tuomia  prosesseja 
[Chidamber and Kemerer, 1994]. Tätä suunnittelumenetelmää noudattavat oh-
jelmistot  toteutetaan  modulaarisesti  lukuisista  erillisistä  komponenteista, 
olioista, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja muiden ohjelmiston kom-
ponenttien kanssa.

Modularisaation määritelmän mukaisesti moduuli on sellainen ohjelmiston 
rakenteen osa, jonka sisäiset yksityiskohdat on piilotettu muulta ohjelmalta ja 
vain  tarvittavat  ominaisuudet  ja  toiminnot  ovat  ulkopuolelta  käytettävissä. 
Tämä yksityiskohtien peittäminen auttaa monimutkaisempien ohjelmarakentei-
den ymmärtämisessä, sillä ohjelmistokehittäjän ei tarvitse  tietää, miten moduu-
li  on toteutettu.  Tieto moduulin tarjoamista toiminnallisuuksista riittää  [Kim 
and Bae, 2007].

Komponentti on ohjelmiston osa, joka on uudelleenkäytettävä tai korvatta-
vissa helposti  toisella komponentilla.   Tarpeen mukaan voidaan luoda myös 
uusia  komponentteja.  Ohjelmisto  kootaan  näistä  komponenteista  toimivaksi 
kokonaisuudeksi [Washizaki et al., 2008].

Tämä toteutusmalli kannustaa koodin uudelleenkäytettävyyteen ja pieniin 
osiin  jakamiseen,  joka  on  tämän  toteutusmallin  vahvuuksia  [Haikala  ja
Märijärvi, 2002]. Ohjelmisto koostuu komponenteista (tai moduuleista), jolloin 
näiden  yksittäisten  komponenttien  huono  laatu  luonnollisesti  johtaa  koko 
ohjelmistopaketin kokonaisvaltaiseen huonoon laatuun [Washizaki et al., 2008]. 
Tästä syystä komponenttien laadusta varmistuminen on keskeisessä osassa oh-
jelmistoa tai järjestelmää toteutettaessa.

Seuraavaksi  esitellään muutamia yleisesti  tunnistettuja  määritelmiä ohjel-
mistoprojektin  laadusta.  Määritelmistä  huomataan,  että  laatua  ei  ratkaise 
mikään  projektin  yksittäinen  vaihe  tai  yksittäinen  ominaisuus,  vaan  laatu 
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koostuu monista eri  osatekijöistä  sekä niiden summista.  Vaiheiden tarkkailu 
projektin suunnitteluvaiheessa ja toteutusvaiheessa on projektin onnistumisen 
kannalta oleellista. Laadulla voi olla myös ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Ulkoisia 
tekijöitä voi olla esimerkiksi käytettävyys. Nämä ulkoiset tekijät täytyy voida 
yhdistää  sisäisiin  tekijöihin,  joista  ohjelmiston kehittäjät  voivat  olla  tietoisia. 
Tästä voidaan pitää esimerkkinä sitä, että hyvin strukturoidussa ohjelmakoo-
dissa  voidaan  ajatella  olevan  vähemmän  virheitä  ja  sen  kautta  se  parantaa 
käytettävyyttä.  Ulkoiset  tekijät  ovat  niitä,  jotka  näkyvät  käyttäjälle  ja  ovat 
käyttäjän tunnistettavissa ilman tietoutta ohjelmiston toteuttamisesta.  Sisäiset 
tekijät  taas  ovat  sellaisia,  jotka  ovat  ohjelmiston  kehittäjien  havaittavissa  ja 
ymmärrettävissä [Hughes and Cotterell, 2006]. Tällainen sisäinen tekijä voi olla 
esimerkiksi ohjelmistokoodin laatu.

2.1. Laatumääritelmä: luotettavuus
Luotettavuus voidaan määritellä usealla eri tavalla. Se voi olla saavutettavuutta 
(eng. availability), joka tarkoittaa aikaa, jonka palvelu on saatavilla tietyllä aika-
välillä.  Tämä  voidaan  esittää  esimerkiksi  prosentteina.  Toisaalta  saavutetta-
vuutta  voidaan tarkastella  myös todennäköisyytenä  sille,  että  palvelu  ei  ole 
saatavilla,  kun sitä  tarvitaan.  Tämä voi  olla  myös todennäköisyys  sille,  että 
transaktio  epäonnistuu.  Kolmas tapa  mitata  luotettavuutta  on keskiarvoinen 
aika virheiden välillä (eng. mean time between failures). Tämä voidaan laskea 
jakamalla palveluaika virheiden määrällä. Suoraviivainen tapa on myös laskea 
luotujen ja prosessoitujen virheraporttien määrä [Hughes and Cotterell, 2006]. 
Luotettavuus  on  yleisesti  sellainen  ominaisuus  järjestelmässä,  jonka  puute 
näkyy käyttäjälle suoraan tilanteessa, jossa käyttäjän on käytettävä järjestelmän 
tarjoamaa palvelua. Jos palvelu ei ole saavutettavissa, kun käyttäjä sitä tarvit-
see, ei siihen liittyvää tehtävää tai työtä voida suorittaa. Luotettavuus on vah-
vasti yhteydessä käyttökokemukseen, jonka käyttäjä saa järjestelmästä ja tätä 
kautta käyttäjätyytyväisyyteen sekä järjestelmän hyödyllisyyteen käyttäjälle.

2.2. Laatumääritelmä: ylläpidettävyys
Ylläpidettävyys on laatumääritelmä, johon vaikuttaa kuinka helposti ohjelmis-
toon on lisättävissä  uutta  toiminnallisuutta  ja  kuinka helposti  ohjelmisto  on 
muutettavissa  toimimaan  toisessa  käyttöjärjestelmässä  tai  alustassa.  Lisäksi 
ylläpidettävyyteen  vaikuttaa  se,  kuinka  helposti  ohjelmistoon  on  tehtävissä 
muutoksia virheitä korjattaessa [Tahvildari et al., 2003]. Helppous tehdä järjes-
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telmään suuriakin muutoksia mahdollistaa järjestelmän jatkokehityksen ja näin 
kasvattaa sen käyttöikää ja kustannustehokkuutta.

Ylläpidettävyyteen kuuluu myös muokattavuus. Tämä kertoo sen, kuinka 
helposti  ohjelmaan  voidaan  tehdä  muutoksia,  kun  virhe  siinä  on  havaittu. 
Muokattavuuden  tärkeys  korostuu  tuotteen  julkaisemisen  jälkeen.  Silloin 
helposti muokattavan ohjelmiston virheet on helpompi korjata.

 Myös analysoitavuus voidaan katsoa ylläpidettävyyden osaksi. Se tarkoit-
taa sitä, kuinka helposti virheiden syy voidaan tunnistaa sen jälkeen, kun virhe 
on huomattu tai raportoitu [Hughes and Cotterell, 2006]. Virheen syyn helppo 
tunnistaminen  on  keskeistä  sen  korjaamisen  aloittamisen  kannalta.  Lisäksi 
mahdollisuus nopeaan virheeseen reagointiin ja sen korjaamiseen on tärkeää 
asiakastyytyväisyyden kannalta [Kan, 2003].

2.3. Laatumääritelmä: vaatimusmääritelmän noudattaminen
Ohjelmiston  laatumääritelmänä  voidaan  pitää  sitä,  kuinka  hyvin  järjestelmä 
noudattaa  sille  määritettyjä  vaatimuksia  [Binkley  and Schach,  1996].  Tämän 
voidaan olettaa parantavan ohjelmiston ylläpidettävyyden ja toteutettavuuden 
vaatimuksia.

Vaatimusmääritelmän  voidaan  katsoa  vaikuttavan  laatuun  toimintojen 
kautta, joita se määrittelee. Toiminnallisuus vaikuttaa laatuun, koska voidaan 
katsoa, että laatu määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin tarvittavat toiminnot 
toteutetaan [Ernst and Mylopoulos, 2010]. Vaatimusmääritelmää varten vaati-
mukset  täytyy  ensin  määrittää.  Vaatimuksina  voidaan  pitää  ohjelmiston 
ominaisuuksia, kuten ylläpidettävyyttä, toiminnallisuutta, tehokkuutta ja käy-
tettävyyttä.  Näiden toteutumista seuraamalla ja arvioimalla voidaan arvioida 
projektin laatua.  Vaatimusmääritelmän voidaan siis käsittää sisältävän useita 
eri laadun määritelmiä ja kokoavan näitä yhteen. Kullekin määritelmälle täytyy 
selvittää tarkka merkitys ja mittaustapa. Vaatimusmääritelmän noudattamista 
laadun  mittarina  voidaan  pitää  ominaisuuksien  mittaamisella.  Ohjelman 
fyysiset  ominaisuudet,  kuten ohjelmistokoodi eivät  ole ainoa laadun mittari. 
Laatuun vaikuttaa myös ohjelmiston toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien to-
teutus  sekä  ohjelmistolle  asetettujen  tavoitteiden  saavuttaminen  [Ernst  and 
Mylopoulos, 2010].
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2.4. Laatumääritelmä: kokonaislaatu
Ohjelmistoprojektin laatua voidaan mitata myös kokonaisuutena. Tähän koko-
naisuuteen kuuluu sekä itse ohjelmiston toimivuus että myös asiakastyytyväi-
syys.  Tällaista  mittaria  on  kutsuttu  nimellä  “Total  Quality  Management” 
(TQM) [Kan, 2003]. Tähän mittariin kuuluu olennaisesti ohjelmiston toimivuu-
den  lisäksi  myös  asiakastyytyväisyys,  joka  kartoitetaan  jokaisen  projektin 
aikana ja sen lopuksi. Kan [2003] katsoo TQM:n tiivistyvän neljään avainasiaan:

• Asiakaskeskeisyys  (eng.  customer  focus).  Tavoitteena  on  saavuttaa 
täydellinen asiakastyytyväisyys.

• Prosessi (eng. process). Tavoitteena on vähentää prosessien vaihtelua ja 
saavuttaa jatkuvaa prosessien kehittämistä.

• Ihmiskeskeinen laatu (eng. human side of quality). Tavoitteena on luoda 
yrityksenlaajuinen laatukulttuuri.

• Arviointi  ja analyysi (eng. measurement and analysis). Tavoitteena on 
ajaa jatkuvaa laadun kehittämistä kaikilla osa-alueilla.

Näiden lisäksi yrityksen johdon täytyy olla omistautunut laadun kehityk-
selle ja tukea siihen liittyvää koulutusta sekä strategista laadun suunnittelua 
[Kan, 2003].

2.5. Laatumääritelmä: ohjelmakoodin laatu
Ohjelmakoodin laadun arviointiin on kehitetty monenlaisia menetelmiä. Ohjel-
mistokoodin laadulla tarkoitetaan laatua koodin rakenteen tai koon perusteella. 
Rakenteella  ja  koolla  on yhteys  ohjelmistokoodin monimutkaisuuteen  ja  sen 
ymmärtämiseen. Monimutkaisilla rakenteilla on todettu olevan yhteyttä virhei-
den määrään projekteissa [Ebert and Morschel, 1997]. Olio-ohjelmointiparadig-
man mukaisen ohjelmistokoodin laatua arvioidaan lisäksi  olio-ohjelmoinnille 
tyypillisten ominaisuuksien, kuten perinnän, koheesion ja tiedon piilottamisen 
perusteella [Basili et al., 1996] [Chidamber and Kemerer, 1994].

Ohjelmakoodin laatua voidaan tutkia  erilaisilla  metriikoilla.  Metriikoiden 
tuloksia tulkitsemalla voidaan arvioida ohjelmistoprojektin laadun tilaa. Metrii-
koita tulkitakseen täytyy ymmärtää niiden merkitys ja tapa, jolla ne mittaavat 
ohjelmistoja. Luvussa 3 käsitellään laajemmin ohjelmistokoodin laatua ja esitel-
lään tarkemmin laadun arviointiin käytettäviä metriikoita. 
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2.6. Laadunseurannan menetelmiä
Laatua seurataan monilla tavoin yrityksissä. Yleisenä tapana testata ohjelmistoa 
kehitysvaiheessa  ovat  erilaiset  testit.  On  myös  kehitetty  menetelmiä,  joissa 
koko ohjelmistokehitysprosessi  perustuu testeihin.  Testauksessa keskeistä  on 
sekä testien riittävä kattavuus. Tärkeänä pidetään myös yhteistyötä ohjelmisto-
kehittäjien välillä, jota tukemaan voidaan järjestää katselmointitilaisuuksia.

Test-Driven Development (TTD) ohjelmistokehityssuuntaukselle on tyypil-
listä testikeskeisyys. TTD ohjeina voidaan pitää kahta sääntöä [Beck, 2003]:

• Älä  kirjoita  riviäkään  koodia,  jos  sinulla  ei  ole  automatisoitua 
epäonnistuvaa testiä.

• Poista duplikaatit.

Ensimmäinen  sääntö  tarkoittaa,  että  ilman  epäonnistuvaa  testiä  ei  ole 
vaatimuksia, joita koodin täytyy täyttää. Jos ei ole vaatimuksia, ei ole tarpeen 
toteuttaa mitään. Toisen säännön mukaan mitään ohjelmistokoodia ei  pitäisi 
joutua toistamaan ohjelmistossa [Newkirk and Vorontsov, 2004].

Testejä voi olla monenlaisia. Ohjelmistokoodia testataan luomalla ohjelmal-
lisia testejä. Käyttäjätestauksella käyttäjät testaavat toiminnallisuutta ja esittä-
vät  miten  ohjelmiston  tulisi  toimia.  Testauksessa  on  tärkeää,  että  testit  on 
toteutettu  sellaisella  kielellä,  jota  testin  toteuttaja  ymmärtää  [Newkirk  and 
Vorontsov, 2004].

TTD:ssä on keskeistä myös ajattelutapa  ”ei vähempää, ei enempää” (eng. no-
less,  no-more).  Tämän ajattelutavan mukaan toteutuksen täytyy  täyttää  sille 
asetetut odotukset (ei vähempää). Lisäksi toteutukseen ei saa ottaa mukaan mi-
tään sellaista, joka ei siihen kuulu (ei enempää). Esimerkiksi toteuttaa valmiiksi 
toiminnallisuutta,  jota  ei  ole  vielä  pyydetty,  mutta  on  arveltu  että  tarve 
toiminnallisuudelle  voi tulevaisuudessa tulla.  Tällainen ylimääräinen toimin-
nallisuus  vaikeuttaa  ylläpidettävyyttä  ominaisuuksilla,  joita  ei  käytetä 
[Newkirk and Vorontsov, 2004].

Test-Driven Development varmistaa ohjelmakoodin laadun huolehtimalla 
jo ennen toteutusta, että toteutukselle on olemassa testit. Toteutuksen täytyy lä-
päistä nämä testit. Lisäksi ohjelmistokoodiin ei saa tulla mukaan sellaista, joka 
ei sen toiminnan kannalta ole välttämätöntä.

Yksikkötestauksen (eng. unit-testing) tarkoituksena on testata jokainen oh-
jelman moduuli  yksitellen  ja  eristettynä.  Näin  varmistetaan  moduulin  oikea 
käyttäytyminen.  Tavallisesti  testi  luo keinotekoisen testiympäristön ja  tämän 
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jälkeen käynnistää ne osat moduulista,  jotka halutaan testata.  Tämän jälkeen 
testi  tarkistaa palautteen moduulilta ja vertaa niitä odotettuihin tuloksiin tai 
aiempiin  testin  tuloksiin  [Hunt  and Thomas,  2000].  Kun  järjestelmä  lopuksi 
kootaan näistä moduuleista, luotetaan siihen, että testaamisen jälkeen jokainen 
niistä toimii odotetulla tavalla.

Yksikkötestauksen seuraavana vaiheena voidaan pitää integraatiotestausta. 
Integraatiotestauksessa moduulit kootaan yhteen ja testataan niiden käyttämää 
järjestelmää tai tietokantaa vastaan. Tällä tavalla testaamalla varmistutaan siitä, 
että moduulit toimivat yhdessä [Hunt and Thomas, 2000].

Eräänä laadunvarmistamisen tapana ovat myös säännölliset ohjelmakoodin 
tarkastukset  ja  katselmoinnit.  Katselmointien tarkoituksena on pitää pienellä 
ryhmällä  tapaaminen,  jossa  käydään läpi  ohjelmakoodia  yhdessä  toteuttajan 
kanssa. Ennen tapaamista katselmoinnin puheenjohtaja jakaa työn katselmoita-
vaksi.  Katselmoijat  käyvät  ohjelmakoodin läpi ja  keräävät  huomioita listaan. 
Itse  katselmointitilanteessa  löydetyt  virheet  käydään  läpi.  Virheet  ja  niihin 
ehdotetut ratkaisumenetelmät kirjataan ylös ja katselmoinnin jälkeen puheen-
johtaja  lähettää  raportin,  jotta  ohjelmakoodin toteuttaja  voi  tutkia  löydettyjä 
virheitä ja oppia niistä [McConnell, 1996].

Pienempimuotoisissa  katselmoinneissa  ohjelmistokoodia  voidaan  käydä 
läpi pienemmän joukon kanssa. Pieni ryhmä ohjelmistokehittäjiä kokoontuu ja 
käy ohjelmakoodia läpi sekä etsii ohjelmakoodista virheitä. Ratkaisuehdotuksia 
kerätään ja näiden perusteella voidaan ohjelmakoodia korjata. Pienemmät kat-
selmoinnit ovat tehokkaita, sillä ne vaativat vähemmän aikaa ja katselmointeja 
voidaan  pitää  useampia.  Kaikki  katselmointitavat  ovat  pitkällä  aikavälillä 
hyödyllisiä,  sillä  niiden  aikana  ohjelmistokehittäjät  jakavat  tietämystään  ja 
asiantuntijuuttaan.  Tämän  välityksellä  kasvaa  ohjelmistokehittäjien  välinen 
osaaminen.

Katselmoinneista on saatu hyviä kokemuksia [Haikala ja Märijärvi, 2002]. 
Ne ovat tärkeä lisä virheiden löytämiselle ohjelmallisten testien lisäksi. Katsel-
moinnit  auttavat  virheen  löytämisen  lisäksi  löytämään myös  syyn virheelle. 
Ohjelmalliset  testit  paljastavat  virheen,  mutta  virheen korjaajan  täytyy  vielä 
löytää syy sen esiintymiselle.  Tämän vuoksi katselmoinnit ovat kustannuste-
hokkain testaustapa löydettyä virhettä kohden [McConnell, 1996].
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3. Ohjelmistoprojektin koodin laatu
Tässä tutkimuksessa keskitytään jatkossa erityisesti ohjelmistoprojektin koodin 
laatuun.  Tarkastelemme  erilaisia  metriikoita,  joilla  laatua  voidaan  mitata  ja 
kuinka näitä metriikoita käyttäen voidaan toteuttaa työkaluja, joita käyttämällä 
projektin jäsenet voivat seurata koodin laadun tilaa ja kehitystä.

Ohjelmistoprojektin koodin laatu eroaa muista laadun määritelmistä siinä, 
että  sen määrittelevä ominaisuus (itse koodi)  on konkreettisesti  saatavissa ja 
nähtävissä. Näin arvioinnin pohjana oleva materiaali on helposti saatavilla eikä 
vaadi käsitteiden abstrahointia. Koodin laatua voidaan pitää ohjelmiston sisäis-
ten tekijöiden laatua mittaavana määritelmänä, sillä sen voidaan ajatella olevan 
sellaista laatua, jonka ohjelmistokehittäjä voi nähdä jo ohjelmaa toteuttaessaan 
[Hughes and Cotterell, 2006].

 Itse koodin laadun mitattavuus sen sijaan on hankalaa. Moni asia riippuu 
ohjelmistokehittäjän  kokemuksesta  ja  tavasta  kirjoittaa  koodia.  Vielä  ei  ole 
kehitetty ohjelmia, jotka osaisivat luotettavasti analysoida eri ohjelmointitapoja. 
Eri ohjelmointitavat herättävät vieläkin keskustelua ohjelmistokehittäjien välil-
lä ja usein koodin toimivuus ja tehokkuus riippuu myös projektin luonteesta ja 
käyttötarkoituksesta.  On kuitenkin olemassa mittareita,  joilla  voidaan laskea 
koodin tehokkuutta ja toimivuutta koodin rakenteen ja siihen liittyvien tilasto-
jen avulla.

Proseduraalisen ohjelmoinnin mittaamiseen on perinteisesti käytetty komp-
leksisuusmetriikoita ja ohjelmiston kokoa [Kan, 2003]. Esimerkkejä näistä ovat 
syklomaattinen  kompleksisuus  ja  koodirivien  määrä  (SLOC),  joilla  mitataan 
koodin monimutkaisuutta ja ohjelmiston kokoa.

Olio-ohjelmointimallin  mukainen  ohjelmisto  on  luonnollista  arvioida  sen 
moduulien ja komponenttien perusteella (luokat, metodit) joihin ohjelmakoodi 
on  jaettu.  Luokkien  ja  metodien  kokoa  voidaan  arvioida.  Suunnitteluun  ja 
monimutkaisuuteen liittyvissä metriikoissa täytyisi tarkastella olio-ohjelmoin-
nille  tyypillisiä  ominaisuuksia,  kuten  perintää,  muuttujia  ja  luokkien  välisiä 
sidontoja [Kan, 2003].

Projektin koodin laatua voidaan tarkastella joko laskemalla tilastollisia kes-
kiarvoja näistä metriikoista koko projektille, tai keskittyä yksityiskohtaisemmin 
esimerkiksi yksittäisten luokkien ominaisuuksiin, jotka selviävät metriikoiden 
avulla. Erityisiä metriikoita näitä laskutoimituksia varten on kehitetty useita ja 
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on myös olemassa ohjelmistoja, jotka laskevat valmiiksi keskiarvot projektille 
suoraan projektin lähdekoodista. 

Monessa tapauksessa kuitenkin yksittäinen metriikka ei ole riittävä, vaan 
tarvitaan  tuloksia  useammasta  eri  metriikasta,  jotta  koodin  tilasta  voidaan 
tehdä johtopäätöksiä. On myös helposti nähtävissä, miten eri metriikoissa pai-
notetaan eri tapoja tulkita ohjelmistokoodia. Esimerkiksi erityisesti olio-ohjel-
mointimalleja  käyttäville  ohjelmistoille  kehitetyt  metriikat  mittaavat  olio-
ohjelmoinnille tyypillisien ominaisuuksien eri puolia. Luokkiin liittyviä perin-
täsuhteita mittaa Depth of Inheritance Tree (DIT), kun taas Weighted Methods 
Per  Class  (WMC)  -metriikassa  keskitytään  erityisesti  metodien  määrään 
luokassa ja yksittäisen metodien monimutkaisuuteen [Li, 1998].

Chidamber ja Kemerer  [1994] tutkivat  joukkoa metriikoita,  joilla  voidaan 
tutkia ohjelmistokoodin laatua laskemalla koodista saadun tilastotiedon perus-
teella koodin ominaisuuksia,  jotka keskittyvät  pääasiassa rakenteellisiin omi-
naisuuksiin. Chidamber ja Kemerer tutkivat menetelmillään olio-ohjelmointipa-
radigman  mukaisesti  toteutettuja  ohjelmistoja  ja  heidän  menetelmänsä 
sopivatkin  käytännössä  ainoastaan  olio-pohjaisten  järjestelmien  analysoimi-
seen.

Chidamberin ja Kemererin pohjalta on jatkettu metriikoiden tutkimista. Li 
[1998] tuli siihen lopputulokseen, että osa metriikoista oli joko liian moniselit-
teisiä tai eivät olleet riittävän tarkasti määriteltyjä. Li kehittikin jatkoa useille 
metriikoille  jakamalla  niitä  pienempiin  osiin  niin,  että  moniselitteisyydeltä 
vältyttäisiin. 

Ebert ja Morschel [1997] tutkivat pientä metriikkajoukkoa, jonka he katsoi-
vat kattavan ohjelmistokoodin laadun paremmin kuin tavanomaisesti käytetyt 
metriikat. Heidän mielestään metriikat vain mittaavat sitä, mikä on mitattavis-
sa,  eivätkä  kiinnitä  huomiota  olio-ohjelmointikäytännön  erikoisluonteeseen 
verrattuna proseduraaliseen ohjelmointiin. Tarpeen olio-ohjelmointispesifisistä 
arviointimenetelmistä  ovat  tuoneet  esille  myös  Basili  ja  muut  [1996].  Olio-
ohjelmoinnin  kasvanut  suosio  on  tuonut  uusia  haasteita  yrityksille,  jotka 
käyttävät  metriikoita  mittaamaan  ja  seuraamaan  ohjelmistojensa  kehitys-  ja 
ylläpitotyötä.  Metriikoiden  ja  arviointimenetelmien  täytyy  ottaa  huomioon 
olio-ohjelmoinnin tuomat muutokset   kehitysmenetelmiin, jotta niitä voidaan 
käyttää ohjelmistotuotannossa [Basili et al., 1996]. Ratkaisuehdotuksena tähän 
ongelmaan Ebert ja Morschel jakoivat metriikat joukkoihin, jotka mittasivat jo-
takin tiettyä ominaisuutta ohjelmistosta, kuten metodirakennetta tai koheesio-
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ta.  Tämä ominaisuus mitattiin  valitsemalla useampia sopivia metriikoita  ku-
hunkin ominaisuuteen. Näiden metriikoiden perusteella saatiin kuva ominai-
suuden tasosta ohjelmistossa. 

Ohjelmakoodin laatua mittaavia  metriikoita  on kehitetty  useita.  Niitä  on 
myös tutkittu ja analysoitu sekä uusia paranneltuja metriikoita on kehitetty nii-
den  pohjalta.  Metriikat  mittaavat  monia  eri  ominaisuuksia  ohjelmistosta. 
Seuraavaksi esitellään joitakin tunnettuja metriikoita. 

3.1. Ohjelmistokoodin laatumetriikoita

3.1.1. Syklomaattinen kompleksisuus
Syklomaattinen kompleksisuus tarkoittaa ohjelmistokoodissa olevien mahdol-
listen  itsenäisten  suorituspolkujen  määrää.  Esimerkiksi  haarautuvassa  if-else 
rakenteessa syntyy kaksi mahdollista suorituspolkua ohjelmalle. Tämä kasvat-
taa suorituksen kompleksisuutta.  Mitä suuremmaksi kompleksisuus  kasvaa, 
sitä  vaikeampaa  koodia  on  ymmärtää.  Tästä  johtuen  ohjelmistoon  tulee 
helpommin virheitä ja sitä on työläämpi ylläpitää. Myös virheiden korjaus vai-
keutuu, sillä monimutkaisuus tekee ohjelman muuttamisesta vaikeampaa.

Syklomaattisen kompleksisuuden kehitti alunperin McCabe [Kan, 2003]. Se 
on pääasiassa tarkoitettu  proseduraaliseen  ohjelmointiin,  mutta  sitä  voidaan 
käyttää myös olio-ohjelmoinnissa metodien ja luokkien sisäisen kompleksisuu-
den arviointiin.

Syklomaattisen kompleksisuuden käyttämä graafi koostuu solmuista (eng. 
node) ja niitä yhdistävistä kaarista (eng. edge). Jokainen solmu kuvaa sellaista 
pistettä ohjelmiston suorituspolussa, jossa ohjelman suorituksen on mahdollista 
haarautua. Jokainen vaihtoehto suorituspolulle (haara) kuvataan kaarella.  Jos 
solmussa on esimerkiksi kaksi vaihtoehtoista tapaa edetä ohjelman suoritukses-
sa,  johtaa  solmusta  pois  kaksi  kaarta.  Nämä  kaaret  yhdistyvät  edelleen 
seuraavaan solmuun, josta jälleen haarautuu mahdollisia suorituspolkuja vas-
taava  määrä  kaaria.  Tämä  jatkuu,  kunnes  saavutaan  ohjelmiston  toiminnan 
lopettava tila.

 Syklomaattinen kompleksisuus lasketaan solmujen ja kaarien lukumäärän 
perusteella. Kompleksisuuden laskemiseen käytetään kaavaa M = E - N + 2P, 
jossa M = kompleksisuus, E = kaarien lukumäärä, N = solmujen lukumäärä, P = 
yhdistämättömien komponenttien määrä. Tuloksena saadaan numeerinen arvo, 
jota voidaan verrata. McCabe suosittelee, että syklomaattisen kompleksisuuden 
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arvo ei saisi ylittää arvoa 10 minkään rakenteen kohdalla [Kan, 2003].   Syklo-
maattisen  kompleksisuuden  mittaamisella  saadaan  hyvä  kuva  ohjelmiston 
monimutkaisuudesta kokonaisuutena ja se onkin tunnetuimpia ohjelmakoodin 
metriikoita. Se mittaa nimenomaan ohjelman (tai sen osan) monimutkaisuutta. 
Kan  [2003]  tunnistaa  kolme  seikkaa,  jotka  syklomaattisen  kompleksisuuden 
oikein mittaamisesta seuraa:

• Se  auttaa  tunnistamaan  liian  monimutkaisia  ohjelman  osia,  jotka 
vaativat tarkempaa tarkastelua.

• Se  auttaa  tunnistamaan  matalan  monimutkaisuustason  omaavia 
komponentteja, joita ei välttämättä tarvitse tämän metriikan perusteella 
tarkastaa.

• Sillä voidaan arvioida toteutuksen vaativuutta,  tunnistaa ongelmallista 
ohjelmistokoodia ja arvioida testaamisen vaativuutta. 

Syklomaattinen kompleksisuus ei kuitenkaan ole täydellinen. Sitä on kriti-
soitu  monilla  tavoin,  esimerkiksi  sen  vuoksi,  että  se  vaikuttaa  liian 
yksinkertaiselta. Sen tuloksena on yksi numero, joka kertoo ohjelman monimut-
kaisuudesta. Se ei ota huomioon sitä, että monet ohjelmat ovat todellisuudessa 
osin monimutkaisempia ja osin yksinkertaisempia. Syklomaattinen kompleksi-
suus  ei  myöskään  erota  toisistaan  ehtorakenteita  ja  sekvenssirakenteisia 
silmukkarakenteita [Kan, 2003]. 

3.1.2. Riippuvuusmatriisit
Riippuvuusmatriiseilla (eng. dependency matrix) viitataan metriikan esitysta-
paan. Tämä metriikka mittaa sitä, kuinka monta riippuvuussuhdetta luokalla 
on  toisiin  luokkiin  tai  kirjastoihin.  Käytännössä  heti  kun  komponentti 
asennetaan, se vaikuttaa osaan järjestelmään. Komponentti voi olla riippuvai-
nen  jostain  toisesta  komponentista,  tai  muut  komponentit  voivat  olla 
riippuvaisia siitä [Liangli et al., 2006]. Riippuvuusmatriisi esittää tämän tiedon 
kaksiulotteisena taulukkona,  jossa kunkin luokan kohdalla kerrotaan riippu-
vuussuhteiden  yhteismäärä  kustakin  luokasta.  Riippuvuusmatriisia  voidaan 
käyttää myös esimerkiksi projektien riippuvuussuhteiden mittaamiseen.

Riippuvuusmatriisin tarkastelulla saadaan yleiskuva projektin monimutkai-
suudesta;  mitä  enemmän  riippuvuussuhteita  toisiin  komponentteihin,  sitä 
monimutkaisempi  ohjelmisto  on  ja  sitä  useampaan  komponenttiin  muutos 
vaikuttaa [Liangli et al., 2006]. Ohjelmiston monimutkaisuuden kasvaessa myös 
virheiden määrän todennäköisyys kasvaa.
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3.1.3. Virheiden määrä projektissa
Virheiden määrä projektissa -metriikalla virheiden määrä haetaan järjestelmis-
tä, jonne virheet raportoidaan. Virheitä kerätään projektin kaikissa vaiheissa ja 
niitä  voivat  raportoida  kaikki  projektiin  osallistujat.  Myös  löydettyjen 
virheiden  korjaus  raportoidaan  tähän  järjestelmään  ja  tästä  saadaan  suhde 
löydettyjen ja korjattujen virheiden välillä. 

Löydettyjen ja korjattujen virheiden määrää ei voida käsitellä yhtä absoluut-
tisesti mitattavana arvona kuin muita metriikoita, sillä se riippuu monista eri  
osatekijöistä.  Esimerkiksi  kaikkia  virheitä  ei  aina  kirjata  järjestelmään,  vaan 
pienet virheet voidaan korjata heti. Virheiden raportoiminen on yksilöllistä ja 
riippuu virheen löytäneestä henkilöstä.

Virheiden määrä projektissa kertoo kuitenkin muutamasta projektiin liitty-
västä  seikasta.  Näitä  ovat  esimerkiksi  testattavuus,  testien  kattavuus  ja 
mahdollinen testien puutteellinen toteutus.

Virheiden määrän laskeminen projektissa ei välttämättä yksinään riitä ker-
tomaan jotakin projektin laadussa. Tätä metriikka voidaan tarkentaa laskemalla 
virheiden määrä esimerkiksi tuhatta riviä ohjelmakoodia kohti, joka helpottaa 
arvioimaan tarkemmin koodin laatua  [Kan, 2003]. Myös virheiden raportoitu 
määrä  tietyllä  aikavälillä  voi  olla  mielenkiintoinen  mittari.  Tästä  mittarista 
voidaan tarkkailla löydettyjen virheiden määrää ja sitä, kuinka paljon niitä on 
korjattu.

3.1.4. Sisäkkäinen kompleksisuus 
Sisäkkäinen  kompleksisuus  mittaa  sisäkkäisten  kontrollirakenteiden  määrää 
funktioissa. Suuren määrän sisäkkäisiä kontrollirakenteita voidaan ajatella te-
kevän funktioista monimutkaisemman ja vaikeamman ymmärtää, toteuttaa ja 
ylläpitää. Samalla nämä ominaisuudet kasvavat myös  ohjelmistossa, jonka osa 
funktio on [Chowdhury and Zulkerine, 2010]. Sisäkkäisten kontrollirakenteiden 
monimutkaisuutta  voidaan mitata  esimerkiksi  syklomaattisen kompleksisuu-
den avulla.

3.1.5. SLOC (Source Lines of Code)
SLOC-metriikka mittaa lähdekoodirivien määrää. SLOC ja siihen liittyvä met-
riikka KLOC (eng. Thousand Lines of Code) ovat vanhimpia tapoja laskea oh-
jelmiston kokoa. Tutkimuksissa on todettu, että koodirivien määrällä on yhteys 
ohjelman monimutkaisuuteen [Chowdhury and Zulkernine, 2010]. Koodirivien 
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määrän perusteella on kuitenkin vaikea tehdä johtopäätöksiä ohjelman todelli-
sesta monimutkaisuudesta, sillä ohjelmien tarkoitus, laajuus ja ohjelmointikieli 
vaihtelevat suuresti. Laajempi projekti sisältää väistämättä useampia koodirive-
jä, sillä se sisältää enemmän toiminnallisuuksia kuin pienempi ohjelmisto.

3.1.6. WMC (Weighted Methods Per Class)
WMC  mittaa  ohjelmassa  olevien  luokkien  metodien  määrää.  Metodien 

määrällä ja niiden monimutkaisuudella on todettu olevan yhteyttä ohjelmiston 
monimutkaisuuteen  [Chowdhury  and  Zulkernine,  2010].  Metodien  määrän 
voidaan katsoa vaikuttavan ohjelmaan kolmella  eri  tavalla.  Metodien  määrä 
voi  ennustavaa  luokan  toteuttamiseen  ja  ylläpidettävyyden  vaatimaa  aikaa, 
jolloin  suurempi  metodien  määrä  aiheuttaa  suuremman  aikavaatimuksen. 
Suurella määrällä metodeita on suuri mahdollinen vaikutus luokan jälkeläisiin, 
sillä  jälkeläiset  perivät  kaikki  isäntäluokan  metodit.  Lisäksi  suuri  määrä 
luokassa olevia metodeita tekee luokasta sovelluskohtaisen ja tämä vähentää 
uudelleenkäytettävyyttä [Chidamber and Kemerer, 1994].

Li  [1998]  osoitti  ongelman  tämän  metriikan  käytössä.  Chidamber  ja 
Kemerer [1994] määrittelevät metriikan niin, että se mittaa sekä metodien koko-
naismäärää  luokan  sisällä  että  luokansisäisten  metodien  monimutkaisuuden 
kokonaismäärää. Tästä kaksinaisuudesta johtuen metriikan käyttöä on vaikea 
perustella vain yhdeltä kannalta. Ratkaisuksi tähän ongelmaan Li ehdottaa kah-
ta uutta metriikkaa. Lin kehittämät metriikat mittaavat näitä kahta WMC-met-
riikan ominaisuutta erikseen. 

3.1.7. NLM (Number of Local Methods)
Li [1998] tutki Chidamberin ja Kemererin WMC-metriikkaa ja tuli siihen loppu-
tulokseen, että WMC mittaa kahta eri asiaa: metodien määrää luokan sisällä ja 
metodien yhdistettyä monimutkaisuutta luokan sisällä. Koska WMC-metriikan 
yksiselitteisyys  oli  vaikea  perustella,  ehdotti  Li  metriikan  jakamista  kahteen 
erilliseen metriikkaan.

NLM-metriikka  mittaa  sellaisten  metodien  määrää  luokassa,  jotka  ovat 
käytettävissä  luokan  ulkopuolelta.  Useissa  ohjelmointikielissä  tällaisia 
metodeita  kutsutaan  julkisiksi  metodeiksi.  Metriikan  tarkoitus  on  kuvata 
luokan julkisen rajapinnan  kokoa [Li, 1998], jonka kautta muut luokat käyttä-
vät luokan toiminnallisuuksia. Li [1998] myös perusteli kolme näkökantaa met-
riikalle.  Metriikalla  on  suora  suhde  ohjelmoijan  kykyyn  hahmottaa  luokan 

14



toimivuutta, sillä suurempi metodien määrä on vaikeampi hahmottaa luokan 
uudelleenkäyttötilanteessa.  Toisaalta,  mitä  suurempi  luokan  rajapinta,  sitä 
vaativampaa  on  suunnitella,  toteuttaa,  testata  ja  ylläpitää  luokkaa.  Lopuksi, 
mitä suurempi luokan rajapinta on, sitä suurempi vaikutus sillä on luokan peri-
viin aliluokkiin. 

3.1.8. CMC (Class Method Complexity)
CMC on Lin [1998] ehdottama toinen metriikka hänen jakaessa Chidamberin ja 
Kemererin WMC-metriikkaa kahteen osaan. CMC-metriikka mittaa luokan si-
säisten metodien yhteistä monimutkaisuutta. Monimutkaisuus voidaan laskea 
muiden monimutkaisuutta mittaavien metriikoiden avulla.  Esimerkkejä tästä 
ovat esimerkiksi SLOC ja syklomaattinen kompleksisuus. CMC-metriikka mit-
taa  kaikkien  luokan  metodien  määrää  riippumatta  siitä,  ovatko  ne  julkisia 
muille luokille vai eivät.

Li  katsoi  CMC-metriikan ratkaisevan WMC-metriikan  kaksiselitteisyyden 
ongelman yhdessä NLM-metriikan kanssa.  Hän antoi  CMC-metriikalle  kaksi 
perustetta. CMC-metriikka on suoraan yhteydessä luokan suunnittelun, toteut-
tamisen,  testaamisen ja  ylläpidon vaativuuteen.  Tämä johtuu siitä,  että  mitä 
monimutkaisempia luokan metodit ovat, sitä vaativampaa on luokan ymmärtä-
minen.  Lisäksi,  mitä  monimutkaisempi  luokan  metodien  rakenne  on,  sitä 
vaativampaa metodien piilottaman tiedon ymmärtäminen on.

3.1.9. DIT (Depth of Inheritance Tree)
DIT-metriikka mittaa perintäpolun syvyyttä, eli suurinta etäisyyttä joka luokal-
la on juuresta perintäpuussa.

Sen voidaan katsoa tarkastelevan luokkaa kolmella eri tavalla. Mitä syvem-
mällä luokkahierarkiassa luokka on, sitä suuremman määrän metodeita se perii 
ja sitä monimutkaisempi se on. Syvemmistä perintäpuista aiheutuu monimut-
kaisuus  myös  suunnittelulle,  sillä  se  tuo  mukanaan  enemmän  luokkia  ja 
metodeita. Mitä syvemmällä perintäpuussa luokka on, sitä suurempi mahdolli-
suus on perittyjen metodien uudelleenkäytölle [Chidamber and Kemerer, 1994]. 
Li [1998] katsoi DIT metriikalla olevan joitakin heikkouksia, jotka aiheuttavat 
sen, että metriikka ei mittaa riittävän tarkasti perintärakennetta. DIT-metriikan 
ongelmana oli Lin mielestä se, että perintä voi olla kaksiselitteistä. DIT ei ota 
huomioon  moniperinnän  ja  useiden  juuriluokkien  vaikutusta  perintään. 
Moniperinnässä luokalla voi olla useita perittäviä luokkia. Usean juuriluokan 

15



tapauksessa puolestaan luokka voidaan periä useasta juuriluokasta, joilla ei ole 
yhteistä kantaluokkaa.  Tätä havainnollistetaan kuvassa 1. Kuvan vasemman-
puoleinen perintähierarkia kuvaa moniperintää. Luokka B perii luokat C ja D, 
jotka puolestaan perivät luokan E. Luokka A perii luokan C. Nyt perintäpuun 
syvyys on luokkien A ja B tapauksessa kaksi. Luokka B kuitenkin perii yhden 
luokan  enemmän  kuin  luokka  A.  Kuvan  oikeanpuoleinen  perintähierarkia 
kuvaa usean juuriluokan ongelmaa. Luokalla B on juuriluokka C ja luokan D 
kautta luokka E. Nyt luokan B syvyys luokkahierarkiassa ei ole enää selvä, sillä  
molemmat juuriluokat ovat eri tasolla hierarkiassa. Li tarkensikin DIT-metriik-
kaa kehittämällä sen pohjalta uuden metriikan.

3.1.10. NAC (Number of Ancestor Classes)
NAC-metriikalla  mitataan  luokan  vanhempien  määrää  luokkahierarkiassa. 
NAC on DIT-metriikasta jalostettu malli, jolla ratkaistaan metriikkaan liittyvä 
kaksiselitteisyys  [Li,  1998].  Metriikka  mittaa  niiden  luokkien  yhteismäärää, 
jotka mitattava luokka perii, riippumatta siitä, onko luokkahierarkiassa moni-
perintää ja monta juuriluokkaa tutkittavalla luokalla on. Metriikka tarkastelee 
luokkia, koska sen kohteena on luokat, jotka tutkittava luokka perii.

Tulkinta NAC-metriikan tuloksille on sama kuin DIT metriikassakin. Mitä 
suurempi määrä perittyjä luokkia, sitä monimutkaisempi peritty luokka on ja 
tämä tekee suunnittelusta vaativampaa [Li, 1998].
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3.1.11. NOC (Number of Children)
NOC-metriikka  mittaa  aliluokkien  määrää  luokkahierarkiassa  tarkkailemalla 
sitä, kuinka moni välitön aliluokka perii yliluokan metodeita [Chidamber and 
Kemerer, 1994].

Chidamber  ja  Kemerer  myös  tarkastelivat  NOC-metriikan  vaikutusta 
ohjelmistokoodin  laatuun  kolmella  eri  tavalla.  Mitä  suurempi  aliluokkien 
määrä on, sitä suurempi on luokan uudelleenkäytettävyys. Tämä johtuu siitä, 
että  perintä  on  uudelleenkäytettävyyden  muoto.  Mitä  suurempi  näiden 
aliluokkien määrä, sitä helpompi on abstrahoida yliluokka väärin. Aliluokkien 
määrä kertoo myös luokan vaikutuksesta koko ohjelmistoon. Luokka, jolla on 
suuri  määrä  aliluokkia  vaikuttaa  ohjelmistoon  voimakkaammin.  Tällaisten 
luokkien testaaminen voisi olla tavallista tärkeämpää. Toisaalta, jos aliluokkien 
määrä on hyvin pieni, voi se olla merkki siitä, että perintämahdollisuuksia ei 
ole käytetty riittävästi [Kan, 2003].

Metriikka kuvaa siis luokan vaikutuksen määrää sen aliluokkiin ja niiden 
kautta koko ohjelmistoon [Li, 1998]. 

3.1.12. NDC (Number of Descended Classes)
NDC on metriikka, joka mittaa kaikkien luokasta periytyvien aliluokkien mää-
rää.  Li  [1998]  ehdottaa  NDC-metriikkaa  korvaamaan  Chidamberin  ja 
Kemererin [1994] kehittämää NOC-metriikkaa. NOC-metriikka mittaa vain lä-
heisimpien  perittyjen  luokkien  määrää.  NDC-metriikka  puolestaan  mittaa 
kaikkien luokasta  perittyjen  aliluokkien määrää,  riippumatta  missä ne sijait-
sevat perintäpuussa. Li [1998] katsoo, että ottamalla huomioon kaikki perityt 
luokat saadaan perinnän vaikutuksesta kattavampi ja tarkempi kuva.

NDC-metriikan vaikutus ohjelmistokoodiin on sama kuin NOC-metriikas-
sakin. Mitä suurempi aliluokkien määrä, sitä suurempi mahdollisuus virheille. 
Aliluokkien  määrä  kertoo  luokan  vaikutuksesta  koko  ohjelmistoon  ja  tekee 
testaamisesta tärkeämpää [Li, 1998].

3.1.13. CBO (Coupling Between Objects)
CBO-metriikka mittaa sitä, kuinka moneen eri luokkaan tutkittava luokka on 
liitettynä [Chidamber and Kemerer, 1994]. Liitos on esimerkiksi sellainen, jossa 
toinen luokka käyttää joitain toisen luokan metodeita tai  attribuutteja.  Myös 
tälle metriikalle löydettiin kolme erilaista näkökantaa, joista voidaan päätellä 
metriikan vaikutus ohjelmistokoodiin. Liiallinen liitosten teko luokkien välillä 
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on modulaarisen suunnittelun vastaista ja vaikeuttaa luokkien uudelleenkäytet-
tävyyttä.  Modulaarisuuden  parantamiseksi  luokkienväliset  liitokset  tulisi 
minimoida,  jotta  muutosten  vaikutukset  ohjelmaan olisivat  mahdollisimman 
pienet. Liitosten mittaaminen auttaa ohjelman testaamisen monimutkaisuuden 
arvioinnissa.  Mitä  enemmän liitoksia,  sitä  tarkempaa  testaamisen  tulee  olla. 
Liitosten kasvava määrä aiheuttaa enemmän testattavia yhteyksiä.

Myös  CBO-metriikasta  Li  [1998]  löysi  ongelman.  Luokkien  välisille 
liitoksille on useita eri muotoja.  Li ehdottaa kahta eri tyyppiä otettavaksi huo-
mioon. Liitettävyys abstraktin tietotyypin perusteella (CTA, Coupling Through 
Abstract Data Type) ja viestinvälityksen perusteella (CTM, Coupling Through 
Message Passing). Näiden metriikoiden Li katsoi tarkentavan CBO-metriikan 
käyttöä ja antavan yksiselitteisemmän käsityksen metriikan mitattavuudesta.

3.1.14. CTA (Coupling Through Abstract Data Type)
CTA-metriikka  kuvaa  luokan  käyttämien  abstraktien  tietotyyppien  määrää. 
Nämä tietotyypit ovat muita luokkia, jotka on määritelty abstrakteiksi tietotyy-
peiksi  mitattavassa  luokassa.  CTA-metriikka  on  Lin  [1998]  jalostama 
Chidamberin ja Kemererin esittelemästä CBO-metriikasta. 

Tämä metriikka perustellaan luokkien yhteenliittymisellä. Se kertoo, kuinka 
monen  luokan  palveluita  luokka  tarvitsee,  jotta  sen  omat  palvelut  ovat 
käytettävissä. Li [1998] tarjoaa kolme perustelua metriikalle. Ohjelmistosuun-
nittelijan tarvitsee ymmärtää käytettyjen luokkien rajapinnat käyttääkseen niitä 
luokassa. Luokan testaaminen on vaativampaa, sillä myös sen käyttämät luokat 
tulee huomioida testeissä. Lopuksi, luokan ylläpitäminen on vaikeampaa, sillä 
sen käyttämät muut luokat tekevät sen toiminnasta monimutkaisempaa.

3.1.15. CTM (Coupling Through Message Passing)
CTM-metriikalla mitataan viestien määrää, joita luokka lähettää toisille luokille 
poislukien ne viestit, joita lähetetään luokan metodien sisällä luoduille paikalli-
sille  olioille.  CTM-metriikka  on  toinen  CBO-metriikasta  jalostetuista 
metriikoista.  Metriikan voidaan katsoa mittaavaan sitä, kuinka montaa ulko-
puolisen luokan palvelua luokka tarvitsee toteuttaakseen oman toiminnallisuu-
tensa.

Myös tälle metriikalle Li [1998] antoi  kolme perustelua.  Suurempi määrä 
viestejä  luokasta  tekevät  luokan  ymmärtämisestä  vaativampaa,  sillä  myös 
luokan  käyttämien  palvelujen  toteuttavat  luokat  tulee  ymmärtää.  Luokan 
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testaaminen  on  vaativampaa,  sillä  testauksessa  tulee  ottaa  huomioon  myös 
ulkopuolisten  luokkien toiminta  ja  vaikutus  testattavaan luokkaan.  Lopuksi, 
ylläpito  on  haastavampaa,  sillä  luokan  käyttämät  palvelut  täytyy  myös 
ymmärtää, jotta ylläpito ja virheenetsintä olisivat mahdollisia.

3.1.16. LCOM (Lack of Cohesion of Methods)
LCOM-metriikka  mittaa  luokan  metodien  koheesion  puutetta.  Koheesiolla 
tarkoitetaan  yhtenäisyyttä  luokkien  tai  metodien  välillä.  Mitä  korkeampi 
yhtenäisyys on, sitä paremmin komponentit  sopivat yhteen luokan tai meto-
dien sisällä [Etzkorn et  al.,  2004].  Luokkien sisäistä yhtenäisyyttä  on pidetty 
modularisaation mittana. Mitä paremmin metodien toiminta sopii yhteen, sitä 
paremmin ne kuuluvat saman luokan sisälle.

Pieni yhtenäisyys luokan sisällä on merkki siitä, että luokka olisi ehkä syytä 
jakaa useammaksi aliluokaksi, sillä silloin sen sisällä on toiminnallisuutta, joka 
ei kuulu yhteen. Matala yhtenäisyys myös kasvattaa monimutkaisuutta ja sen 
kautta tuo todennäköisesti virheitä ohjelmistoon.

3.1.17. Metriikoiden yhteenveto
Ohjelmiston laadunarviointiin on kehitetty monia metriikoita jotka mittaavat 
ohjelmiston laatua eri näkökulmista. Monet metriikat mittaavat suoraan ohjel-
miston  lähdekoodia,  mutta  osa  mittaa  myös  ohjelmistoprojektia,  kuten 
virheiden  määrää  projektissa.  Alkuperäisten  metriikoiden  puutteita  korjaa-
maan on myös kehitetty uusia metriikoita.  Taulukossa 1 on listattu aiemmin 
esitellyt metriikat. 

Lyhenne Nimi Kuvaus

-
Syklomaattinen
kompleksisuus

Ohjelmistokoodin monimutkaisuus. Perustuu 
vaihtoehtoisten suorituspolkujen määrään 
ohjelmassa.

-
Riippuvuus-
matriisit

Ohjelmiston riippuvuuksien esittäminen 
matriisissa. Paljastaa riippuvuuksien määrän 
ohjelmiston osien välillä.

-
Virheiden määrä
projektissa

Raportoitujen virheiden määrä projektissa. 
Metriikkaan voidaan yhdistää myös virheiden 
korjausaste.

19



-
Nesting Complexity Sisäkkäisten kontrollirakenteiden 

monimutkaisuus.

SLOC Source Lines of Code Koodirivien määrä projektissa.

WMC
Weighted Methods 
per Class

Mittaa luokan kaikkien metodien määrää.

NLM
Number of Local 
Methods

Luokan metodien määrä, joita käytetään luokan 
ulkopuolelta.

CMC
Class Method 
Complexity

Luokan yksittäisten metodien monimutkaisuus.

DIT
Depth of Inheritance 
Tree

Perintäpuun syvyys luokalla. Kuinka syvällä 
perintäpuussa luokka on.

NAC
Number of Ancestor 
Classes

Luokan yliluokkien kokonaismäärä 
luokkahierarkiassa.

NOC Number of Children Välittömien aliluokkien määrä.

NDC
Number of Descended 
Classes

Kaikkien luokan aliluokkien määrä.

CBO
Coupling Between 
Objects

Mittaa kuinka moneen luokkaan tutkittava 
luokka on liitettynä.

CTA
Coupling Through 
Abstract Data Type

Mitta luokan käyttämien abstraktien 
tietotyyppien määrää.

CTM
Coupling Through 
Message Passing

Mittaa luokan lähettämien viestien määrää, 
poislukien ne viestit joita luokka lähettää omille 
metodeilleen.

LCOM
Lack of Cohesion of 
Methods

Mittaa luokansisäisten metodien 
yhteneväisyyden (koheesio) puutetta.

Taulukko 1: Yhteenveto työkaluista.

Edellä mainittuja DIT-, WMC- ja CBO-metriikoita tutkivat myös Subrama-
nyam  ja  Krishnan  [2003].  He  katsoivat  niiden  olevan  yhteydessä 
ohjelmistovirheisiin  [Živkovič et  al.,  2010].  Lisäksi  NOC ja  NOA metriikoita 
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ovat tutkineet mm. Basili ja muut [1996] ja Li [1998]. He totesivat, että näillä 
metriikoilla on vaikutusta ohjelmistovirheiden määrään.

Li [1998] kuitenkin totesi, että WMC-, NOC- ja CBO-metriikoiden määritel-
mät eivät olleet riittävän tarkkoja. Määritelmät olivat myös monitahoisia, joten 
niiden  yksiselitteisyydestä  ei  ollut  selvää  todistetta.  Li  jakoi  nämä metriikat 
useampaan osaan niin, että useammalla metriikalla mitattiin kunkin metriikan 
eri puolia. WMC-metriikan ominaisuuksia mitattiin NLM- ja CMC metriikoilla. 
NOC-metriikka  laajennettiin  koskemaan  myös  yhtä  aliluokkaa  syvemmälle 
perintäpuuhun ja uudelle metriikalle annettiin nimi NDC. Tämä metriikka mit-
taa luokan kaikkien aliluokkien määrää. CBO-metriikka jaettiin myös kahteen 
osaan.  CTA  mittaa  luokan  liitettävyyttä  abstraktien  tietotyyppien  kautta  ja 
CTM mittaa liitettävyyttä viestinvälityksen perusteella.

Metriikoiden jatkotutkimuksista  voidaan huomata,  että  yksistään mikään 
metriikka ei mittaa laatua kokonaisvaltaisesti. Useita erilaisia metriikoita tarvi-
taan,  jotta  varmistetaan  mahdollisimman  kattava  kuva  ohjelmakoodin 
laadusta.  Huomataan myös,  että  metriikoilla  on heikkouksia ja  niistä  löytyy 
myös kehitettävää.

3.2. Seurannan työkaluja
Ohjelmistoprojektien  seuraaminen  on  työlästä.  Suurissa  projekteissa  voi 
kokonaiskuvan  muodostaminen  projektin  tilasta  olla  hyvinkin  haasteellista. 
Seuranta  on  kuitenkin  välttämätöntä,  jotta  projektin  suunnittelu  ja 
toteuttaminen olisivat mahdollisia. Seurantaa tarvitaan myös projektin kulun 
ennustamiseen  ja  ennusteiden  toteutumisen  valvontaan.  Seuraamista  autta-
maan on kehitetty monenlaisia työkaluja. Työkalut voivat mitata useaa projek-
tin ominaisuutta samanaikaisesti,  tai  keskittyä seuraamaan jotain tiettyä osa-
aluetta  projektissa.  Seuraavaksi  esitellään joitakin seurantatyökaluja,  joita  on 
kehitetty tukemaan projektinseurantaa ja helpottamaan kehitystyön kulkua.

3.2.1. Atlassian Crucible
Atlassian Crucible [2011a] on Atlassian yrityksen ohjelmistokoodin katselmoin-
tiin tarkoitettu ohjelmisto. Sen tarkoitus on auttaa katselmointeja tarjoamalla 
visuaalisen esityksen ohjelmistokoodista ja siihen tehdyistä muutoksista.  Itse 
koodi ja  sen muutoksiin liittyvä  historiatieto  haetaan versionhallintajärjestel-
mästä. Ohjelmisto tukee kaikkia yleisimmin käytössä olevia versionhallintajär-
jestelmiä. Versionhallintajärjestelmä esitellään alakohdassa 3.2.5.
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Crucible ei itsessään valvo ohjelmistokoodin laatua tai laske sen perusteella 
koodin laatuun liittyviä metriikoita. Sen voidaan kuitenkin katsoa auttavan laa-
dunseurantaa tarjoamalla apuvälineitä koodin laadun tarkasteluun. 

3.2.2. Atlassian FishEye
Atlassian tarjoaa ohjelmistokehityksen aputyökaluksi FishEye [2011b] ohjelmis-
toa. FishEye mahdollistaa ohjelmakoodin tarkastelun yksityiskohtaisella tasol-
la.  Ohjelmiston  avulla  käyttäjä  voi  tarkastella  lähdekoodia  ja  siihen  tehtyjä 
muutoksia sekä käyttää lähdekoodin selaamiseen monipuolisia hakutoimintoja. 
Ohjelmistoa käytetään Web-selaimen avulla. FishEye tukee useimpia version-
hallintajärjestelmiä ja se on myös helposti  integroitavissa Atlassianin muihin 
ohjelmistoihin.

FishEyen  käyttö  yhdessä  Atlassian  Cruciblen  kanssa  mahdollistaa  katta-
vamman  ohjelmakoodin  katselmointitoiminnallisuuden.  FishEye  tuo  osan 
toiminnallisuuksistaan Cruciblen käytettäväksi, jolloin katselmointi on mahdol-
lista  suorittaa  yksityiskohtaisemmalla  tasolla.  Tällöin  ohjelmakoodin 
katselmointiin saadaan mukaan kehittyneempiä versionhallinnan  ominaisuuk-
sia  ja  hakutoimintoja.  Esimerkiksi  haarojen  ja  versiohistorian  tarkastelu  ja 
hakutoiminnot ovat monipuolisia käytettäessä Cruciblea ja FishEyeta yhdessä.

3.2.3. Atlassian Jira
Atlassian Jira [2011c] on projektinhallintaan tarkoitettu työkalu, johon kirjataan 
ja  jolla  seurataan  erilaisia  projektiin  liittyviä  tehtäviä.  Tehtäviä  voi  olla 
monenlaisia  (ohjelmistovirhe,  pyyntö,  uusi  ominaisuus,  toimeksianto  jne.). 
Tehtävätyyppejä voi myös itse määritellä. Tehtävät luodaan ja niiden kehitystä 
seurataan tällä työkalulla. Yleisesti tehtävän voi luoda kuka tahansa, joka on 
huomannut  ohjelmistossa  jonkinlaisen  puutteen.  Tehtävälle  annetaan  arvio 
siitä,  kuinka  kauan  sen  suorittaminen  kestää.  Arvion  tekee  useimmiten  se 
henkilö, jonka vastuulla tehtävän hoitaminen on. Kun tehtävä on suoritettu, se 
merkitään selvitetyksi ja tehtävä voidaan vielä tämän jälkeen vahvistaa, jonka 
jälkeen se suljetaan.  Jiralla seurataan projekteja  ja  projekteille  voidaan luoda 
seurattavaksi komponentteja sekä versioita. Jira on monipuolinen työkalu, jolla 
voidaan seurata projektia hyvinkin tarkasti. Se voidaan myös räätälöidä niin, 
että  se  toimii  joko  vieläkin  tarkemmin,  tai  kevyemmin  riippuen  kustakin 
yksittäisestä tarpeesta. 
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Jiraa käytetään pääasiassa projektien virheiden ja tehtävien seuraamiseen. 
Tähän tutkimukseen liittyen Jira on se työkalu, josta saadaan haettua projektei-
hin liittyvät virheet, jotka ovat tulleet esille joko kehittäjän huomatessa ne tai 
testaajan  / asiakkaan toimesta.  Näiden virhetietojen  pohjalta  voidaan luoda 
esimerkiksi  erilaisia  tilastoja,  joita  voidaan  seurata  projektin  edetessä.  Jiran 
avulla voidaan tarvittaessa myös arvioida työmääriä.

3.2.4. Subversion
Subversion [2011] on versionhallintajärjestelmä. Subversion tunnetaan yleisesti 
myös nimellä SVN. Nimi SVN tulee Subversionin komentorivin komennosta, 
jolla ohjelmaa käytetään.

Subversion  tarjoaa  kehittyneet  ja  monipuoliset  mahdollisuudet  version-
hallintaan. Subversion on ns. keskitetty versionhallintajärjestelmä (Centralized 
Version Control  System).  Tämä tarkoittaa sitä,  että  ohjelmalla luodaan ensin 
keskusvarasto,  jossa  sijaitsee  versionhallinnan  tiedostot  ja  nämä  tiedostot 
ladataan  asiakaspäätteelle  keskusvarastosta  tarkoitukseen  toteutetuilla 
pääteohjelmilla  tai  ohjelmistojen  laajennuksilla.  Muutokset  ladataan  takaisin 
keskusvarastoon, jolloin ne tulevat muiden käyttäjien saataville. Näin muute-
tuista tiedostoista luodaan keskusvarastoon uudet versiot.

Subversion  versionhallintajärjestelmä  tukee  haaroitusta  (eng.  branching). 
Haaroitus  tarkoittaa  uuden  kehityshaaran  tekemistä  nykyisestä  päähaarasta. 
Tähän haaraan voidaan tehdä muutoksia niin, että varsinainen versio ei muutu. 
Myöhemmin haara voidaan yhdistää yhdistämistoiminnolla (eng. merge) varsi-
naiseen päähaaraan, jolloin muutokset tulevat voimaan. 

Keskitetyn versionhallintajärjestelmän vastakohta on ns. hajautettu version-
hallintajärjestelmä.  Siinä jokaisella asiakaskoneella on oma keskusvarastonsa, 
jonne muutokset tuodaan ja versiohistoria muutoksineen tallennetaan. Tämän 
keskusvaraston muutokset voidaan edelleen ladata toiselle koneelle, jolla on sa-
masta projektista oma keskusvarastonsa ja yhdistää näiden muutokset. Tunne-
tuimmat  esimerkit  hajautetuista  versionhallintajärjestelmistä  ovat  Mercurial 
[2011] ja Git [2011].

Subversion-järjestelmästä  saadaan  projektien  lähdekoodia.  Tässä  tutkiel-
massa Subversion-järjestelmää ei suoraan käytetä tilastojen hakemiseen, vaan 
tieto haetaan Subversionista erillisen ohjelmiston avulla.
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3.2.5. Sonar
Sonar  [2011]  järjestelmää  käytetään  mittaamaan  erilaisia  metriikoita 
ohjelmakoodista.  Sonar  hakee  projektitietoja  suoraan  SVN-versionhallinta-
järjestelmästä  ja  laskee  metriikat  tämän  tiedon  perusteella.  Sonar  on  Web-
ohjelmisto, joka asennetaan Web-palveluksi palvelimelle.  Ohjelmaa käytetään 
ja  hallinnoidaan  selaimella  selainkäyttöliittymän  välityksellä.  Sonaria  on 
helppo  laajentaa  erilaisilla  liitännäisillä  (eng.  plugin),  joita  on  ilmaiseksi 
saatavilla.  Liitännäiset  lisäävät  Sonarin toiminnallisuutta  ja  niiden  avulla  on 
myös mahdollista lisätä uusia metriikoita ohjelman käyttöön. 

Vaikka  Sonar  on  laajennettavissa,  on  Sonarin  tietojen  käyttäminen  myös 
muissa järjestelmissä mahdollista. Sonaria voidaan käyttää rajapinnan tavoin, 
jotta  päästään  käsiksi  SVN:ssä  sijaitsevaan  projektitietoon  ja  tästä  tehtyihin 
tilastoihin.  Tämä  on  mahdollista  HTTP-kutsuilla.  HTTP  (eng.  HyperText 
Transfer Protocol) on protokolla, joka määrittelee tavan, jolla palvelin ja pääte 
muodostavat yhteyden toistensa välille. Lisäksi HTTP-protokolla  määrää sen, 
kuinka pääte pyytää tietoa palvelimelta ja miten pyyntöön vastataan. Lopuksi 
protokolla  määrittelee,  miten  yhteyden  sulkeminen  suoritetaan.  Pyyntöön 
voidaan sisällyttää parametreja. Nämä parametrit ovat kohdejärjestelmän saa-
tavissa  ja  niiden  avulla  voidaan  palvelimelle  kertoa,  minkälaista  tietoa 
palvelimelta halutaan vastauksena [Harold, 2000].

 HTTP-pyynnöt  kohdistetaan  Sonar-järjestelmän  julkiseen  rajapintaan. 
Sonar  palauttaa  näistä  kutsuista  XML-  tai  JSON-muotoista  tietoa.  XML  on 
strukturoitu  tiedonesitystapa,  joka  on  yleisesti  hyvin  laajalti  tuettu.  XML 
perustuu  elementtirakenteeseen,  jossa  elementit  muodostavat  hierarkian. 
Elementit voivat olla sisäkkäisiä ja niillä voi olla attribuutteja, jotka kuvaavat 
niiden  ominaisuuksia.  XML:ää  käytetään  laajasti  tiedonvälitykseen 
järjestelmien välillä  [Floyd, 2000]. XML-rakenne voidaan määritellä skeemalla. 
Skeema on dokumentti, joka määrittelee XML-dokumentin. Skeemaa voidaan 
käyttää  varmistamaan  dokumentin  tiedon  oikeanlaisuus,  asettamaan  doku-
mentille  oletusarvoja  tai  antaa  lisätietoja  dokumentin  sisältämästä  tiedosta 
[Walmsley, 2002].

JSON (eng. JavaScript Object Notation) on tiedon esitystapa, joka on suun-
niteltu  olemaan  helppokäyttöinen  erityisesti  JavaScriptillä.  Nimestään 
huolimatta se ei kuitenkaan ole riippuvainen JavaScriptistä, vaan toimii myös 
muilla kielillä. Etu JSON:ia käytettäessä on sen huomattavasti XML-pohjaista 
ratkaisua pienempi koko. Haittana on monimutkaisuus. JSON:ia käytettäessä 
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täytyy palvelinpuolella toteuttaa kirjasto, joka käsittelee JSON-tyyppistä tietoa. 
[Eichorn, 2007].

Sonarin  palauttaman  tiedon  tyyppi  valitaan  kutsussa  omana  parametri-
naan.  Samalla  tavalla  parametrina  välitetään  myös pyyntö  siitä,  minkälaista 
tietoa Sonarin halutaan palauttavan. Sonar-järjestelmän tietoa voi siis käyttää 
tarvitsematta sen tarjoamaa Web-käyttöliittymää.

3.2.6. CodePro Analytix
Googlen  CodePro  Analytix  [2011]  työkalu  on  Eclipse-liitännäinen,  jonka 
tarkoituksena on analysoida koodin laatua. Työkalun tarkoituksena on ohjel-
man laadun parantaminen ja kehityskustannusten ja kehitysajan vähentäminen. 
Tavoitteena on tarjota ohjelmistokehittäjille työkalu, joka auttaa vähentämään 
virheitä  ja  pitämään  ohjelmistokoodin  organisaation  linjausten  mukaisena. 
CodePro  Analytix  tarjoaa  kattavan  analysointikokonaisuuden,  johon  liittyy 
erilaiset metriikat kuten kompleksisuus, riippuvuustarkastelut ja perintätarkas-
telut.

Tämän lisäksi työkalu tarjoaa myös koodin analysointia ja tunnetuimpien 
ohjelmistokehysten  käytön  analysointia  ja  ohjelmointitapojen  analysointia 
tiettyjen auditointisääntöjen avulla. Näillä ohjelma tunnistaa ongelmia koodin 
eri osissa tai tukee hyvää ohjelmointitapaa.

CodePro  Analytix  oli  asiakasyrityksessä  ohjelmistokehittäjien  laajalti 
tuntema koodin analysointityökalu. Sen suurin heikkous on kuitenkin se, että 
sen käyttäminen vaatii Eclipse-ohjelmiston käyttämistä ja hallintaa. Tämä vaatii 
kaikilta käyttäjiltä tuntemusta Eclipse-ohjelmistosta.

Koodin laatuun liittyvän datan tulee olla muiden työntekijöiden käytettä-
vissä  ja  tällöin  on  yksittäisen  työkalun  käyttäminen  on  hankalaa.  Lisäksi 
työkalun näyttämien tulosten esittäminen yksittäisessä näkymässä on vaikeaa. 
Työkalun  tulisi  tarjota  mahdollisuus  nostaa  näkyville  valittu  joukko 
tarpeellisimmiksi havaittuja metriikoita.

3.2.7. ValueFrame PSA
ValueFrame PSA [2011] on seurantatyökalu mm. projektinhallintaan, tuntikir-
jauksille ja laskutukseen.  Järjestelmään luodaan projektit  ja näille projekteille 
kirjataan käytetyt työtunnit.  Tuntitiedoista kootaan laskutustietoa asiakkaille. 
Järjestelmässä  on  myös  mahdollista  ylläpitää  monia  muitakin  tietoja,  kuten 
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yrityksen asiakasrekisteriä, työntekijärekisteriä ja matkalaskuja. Lisäksi työka-
lulla voidaan ylläpitää seurantaa ja hyväksyntäketjuja.

ValueFrame  PSA  tarjoaa  myös  mahdollisuuden  muodostaa  raportteja 
projektien  tilasta  ja  käytetyistä  tunneista  ja  kustannuksista.  ValueFrame 
PSA:han on myös mahdollista tilata räätälöintiä ja uusia ominaisuuksia tarpeen 
mukaan.

3.2.8. Ohjelmistojen yhteenveto
Olemassa  olevat  työkalut  ovat  varsin  kattavia  ja  toteuttavat  monenlaisia 
tarpeita ja tarjoavat monenlaisia tuloksia koodin eri tiloista. Mikään työkalu ei 
kuitenkaan  yksin  kattanut  laadun  kaikkia  puolia  vaan  ne  keskittyivät  vain 
osaan laadun osa-alueista.  Esimerkiksi  Sonar  tarjoaa  monenlaisia  metriikoita 
koodin tilasta, mutta projektin virheiden tilasta se ei suoraan tarjoa tietoa. Sen 
sijaan  Jira  keskittyy  erityisesti  seuraamaan  projektin  virheiden  määrää. 
Taulukkoon 2 on koottu aiemmin tarkastellut työkalut.

Ohjelmisto Kuvaus

Atlassian Crucible Koodikatselmointien järjestämisen aputyökalu.  Web-pohjainen 
käyttöliittymä.

Atlassian FishEye Lähdekoodin tarkastelun aputyökalu. Web-pohjainen 
käyttöliittymä.

Atlassian Jira Projektinseurannan työkalu. Virheiden raportointi. Virheisiin 
liittyvien tehtävien hallinta.  Web-pohjainen käyttöliittymä.

Subversion Versionhallintajärjestelmä. Lähdekoodin versiointi.

Sonar Ohjelmistokoodin tarkastelu erilaisilla staattisen analyysin 
menetelmillä. Projektitieto haetaan versionhallinnasta.  Web-
pohjainen käyttöliittymä.

CodePro AnalytiX Ohjelmakoodin analysointiohjelmisto. Eclipse-liitännäinen.

ValueFrame PSA Projektin, työmäärien ja laskutuksen hallintajärjestelmä. 
Laajennettavissa. Web-pohjainen käyttöliittymä.

Taulukko 2: Yhteenveto työkaluista.
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Järjestelmät eivät myöskään ole helposti integroitavissa jo olemassa oleviin 
järjestelmiin niin, että järjestelmien väliin ei tarvitse toteuttaa jonkinlaista sovi-
tuskerrosta tai välittäjäohjelmaa.

Sonar-ohjelmisto  kuitenkin  tarjoaa  helposti  käytettävää  tietoa  myös 
ulkopuolisille  järjestelmille  varsin  suoraviivaisella  tavalla.  Tätä  ominaisuutta 
voidaan  käyttää  hyväksi  haettaessa  Sonarin  tarjoamaa  tietoa  muihin 
järjestelmiin. Sonar on Web-ohjelmisto ja se on helposti verkon kautta saavutet-
tavissa. Tästä johtuen sen palveluita voidaan käyttää helposti etäpyynnöillä.

Atlassian  Crucible  tarjoaa  koodikatselmointia  auttavaa  visuaalista  tietoa 
koodin  tilasta,  mutta  se  ei  kuitenkaan  tarjoa  sen  laatuun liittyvää  laskettua 
tietoa, jota voitaisiin käyttää hyödyksi laadunvalvonnassa.

CodePro  Analytix  tarjoaa  kattavan  analyysin  laatumetriikoilla  projektin 
lähdekoodin perusteella. Se on kuitenkin Eclipse-liitännäinen ja sen integroimi-
nen laadunseurannan järjestelmiin ei ole toteutuksen kannalta järkevää.

Jira ohjelmistosta saadaan projektissa olevien virheiden määrä, sekä näiden 
virheiden  korjausaste.  Tämä  tieto  on  haettavissa  Jirasta  käytettäväksi 
laadunseurannassa.

3.3. Laadun mitattavuus ja sen ongelmat
Laatu  itsessään  on  käsitteenä  varsin  monitahoinen  ja  monimutkainen. 
Ohjelmistokoodin laadun mitattavuuden tekee hankalaksi se, että laadun käsite 
ohjelmistokehittäjien  keskuudessa kasvaa ja  kehittyy  kokemuksen myötä.  Ei 
myöskään ole olemassa yksittäistä mittaria, jolla laatua voidaan suoraan mitata, 
vaan monet  eri  osa-alueet  vaikuttavat  koodin laatuun.  Tämän vuoksi  ei  ole 
yksiselitteistä  tapaa  määritellä  ja  mitata  sitä.  Laatua  on  kuitenkin  tutkittu 
aktiivisesti ja sen mittaamiselle on kehitetty monenlaisia eri tapoja. Osa nojaa 
puhtaaseen tilastolliseen tietoon ohjelmakoodista ja osa taas tarkastelee laatua 
pehmeiden  arvojen  kannalta  [Kan,  2003],  joissa  asiakastyytyväisyyden  ja 
kokemuksen mittaus on keskeistä.

Absoluuttisen  luotettavaa  tapaa  mitata  koodin  laatua  ei  ole  kehitetty. 
Pyrkimyksenä  on  kuitenkin  päästä  mahdollisimman  lähelle  tätä  tavoitetta. 
Mikään  yksittäinen  menetelmä  ei  kerro  koodin  laadusta  kaikkea,  joten  on 
tarpeen käyttää useita eri  menetelmiä. Tavoitteena on saada ohjelmakoodille 
mahdollisimman hyvä kattavuus mitattavan laadun näkökulmasta. Suuri osa 
metriikoista  mittaa  ohjelmistokoodin  monimutkaisuutta  eri  suunnilta. 
Haastavuutena on valita metriikkajoukko niin, että mittaustulokset ovat riittä-
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vän monipuolisia. Ilman tätä kattavuutta koodin laadusta saadaan liian yksi-
puolisia tuloksia ja laadun arvio ei ole yleistettävissä koko ohjelmistoon.

Metriikoiden  valitsemisen  lisäksi  täytyy  tulosten  olla  ymmärrettäviä. 
Metriikoille on varsin vähän asetettu yksiselitteisiä raja-arvoja, joista voi päätel-
lä,  onko  koodi  tietyn  metriikan  perusteella  tarkastamisen  arvoista.  Tämän 
lisäksi raja-arvot voivat vaihdella projektien välillä suurestikin. Historiatieto on 
yksi tapa saada vertailukohta metriikoiden tuottamille arvoille.  Vertailemalla 
projektien  arvoja  eri  metriikoilla  tietyllä  aikavälillä,  voidaan  huomata 
poikkeavuuksia projekteissa. Ongelmana tässä tavassa on se, että tarkastelu on 
mielekästä projektien välillä silloin, kun ne ovat samassa vaiheessa elinkaarta. 
Käytännössä projektia voi olla vaikea arvioida historian perusteella ennen kuin 
se  on  valmistunut  ja  vertailukohtana  ovat  muut  valmistuneet  projektit. 
Projektin kehityksen aikaiselle arvioinnille täytyy saada raja-arvot. Nämä raja-
arvot on löydettävä joko tutkimuksen pohjalta tai ne on sovittava projektikoh-
taisesti.

Laadun  mitattavuutta  hankaloittaa  myös  inhimilliset  tekijät.  On  todettu, 
että  ohjelmistokehittäjät  uskovat  huonosti  sellaisten  mittareiden  olemassa-
oloon, joilla laatua voisi luotettavasti mitata. Niinpä he ovat helposti skeptisiä 
näiden  mittareiden  tarjoamiin  tuloksiin  ja  luottavat  enemmän  omaan 
kokemukseen ja asiantuntijuuteen [Steen, 2007].
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4. Case: Solita
Laadunseurantaa on tutkittu paljon ja laadunseurannan avuksi on luotu monia 
erilaisia  menetelmiä.  Näitä  menetelmiä  on  kehitetty  edelleen  ja  niiden 
heikkouksia  on  pyritty  korjaamaan.  Tutkimuksissa  on  kuitenkin  keskitytty 
pääasiassa menetelmien tehokkuuteen ja siihen, ovatko ne valideja ja mittaavat-
ko  ne  laatua.  Vähemmälle  huomiolle  on  puolestaan  jäänyt  se,  miten  näitä 
menetelmiä voitaisiin käyttää yrityksissä kehittämään ohjelmistojen laadunseu-
rantaa  ja  tämän  kautta  parantamaan  tuotteiden  ja  palveluiden  laatua. 
Yrityksissä on tehty tällaisia sisäisiä tutkimuksia, mutta tuloksia niistä ei ole 
julkistettu.

Tästä  johtuen  asiakasyrityksessä  suoritettiin  case-tyyppinen  tutkimus 
olemassa  olevasta  ohjelmistoprojektien  seurannasta  ja  kartoitettiin  tarpeita 
laadunseurannalle.  Case-tutkimus  on  empiiristä  tutkimusta.  Siinä  käytetään 
monipuolisia menetelmiä keräämään tietoa analysoitaessa tiettyä tapahtumaa 
tai toimintaa nykyisessä ympäristössä [Yin, 2003].

Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota jo olemassa oleviin seurantajärjestel-
miin ja laadunseurannan menetelmiin. Lisäksi yrityksen työntekijöitä haastatel-
tiin kartoitettaessa vaatimuksia laadunseurannan järjestelmää varten.

4.1. Laadunseuranta Solitassa
Tällä hetkellä Solita Oy:ssä laatua seurataan lähinnä palaverien ja koodikatsel-
mointien avulla. Projekteissa hyödynnetään myös CI (Continuous Integration) 
-ympäristöä.  Continuous  Integration  -ympäristö  on  kehitystyön  hallintatyö-
kalu, joka huolehtii automaattisesti ohjelmistojen kääntämisestä ja testien aja-
misesta. Tämän lisäksi kehittäjät ovat vastuussa omasta ohjelmistokoodistansa 
ja sen testaamisesta. Testausta tehdään tapauskohtaisesti, mutta dokumentoitua 
kaikille yhteistä testauskäytäntöä ei ole, vaikka testausta tehdäänkin kaikissa 
projekteissa.

Yleisiä ohjelmakoodin testaustapoja  ovat  yksikkötestaus ja  integraatiotes-
taus.  Integraatiotestausta  käytetään  myös  suoraan  ilman  yksikkötestausta. 
Testit ajetaan suoraan kohdejärjestelmiä tai tietokantoja vastaan. Kohdejärjes-
telmistä  ja  tietokannoista  on  käytössä  testaamiseen  tarkoitetut  versiot,  jotka 
sisältävät valmiiksi testidataa.

Koodin laatua ei seurata keskitetysti eikä sen seurantaan ole otettu käyttöön 
mitään  tiettyä  työkalua.  Katselmoinneissa  ovat  kuitenkin  apuna  Atlassian 
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Crucible  [2011a]  ja  FishEye  [2011b],  jotka  auttavat  katselmointia.  Nämä 
työkalut  keskittyvät  koodin läpikäyntiin ja  siihen tehtyjen muutosten vertai-
luun. Työkalut esimerkiksi näyttävät eroavaisuudet uusimman ja vanhempien 
versioiden  välillä  ja  mahdollistavat  katseltavan  koodin  väliin  kommenttien 
kirjoituksen.  Tämä  auttaa  katselmointitilanteessa  ja  jää  myös  palautteeksi 
henkilölle,  jonka koodia katselmoidaan. Varsinaista koodin laadullista analy-
sointia nämä työkalut eivät kykene tekemään.

Koodin  laadulliseen  tarkkailuun  liittyvien  työkalujen  valitseminen  ja 
kokeileminen  on  ollut  laajalti  työntekijöiden  vastuulla,  eikä  sitä  ole  millään 
tavalla edellytetty. Osa kehittäjistä käyttää tällaisia työkaluja rutiininomaisesti, 
mutta  osa  taas  ei  lainkaan  tai  harvoin.  Ohjelmistokoodin  laadun  tila  on 
kuitenkin tiedostettu tärkeäksi tekijäksi ohjelmistoprojekteissa ja sen seurannan 
helpottamiselle on  tarvetta.  Tähän  ongelmaan  on  tarkoitus  hakea  ratkaisua 
keräämällä  ensin  tällaisen  järjestelmän  vaatimuksia  ja  ehdottamalla  sitten 
suunnitelmaa,  joka  sopii  yrityksen  tämänhetkiseen  tilanteeseen.  Samalla 
tällaisen  järjestelmän  tulisi  tukea  yrityksen  työnkulkua  ja  olemassa  olevia 
järjestelmiä.

4.2. Solitan projektinseurannan työkalut
Yrityksen sisäisinä hankkeina toteutetut projektinhallinnan työkalut yhdistävät 
eri järjestelmistä saatua tietoa. Tämän kootun tiedon pohjalta työkalut tuottavat 
erilaisia raportteja projektien tilasta.  Raportit  liittyvät pääasiassa projekteihin 
käytettyjen  tuntien määrään.  Näiden tuntitietojen  avulla  seurataan  projektin 
todellista työmäärän toteutumista.

Tämän lisäksi työkaluilla arvioidaan projektin työmäärien kehittymistä ja 
seurataan näiden arvioiden toteutumista. Projekteille luodaan tiettyjä arviointi-
pisteitä, joissa arvioidaan jäljellä olevaa työmäärää. Näihin verrataan todellisia 
toteutuneita tunteja,  joiden perusteella pyritään esittämään tietoa,  jonka mu-
kaan projektin työmäärän hallintaa voitaisiin tarkistaa ja parantaa  [Jokimäki,
2009].

Seurantatyökalut  toteuttavat  jo  integroinnin  tuntikirjausjärjestelmään 
(ValueFrame PSA) ja Jira-seurantajärjestelmään. ValueFrame PSA:sta saadaan 
luotettavinta tietoa projekteihin käytettyihin työtunteihin. Lisäksi ValueFrame 
PSA  -järjestelmä  sisältää  tiedon  kaikista  projekteista,  sillä  oletusarvoisesti 
jokainen yrityksen projekti on tuotava tähän järjestelmään.
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Jiran ja ValueFrame PSA:n projektitiedot eivät kuitenkaan suoraan vastaa 
toisiaan. Tämä johtuu siitä, että ValueFrame PSA:ssa projektit on jaettu osapro-
jekteihin. Osaprojekteilla on edelleen tehtäviä, joille tunnit merkitään. Yleensä 
ValueFrame PSA:n osaprojekti vastaa parhaiten Jiran projektia,  mutta aina ei 
ole näin.  Tämän ongelman vuoksi on toteutettu erillinen sidonta ValueFrame 
PSA:n  ja  Jiran  välille.  Tämä  sidonta  mahdollistaa  seurattavan  projektin 
liittämisen  siihen  kuuluvaan  Jira-projektiin  ja  siihen  kuuluviin  ValueFrame 
PSA:ssa oleviin  osaprojekteihin.

Projektinseurantatyökalujen,  Jiran  ja  ValueFrame  PSA:n  integrointi  on 
toteutettu  toteuttamalla  erillinen  tiedonsiirtotietokanta  tietovarastoon,  jonne 
järjestelmistä  tuodaan  tieto  ETL-ajoilla  (Extract,  Transform,  Load)  kerran 
vuorokaudessa. Suora yhteys ohjelmistojen tietokantoihin ei ole mahdollista li-
senssirajoitusten vuoksi, joten oma tietokanta siirretylle tiedolle oli välttämä-
tön.

Projektinseurantatyökalut  käyttävät  tietoa  tietokannasta  ja  tarvittaessa 
myös  muokkaavat  sitä.  Esimerkiksi  tieto  siitä,  mitkä  projektit  ja  projektien 
osaprojektit  liittyvät  yhteen  tallennetaan tähän tietokantaan.  Työkalun tieto-
kantaan luodaan seurattava projekti, johon liitetään ValueFrame PSA:n ja Jiran 
projektit.  Myös työmäärien arvioinnissa käytettävät arviot tallennetaan tähän 
tietokantaan.

4.3. Haastattelut
Ohjelmistoprojektin laadun arvioinnissa on keskeistä ohjelmistoammattilaisen 
kokemuksen käyttäminen apuna päätettäessä sitä, mitä arvioidaan. Taito ja ko-
kemus  ovat  tärkeitä  tekijöitä  ohjelmistoprojektin  laadun  varmistamisessa 
[Steen, 2007]. Steen [2007] toteaa ohjelmistokehityksen olevan luovaa toimintaa, 
jonka laadukkuutta säätelee asiantuntemus ja kokemus. Lisäksi on selvää, että 
metriikat  eivät  yksinään  auta  laadun  tarkkailussa  ja  analysoinnissa,  vaan 
tarvitaan myös kokemusta ymmärtää näiden metriikoiden tuloksia.

Metriikoiden kartoitus suoritettiin lyhyinä, vapaamuotoisina ja strukturoi-
mattomina haastatteluina. Strukturoimaton haastattelu on haastattelun tyyppi, 
jossa  valmiita  kysymyksiä  esitetään  mahdollisimman  vähän  ja  keskustelua 
ohjaa haastateltavan omat mielipiteet ja ajatukset. Näin haastattelun kulkua ei 
ole  määritelty  ennalta,  vaan  haastattelu  kulkee  aihepiirin  sisällä  vapaasti. 
Haastateltavaa  ei  johdatella  tietyn  ratkaisun  suuntaan,  mutta  haastattelussa 
pysytään  kuitenkin  haastattelijan  etukäteen  pohtimissa  teemoissa  [Vuorela, 
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2005].   Strukturoimaton  haastattelu  valittiin  haastattelumenetelmäksi,  koska 
haastatteluiden  tulosten  haluttiin  olevan  mahdollisimman  riippumattomia 
haastattelutilanteesta.

Haastatteluihin  osallistui  yrityksen  vanhempia  ohjelmistosuunnittelijoita, 
arkkitehtejä ja muutamia projektipäälliköitä. Ohjelmistosuunnittelijat ja -arkki-
tehdit valittiin siksi, että he usein katselmoivat muiden työntekijöiden koodia ja 
heillä on näkemystä koodin laadusta. Heiltä oli tarkoitus myös selvittää, mitä 
he yleensä hakevat arvioidessaan ohjelmistokoodin laadullista tilaa. Haastatte-
luun  pyrittiin  valitsemaan  kokeneita  henkilöitä,  jotta  tuloksissa  otettaisiin 
huomioon  myös  kokemuksen  tuomia  näkökohtia  aiheeseen.  Kokeneemmille 
henkilöille on myös tullut eteen useampia tilanteita, jolloin heidän on täytynyt 
arvioida koodin laatua. Tällaisten tilanteiden toivottiin herättäneen ajatuksia, 
joita voitaisiin käyttää hyväksi tässä tutkimuksessa. 

Projektipäälliköiden  puolestaan  oletetaan  hyötyvän  laadun  mittareista 
seuratessaan projektin etenemistä ja he haluavat olla perillä myös ohjelmiston 
koodin tilanteesta, sillä se vaikuttaa suoraan ohjelmiston laatuun. Projektipääl-
liköt toimivat myös asiakasrajapinnassa ja selkeä näkymä ohjelmiston laadusta 
auttaa myös projektin tilanteen selvittämistä asiakkaalle.

Yhteensä  haastateltiin  kuutta  yrityksen  työntekijää.  Heistä  kolme  olivat 
ohjelmistokehittäjiä.  He  toimivat  myös  arkkitehdin  roolissa  projektin  näin 
vaatiessa.  Loput  kolme  olivat  projektipäälliköitä,  jotka  kaikki  toimivat  eri 
projekteissa.  Joukossa  oli  kolme henkilöä,  jotka  työtehtävien  puolesta  olivat 
kiinnostuneita erilaisten mittareiden käyttämisestä projekteissa ja olivat myös 
ehdottaneet mahdollisuuksia tutkia projektien mittaamista tarkemmin. Haas-
tattelut toteutettiin vapaamuotoisina haastatteluina, jolloin valmiita kysymyk-
siä ei haastateltaville ollut. Tarkoituksena oli välttää haastateltavien johdattelua 
tiettyyn  suuntaan  ja  sen  sijaan  rohkaista  kertomaan  vapaasti  mielipiteitä  ja 
ideoita.  Haastattelun  aluksi  kerrottiin  tutkimuksesta  ja  siitä,  mitkä  sen 
tavoitteet ovat. Keskustelu oli vapaata ja se kirjattiin muistioon ylös. Haastatel-
tavia pyrittiin johdattelemaan kysymyksillä mahdollisimman vähän ja keskus-
telua kuljetettiin haastateltavan omien kommenttien ja mielipiteiden painolla. 
Haastattelun  lopuksi  muistiosta  kerättiin  seikat,   joiden  katsottiin  olevan 
tutkimuksen kannalta oleellisia. Lisäksi kerättiin vaatimuksia, jotka otettaisiin 
mukaan mahdolliseen toteutukseen. Näitä vaatimuksia kerättiin myös mahdol-
lista jatkokehitystä varten.
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Lopputuloksena haastattelusta kerättiin mahdolliset esiin tulleet metriikat 
ja  lisäksi  vaatimuksia  työkalun  käytettävyyteen  liittyen.  Myös  mahdollisia 
käyttöliittymätoiveita  ja  vaatimuksia  pyrittiin  ottamaan  huomioon. 
Toteutusympäristöön liittyviä toiveita ei kerätty, sillä toteutusympäristön vaa-
timukset olivat jo päätettynä. Mahdolliset neuvot ja ehdotukset toteutustavasta 
otettiin kuitenkin vastaan.

4.4. Haastattelutuloksia
Tuloksena  haastatteluista  oli  nähtävissä  se,  että  ohjelmistosuunnittelijat  ja 
arkkitehdit  halusivat  teknisempää  ja  yksityiskohtaisempaa  tietoa,  kun  taas 
projektipäälliköt halusivat hyvän yleiskuvan projektin koodin tilanteesta.  Tä-
män  vuoksi  tarkasteltavia  laatumittareita  karsittiin  niiltä  osin,  kun  ne  eivät 
täyttäneet  näitä  tarpeita  tai  niiden  ei  katsottu  olevan  hyödyllisiä  ongelman 
ratkaisemisessa.

Huomattavaa  oli,  että  varsinkin  ohjelmistokehittäjien  mielestä  koodin 
hyvään laatuun ei voi luottaa pelkkien metriikoiden perusteella. Tästä voidaan 
todeta, että metriikkatietoja voidaan käyttää apukeinona ongelmien havaitse-
miseen projektissa. Jos on olemassa metriikka, joka osoittaa, että projektin jokin 
osa-alue ylittää asetetun turvallisen raja-arvon, voidaan selvittää, onko tämän 
osa-alueen  toteutuksessa  ongelma.  Sen  sijaan,  jos  kaikki  raja-arvot  ovat 
hyväksyttävällä tasolla, ei päätellä kuitenkaan todeta varmasti, että projektin 
koodissa ei ole laadullisia ongelmia. Tämä on hyvä muistaa arvoja lukiessa ja 
analysoidessa.  Ne ovat  pääasiassa indikaattoreita  huonosta  koodin laadusta, 
mutta niiden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä koodin hyvästä laadusta. 
Laatutieto koettiin kuitenkin mielenkiintoiseksi ja sen saatavuus positiiviseksi 
lisäksi projektinseurantaan.

Käytettävyyteen  liittyen  havaittiin  haastateltavien  ryhmien  välillä  myös 
pieniä  toive-eroja.  Teknisempien henkilöiden mielenkiinto  kohdistui  tarkem-
paan tietoon ja sen esitystapaan, kun taas projektipäälliköt suosivat kuvaajia tai 
graafisempaa  esitystapaa.  Järjestelmän,  jolla  laatua  seurataan,  tulee  tarjota 
molemmat  esitystavat.  Graafisten  esitysten  täytyy  kyetä  esittämään  myös 
tarkempaa tietoa laadusta projektin yleiskuvan lisäksi.

Erityisenä  toiveena  oli  myös  yrityksen  Jira-järjestelmästä  saatavien 
raportoitujen virheilmoitusten seuraaminen. Tässä toiveena oli saada näkyviin 
yhteenveto  raportoiduista  virheistä  ja  siitä,  kuinka  paljon  näitä  virheitä  on 
korjattu.  Esitystapana  toivottiin  graafista  kuvaajaa,  esimerkiksi  päällekkäisiä 
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pylväsdiagrammeja,  joista  selviäisi  tietyillä  ajan  hetkillä  voimassa  olevien 
virheraporttien  kokonaismäärä  sekä  korjausten  kokonaismäärä.  Tällainen 
tarkastelu  olisi  hyödyllinen  asiakaspalavereissa,  joissa  asiakkaalle  voitaisiin 
näyttää tilastoja virheistä ja niiden korjauksista. Lisäksi tällainen raportti kertoo 
testauksen kattavuudesta. Liian pieni löydettyjen virheiden määrä voi kertoa 
huonosta  testikattavuudesta.  Vaihtoehtoisesti  korkea  virheiden  määrä  voi 
kertoa  huonosta  ohjelmakoodista.  Tulokset  eivät  kuitenkaan  ole  täysin 
luotettavia, sillä kaikkia virheitä ei voida löytää ja raportoida. 

Virheiden määrä projektissa ei suoraan  kerro projektin laadullisesta tilasta, 
sillä  projektien  koko  voi  vaihdella  suurestikin.  Laadullisesta  tilasta  voi  olla 
kuitenkin mahdollista saada tarkempi kuva ottamalla mukaan jokin projektin 
kokoa  mittaava  tekijä,  kuten  koodirivien  määrä  [Kan,  2003].  Tämän  avulla 
voidaan  tarkastella  virheiden  määrän  suhdetta  projektin  kokoon  ja  samalla 
myös vertailla projekteja keskenään tämän arvon perusteella.

Laadunseurantaan  toivottiin  ominaisuudeksi  mahdollisuutta  tarkastella 
historiatietoja metriikoista. Tämä  mahdollistaisi laadun kehityksen tarkastelun 
tietyllä  ajanjaksolla.  Ajanjakso  voi  olla  valittavissa  tai  se  voi  kattaa  koko 
projektin  elinkaaren.  Graafinen  esitys  tästä  historiatiedosta  olisi  hyödyllistä 
päätettäessä koodin refaktoroinnin, eli läpikäynnin ja parantamisen tarpeesta. 
Historiatieto  auttaisi  myös  projektipäälliköitä  seuraamaan  projektin  kehitty-
mistä  pidemmällä  aikavälillä,  sillä  projektien  kesto  voi  olla  parhaimmillaan 
vuosia. Pitkissä projekteissa kokonaislaadusta voi olla vaikea muodostaa koko-
naiskuvaa ilman vertailupohjaa projektin aiemmalle tilalle.

4.5. Laadunseurantajärjestelmän vaatimukset
Haastatteluiden ja nykytilanteen perusteella laadunseurantajärjestelmän vaati-
muksiksi  todettiin  sopivien  menetelmien  kartoittaminen  ja  tutkiminen  sekä 
näiden tulosten pohjalta tehtävä suunnitelma järjestelmästä. Suunnitelmassa on 
otettava  huomioon  myös  integraatio  jo  olemassa  oleviin  taustajärjestelmiin 
niiltä  osin,  kuin  integraatiota  ei  vielä  ole  toteutettu.  Varsinainen  toteutus 
tehdään Solita Oy:n käyttämään intranet-järjestelmään. Intranet on toteutettu 
Microsoft  SharePoint  2010  -portaalina   [2011b]  ja  varsinaiset  ohjelmat,  jotka 
toteuttavat ja esittävät metriikat, tulee toteuttaa  tähän ympäristöön.

Jotta ohjelmistokoodia voitaisiin seurata keskitetysti,  tulee siihen käytetyt 
työkalut olla helposti saatavilla. Lisäksi työkalujen tulee olla sellaiset, joista on 
oikeasti hyötyä ja joiden käytöstä myös työntekijä tuntee saavansa jotain irti. 
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Tämän  vuoksi  tutkielmaan  valittiin  joitakin  metriikoita,  jotka  tulivat  esiin 
työntekijöitä  haastateltaessa.  Tämän  lisäksi  valittiin  myös  joukko  muita 
menetelmiä  tukemaan  seurantaa.  Menetelmien  monipuolisuuden  katsottiin 
parantavan laadunvalvonnan tehokkuutta.

4.6. Taustajärjestelmävaatimukset
Laadunvalvontatyökalujen  täytyy  kyetä  käyttämään  jo  olemassa  olevia 
taustajärjestelmiä.  Näistä  järjestelmistä  keskeisimmät  olivat  Sonar,  Jira, 
ValueFrame PSA ja yrityksen projektinseurantatyökalut.

Sonar-järjestelmästä saadaan nostettua metriikoihin liittyvää dataa, jolloin 
työkalun  integrointia  suoraan  versionhallintajärjestelmään  ei  tarvita.  Sonar-
järjestelmästä voidaan hakea joko valmiita tuloksia metriikoista tai raakadataa 
ja  tehdä tästä tarvittavat  laskutoimitukset  toteutettavilla  työkaluilla.  Haettua 
tietoa voidaan täydentää erilaisilla graafisilla esityksillä, jotka on toteutettavissa 
jo  yrityksessä  käytössä  olevilla  työkaluilla. Sonarin  dokumentaatiosta  ei 
löytynyt  varmistusta  metriikoiden  laskentaan  käytetyistä  kaavoista,  joten 
kaavojen oikeellisuuteen ei voida luottaa. Laskemalla metriikat itse saavutetaan 
se etu, että virheet on helpompi korjata ja mahdolliset tulevat ominaisuudet, 
joita  Sonar  ei  tue,  on  helpompi  toteuttaa.  Lisäksi  laskukaavoista  saadaan 
dokumentaatio, jolla voidaan varmistua kaavojen toteutustavasta.

Jira-järjestelmästä saadaan projektien virheisiin liittyvää tietoa. Käytännössä 
Jirasta valitaan virhe-tyyppiset tehtävät ja näiden perusteella saadaan tilastotie-
toa  virheiden  määrästä  projektille.  Jokaisesta  virhe-tehtävästä  on  saatavissa 
myös tieto siitä, onko virhe jo korjattu ja milloin korjaaminen on tapahtunut. 
Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi luotaessa raporttia projektin havaittujen ja 
korjattujen virheiden määrästä.

Jiran suurin ongelma Solita  Oy:ssä  on se,  että  kaikkia virheitä  ei  kirjata. 
Esimerkiksi  pieni  virhe,  joka  on  nopeasti  korjattavissa,  saatetaan  korjata 
suoraan  sen  sijaan,  että  prosessi  sen  kirjaamisesta  ja  seuraamisesta  Jiraan 
käytäisiin läpi. Tämän vuoksi Jira ei koskaan seuraa kaikkia löydettyjä virheitä 
ohjelmistossa.  Koska  eri  projekteissa  on  eri  projektiryhmät,  on  virheiden 
kirjaaminen Jiraan myös projektikohtaista. Tästä johtuen Jirasta saatuja tilastoja 
ei voi luotettavasti verrata projektien välillä. Projektin sisäisesti Jira kuitenkin 
antaa  luotettavamman kuvan sen  virheiden  määrästä  ja  niiden  kehityksestä 
projektin kehityksen aikana.

35



ValueFrame  PSA  sisältää  kaikkien  projektien  listauksen.  Projektitieto 
haetaan tästä järjestelmästä. ValueFrame PSA:n katsotaan olevan kattavin jär-
jestelmä projektien listaamista varten, sillä yrityksen toimintatavan mukaisesti 
sinne kirjataan ensimmäisenä kaikki uudet projektit.

Yrityksen  projektinseurantatyökalujen  käyttämästä  tietokantarakenteesta 
saadaan  haettua  Jira-  ja  ValueFrame-järjestelmistä  valmiiksi  tuotua  dataa. 
Käytännössä näistä tietokannoista haetaan kaikki muista järjestelmistä haettava 
tieto  lukuun ottamatta  Sonaria,  jonka tieto  saadaan suoraan HTTP-kutsuilla. 
Projektiseurannan  työkalujen  käyttämää  tietokantarakennetta  ei  tarvitse 
muokata, sillä sitä toteutettaessa otettiin huomioon myös mahdollisia tulevai-
suuden  tarpeita,  jotka  liittyivät  Jira-järjestelmästä  haettavaan  laatudataan. 
Samanaikaisesti  tämän  tutkimuksen  aikana  on  toteutettu  muutokset,  joita 
tarvittiin Jira-tiedon tuomiseen tietokantaan.

4.7. Käytettävyysvaatimukset
Keskeisenä  käytettävyysvaatimuksena  oli  se,  että  järjestelmän  käyttöliittymä 
täytyy tarjota  sellaisessa ympäristössä, joka on jo  ennestään tuttu käyttäjille. 
Tähän käyttötarkoitukseen valittiin yrityksen intranet-palvelu, joka on yleisesti 
yrityksessä kaikkien käytössä. Myös yrityksen omat projektinseurantatyökalut 
on toteutettu intranet-ympäristöön, joten laadunseurantatyökalujen sijoittami-
nen samaan yhteyteen tuntuu luonnolliselta.

Tilastoista  toivottiin  sekä  numeerisia  tuloksia  että  graafisia  esityksiä  ja 
diagrammeja. Erityistä interaktiota ei ensimmäisessä vaiheessa kaivattu, vaan 
staattinen  esityssisältö  on riittävä.  Aiempiin projektinseurantatyökaluihin on 
toteutettu  graafista  esitystä  varten  työkalu,  joka  käyttää  Microsoft  Charting 
-komponenttia graafien luomiseen. Samaa komponenttia voidaan käyttää myös 
laadunseurannan työkalujen vaatimissa graafisissa esityksissä.

Työkaluihin  toivottiin  historiatietojen  seurantaa  lasketuista  metriikoista. 
Näin  voitaisiin  tarkastella  projektin  laadun kehitystä  valitulla  aikavälillä  tai 
koko projektin elinkaaren ajalta. Järjestelmän tulee tarjota mahdollisuus selata 
metriikoita  aiemmilta  ajankohdilta  ja  mahdollisesti  myös  graafisesti  esittää 
kuvaajana metriikoiden kehitys projektille.

4.8. Valitut menetelmät
Aluksi tätä tutkimusta varten valittiin metriikoita, jotka nousivat esiin haastat-
teluista.  Kaksi  näistä  metriikoista  oli  hyvin  tunnettuja  ja  paljon  käytettyjä 
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yrityksen  sisällä.  Valitut  metriikat  olivat  syklomaattinen  kompleksisuus, 
riippuvuusmatriisit ja virheiden määrä projektissa.

Lisäksi  tutkittiin  yleisesti  käytössä  olevia  metriikoita,  joista  valittiin  ne, 
jotka  tuntuivat  mielekkäiltä  tai  ne  täydensivät  muita  valittuja  metriikoita. 
Chidamber ja Kemerer [1991,1994] olivat kiinnostuneita metriikoista erityisesti 
olio-ohjelmoinnin näkökulmasta. He olivat koostaneet metriikkajoukon, jonka 
katsoivat  edustavan  hyvin  koodin  laadullisia  ominaisuuksia.  Tästä  joukosta 
valittiin  kolme  metriikkaa.  Yhteensä  metriikoita  valittiin  kuusi  kappaletta. 
Tämän määrän  katsottiin  tarjoavan  riittävän  hyvän kattavuuden  ohjelmisto-
koodin laadunseurannalle tässä vaiheessa.

Syklomaattinen kompleksisuus otettiin  tähän tutkimukseen mukaan,  sillä 
haastatteluiden yhteydessä tämä nousi  useasti  esille.  Se on hyvä perustason 
metriikka,  joka on ollut  pitkään suosittu  ja  ohjelmistokehittäjien  hyväksymä 
[Kan,  2003].  Tätä  kompleksisuusarvoa  tarkastelemalla  näkee  myös,  kuinka 
monimutkaiseksi projekti on menossa. Lisäksi metriikka päivittyy reaaliajassa, 
ja sitä voidaan käyttää projektin tilan arvioimiseen projektin aikana. Nopeasta 
arvon kasvusta voidaan nähdä, että projekti on menossa monimutkaisempaan 
suuntaan. Säännöllisissä koodin katselmoinneissa voidaan arvoon myös kiin-
nittää huomiota ja päättää, onko tarvetta koodin refaktorointiin. Syklomaatti-
sella kompleksisuudella on ongelmansa, sillä se ei mittaa absoluuttisesti koodin 
monimutkaisuutta  eikä  ota  huomioon  esimerkiksi  projektien  erilaisia 
rakenteita.  Se on kuitenkin hyvin tunnettu  ja  antaa hyvin suuntaa projektin 
monimutkaisuudesta. Syklomaattisen kompleksisuuden arvon voi laskea koko 
projektille  tai  pienemmille  projektin  osille,  kuten  luokille  tai  yksittäisille 
metodeille.

Riippuvuusmatriisit  otettiin  tutkimukseen  mukaan  haastatteluiden 
perusteella. Riippuvuusmatriisit tarjoavat hyvän yleiskuvan riippuvuussuhteis-
ta. Jotkin ohjelmointityökalut tarjoavat riippuvuuksien tarkastelun oletuksena, 
kuten  IntelliJ  [2011].  Riippuvuusmatriisi  voidaan  esittää  koko  projektin 
kattavana matriisina tai siinä voidaan tarkastella tarkemmin yksittäisiä luokkia 
tai paketteja.

Virheiden  määrä  projektissa  oli  uusi  metriikka,  joka  tuli  esiin 
haastatteluissa. Tämä metriikka ei ole yhtä helposti mitattavissa kuin aiemmin 
tutkitut metriikat, sillä sille ei ole ohjearvoja. Tämä metriikka haluttiin kuiten-
kin yrityksen puolelta mukaan, sillä sen nähtiin tuovan lisäarvoa laadunseu-
rantaan. Virheiden määrän projektissa katsotaan kertovan projektin testauksen 
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kattavuudesta.  Lisäksi  metriikan  pohjalta  voidaan  kerätä  tilastotietoa,  jota 
voidaan kommunikoida myös asiakkaalle. Tätä metriikkaa jalostettiin haastat-
teluista  saatujen  toiveiden  perusteella  ottamalla  mukaan  projektin  koodien 
rivimäärä  ja  laskemalla  näiden välinen suhde.  Näin saadaan tarkempi  kuva 
virheiden määrästä suhteessa projektin kokoon [Kan, 2003].

Loput metriikoista valittiin tutkimukseen mukaan, sillä ne mittasivat arvoja 
jotka täydensivät hyvin muita metriikoita. Näistä metriikoista kerättiin joukko, 
johon  sisällytettävien  metriikoiden  katsottiin  kertovan  parhaiten  ohjelmisto-
koodin  laadusta.  Ohjelmakoodin  laatu  on  hyvin  monitahoista,  eikä  ole 
olemassa  yhtä  metriikkaa,  jolla  sitä  voidaan  mitata,  joten  on  tärkeää  ottaa 
mukaan  mahdollisimman  monipuolisia  metriikoita.  Tämän  vuoksi  valinnan 
apuna  käytettiin  aiempaa  metriikoiden  tutkimusta  ja  näistä  metriikoista 
valittiin  ne,  joiden  oltiin  tutkitusti  todettu  korreloivan  ohjelmistovirheiden 
esiintymisen  kanssa.  Asiakasyrityksen  projektit  ovat  suurimmaksi  osaksi 
oliopohjaisia,  joten  tässä  tutkimuksessa  päätettiin  ottaa  mukaan  alunperin 
Chidamberin ja  Kemererin tutkimat oliopohjaisten projektien tutkimiseen tar-
koitetut metriikat. Näitä metriikoita on analysoitu laajalti erilaisissa tutkimuk-
sissa, ja niiden on todettu olevan yhteydessä projektin virheiden määrään ja sitä 
kautta  myös  projektin  laatuun  [Kan,  2003].  Tämän  lisäksi  valittiin  mukaan 
muutamia  Chidamberin  ja  Kemererin  metriikoista  jalostettuja  metriikoita. 
Näistä metriikoista valittiin CBO (Coupling Between Objects), NLM (Number 
of  Local  Methods),  NDC (Number  of  Descended  Classes)  ja  DIT  (Depth  of 
Inheritance Tree).

CBO-metriikka valittiin mukaan tutkimukseen, sillä se antaa hyvän yleisku-
van  olioiden  suhteesta  toisiinsa  ja  siitä,  kuinka  paljon  oliot  käyttävät  toisia 
olioita tarjotakseen palveluitaan. Vaikka Li löysikin ongelmia tutkittuaan CBO-
metriikkaa,  voidaan  Lin  jalostamat  metriikat  katsoa  tämän  metriikan 
laajennoksiksi  tai  erikoistapauksiksi.  CBO-metriikka  mittaa  hyvin  olioiden 
välisten suhteiden määrää yleisellä tasolla.

NLM-metriikka  mittaa  paikallisten  metodien  määrää.  Suuri  määrä 
paikallisia metodeita tekee luokasta vaikeamman käyttää. Myös luokan muut-
taminen on vaikeaa, sillä suuren metodimäärän vuoksi sillä on potentiaalisesti 
suuri vaikutus koko ohjelman toimintaan. Tutkimalla NLM-metriikkaa yhdessä 
CBO-metriikan  kanssa  voidaan  myös  tutkia  luokkien  julkisten  metodien 
määrää suhteessa siihen, kuinka paljon tätä luokkaa käyttävät muut luokat. Jos 
esimerkiksi luokalla on suuri määrä julkisia metodeita, mutta luokkaa käyttää 
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vain  pieni  määrä  palveluita,  voidaan  tutkia  olisiko  luokka  jaettavissa 
useampaan osaan.

NDC-metriikka mittaa luokasta perittävien aliluokkien määrää. Jos luokalla 
on suuri määrä aliluokkia, on luokan muokkaaminen vaikeaa, sillä se vaikuttaa 
laajalti  ohjelmiston  toimintaan.  Jos  yksittäisen  luokan vaikutus  ohjelmistoon 
halutaan  pitää  alhaisena,  on  syytä  tarkkailla  NDC-metriikan  arvoa.  NDC-
metriikka otettiin mukaan siksi, että se kuvaa hyvin yksittäisen luokan vaiku-
tusta koko ohjelmistoon. Jos yksittäisellä luokalla on suuri määrä perittyjä ali-
luokkia,  voidaan  sitä  pitää  vaarallisena  luokkana  tehdä  muutoksia.  Tässä 
tapauksessa  voidaan  luokan  muokkaamista  yrittää  välttää  tai  kiinnittämällä 
erityistä huolta testaukseen muutosten jälkeen.

DIT-metriikka  mittaa  luokan  sijaintia  perintäpuussa.  Tämä  tarkoittaa 
perittyjen yliluokkien määrää luokalle. Mitä syvemmällä perintäpuussa luokka 
on, sitä riippuvaisempi se on muista luokista. Mahdollisesti se joutuu toteutta-
maan suuren joukon rajapintoja, tehden luokasta monimutkaisen. Lisäksi suuri 
määrä perittyjä luokkia voi pakottaa aliluokkaa toteuttamaan sellaisia toimin-
nallisuuksia, mitkä eivät välttämättä kuulu sen piiriin. Tämä vähentäisi myös 
luokan yhtenäisyyttä. DIT-metriikka valittiin mukaan, sillä sen perusteella voi-
daan arvioida yksittäisen luokan monimutkaisuutta. Yhdessä NDC-metriikan 
kanssa  saadaan  luokasta  tietoon  yli-  ja  aliluokkien  määrä.  Jos  luokalla  on 
molemmista  metriikoista  korkea  arvo,  on  luokkaa  vaikea  muokata  ja  sen 
muokkaamisella on myös laaja vaikutus ohjelmiston toimintaan.
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5. Järjestelmäsuunnitelma

5.1. Yleistä
Tutkimuksen  pohjalta  asiakasyritykselle  toteutettiin  suunnitelma 
ohjelmakoodin seurannan työkaluista. Tässä suunnitelmassa otettiin huomioon 
olemassa  olevat  taustajärjestelmät,  käytettävyysvaatimukset  ja  tutkimuksen 
pohjalta  valitut  metriikat,  joilla  laatua  mitataan.  Keskeisiä  taustajärjestelmiä 
laadunseurannan työkaluille on neljä:

• JiraDW ja JiraValluMap-tietokannat,  jotka sisältävät  sekä tuntitietoihin 
että  Jiran  virhelistauksiin  liittyvän  tiedon.  JiraDW  ja  JiraValluMap 
sijaitsevat yrityksen tietovarastossa.

• Subversion-versionhallintajärjestelmä,  joka  sisältää  projektien 
lähdekoodin. 

• Sonar-järjestelmä,  joka  tarjoaa  metriikoihin  liittyvää  dataa  sekä 
tilastollista  tietoa  Sonarin  piiriin  tuotujen  projektien  koodista.  Tämän 
tiedon Sonar hakee SVN:stä.

• Yrityksen  projektinseurantatyökalut,  joiden  yhtenä  toiminnallisuutena 
on projektien sitominen muista järjestelmistä seurantatyökaluihin. 

Taustajärjestelmien suhde toteutettaviin järjestelmiin on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2: Taustajärjestelmien ja toteutettavien järjestelmien periaatekuva.



Taustajärjestelmien  lisäksi  tulee  järjestelmän  voida  laskea  tai  muutoin 
tuottaa  metriikoiden  tulokset.  Osa  metriikoiden  tuloksista  voidaan  hakea 
suoraan Sonar-järjestelmästä.  Itse  metriikoiden  laskeminen on  yksinkertaista 
ohjelmallisesti, kun tarvittavat tiedot on saatu taustajärjestelmistä.

Metriikoiden tulokset tulee voida esittää käyttäjälle käyttöliittymässä, joka 
sijaitsee  helposti  saavutettavassa  järjestelmässä.  Tuloksia  täytyy  myös  voida 
täydentää graafisilla esityksillä, mikäli se on metriikan kannalta oleellista.

Metriikoiden historiatietojen tallentamiseksi on tietokantaan luotava tarvit-
tavat taulut, jonne tieto tallennetaan. Tietokantataulujen täytyy tallentaa tietoon 
liittyvät projektit ja päivämäärät, jotta projekti- ja päivämääräkohtainen haku 
on mahdollista. Tietokanta ei saa olla sidottu tiettyihin metriikoihin vaan sen 
täytyy tukea mahdollista jatkokehitystä. Jatkokehitys voi olla uusien metriikoi-
den  lisääminen  työkaluihin  tai  muun  haluttavan  tiedon  lisääminen  tieto-
kantaan.

5.2. Taustajärjestelmät

5.2.1. Tietovarasto
Tietovarasto  on  Oracle-teknologialla  toteutettu  tietokantojen  joukko,  jossa 
myös  laadunseurantatyökalujen  tarvitsema  JiraDW-  ja  JiraValluMap-
tietokannat  sijaitsevat.  Tieto  haetaan  tietokannoista  Oraclen  omia  kirjastoja 
käyttäen. Nämä kirjastot ovat .NET-ympäristöön yhteensopivia Oraclen omien 
ajurien ansiosta. Yhteys tietokantoihin on suora tietokantayhteys ja sen toteut-
taa  osaksi  jo  projektinseurantatyökalujen  tarjoamat  rajapinnat.  Rajapintoja 
täytyy  kuitenkin  laajentaa,  jotta  ne  tarjoavat  tiedon  laadunseurannan  vaati-
massa muodossa.

Tietovaraston olemassa olevia tietokantoja täytyy laajentaa. Laajennukseen 
sisältyy  tarvittavat  taulut  projektien  sitomista  varten  sekä  metriikkatietojen 
tallentaminen  historiatietojen  tallentamista  varten.  Kuvassa  3  on  esitetty 
JiraDW- ja JiraValluMap-tietokantojen nykyinen rakenne. 
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Kuva 3: Nykyiset JiraDW- ja JiraValluMap-tietokannat tietovarastossa.



Kuvassa Jira-taulut  sijaitsevat  JiraDW-tietokannassa ja  sovituskerros  sekä 
ValueFrame PSA-taulut sijaitsevat  JiraValluMap-tietokannassa. JiraValluMap-
tietokanta sisältää tiedon projektien sidonnasta. Tähän tietokantaan on lisättävä 
Sonar-projektien sitomisen vaatimat  taulut.  JiraDW-tietokanta  sisältää  tiedon 
projektinseurantatyökalujen  käyttämistä  tiedoista.  Lisäksi  JiraDW  sisältää 
taulut  Jira-projekteihin  liittyvistä  virheistä.  Tähän  tietokantaan  täytyy  luoda 
taulut,  jotka  tallentavat  laadunseurannan  metriikkatiedot.  Lisäksi  JiraDW-
tietokantaan tallennetaan taulut, jotka sisältävät riippuvuusmatriisin vaatimat 
tiedot riippuvuuksien esittämiseen.

Kuvasta 4 on nähtävissä projektin sidonnan kannalta oleelliset taulut sekä 
Jira-tehtävien tallentamiseen käytettävät taulut.

Tieto seurattavista projekteista on tallennettu TRACKABLE_PROJECT tauluun. 
Sitomisen yhteydessä tähän tauluun tallennetaan seurattavan projektin nimi ja 
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Kuva 4: Seurattavien projektien ja Jira-projektien taulut tietovarastossa.



tunniste.  Sidottaessa  Jira-projektia  seurattavaan  projektiin,  tallennetaan 
sidontatieto  JIRA_PROJECT_MAPPING-tauluun.  Tähän  tauluun  tallennetaan 
tieto seurattavasta projektista ja siihen sidotusta Jira-projektista. Tieto koostuu 
seurattavan  projektin  yksilöivästä  tunnisteesta  ja  Jira-projektin  yksilöivästä 
tunnisteesta. Jira-projekteja voidaan sitoa seurattavaan projektiin useita.

Tieto  Jira-järjestelmään  raportoiduista  virheistä  on  tallennettu 
D_JIRA_TASK-tauluun.  Tässä  taulussa  sijaitseva  oleellinen  tieto  on  virheen 
sisältävän  Jira-projektin  tunniste  ja  virheen  tyyppi.  Jiraan  voidaan  tallentaa 
monenlaisia  tehtäviä,  joten  on  tärkeää  valita  ne,  jotka  ovat  ohjelmavirheitä. 
Tästä taulusta voidaan projektikohtaisesti hakea nämä virheet.  Myös virheen 
tila on tallennettuna tähän tauluun. Tätä tietoa tarvitaan, kun halutaan löytää 
ne virheet, jotka on korjattu. Tämän avulla saadaan haettua myös korjattujen 
virheiden määrä. Lisäksi tauluun tallennetaan aikaleimat virheen raportoinnin 
ajankohdasta  ja  virheen  korjauksen  ajankohta.  Tämän avulla  saadaan  myös 
historiatieto haettua taulusta.

Näiden taulujen relaatioiden kautta saadaan haettua seurattavat projektit 
sekä  niihin  liittyvät  Jira-projektit  ja  edelleen  Jira-projekteihin  liittyvät 
raportoidut  virheet.  Olemassa  oleva  tietokannan toteutus  tukee  jo  valmiiksi 
projektin virheiden määrän hakua. 

 Nykyinen  tietokanta  ei  kuitenkaan  tue  Sonar-järjestelmän  tietojen 
tallennusta.  Tätä  toiminnallisuutta  varten  on  toteutettava  taulu  Sonar-
projektien sidontatiedon tallentamista varten. Historiatietojen hakua tukemaan 
on toteuttava taulu, joka tallentaa tämän tiedon. Projektinsidontaa varten on 
tallennettava Sonar-järjestelmästä saatava projektin yksilöllinen tunniste ja tätä 
vastaamaan seurattavan projektin yksilöllinen tunniste. Tämä tieto tallennetaan 
tauluun.  Taulun  nimeksi  ehdotetaan  olemassa  olevien  taulujen  mukaisesti 
SONAR_PROJECT_MAPPING.

Historiatietojen  tallennusta  varten  on  toteuttava  taulu,  johon  tieto 
tallennetaan. Tähän tarkoitukseen luodaan taulu QUALITY_DATA. Tämä taulu 
tallentaa metriikoiden tuloksia tiettyinä ajanhetkinä.  Tuloksia voidaan hakea 
projektikohtaisesti ja tulosjoukkoon voidaan valita tuloksia tietyltä aikaväliltä. 
Taulu  tallentaa  numeerisen  tuloksen  metriikasta.  Tähän  tauluun  voidaan 
tallentaa  tietoa  kaikista  niistä  metriikoista,  jotka  tuottavat  tulokseksi 
numeerisia arvoja.

Työkalua  tukemaan  tarvitaan  tietoa  metriikoista.  Taulu 
QUALITY_METRICS_DEF  tallentaa  tiedon  metriikan  nimestä,  yksilöivän 
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metriikan tunnuksen, metriikan kuvauksen sekä metriikan tunnuksen Sonar-
järjestelmässä. Tähän tauluun voidaan tallentaa tietoa seurattavista metriikois-
ta. Lisäksi metriikan tunniste tästä taulusta yksilöi metriikan tyypin taulussa 
QUALITY_DATA.

Eräänä vaatimuksena järjestelmälle oli riippuvuusmatriisien esitys. Riippu-
vuusmatriisien tieto ei ole suoraan saatavissa Sonar järjestelmästä, jolloin riip-
puvuusmatriisin vaatima tieto täytyy hakea ohjelmistokoodista muulla tavoin. 
Sonar  tarjoaa  mahdollisuuden  myös  lähdekoodin  hakemiseen  suoraan 
versionhallinnasta. Sonar voi palauttaa tiedoston lähdekoodin suoraan XML-
muotoisena  tiedostona.  Tästä  ohjelmistokoodista  on  mahdollista  hakea 
riippuvuussuhteita  ohjelmallisesti.  Riippuvuussuhteiden  haku  onnistuu 
esimerkiksi  hakemalla  ohjelmointikielelle  tyypilliset  luokkien  ja  pakettien 
liittämismääreet  lähdekoodista. Nämä sijaitsevat yleensä lähdekooditiedoston 
tai luokan alkuosassa ennen varsinaista toiminnallisuuden toteutusta  [Liangli
et al., 2006].

5.2.2. Sonar
Sonariin  ei  ole  mahdollista  muodostaa  suoraa  tietokantayhteyttä,  jolloin 
tuodaan tieto uuteen tietokantatauluun HTTP-pyyntöjen avulla. Näillä pyyn-
nöillä  saadaan Sonar-järjestelmästä  myös kaikki  sen piirissä  olevat  projektit. 
Yhteenliittäminen  Sonarin  ja  seurantajärjestelmän  tietokantataulun  välillä 
tehdään projektien sitomisen yhteydessä.

Sonar-järjestelmästä  haetaan  metriikkoihin  liittyvää  tietoa.  Valituista 
metriikoista  monet  ovat  sellaisia,  joita  Sonar  tukee  suoraan.  Tämän  lisäksi 
Sonarista  on  haettavissa  sellaista  raakatietoa,  jonka  perusteella  metriikat 
voidaan tarvittaessa laskea myös ohjelmallisesti. Sonarista saatavat metriikoita 
ovat

• DIT (Depth of Inheritance Tree).
• NLOC (Number of Lines of Code).
• NOC (Number of Children).
• Syklomaattinen kompleksisuus.
• Riippuvuuksien määrä luokkaan (Afferent Couplings).
• Riippuvuuksien määrä luokasta (Efferent Couplings).

Tulokset  metriikoista  Sonar  tallentaa  omaan tietokantaansa.  Näitä  tietoja 
päivitetään  asetetuin  väliajoin.  Tällöin  Sonar  ei  laske  tulosta  metriikoille 
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jokaisen pyynnön yhteydessä vaan hakee valmiiksi lasketun tiedon tietokan-
nastaan.

Historiatietojen  tallentamiseen  Sonar  tarjoaa  TimeMachine-
toiminnallisuuden. TimeMachine tallentaa Sonarin omaan tietokantaan tietoa 
metriikoista  tietyin  väliajoin.  Tallennusten  väliajat  ovat  asetettavissa 
projektikohtaisesti.  Tallennus  voidaan  tehdä  myös  määritetyn  tapahtuman 
yhteydessä. Tapahtumia ovat esimerkiksi  projektin uudet  versiot  ja haarojen 
päivitykset.  Säästääkseen  metriikkatietojen  käyttämää  tallennustilaa  Sonar 
poistaa  tallennettuja  tietoja  tietyn  ajan  kuluttua.  Tästä  johtuen  esimerkiksi 
projektin  alun  metriikkatiedoista  jätetään  pitkäaikaiseen  tallennukseen  vain 
osa.   Tämä  ei  täytä  laadunseurantatyökalujen  vaatimuksia.  Historiatiedon 
tallentamisen ja selaamisen täytyy pohjautua päivämääriin ja tiedon täytyy olla 
käytettävissä  pitkienkin  aikojen  kuluttua.  Tämän  vuoksi  Sonarin 
metriikkatietoa  täytyy  tallentaa  erilliseen  tietokantaan  asetetuin  väliajoin. 
Erillisestä tietokannasta voidaan hakea tietoa päivämääriä rajaamalla.

Sonarista  haetaan  tietoa  HTTP-pyynnöillä.  Nämä  pyynnöt  palauttavat 
valinnan mukaan joko JSON- tai XML-tyyppisen vastauksen. Koodiesimerkissä 
1  on  nähtävissä  XML-tyyppinen  vastaus  Sonarilta  ja  koodiesimerkissä  2 
vastaavasti JSON-tyyppinen vastaus. Vastauksen tyypillä ei tulosten kannalta 
ole merkitystä. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää XML-tyyppistä tietoa, sillä 
seurantatyökalujen  toteutusympäristö  tarjoaa  XML-tiedon  käsittelemiselle 
valmiit työvälineet.
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<resources>

    <resource>

        <id>15395</id>

        <key>fi.esim:esim</key>

        <name>Esimerkkiprojekti</name>

        <lname>Esimerkkiprojekti</lname>

        <scope>PRJ</scope>

        <qualifier>TRK</qualifier>

        <lang>java</lang>

        <version>1.2.4</version>

        <date>2011-05-05T08:52:56+0300</date>

        <msr>

            <key>ncloc</key>

            <val>15155.0</val>

            <frmt_val>15,155</frmt_val>

        </msr>

    </resource>

</resources>

Koodiesimerkki  1:  Esimerkki  Sonarin  palauttamasta  XML-muotoisesta  metriikasta  
(NLOC).
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[{
"id":15395,
"key":"fi.esim:esim",
"name":"Esimerkkiprojekti",
"scope":"PRJ",
"qualifier":"TRK",
"date":"2011-05-05T08:52:56+0300",
"lname":"Esimerkkiprojekti",
"lang":"java",
"version":"1.2.4",
"description":"Esimerkkiprojektin kuvaus",
"msr":
    [{
        "key":"ncloc",
        "val":15155.0,
        "frmt_val":"15,155"
    }]
}]

Koodiesimerkki  2:  Esimerkki  Sonarin  palauttamasta  JSON-muotoisesta  metriikasta  
(NLOC).

Jokaiselle  metriikalle  on  oma  HTTP-pyyntö,  jossa  parametrit  annetaan 
pyynnön mukana. HTTP-kutsun pyyntö on muotoa:

http://<servername><port>/api/resources?

resource=<key>&metrics=<key>&depth=<int>&scope=<key>&qualifier<key>&format=<ty

pe>

HTTP-kutsu koostuu Sonar-palvelimen nimestä ja portista sekä polusta, joka
kertoo, että käytetään Sonarin Web-palveluita. Lisäksi pyynnölle määritellään 
parametreja, joilla tarkennetaan haettavaa tietoa. Käytettäviä parametreja ovat:
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• Resource-parametri  määrittelee projektin,  jonka tietoa  halutaan hakea. 
Projektin avaimena käytetään joko numeerista tunnistetta tai projektin 
pakettirakennetta haettaessa pakettiin tai luokkaan liittyviä tietoja.

• Metrics-parametri määrittelee metriikan, jonka tietoja haetaan.
• Depth-parametri määrittelee syvyyden, jolta tietoja haetaan projektista. 

Oletusarvo  on  0,  joka  hakee  projektin  yhteenlasketut  tulokset. 
Negatiivisella  arvolla  -1  haetaan  projektin  kaikkien  alirakenteiden 
yksilölliset  arvot.  Positiivinen  arvo  määrittelee,  kuinka  syvälle  raken-
teessa laskeudutaan. Esimerkiksi arvo 1 hakee kaikkien välittömien ali-
rakenteiden arvot.

• Scope-parametri  määrittelee  tuloksen  laajuuden  tiedostotasolla. 
Vaihtoehtoina ovat FIL (tiedosto), DIR (hakemisto) ja PRJ (projekti).

• Qualifier-parametri  määrittelee  tiedoston  tai  hakemiston  tyypin,  joka 
tulokseen halutaan mukaan. Tyyppejä voivat olla  TRK (projekti), BRC 
(moduuli), CLA (luokka),  PAC (paketti) tai UTS (yksikkötesti). Tyyppejä 
voidaan määritellä useampia kerrallaan. Esimerkiksi, jos halutaan kaikki 
paketit  ja  luokat,  voidaan  käyttää  samanaikaisesti  parametrin  arvoja 
PAC, CLA.

• Format-parametri  määrittelee  formaatin,  jolla  tulosten  halutaan 
palautuvan.  Useammat  metriikat  tukevat  XML-  ja  JSON-tyyppisiä 
palautustyyppejä.

Sonar  tarjoaa  mahdollisuuden  hakea  lähdekoodia  suoraan  version-
hallinnasta,  jolloin  lähdekoodia  voidaan  lukea  ja  analysoida  ohjelmallisesti. 
Tämän perusteella voidaan ohjelmakoodista hakea tieto riippuvuuksista luok-
kien ja moduulien välillä. HTTP-kutsu lähdekoodin hakemiselle on muotoa:

http://<servername><port>/api/sources?

resource=<key>&from=<key>&to=<key>format=<key>

Kutsussa  määritellään  projekti  ja  projektin  resurssi  avaimeksi  resource-
parametrille,  aivan  kuten  metriikoita  haettaessa.  Projektin  resurssi  voi  olla 
esimerkiksi yksittäinen luokka tai tiedosto lähdekoodissa. Kutsu tukee XML-, 
JSON-  ja  tekstityyppistä  formaattia  palautettavalle  tiedolle.  Tekstityyppinen 
palautusmuoto  palauttaa  lähdekoodin  rivi  riviltä,  kuten  se  on  kirjoitettu 
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lähdekoodiin. Lisäksi vaihtoehtoisina parametreina voidaan antaa rivit,  jotka 
lähdekoodista palautetaan. Parametri from määrittelee rivin jolta aloitetaan ja 
to -parametri määrää mihin riville asti lähdekoodi haetaan.

5.2.3. Jira
Laadunseurantajärjestelmä  tarvitsee  Jira-järjestelmästä  tietoa  virheiden 
määrästä  projekteissa.  Nämä  tiedot  on  saatavissa  olemassa  olevasta 
tietovaraston  JiraDW-tietokannasta.  Tieto  tietovaraston  tietokantatauluihin 
haetaan  Jira-järjestelmästä  ETL-ajon  avulla  päivittäin.  Lisäksi  ETL-ajo  hakee 
tiedon myös olemassa olevista Jira-projekteista. 

Koska  tarvittava  tieto  on  jo  olemassa  tietovaraston  tietokantatauluissa, 
riittää,  että  laadunseurantajärjestelmä  hakee  metriikoiden  tarvitsemat  tiedot 
tauluista.  Lisäksi  tietokannasta  saadaan  tieto  seurattavaksi  sidotuista 
projekteista. Muuta integraatiota Jira-järjestelmään ei tarvita.

5.2.4. Projektinseurantatyökalut
Projektinseurantatyökalut hakevat jo tietoa tietovarastosta liittyen seurattaviin 
projekteihin. Laadunseurantajärjestelmän kannalta oleellinen osa projektinseu-
rantatyökaluja  on  projektien  sitominen  seurattavaksi.  Projektinseuranta-
työkalujen  projektien  sitomiseen  käytettävää  työkalua  voidaan  laajentaa 
hoitamaan myös Sonar-projektien sitominen seurattaviin projekteihin.

Sitominen voidaan lisätä  uutena  toiminnallisuutena  olemassa olevaan si-
dontatyökaluun.  Tämä  vaatii  pienimuotoisia  käyttöliittymämuutoksia  sekä 
toteutuksen tiedon hakemiseen Sonar-järjestelmästä.  Muita osia projektinseu-
rannantyökaluista ei laadunseurantajärjestelmään tarvita.

5.3. Laadunseurantajärjestelmä

5.3.1. Sonar projektien sitominen
Sonar-järjestelmästä  saatavat  projektit  täytyy  voida  sitoa  seurattaviin 
projekteihin niin,  että yhteys tallentuu tietokannassa sille varattuun tauluun. 
Tämä  sitominen  on  parasta  toteuttaa  samassa  paikassa  kuin  projektien 
sitominen muihin järjestelmiin (Jira  ja  ValueFrame PSA).  Tähän käyttöliitty-
mään tulee lisätä myös toiminnallisuus Sonariin sitomista varten.

Sitominen voidaan toteuttaa  vastaavasti  Jira-projektien  sitomisen  kanssa, 
jolloin listasta valitaan se Sonar-projekti,  johon sitominen halutaan suorittaa. 
Sonarin  projektirakenne  on  yksinkertaisempi  kuin  Jirassa,  jolloin  voidaan 
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valittavien Sonar-projektien määrää rajata yhteen per seurattava projekti. Yhtä 
seurattavaa projektia voi vastata vain yksi Sonar projekti. Kun Sonar-projekti 
on valittu, tallennetaan tietokannan sovituskerrokseen Sonar-projektin tunniste 
vastaamaan seurattavan projektin tunnistetta. Kun sitominen on suoritettu, on 
laadunseurannan  toiminallisuus  käytettävissä  projektille.  Kuvassa  5  on 
nähtävissä nykyinen Jira-projektin sitominen seurattavaan projektiin. Samaan 
käyttöliittymään voidaan toteuttaa myös Sonar-projektien sitominen.

Kuvassa 6 on esitetty Sonar-projektin sidonnan sijainti järjestelmässä. Sidon-
tatyökalu  hakee  tiedon  seurattavista  projekteista  TRACKABLE_PROJECT-
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Kuva 5: Nykyinen Jira-projektin sitomisnäkymä.



taulusta ja listan Sonar-projekteista Web API -yhteyden avulla Sonarista. Yh-
teen sidotut projektit työkalu tallentaa SONAR_PROJECT_MAPPING-tauluun.
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Kuva 6: Sonar-projektien sidonnan rakennekuva.



5.3.2. Tiedonhaku ja välittäjäagentti
Välittäjäagentin tehtävänä on hakea tietoa Sonar-järjestelmästä HTTP-kutsuilla 
ja tallentaa tieto sovituskerroksen tietokantatauluihin. Välittäjäagentti käyttää 
ajastettuna  toimintoa,  joka  tiettynä  ajanhetkenä  hakee  tiedon  halutuista 
metriikoista  jokaiselle  laadunseurantatyökalujen  piiriin  tuodulle  projektille. 
Ajastettu  toiminto  hakee  metriikkatietoa  Sonarista  ja  muokkaa  tiedon 
tietokantaan tallentamista varten. Lopuksi toiminto tallentaa  metriikkatiedot 
tietokantaan. Kuvasta 7 nähdään ajastetun toiminnon toimintaperiaate.
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Kuva 7: Ajastetun toiminnon toimintaperiaate.



Kuvasta  8  on  nähtävissä  välittäjäagentin  suhde  muihin  järjestelmiin. 
Ajastettu  toiminto  hakee  tiedon  seurattavista  projekteista 
SONAR_PROJECT_MAPPING-taulusta. Seurattavista Jira-projekteista ajastettu 
toiminto hakee tiedon JIRA_PROJECT_MAPPING-taulusta. Tiedon tarvittavis-
ta  pyynnöistä  Sonar-järjestelmään  ajastettu  toiminto  hakee 
QUALITY_METRICS_DEF-taulusta.  Tämän  jälkeen  metriikkatiedot  haetaan 
Sonarista ja tallennetaan tauluun QUALITY_DATA. Edelleen, tiedon projektiin 
liittyvistä  virheistä  ajastettu  toiminto  hakee  D_JIRA_TASK-taulusta.  Nämä 
tiedot tallennetaan myös QUALITY_DATA-tauluun.
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Välittäjäagentilla on myös hallintakäyttöliittymä. Kuvasta 8 on nähtävissä 
myös  hallintakäyttöliittymän  sijainti  järjestelmässä.   Hallintakäyttöliittymä 
tarjoaa listauksen metriikoista ja näiden vaatimat kyselyt. Hallintakäyttöliitty-
män tulee tarjota myös mahdollisuus lisätä uusia metriikoita laadunseuranta-
työkalun ja ajastetun toiminnon käyttöön. Tiedon käytössä olevista metriikoista 
hallintakäyttöliittymä hakee tietokannassa olevasta QUALITY_METRICS_DEF-
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Kuva 8: Välittäjäagentin rakennekuva.



taulusta.  Samaan  tauluun  myös  tallennetaan  uusien  metriikoiden  käytön 
vaatimat tiedot.

Hallintakäyttöliittymällä voidaan luoda uusia kyselyitä Sonarille. Käyttöliit-
tymän avulla tallennetaan metriikan nimi, metriikan vaatima HTTP-pyyntö ja 
metriikkapyyntö  yhdistelmän  yksilöllinen  avain  QUALITY_METRICS_DEF-
tauluun. Tästä taulusta ajastettu toiminto hakee tarvittavat pyynnöt ja kysyy 
niiden avulla tulokset Sonarilta sekä tallentaa nämä tietokannan tulostauluun.

Hallintakäyttöliittymä ja ajastettu toiminto sisällytetään erilliseen pakettiin, 
jolloin ne voidaan asentaa erikseen laadunseurannan työkaluista. Hallintakäyt-
töliittymän ylläpito ja päivittäminen on helpompaa tällä tavalla.

5.3.3. Laadunseurantatyökalut
Työkalujen  toteutusteknologian  vaatimuksena  oli  Microsoftin  tarjoama 
SharePoint-ympäristö.  SharePoint-ympäristö  on  yhteistyötyökalu  yrityksille, 
joka on suunniteltu erityisesti  käytettäväksi  intranet-  ja extranet-ratkaisuissa. 
SharePointin  räätälöity  toiminnallisuus  toteutetaan  erityisillä  Web  Part 
-portleteilla  [Jokimäki,  2009].  Portlet  on  itsenäinen  ohjelma,  joka  ajetaan 
SharePoint-sivulla.  Portlet  määrittelee  itse  oman  näkymänsä  ja  myös  oman 
toimintalogiikkansa. Näin ympäröivä SharePoint-ympäristö ei rajoita portletilla 
toteutettavia  toiminnallisuuksia.  Ohjelmointikielenä portleteille  on C#. Myös 
tavallisimmat  Web-teknologiat  ovat  käytettävissä,  kuten  HTML,  CSS  ja 
JavaScript.

Olemassa  olevat  projektinseurannan  Web  Part  -portletit  käyttävät 
tietokantayhteyden  hallintaan  omaa,  niitä  varten  toteutettua  kirjastoa. 
Laadunseurannan työkalujen käyttämien tietokantayhteyksien hallintatoimin-
nallisuus  on  syytä  toteuttaa  osaksi  samaa  kirjastoa.  Lisäksi  kirjasto  sisältää 
muita  metodeita,  joita  tarvitaan  myös  laadunseurannan  työkaluissa. 
Esimerkiksi  seurattavan  projektin  valinta  on  jo  valmiiksi  toteutettuna 
kirjastossa.

Projektit täytyy kytkeä työkaluihin tietokannan sovituskerroksessa, jotta ne 
tulevat työkalujen piiriin. Tutkimuksessa päätettiin, että paras ratkaisu tähän 
olisi laajentaa nykyistä projektinsidontatoiminnallisuutta. Tämä toteutettaisiin 
niin, että samalla, kun projekti sidotaan tuntiseurantatyökaluihin, on se myös 
mahdollista  sitoa  laadunseurantatyökaluihin.  Näin  laadunseurantatyökalujen 
käyttö rohkaisisi käyttämään myös tuntiseurantatyökaluja ja päinvastoin.
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Laadunseurantatyökalujen  toteutus  täytyy  toteuttaa  SharePoint-
järjestelmään.  Tämä  edellyttää  työkalujen  toteutusta  Web  Part  -portletteina. 
Web  Part  -portletit  toteutetaan  SharePoint-projekteina,  joille  valmiin  pohjan 
tarjoaa Visual  Studio 2010 -kehitysympäristö.  Kehitystyössä käytetään .NET-
kirjastoja ja Microsoftin tarjoamia SharePoint-kirjastoja.

Projektinseurantatyökalut on järjestetty niin, että jokainen Web Part edustaa 
yhtä  seurantatyökalua.  Myös  laadunseurantatyökalut  on  syytä  toteuttaa 
vastaavalla  tavalla.  Näin  projektien  toteutuksen  välillä  säilyy  yhtenäisyys. 
Työkalujen  sitominen  projekteihin  voidaan  toteuttaa  laajentamalla  olemassa 
olevaa  projektien  sidontatyökalua.  Metriikoihin  liittyvät  tulokset  voidaan 
esittää omassa Web Part -portletissa ja puolestaan graafiset esitykset voidaan 
esittää erillisessä portletissa. Tämä mahdollistaa sen, että näkymän voi järjestää 
halutulla tavalla sivulle. Graafiset esitykset on toteutettu projektinseurantatyö-
kaluissa  Microsoft   Chart  Controls  -kirjaston  komponenteilla.  Tämä kirjasto 
tarjoaa  SharePoint-ympäristössä  mahdollisuuden  esittää  tietoa  graafisesti 
erilaisina kuvaajina. Myös laadunseurantajärjestelmän tuloksia voidaan esittää 
saman  komponentin  avulla.  Graafista  esitysmuotoa  toivottiin  erityisesti 
virheiden määrää mittaavassa metriikassa.

Yhteensä  laadunseuranta  portletteja  tulee  siis  seitsemän  kappaletta. 
Jokaiselle metriikalle toteutetaan oma portlettinsa. Tämän lisäksi on toteuttava 
laadunseurantatyökalujen hallintakäyttöliittymä ja ajastettu toiminto. Kuvasta 
9  on  nähtävissä  suunnitelma  laadunseurantajärjestelmän  kokoonpanosta. 
Kuvasta  näkyy SharePoint-järjestelmään toteutettavat  portletit  ja  SharePoint-
portlettien tarvitsemat yhteydet taustajärjestelmiin.
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Välittäjäagentti  käyttää  yhteyttä  SONAR_PROJECT_MAPPING-tauluun, 
josta se saa tietää, mitkä Sonar-projektit tulee ottaa mukaan tulokseen. Tämän 
perusteella välittäjäagentti hakee Sonar-järjestelmästä metriikkatiedot Web API 
-yhteyden  avulla.  Tiedon  tarvittavista  parametreista  agentti  löytää 
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Kuva 9: Laadunseurannan työkalujen rakennekuva.



QUALITY_METRICS_DEF-taulusta.  Näillä  tiedoilla  agentti  hakee  tarvittavan 
tiedon  Sonar-järjestelmästä  ja  tallentaa  sen  QUALITY_DATA-tauluun. 
Välittäjäagentti ei tarvitse yhteyttä TRACKABLE_PROJECT-tauluun. Agentille 
riittää tieto sidotuista Sonar-projekteista, mutta seurattavista projekteista sen ei 
tarvitse tietää.

Laadunseurantajärjestelmä  puolestaan  käyttää  TRACKABLE_PROJECT-
taulua hakemaan tiedon siitä, mitä projektia seurataan. Tähän liitetyn Sonar-
projektin  se  hakee  SONAR_PROJECT_MAPPING-taulusta.  Edelleen,  tiedon 
metriikasta  ja  metriikoiden  kuvaukset  järjestelmä  hakee 
QUALITY_METRICS_DEF-taulusta.  Lopulta  laadunseurantajärjestelmä  hakee 
metriikkatulokset ja niihin liittyvät historiatiedot QUALITY_DATA-taulusta.

Jira-tehtäviin  liittyvän  tiedon  laadunseurantajärjestelmä  hakee  suoraan 
JiraDW-tietokannan taulusta D_JIRA_TASK. Tästä taulusta saadaan projektiin 
liittyvien virheiden määrä ja  virheiden tila.  Lisäksi  taulusta haetaan virheen 
raportoinnin  ja  korjauksen  ajankohdat  historiatietojen  näyttämistä  varten. 
Tiedon  seurattavista  projekteista  työkalu  hakee  JiraValluMap-tietokannan 
JIRA_PROJECT_MAPPING-taulusta.

Sonar-projektien  sitomisen  toteuttaa   nykyisen  projektinseurantajärjestel-
män  sidontatyökalu.   Edellä  esitetystä  kuvasta  6  on  nähtävissä  sidonnan 
käyttämät järjestelmät. Sidontaa varten sidontatyökalu hakee Web API yhteyttä 
käyttäen  Sonar-järjestelmästä  projektit  ja  tietokantayhteyttä  käyttäen 
JiraValluMap-tietokannan TRACKABLE_PROJECT-taulusta seurattavat projek-
tit.  Näistä  tauluista  työkalu  yhdistää  tiedon SONAR_PROJECT_MAPPING-
tauluun. 

5.4. Soveltuvuus muihin ympäristöihin
Laadunseurantatyökalujen  toteutusteknologioina  ovat  .NET  ja  SharePoint, 
jolloin laadunseurantatyökalut voidaan ottaa käyttöön myös muissa yrityksis-
sä.  Vaatimuksena  työkalujen  toiminnalle  ovat  taustajärjestelmät.  Näitä  ovat 
Sonar ja virheiden määrää seurattaessa myös Jira. Rajapintoja laajentamalla on 
mahdollista tuoda virheisiin liittyvää tietoa myös muista seurantajärjestelmistä.

Järjestelmässä  ei  tehdä  oletuksia  projekteista,  jolloin  työkaluilla  voidaan 
seurata  mitä  tahansa  projektia,  joka  on  tuotu  Sonarin  piiriin.  Toimiakseen 
tarvitsee  toteuttaa  projektien  sitomiseen  tarkoitetut  taulut  tietokantaan. 
ValueFrame PSA ei ole vaadittava järjestelmä laadunvalvonnalle, mikäli pro-
jektitieto saadaan jotakin muuta kautta. Työkalulla on mahdollista myös tuoda 
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ainoastaan  Sonar-järjestelmässä  olevien  projektien  tietoa  SharePoint-
ympäristöön  käyttämällä  suunniteltua  välitysagenttia  ja  sen  vaatimia 
tietokantatauluja.
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6. Yhteenveto
Yrityksessä käytettäviksi metriikoiksi valittiin syklomaattinen kompleksisuus, 
riippuvuusmatriisit,  virheiden  määrä  projektissa,  CBO  (Coupling  Between 
Objects),  NLM  (Number  of  Local  Methods),  NDC  (Number  of  Descended 
Classes)  ja  DIT  (Depth  of  Inheritance  Tree). Näiden  pohjalta 
järjestelmäsuunnitelmasta  edetään  työkalujen  toteutukseen.  Toteutuksessa 
otetaan määritysten mukaisesti huomioon yhteensopivuus jo olemassa oleviin 
järjestelmiin.  Metriikoita  käyttävän  järjestelmän  toteutus  on  suoraviivaista 
tutkimuksen perusteella.

Tutkimuksesta huomataan, että metriikoita on kehitetty monia erilaisia ja 
ne mittaavat ohjelmistoa eri näkökannoilta. Tämän vuoksi on tärkeää, että työ-
kaluja laajennettaessa otetaan huomioon metriikoiden monimuotoisuus. Tämä 
onnistuu valitsemalla metriikoita, jotka mittaavat erilaisia laadun ominaisuuk-
sia.  Metriikoita  voidaan  myös  kehittää  sopimaan  paremmin  yrityksen 
tarpeisiin, kun metriikoiden käyttämisestä on kerätty riittävästi historiatietoa ja 
kokemuksia. On myös pidettävä huolta riittävästä koulutuksesta ja tiedonsiir-
rosta, jotta metriikoiden tarjoamat tulokset voidaan tulkita oikealla tavalla.

6.1. Vastaavuus vaatimuksiin
Vaatimuksiksi asetettiin tarvittavien metriikoiden löytäminen sekä haastattelui-
den perusteella että näitä täydentämään aiheesta valmiina olevan kirjallisuuden 
perusteella. Metriikoista valittiin sellainen joukko, joka riittävän monipuolisesti 
edustaa  ohjelmistokoodin  laatua.  Mitattavat  projektit  on  toteutettu  olio-
ohjelmointiparadigmaa käyttäen, joten valittiin myös tälle kehitystavalle sopi-
via metriikoita.

Vaatimusten  mukaisesti  toteutettava  järjestelmä  tulee  toimia  yrityksen 
olemassa  olevassa  intranet-palvelussa.  Intranet  on  toteutettu  Microsoft 
SharePoint -teknologialla, joka asettaa joitakin rajoituksia tälle toteutustyölle tai 
ainakin  pakottaa  käyttämään  tiettyä  kehitystapaa.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi 
Visual  Studio  2010  ohjelmistokehitysalustan  käyttäminen  sekä  C#-kielen  ja 
.NET-kirjastojen käyttäminen. Lisäksi seurantatyökalut tulee voida integroida 
yrityksen käytössä oleviin Oracle-tietokantoihin. Tätä varten esitettiin nykyi-
seen  tietokantarakenteeseen  tarvittavat  muutokset,  jotta  Sonar-järjestelmä 
saataisiin työkaluille käyttöön. Lisäksi esitettiin suunnitelma laadunseurannan 
historiatiedon seurannalle ja tämän vaatimat muutokset. Historiatietoa voidaan 
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käyttää  hyväksi  arvioitaessa  projektin  toteutusta  ja  suunniteltaessa  tulevia 
projekteja.  Suunnitelma ottaa  huomioon nämä vaatimukset  ja  sen  esittämän 
järjestelmän toteuttaminen vastaa näitä vaatimuksia.

Vaatimuksissa katsottiin myös, että olemassa olevien työkalujen näkyvyyttä 
yrityksessä tulisi parantaa. Näkyvyys paranee, kun laadunseurannan työkalut 
yhdistetään  suunnitelman  mukaisesti  olemassa  oleviin  projektinseurannan 
työkaluihin.  Tämän  kautta  laadunseurannan  työkalujen  käyttö  tukee  myös 
projektinseurantaa  ja  auttaa  parantamaan  projektien  laatua  yhdistelemällä 
tietoa laajemmin eri järjestelmistä.

6.2. Jatkokehitysajatuksia
Tässä tutkimuksessa tutkittiin suurehkoa osaa erilaisista kehitetyistä ohjelmis-
tokoodin  laadunseurannan  metriikoista.  Näiden  metriikoiden  toiminnasta 
saadaan tuloksia vasta, kun työkalua on käytetty jonkin aikaa — mahdollisesti 
muutamia  vuosia.  Näiden  tulosten  pohjalta  voidaan  valittujen  metriikoiden 
toimintaa  ja  hyödyllisyyttä  yrityksen  toiminalle  arvioida.  Näiden  tulosten 
perusteella  voi  myös  olla  mahdollista  jatkokehittää  erityisesti  yrityksen 
tarpeisiin sopivia yksilöityjä metriikoita. Näiden metriikoiden pohjana voi olla 
tässä  tutkimuksessa  esitellyt  metriikat  tai  ne  voivat  olla  kokonaan  uusia 
tulosten  pohjalta  suunniteltuja  metriikoita.  Suunniteltua  työkalua  on  myös 
helppo  laajentaa  tuomalla  siihen  käyttöön  uusia  metriikoita.  Järjestelmän 
arkkitehtuuri  on  sellainen,  että  metriikoita  tarjoavat  taustajärjestelmät  ovat 
vaihdettavissa ilman muutoksia tietojen esitykseen.

Suunniteltujen seurantatyökalujen toteutus voidaan aloittaa loppuvuoden 
aikana.  Työkalujen  toteutusaikataulu  on  riippuvainen  yrityksen  intranet-
projektin  toteutuksesta.  Yrityksen  intranet  on  tarkoitus  uudistaa  ja  tämän 
uudistuksen  jälkeen  voidaan laadunseurantatyökalujen  toteutus  aloittaa.  En-
simmäiset versiot työkaluista ovat otettavissa käyttöön puolen vuoden sisällä 
kehitystyön alkamisesta. Tämän jälkeen täytyy tarkkailla työkalujen käyttöä ja 
kerätä  historiatietoa  niiden  seuraamista  projekteista.  Näiden  tulosten 
perusteella  voidaan laadunseurannan lisäksi kehittää  uusia metriikoita,  jotka 
sopivat  yrityksen  käyttöön.  Olemassa  olevia  metriikoita  voidaan  myös 
tarvittaessa kehittää paremmiksi.

Tässä  tutkimuksessa  tarkasteltiin  metriikoita,  joita  on  tarkoitus  käyttää 
projektin aikana tukemaan projektin kehitystä ja auttamaan laadun seuraami-
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sessa  projektin  edetessä.  Metriikoita  voidaan  myös  laajentaa  koskemaan 
projekteja niiden valmistuttua.  Asiakasyrityksessä on aloitettu ohjelmistopro-
jektien  valmistumisen  jälkeisen  seurannan  uudistaminen.  Tämä  toteutetaan 
tukipalveluna, joka keskittyy tukemaan asiakkaita ja tarvittaessa jatkokehittä-
mään  ratkaisua  edelleen.  Tämä  mahdollistaisi  projektien  laadunseurannan 
myös  projektien  valmistumisen  jälkeen,  sillä  virheraportteja  tullaan  seuraa-
maan järjestelmillä, jotka on mahdollista tuoda laadunseurantatyökalun piiriin. 
Erityisesti  virheen  määrien  seuraaminen  voi  auttaa  asiakastukipalvelun 
kehittämisessä. Tämän kautta laadunseurantatyökalujen käyttö projektien apu-
na  auttaa  projektinhallintaa  ja  parantaa  laatua  nykyisissä  ja  tulevissa 
projekteissa.
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