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Ohjelmistometriikat

• Arvioidaan joko ohjelmistoa tai 
ohjelmistoty!t".

• Pyrit""n varmentamaan tehdyt oletukset tai 
vaatimukset, tai seuraamaan niiden t"yttymist".

• Ensin tulee olla selvill", mit" metriikoilla 
mitataan ja miten se niiden arvoissa ilmenee.

• Ei saa ensin mitata ja sitten arvella!



Metriikoiden k"ytt! laadun 
arviointiin #IEEE Std 1061$

• Selvit" laadulliset vaatimukset ohjelmistolle

• Valitse soveltuvat metriikat

• Toteuta metriikoiden ker"ys

• Analysoi saadut tulokset

• Validoi tulokset

Laadulliset vaatimukset

• Mieti esimerkkejä laadullisista vaatimuksista.

• Laadulliset vaatimukset tulee pysty" esitt"m""n 
joko suorina metriikoiden arvoina tai 
ennustuksina kelvollisista arvoista.

• Suorat metriikat ovat kelvollisia 
kehityksen jokaisessa vaiheessa,

• ennustavat my!s, mutta lopullinen arvo 
saadaan vasta kohteen valmistuttua.



Laadulliset vaatimukset

• Tunnistetaan ensin mahdolliset vaatimukset.

• Asianosaisten kesken valitaan n"ist" halutut 
vaatimukset ja niiden merkitsevyys. N"ist" 
tehd""n lista. Ristiriidat vaatimusten v"lill" 
selvitet""n.

• Jokainen vaatimus kvanti%oidaan, eli jokaiselle 
niist" valitaan edustava metriikka raja&
arvoineen.

Laadulliset vaatimukset

• Mieti esimerkkejä metriikoista, joilla mittaisit 
laadullisten vaatimusten täyttymistä.

• Kunkin esimerkin kohdalla pohdi, onko se 
suora metriikka vai ennustava metriikka.



Metriikoiden valinta

• Valitaan soveltuva metriikkakehys. #kts IEEE 
Std 1061$

• Arvioidaan kustannukset ja hy!dyt 
metriikoiden k"yt!st";

• koulutus, ty!kalut, sitouttaminen, ja 
muutokset ty!skentelytapoihin.

• Sovitetaan metriikkakehys ja sitoutetaan 
asianosaiset siihen.

Metriikoiden ker"ys

• M""rittele metriikkadatan ker"ykseen 
k"ytett"v" prosessi.

• Harjoittele ja testaa prosessia, ja heijasta t"m"n 
tulokset prosessiin.

• Suorita metriikkadatan ker"ys.



Tulosten analysointi

• Tulkitaan ja tallennetaan tulokset sek" 
projektin kontekstissa, ett" yksitt"isen 
projektin vaiheen, tai tuotteen, n"k!kulmasta.

• Tunnistetaan ohjelmiston laatu. Metriikan 
arvon vahvat poikkeamat analysoidaan 
komponenteittain. Muokataan ohjelmistoa 
tarvittaessa.

Tulosten analysointi

• Ennustetaan lopulliset arvot ja seurataan niiden 
kehittymist".

• Varmistetaan laatuvaatimusten t"yttyminen.



Tulosten validointi

• Ennustavien metriikoiden validointi.

• Historiadatan k"ytt!

• Tilastolliset menetelm"t

• Kehitysalustan muuttumattomuus

Ohjelman kompleksisuus

• Monimutkainen ohjelma on hankala kehitt"" ja 
yll"pit"".

• Ohjelmat muuttuvat helposti kehityksen aikana 
monimutkaisemmiksi, ellei t"t" muuttumista 
vastaan tietoisesti taistella.

• M. M. Lehman



Metriikoita ' lyhenteiden 
paratiisi

• LOC, SLOC ' Lines of Code, Source Lines of 
Code

• McCaben syklomaattinen kompleksisuus

• FPA ' Function Point Analysis

L"hdekoodirivien m""r"

• Joko kaikkien rivien, tai muiden kuin 
kommenttirivien, lukum""r" l"hdekoodissa.

• Helppo laskea, mahdoton tulkita.

• Paljon k"ytetty, yleens" v""rink"ytetty.

• Hy!dyllinen l"hinn" kehitt"j"n omiin 
suorituskykymittauksiin.



Syklomaattinen 
kompleksisuus

• Ohjelmavuossa ehtolauseiden kohdalla 
tapahtuvien haarautumisten lukum""r".

• Kuten LOC.

Lukum""r"n arviointi

• (Varmasti osaat tehd" tuon toteutuksen 
v"hemm"ll" koodirivim""r"ll"!)

• (Saat palkkaa xxxx* koodirivilt".) tai (Mit" 
enemm"n rivej" kirjoitat, sit" tuotteliaampi 
olet.)



Toimintopisteanalyysi

• Arvioidaan painotettu summa 
toimintopisteiden lukum""r"lle.

• Projektin luonteeseen sovittamalla saaduilla 
kertoimilla lis"ttyn" saadaan metriikalle arvo.

• K"ytetty, ylistetty, oman kansainv"lisen 
k"ytt"j"kerhon #IFPUG$ kannattama 
metriikka / analyysimenetelm".

• V"itet""n saadun valideja tuloksia.

Varoitus!

• IFPUG:in sivuilta tai softwaremetrics.com&
sivuilta saa oppaan toimintopisteanalyysin 
tekemiseen.

• Samoilla sivuilla on ketteri" menetelmi" 
haukkuva kirjoitus #)The agile method and 
other fairly tales...)$, jonka kirjoittajalla ei ole 
mit!!n k"sityst" ketterist" menetelmist". +lk"" 
uskoko sit" kritiikitt".



Lis"" metriikoita

• Funktioiden tai proseduurien lukum""r", 
globaalien muuttujien lukum""r", lokaalien 
muuttujien lukum""r", parametrien lukum""r", 
virheiden lukum""r", ...

• Johdannaisia:
rivej" / ty!p"iv", virheit" / rivi,
virheit" / funktio, rivej" / funktio,
virheit" / funktio t"ydenkuun aikaan

• Keksi itse lis""...

Riippuvuusmetriikoita

• Funktion k"ytt"mien funktioiden m""r".
Funktiota k"ytt"vien funktioiden m""r".

• Yleistyv"t proseduureille, metodeille, olioille, 
luokille, ...

• Rajoitetaanko mittaus v"litt!miin 
k"ytettyihin tai k"ytt"viin funktioihin vai 
kaikkiin?



Oliometriikoita

• Chidamber & Kemerer 1994

• Paljon parjattu ja k"ytetty 
metriikkakokoelma.

• Brian Henderson&Sellers: Object&oriented 
Metrics

Chidamber & Kemerer

• WMC ' painotettu metodien lukum""r"

• DIT ' perint"puun syvyys

• NOC ' lapsiluokkien lukum""r"

• RFC ' luokan vastausm""r"

• CBO ' kytkeytyneisyys olioluokkien v"lill"

• LCOM ' koheesion puute luokan metodeissa



WMC

• Weighted Method Count

• #luokan$ metodien lukum""r" kerrottuna 
painolla

• 1 #yksi$, tai

• McCabe,in syklomaattinen kompleksisuus 
metodille, tai

• joku muu.

DIT & NOC

• Depth of inheritance tree

• Luokkien lukum""r" perint"hierarkiassa 
kohdeluokasta juuriluokkaan. 
Moniperiytymist" ei huomioida.

• Number of Children

• Kohdeluokan v"litt!mien lapsiluokkien 
lukum""r".



RFC

• Response for a class

• Luokan metodien kutsumisen aiheuttaman 
mahdollisten v"litt!mien metodikutsujen 
lukum""r".

CBO

• Coupling between object classes

• Kohdeluokan k"ytt"mien ja kohdeluokkaa 
k"ytt"vien luokkien lukum""r".

• Jos kohdeluokan olio k"ytt"" toisen luokan 
olion metodeita tai attribuutteja, sanotaan 
n"iden olioiden luokkien olevan 
kytkeytyneit" toisiinsa.



LCOM

• Lack of Cohesion in Methods

• M""ritelm" turhan vaikea t"ss" selitt"" :&$
! Lue artikkeleista.

• Idea: kuinka paljon l!ytyy sellaisia 
metodipareja, jotka eiv"t k"yt" samoja 
attribuutteja.

• Kritisoiduin, sill" mm. ei huomioi attribuuttien 
saantimetodien k"ytt!".

Lis""...

• Abstraktien metodien lukum""r", abstraktien 
luokkien lukum""r", rajapintojen lukum""r", 
attribuuttien lukum""r", perittyjen piirteiden 
lukum""r", perittyjen piirteiden lukum""r", 
LCOM-1,2,3,...., ...

• Li & Henry, Lorenz & Kidd, ...



Martinin pakettimetriikat

• http://en.wikipedia.org/wiki/
Software_package_metrics

Muut metriikat

• Prosessin etenemisen arviointi

• Ty!m""r"n arviointi

• Laitonta joissain maissa #ja j"rjet!nt" 
yleisesti$

• Ty!ntekij!iden arviointi

• Laitonta joissain maissa #ja j"rjet!nt" 
yleisesti$



Itsearviointi

• Metriikat ovat hyvi" k"ytt"" tekij"n itse 
tekem""n itsens" arviointiin, oman 
kehittymisen seurantaan

• J"rki k"teen t"ss"kin

• Katso: Personal Software Process

Ty!kalut

• Metriikan mittaukseen

• Millä hakusanoilla käyttäisit WWW-
hakupalvelua löytääksesi 
metriikkatyökaluja?



Tulosten kuvantaminen

• Tulokset on selitett"v" sanallisesti, mutta 
tukena voi k"ytt"" kuvantamista.

• Ihmiset tulkitsevat helpommin visualisoitua 
informaatiota,

• mutta my!s helpommin v""rin.

• Millä hakusanoilla käyttäisit WWW-
hakupalvelua löytääksesi 
kuvantamistyökaluja?


