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Opinnäytetyössä tutustuttiin testilähtöiseen ohjelmistokehitykseen ja sen sovel-
tamista laitteistoläheisessä ohjelmistoprojektissa. Työssä käytiin läpi testilähtöi-
sen ohjelmointityylin työtapoja, sääntöjä ja vaiheita. Lisäksi tutkittiin, mitä lisävaa-
timuksia sulautettu järjestelmä tuo testilähtöiseen ohjelmointiin. 
 
Testilähtöisessä ohjelmointityylissä ominaisuudelle pitää rakentaa testi ennen 
itse ominaisuuden ohjelmointia. Työtä tehdään pieninä askelina eteenpäin vuo-
rotellen testin rakentamisen ja ominaisuuden ohjelmoinnin välillä. Testin läpäise-
vää ominaisuutta pystytään uudelleen muotoilemaan turvallisesti, koska epäon-
nistunut testi kertoo heti, jos ominaisuus hajoaa. Testilähtöisen ohjelmoinnin ta-
voitteena on löytää ohjelmointivirheet mahdollisimman nopeasti ja saada aikaan 
kattavat testit ohjelmistolle. 
 
Sulautetun järjestelmän testaamisessa on monia haasteita. Laitetta, jolle ohjel-
misto kehitetään, ei ole projektin alussa olemassa. Laitteistoläheiset ominaisuu-
det ja erilaiset käyttöjärjestelmät vaativat lisähuomioita testattavan koodin ai-
kaansaamiseksi. Haasteiden vaikutuksesta koodista on tehtävä modulaarista ja 
rajapintoja hyödyntävää, mikä tekee koodista vähemmän riippuvan tietystä alus-
tasta. 
 
Usein testattava ohjelma riippuu toisen ohjelman tai laitteen ominaisuuksista. 
Testin aikana monia näitä riippuvuuksia ei pystytä käyttämään tai niiden käyttö 
on testin kannalta hankalaa. Testin ajaksi riippuvuuksia esittämään on luotava 
testisijaisia. Testisijainen esittää testattavalle koodille sen tarvitsemia toimintoja 
ja raportoi testille sijaisen saamia parametreja. Yksinkertainen testisijainen pa-
lauttaa testattavalle ohjelmalle testin vaatiman arvon. Monimutkaisempi sijainen 
palauttaa eri arvoja riippuen sille syötetyistä parametreista ja sijaisen kutsunta-
kertojen määrästä. 
 
Testin ajaksi testisijaiset pitää saada osaksi testattavaa ohjelmaa ilman, että sii-
hen joutuu tekemään muokkauksia testin takia. C-kielellä sijaisia pystytään sijoit-
tamaan linkkauksen aikana, jolloin koko riippuvuus korvataan toisella ohjelma-
moduulissa. Yksittäisen riippuvuuden korvaaminen sijaisella voidaan tehdä myös 
ajon aikana funktio-osoitinmuuttujan avulla. Viimeisenä tapana on korvata riippu-
vuus esikääntäjällä, mutta tällöin testin aikainen koodi on hieman erilaista tuotan-
tokoodin verrattuna.  
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The thesis studies test-driven software development and its application in an 
embedded software project. The thesis explored the working methods, rules, 
and steps of test-driven development. The thesis also studied what additional 
requirements the embedded system will bring to test-driven development. 
 
In test-driven development, a test must be built for the feature before program-
ming the feature itself. Work is done in small steps, alternating between test 
building and feature programming. A feature which passes the tests can be re-
factored safely. A failing test will immediately tell if the feature breaks down. The 
goal of test-driven development is to find programming errors as quickly as pos-
sible and to create comprehensive tests for the software. 
 
There are many challenges in testing the embedded system. The device for 
which the software is developed does not exist at the beginning of the project. 
Hardware-related features and different operating systems require additional at-
tention to be able to create testable code. The challenge forces code to be more 
modular and API driven. This makes the code less dependent on a particular 
platform. 
 
Often programs have dependencies on the features of another program or de-
vice. During the test, many of these dependencies are not available or they are 
difficult to use. To be able to create proper tests, test doubles must be created 
to substitute dependencies. The test double impersonates the functionality of 
dependency for the code under test. Test doubles can also report parameters 
given by the code under test back to the test program.  
 
For the duration of the test, dependencies must be substitute with test doubles 
without having to make any modifications to the code under test. In C language 
test double can be inserted during linking, whereby the entire dependency is re-
placed by another program module. Replacement of a single dependency can 
be done during run time via a function pointer. The last way to substitute de-
pendencies is with the preprocessor, but then the code under test will be slightly 
different from the production code. 

Key words: tdd, embedded system, testing 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 

 

GCC Avoimen lähdekoodin kääntäjäkokoelma 

Makefile Tiedosto, joka sisältää ohjelmiston kääntämiseen ja 

linkkaamiseen tarvittavat tiedot. 

TDD Test driven development, testilähtöinen kehitys 

Yksikkötesti Testi, jolla testaan ohjelman yksittäisiä osia 
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1 JOHDANTO 
 

 

Tässä ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä tutustutaan testilähtöisen ohjelmis-

tokehityksen toimintatapoihin ja sääntöihin. Tavoitteena on ymmärtää, miten tes-

tilähtöinen ohjelmointi tapahtuu käytännössä ja minkä takia testilähtöistä ohjel-

mointityyliä pitäisi käyttää. 

 

Testilähtöistä ohjelmointia tutkitaan laitteistoläheisen ohjelman kannalta ja tar-

kastellaan, mitä haasteita sulautettu järjestelmä tuo testien rakentamiseen. 

Työssä esitetään käytännön esimerkeillä, miten testejä pystyy rakentamaan C-

kielisessä ympäristössä.  
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2 TESTILÄHTÖINEN OHJELMISTOKEHITYS 
 

 

Testilähtöinen ohjelmointi (TDD) on ohjelmointityyli, jossa ohjelmiston ominaisuu-

delle rakennetaan ohjelmallinen testi ennen itse toiminnollisuuden ohjelmointia. 

Uutta ohjelmakoodia testataan heti sen kirjoittamisen jälkeen. 

 

Kun yksi ominaisuus saadaan läpi testistä, luodaan seuraavaksi tehtävälle omi-

naisuudelle testiohjelma. Ohjelmiston kehitys ja testaus kulkevat käsikädessä, 

kunnes ohjelmistomoduuli on valmis. Luodut testit otetaan osaksi testiautomaa-

tiojärjestelmää. Kun ohjelmistoa joudutaan muokkaamaan, kaikki rakennetut tes-

tit ovat tallessa muokkauksien vaikutuksien testaamiseen. 

 

Perinteisemmässä kehitystyylissä tuotantokoodi ohjelmoidaan ennen testejä. 

Ohjelmiston testaustyyli ja laajuus jää kehittäjän harkinnan varaan. Ohjelmoija 

voi testata ohjelmaa manuaalisesti, rakentaa yksikkötestin tai jättää testaamisen 

ylemmän tason testeille. 

 

 

2.1 TDD:n säännöt ja vaiheet 
 

Testilähtöiselle kehitykselle on olemassa tarkat säännöt ja vaiheet. Tärkeimpänä 

sääntönä on, ettei mitään tuotantokoodia kirjoiteta, ennen kuin sille on testi. Toi-

sena sääntönä on, että testiä kirjoitetaan eteenpäin vain sen verran, että saadaan 

aikaan läpimenemätön testi. Kolmantena on, että tuotantokoodia kirjoitetaan vain 

sen verran, että testi saadaan menemään läpi. TDD-ohjelmointitavan tavoitteena 

on iskostaa kehittäjään tavat ja rytmi ohjelmoida, jotka takaavat sen, että jokai-

selle ominaisuudelle tehdään testi. (Martin 2005.) 

 

Työ aloitetaan tekemällä testilista moduulin vaatimuksien pohjalta. Listasta ei 

tehdä alkuun täysin yksityiskohtaista, vaan listaa muokataan ja päivitetään ohjel-

moinnin edetessä. Listan tarkoituksena on näyttää, mitä valmiin moduulin olisi 

tarkoitus tehdä. (Grenning 2010, 30.) 
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Listan kanssa päästään aloittamaan ensimmäisen testin tekeminen. Tekeminen 

aloitetaan yksinkertaisista ja helposti tehtävissä olevista asioista. Monimutkai-

suutta lisätään askel askeleelta työn edetessä. Testiä ei tarvitse kirjoittaa pitkälle, 

ennen kuin testi epäonnistuu. Esimerkiksi työn alla olevan moduulin C-kielisen 

otsikkotiedoston esitteleminen aiheuttaa testin epäonnistumisen. Kun otsikkotie-

dosto luodaan, testi menee läpi. Nyt testiä voidaan kirjoittaa pidemmälle ja testi 

suoritetaan uudelleen. Testi epäonnistuu jälleen, joten tuotantokoodia on luotava 

lisää. Testi ja ohjelma rakentuvat vuorotellen kohti valmista toteutusta. (Martin 

2005.) 

 

Kun testi menee kokonaisuudessaan läpi, ominaisuudelle on toimiva koodi ole-

massa. Ensimmäinen toimiva toteutus tuskin on kovinkaan hyvää koodia luetta-

vuuden ja suorituskyvyn kannalta. Koodia pitää muotoilla uudelleen, että koodi 

saadaan vastaamaan sille asetettuja laatuvaatimuksia. Testin kanssa uudelleen-

muotoilu on turvallista, koska toiminnollisuuden rikkovat muutokset huomataan 

heti (kuva 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Yhden ominaisuuden valmistuttua otetaan testilistalta seuraava kohde työn alle. 

Uusia omaisuuksia ohjelmoitaessa kaikki aiemmin tehdyt testit suoritaan, että 

varmistutaan, ettei mikään riko jo valmiita ominaisuuksia. Kun moduulin toiminnot 

alkavat muotoutua ja tarkentua, aiemmin tehtyjä ominaisuuksia voidaan joutua 

muokkaamaan. Testit auttavat pitämään koodin toimivana muokkauksien aikana. 

 

Jotta ohjelmoinnin ja testaamisen välillinen rytmi pysyy yllä, kehitysympäristö on 

rakennettava sellaiseksi, että koodin muokkaaminen, kääntäminen ja testien aja-

minen on nopeaa ja helppoa. Tällöin ohjelmaa pystytään rakentamaan ja muok-

kaamaan yksi muutos kerrallaan. Jos testin ajaminen olisi työlästä ja aikaa vie-

vää, kehittäjä tekisi helpommin useita muokkausta testien välissä. Eri muutoksien 

väliltä on hankala selvittää, mikä muokkaus korjasi tai rikkoi koodin. 

Testi ei 
mene läpi 

Testi 
menee läpi 

Uudelleen 
muotoilu 

Kuva 1. Punainen-Vihreä-Muotoile-silmukka 
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2.2 Testauksen ennakkosuunnittelun hyödyt 
 

Ohjelmiston kehittäminen siten, että testaus suunnitellaan ensiksi, voi kuulostaa 

raskaalta, etenkin kun testikoodia voi joutua kirjoittamaan enemmän, kuin itse 

ominaisuudessa on ohjelmakoodia. Testien tekeminen yksinkertaisille toimin-

noille voi tuntua turhalta, vaivanloiselta ja aikaa vievältä. 

 

Ohjelmisto on testattava joka tapauksessa jossakin vaiheessa ja jollakin tavalla. 

Testilähtöisessä ohjelmoinnissa on testaaminen otettu keskeiseksi osaksi ohjel-

mointia. Perinteisemmällä kehitystyylillä kehittäjä testaa juuri luomaansa ominai-

suutta todetakseen, että se toimii oikein, toisin sanoen kehittäjä luo ominaisuu-

delle testin, mutta nämä testit yleensä poistetaan tai niitä ei arkistoida. Nämä tes-

tit voisi ottaa talteen ja niitä voisi käyttää uudelleen myöhemmin. 

 

Jos kaiken testaaminen ei ole kehittäjällä tapana, voi ominaisuuksia jäädä tes-

taamatta, mikäli kehittäjän mielestä yksinkertaisia funktioita voi helposti koodata 

useita peräkkäin ennen niiden testausta. Esimerkkinä olkoon funktio, jonka tar-

koitus olisi laskea kuvan 2 muotoisen säiliön tilavuus. 

 

 
Kuva 2. Esimerkkisäiliö 

 

Tilavuuden laskemiseen tarvitaan yksinkertaisia geometrian kaavoja. Tuntuisi 

helpommalta ohjelmoida koko tilavuuslaskuri valmiiksi, ennen kuin testaa sen toi-

mintaa. Todennäköisesti tilavuuslaskuri ei toimi oikein ensitestissä. Yksinkertai-
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siinkin ohjelmiin tulee helposti kirjoitus- ja ajatusvirheitä. Ympyrän pinta-alan las-

kemiseen on voitu käyttää vahingossa ympyrän halkaisijaa säteen sijasta tai pal-

lon tilavuutta ei ole muistettu jakaa kahtia. 

 

Pikku virheen etsimiseen voi kulua paljon aikaa. Virhettä saattaa etsiä monesta 

väärästä paikasta, jos virheellinen tulos ei osoita selkeästi johonkin komponent-

tiin. Jokaisen komponentin voi joutua testaamaan erikseen, että virhe paikantuu. 

Säiliön geometriaa saatetaan joutua muokkaamaan muutaman kuukauden 

päästä. Laskuria on testattava uudelleen, mutta aiemmat testit ovat jo hävinneet. 

Testit olisi kannattanut tehdä heti alkuunsa komponentti kerrallaan ja arkistoida 

säännönmukaisesti laskuria rakennettaessa. 

 

Testilähtöisen kehityksen puolestapuhujien mukaan TDD:n avulla saadaan ai-

kaan parempaa koodia. Triviaalit ohjelmointivirheet löydetään heti ohjelmointivai-

heessa. Testin miettiminen etukäteen pakottaa luomaan koodia, jota pystytään 

testaamaan. Testit antava mielenrauhaa ja uskallusta muotoilla uudelleen koo-

dia. Kaiken tämän pitäisi säästää aikaa ja rahaa. (Martin 2005.) 

 

 

2.3 Työkalut 
 

Apuna testien tekemiseen ja suorittamiseen käytetään yksikkötestiohjelmistoke-

hystä. Valmis kehys auttaa testitapauksien selkokielisessä ilmaisussa, suoritta-

misessa ja raportoinnissa (Grenning 2010, 13). C-kielellä toimivia testikehyksiä 

ovat esimerkiksi Unity ja CppUTest. Tämän työn esimerkeissä on käytetty pseu-

dotestikehystä, jotta esimerkit pysyvät yksinkertaisina ja lyhyinä. 

 

Testikehys voidaan myös kytkeä osaksi ohjelmistoprojektin hallintaan tarkoitettua 

työkalua. Projektinhallintatyökalulla kaikki testit voidaan suorittaa automaattisesti 

ja testien raportit ovat helposti luettavissa työkalun avulla. Kun testit suoritetaan 

usein, koodin rikkovat muutokset pystytään paikantamaan nopeasti. 
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3 TDD SULAUTETUISSA JÄRJESTELMISSÄ 
 

 

Laitteistoläheisen ohjelmiston testaamisessa on omia haasteita verrattuna PC-

ohjelmistojen testaamiseen. PC-ohjelmistoja kehitetään samalla laitteistolla ja 

käyttöjärjestelmällä, millä loppukäyttäjä käyttää ohjelmistoa. Kehitteillä olevaa 

ohjelmistoa pystytään testaamaan koko ajan oikeassa käyttöympäristössä. Su-

lautetun järjestelmän laitteistolla on yleensä täysin erilaista PC:n laitteistoon ver-

rattuna. Laitteisläheistä ohjelmistoa ei pysty suorittamaan ohjelmoijan henkilö-

kohtaisella tietokoneella. Ainoa yhteinen tekijä on usein ohjelmointikieli, jota pys-

tytään käyttämään kummankin alustan ohjelmien määrittelyyn. 

 

 

3.1 Ei laitetta 
 

Sulautetun järjestelmän ohjelmiston kehittäminen on aloitettava, ennen kuin lo-

pullista kohdelaitetta on olemassa. Valmistajien kehitysalustat voivat olla kalliita 

ja huonosti saatavilla. Koodin kääntäminen kohdealustalle voi olla hidasta ja han-

kalaa. Näiden asioiden takia testattava ohjelma pitää pystyä kääntämään myös 

kehittäjän kehitysympäristössä. (Grenning 2010, 77.) 

 

Sama lähdekoodi käännettynä kahdelle eri prosessorialustalle ei välttämättä 

tuota täysin identtisesti toimivaa konekielistä ohjelmaa. Kääntäjien toteutuksissa 

on eroja kielen ja sen standardikirjastojen määrittelyjen tulkinnassa. Kääntäjissä 

on myös ohjelmistovirheitä, jotka voivat vaikuttaa käännöksen lopputulokseen. 

Tietotyyppien bittilukumäärä vaihtelevat ja tavujärjestys voi olla päinvastainen eri 

alustoilla. (Grenning 2010, 80.) 

 

3.2 Laitteistoläheisyys 
 

Testien tekeminen ohjelmalle, joka toimii suoraan laitteen rautalohkojen kanssa, 

voi olla hankalaa. Laitteiston rekisteri- ja IO-osoiteavaruus ovat valmistajakohtai-

sia ja oheislaitteet eivät toimi samalla tavalla. Laitteistoa suoraan käyttävät käskyt 

eivät myöskään toimi kehitysympäristöstä suoritettuna. 
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Laitteistoläheisille toiminnoille on kehitettävä ajurit, jotta niille voidaan luoda alus-

tariippumattomat rajapinnat. Selkeiden rajapintojen avulla laitteiston kanssa te-

kemisissä olevasta ohjelmasta pystytään tekemään paremmin testattava. 

 

 

3.3 Käyttöjärjestelmä 
 

Käyttöjärjestelmän palvelut tuovat myös haasteita testien luontiin. Eri käyttöjär-

jestelmillä ja niiden versioilla on omanlaisensa rajapinnat ja palvelut. Testien luo-

miseksi erilaisten rajapintojen vaikutus on irrotettava tuotantokoodista. 

 

 

3.4 Haasteiden tuomat hyödyt ja haitat 
 

Yllämainitut haasteet ajavat ohjelmistosuunnittelua suuntaan, jossa ohjelmamo-

duulit eivät suoraan riipu kohdealustasta tai käyttöjärjestelmästä. Modulaarisuus 

ja selkeät rajapinnat helpottavat myöhemmin tapahtuvia käyttöjärjestelmä- ja 

alustamuutoksia. Ohjelman kääntäminen kahdelle alustalle toimivaksi voi helpot-

taa kolmannen alustan käyttöönottoa. (Grenning 2010, 10.) 

 

Testattavan koodin tekeminen vaatii usein rajapintojen ja abstraktiotasojen käyt-

töä. Laitteiston ja muiden ohjelmistokomponenttien käyttäminen funktiokutsujen 

läpi tarvitsee enemmän resursseja laitteistolta. Ohjelman suorittaminen tarvitsee 

enemmän kellojaksoja prosessorilta ja ohjelmakoodi tarvitsee enemmän tilaa lait-

teen ohjelmamuistista. 
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4 RIIPPUVUUKSIEN KORVAAMINEN TESTISIJAISILLA 
 

 

Testisijainen on testaamisen ajaksi luotu ohjelma, joka matkii jonkin ohjelman tai 

laitteen toimintaa. Tuotantokoodilla on usein riippuvuuksia laitteistoon, käyttöjär-

jestelmään ja muihin ohjelmiston osiin. Moniin näihin riippuvuuksiin ei välttämättä 

pystytä vastamaan testiympäristössä. Jotta testit voidaan suorittaa, joudutaan 

riippuvuudelle usein luomaan testisijainen. (Meszaros 2009.) 

 

 

4.1 Testisijainen 
 

Testisijaisiin joudutaan turvautumaan monista eri syistä. Testattavan ohjelman 

riippuvuudet eivät toimi kehitysympäristön laitteistolla. Testin alaisen ohjelman 

toiminta voi riippua ohjelmiston osasta, mitä ei ole vielä tehty. Testattavassa koo-

dissa voi olla erityisehtoja poikkeuksille tapahtumille tai hankalasti aikaan saata-

ville virhetilanteille. Testisijaisilla voidaan rakentaa olosuhteet, joissa poikkeuk-

sellisia tilanteita pystyään testaamaan. (Grenning 2010, 112.) 

 

Riippuvuuksista voi syntyä monimutkainen mustekala, jossa riippuvuuksia on 

monessa eri tasossa. Kuvassa 3 on esitetty testin suhdetta testattavaan koodiin 

ja sen riippuvuuksiin. Testattavan koodin kanssakäymistä riippuvuuksien kanssa 

on hankala tutkia ja todentaa toiminta oikeaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koodi 
testissä 

Testi 

Riippuvuus Riippuvuus Riippuvuus 

Välillinen 
riippuvuus 

Välillinen 
riippuvuus 

Välillinen 
riippuvuus 

Kuva 3. Riippuvuusmustekala 
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Riippuvuuksien lonkerot voidaan katkaista testisijaisilla. Kuvassa 4 riippuvuuk-

sien leviäminen on estetty testisijaisilla. Testin tarvitsee kanssakäydä vain muu-

taman komponentin kanssa. Sijaiset pystyvät palvelemaan testattavaa koodia ja 

raportoimaan, mitä testattava koodi välittää niille. Kaikkia riippuvuuksia ei tarvitse 

aina korvata, jos niille ei ole tarvetta testin kannalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koodi 
testissä 

Testi 

Testisijainen Testisijainen Testisijainen 

Kuva 4. Riippuvuudet korvattu testisijaisella 
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4.2 Testisijaistyypit 
 

Testisijaisia on eri tyyppisiä yksinkertaisesta arvon palauttajasta osittaiseen riip-

puvuuden toteutukseen. Testin vaatimukset sanelevat, minkä tyyppistä sijaista 

on käytettävä. Taulukoon 1 on listattu eri tyyppiset testisijaiset (Grenning 2010, 

114). 

 

Taulukko 1. Testisijaistyypit  

Nimi Selitys 
Testitäyte 

Test dummy 

Täyte on olemassa pelkästään täyttämässä kääntäjän tai 

linkkerin tarpeet. Täyte on tynkä, jota ei kutsuta koskaan. 

Testitynkä 

Test stub 

Tynkä palauttaa testitilanteeseen kuuluvan arvon testatta-

valle koodille. 

Testivakooja 

Test spy 

Vakoojalla kaapataan parametreja, mitä testattava koodi 

olisi viemässä eteenpäin riippuvuuksille. Vakoojan tietojen 

avulla pystyään tarkistamaan, ovatko välitetyt parametrit 

oikeanlaisia. 

Näyttelijäobjekti 

Mock object 

Näyttelijä esittää testattavalle moduulille riippuvuuden toi-

mintoja. Näyttelijää voidaan kutsua eri parametreilla ja riip-

puen niistä palauttaa testiin kuuluvan arvon. Monet perät-

täiset kutsut voivat palauttaa eri arvoja. 

Valeobjekti 

Fake object 

Valeobjekti toteuttaa osan korvattavan riippuvuuden toi-

minnasta yksinkertaistettuna. 

Räjähtävä objekti 

Exploding fake 

Aiheuttaa testin epäonnistumisen 
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4.3 Sijaisten sijoittaminen C-kielellä 
 

 

C-kielessä ei ole erillisiä tapaa sijoittaa testisijaisia testattavan koodin sisään. Si-

joittamisessa joudutaan turvautumaan kielen primitiivisiin toimintoihin. Riippu-

vuuksien korvaamiseen testisijaisella on käytännössä vain kolme tapaa: linkkauk-

sen aikainen korvaaminen, funktio-osoittajalla korvaaminen ja esikäännöksen ai-

kainen korvaaminen. (Grenning 2010, 113.) 

 

 

4.3.1 Linkkauksenaikainen korvaaminen 
 

C-kielinen ohjelmisto käännetään konekielelle yksi lähdekooditiedosto kerrallaan 

objektitiedostoiksi. Linkkeriohjelma yhdistää objektitiedostot kokonaiseksi ohjel-

mistoksi. Objektitiedostot voivat olla valmiiksi käännettyjä kirjastoja tai kehitteillä 

olevan ohjelmiston eri moduuleita. (Allain 2019.) 

 

Testin ajaksi kokonainen moduuli voidaan korvata testisijaisella. Tällöin testatta-

vassa koodissa pystyään käyttämään lopullisia funktiokutsuja. Kuvassa 5 on esi-

merkkinä aikapalvelun korvaaminen testisijaisella. 
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Kuva 5. Linkkauksenaikainen korvaaminen 

 

Kellonaika vaikuttaa testissä olevan funktion toimintaan. Aika on pystyttävä aset-

tamaan halutuksi, että funktion toiminta voidaan testata milloin tahansa. Testaaja 

ei voi odottaa juuri oikeaa ajanhetkeä testin ajamiseksi. 
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Esimerkissä aika.c-tiedoston haePaivamaara-funktio ohitetaan, ja sen sijasta 

käytetään sijaisAika.c-tiedoston haePaivamaara-funktiota. Testiä ajettaessa ase-

taSijainen-funktiolla pystytään asettamaan haluttu aika juuri ennen aikariippuvai-

sen funktion suoritusta. 

 

Esimerkki käännetään ja linkataan GCC:llä seuraavalla komennolla: ”gcc -o testi 

aikaRiippuvainenTesti.c aikaRiippuvainen.c sijaisAika.c”. Komennossa ei ole 

mukana aika.c-tiedostoa vaan pelkästään sijaisAika.c-tiedosto. Aikariippuvaisen 

funktion haePaivamaara-funktiokutsu pystyy näin ollen viittamaan vain testisijai-

seen. 

 

 

4.3.2 Funktio-osoittajalla korvaaminen 
 

Yksittäinen funktio voidaan korvata osoitinmuuttujan avulla osoittamalla sillä toi-

seen funktioon testin ajaksi. Osoitinmuuttajan osoituskohdetta voidaan muuttaa 

ajon aikana. Kuvassa 6 on esimerkki funktio-osoitinmuuttajan käyttämisestä tes-

tisijaisen sijoittamiseen testattavaan ohjelmaan. 
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Kuva 6. Funktio-osoitinmuuttujalla korvaaminen 
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Esimerkissä arpojaRiippuvainenFunktio palauttaa eri arvoja riippuen siitä, mikä 

luku tulee arvotuksi. Jotta satunnaisluvusta riippuvan ohjelman toiminta pysty-

tään testaamaan, arpojan palauttama arvo pitää pystyä asettamaan halutuksi en-

nen testin ajoa.  

 

Jotta funktiokutsun osoittamaa kohdetta pystytään muuttamaan, on funktiolle esi-

teltävä osoitinmuuttuja otsikkotiedostoon. Arpoja.h-otsikkotiedostossa esitellään 

arpojalle osoitinmuuttuja arpoja.  Arpojafunktion toteutus rakennetaan erilliseen 

arpojaToteutus-funktioon arpoja.c-tiedostossa. Samassa tiedostossa myös mää-

ritellään arpoja-osoitinmuuttuja ja sen osoitin asetetaan osoittamaan arpojan to-

teutukseen. 

 

Testin ajaksi arpoja-osoitinmuuttujan alkuperäinen kohde otetaan talteen, että se 

voidaan palauttaa takaisin testien lopuksi. Arpojafunktiolle on luotu kaksi eri si-

jaista. Niiden osoitteet sijoitetaan arpoja-osoitinmuuttujaan, ennen kuin arpoja-

RiippuvainenFunktio suoritettaan. Testien lopuksi osoitinmuuttuja asetetaan 

osoittamaan alkuperäistä arpojan toteutusta. 

 

 

4.3.3 Esikäännöksen aikainen korvaaminen 
 

Esikääntäjä muokkaa lähdekooditiedostoja ennen niiden konekielelle kääntä-

mistä. Esikääntäjällä voi korvata tietyn merkkijonon jollakin toisella merkkijonolla. 

(Allain 2019.) 

 

Sijaisten sijoittaminen esikääntäjällä on viimeinen, mutta välillä ainoa tapa saada 

sijainen paikoilleen. Testattavasta koodista tulee esikääntäjän jäljiltä erilainen 

verrattuna tuotantokoodiin. Testi ei tule täysin vastaamaan oikeata käyttötilan-

netta. (Grenning 2010, 115.) 

 

Mikrokontrollereissa on toimintoja ja laitteita, joita käytetään tietystä muistiosoit-

teesta. Laitevalmistajalla on yleensä toiminnoille C-kielellä toimivat rajapinnat. 

Toiminnot toteutetaan yleensä esikääntäjän avulla. Taulukossa 2 vasemmassa 

sarakkeessa on mikrokontrollerin rekistereille luotu esikääntäjän avulla symboli, 
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joka viittaa täsmällisesti määrättyyn muistipaikkaan. Oikeassa sarakkeessa re-

kistereiden symboleille on luotu tavalliset muuttujat testisijaisiksi. Näiden muuttu-

jien avulla pystytään seuraamaan, mitä testattava koodi tekee rekistereiden 

kanssa. 

 

Taulukko 2. Esikääntäjällä testisijaisen sijoittaminen 

 
 

Taulukossa 4 on lyhyen LED-nauhan käyttämiseen ajuri. Ajurin toteutuksen koo-

dia on lyhennetty taulukkoon. Kokonainen toteutus on liitteessä 1. Taulukossa 

vasemmassa sarakkeessa otsikkotiedostossa käytetään valmistajan luomia sym-

boleja tarvittaville rekistereille. Testin aikana nämä symbolit viittaavatkin sijaisiin. 

 

Sijaistiedosto ja tuotantotiedosto joudutaan nimeämään samalla nimellä, että 

esikääntäjä pystyy sijoittamaan IO.h-sijaistiedoston LED-ajurin otsikkotiedos-

toon. Jotta esikääntäjä ei sijoita valmistajan tiedostoa testiin, pitää testin make-

file-tiedostossa esitellä tiedostopolut otsikkotiedostoihin oikeassa järjestyksessä 

(taulukko 3). Esikääntäjä käyttää ensimmäisenä löytämäänsä tiedostoa koodin 

kasaamisessa. Laitteistokansiossa voi olla muita riippuvuuksia, joita ei haluta kor-

vata sijaisella. Tiedostopolkujen oikealla esittelyjärjestykselle nekin ovat testien 

aikana käytössä. 

 

Taulukko 3. Makefile-tiedoston otsikkotiedostojen polut 

INCLUDE_DIRS =\ 
  sijainen/\ 
  laitteisto/\ 
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Taulukko 4. LED-ajuri 
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Taulukossa 5 on testi LED-ajurille. Testiä suoritettaessa sijaisrekistereiden sisäl-

töä pystytään tutkimaan suoraan. LED-ajurin toiminta on näin helppo todentaa 

oikeaksi. 

 

Taulukko 5. LED-ajurin testi 
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5 POHDINTA 
 

 

Testilähtöinen ohjelmointi jakaa paljon mielipiteitä ohjelmistokehityksen maail-

massa. Testin tekeminen ennen itse koodia tuntuu monille järjettömältä. Lisäksi 

TDD:n mukana kulkevat tiukat säännöt ja vaiheet voivat olla monelle hankalia 

sisäistää ja hyväksy osaksi omaa työrytmiä. 

 

TDD:llä on monia näkyviä kannattajia, kuten Kent Beck, Robert Martin ja tämän 

työn päälähteenä käytetyn kirjan kirjoittaja James Grenning. Kaikki nämä henki-

löit ovat myös Agile-manifestin kirjoittajia (Manifesto for Agile Software Develop-

ment 2001). Vaikka näillä kaikilla ihmisillä on pitkä kokemus ohjelmistoalalta, ei 

heidän tekstinsä ole lopulta muuta, kuin mielipiteitä siitä miten ohjelmia pitäisi 

rakentaa. Anekdootteja siitä mikä on toiminut heidän omassa ympäristössänsä. 

 

Ohjelmistokehityksen eri tyylien ja toimintatapojen toimimisesta on melko vähän 

hyvää tutkimusta olemassa (Wilson 2010). TTD:n toimivuudesta löytyy muutamia 

tutkimuksia. Vuonna 2016 (Fucci, Erdogmus, Turhan, Oivo & Juristo) julkaistussa 

tutkimuksessa tutkittiin testin ja ohjelman kirjoittamisen järjestyksen vaikutusta 

koodin laatuun. Merkittävää eroa testi-ensin- ja testi-viimeiseksi-tyylien väliltä ei 

tutkimuksessa löytynyt. Robert Martinin (2016) mukaan tutkimuksessa käytetty 

tyyli tehdä testi-viimeiseksi-ohjelmointi muistuttaa paljon TDD:tä, koska ohjelmaa 

kirjoitettiin vain lyhyt osa ennen testin kirjoittamista sille. Martinin väitteenä on, 

että vaikka testi kirjoitettiin jälkeenpäin, oli ohjelmoijilla jo mielessänsä valmiina 

tapa testata kyseinen ohjelman osa. 

 

Kaikki eri tavat, tyylit ja periaatteet ohjelmoida tähtää siihen, että koodista tulee 

laadukasta, virheetöntä ja helposti ymmärrettävää. Paras tapa päästä lopputu-

lokseen voi vaihdella paljon riippuen työn luonteesta. Viikonloppuprojektina ra-

kennetun oravan ruokinta-automaatin vaatimukset ovat täysin erilaiset verrattuna 

lentokoneen sakkauksenestojärjestelmän vaatimuksiin. Testit, mitä joudutaan te-

kemään järjestelmän toimivaksi todentamiseen, ovat täysin eri luokkaa. Mutta 

mikä määrä testaamista ja missä vaiheessa kyseiselle työlle on riittävä? 
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TDD:n puolestaspuhujien mukaan TDD on kurinalainen tapa luoda koodia. Testit 

tehdään aina, ettei testit jää tekemättä. Jos kehittäjälle annetaan vapaus arvioida, 

mikä ominaisuus tarvitsee testitapahtuman, testejä kaikkeen tarpeelliseen ei 

tehdä. Jotkut ohjelmoijat pystyvät tekemään tarvittavat testit ilman, että heillä on 

vieressä kymmenen käskyä, joiden mukaan toimia. Toisille selkeät tavat toimia 

tekevät työstä sujuvaa. Oli tapa tehdä työtä minkälainen tahansa, se vaatii kehit-

täjältä ammattitaitoa ja kykyä toimia muiden kehittäjien kanssa. Jos ei osaa käyt-

tää käytössä olevaa työkalua, ei sillä saa oikein mitään aikaan. 
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LIITTEET 

Liite 1. LED-ajurin täysi toteutus 

//Tiedosto: LEDajuri.c 
#include "LEDajuri.h" 
 
void kirjoitaLEDrekisterit(); 
 
static uint16_t LEDtilat; 
 
void alustaLEDnauha() 
{ 
    PorttiLEDylosveto = LEDylosveto; 
    PorttiLEDsuunta = LEDsuuntaKaikkiOff; 
    PorttiLEDasetus = LEDasetusKaikkiOff; 
    LEDtilat = LEDoff; 
    kirjoitaLEDrekisterit(); 
} 
 
void kirjoitaLEDrekisterit() 
{ 
    if (LEDtilat == LEDoff) 
    { 
        PorttiLEDsuunta = LEDsuuntaKaikkiOff; 
        PorttiLEDasetus = LEDasetusKaikkiOff; 
    } 
    else if (LEDtilat == LEDkaikkiVihreita) 
    { 
        PorttiLEDsuunta = LEDsuuntaKaikkiVihreita; 
        PorttiLEDasetus = LEDasetusKaikkiVihreita; 
    } 
    else if (LEDtilat == LEDkaikkiPunaisia) 
    { 
        PorttiLEDsuunta = LEDsuuntaKaikkiPunaisia; 
        PorttiLEDasetus = LEDasetusKaikkiPunaisia; 
    } 
    else 
    { 
        uint8_t porttiSuunta = 0; 
        uint8_t porttiAsetus = 0; 
        uint16_t valiLEDtilat = LEDtilat; 
 
        for(uint8_t LED = 0; LED < (LEDporttienBittiPituus - 1); LED++) 
        { 
            uint8_t tila = valiLEDtilat & LEDtilaMaski; 
            if (tila == LEDoff) 
            { 
                porttiSuunta = porttiSuunta & ~(1 << LED); 
            } 
            else if (tila == LEDvihrea) 
            { 
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                porttiSuunta = porttiSuunta | (1 << LED); 
                porttiAsetus = porttiAsetus | (1 << LED); 
            } 
            else if (tila == LEDpunainen) 
            { 
                porttiSuunta = porttiSuunta | (1 << LED); 
                porttiAsetus = porttiAsetus & ~(1 << LED); 
            } 
            valiLEDtilat = valiLEDtilat >> LEDtilanBittiPituus; 
        } 
        PorttiLEDasetus = porttiAsetus; 
        PorttiLEDsuunta = porttiSuunta; 
    } 
} 
 
void kirjoitaLED(uint8_t LED, uint8_t tila) 
{ 
    uint16_t maski = LEDtilat & ~(LEDtilaMaski << (LED * LEDtilanBittiPi-
tuus)); 
    LEDtilat = maski | (tila << (LED * LEDtilanBittiPituus)); 
    kirjoitaLEDrekisterit(); 
} 
 
void LEDtOff() 
{ 
    LEDtilat = LEDoff; 
    kirjoitaLEDrekisterit(); 
} 
 
void LEDtVihreiksi() 
{ 
    LEDtilat = LEDkaikkiVihreita; 
    kirjoitaLEDrekisterit(); 
} 
 
void LEDtPunaisiksi() 
{ 
    LEDtilat = LEDkaikkiPunaisia; 
    kirjoitaLEDrekisterit(); 
} 
 
void kirjoitaNauha(uint16_t tilat) 
{ 
    LEDtilat = tilat; 
    kirjoitaLEDrekisterit(); 
} 
 
uint8_t lueLED(uint8_t LED) 
{ 
    uint16_t valiTila = LEDtilat & (LEDtilaMaski << (LED * LEDtilanBittiPi-
tuus)); 
    return (uint8_t)(valiTila >> (LED * LEDtilanBittiPituus)); 
} 
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uint16_t lueNauha() 
{ 
    return LEDtilat; 
} 
 


