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Tarjolla tänää:

CRC-kortit

Testilähtöinen kehittäminen

Uudelleenrakentaminen

Voisiko ohjelmointi olla sittenkin 
suunnittelua?

Kuinka tulla hyväksi 
ohjelmoijaksi?

Ohjelmiston toteuttaminen vaatii 
ohjelmointia. Sitä voi oppia

ohjelmoimalla ja

lukemalla toisten kirjoittamia ohjelmia.

CRC-kortit

Class, Responsibility, 
Collaboration, eli 
Luokka, Vastuut, 
Yhteistyö

http://c2.com/cgi/
wiki?CrcCard

ideoiden, toimintojen 
ja rakenteiden 
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CRC-kortit Testilähtöinen kehitys

Test-driven development (TDD)

Ohjelmaa kehitetään testaillen:

ensin testi, sitten toteutus.

Voidaan käyttää myös mm. ohjelmaan 
tutustuttaessa, virheitä korjatessa, ohjelman 
rakennetta parannettaessa ja uusia 
ominaisuuksia toteutettaessa.

Hyödyt ja haitat

Ohjelma kehittyy käytettäväksi myös 
ohjelmoijan näkökulmasta!

Ohjelmasta tiedetään, että se toimii niinkuin 
on vaadittu.

Onko kaikki vaatimukset selvillä?

Testien ylläpito voi olla työlästä.

Vaiheet

Tee testi.

Aja testi; oletettavasti se ei mene läpi.

Tee ja muokkaa toteutusta ajellen testiä 
uudelleen ja uudelleen kunnes testi menee 
läpi.

Käytä valmiita työkaluja tai tee ne itse (mm. 
*Unit-työkalut, yleensä editorissa mukana)



Keilailu-kata

Robert C. Martin (Uncle Bob) ja Robert S. 
Koss:

http://www.objectmentor.com/resources/
articles/xpepisode.htm 

http://www.butunclebob.com/files/
downloads/Bowling%20Game%20Kata.ppt 

Uudelleenrakentaminen

Martin Fowler: Refactoring (1999, AW)

Muokataan ohjelmiston sisäinen rakenne 
paremmaksi muuttamatta ohjelmiston ulkoista 
toimintaa.

Ohjelmaa muokatessa sille suunniteltu 
selkeä rakenne häviää. Uudelleenraken-
taminen selkeyttää rakenteen.

Kyseessä ei ole virheiden korjaaminen!

Milloin?

Kolmannella kerralla

Virhettä korjatessa

Uutta toimintoa lisätessä

Katselmoinnin yhteydessä

Älä uudelleenrakenna, jos

koodi ei toimi, tai aikatakaraja on lähellä

Ongelmia

Tietokannat

rakenna väliin rajapinta

käytä oliotietokantoja oliokoodille

Rajapinnat ja kutsumuodot

Älä julkaise rajapintoja ennenaikaisesti!

Helpota siirtymää työkaluin.



Ongelmia

Suunnitteluvirheet ovat suunnitteluvirheitä!

Uudelleenrakentamisen 
vaiheet

Tunnistetaan uudelleenrakentamisen kohde.

Kirjoitetaan testit uudelleenrakennettavalle 
kohteelle

Uudelleenrakentaminen (testit!)

Varmistetaan toiminta (testit!)

Kohteen tunnistaminen

Suunnittelumallien perusteella

Pahan hajun perusteella

koodiduplikaatit, pitkät metodit, suuret 
luokat, pitkät parametrilistat, jatkuva 
muutos, haulikkokirurgia, ominaisuuskateus, 
dataklöntit, primitiivipakkomielle, switch-
lauseet, …, viestiketjut, välimies, …, 
kommentti

Tunnistettujen kohteiden 
korjaus

Kutakin hajua vastaa joukko 
uudelleenrakentamismalleja

jatkuva muutos: irrota luokka

primitiivipakkomielle: korvaa tietoarvo 
oliolla; irrota luokka; korvaa tyyppitieto 
luokalla; …

kommentti: uudelleenrakenna niin, ettei 
kommenttia tarvita



Miksi testit ensin?

Jotta voidaan olla varmoja, etteivät 
muokkaukset muuta (ulkoista) toimintaa.

Jotta opitaan ymmärtämään muokattavan 
kohteen toiminta.

Uudelleenrakentaminen

Sovelletaan uudelleenrakentamismallia.

Testejä ajamalla voidaan koko ajan olla 
varmoja siitä, ettei toimintaa ole muutettu.

Lopuksi vielä testien 
ajo…

…jotta varmistutaan siitä, ettei mikään ole 
mennyt rikki.

Ajetaan kaikki testit.

Varoitus!

Nykyään ohjelmaeditoreissa on valmiina 
uudelleenrakentamistoimintoja, jotka tekevät 
monimutkaisiakin muunnoksia lähdekoodille.

Testit on silti syytä tehdä ensin ja ajaa!

Kyllä, se harmittaa ensin, mutta ei enää 
sen jälkeen kun on tuhlannut aikansa 
testaamattoman muokkauksen tekosia 
korjaillessa.



What is software 
design?

Jack W. Reeves (C++ Journal, Fall 1992)

http://www.developerdotstar.com/mag/
articles/reeves_design_main.html 


