
Kasutajate nõuded, kasutusmallid, stsenaariumid

Kasutusmallid
(Kasutatud on Penker'i UML Toolkit-i, Fowler'i – UML Destilled ja Larman'i Applying UML and 
Patterns)

Kasutusmallide kirjeldamine
Kasutusmallid (use case) – uuritavas valdkonnas toimuvate protsesside kirjeldus. 
Kasutusmall on dokument, mis kirjeldab soovitavat funktsionaalsust – mida peab süsteem oskama 
teha, et klient sellega rahule jääks. KM on seotud nn välise kliendiga, kes või mis süsteemi abil oma 
tööd teha tahab. 
KM-e saab kirja panna mitmel kujul. Erinevad meetodid kasutavad veidi erinevaid mõisteid, kuid 
igatahes tuleb alustada millestki sellisest, mis teeb selgeks, kuidas kasutajad süsteemi kasutama 
hakkavad (peale kõige üldisema kirjelduse esitamist).

Nõuded
Nõudmised (requirements) on võimekus ja tingimused, millele süsteem vastama peab. Kõige 
olulisem nõuete analüüsil on leida, selgeks rääkida, teistele edasi anda ja meelde jätta, mida 
tegelikult vaja on. Meelde jätmine eeldab tavaliselt üleskirjutamist, soovitavalt sellisel kujul, millest 
on kasu nii kliendile kui ka arendusmeeskonna liikmetele.

Nõuete leidmisega alustatakse UP metoodika puhul algatusfaasis (kuid ei tegeleta ainult sellega!). 
UP ei too eraldi välja ühtegi meetodit kliendilt tema soovide teadasaamiseks (requirements  
elicitation method ), vaid peab sobivaks mida iganes. Oluline on tulemus.

Kasutajate nõudeid süsteemile ehk soove ehk vajadusi saab jaotada gruppidesse. Üks võimalikke 
jaotusi on funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded. Sellele väga üldisele jaotusele 
alternatiiviks pakutakse UP kontekstis FURPS+ mudelit (jätan põhimõisted tõlkimata):
Fubktsionaalsus (Functionality) – võimalused, suutlikus, turvalisus
Kasutuskõlblikkus (Usability) – inimfaktor, abi, dokumentatsioon
Töökindlus (Reliability) – vigade tihedus, parandatatvus
Suutvus (Performance) – vastamise aeg, korrktsus, kättesaadavus, ressursside kasutamine
Toetatavus (Supportability) – adapteeritavus, hooldatavus, rahvusvahelisus, konfigureeritavus

Ja + FURPS+ juures tähendab:
Implementation – ressursside limiidid, keeled, vahendid
Interface – piirangud liidestamisel väliste süsteemidega
Operations – süsteemi haldamine
Packaging – süsteemi organiseerimine füüsilisteks osadeks
Legal - litsentsid

Igasuguse kategoriseerimise eesmärgiks on nõuete edukam ülesleidmine. Seega võib ka teistsugust 
süsteemi kasutada. Enam-vähem igasse kategooriasse peaks mõned nõuded leiduma. 

Nõuded erinevates UP tehistes
Nõuded jaotatakse erinevate UP tehiste vahel. Mõned näited, kuidas seda teha saaks:
Kasutusmallimudel (Use-Case Model) - kirjeldab funktsionaalsed nõuded ja nendega seonduvad 

Inga Petuhhov, TLÜ 1/6



Kasutajate nõuded, kasutusmallid, stsenaariumid

mittefunktsionaalsed nõuded. Peamisel on ta siiski funktsionaalsete nõuete põhidokument. Sisaldab 
kasutusmallide stsenaariume.
Täiendav spetsifikatsioon (Supplementary Specification) - Kirjeldab teisi nõudeid, enam-vähem 
kõiki, mis kasutusmallimudelis ei ole. Enamus mittefunktsionaalsed nõudeid (jõudlus, litsentsid, 
jms). 
Ärireeglid (Business Rules) – valdkonnas valitsevad reeglid, millega tuleb arvestada. Näiteks 
seadustega kehtestatud maksud.

UP-s on olemas mõiste user goal – kasutaja eesmärk ja tarkvarasüsteem peab aitama neid 
eesmärke täita.

Kasutusmalli mudel
Kasutusmalli mudel on valdavalt jutt (tekst), millega pannakse kirja kasutajate nõudmised. 
Enamasti on siis tegemist „jutustusega“ sellest, kuidas keegi kasutab süsteemi oma eesmärkidele 
vastavalt. Idee on lihtne ja selge. Keerulisem on kõiki soove üles leida ja neid korralikult kirja 
panna.
Mõisted: 
Roll (actor) – ta käitub, kasutab süsteemi st teeb midagi (tinglikult öeldes kasutaja)
Stsenaarium (scenario) – toimingute jada rolli ja süsteemi vahel (üks konkreetne “stoori”)
Kasutusmall (use case) – omavahel seotud stsenaariumide hulk, mis kõik võivad käiku minna ühe 
kasutaja eesmärgi puhul.

Tegija e roll (actor)
Tegija on süsteemiväline mõiste. Ta mõjutab süsteemi ja saab sealt infot. Osaleb kasutuslugudes. 
Rolle ei täida ainult inimesed, vaid ka teised arvutisüsteemid ja muud seadmed (pangaautomaat). 
Eristatakse algatajaid ja osalejaid.
Tegija suhtleb süsteemiga saates sinna teateid. Mingi kasutusloo saab algatada ainult tegija. Kui 
kastuslugu „käivitub“, võib ta kaasata ka teisi tegijaid. 

Rollide tuvastamiseks on erinevates meetodites veidi erinevad ideed. Mõned näited.
Tegijate leidmiseks tuleb üles leida need, kes on huvitatud interaktsioonist loodava süsteemiga ja 
seda ka otseselt kasutavad. Ei saa olla tegijat, ilma, et temaga oleks seotud mõni kasutusmall. Nt 
võib proovida vastata järgmistele küsimustele („UML 2 Toolkit“ järgi):
1. Kes hakkab kasutama süsteemi peamist funktsionaalsust?
2. Kes vajab süsteemi oma igapäevaste tööde toetamiseks?
3. Kes haldab ja administreerib süsteemi, et see töökorras püsiks?
4. Millise riistvaraga süsteem tegeleb?
5. Milliste teiste süsteemidega süsteem suhtleb?  (mis algatavad kontakte ja millega süsteem ise 

ühendust võtab – teised arvutisüsteemid, tarkvara samas arvutis)?
6. Kes või mis on huvitatud süsteemi poolt toodetavatest tulemustest?

Kõik tegijad ei pea olema kasutajad tavamõttes. Üks konkreetne inimene võib kehastuda mitmeks 
rolliks. Tegija ei ole kunagi Juhan Juurikas, vaid keda ta antud süsteemis etendab (raamatupidaja, 
süsadmin, ...). Selles mõttes sobib sõna „roll“ väga hästi – nagu filmis või teatrietenduses.

UP jaotab rollid kolme klassi:
Esmane roll (primary actor) – tema eesmärgid saavad analüüsitavat süsteemi kasutades täidetud

Inga Petuhhov, TLÜ 2/6



Kasutajate nõuded, kasutusmallid, stsenaariumid

Toetav roll (supporting actor) – osutab analüüitavale süsteemile teenuseid (enamasti on selleks 
teine arvutisüsteem, kuid võib olla ka inimene)
Kõrvalseisja roll (offstage actor) – tal on küll süsteemi käitumise vastu huvi, kui ei liigitu 
kummagi eelneva klassi alla.

Kasutusmall (use case)
Kasutusmall on funktsioon tegija jaoks – süsteemi poolt tehtav tegevus, millest võib tegijal kasu 
olla.
Kasutusmalli võib iseloomustada (Fowleri järgi):
• Ta on mingi kasutajale nähtav funktsioon.
• Ta võib olla nii suur kui ka väike.
• Ta täidab kasutaja jaoks konkreetselt piiritletud eesmärgi.

Nt tekstitöötluses tee sõna boldiks või moodusta sisukord – nende tegevuste ulatus on erineva, kuid 
mõlemad sobivad kasutusmalliks.

Kasutusmallide ja kasutuslugude idee pärineb juba OO-eelsetest projekteerimistehnikatest, kui 
kasutati stsenaariume kasutajate vajaduste mõistmiseks. Kasutusmallid on vanemad kui OO-
tehnikad, kuid neile ei pööratud piisavalt tähelepanu ja neid ei kirjutatud korralikult üles. I. 
Jacobson lõi 1994 süsteemi oma Objectory meetodiga ja pani aluse kasutusmallide ülesmärkimisele.
Kasutusmall võib olla esitatud mitmel erineval abstraktsiooni astmel.

Kasutusmalli iseloomustab (UML 2 Toolkit):
• Algatab alati tegija. Ta paneb ka otseselt või kaudselt süsteemi midagi tegema ja pruugi ise alati 

teada, et ta süsteemi tegutsema pani.
• Kasutusmall annab tegijale midagi. See midagi ei pruugi olla alati käega katsutav, kuid siiski 

midagi kasulikku.
• Kasutusmall on täielik. Tihti tehakse vigu sellega, et üks lugu jaotatakse mitmeks väiksmaks 

kastuslooks, nagu funktsiooniks programmeerimise mõttes. Kasutslugu ei ole täielik seni, kuni ta 
ei anna tagasi mingit otsest tulemust. (nt sisselogimine ei tohiks olla eraldi KL, sest mis sellest 
sisselogimisest üksinda ikka kasu on).

Kasutusmallid peavad vastama järgmistele nõudmistele:
• Kirjeldavad funktsionaalseid nõudmisi, esitavad kasutamise stsenaariumid, mis on 

kooskõlastatud kliendi ja tootja vahel.
• Annavad selge ja ühemõttelise kirjelduse sellest, kuidas lõppkasutaja ja toodetava 

tarkvarasüsteem omavahel suhtlevad.
• Annavad alusese testimiseks.
Kuidas KM-e kätte saada (UML 2 Toolkit)
Kõik algab sellest, et tegijad on leitud. Iga tegija kohta proovi vastata järgmistele küsimustele:
• Millist funktsionaalsust tegija süsteemilt ootab? Mida ta teha tahab?
• Kas tegija tahab lugeda, luua, muuta, hävitada või salvestada süsteemis mingit infot?
• Kas süsteem teavitab tegijat toimuvast või teab tegija süsteemi millesti teavitama?
• Kas tegija töö võiks muutuda efektiivsemaks, kui süsteemile funktsionaalsusi lisada?
Lisaks võib mõelda veel sellest (seostamata konkreetse tegijaga):
• Süsteemi sisend ja väljund? Kust tuleb sisend ja kuhu läheb väljund?
• Millised on probleemid praeguse (nt arvutiseerimata) süsteemi juures?
Ka viimastel kastusmallidel on kindlasti tegijad, aga nii on ehk lood lihtsam leida ja edasi leida 
nende jaoks tegijad.
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Pakutakse välja ka sellist kasutusmallide leidmise testi, nagu „Bossi test“. See on lihtne: Kui Sinu 
ülemus küsib Sinult, mida Sa tegid terve päeva, siis mida vastad? „Logisin sisse“ ei tee ilmselt 
ülemust õnnelikuks.

Kasutusmalliskeemid (Use Case diagram) 
Kasutusmall on interaktsioon kasutaja ja arvutisüsteemi vahel. Skeemi ideed lähtuvad Jacobsoni 
töödest. Eesmärk oli teha selline skeem, millest igaüks aru saaks. Skeemi saab koostada siis, kui on 
selge, kes ja milleks loodavat süsteemi kasutama hakkab.

Stsenaarium – sammud, mis kirjeldavad täpsemalt interaktsiooni kasutaja ja süsteemi vahel. Üks 
võimalik tee läbi kasutusmalli. (Varem kasutati mõistet kogu kasutusmalli tähistamiseks.) 

Kasutusmallimudel on süsteemi vaade, mis kirjeldab süsteemi käitumist sellisena, nagu seda näeb 
kasutaja. Kasutusmallimudel jagab süsteemi funktsionaalsuse tegevusteks, millel on mingi mõte 
tegija jaoks.

Skeemi komponendid
Tegija e roll (actor) - kasutab süsteemi läbi kasutusmallide. Üks tegija võib olla seotud mitme 
kasutusmalliga ja vastupidi – ühte kasutusmalli võib kasutada mitu tegijat. Tegija ei pea olema 
inimene, see võib olla ka arvutisüsteem. Esmane tegija põhjustab kasutusloo käivitumise, sellega 
võivad liituda teisased tegijad, kui selleks on vajadus. Tegija sümboliks on kriipsujuku. 
Kriipsujukule lisatakse tegija nimi, aga mitte Maali Maasikas, vaid hoopis vanaema, mitte Pets, vaid 
rullnokk.

Kasutusmall (use case) - need on tegevused, mida tegija süsteemis teha saab, nt õpetaja hindab; 
politsei kontrollib promille. Sümboliks on ovaal ja sees on malli nimi (ilmselt peab olema mingi 
tegusõna või tegevusnimi, st öeldis ja sihitis mängus – terve fraas). Kui ühel kasutusmallil on palju 
kasutajaid e tegijaid, siis peaks kaaluma, kas tegijad pole ehk üldistatavad. 

Süsteemi piir  - piirjoon füüsilise süsteemi ja väliste tegijate vahel.

Side (Association) või lihtsalt seos (link)– kasutaja osalus kasutusloos; tegija eksemplar ja kastusloo 
eksemplar suhtlevad omavahel.

Seos 'üldistab' (generalization) -  Seos üldisema ja spetsiifilisema kasutusmalli vahel. Seos nö 
lapselt vanemale. Laps kasutab vanema käitumist ja täpsustab/muudab seda mingil viisil (muidu 
oleks meil tegemist seosega 'sisaldab'). Tegemist süsteemi loova seosega kasutusmallide ja tegijate 
vahel.

Seos 'sisaldab' (include) – Seos baaskasutusmallist temasse lisatava kasutusmalli poole. 
Baaskasutusmalli käitumine sisaldab lisatava kasutusmalli tegevust. Põhikasutusmalli tegevus 
sõltub lisatavast kasutusmallist. Baasmall vajab alati lisatavat malli. Loogiliselt on tegemist 
korduvkasutuse ideega. Modelleeritakse mingit tavalist tegevust, mida mitmes kohas vaja läheb.

Seos 'laiendab' (extends) – seos laiendavast kasutusmallist põhikasutusmalli poole. Näitab, kuidas 
laiendav kasutusmall laiendab käitumist, mis kirjas baaskastusmallis. Põhikasutuslugu ei sõltu 
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laiendavast kasutusloost. Laienduspunkte võib põhiloos olla mitu. Enamasti on tegemist mingi 
lisatava käitumisega, mis toimub siis, kui mingi(d) tingimus(ed) on täidetud. Igal juhul peab 
baasmall väljendama peamist/olulist käitumist, laiendused aga lisavad juurde mingeid üksikasju.

Kuidas leida laiendatud seoseid? (Pole soovitav kõiki eriolukordi ühte lukku kokku kuhjata!)
1. Mängi läbi tavalist olukorda;
2. küsi (endalt) iga sammu puhul situatsiooni käigus, kas sel sammul saab juhutuda midagi 

ebatavalist, kas saab midagi minna viltu?
3. kirjelda kõik erilolukorrad kui laiendused olemasolevale situatsioonile

Kasuta seoseid järgmiselt:
• 'laiendab' seost - kui on tegemist sama situatsiooni erinevate variantidega
• 'sisaldab' seost - kui erinevates situatsioonides on osa tegevusi sarnased

Millal kasutada kasutusmalliskeemi?
Seda vahendit kasutatakse ostja/tellija poolsete nõudmiste ülesjoonistamiseks, projektiarenduse 
planeerimiseks ja projektijuhtimise käigus. See on esimene asi, mida joonistama hakata.

Stsenaarium
Samas nt Fowler soovitab antud skeemi joonistamisel hoida „madalat profiili“, sest olulisem kui 
üldpilt on ikkagi iga kasutusloo sõnaline kirjeldus. Seega siis parem teha üks üsna üldine 
kasutusmalliskeem, kui hakata sellel igasugust nipetnäpet erinevaid seoseid kujutama. Samas 
kasutusmallide sisu tuleb tingimata kirja panna. See annab olulist infot kogu süsteemi 
funktsioneerimise kohta ja on kõige olulisemaks edasiseks arendusaluseks.

Skeem on tuntud, kuid me saame sellest teada kastuslugude omavahelised seosed, suurem väärtus 
on aga peidus kastusloos endas ja selle sisu kajastamist UML-s ei ole. Kasutusmalli sisu jaoks on 
erinevad formaadid. Iga kasutusloo jaoks on olemas esmane tegija (primary actor). Tema soovi 
püüab süsteem rahuldada. Alati ei pruugi aga esmane tegija olla kasutusmalli algatajaks (initiator). 
Kasutusmallis võivad osaleda ka teised tegijad (secondary actors). Stsenaariumis on kirjas 
kasutusmalli nimi (see, mis skeemil), eesmärgi tase, valitakse üks stsenaarium, mis peaks olema 
kõige levinum – nö Õnnestumise peastsenaarium (main success scenario) ja sellele lisatakse 
laiendused (extensions), kus kasutajal võib ka hästi minna või hoopis läbikukkumine tabada. 
Iga samm on elementaarne tegevus, millest peaks üheselt aru saama. Sammu kirjeldab lihtne 
lausung. Samm peab näitama tegija eesmärki, mitte mehhanismi, kuidas te tegutseb (a la „vajutab 
nuppu“). 
NB! Ära kirjelda kasutajaliidest!
Keerulisem samm võib olla teine kasutusmall. Sel juhul öeldakse, et esimene kasutusmall sisaldab 
teist kasutusmalli ja kasutatakse seost “sisaldab” (include). Sellise kasutusloo erstamiseks soovitab 
Fowler kasutada allajoonimist (nagu hüperlink). 
Stesenaariumi näide
Nimi: Toote ostmine e-poes
Tase: peamine
Õnnestumise peastsenaarium
1. Klient vaatab toodete kataloogi ja valib ostetavad esemed.
2. Klient regstreerib ostu
3. Klient täidab kohaletoimetamise info (aadress, tüüp – kiir/tavaline, jne)
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4. Süsteem esitab hinnad, kaasaarvatud kohale toimetamine.
5. Klient täidab krediitkaardi info.
6. Süsteem autoriseerib ostutehingu
7. Süsteem kinnitab müügi.
8. Süsteem saadab kliendile kinnitava e-maili

Laiendused:
3a. Klient on tuttav
   Süsteem pakub tavalise kohaletoimetamise jms info. 
   Klinet võib seda muuta. Tagasi põhistsenaariumisse
6a Süsteemil ei õnnestu ostu krediiti autoriseerida
  Klient võib uuesti sisestada krediitkaardi info või tegevuse lõpetada.

Lisada võib veel ka sellist infot: 
eeltingimused (pre-conditions) – millises olekus peab süsteem olema, et malli tegevus võiks alata, 
garantii (guarantee) – millises olekus on süsteem pärast kasutusmalli lõppu; 
päästik (trigger) – milline sündmus vallandab kasutusmalli tegevuse.
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