OHJ-3060 Ohjelmistojen t e s t a u s
T e n t t i 8. t a m m i k u u t a 2007
Mika K a t a r a
Kirjoita konseptipaperiisi ensin nimesi, opiskelijanumerosi ja sahkopostiosoitteesi. Aloita vastaukset tehtaviin 1, 2, 3 ja 4 uudelta sivulta. Tentin maksimipistemilka on 16 (+I) pistetta. Kurssin
hyvaksytty suorittaminen edellyttaa vahintaan viitta tenttipistettii harjoitustyopisteiden lisaksi.
LisZiksi tentti- ja harjoitustyopisteiden yhteismaarln tulee olla riittava. Huom! KiinnitB: huomiota
vastauksiesi selkeyteen; jos kbialasi on epliselvla, kiytL mieluiten tikkukirjaimia. Eptiselvistki vastauksista ei pisteitl voida antaa. Mikali mahdollista, sishllytli vastauksiisi selventlviti esimerkkeja,
kuvia yms.
1. T i e t f myksen samplausta.
Kerro lyhyesti mita seuraavilla termeilla tarkoitetaan testauksen yhteydessa (kukin kohta
1~).
(a) Integrointitestaus.
(b) Parikattavuus.
(c) T P I (Test Process Improvement).
(d) PMtbskattavuus.
(e) Test-Driven Development.
(f) Tutkiva (exploratory) testaus.
2. Essee/sovellustehtfvti. Vastaa molempiin kohtiin (2+3p).
(a) Mita ovat testiautomaation sukupolvet?
(b) Tehtavanbi on suunnitella Windows-ymparistossa toimivan yksinkertaisen taskulaskimen testaus. Kuvaile avain- (keyword) ja toimisanoille (action word) perustuva testiautomaatioratkaisu. Tarkastele ratkaisusi hyvia ja huonoja puolia.

3. Esseetehtfivti. Valitse seuraavista yksi a i h e (Sp).
(a) Staattinen vs. dynaaminen testaus.

(b) Tietoturvan testaus.
Huom! Mikali vastaat molempiin kysymyksiin, vain huonompi vastaus otetaan arvostelussa
huomioon.
4. Bonustehtfvti.

Kirjoita mielipiteesi kurssin toteutuksesta (luennot, materiaali, harjoitustybt, tentti, vierailuluennot jne.). Mihin mielestiisi pitlisi erityisesti panostaa kurssia kehitettaessl? Hyvin perusteltu mielipide on yhden tenttipisteen arvoinen, olipa se sitten positiivinen tai negatiivinen. Miklli olet jo vastannut palautetehtaviiln aiemmin, sinun pit%&vastata nyt uudelleen
bonuspisteen saadaksesi.

OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus
Tentti 19. helmikuuta 2007
Mika K a t a r a
Kirjoita konseptipaperiisi ensin nimesi, opiskelijanumerosi ja sahkopostiosoitteesi. Aloita vastaukset tehtaviin 1, 2, 3 ja 4 uudelta sivulta. Tentin maksimipistematira on 16 (+I) pistetta. Kurssin
hyvaksytty suorittaminen edellytta vahintan viitta tenttipistetta harjoitustyopisteiden lisaksi.
Lisaksi tentti- ja harjoitustyopisteiden yhteismaran tulee olla riittava. Huom! Kiinnita huomiota
vastauksiesi selkeyteen; jos klisialasi on epliselviili, kayta mieluiten tikkukirjaimia. Epblvista vastauksista ei pisteita voida antaa. Mikali mahdollista, sisallyta vastauksiisi selventavia esimerkkeja,
kuvia yms.

1. Tiettimyksen samplausta.
Kerro lyhyesti mita seuraavilla termeilla tarkoitetaan testauksen yhteydessa (kukin kohta
1~).
(a) Riskianalyysi.
(b) Raja-awoanalyysi.

(c) Ulkoistaminen.
(d) Parikat tavuus.
(e) Alfa-testaus.
(f) Ekvivalenssiluokka.
2. Sovellus-/esseeteht&v&. Vastaa molempiin kohtiin (2+3p).

(a) Tehtavanlisi on testata yksinkertaista tietoliikennesovellusta, joka l a h e t t a paketteja solmusta A solmuun B. Minkalaisia toiminnallisia ja ei-toiminnallisia vaatimuksia
jarjestelmiillii voi olla? Listaa keksimiisi vaatimukset jaotellen ne toiminnallisiin ja eitoiminnallisiin. Mikali tarvitset tehtavan tekemiseen tarkempia yksityiskohtia, voit keksia ne vapaasti itse.
(b) Kay lapi (a)-kohdan lista ja kerro mita dynaamisen testauksen tekniikoita kayttamalla
em. vaatimuksia voitaisiin testata. Eroaako toiminnallisten vaatimusten testaaminen
ei-toiminnallisten testaamisesta? Jos eroaa niin miten?

3. Esseetehtgvti. Valitse seuraavista yksi aihe (5p).
(a) Kattavuusmitat yksikkotestauksessa.
(b) Testauksen dokumentointi.
Huom! Mikali vastaat molempiin kysymyksiin, vain huonompi vastaus otetaan arvostelussa
huomioon.

Kirjoita mielipiteesi kurssin toteutuksesta (luennot, materiaali, harjoitustyot, tentti, vierailuluennot jne.). Mihin mielestlisi pitaisi erityisesti panostaa kurssia kehitettaessa? Hyvin
perusteltu mielipide on yhden tenttipisteen arvoinen, olipa se sitten positiivinen tai negatiivinen. Mikali olet jo vastannut palautetehtaviitin aiemmin, sinun pitaa vastata nyt uudelleen
bonuspisteen saadaksesi.

