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Staattisella analyysillä laatua ohjelmistokehitykseen 

Planmeca nitistää ohjelmistobugit

Planmeca Oy:n hammashoitokoneiden yksikkö otti käyttöönsä CodeSonar®-
ohjelmiston poistaakseen huolimattomuusvirheet ohjelmoinnissa ja taatakseen 
entistä laadukkaampia ohjelmistotuotteita. Nyt staattisen analyysin työkalusta 
on saatu niin positiivisia kokemuksia, että se halutaan laajempaan käyttöön 
koko yhtiössä.

Helsingissä toimiva Planmeca Oy on maailman johtavia hammaslääketieteel-
listen laitteiden valmistajia. Yhtiön tuotteita ovat muun muassa hammashoito-
koneet, monipuoliset 2D- ja 3D-röntgenlaitteet ja CAD/CAM-tuotteet sekä niitä 
tukevat ohjelmistoratkaisut.

Sulautettujen järjestelmien kehitys on tärkeä osa yhtiön liiketoimintaa. Tervey-
denhuollon ammattilaiset ohjaavat laitteita tietokoneohjelmien avulla ja tekevät 
niiden perusteella potilaalle diagnoosin tai leikkauspäätöksiä.

Hammashoitokoneyksikön ohjelmistosuunnittelupäällikön Olli Katteluksen 
mukaan yksikössä on vuosittain useita ohjelmistokehitysprojekteja. Koodia pro-
jekteissa syntyy satojatuhansia rivejä ja inhimillistä syistä johtuen niihin eksyy 
joskus virheitä.

-Harvoin toistuvia, puhtaita koodausvirheitä on joskus hyvin hankala löytää 
silmämääräisesti ja niiden etsiminen vie pahimmillaan jopa viikkoja. Joitakin 

Planmeca
Planmeca Oy on yksi maail-
man johtavista hammashoi-
tolaitteiden ja digitaalisten 
ratkaisujen valmistajista. Se 
on Suomessa suurin toimija 
alallaan. Yritys suunnittelee 
ja valmistaa hammashoito-
koneita, pään alueen kuvan-
tamislaitteita, CAD/CAM-
ratkaisuja sekä niitä tukevia 
ohjelmistoja. Planmeca Oy 
on terveysteknologian alalla 
toimivan Planmeca Groupin 
emoyhtiö. Vuonna 2014 yhti-
öryhmän liikevaihto oli 740 
miljoonaa euroa työtekijöiden 
lukumäärän ollessa lähes 
2700.

CodeSonar® 
Automaattinen, staattinen 
analyysityökalu CodeSonar® 
on amerikkalaisen Gramma-
tech-yhtiön lippulaiva, joka 
paljastaa lähdekoodissa olevat 
virheet toimien ikään kuin 
koodin oikolukijana. Kyseessä 
on erillinen ohjelmisto, jonka 
avulla voidaan löytää kaikkein 
hankalimmat ja eniten kustan-
nuksia aiheuttavat virheet 
ohjelmistokehityksen alkuvai-
heessa. Ohjelmistolla voidaan 
analysoida myös binääritie-
dostoja
 

”Jos koodille
tehdään staattinen 
analyysi, virheet 
löydetään heti, eikä 
niiden etsimiseen 
tarvitse käyttää
omaa työaikaansa.”
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virheitä ei havaita lainkaan tai ne ilmenevät vasta myö-
hemmin, kun tuote on jo asiakkaalla, Kattelus kertoo.

-Jos koodille tehdään staattinen analyysi, virheet löyde-
tään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eikä niiden 
etsimiseen tarvitse käyttää omaa työaikaansa. Staat-
tisen analyysin tekemistä edellyttävät myös uusimmat 
lääkintälaitteiden ohjelmistokehitystä ohjaavat IEC-
standardit, hän jatkaa.

CodeSonar® täytti
kaikki vaatimukset
 
Yhtiön hammashoitokoneiden yksikössä otettiin aluksi 
koekäyttöön erillinen CodeSonar® -analyysityökalu  
Nohau Solutions AB:n asiantuntijoiden tuella. Kat-
teluksen mukaan yksikössä haluttiin arvioida, miten 
ohjelmisto soveltuu heidän tarpeisiinsa ja miten se toimii 
verrattuna muihin vastaaviin työkaluihin.

Yksiköllä oli monia vaatimuksia analyysityökalulle.  
Katteluksen mukaan ensin haluttiin selvittää, miten 
erilaiset järjestelmät saadaan kommunikoimaan ohjel-
miston kanssa ja siirtyvätkö virheilmoitukset vaivatto-
masti oikeaan tietokantaan.

–Staattisen analyysityökalun on annettava selkeä kuvaus 
virhetyypistä, miten tilanteeseen on päädytty ja ilmoitus 
siitä, miten virheen voi korjata. Vakavista virheistä on 
jäätävä merkintä bugitietokantaan ja myös tieto siitä, 
kuka virheen on korjannut, milloin se on korjattu ja 
miten, Kattelus kuvailee vaatimuksia.

Hänen mukaansa yhtiön oman evaluoinnin perusteella 
CodeSonar® täytti kaikki nämä vaatimukset. Sen lisäksi 
se pystyi suodattamaan muita ohjelmia tehokkaammin 
väärät positiiviset tulokset. –Ilmaisohjelmat aiheuttivat 
useammin väärän hälytyksen, joiden selvittämiseen kului 
paljon työaikaa, hän kertoo.

Hyvien kokemusten myötä CodeSonar® -ohjelmisto on 
nyt otettu yksikössä laajempaan käyttöön ja sitä virite-
tään parhaillaan yhteistyöhön eri kehitysympäristöjen 
kanssa. -Tavoitteena on jatkossa ottaa se käyttöön myös 
muissa  Planmeca-ryhmän yksiköissä, Kattelus summaa.

Nohau Solutions AB – Finland 
Nohau Solutions AB on CodeSonar®-ohjelmiston partneri 
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Jo yli 30 vuotta alalla toiminut 
yhtiö toimittaa teknologiayrityksille ohjelmistotyökaluja ja 
opastaa niitä niiden käyttöönotossa. Yhtiö on oman alansa 
markkinajohtaja ja sillä on jo yli 20 päämiestä.
 

”CodeSonar® suodatti muita 
ohjelmia tehokkaammin väärät 
positiiviset tulokset.”


