
Tarkvaratehnika eesmärgid, printsiibid, protsess

Tarkvaratehnika (Software engineering, SE) Sissejuhatus
Software engineering eestikeeli tarkvaratehnika on tarkvara (TV) projekteerimist, teostust, 
testimist ja dokumenteerimist hõlmav teadusharu või siis hoopis tegevusharu?
Kõik me sõltume keerulistest arvutisüsteemidest. tarkvara moodustab ühe suurema ja kallima osa 
kogu süsteemist ja seepärast on eesmärk temaga seotud kulude vähendamine ehk efektiivsem 
tarkvara tootmine. Et tarkvara on abstraktne, ei piira teda füüsika ega teised loodusseadused jms ja 
nii võib asi väga keeruliseks minna.

Ajaloost
50-tel hakkas arvuteid massiliselt juurde tekkima ja nende hind tänu tehnoloogia muutumisele 
vähenema. Arvuteid hakati kasutama kommertsaladel. Vastupidi – tarkvarasüsteemid, mis neil 
jooksid, kasvasid ise ja loomulikult kasvas ka hind. Probleemiks muutus kvaliteet ja piisava 
tööjõudluse saavutamine. See, mis oli tööstuses tavaline häda – järgimata ajagraafikud (hilinemised 
isegi aasta), piire ületav maksumus, kvaliteediprobleemid – jõudis ka tarkvaratööstusesse. Arvutite 
ja tarkvara kasutamise laienemine suurendas vajadust tarkvaratoodete järele ja seega suurema hulga 
arendajate järele. Ühiskonna nõudlus automatiseeritud süsteemide ja teenuste järele viis välja sinna, 
et tarkvarasüsteemide vead võisid saada eluohtlikeks.

Probleemidest
Algusest peale oli probleemiks kvaliteet, hind ja aeg. Pidev ebakindlus nii arendamise, 
tähtaegade, kvaliteedi, kulude ja kasutajapoolse rahulolu osas. Ja probleemid kasvasid siis, kui 
tarkvaratootmine kasvas ja tekkis tööstus.

Probleemide põhjused on järgnevas:
Tarkvaratooted on kõige keerulisemad inimese poolt loodud süsteemidest, neil on oma olemuselt 
vastuolulised omadused (keerukus, nähtamatus, muutuvus, ...) isegi probleeme on keerukas täpselt 
määratleda, mida siis rääkida veel nende lahendamisest.
Programmeerimise tehnikad ja protsessid, mis töötasid hästi üksisiku või väikese grupi tasandil 
mõõduka suurusega tarkvaratoodete jaoks, ei olnud kohandatavad suuremate ja keerukamate toodete 
loomiseks (miljonid koodiread, arendusaeg üle aasta, arendajaid sadu).
Kliendid aga ootavad, et tarkvara oleks kvaliteetne ning saaks valmis aktsepeeritava tähtaja ja 
ajagraafikuga.

Mõiste Software Engineering käidi esimest korda välja NATO poolt toetatud konverentsidel 1968 
Saksamaal ja 1969 Itaalias. Seal käsitleti TV tootmisega seotud probleeme ja kriisi tarkvara 
tootmises. Seal kasutati esimest korda sõnapaari SE ja oli algselt esitatud provokatsioonina. 
Engineering on tõlgitud kui inseneriteadus. Seega võime öelda, et nimetatud distsipliin on pärit 
Euroopast ja levis sealt edasi USAsse.

Ehkki termin on laialdlaselt kasutusel, on siiski erinevad arusaamad tema sisu osas, kuid üks on 
kindel – see ei ole ainult programmi kirjutamine, vaid teemad hõlmavad ka kvaliteeti, ajakavasid, 
tasuvust ning põhimõtete ja korra tundmist ja rakendamist.

SE2004 (soovituste kogum terve SE-d õpetava õppekava jaoks) toob välja kolm tarkvaratehnika 
definitsiooni:
Inseneriteaduse printsiipide ja meetodite rakendamine ja kasutamine, et saada ökonoomselt valmis 
tarkvara, mis on usaldusväärne ja töötab tegelikul masinal (Bauer 1972)
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Tarkvaratehnika on inseneriteaduse vorm, mis rakendab informaatika ja matemaatika printsiipe, et 
saavutada tasuvad lahendused tarkvaraprobleemidele.

The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation,  
and maintenance of software (IEEE 1990)

Inseneriteadustele ja inseneride tegutsemisele on omane:
1. Inseneride tegevus koosneb mitmete otsuste tegemisest, erinevate võimaluste hindamisest ja 

igas otsustuspunktsi tuleb teha otsus, mis on sobilik antud olukorras ja antud töö jaoks. 
Sobivuse üle saab otsustada nt maksumust ja eeldavat kasu võrreldes.

2. Insenerid mõõdavad, hindavad mõõtmistulemusi, lähendavad ja üldistavad lähtudes 
kogemusest ja empiirilistest andmetest.

3. Insenerid rõhutavad korrastatud protsessi vajalikkust kavandi loomisel ning oskavad töötada 
efektiivselt meeskonna osana.

4. Inseneril võib olla mitu rolli: uurimine, arendamine, kavandamine, tootmine, testimine, 
konstrueerimine, haldamine, aga ka müümine, konsulteerimine ja õpetamine.

5. Insenerid kasutavad tööprotsessis  süstemaatiliselt töövahendeid. Sobiva vahendi valik ja 
kasutamine on oluline nende töös.

6. Insenerid edendavad ametiorganisatsioonide kaudu printsiipide, standardite ja edulugude 
(best practice) arendamist ja valideerimist.

7. Insenerid kasutavad korduvalt nii kavandeid kui tehiseid.
Nimetatud mõtted peaksid saatma ka tarkvaraarendaja elu.

Uurimine & teadus
Ülikoolide professorid (Dijkstra, Perlis jt) teadvustasid varakult korra ja täpsuse sisseseadmise 
vajalikkuse tarkvara tootmises. 1960 ja 1970 aastatel tehti edusammme nii tööstuses kui ka 
akadeemilistes ringkondades heade tarkvaratoodete iseloomustamiseks ja ärilise aluse rajamiseks. 
1980-l aatatel loodi Carnegie Mellon University juurde SEI (Softeware Engineering Institute). 
Tegevus toimus ka Euroopas ja Jaapanis. Hoolimata erinevate meetodite väljatöötamisest on 
tarkvaraprojektide läbiviimine ikka problemaatiline ja nii väidavad mõned asjatundjad, et 
tarkvaraarendus on jätkuvalt pidevates piinades (Pressmann). Optimistlikumad vaatlejad 
(Sommerville) leiavad, et siiski 1968st aastast on palju arenenud ja me teame:
• olulisi tegevusi tarkvara arendamiseks
• efektiivseid meetodeid tarkvara spetsifitseerimiseks, kavandamiseks ja realiseerimiseks
• uusi ülesmärkimisviise ja töövahendeid, mis peaksid lihtsustama suurte ja keeruliste süsteemide 

tootmist

Mis on mis?
Tarkvara (Software) on programmid koos dokumentatsiooniga. Sõna pärineb John W. Tukey'lt 
aastast 1957 .
Tarkvara ei ole sama, mis arvutiprogramm. Dokumentatsioon süsteemi ehitusest ja kasutamisest, 
konfigureerimisinfo ja konfiguratsiooonifailid, mis tagavad tarkvara korrektse töötamise koos 
programmidega, samuti informatsioon, mida arvutisüsteem töötleb, moodustavad tarkvara.
Eristatakse kahte tüüpi tarkvara:
üldne rakendustarkvara – eraldiseisev tarkvara, mida turul müüakse laiadele rahvamassidele
spetsiaalne tarkvara – kliendi tellimusel arendatud tarkvara tema vajaduste rahuldamiseks.
Kõige olulisem erinevus on see, et üldise tarkvara spetsifikatsiooni (mida tarkvara teeb või mida 
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tarkvaraga teha saab) määrab arendaja, spetsiaalse tarkvara puhul aga klient/tellija.

Inseneriteadus
TT on inseneriteaduse haru, mille keskmes on teooria, teadmiste ja oskuste rakendamine, et 
efektiivselt ja asjatundlikult ehitada valmis tarkvarasüsteemid, mis rahuldaksid kasutajate ja ostjate 
vajadusi. Ta hõlmab kõiki tarkvara ehitamise etappe spetsifikatsioonist kuni kasutusse andmiseni ja 
kasutuses hoidmiseni. 
Inseneriteadustest tulenevaid teooriaid, meetodeid ja vahendeid rakendatakse tarkvara arendusse.
Kui sobivad lahendused puuduvad, püüavad insenerid need välja mõelda. Nad arvestavad 
organisatsiooniliste ja finantsiliste piirangutega.

TT on kasutatav nii väikeste, keskmiste kui ka suurte süsteemide loomisel. Suunised antakse 
tarkvara elutsükli kõigi osade jaoks.
Tarkvaraarenduse elutsükkel koosneb:
• vajaduste analüüsist ja iseloomustamisest (analysis)
• kavandamisest (design)
• ülesehitamisest ehk realisatsioonist (construction/implementation)
• testimisest (testing)
• tööst (tarkvara kasutatakse)
• hooldusest (maintenance)

TT kasutab erinevaid meetodeid, protsesse, tehnikaid ja mõõtmist. Ta kasutab vahendeid, mis 
aitavad tarkvara arenduses, tarkvara detailide analüüsil ja modelleerimisel, kvaliteedi hindamisel ja 
juhtimisel ja kindlustab organiseeritud lähenemise tarkvara arengule ja taaskasutamisele.
Kuna vahendeid on palju ja erinevaid, on TT üheks eesmärgiks eesmärgiks valida välja just need 
töövahendid, meetodid jms, mis sobivad kõige paremini antud arenduskeskkonda. TT hõlmab nii 
üksiküritajaid kui ka arendajate meeskondi.
TT on kasutatav igas arvutitega seotud vallas, kus arendamisel on olulised professonaalsus, 
kvaliteet, tähtajad ning maksumus.

Kui lihtsalt programme kirjutada, siis on see programmeerimine, kui aga seal juures tugineda 
tunnustatud tarkvaratootmise tehnika standarditele, on tegemist tarkvaratehnikaga.

Erialaliidud – IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ja ASM (Assotsiatsion of  
Computing Machinery) tegelevad SE probleemidega ja annavad välja ajakirju ning korraldavad 
konverentse.
Transactions on SE alates 1975 a (IEEE ajakiri)
ACM SE Group – erialaliidu grupp, ka 1975

Kokkuvõtteks:
• Tarkvara (software) – arvuti programmid, protseduurid ja soovitavalt nendega seotud 

dokumentatsioon ja andmed, mis tagavad arvutisüsteemi töötamise.
• Inseneritehnika (engineering) – teaduslike teadmiste süstemaatiline rakendamine, et luua ja 

ehitada praktiliste probleemide lahendamiseks mõistliku hinnaga lahendusi, mis on rakendatavad 
inimkonna teenistusse.

• Tarkvaratehnika (SE) on inseneriteaduse vorm, mis rakendab arvutiteaduse (CS) ja 
matemaatika printsiipe, et saada mõistliku hinnaga lahendusi tarkvara probleemidele.
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Tarkvaratehnika raamistik
Tarkvaratehnika raamistik on eesmärkide, printsiipide ja protsessi näol kirja pandud Ross'i, 
Goodenough ja Irvine'i poolt 1975 (Software Engineering: Process, Principles and Goals).

Eesmärgid 
Tarkvaratehnika seab eesmärgiks luua tarkvara, mis on:
• Laitmatu (correctness) – tarkvara peab olema realiseeritud selliselt, et ta vastaks esitatud 

nõuetele, st teeks seda, mida vaja õigesti, täielikult ja ennustatavalt. Soovitu saavutatakse 
muuhulgas koodi kvaliteedi tagamise ja testimise läbi. Tarkvaratoode peab olema parandatav ja 
isetoimetulev, kui tekivad vead. Saavutada saab seda ennekõike korraliku planeerimise ja 
realiseerimisega, mitte aga lõputu testimise ja remontimisega.

• Kasutatav (useability) – kuidas kasutajaskond on võimeline kasutama dokumentatsiooni, 
konkreetset tarkvara realisatsiooni ja üldse kogu toodet. Kasutatavus on tavaliselt kõige 
viletsamalt täidetud eesmärk. Kuid tema saavutamine nõuab ka kõige rohkem. Ühelt poolt on 
tegijaid/tootjaid palju, teiselt poolt on kasutajate kogukond varieeruvate soovide ja vajadustega.

• Majanduslikult tasuv (cost effectiveness) – Kuidas vastavad kasutaja vajadustele kogu arenduse 
ja tööshoidmise kulud. Põhiosa kuludest läheb tarkvarale, sest riistvara kulutused kahanevad aja 
jooksul ja on seega vähem olulised. Majanduslik efektiivsus hõlmab nii tarkvara tootmist kui ka 
tema hooldamist ja täiendamist. Suurte süsteemide loomisel kasutatakse tihti kasvavat 
strateegiat, luuakse kõigepealt toote baas ja sellele lisatakse tükk-haaval soovitud 
funktsionaalsused. Majanduslikult on tarkvaratoode kasumlikum siis, kui tema täiendamine ja 
muutmine on lihtsam ja seega odavam.

Protsess (tegevused)
Protsess koosneb sammudest, mille läbimisel peaks tekkima eesmärkidele vastav tarkvaratoode. 
Protsessi jaoks on mitmeid mudeleid: kosemudel (waterfall model) (Royce 1970), spiraalmudel 
(spiral model) (Boehm, 1988) jne. Erinevaid mudeleid kasutatakse lähtudes tarkvara iseloomust ja 
tootjafirma võimetest. Igal juhul sisaldab protsess teatud samme, mida mudelile vastavalt mingis 
järjekorras täidetakse. 
Põhitegevused, mis mudelites ühel või teisel viisil korduvad on järgmised (nad võivad erinevates 
protsessimudelites kanda ka erinevaid nimesid):
• Nõuded (requirements) – kirjeldatakse lahendamist vajav probleem ning kasutajate soovid, 

täpsustatakse kitsendused, millele süsteem vastama peab.
• Kavandamine (design) – kavandatakse tavaliselt mitmes faasis. Eesmärgiks on paika panna 

kogu süsteemi arhitektuur, määrata süsteemi osad, moodulid. Iga osa (mooduli) jaoks määratakse 
liides, mille kaudu mooduliga suheldakse (seni toimub osade täpsustamine). Kavandi 
täpsustamise käigus tekib moodulite sisemine ülesehitus, mille alusel järgneb realisatsiooni 
etapp. Igal kavandamise etapil uuritakse, tehakse eksperimente, kasutatakse prototüüpe jne.

• Teostamine (implementation) – sellel sammul muudetakse kavand tooteks. Kirjutatakse 
programmi (moodulite) kood, mis järk-järgult omavahel integreeritakse kuni toode valmis saab. 
Etapi jooksul kasutatakse ka prototüüpe, testitakse jms.

• Valideerimine (validation) – valideerida tuleb kogu arendusprotsessi jooksul, mis aga kipub 
ununema. Valideerimine peab algama juba tingimuste üleskirjutamise juures ja tuleb veenduda, 
et tellija ja tootja on asjast ühtemoodi õigesti aru saanud. Sama peab jätkuma kavandamise ja 
teostamise jooksul, et võimalikult varakult vead kõrvaldada. Lõplik valideerimine peab tõestama, 
et toode vastab tellija nõudmistele.

• Tugi (support) – arenduse lõpp ja kasutamise algus nõuavad tootjalt toe osutamist, mille käigus 
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kõrvaldatakse ka kavandamise ja teostamise vigu, samuti selleks, et lisada tootele võimalusi, 
mida tellijad juurde tahavad saada. Osutatav tugi võib ajalises mõttes venida aastate peale ja 
minna üsna palju maksma, isegi rohkem, kui esialgne tootmine.

Printsiibid
TT ala areneb ja printsiibid pole veel lõplikult välja kujunenud. Üldiselt aktsepteeritakse järgmisi 
printsiipe:

Süsteemi kavandamine (system design) – tarkvara on tavaliselt suurema süsteemi osa ja peab 
sellele vastavalt olema kavandatud ja osadeks jaotatud. Tihti toimub tarkvaraarendus koos riistvara 
arendusega. Riistavara arendus soovitati varem külmutada tarkvaraarenduse ajaks. Siiski on leitud, 
et kui uus tarkvara peab kaasa tooma ka riistavara uuendamise, on neid arendusi mõistlik teha samal 
ajal. Nõuete kindlaks tegemine on tihti üks töömahukamaid ettevõtmisi, kuid samas on ta kogu 
süsteemi arendamise alus. Vajalik on tootjate ja tarbijate tihe suhtlemine. Arendatav tarkvara 
tavaliselt juhib kasutajaliidest. Keeruline on ta seetõttu, et arendajatele võib valdkond olla tundmatu 
ning tellijate soovid kipuvad töö käigus muutuma. Eriti muutuvad soovid juhul, kui antud 
valdkonda esimest korda arvutiseerima hakatakse (või senist olukorda põhjalikult muuta tahetakse). 
Kasutaja jaoks võib tööde tegemine muutuda ja ta ei suuda/taha sellega leppida. Esimene printsiip: 
TT on osa suuremast süsteemi kavandamise protsessist, ta peab hakkama saama ja leppima 
süsteemi vigaselt kirjeldatud ja hägusa olemusega ning tegema kõik selleks, et lõpp-produkt 
siiski vastaks maksimaalselt kasutaja soovidele.

Tarkvara kavandamine (software design) – jälgida/kasutada tuleb järgmisi kontseptsioone:
• Modulaarsus kirjeldab süsteemi struktuuri.
• Abstraktsioon ja informatsiooni peitmine selgitavad välja süsteemi osade olulised 

kättesaadavad omadused ja muudavad ebaolulised kättesaamatuks.
• Omavahel seotud asjad peaksid ka füüsiliselt lähestikku paiknema (mitte riistvara, vaid 

süsteemi osade mõttes)
• Ühtne vorm tagab kokkusobivuse
• Usalduslikkus tagab, et informatsioon, mille alusel süsteemi korrektsust tõestatakse peab 

olema täpne.
Sellistele põhimõtetele vastavalt on süsteemi mugavam ülesehitada objekt-orienteeritud 
meetoditega, eriti aitab see seostatud asjade lokaliseerimisele. Teine printsiip: loetletud 
kavandamise meetodite kasutamine toetab tarkvaratehnika eesmärkidele vastava tarkvara 
arendust.

Tarkvara protsessi tugi (Software Process Support) – õiged tööriistad on TT-s sama tähtsad kui 
teistel inseneri- ja teadusealadel. Nad suurendavad tootmistöö jõudlust ja vähendavad vigade 
allikaid. Tööriistad varieeruvad väikestest individuaalsetest vahenditest suurte süsteemideni, mis 
kogu meeskonna tööd koos hoiavad. Need süsteemid toetavad tavaliselt tarkvaraarendust nö 
algusest peale, kogu elutsükli jooksul, iga arendaja jaoks. Toetus hõlmab ka dokumenteerimist, 
muudatuste (versioonide) haldust ning funktsionaalsuse tagamist läbi nõudmiste, kavandamise ja 
teostuse. Hea süsteem korjab kokku ja analüüsib informatsiooni, mis tekib süsteemi ehitamise 
jooksul. Sellest peaks olema kasu tarkvaraarenduse protsessi täiustamisel ja efektiivsemaks 
muutmisel. Arendussüsteemid peavad toetama programmeerija kui isiksuse individuaalsust, 
kohanduma tema harjumustele ja vajadustele. Tarkvaraarendusprotsessi järgimine peab toetama 
kavandite ja tarkvara korduvkasutamist. Korduvkasutuse abil saab tõsta nii kvaliteeti kui arenduse 
kiirust, eeldusel, et meil on kasutada valideeritud ja testitud osad (alamprogrammide ja objektide 
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teegid, süsteemi valmis komponendid), mida ei tuleks uuesti ei kirjutada ega testida. Mida enam 
standardiseeritud on süsteemi komponendid, seda kergem on tagada korduvkasutamist. Kolmas 
printsiip: tarkvaraarendusprojekti kvaliteet ja majanduslik tasuvus sõltub otseselt 
tarkvaraarendajatele antava toe kvaliteedist ja tõhususest.

Tarkvaraprotsessi juhtimine (Software Process Management) – tegeleb olemasolevate ressursside 
efektiivse kasutamisega, et saada tehniliselt hästi loodud toode ja parandada organisatsiooni 
võimeid arendustööks. Neljas printsiip: efektiivne tarkvaraarendus saab toimuda ainult siis, 
kui tarkvaraprotsessi tulemuslikult juhitakse.
Protsessi tulemusliku juhtimisega seoses:
• Tarkvaratoodangu kvaliteet sõltub arendajate oskustest, toest, õpetatusest ja motiveeritusest.
• Tavaliselt töötavad arendajad nii tulemuslikult, kui nad saavad vastavalt arendusprotsessi 

piirangutele
• Juhtijad “omavad” protsessi ja saavad seda parandada.
• Protsessi parandamine olemasolevate tehniliste tingimuste raames on prioriteetne tegevus.
• Ehkki tarkvaraarendus on intellektuaalne oskus ja tegevus, on selles ka toiminguid, kus sobib 

kasutada traditsioonilisi juhtimismeetodeid.

Meetodid
Tarkvaraarenduse juures räägitakse ka tarkvaratehnika meetoditest. Meetodid on struktuurne 
lähenemine tarkvara arendamisele, mille eesmärgiks on kvaliteetse tarkvara tootmine mõistliku 
hinnaga.
Erinevaid meetodeid on ajaloo jooksul tekkinud mitmeid. 1970-tel tekkisid struktuursed meetodid 
(nt struktuurne analüüs, mis seisnes funktsionaalsete komponentide leidmises – DeMarco). 1980-90 
aastad tõid turule objekt-orienteeritud meetodid, mis põhinevad objektide leidmisele süsteemist 
(Booch, Rumbaugh). Kõik meetodid tuginevad ideele, et luuakse süsteemi mudel, mida saab nt 
graafilisel esitada ja seda kasutatakse süsteemi spetsifikatsioonina.
Meetod sisaldab komponente:
Süsteemi mudeli kirjeldamine – erinevad mudelid, mille abil süsteemi esitada ja esitusviis 
mudelite ülesmärkimiseks
Reeglid – kitsendused, mis alati kehtivad süsteemi mudelitele
Soovitused – seletused, mis iseloomustavad häid disaini tavasid; soovituste järgimine peaks viima 
hästi organiseeritud süsteemi mudelini.
Protsessi juhtimine – tegevuste kirjeldus, mida järgida süsteemi mudeli loomisel; nende tegevuste 
korraldus.

CASE – Computer-Aided Software Engineering.
See on mitmed erinevad programmid, mida kasutatakse tarkvaraprotsessi tegevuste toetamiseks (nt 
nõuete analüüsimisel, süsteemi modelleerimisel, silumisel, testimisel). CASE-vahendiga kaasnevad 
redaktor mudeli esitamiseks, abi mudelite kontrollimiseks, aruannete generaator, koodi generaator...

Hea tarkvara tunnused
Tarkvara kvaliteedi määravad mitmed erinevad omadused. Need ei pruugi seotud olla sellega, mida 
tarkvara teeb. Nad on hoopis seotud tarkvara käitumisega, lähtekoodiga, dokumentatsiooniga (nt 
reaktsiooniaeg, koodi loetavus). Tarkvaraarenduse meetodid on suunatud sellele, et järgnevate 
omadustega, st head tarkvara luua.

Inga Petuhhov / TLÜ 6/8



Tarkvaratehnika eesmärgid, printsiibid, protsess

Tarkvara eesmärgist sõltuvalt omaduste olulisus varieerub, kuid välja võib tuua 4 üldisemat näitajat:
Hooldatavus – võimalus tarkvara ümber teha kasutajate vajaduste muutudes. See näitaja/omadus 
on väga oluline, sest klientide vajaduste muutumine on tavaline.
Usaldatavus – töökindlus, turvalisus, kindlustatus; süsteemi kokkujooksmine ei tohiks põhjustada 
füüsilist ega majanduslikku kahju.
Efektiivsus/kasumlikkus – süsteem ei tohi töötades asjata aega, mälu jm ressursse raisata, peab 
reageerima mõistliku ajaga
Kasutatavus – tarkvara peab olema kasutatav sihtauditooriumi poolt ilma ülearuste pingutusteta, tal 
on sobiv kasutajaliides ja adekvaatne dokumentatsioon.

Tarkvaratehnika väljakutsed 
ehk millega peab võitlema tarkvaraarendaja 21. sajandil.
Pärand (The legacy challenge) – paljud tooted on arendatud aastaid tagasi, kuid täidavad olulisi 
ärifunktsioone. Väljakutse seisneb sellise tarkvara hooldamises ja muutmises, vältides 
hiigelkulutusi ja jätkates oluliste äriteenuste pakkumist.
Erisugusus (The heterogeneity challenge) – süsteemid peavad töötama hajutatult üle võrgu, arvutid 
ja tugisüsteemid (opsüsteem jms) on erinevad. Arendatakse tehnikaid, mille abil luua tarkvara 
sellisesse heterogeensesse keskkonda.
Üleandmine (The delivery challenge) – traditsioonilised arendusmetoodikad on ajamahukad. Aega 
kulub kvaliteedi saavutamiseks, kuid ärimaailm peab töötama kiiresti. Väljakutseks on suure ja 
keerulise tarkvara lühem üleandmise aeg süsteemi kvaliteeti kahjustamata.
Loetletud väljakutsed ei ole sõltumatud

Professionaalne ja eetiline vastutus
Paljude erialade töötajad peavad arvestama sellega, et nende töö nõuab hoopis laiemat vastutust kui 
lihtsalt tehniliste oskuste omamine ja kasutamine. TV insener teeb oma tööd keskonnas, kus 
kehtivad juriidilised ja ühiskonna seadused. TV tootmine on seotud kohalike ja rahvusvaheliste 
seadustega. TV insenerid vastutavad ka eetiliselt ja moraalselt. Nö standarditele vastav käitumine ei 
ole alati reguleeritud seadustega. Tarkvaraarendaja ei tohi oma elukutsele häbi teha. Oma oskusi 
kasutades peab ta jääma ausaks.

Mõned märksõnad professionaalsest vastutusest:
Konfidentsiaalsus/usaldatavus (Confidentiality) – tuleb ausatada oma töötajate ja klientide 
sõltumatust hoolimata sellest, kas mingi konfidentsiaalsuse leping on allkirjastatud või mitte.
Kompetentsus (Competence) – ei tohi ülehinnata oma oskuste taset, ei tohi teadlikult vastuvõtta 
tööd, mis ületab kompetentsuse piiri.
Intellektuaalse omandiga seotud õigused (Intellectual property rights) – peab olema teadlik 
kohalikest seadustest, mis käsitlevad patente, copyright'i jms. Tuleb jälgida, et töötajate ja klientide 
intellektuaalne omand oleks kaitstud.
Arvuti väärkasutus (Computer misuse) – ta ei tohi kasutada oma tehnilisi oskusi ja väärkasutada 
teiste inimeste arvuteid. Väärkasutus võib olla väga erinev: mängude mängimisest tööandja arvutil 
kuni viiruste sihiliku levitamiseni.

ACM, IEEE ja British Computer Society on publitseerinud Tarkvaraarendaja Eetikakoodeksi 
(Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice). Kuid selles osas ei saa anda 
täpseid käitumisjuhiseid, vaid ennekõike tuleb endal ajusid liigutada. Nt turvalisus vs üleandmisaeg. 
Tead arendajana, et TV turvalisus ei ole veel korralikult testitud, aga ülemus tahab kindlasti TV 
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tähtajast kinnipidades üle anda kliendile probleemisest rääkimata. Mida teed?
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