
Tarkvaraprotsess, üldised protsessimudelid.

Tarkvaraprotsess ja protsessi mudelid
Kogu tarkvaratehnika koosneb kolmest kihist – protsess, meetodid ja vahendid ning eesmärgiks 
on kvaliteet. Alumine on protsessi kiht, mis peab tagama ratsionaalse ja tähtaega mahtuva 
tarkvaraarenduse. 
Protsess määrab raamid protsessi  võtmealadele. Määratakse tavaline protsessi raamistik läbi 
väheste tegevuste, mis peaksid olema rakendatavad kõigile tarkvaraprojektidele sõltumata nende 
suurusest ja iseloomust. Raamistiku jaoks määratakse tegevuste hulk (tarkvaratehnika tööd), 
projekti verstapostid, töö tulemid ja kvaliteedi kindlustamise põhimõtted. Et tegemist on lihtsalt 
raami/loeteulga, saab seda kohandada vastavalt loodava tarkvara iseloomule ja projektimeeskonna 
vajadustele. Lisaks on määratud nn vihmavarjutegevused (umbrella activities), mis on kogu 
protsessimudeli ümber, sõltumatud konkreetsest raamistikust ja kestavad läbi kogu protsessi. Need 
on nt projekti järgimine ja juhtimine, kvaliteedi kindlustamine, konfiguratsiooni haldamine, 
dokumentide ettevalmistamine ja tegemine, korduvkasutuse haldamine, riskide haldamine, jne.

Üldine vaade tarkvaratehnikale jagab tegevused järgmisteks etappideks:
1. kirjelduse faas – tegeldakse probleemiga “mida” (peamiselt nõudmiste analüüs)
2. arendamise faas – tegeldakse probleemiga “kuidas” (tarkvara kavandamine, realiseerimine ja 

testimine)
3. toetuse faas  - tegeldakse probleemiga “muudatused” (hoolduse etapp)

Tarkvaraarendamine on omakorda tsükkel, milles lahendatakse probleemi ja kus võib eristada 
kindlaid staadiume. Neid staadiume eristatakse erinevalt. Üks võimalus oleks selleks:
• olukorra fikseerimine – kuidas on praegu asjade seis
• probleemi kirjeldamine – mida hakatakse lahendama?
• tehniline arendus – probleem lahendatakse mingit tehnoloogiat kasutades
• lahenduse integreerimine – saadakse tulemused (dokumendid, andmed, uus toode jne)
Need on tegelikult laiemad, kui puhtalt tarkvaraarendusega seotud staadiumid. Ja need staadiumid 
eksisteerivad tarkvaraarendamises nii makro- kui mikrotasandil. St nii siis, kui vaatame kogu suurt 
süsteemi korraga, kui siis kui läheme detailsemaks kuni pisikeste komponentideni välja.

Tarkvaraprotsess
Tarkvara protsess: tegevused ja nendega seotud tulemid, mille läbi toodetakse tarkvaraprodukt.
Tegevused on enamasti:
• Tarkvara spetsifitseerimine (tulemiks on spetsifikatsioon)
• Tarkvara arendamine (tulemiks on tarkvara, mis vastab spetsifikatsioonile)
• Tarkvara valideerimine (tulemiks on teadmine, et tarkvara vastab sellele, mida klient tahab)
• Tarkvara muutmine (tulemiks uutele või muutunud nõudmistele vastav tarkvara)

Erinevad protsessid organiseerivad ja järjestavad need tegevused erineval viisil ning kirjeldavad 
neid erineva detailsusega. Sama tarkvara saab toota erinevatest protsessidest lähtudes. Erinevad 
organisatsioonid kasutavad erinevaid protsesse. Mõni protsess sobib paremini ühe ja mõni teise 
rakenduse tootmiseks.

Tarkvaraprotsessi mudel
Mudel on tegelikkuse lihtsustatud kirjeldus.
Tarkvaraprorsessi mudel on tarkvaraprotsessi lihtsustatud kirjeldus, mis iseloomustab konkreetset 
vaatenurka protsessile. Protsessi mudelis on protsessi tegevused, tarkvaratooted, rollid, mida 
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inimesed etendavad jms
Mõned erinevad vaatenurgad mudelile:
1. Töömudel – (workflow model) näitab protsessis tegevuste järgnevust koos vastava sisendi, 

väljundi ja omavaheliste seostega. Tegevusi teevad inimesed.
2. Andmemudel/tegevusmudel – (data-flow or activity model) protsess on hulk tegevusi, millest 

igaüks tegeleb andmete muutmisega, nt tegevuse sisendiks olev spetsifikatsioon muudetakse 
tegevuse käigus kavandiks ehk projektiks. Tegevused võivad olla elementaarsemal tasemel, kui 
töömudelis. Tegijateks on nii inimesed kui ka arvutid.

3. Roll/tegevus mudel (role/action model) – tarkvaraprotsessiga seotud inimeste rollid ja 
tegevused, mille eest nad vastutavad.

Üldised tarkvaraprotsessi mudelid (generic model)
Need ei ole täpsed kirjeldused, pigem erinevate tarkvaraprotsesside abstraktsed kirjeldused.
Protsessi mudelite kohta võib leida väga erinevaid kirjeldusi. Ja sõltub autorist, milliseid ta 
olulisemaks peab ja välja toob.
Järgnevalt on kirjeldatud mõnda protsessi mudelit ja skeemid pärinevad I. Sommerville'i raamatust 
Software Engineering. Loodetavasti ei sega, et nad on inglise keeles.

Koskmudel (waterfall model)
Esimene kirjeldatud mudel, mis lähtus tavalistest insenerlikust tootmisprotsessidest. Kirjeldas teda 
Royce 1970. aastal. Kutsutakse ka klassikaliseks mudeliks. Kõige vanem ja kõige rohkem 
kritiseeritud protsessimudel, mis on olemuselt jadamudel. Royce lisas tegelikult juba alguses iga 
etapi kohta tagasisidet kujutava noole, kuid enamasti kasutuses olles muutub mudel rangelt 
lineaarseks. 

Põhiidee järgi jagatakse nii, et iga tegevus toimub eraldi etapina, st jadamisi. Royce'i järgi jagati 
protsess järgmisteks põhitegevusteks:

1. Nõudmiste analüüs ja kirjeldamine. See etapp võib olla ka jaotatud kaheks – süsteemi 
analüüs (kõik see, mis konkreetset tarkvara ümbritseb) ja tarkvara enda analüüs. 
Dokumenteeritakse süsteemi käitumine, jõudlus, liides, ...

2. Süsteemi ja tarkvara kavandamine. Keskendub põhilistele programmi omadustele – 
andmestruktuurid, tarkvara arhitektuur, liideste omadused ja protseduursed/algoritmilised 
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detailid. Kavandi ehk projekti juures saab hinnata kvaliteeti. Tulemus dokumenteeritakse.
3. Realisatsioon ja osade testimine – kavand realiseeritakse moodulite ja programmikeste 

hulgana ja need testitakse eraldi. Mida detailsem on kavand, seda lihtsam ja mehhanilisem 
saab olla realisatsiooni etapp.

4. Integreerimine ja süsteemi testimine – programmikesed ja moodulid integreeritakse ja 
testitakse kogu süsteemi, peale testimist antakse toode kliendile. Testimisel keskendutakse nii 
loogilistele detailidele kui ka sellele,  kas tarkvara oma funktsionaalsuse mõttes esitatud 
nõudeid täidab, st et sisendist tekiks oodatav väljund.

5. Kasutamine ja hooldus – tavaliselt kõige pikem faas. Muudatusi on vaja teha mitmel 
põhjusel: kasutajad avastavad vigu, ümbrus ja töökeskkond muutuvad, klient avastab, et tal 
oleks veel mingit funktsionaalsust vaja. See faas kordab kõiki eelnevaid faase juba 
olemasoleva programmi kallal.

Iga faasi tulemiks on üks või mitu dokumenti, mis kinnitatakse. Järgmine faas ei tohiks alata enne, 
kui eelmine on lõpetatud. Faasidel on teatav ülekate ja info edastamine ühelt teisele: näiteks 
kavandamise käigus avastatakse probleemid nõudmistega jne. Seega originaalis pole koskmudelile 
vastav protsess päris lineaarne, vaid arendustegevused toimuvad iteratsioonidena (vt ka joonist). 
Hooldamisetapp võib näiteks nõuda kõigi teiste etappide kordamist.
Probleemid:
• otsused tehakse varajases faasis ja süsteem ei tee seda, mida kasutaja tahab (nõudmised varakult 

külmutatud) Samas ei tea ka klient alguses, mida ta tahab ja tema ebakindlus on täiesti loomulik 
nähtus.

• tekib halva struktuuriga süsteem, sest kavandamise probleemid püütakse hilisemate trikkidega 
lahendada (ehkki kõik peaks alguses selga ja nö paigas olema, tuleb ikkagi “tagasi pöörduda” ja 
hakata muudatusi tegema, kuid süsteem ei ole sellele vastavalt ehitatud).

• halb on liiga range jaotus faasideks
• klient peab olema eriti kannatlik, sest temani ei jõua töötavat versiooni enne kui päris lõpus. Ja 

kui siis midagi ei klapi on katastroof
• ka arendajatele võib tekkida probleeme, nö tegevuste plokkeerimine – nt ei saa osa seltskonda 

midagi tegema asuda enne kui eelmised pole oma tööd lõpetanud.
Sobiv kasutada siis, kui nõudmised on väga selgelt paigas. Seda mudelit sobib kasutada ka 
süsteemi osade tootmiseks. Mudel on selge ja lihtne ja igal juhul parem kui mittemidagi.

Evolutsiooniline mudel (Evolutionary development) 
Arendatakse esimene versioon tarkvarast, see esitatakse kasutajale uurimiseks ja arvamuse 
avaldamiseks, parandatakse/ täiendatakse/ täpsustatakse seni kuni saadakse kasutajat rahuldav 
süsteem. Sellel mudelil puudub eraldi spetsifitseerimine, arendus, valideerimine, vaid kõik toimub 
läbisegi koos tiheda tagasisidega kasutajalt. 
Eristatakse kahte alamtüüpi:

1. Avastav arendamine (Exploratory development) – töötatakse koos kliendiga, et “avastada” 
tema nõudmised ning jõuda lõpliku süsteemini. Realiseerimist alustatakse sellest süsteemi 
osast, millest saadakse aru ja vastavalt kliendi ettepanekutele täiendatakse süsteemi.

2. Prototüüpide valimine (Throw-away prototyping) – eesmärk on aru saada kasutaja soovidest 
ja koostada parem nõudmiste kirjeldus. Pärast seda tekkiv prototüüp keskendub nende 
osadega eksperimenteerimisele, mida kehvasti mõisteti.

Enamasti on see protsess efektiivsem võrreldes koskmudeliga. Eelis on see, et spetsifikatsioon 
areneb inkrementaalselt ehk osade kaupa. Kasutajatel tekib tasapisi parem arusaamine sellest, mida 
nad tahavad ja see kajastub süsteemis juba arendamise järgus.
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Probleemid
Inseneriteaduse ja protsessi haldamise seisukohast on kolm probleemi:
1. Protsess ei ole nähtav. Juhid ei suuda progressi mõõta – kui palju on tehtud ja kui palju veel 

teha. Kui õnnestub kiirelt ja suuremate probleemideta arendada, on mõttetu toota 
dokumentatsiooni iga vaheversiooni kohta (need ei ole pärast kasutatavad).

2. Süsteem on kehvalt struktureeritud. Pidev muutmine rikub struktuuri. Uute muudatuste 
sisseviimine võib muutuda veelgi kallimaks.

3. Prototüüpimiseks võib olla tarvis erivahendeid ja tehnikaid. Saab küll kiirelt arendada, kuid 
arendusvahendid ei pruugi seda toetada. Lisaks ei jätku inimestel oskusi.

Sobida võib see protsess väikestele (kuni 100 000 rida) ja keskmistele (kuni 500 000 rida) 
süsteemidele, millel on lühike eluiga (kasutusaeg ei ole pikk). Siis ei jõua probleemid hilisemate 
muudatustega veel teravaks muutuda. 
Kasutatav oleks ka segu koskmudeliga: luua uus prototüüp, aga sellele vastav tarkvara arendada 
konservatiivsema koskmudeli järgi. Või siis selgelt arusaadavad osad arendada koskmudeli baasil ja 
segaste kohtade jaoks kasutada evolutsioonilist mudelit koos prototüüpimisega.

Korduvkasutusele orienteeritud mudel (Reuse-oriented development) 
Tavaliselt ikka midagi korduvkasutatakse. Tihti juhtub see nö kogemata, sest inimene lihtsalt teab 
mingit koodi, mis on sarnane antud projektile ja sobib kasutada. Koodi muudetakse ja lisatakse oma 
süsteemile. Selline lähenemine on ka osa kiirest süsteemiarendusest (evolutsioonilise mudeli puhul).
Viimastel aastatel on selline lähenemine muutunud tõsisemaks ja saanud tarkvaraarenduse oluliseks 
osaks (Komponenttehnoloogiale põhinev arendus). Tugineb suurele komponentide baasile ja 
võrgustikule, mis need komponendid integreeriks. Mõnikord on need komponendid lausa eraldi 
süsteemid (mõiste COTS – Commercial Off-The-Self system), mille abil saab lisada teksti 
vormindamist, arvutmist jme. Nõudmiste spetsifitseerimine ja lõpus süsteemi valideerimine 
sarnaneb teistes protsessides toimuvale, see aga mida vahepeal tehakse, on sootuks midagi muud:
• Komponentide alalüüs (component analysis) – vastavalt nõudmistele otsitakse komponente. 

Tavaliselt kõike ei leita.
• Nõudmiste muutmine (requirements modification) – nõudmisi analüüsitakse lähtudes nendest 
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komponentidest, mis leiti ja tehakse väikesed muudatused, et vastata komponentidele. Alati 
muidugi ei saa ja süsteem peab siiski tegema seda, mida vaja on. Võidakse ka uuesti komponente 
uurida alternatiivse lahenduse leidmiseks.

• Süsteemi kavandamine koos korduvkasutusega (system design with reuse) – kavandatakse 
süsteemi raamistik või kasutatakse olemasolevat, arvestatakse komponentidega ja püütakse nad 
raami mahutada või kohandatakse raam vastavalt komponentidele. Võib tekkida ka vajadus päris 
uue tarkvara järele.

• Arendus ja integreerimine (development and integration) – vajalikud osad programmeeritakse 
juurde, olemasolevad integreeritakse, integreerimine on pigem arenduse osa, kui eraldi etapp.

Eelised:
• vähendab nullist programmeeritavat osa uues tarkvarasüsteemis
• vähendab maksumust ja riske
• saab enamasti kiiremini valmis
Puudused:
• komponendid ei pruugi vastata täpselt kliendi nõudmistele ja nii ei vasta ka süsteem
• süsteemi arendamise üle võib kaduda kontroll, kui komponenide ja nende versioonide üle 

korralikult arvet ei peeta. Komponentide haldamine on lisatöö.

Hübriidmudelid
Kõigil mudelitel on omad puudused ja eelised. Suure süsteemi puhul on erinevate osade jaoks 
mõistlik kasutada erinevaid mudeleid. Lisaks peaks saama kasutada iteratsiooni, kus protsessi osi 
kordama tuleb hakata, sest süsteem areneb ja nõudmised muutuvad. Spetsifikatsiooni arendatakse 
koos tarkvaraga. Probleem tekib sellest, et spetsifikatsioon on traditsiooniliselt lepingu osa.

Inkrementaalne arendus (incremental development) 
Tarkvara spetsifikatsioon, kavand ja realisatsioon on tükeldatud osadeks, mida arendatakse järjest ja 
kordamööda. (Mills jt 1980) Tulemusena peaks vähenema ümbertegemiste hulk ja ka kliendid 
saavad võimaluse oma vajadusi pikema aja vältel ringi mõelda. See mudel kombineerib lineaarse 
arenduse iteratiivse mõtlemise ja prototüüpimise.
Alguses määratakse nõudmised üldisemal kujul, samuti millised teenused on tähtsamad ja millised 
vähemtähtsad. Edasi määratakse tarneosad – mitme tarnena ja millest koosnevana klient oma 
tarkvara saama hakkab. Iga osa peab andma süsteemi kindla funktsionaalsuse, sh tootmist 
alustatakse kõrgema prioriteediga osadest. Kui osad on määratud, võetakse ette 1. osa ja hakatakse 
seda detailiseerima, kasutades selleks sobivaimat protsessi (ja miks ka mitte koskmudelit). 
Samaaegselt saab täpsustada teiste osade nõudmisi, kuid töös oleva tüki omad on külmutatud. Kui 
väga vaja, pöördutakse nende juurde tagasi hiljem. Kui tükk saab valmis, tarnitakse see kliendile, 
kes saab selle töösse rakendada.
Klient saab juba proovida, katsetada ning tal on lihtsam kujundada nõudmisi järgmiste osade jaoks 
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(või sama osa hilisemate versioonide tarvis). Uued osad liidestatakse olemasolevatega. Kõiki osi ei 
pea arendama sama protsessi kasutades.

Eelised:
1. Klient ei pea lõputult ootama, esmaseid soove saab juba rahuldada, juba saab tööd teha
2. Esimesed osad on ka justkui prototüübid, mis aitavad järgmiste osade funktsionaalsust 

täpsustada, kliendil hakkab tekkima mingi kogemus ja arusaamine.
3. Kogu projekti läbikukkumise risk on väiksem. Probleemid võivad tekkida mõnede osadega, kuid 

eeldatavasti mitte kõigiga.
4. Et kõrgema prioriteediga osad esimestena töösse saavad, läbivad nad ka intensiivsema testimise 

kliendi enda poolt.
5. Maandab tehnilisi riske – kui kõige uuemat riistvara (see ei pruugi olla arvuti) pole veel arenduse 

alguses võimalik saada, siis saab tööd alustada nendest osadest, mis riistavarast tugevalt ei sõltu 
jms

Probleemid:
Paraja suurusega osade fikseerimine – ei saa olla liiga suur ega liiga väike (mitte enam kui 20 000 
koodirida) ja lisaks tagama süsteemi ühe konkreetse funktsionaalsuse. Parajat suurust on raske 
saavutada ja õnnetuseks kasutatakse tihti sama funktsionaalsust süsteemi erinevate osade juures.

Seda mudelit kasutab tänapäeval tuntuim meetod XP – “extreme programming”.

Spiraalne arendus (Spiral development)
Spiraalse arengumudeli pakkus esimest korda välja Boehm 1988 a. Protsessi kulgemist kujutab 
spiraal. Iga keerd on mingi tarkvaraprotsessi faas. Esimene kordus võib olla näiteks seotud süsteemi 
teostatavuse uurimisega, teine nõudmiste kirjeldamisega, järgmine kavandamisega jne. Mitu kordust 
on enamasti seotud tarkvara realiseerimisega, kus tema ehitamine toimub inkrementaalselt. 
Alustatakse spiraali keskelt ja liigutakse päripäeva.
Iga kordus on jaotatud 3 kuni 6 sektorisse (erinevad autorid jagavad erinevalt). Sektorite 
töömahukus ei pruugi olla ühesugune. Boehm'i järgi on sektoreid neli:
1. Eesmärkide seadmine (Objective setting) – määratakse selle faasi ehk spiraalikeeru eesmärgid, 

piirangud protsessis, tulemused, juhtimisplaan, võimalikud riskid, alternatiivsed strateegiad 
lähtudes riskidest.

2. Riskide hindamine ja maandamine (Risk assessment and reduction) – iga leitud riski jaoks 
tehakse analüüs, võetakse midagi ette riskide maandamiseks (nt risk, et nõudmised pole 
adekvaatsed: tehakse prototüüp)

3. Arendus ja valideerimine (development and validation) – valitakse arendusmudel, mis lähtub 
hinnatud riskidest (mudel peab olema selline, mis riske vähendada aitab). Nt kui kasutajaliides 
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on suurim risk, siis võib aidata prototüüpimisele tuginev arendus.
4. Planeerimine (planning) – projekt vaadatakse üle ja tehakse otsus, kas jätkata järgmisel 

spiraalikeerul, kui otsustatakse jätkata, tehakse järgmise faasi jaoks plaan.

Selle mudeli kõige suurem erinevus teistest on riskidega arvestamine. Risk – so miski, mis saab 
untsu minna. Riskide tõttu ületatakse tähtajad ja maksumus, seepärast peab riskidega arvestama. 
Konkreetseid faase, nagu kavandamine või spetsifitseerimine ei eristata.

WINWIN Spiraalne mudel (vastastikkuse kasu spiraalne mudel)
1998 pakkus spiraalmudeli autor Boehm välja uue versiooni sellest mudelist, kus tõsine rõhk on 
arendajate ja klientide vahelistel läbirääkimistel. Sest tavaliselt ei ole nii, et klient räägib kohe 
ära kõik oma soovid selgelt ja arusaadavalt. Pigem tekib vaidlus, kuidas paika saada juba räägitud 
kolmnurga nurgad – seada sobivusse süsteemi suutlikkus ja fuktsionaalsus maksumuse ja ajaga. 
Kirjeldatava mudeli eesmärk on, et kõik võidaksid (win). Klient saab süsteemi, mis enamusi tema 
soove rahuldab ja arendaja võidab realistliku eelarve ja tähtaegade osas.
Boehm kirjeldab iga spiraalikeeru alguses täiendavad läbirääkimiste faasid, mille käigus tuleb:
1. Määrata süsteemi või süsteemi osa eest vastutaja (ingl stakeholder). See on keegi asjapulk 

kliendi poolelt, kes just sellest osast huvitatud on ja keda autasustatakse õnnestumise puhul või 
kes saab kaigast ebaõnnestumise korral.

2. Määrata vastutajate “võidu tingimused” (win conditions).
3. Läbirääkimised vastutajatega, et nende tingimused oleksid vastavuses arendajate tingimustega, et 

mõlemal pool oleks win.
Kui läbirääkimised on lõppenud vastastikuse kasuga, st mõlemad pooled on tingimustega nõus, saab 
asuda nö asja kallale. Lisaks määrab WINWIN mudel protsessi verstapostid (nn anchor point), mille 
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Tarkvaraprotsess, üldised protsessimudelid.

abil vaadata, kas üks keerd on läbi saanud ja on otsuste tegemise aeg, enne kui projektiga edasi 
minna.

Prototüüpimisele orineteeritud mudel
Kui kasutajal või arendajal on detailid ebaselged, võib kasu olla prototüüpimisele oreinteeritud 
arendusmudelist. Prototüüp aitab määrata nõudmisi. Etapid on järgmised:
• Nõudmiste kogumine – seda tehakse üldisemal tasemel ja samas ka fikseeritakse, kus on 

kindlasti vaja edaspidi täpsustama hakata.
• Kiire kavandamine -  keskendub nö nähtavale osale (s/v, vormid jms) ja selle tulemuseks on 

prototüüp. Klient hindab prototüüpi ja oskab nüüd ehk ka oma soove täpsustada. 
• Järgneb iteratsioon, kuni prototüüp on paremaks seatud ja rahuldab kasutajat. Samal ajal on ka 

arendajal uusi teadmisi soovide kohta. 
• Igal juhul peab prototüüpi saama kiiresti luua kasutadaes selleks abivahendeid.
Probleemid:
Klient ei saa aru, et prototüüp püsib enamasti koos “kleeplindi ja nätsu abil”. Et tegelikult selleks, et 
saada korralikku töötavat süsteemi, tuleb kõike otsast alata ja olemasolev asi ära visata. Ta nõuab 
visalt väikeste “vigade kõrvaldamist” ja programmi töösse andmist.
Selle tulemusena arendaja kiirustab, kasutab esimesi ettejuhtuvaid ja lihtsaid vahendeid, 
ebaeffektiivseid algoritme jne. Hiljem aga unustab, et see oli mõeldud ajutisena. Ei ole midagi 
püsivamat kui ajutised lahendused.
Kui aga mängureeglid kohe alguses paika panna, peaks see mudale päris hästi töötama.

RAD (rapid application development) mudel
RAD kuulub inkrementaalsete arendusprotsesside alla, kuid tema rõhuasetus on hästi lühikesel 
arendusfaasil. Kiirus saavutatakse komponent-tehnoloogiat kasutades, kuid aluseks on lineaarne 
mudel. Kui nõudmised on selged ja paigas, tehakse vastavaid abivahendeid kasutades süsteem 
valmis 60 .. 90 päevaga. Seda meetodit kasutatakse peamiselt infosüsteemide arendamiseks. Välja 
tuuakse järgmised faasid:
• Tegevuste modelleerimine – milline info juhib süsteemi tegevusi, millist infot tekitatakse ja kes 

tekitab, kuhu info läheb, kes infottöötleb jms.
• Andmete modelleerimine – tuvastatud info sätitakse andmeobjektideks ning neile lisatakse 

atribuudid.
• Protsessi modelleerimine – kuidas liigub info, kuidas toimub info lisamine, muutmine, 

kustutamine ja taasesitamine.
• Rakenduse genereerimine – rõhudes korduvkasutusele, kasutades komponenttehnoloogiat ja 

RAD vahendeid genereeritakse rakendus. (4. generatsiooni keeled)
• Testimine -  valmis komponendid peavad olema eelnevalt testitud, peaks ka see faas kiiremini 

sujuma. Testida tuleb uusi komponente ja loomulikult ka liideseid.
Probleemid:
• Suurte (kuid siiski liigenduvate) süsteemide korral on vaja palju inimressurssi.
• Tuleb tunda RAD tehnoloogiat.
• Iga rakenduse korral RAD ei sobi – nt kui süsteemi ei saa jaotada sobivatesse moodulitesse, kui 

on oluline töökiirus.
• Tehnilised riskid on kõrged – palju uut tehnoloogiat, tihe suhtlemine teiste rakendustega.
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Komponenttehnoloogiale tuginev arendus (Component-based 
development)
See ei pruugi olla automaatselt RAD, sest komponentide korduvkasutamist saab organiseerida ka 
ilma RAD vahenditeta. Komponenttehnoloogia on tehniliselt kasutatav objekt-orienteeritud tarkvara 
tootmise juures. Kui loodud klassid on tehtud korralikult (on lähtutud kapseldamise ja info peitmise 
printsiipidest jms), siis on võimalik nende klasside korduvkasutamine teistes rakendustes.
Oma olemuselt on see arendus spiraalne ja iteratiivne.
Kõigepealt selgitataske välja klasside “kandidaadid”. Selleks uuritakse töödeldavaid andmeid ja 
algoritme, mis andmetega midagi tegema peavad. Andmed ja algoritmid seotakse klassideks. 
Otsitakse üles kõik juba varem tehtud klassid. Kui kandidaadid on käes, siis vaadatakse, äkki on 
juba sellised klassid olemas. Kui on, siis võetakse nad kasutusele. Puuduvad klassid aga 
programmeeritakse juurde. Seejärel tehakse rakenduse esimene versioon, kasutades vanu ja uusi 
klasse. Ja iteratsioon jätkub komponentide leidmisega.

Et kirjeldatud protsessimudeleid edukalt kasutada, on vaja nad kõigepealt sobitada konkreetse 
meeskonnaga. Et see paremini õnnestuks, on arendatud vastavad vahendid analüüsimaks hetkel 
kasutavat protsessi, organiseerida töid, juhtida ja jälgida protsessi kulgemist. Need peaksid olema 
mingid projektijuhtimise vahendid. Igatahes tuleks leida meeskonna jaoks sobiv mudel. Edasi saab 
kasutama hakata tarkvaraarendust toetavaid tehnilisi vahendeid.

CASE (Computer-aided Software Engineering)-vahendid
CASE-vahend on tööriist, mis toetavad haldajaid ja tegijaid kõigi tarkvaraprotsessi tegevuste juures. 
Nad automatiseerivad haldamist, säilitavad kõiki tooteid, mis protsessi käigus tekivad (NB, need ei 
ole ainult programmikoodid), aitavad analüüsi, kavandamise, kodeerimise ja testimise juures. Kõik 
need CASE-vahendid võivad olla ühendatud ühte keerulisse keskkonda. 
CASE vahendid on vajalikud selleks, et vähendada pingutusi tarkvara valmistamisel. Nad 
võimaldavad vaadata tarkvaraarendusele teise nurga alt. Lõppkokkuvõttes peaksid tulema paremad 
tulemused ja kvaliteetsem tarkvara.

Korralik töökoda on selline, 
1. kus on vajalikud tööriistad, millest on abi tootmise iga etapi juures
2. kõik on paigutatud nii, et vahendid on kiiresti leitavad ja mugavalt kasutatavad
3. seal on meistrimees, kes saab aru, kuidas neid tööriistu efektiivselt kasutada
Sellistele tingimustele peab vastama ka CASE-vahend ning selle kasutaja.

CASE vahendid hakkasid tekkima alles 1990 aastatel. Seni tegid tarkvaraarendajad süsteeme vaid 
teiste jaoks. CASE vahendid sisaldavad tavaliselt:
• kavandiredaktoreid, 
• andmesõnastikke, 
• kompilaatoreid, 
• silureid, 
• vahendeid süsteemi ehitamiseks jne
Pakutakse ka tuge, et mõned tegevused automatiseerida ja pakkuda infot arendatava tarkvara kohta.

Mõned näited sellest, mida saab automatiseerida:
• graafilise süsteemimudeli arendamine, kui osa nõudmiste või tarkvara kavandist
• kavandist arusaamine, kasutades selleks andmesõnastikku, milles on info kavandi olemite ja 
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seoste kohta
• kasutajaliidese genereerimine liidese kirjeldusest, mille on kasutaja interaktiivselt loonud
• programmi silumine, kusjuures jagatakse infot käivitatava programmi kohta.
• Programmide tõlkimine vanemast keelest ja versioonist uuemasse.
Hinnakse, et jõudlus võib olla tõusnud isegi 40%, kuid revolutsiooni pole TV arendamises 
toimunud (nagu kunagi ennustati).
Olukorra paranemist piiravad järgmised faktorid.
1. Tarkvara arendamine tugineb ennekõike loovale mõtlemisele. Vahendid suudavad 

automatiseerda rutiinseid, tavalisi tegevusi, kuid katsed kasutada tehisintellekti pole seni 
tulemust andnud.

2. Tarkvaraarendus on grupitöö ja palju aega läheb suhtlemisele teiste grupiliikmetega. CASE-
tehnoloogiad ei toeta seda piisavalt.

CASE-vahendeid saab klassifikatseerida mitmel erineval viisil
1. Funktsionaalsest vaatest e vastavalt vahendite funktsioonidele
2. Protsessi vaatest e milliseid protsessi tegevusi vahend toetab
3. Integreerituse vaatest e kuidas nad on sisemiselt organiseeritud toetamaks protsessi.

Näiteks funktsionaalne jaotus:
• planeerimisvahendid – hindamisvahendid, tabelarvutuse tabelid
• redigeerimisvahendid – tekstiredaktorid, diagrammi redaktorid
• muudatuste haldamise vahendid – nõudmiste jälgimise vahendid, ...
• konfiguratsioonihaldamise vahendid – versioonide haldamine, ...
• prototüüpimise vahendid – eriti kõrgkeeled, visuaalse programmeerimise keeled, kasutajaliidese 

generaatorid, joonistusvahendid
• meetodite tugi – kavandi redaktor, andmesõnastik, koodigeneraator
• keelte töötlemine – kompilaatorid, interpretaatorid
• programmi analüüs – staatilised ja dünaamilised analüsaatorid, viitamiste (Cross-reference) 

generaator
• testimise vahendid – testandmete generaatorid, failide võrdlejad
• silumisvahendid – interaktiivne silumissüsteem
• dokumenteerimsvahendid – lehekülje kujundus, piltide redaktor
• re-engineering tools – viitamiste süsteem, programmi ümber struktureerimise süsteem.

Kokkuvõte
• Tarkvaraprotsess so tegevused tarkvarasüsteemi loomiseks. Protsessimudel on protsesside 

abstraktne esitus
• Kõik protsessid sisaldavad TV spetsifikatsiooni, kavandit ja realisatsiooni, valideerimist ja 

arengut.
• Üldised protsessimudelid kirjeldavad TV protsessi ülesehitust (4  tk alates kosemudelist)
• Iteratiivsed protsessimudelid esitavad TV protsessi kui tegevuste tsüklit. Eelis on, et ei seostata 

end alguses liialt spetsifikatsiooni või kavandiga.
• Nõudmiste väljatöötamise tulemuseks on süsteemi spetsifikatsioon. Lihtsam spetsifikatsioon, 

millest saab aru kasutaja ja detailsem spetsifikatsioon süsteemi arendajatele.
• Kavandamine ja realisatsioon muudab nõudmised töötava süsteemi kirjelduseks ja lõpuks 

töötavaks süsteemiks.
• Valideerimine on kontrollimine, et süsteem vastaks spetsifikatsioonile ja et ta vastaks ka 

kasutajate soovidele.
• Arendamine tegeleb olemasoleva süsteemi modifitseerimisega, et see vastaks muutunud 
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soovidele.
• CASE-tehnoloogia pakub automaatset tuge tarkvara protsessile – üksikutele töödele, protsessi 

tegevustele või kogu protsessile.
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