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Ketterillä menetelmillä tarkoitetaan erilaisista hyväksi havaituista
ohjelmistotuotannon menetelmistä luotua sekä teoreettista että käytännöllistä
viitekehystä. Nykyaikaiset ohjelmistotuotannon menetelmät, ketterät menetelmät
ja käytettävyyssuunnittelu, vievät ohjelmistokehitystä kohti asiakaslähtöisempää
lähestymistapaa. Ohjelmien laadun takaamiseksi asiakas osallistuu tiiviisti jo
ohjelmiston tuotantovaiheessa, jolloin turhilta ominaisuuksilta ja vääriltä
ratkaisuilta vältytään paremmin.

Tässä työssä käsitellään tapoja, joilla pk-yritys voisi parantaa toimintaansa ja
saavuttaa siten kilpailuetua sovelluskehityksessä. Pk-yritys on suurempia
yrityksiä paremmassa asemassa siinä, että se on luontaisesti ketterä ja nopea
käännöksissään, mutta siltä puuttuu perinteet ohjelmistokehityksessä ja siksi
käytössä voi olla kehittymättömiä ratkaisuja. Yrityksissä ohjelmistotuotannon
muuttaminen kohti ketterämpiä menetelmiä ei ole mahdotonta, mutta se vaatii
sekä työntekijöiltä että sidosryhmiltä halua ja sitoutumista kehitykseen. Jos edellä
mainittuja asioita ei löydy, ei ketteriin menetelmiin siirtyminen ole järkevää, vaan
yrityksen kannattaa pitäytyä nykyisissä menetelmissä ja kehittää niitä.

Työssä käsitellään myös käytettävyyden suunnittelua ja sen toteutusta hyvin
pienin muutoksin perinteisiin työtapoihin. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella,
etteivät pk-yrityksen voimavarat riitä täysimittaiseen käytettävyyssuunnitteluun,
siksi työssä ehdotetaan keveitä ratkaisuja, joilla voidaan kuitenkin huomattavasti
parantaa ohjelmiston käyttökokemusta.



ABSTRACT

Lappeenranta University of Technology
Department of Information Technology

Jasmo Hiltula

Using Advanced Software Engineering Methods in Software Development
in Small and Medium-sized Enterprises

Thesis for the Degree of Bachelor of Science in Technology

2006

37 pages, 5 figures

Examiner and supervisor: Lecturer D.Sc. (Tech) Erja Mustonen-Ollila

Keywords: Software engineering, agile software development methods, usability,
software engineering processes

The agile software development methods and usability design are pushing
software engineering closer to the customer. To guarantee the software quality,
the customer is used in the every phase of a project. This helps the developers to
develop software that the customer really wants, and it minimizes the cost of
wrong decisions.

This thesis discusses the ways a small or medium-sized enterprise (SME) can
use to enhance its software development processes and then achieve
competitive advantage. SMEs are agile by their nature and therefore in better
situation than large companies when it comes to competing in the agile
environment. Yet SMEs often suffer from the lack of the history in software
engineering and it may cause use of the immature processes. However it is not
impossible to change software developing methods towards agile ones in SMEs.
To achieve success, a company requires employees and stakeholders which are
willing and motivated towards development of the processes. If company does
not have these qualifications, it should not go for agile methods but to keep with
the old practices and develop them.

A full-scale usability design may need too much effort from a SME. Thus, this
thesis recommends that a SME uses only a light version of usability design to
achieve some goals in the usability field.  Then the SME is able to deliver the
products in time, and can still provide the customer better user experience.
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta

Olen työskennellyt pienessä ohjelmistoyrityksessä opiskelujeni ohessa. Lisäksi

tunnen monta ihmistä, jotka pyörittävät itse pientä ohjelmistoyritystä. Yleensä

yritykset työllistävät ainoastaan muutaman ihmisen.

Olen ollut kuulemassa ja näkemässä ohjelmistokehityksen ongelmia pienissä

yrityksissä. Projekteissa on erilaiset toimintatavat asiakkaasta riippuen ja mitään

varsinaista ohjelmistotuotannon menetelmää ei ole määritelty, vaan sellainen on

muodostunut työtätekevien ihmisten keskuudessa.

Kirjallisuudessa ja opetuksessa vastaan tulivat ainoastaan suurien projektien

valtavan kattavat tiimien hallintaan ja monisyiseen kehitykseen kykenevät

menetelmät. Ne eivät kuitenkaan ole riittävän yksinkertaisia pienempiin

projekteihin ja niiden joustamattomuudesta johtuvat haitat heikentävät suurtenkin

projektien muuntuvuutta.

Tämän vuoksi kiinnostukseni tutkia nykyaikaisia ohjelmistotuotannon menetelmiä

kandidaatintyössä heräsi, erityisesti pienten- ja keskisuurten (pk)-yritysten

näkökulmasta.

1.2 Tavoite ja rajaukset

Kandidaatintyö on selvitystyö, jonka tavoitteena on tutkia erilaisia

ohjelmistotuotannon menetelmiä ja löytää tai koostaa niistä sopiva menetelmä

pk-yritysten tarpeisiin. Koska yhtä ainoaa kaikille sopivaa

ohjelmistotuotantomenetelmää on mahdoton osoittaa, pyrin löytämään yhden

keskeisen, josta pk-yrityksen olisi helppo lähteä muodostamaan omat

toimintatapansa.
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Käsittelen ohjelmistotuotantoa kokonaisuutena, johon kuuluvat projektinhallinta,

ohjelmistotuotanto, laadunhallinta ja käytettävyyden suunnittelu. Nämä kaikki

nivoutuvat keskeisesti kaikkiin nykyaikaisiin ohjelmistotuotannon menetelmiin.

Tavoitteena on antaa lukijalle ymmärrys ketteristä menetelmistä, niiden erosta

perinteisiin menetelmiin ja antaa ohjeviivoja tunnistamaan tilanteet, joissa ketteriä

menetelmiä kannattaa tai ei kannata käyttää.

1.3 Työn tavoitteiden saavuttaminen ja tutkimusmenetelmät

Työn tavoitteena oli löytää pk-yrityksille sopiva ohjelmistotuotannon menetelmä,

jota käyttäen ne voisivat pienellä vaivalla parantaa ohjelmistojen laatua, pysyä

paremmin aikatauluissa ja pysyä paremmin budjetissa. Tarkoituksena oli tutkia,

mitä elementtejä perinteisistä prosessimalleista kuten RUP (Rational Unified

Process) (Gornik, 2001) voidaan karsia ja kuinka ketteriä menetelmiä voidaan

soveltaa pk-yrityksissä.

Teoriaa tutkittiin aineistoon perustuen, mukaillen kevyesti Järvinen et al. (2004)

esittämää Grounded Theory -menetelmää. Menetelmässä aineistoon tutustutaan

laajasti ja pyritään luomaan teoria, jota tutkimuksen aikana kehitetään ja

evaluoidaan. Aineistoa kerätessäni tutkin lähinnä kirjallisuutta ja käytin

työelämässä saamiani kontakteja ja kokemuksia. Yritin löytää reaalimaailmasta

vakiintuneita toimintatapoja ja vertailla niitä kirjallisuuden tarjoamiin

ideaalitapauksiin ja siten löytää tärkeimmät kohdat ohjelmistotuotannosta.

Menetelmissä oli sellaisia asioita, joita ei käytännössä käytetä juuri missään ja

nämä voitiin suoraan karsia tämän työn puitteissa.

Tutkittavia kysymyksiä ovat:

1) Mitä ovat ketterät menetelmät?

2) Miten ketterät menetelmät eroavat formaaleista menetelmistä?

3) Mitä hyötyä on ketteristä menetelmistä?
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4) Mitä ongelmia on ketterissä menetelmissä?

1.4 Työn lopputulos

Työn tuloksena muodostuu kuvaus ohjelmistotuotannon menetelmästä, joka voi

olla joku jo entuudestaan tunnettu menetelmä tai sitten monesta menetelmästä

yhdistetty. Menetelmää muodostettaessa yritetään pitäytyä mahdollisimman

käytännönläheisenä, ettei teoreettisiin ja turhiin välivaiheisiin jouduttaisi.

Menetelmä tulee pitämään sisällään niin ohjelmiston kehityksen prosessimallin,

kuin hyvät tavat johtaa projektia ja lisäksi käytettävyyden sisällyttämisen

ohjelmistotuotantoon. Kuvaan myös mitä asioita yrityksen olisi hyvä kuvata

toiminnastaan dokumenteissa.

1.5 Työn rakenne

Työ koostuu kolmesta osasta. Luvussa 2. taustaa työlle esittelen yleisesti aiheita,

joita työni käsittelee. Lukijalle annetaan yleiskuva kokonaisuudesta, jotta

erilaisten yksittäisten prosessien ja suunnitteluohjeiden ymmärtäminen olisi

helpompaa ja sijoittuisi oikeaan kontekstiin. Esittelen myös asioita, jotka sivuavat

työtäni, kuten projektinhallintaa. Niihin en kuitenkaan työn edetessä paneudu sen

enempää.

Luvuissa 3-4 käsittelen tarkemmin kirjallisuudessa esiintyviä erilaisia

konkreettisia menetelmiä ja tapoja toimia. Näistä osissa ilmenee se materiaali,

josta lopulliset johtopäätökset menetelmien eduista ja haitoista tehdään.

Luvussa 5. Johtopäätökset kirjaan työni osoittamat hyvät tavat toimia ja

mallinnan kuvitteellisen yrityksen toiminnan kuvitteellisessa projektissa



5

tuodakseni käytännössä ilmi, mitä uusilla menetelmillä ja toimintatavoilla haetaan

ja tarkoitetaan.
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2 TAUSTAA TYÖLLE

Seuraavassa esittelen työni taustaa ja selvitän työni otsikon asiat. Nykyaikaisiin

ohjelmistotuotannon menetelmiin kuuluu seuraavat osa-alueet:

Ohjelmistotuotannon prosessimallit, projektinhallinta ja käytettävyyssuunnittelu.

2.1 Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannon sanotaan tarkoittavan ohjelmistotyötä, jonka tulos täyttää

käyttäjien kohtuulliset toiveet ja odotukset, joka pysyy aikataulussa ja joka pysyy

budjetissa. Toisin sanoen termi ohjelmistotuotanto tarkoittaa ohjelmiston

kehityksen vaiheiden (prosessimalli) lisäksi myös kontekstia: laatujärjestelmää,

projektinhallintaa, dokumentointia ja tässä työssä myös käytettävyyssuunnittelua.

Ohjelmistotuotannon sisältöä ja niiden toisiinsa liittymistä on kuvattu Kuva 1

(Haikala ja Märijärvi, 2000).

Kuva 1: Ohjelmistotuotannon sisältö.

Kuva 1 kuvataan ohjelmistotuotannon sisältöä. Ohjelmistotuotanto ei koostu

pelkästään prosessimallista, kuten usein virheellisesti käsitetään, vaan myös

laatujärjestelmästä ja projektin hallinnasta. Testaus on erotettu erilliseksi osaksi

prosessimallista siksi, että testauksen osuus korostuu ketterissä menetelmissä

Ohjelmistotuotanto
Laatujärjestelmä / Laadunvalvonta

Prosessimalli

Projek-
tin

Hallin-
ta

Testaus
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(ks. luku 3) ja testaus ei ole prosessimallin vaihe, vaan jatkuvasti suoritettava

tehtävä.

Ohjelmistotuotanto on niin laaja käsite, että yhtä oikeaa mallia sen

toteuttamiseen ei ole. Yritykset käyttävät omiin tarkoituksiinsa muunnettua

läpivienti- eli prosessimallia, sillä jokaisella yrityksellä on myös hieman erilainen

toimintaympäristö (Haikala ja Märijärvi, 2000). Tärkeintä on kuitenkin, että

yrityksen sisällä eri projekteissa ja eri työntekijöiden kesken käytetään

samanlaista prosessimallia (Hoch et al., 1999). Siten säästetään aikaa ja

saavutetaan samantasoinen ohjelmisto jokaisessa projektissa.

2.2 Ohjelmistotuotannon prosessimallit

Pienessä yrityksessä voi olla se tilanne, että mitään vakiintunutta prosessimallia

ei ole, vaan jokaisessa tilanteessa yritys toimii eri tavoin, koko ajan muuttaen

toimintatapojaan (Ruuska, 2005). Tällaisia muodostuneita tapoja kutsutaan ad

hoc -prosesseiksi ja ne kuuluvat osaksi ohjelmistotuotannon kehitystä (Haikala ja

Märijärvi, 2000). Oikein käyttöönotettu ja noudatettu prosessimalli sekä

nopeuttaa ohjelmistokehitystä että tekee myös ohjelmistokehityksen johtamisesta

helpompaa ja tehokkaampaa. Vakiintuneet työskentelymallit helpottavat myös

ohjelmoijien työtä ja parantavat asiakkaan asemaa yrityksessä.

Vakiintuneiden työskentelymallien käyttö ja niiden selkeä sekä lyhyt

dokumentointi on järkevää, sillä se auttaa myös uusien työntekijöiden

palkkaamisessa. Uuden työntekijän on helpompi päästä sisään toimintatapoihin

ja hyväksi havaittuihin menetelmiin. Lisäksi oppiminen ja uuden tiedon ja

toimintatapojen käyttöönotto helpottuu, kun on selvät linjat siitä, kuinka ennen on

toimittu.

Ohjelmistoprojekteissa toimitaan jatkuvan muutoksen alaisuudessa. Toteutuksen

aikana joudutaan teknisistä syistä palaamaan suunnittelupöydälle. Lisäksi
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asiakkaan vaatimukset muuttuvat ja myös maailma muuttuu ympärillä, joka

osaltaan voi myös muuttaa vaatimuksia. Tämän vuoksi toteutuvat prosessimallit

ovat käytännössä aina iteratiivisia, vaikka esimerkiksi vesiputousmalli kuvataan

usein suoraksi, vaihe vaiheelta -menetelmäksi (Haikala ja Märijärvi 2000).

Kirjallisuudessa usein esitellään laajoja prosessimalleja, kuten RUP (Rational

Unified Process (Gornik, 2001), jotka sinällään eivät sovi pk-yritysten käyttöön.

Pienehköjä projekteja ajatellen projektiin liittyvää dokumentaatiota luodaan liikaa.

Kun kehittäjiä on vain muutamia, ei ole järkevää ohjata projektia niin laajasti ja

tarkasti kuin RUP:ssa esitetään. Lisäksi ohjelmistoprojektien luonteen mukaista

muutosta pyritään estämään perinteisissä menetelmissä, joka aiheuttaa lopulta

ylimääräistä työtä ja uupumusta (Boehm et al., 1988).

Kevyempiä prosessimalleja tarjoavatkin niin sanotut ketterät menetelmät (Agile

Software Development)(Abrahamsson et al., 2002). Niiden perusperiaate on

turhan dokumentoinnin vähentäminen ja muutoksen vastustamisen sijaan sen

hallitseminen (Abrahamsson et al., 2002)(Beck, 1999). Luotu dokumentti, jota

kukaan ei tule koskaan käyttämään, on täysin hukkaan heitettyä aikaa. Työn

kannalta on oletettavaa, että erityisesti ketterät menetelmät tulevat olemaan pk-

yrityksille suotuisia. Ketterät menetelmät ovat olleet tutkittavana jo 90-luvun

alusta, mutta vuonna 2001 tehtyä Agile Manifestoa (ks. Kuva 2) (Agile Manifesto,

2001) pidetään ketterien menetelmien kulmakivenä.

2.3 Projektinhallinta

Pk-yrityksen on oltava erityisen tarkkana projektin määrittelyssä asiakkaan

kanssa. Projektista on pystyttävä selvästi osoittamaan, milloin se on valmis ja

mitä siihen sisältyy. Muussa tapauksessa projekti saattaa ominaisluonteensa

mukaisesti lähteä venymään, kun ohjelmistoon tehdään muutoksia ja korjauksia.

Projektin määrittelyyn on selvästi kirjattava, milloin siirrytään kehitystyöstä

ylläpitoon ja lisämuutokset tehdään uusissa projekteissa (Ruuska, 2005).
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Ideaali tilanne olisi se, että muutoksiin ja lisäominaisuuksiin voitaisiin palata vasta

seuraavassa projektissa, kun nykyinen on saatu toteutettua. Jokainen

muutosehdotus kuluttaa huomattavasti projektia työstävien ihmisten aikaa, sillä

muutoksen toteutettavuus ja mahdolliset ristiriidat on tutkittava. Projektissa aikaa

menee hukkaan, vaikka muutosta ei toteutettaisikaan, sillä tutkimustyö pysyy silti

samana. (Ruuska 2005)

Ketteriä menetelmiä käytettäessä ei tarvitse odottaa projektin päättymistä ennen

muutosten tekoa. Ketterät menetelmät koostuvat lyhyistä iteraatioista, jolloin

muutoksia voidaan tehdä seuraavassa iteraatiossa tai jopa päivittäisen

tiimipalaverin yhteydessä. Tarkempi kuvaus ketteristä menetelmistä seuraa

jäljempänä.

Projektin sisällä on pyrittävä saavuttamaan avoin ilmapiiri. Oman työpaikan tai

aseman suojelu aiheuttaa haittaa koko projektille. Pienissä projekteissa hyvän

tiedonkulun saavuttaminen on helppoa, mutta ei itsestäänselvyys. Lisäksi

työntekijöitä on kannustettava auttamaan toisiaan ja siirtämään kokemuksen

tuomaa tietoa myös muille työntekijöille (Ståhle 2000).

Ketterissä menetelmissä tiedonkulkeminen on yksi keskeisimmistä piirteistä

(Agile Manifesto, 2001). Dokumentaatiota ja raskasta ohjausprosessia voidaan

nimenomaan keventää jatkuvalla ja kattavalla vertaisviestinnällä ja päivittäisillä

tiimipalavereilla (Object Mentor, 2004).

2.4 Käytettävyyssuunnittelu

Käytettävyyssuunnittelua (User Interaction Design) on alettu opettaa vasta viime

vuosina Suomen yliopistoissa. Koska tässä työssä yritetään luoda pk-yritykselle

nykyaikaista ohjelmistotuotantomenetelmää, on luonnollista sisällyttää

käytettävyys yhdeksi osaksi sitä.
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Miksi käytettävyyttä pitää suunnitella ja mitä hyötyä siitä on? Huono käytettävyys

ja käyttöliittymä maksavat pitkällä aikavälillä rahaa. Siksi

käytettävyyssuunnittelun pitäisi olla lähtökohtaisesti asiakkaan tavoite.

Esimerkiksi vuonna 1999 Iso-Britannian passien käsittelyyn käytetty ohjelma

uudistettiin. Koska uuden järjestelmän käytettävyys oli heikko, sen käyttö oli

todella hidasta ja passien odotusajat venyivät monella viikolla. Lopulta koko

uudistuksen hinnaksi tuli ylimääräiset 20 miljoonaa dollaria. Osan hinnasta joutui

maksamaan myös ohjelmiston toimittanut yhtiö (Stone, 2005).

Käytettävyyttä ei voida lisätä ohjelmistoon jälkikäteen. Se ei ole

ohjelmistokehityksen vaihemallissa toteutuksen jälkeinen vaihe. Jotta

käytettävyyssuunnittelulla ja käytettävyysajattelulla voidaan saavuttaa mitään

etuja, on käytettävyysajatuksen ja siitä vastaavan henkilön oltava mukana koko

prosessissa aina määrittelystä lähtien. Lisäksi ohjelmoijat on saatava motivoitua

käytettävyyden kehittämiseen (Cooper, 1999).

Käytettävyyden kehitystä ja ketterää ohjelmistokehitystä yhdistää ajatus koko

ajan läsnä olevasta (on-site) asiakkaan edustajasta (Coram et al., 2005);

(Cooper, 1999). Asiakkaan edustaja tietää täsmälleen missä mennään, mitä

asiakas haluaa ja päätöksiä voidaan tehdä uusissa tilanteissa nopeasti. Vaikka

se kuormittaa asiakasta enemmän, kuin perinteiset menetelmät, siitä saatavat

hyödyt voivat olla myös merkittäviä.

Pk-yritykselle käytettävyyden suunnittelu tuo mahdollisuuden kilpailuetuun.

Kuitenkin pk-yrityksen voimavarat ovat usein sen verran vähäiset, ettei liiallinen

käytettävyyssuunnittelu ole järkevää. Esitänkin ajatuksena, että käytettävyyttä

suunniteltaisiin projekteissa, joissa käytettävyyttä ei erikseen korosteta, kolmessa

portaassa.
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Heti projektin alkukartoituksessa, vaatimusten määrittelyssä ja analysoinnissa,

muodostetaan käyttäjäpersoonat (Cooper, 1999). Käyttäjäpersoona on

stereotyyppi käyttäjästä, joka tulee käyttämään järjestelmää. Persoonat luodaan

tarkasti, heidän historiansa määritellään, heille annetaan nimet ja jopa kuvat.

Jokainen persoona edustaa yhden käyttäjäluokan stereotyyppiä. Ihmiselle on

helpompi suunnitella tuote suoraan toiselle ihmiselle, kuin epäselvälle joukolle

ihmisiä, josta jokaisella on erilainen näkemys. Vastakohtaisesti voidaan luoda

myös persoonia, joille ei suunnitella. Niitä kutsutaan anti-persooniksi. Niitä

käytetään hahmottamaan turhia ominaisuuksia (Cooper 1999).

Pohjatieto käyttäjäpersooniin ja käytettävyysvaatimuksiin haetaan

vaatimusmäärittelyssä (Stone, 2005). Samaan aikaan, kun kerätään myös

teknisiä vaatimuksia, voidaan tehdä myös käytettävyysvaatimusten määrittelyä.

Paras menetelmä nopeaan kartoittamiseen on etnografia (Järvinen et al., 2004).

Etnografian ei tarvitse kestää kauan, vaan siitä voidaan selvitä muutamassa

päivässä. Etnografia tarkoittaa sitä, että mennään siihen ympäristöön ja

tilanteeseen, missä työskentely tapahtuu ja tarkkaillaan käyttöä.

Ohjelmoidessa ohjelmoijat käyttävät asiantuntija-arviointia. Se tarkoittaa

toteutuksen aikana asiakkaan ja persoonien ajattelua ja heidän tarpeidensa

huomioon ottamista.

2.4.1 Käytettävyysvaatimusten keräys

Käytettävyysvaatimuksia voidaan kerätä monilla tavoin. Käyttäjiä voidaan

haastatella, heille voidaan laatia kyselyitä tai heidän toimintaa työympäristössä

voidaan tarkkailla (etnografia). Eri tavoilla saadaan erilaisia tuloksia erilaisista

asioista. Esimerkiksi työpaikalle videokameroiden kanssa tuleminen ei

välttämättä anna todellista kuvaa toiminnasta, vaan ihmiset tuntevat, että heitä

kuvataan, eivätkä toimi luonnollisesti (Stone, 2005); (Järvinen et al., 2004).
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Pk-yrityksellä ei kuitenkaan ole välttämättä intressiä lähteä laajaan

käytettävyysselvitykseen, enkä sitä aio ehdottaakaan. Tärkeämpää on, että

käytettävyyden eteen saadaan tehtyä asioita nopeasti ja pienellä vaivalla.

Erilaisilla keinoilla kerätyistä tiedoista tuloksena saadaan eräänlainen taulukko.

Taulukosta näkyy käyttäjät jaoteltuina joihinkin ilmeisiin luokkiin. Jokaista luokkaa

analysoidaan erilaisilla arvoilla. Esimerkiksi pankkiautomaattia suunnitellessa

käyttäjäluokat voisivat muodostua ikähaarukoista. Silloin olisi tärkeää että sekä

12 että 65 -vuotiaat voivat käyttää järjestelmää (Stone, 2005).

2.4.2 Käyttäjäpersoonat

Käyttäjäpersoonia luodaan yleensä muutamia jokaista projektia kohti.

Käyttäjäpersoonat eivät ole uudelleen käytettävissä projektista toiseen, vaan ne

joudutaan tunnistamaan jokaiseen projektiin erikseen (Cooper, 1999).

Käyttäjäpersoona on syytä kuvailla tarkkaan. Hänen historiaansa kirjoitetaan

hieman, tarinaan liitetään kuva, hänelle annetaan nimi ja niin edelleen. Ilman

tarkkaa kuvailua persoona ei hahmotu suunnittelijoille ja ohjelmoijille samalla

tavalla ja asiassa joudutaan vaikeuksiin (Cooper, 1999).

Usein käyttäjäpersoonista luodaan myös antipersoona. Sellainen henkilö, joka on

täysin käyttäjäehdokkaiden vastainen. Se helpottaa turhien ominaisuuksien

karsimista. Jos jokin tapa toimia, tai jokin ominaisuus, on sellainen, jota

antipersoona käyttäisi, ominaisuus on silloin turha ja se voidaan poistaa (Stone,

2005).

Käyttäjäpersoona voisi olla seuraavanlainen:

Matti Matkailija on 36-vuotias paljon lentokoneella liikkuva suuren yhtiön

myyntimies. Hänelle kertyy yli 200 lentopäivää vuodessa. Hän on kihloissa Kirsin
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kanssa, joka asuu Hämeenlinnassa. Matille on tärkeää, että hän voi viettää

aikaansa Kirsin kanssa niin paljon kuin mahdollista. Siksi Matti haluaa, että kaikki

työt seuraavat häntä koko ajan, jotta silloin kun hänen ei tarvitse lentää, hän voi

tehdä töitä kotoaan. Matti on kehittynyt tekniikan parissa ja kokeilee innokkaasti

uusia asioita. Myyntimatkoillaan hän tarvitsee paljon viestintää yhtiön johdon

kanssa.

Kun suunnittelussa ja ohjelmoidessa joudutaan tekemään päätöksiä, niin nyt

voidaan ajatella, että mitä Matti tarvitsee. Ohjelmistoa tehdään Matille, eikä

jollekin epäselvälle joukolle.

2.4.3 Asiantuntija-arviointi

Asiantuntija-arviointi on ohjelmoijien omaa käytettävyyden arviointia toteutuksen

aikana. Myös muita projektin jäseniä on hyvä käyttää arvioinnissa, heiltä saa

hyvää valmiiksi ideoiksi pureskeltua tietoa käytettävyydestä (Stone, 2005). Jos

taas käytettäisiin asiakastestausta, joudutaan testitulokset analysoimaan ja

siihen menee aikaa. Tulokset tosin voivat olla parempia ja enemmän asiakasta

tyydyttäviä.

Jos kaikki yrityksen työntekijät eivät työskentele saman projektin parissa,

kannattaa käyttää myös järjestelmää tuntemattomia henkilöitä testaukseen.

Edelleen teknisesti painottuneilta ihmisiltä saadaan valmiita ehdotuksia, vaikka

he ovatkin projektin ulkopuolisia. Ongelmaksi saattaa muodostua se, että

riittääkö projektin ulkopuolisilla aikaa osallistua testaukseen (Stone, 2005).

Asiantuntija-arviointi jättää aukon käyttäjän suorittaman testauksen tiedoille.

Mutta, jos loppukäyttäjille ei järjestetä ollenkaan erillistä käyttöliittymätestausta,

on asiantuntija-testaus parempi kuin ei mitään.
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3 OHJELMISTOTUOTANNON KETTERÄT MENETELMÄT

Esittelen seuraavaksi ketterät menetelmät (Agile Software Development

Methods), kuvaan mitä niillä tehdään, miten ne eroavat perinteisistä

(formaaleista) menetelmistä ja käsittelen niiden käyttöä. Esittely tehdään

vastaamalla tutkimuksen neljään tutkimuskysymykseen.

Vaikka ketterät menetelmät eivät olekaan mikään yksittäinen

maailmanparannuskeino, on ketterä menetelmä parempi kuin ei menetelmää

ollenkaan. Usein perinteisten menetelmien kanssa on sellainen tilanne, että niitä

pidetään liian mekaanisina, eikä niitä (varsinkaan pk-sektorilla) siksi käytetä

(Abrahamsson et al., 2002).

3.1 Mitä ovat ketterät menetelmät?

Ketterät menetelmät ovat uusia tapoja toteuttaa ohjelmistokehitystä. Agile

Manifesto (Agile Manifesto, 2001) kuvaa ketterien menetelmien perusperiaatteet

(Kuva 2).

Kuva 2: Agile Manifesto. Ketterien kehitysmenetelmien pääideologia tiivistettynä muutamiin
lauseisiin (Agile Manifesto, 2001).

Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on
the right, we value the items on the left more.
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Edellä mainittuja asioita toteutetaan jokaisessa ketteräksi menetelmäksi

luokiteltavassa ohjelmistotuotannon menetelmässä. Tiimin sisäinen viestintä ja

suhteet ovat tiiviit, työskennellään lähellä toisia ja käytetään muita (kuten

kokouksia) menetelmiä, jotta henkilöt ja heidän väliset suhteet pysyvät hyvinä ja

kannustavina. Varsinainen tuote pidetään siistinä ja selkeänä, jotta

oheisdokumentaatiota ei tarvittaisi. Asiakkaan kanssa ollaan jatkuvasti

yhteydessä, myös kehittäjätasolla. Asiakkaan kanssa toimitaan läheisessä

yhteistyössä. Lopulta, tiimi on jatkuvasti valmis tekemään muutoksia

ohjelmistoon ja myös asiakas ja sopimukset ovat valmiita siihen. Näistä osasista

koostuvat ketterät menetelmät (Abrahamsson et al., 2002).

Lyhyesti, ketteriä menetelmiä yhdistää (Cockburn, 2002); (Coram et al., 2005):

• Kommunikaatio ja yhteisöllisyys

• Pienet tiimit

• Nopea palaute (asiakkaalta)

• Lyhyet kehitysinkrementaalit

• Automaattinen regressiotestaus

• Jatkuva testaus

• Kokeneet kehittäjät

3.2 Miten ketterät menetelmät eroavat formaaleista
menetelmistä?

Ketterät menetelmät ovat syntyneet formaaleiden menetelmien (plan based)

puutteiden vuoksi. Ketterissä menetelmissä ei sinänsä ole mitään uusia

ajatuksia, vaan erilaisille hyväksi todetuille menetelmille on luotu sekä

teoreettinen että käytännöllinen viitekehys, jota kokonaisuudessaan kutsutaan

ketteräksi menetelmäksi (Williams ja Cockburn, 2003).

Koska muutos ohjelmistoprojekteissa (Haikala ja Märijärvi, 2000) on varmaa ja

väistämätöntä, on tarkkojen määrittelyiden ja suunnitteluiden tekeminen projektin
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alkuvaiheessa turhauttavaa. Tämän sijaan ketterissä menetelmissä suunnitellaan

aluksi vain arkkitehtuuri ja sen jälkeen inkrementaali kerrallaan

lisäominaisuuksia. Tällöin suuri osa muutoksista jää vaikuttamatta

kehitysprosessiin millään tavalla ja nekin, jotka vaikuttavat, pyritään

käsittelemään nopeasti.

Dokumentointi ei myöskään kuulu ketterien menetelmien toteutusaikaiseen

työskentelyyn, vaan se pyritään korvaamaan ihmisten välisellä kommunikaatiolla

ja kehittäjien huoneessa olevilla liitutauluilla (Cockburn ja Highsmith, 2001). Tällä

tavoin voidaan säästää aikaa dokumentaatiossa ja samaan aikaan saavuttaa

kehittäjien keskuudessa parempi käsitys siitä, mitä toiset tekevät ja miten asiat

on toteutettu. Tarvittava käyttäjädokumentaatio ja sovittu

järjestelmädokumentointi tehdään siinä vaiheessa, kun järjestelmä on valmis,

eikä siihen enää tule muutoksia.

Perinteisissä menetelmissä käytetään tarkastuksia ja katselmuksia ohjelmiston

edistyksen seuraamisessa. Tarkastus on esimerkiksi projektipäällikön kanssa

pidetty tilaisuus, jossa käydään läpi tietyn osatiimin toteuttamaa ohjelmistoa ja

varmistetaan, että asiat on tehty oikein. Katselmus on suurempi tapahtuma, jossa

on yleensä mukana myös ohjelmistotalon johtoa ja joissain tapauksissa myös

asiakas, ja jossa esitellään koko ohjelmiston etenemistä. Yleensä katselmukset

sijoittuvat vesiputousmallin vaiheiden loppuun, kuten Kuva 3 esittää.
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Kuva 3: Esimerkki projektiin liittyvistä tarkastuksista ja katselmuksista (Haikala ja Märijärvi,
2000).

Ketterissä menetelmissä raskasta katselmointi ja tarkastusmenettelyä ei

harrasteta. Periaatteessa asiakas tai asiakkaan edustaja on koko ajan mukana

kehityksessä ja ideaalitapauksessa läsnä samassa kehitysympäristössä kuin

kehittäjätkin. Tarkastuksen tyyppisiä tilanteita ovat tiimikokoukset, joita

järjestetään päivittäin. Niiden kestoksi on arviolta sanottu noin 15 minuuttia

(Object Mentor, 2004), jossa jokainen jäsen kertoo, mitä on tehnyt edellisen

kokouksen jälkeen ja mitä tekee seuraavaksi ja kertoo mahdollisista ongelmista,

joita hänellä on. Näin projektipäällikkö on täysin ajan tasalla projektin etenemisen

kanssa ja jos asiakas ei ole ollut mukana kokouksissa, voi projektipäällikkö

välittää tiedon tilanteesta asiakkaalle.

Asiakkaan asema on kokonaisuutena aika erilainen ketterissä menetelmissä kuin

perinteisissä formaaleissa menetelmissä. Asiakas, tai siis asiakkaan edustaja, on

mukana monissa päätöksissä, joita projektissa tehdään. Esimerkkinä voidaan

pitää ketterässä menetelmässä nimeltä Scrum (ks. luku 4.3) tapahtuvaa

asiakkaan kanssa käytävää keskustelua seuraavaan inkrementaaliin tulevista

Esitutkimus & sopimus

Määrittely

Suunnittelu

Ohjelmointi & moduulitestaus

Integrointi

Järjestelmätestaus

tarkastus

katselmointi, asiakkaan kanssa tai ilman

Aika
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uusista ominaisuuksista. Asiakas on yksi keskeinen toimija projektissa, eikä

pelkästään tuotteen vastaanottaja.

3.3 Mitä hyötyä on ketteristä menetelmistä?

Keskeinen periaate ketterissä menetelmissä on muutokseen vastaamisen

nopeus ja muutosten hallinta. Ketterät menetelmät tarjoavat muutosten hallintaan

muutamia työkaluja. Yksi työkalu on informaation kulkemisen helpottaminen

(sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti) erilaisilla järjestelyillä, kuten sillä, että

kaikki työntekijät ovat samassa avoimessa tilassa. Toinen muutoksen

tehokkaampaan käsittelyyn johtava seikka on päätösten vaikutusten

huomaamisen nopeus, joka aiheutuu muun muassa iteratiivisesta, lyhyistä

inkrementaaleista koostuvasta, työtavasta (Cockburn ja Highsmith, 2001).

Ketteriä menetelmiä hyödyntämällä on tutkimuksen mukaan (Cockburn ja

Highsmith, 2001) saatu parempia tuloksia laadun, asiakastyytyväisyyden ja

yrityksen liiketoiminnan tehokkuuden osalta. Lisäksi, sama tutkimus osoittaa, että

työntekijät ovat tyytyväisempiä työhönsä, kun yrityksessä käytetään ketteriä

menetelmiä.

Primavera Systems kertoo (Object Mentor, 2004) kuinka aikaisemmin

perinteiseen vesiputousmalliin perustuvassa toimintatavassa tuotteet olivat

kuukausia myöhässä, ne eivät toimineet niin kuin piti ja silti työntekijöiltä

vaadittiin valtavat määrät ylitöitä. He vaihtoivat ketteriin menetelmiin ja uusien

ajoissa valmiina olevien tuotteiden asiakastyytyväisyys on ollut parempi eikä

kenenkään ole tarvinnut tehdä ylitöitä. Toki kyseisessä paperissa (Object Mentor,

2004) on hieman markkinoinnin makua ja tulos on vain yksittäinen, mutta

esimerkki siitä, kuinka asiat voivat parantua ketterien menetelmien avulla.
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3.4 Mitä ongelmia on ketterissä menetelmissä?

Koska ketterissä menetelmissä ihmisen osaa ohjelmistokehityksessä

korostetaan, johtuvat myös suurimmat ongelmat ihmisistä. Kykenemättömyys

tiimityöhön tai juurtuminen vanhoihin tapoihin ei mahdollista ketteriin menetelmiin

siirtymistä, sillä jotta menetelmät todella toimisivat, pitää kaikkien omaksua ne

(Coram et al., 2005).

Jos työyhteisö ja asiakas eivät pysty laajamittaiseen yhteistyöhön, on projekti

vaarassa kaatua. Jokaisen projektin jäsenen pitää pystyä ja olla halukkaita

yhteistyöhön. Lisäksi tarvitaan aktiiviset sidosryhmät. Asiakkaan käyttö ketterissä

menetelmissä on paljon laajempaa ja säännöllisempää kuin perinteisissä

menetelmissä. Asiakkaan edustajan tulisi olla jatkuvasti paikalla ja olla myös

asiaan sitoutunut, asiasta tietävä, yhteistyöhaluinen ja –kykyinen, asiakasta

aidosti edustava sekä kykenevä tekemään päätöksiä (tarpeeksi korkealla

organisaatiossa) (Coram, 2005). Kuvatun kaltaisen asiakkaan löytäminen voi olla

haastavaa, usein mikään yritys ei ole valmis antamaan yhtä henkilöä kuvatulla

tavalla toisen yrityksen käyttöön.

Vaikka ketterien menetelmien keskeinen ajatus on muutoksen hallinta ja

myötäily, siinä voidaan mennä myös liian pitkälle (Boehm, 2002). Kaikkiin

mahdollisiin muutoksiin vastaaminen aiheuttaa yleensä valtavan lisälaskun

tilaajalle.

Yhteenvetona ketterien menetelmien ongelmista voidaan sanoa, että

menetelmillä ei sinänsä ole mitään selkeitä puutteita ja siitä johtuvia ongelmia,

vaan toimiakseen ne tarvitsevat tietyn toimintaympäristön ja toimivien tahojen

yhteistoiminnan ja näiden puute joissain tilanteissa johtaa ongelmiin ja sitä kautta

epäonnistuneeseen tuotteeseen.
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3.5 Ketterien menetelmien käyttö ja käyttöönotto

Ennen menetelmien käyttöönottoa on syytä tutkia työympäristöä, asiakkaita ja

tuotetta ja miettiä toimiiko ketterät menetelmät tässä ympäristössä, täytetäänkö

ketterien menetelmien asettamat vaatimukset yhteisöllisyydestä ja asiakkaan

sulauttamisesta kehitykseen (Coram et al., 2005). Jos näin ei ole, pitää miettiä

voidaanko edellä mainittuja asioita parantaa siten, että ne tukevat ketterää

kehitystä. Joskus on hyvä pitäytyä perinteisessä menetelmässä, mutta kehittää

heikoimpia kohtia kohti ketteriä menetelmiä.

Ketteriä menetelmiä ei ole syytä ottaa käyttöön kerralla. Niiden harjoittelua

pienissä projekteissa ja muissa ympäristöissä voidaan pitää suositeltavana.

Ihmisiltä vie aikaa oppia uutta ja varsinkin unohtaa vanhaa. Ketterät menetelmät

voidaan ottaa käyttöön vaiheittain, viemällä nykyistä menetelmää askel

askeleelta kohti ketterien menetelmien ideologiaa (Beck, 1999).

Kun ketterät menetelmät otetaan käyttöön, on suositeltavaa samalla alkaa myös

kehittämään menetelmää paremmaksi yrityksen tuotteen, työntekijöiden ja

ilmapiirin mukaan. Ketteriä menetelmiä käyttävien tiimien suositellaan kehittävän

toimintaansa iteratiivisesti. Myös yrityksen johdon täytyy olla kiinnostunut tiimien

toiminnan tehostamisesta ja kehittämisestä, koska tiimi ei itse pysty toteuttamaan

kaikkia muutoksia ilman ylemmän johdon tukea. Salo et al. (2005) tutkimuksen

mukaan vain noin 33 % kaikista parannuksista voidaan toteuttaa ilman johdon

tukea.
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4 PERINTEISTEN PROSESSIMALLIEN JA KETTERIEN
MENETELMIEN EROT

Kuvaan seuraavassa hieman tarkemmin muutamaa keskeistä prosessimallia.

Tarkoituksena on luoda lukijalle yleiskuva erilaisista tavoista saavuttaa hyvä

lopputulos ohjelmistoprojektissa.

Yleisesti ottaen ketterät menetelmät ovat asiakkaalle haastavampia kuin

perinteiset menetelmät. Asiakkaalta tarvitaan parempaa sitoutumista projektiin ja

myös jonkin verran tietämystä. Asiakkaan kanssa tehdään päätöksiä

seuraavasta vaiheesta ja asiakkaan kokemattomuus voi aiheuttaa projektille

haittaa. Lisäksi asiakkaan pitää olla yhteistyöhaluinen ja edustajan tarpeeksi

vaikutusvaltainen, jotta hän voi tehdä päätöksiä koko asiakastahon puolesta

(Coram et al., 2005).

Toisena yleisenä erona ketterien menetelmien ja perinteisten menetelmien välillä

on muutoksen hallinta. Perinteiset menetelmät luottavat siihen, että

alkukartoituksessa saadaan riittävän tarkat tiedot projektista ja pieniä muutoksia

voidaan tehdä kohtuullisen helposti. Extreme Programming (Beck, 2000) ja

Scrum (Rising et al., 2000), joita käsittelen jäljempänä, taas keskittyvät

muutokseen ja sen hallintaan. Ohjelmistot ovat luonteeltaan sellaisia projekteja,

että muutos on käytännössä väistämätöntä, riippumatta alkuvalmisteluiden

kattavuudesta, joskin alkuvalmisteluilla voidaan tietenkin vähentää muutoksen

mahdollisuutta ja määrää.

Perinteisiä menetelmiä kuvastavaa Rational Unified Processia (RUP) (Gornik,

2001) voi suositella varsinkin suuriin projekteihin, joissa tiimit toimivat ympäri

maailman tai ovat muuten paisuneet isoiksi. Siinä missä RUP viestii

dokumenteilla ja kaavioilla, luotetaan ketterissä menetelmissä ihmisten

saatavuuteen ja läheisyyteen. Extreme Programmingissa suositetaan kaikkien

ohjelmoijien toimivan samassa avoimessa tilassa ja lähellä toisiaan. Syy tähän
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on selvä, toteutuksen aikaista dokumentaatiota saadaan vähennettyä, kun kaikki

tietävät mitä muut tekevät ja tarvittaessa voidaan kysyä. Extreme Programming

suosittelee myös kahden ohjelmoijan käyttöä, toisin sanoen pariohjelmointia,

jossa toinen kirjoittaa koodia ja toinen seuraa ja ideoi.

4.1 Rational Unified Process

Perinteisistä prosessimalleista valitsin tarkempaan tarkasteluun IBM Rationalin

tuotteeksi asti kehitetyn RUP (Rational Unified Process) -prosessimallin.

Prosessimallista on olemassa myös ketterämpi versio (Abrahamsson et al.,

2002), mutta sitä en käsittele.

RUP on siinä mielessä samanlainen kuin muutkin prosessimallit, että sen käyttöä

suositellaan vain niiltä osin, kuin yritys tuntee tarpeelliseksi. RUP sisältää paljon

kaavioita ja jonkin verran dokumentteja. Kaavioilla kuvataan esimerkiksi

ohjelmiston toimintatiloja, käyttöliittymiä ja käyttötapauksia (Gornik, 2001).

RUP prosessimalli on jaettu neljään iteratiiviseen osaan, joita ovat määrittely

(Inception),  viimeistely  (Elaboration), toteutus (Construction)  ja  siirtymä

(Transition). Iteratiivisuus tarkoittaa sitä, että samaa vaihetta toistetaan monta

kertaa, joka kerta tarkentaen lopputulosta. Yhden iteraatioaskeleen kesto voi olla

jopa puoli vuotta. Perusluonteeltaan RUP perustuu kuitenkin vesiputousmalliin

(Abrahamsson et al., 2002).

Määrittelyssä kerätään ohjelmistolle tavoitteita ja vaatimuksia. Määritellään

millainen lopputuote tulee olemaan ja etsitään kriittiset (systeemille elintärkeät)

käyttötapaukset. Sen jälkeen arvioidaan eri alustojen toimivuutta, määritellään

aikataulu ja budjetti (Abrahamsson et al., 2002).

Viimeistelyssä viimeistellään vaatimukset ja ohjelmiston määrittely. Ohjelmiston

toimintaympäristö analysoidaan. Mahdolliset kriittiset ongelmatapaukset pitäisi
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löytää tässä vaiheessa, jolloin lähestymistavasta tai koko ohjelmistosta voidaan

luopua. Suurin osa käyttötapauksista määritellään ja ohjelmistoarkkitehtuuri

luodaan. Viimeistelyn lopussa arvioidaan projektin riskejä ja sitä, millaiseksi tuote

lopulta muodostuu (Abrahamsson et al., 2002).

Toteutuksen aikana viimeiset ohjelmiston osat suunnitellaan ja määritellään.

RUP käsittelee tuotantovaihetta mekaanisena prosessina, jossa keskitytään

resurssien ja budjetin hallintaan, aikatauluun sekä laatuun (Abrahamsson et al.,

2002). Ohjelmoijien työhön ei oteta kantaa. Kun ensimmäinen lopullinen versio

saadaan valmiiksi, voidaan siirtyä viimeiseen vaiheeseen.

Siirtymä tarkoittaa beta-testausta, käyttäjien kouluttamista ja tuotteen

tuotteistamista myyntiin tai asiakkaalle. Siirtymässä on usein monia iteraatioita.

Käyttöohjeet kirjoitetaan (Abrahamsson et al., 2002).

RUP osoittautuu raskaaksi lähemmässä tarkastelussa. Se listaa yli sata erilaista

dokumenttia ja kaaviota, jotka prosessin edetessä pitäisi toteuttaa. Lisäksi

tiheästi tapahtuvat katselmoinnit ja tarkastukset vievät prosessilta tehoa. RUP-

malli ei ole hyvä sietämään muutoksia kesken prosessin iteratiivisesta luonteesta

huolimatta.

Ei ole kuitenkaan kokonaan syytä hylätä RUP:ta tai muita formaaleja

menetelmiä. Niiden piirteitä voidaan käyttää tehokkaasti ketterien menetelmien

kanssa (Boehm, 2002). Koska jokaisessa yrityksessä on joka tapauksessa

omanlaisensa ohjelmistokehitysmalli, voidaan siihen aivan hyvin sisällyttää myös

formaaleja tapoja esimerkiksi arkkitehtuurisuunnitteluun, vaikka menetelmä

olisikin muuten laskettavissa ketteräksi.

4.2 Extreme Programming
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Ketteristä menetelmistä käsittelen kahta keskeistä pienten projektien

menetelmää. Ensimmäinen niistä on enemmän toteutusvaiheeseen keskittyvä

XP (eXtreme Programming). XP koostuu useista jo perinteisissä menetelmissä

käytettävistä periaatteista. Erona on vain se, että perinteiset asiat on viety

äärimmäisyyksiin tehokkuuden tavoittelussa (Abrahamsson et al., 2002).

XP-menetelmään siirtymistä ei suositella kerralla. Nykyisestä menetelmästä tulisi

etsiä pahimpia ongelmia ja yrittää ratkaista niitä XP:n tarjoamilla tavoilla (Beck,

1999).  Kuten RUP, myös XP on tarkoitettu jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin

sopivaksi muokattavaksi. Extreme Programming on suositeltava prosessimalli

pienille ja keskisuurille kehitystiimeille suositellun ylärajan ollessa 20 henkilöä.

Suurempia tiimejä ja hajautettua tuotantoympäristöä voidaan kyllä käyttää, mutta

XP:n viestintäperiaate vaarantuu ja täten hyödyt heikkenevät (Abrahamsson et

al., 2002).

XP:n prosessimalli koostuu viidestä iteratiivisesta osasta (Kuva 4): tutkimus

(Exploration), suunnittelu (Planning), julkaisuiteraatio (Iterations to Release),

tuotteistaminen (Productionizing) ja loppujulkaisu ja ylläpito (Maintaince and

Death) (Abrahamsson et al., 2002).
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Kuva 4: Extreme Programming menetelmän elinkaarimalli (mukaillen Abrahamsson et al., 2002 s.
19).

Tutkimus (Exploration) pitää sisällään vaatimusten määrittelyn. XP työllistää

tässä kohtaa asiakasta. Asiakas kirjoittaa korteille ominaisuuksia (Stories), jotka

pitää toteuttaa järjestelmässä. Samaan aikaan ohjelmoijat tutustuvat

ohjelmointiympäristöön ja käytettävään teknologiaan. Aikaa tähän käytetään

ainoastaan muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen (Beck, 1999).

Suunnittelussa (Planning) ominaisuuksille asetetaan tärkeysjärjestys ja

päätetään ensimmäisen version sisältö ja aikataulu. Suunnittelu vie aikaa

ainoastaan muutamia päiviä (Abrahamsson et al., 2002).

Julkaisuiteraatio (Iterations to Release) on, kuten nimikin antaa ymmärtää,

iteratiivinen prosessi, jossa ensimmäinen julkaistava versio rakennetaan.

Suunnittelussa määritellyt ominaisuudet pilkotaan osiin ja pieni osakokonaisuus

kerrallaan ne toteutetaan ohjelmistossa. XP:ssä työt jaetaan siten, että

ohjelmoijat ilmoittautuvat eri ominaisuuksien toteuttajiksi. Kuitenkaan kukaan ei

omista mitään osaa koodista, vaan kuka tahansa voi muokata mitä tahansa osaa
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rakennettavasta järjestelmästä. Samaan aikaan asiakas suunnittelee testausta,

jonka läpi versio valmistuttuaan kulkee (Beck, 1999). Usein ketterissä

menetelmissä testit voidaan myös kehittää ennen kuin varsinaista toteutusta

lähdetään tekemään (Object Mentor, 2004).

Jos tietyt vastuuhenkilöt omistaisivat oman osansa koodista, jouduttaisiin helposti

tilanteeseen, että joku henkilö kuormittuu muutospaineen alla samalla, kun muut

odottavat. Perinteisesti usein kuitenkin käytetään jotain vastuuhenkilötyyliä, jotta

saadaan vältettyä tilanteet, että monta ohjelmoijaa muokkaa koodia ja siitä

tuleekin huonoa. Extreme Programming luottaa ohjelmoijien kokemukseen,

ohjelmoijien väliseen kommunikaatioon ja pariohjelmointiin.

Tuotteistamisessa (Productionizing) tehdään lisää testausta ennen systeemin

antamista asiakkaalle. Tässäkin vaiheessa uusia ideoita voi vielä tulla ja niitä

voidaan joko osoittaa uusiin julkaisuiteraatioihin tai tehdä muutoksia välittömästi

(Abrahamsson et al., 2002).

Kun ensimmäinen versio on mennyt asiakkaalle käyttöön, siirrytään vaiheeseen

loppujulkaisu ja ylläpito (Maintaince and Death). Tuotteesta tehdään edelleen

viimeistellympää versiota ja käytössä huomattuja virheitä korjataan. Lopulta

päästään tilanteeseen, ettei uusia vaatimuksia ole enää ja projekti päätetään

lopettaa. Tässä vaiheessa tuotetaan lopullinen dokumentointi tuotteesta, kun

koodiin tai arkkitehtuuriin ei voi enää tulla muutoksia (Abrahamsson et al., 2002).

Extreme Programming suhtautuu ohjelmistotuotantoon hyvin

ohjelmoijakeskeisesti. Ohjelmoijat saavat päättää, mitä tekevät. Kokemuksen ja

hyvien ohjelmointitapojen noudattaminen korostuu. Osana XP-prosessiin kuuluu

sääntöjä, joita jokainen ohjelmoija sitoutuu noudattamaan. Työviikot ovat 40-

tuntisia ja ylityöviikkoja ei saa tulla missään tapauksessa kahta peräkkäin. Jos

näin kuitenkin tapahtuu, se katsotaan ongelmaksi, jota lähdetään ratkaisemaan

(Beck, 1999).
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Asiakas sisällytetään kiinteäksi osaksi projektia. Asiakkaan puolelta projektista

vastaava tai ainakin tietävä henkilö on koko ajan kehitystiimin kanssa

vuorovaikutuksessa. Koko tiimi työskentelee yhdessä avoimessa tilassa, jossa

on helppo mennä keskustelemaan kenen tahansa kanssa ja jossa kaikki tietävät

mitä muut tekevät. On osoitettu, että työteho paranee, kun työntekijät tietävät

tarkasti mitä muut tekevät ja yhteinen tietopääoma tällä tavoin kasvaa (Ståhle,

2000).

4.3 Scrum

Scrum on myös ketterä menetelmä, mutta painopiste on projektin johtamisessa

ja muutosten hallinnassa, ei niinkään toteutuksessa, kuten XP:llä.  Ketteränä

menetelmänä Scrum ei yritä vastustaa muutosta, vaan yrittää tarjota tapoja

tehokkaaseen toimintaan muuttuvassa ympäristössä.

Scrum jakaa prosessin kolmeen vaiheeseen (Kuva 5): alustus (Pre-game),

kehitys (Development) ja viimeistely (Post-game).  Alustus sisältää lisäksi

seuraavat alivaiheet: suunnittelu (Planning) ja arkkitehtuurisuunnittelu

(Architecture / High Level Design) (Abrahamsson et al., 2002).
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Kuva 5: Scrum prosessimalli (mukaillen Abrahamsson et al., 2002).

Suunnittelu (Planning) pitää sisällään rakennettavan systeemin määrittelyn.

Tuotteen ominaisuuslista luodaan. Se pitää sisällään kaikki tiedetyt vaatimukset,

joita ohjelmistolle tullaan asettamaan. Vaatimukset analysoidaan, jonka

perusteella ne priorisoidaan ja toteuttamiseen kuluva aika arvioidaan

(Abrahamsson et al., 2002); (Rising et al., 2000).

Juuri ominaisuuslista on Scrumin keskeistä ideologiaa muutokseen

varauduttaessa. Sitä päivitetään tarpeen mukaan uusilla vaatimuksilla ja

tarkennuksilla, mutta se ei ole suoraan kytköksissä ohjelmistokehitykseen.

Arkkitehtuurisuunnittelussa (Architecture / High Level Design) luodaan

ominaisuuslistan perusteella ohjelmiston rakenne. Arkkitehtuurisuunnitteluunkin

voidaan palata, jos ominaisuuslistan muutokset siihen pakottavat.

Arkkitehtuurisuunnittelussa kokemus on valttia, järjestelmä on samalla saatava
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riittävän yksinkertaiseksi, mutta kuitenkin niin joustavaksi, että mahdolliset

muutokset ovat helppoja toteuttaa (Abrahamsson et al., 2002).

Kehitysvaiheessa (Development) Scrum keskittyy muutokseen ja sen hallintaan.

Scrumin tarjoamat ohjenuorat koskevat lähinnä projektin ylempää osaa, itse

ohjelmointiin ei juuri oteta kantaa, toisin kuin esimerkiksi Extreme Programming -

menetelmässä (Abrahamsson et al., 2002).

Kehitysvaiheessa toteutus tehdään iteratiivisesti pienissä inkrementaaleissa.

Yhden inkrementaalin kestoksi suositellaan noin 30 päivää. Ennen jokaista

inkrementaalia pidetään kokous, jossa käydään läpi tuotteen ominaisuuslistaa ja

valitaan siitä asiakkaan ja ohjelmoijien kanssa seuraavan inkrementaalin

toteutettavat vaatimukset. Valitut vaatimukset siirretään inkrementaalin

ominaisuuslistaan, jota ei siis enää tämän jälkeen muuteta. Tämän

muuttumattoman listan perusteella tiimi työskentelee koko inkrementaalin, noin

30 päivän, ajan (Abrahamsson et al., 2002).

Samaan aikaan tuotteen ominaisuuslista voi hyvinkin muuttua. Kun inkrementaali

valmistuu ja neuvottelut uudesta inkrementaalista käydään, käytetään silloin

päivittynyttä tuotteen ominaisuuslistaa.

Kun tuotteen ominaisuuslista on tyhjä, toisin sanoen kaikki ominaisuudet on

toteutettu, siirrytään viimeiseen vaiheeseen. Viimeinen vaihe on nimeltään

viimeistely (Post-game) (Abrahamsson et al., 2002).

Kun ohjelmisto on lopettanut muuttumisen, kirjoitetaan dokumentaatio. Tämän

lisäksi viimeistelyssä tehdään lopputestaus, käyttäjien koulutus ja mahdolliset

ylläpitosuunnitelmat (Abrahamsson et al., 2002).
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Kandidaatintyön johtopäätöksiin on suhtauduttava varauksella, koska keskeinen

ongelma on se, että yhtäkään asioista, joita kandityössäni käsittelen, ei ole työn

puitteissa päästy kokeilemaan missään yrityksessä tai yhteisössä. Siksi

menetelmien tuloksissa täytyy luottaa muihin julkaisuihin, jotka eivät välttämättä

käsittele pk-yrityksiä lainkaan ja toisaalta eivät sijoitu Suomeen tai suomalaiseen

yrityskulttuuriin.

Kuitenkin uskon, että työtä voidaan käyttää tutustumisessa nykyaikaisiin

ohjelmistotuotannon menetelmiin ja herättämään mielenkiintoa

organisoidummasta, asiakasta enemmän ajattelevasta toimintatavasta, jonka

tuominen mihin tahansa yritykseen voi onnistua.

Lopuksi kuvaan esimerkin avulla ketteriä menetelmiä hyödyntävän yrityksen

toimintatavat, erityisesti pk-yrityksiä ajatellen.

5.1 Toimintaympäristöstä huomioitavat asiat

Käytettävyyttä, ketteriä menetelmiä ja muita nykyaikaiseen ohjelmistotuotantoon

liittyviä asioita ei voida tuoda yritykseen tai ympäristöön, jossa niitä ei olla

halukkaita ottamaan vastaan. Työntekijöitä on saatava motivoitua toimintatapojen

muuttamiseen esimerkiksi tulospalkkioilla.

Lisäksi yrityksen tuote ja yrityksen asiakkaat voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin

ottaa käyttöön nykyaikaisia menetelmiä. Asiakkailla voi olla väärä asenne

ohjelmistokehitykseen, eikä ketteriin menetelmiin tai käytettävyyden

suunnitteluun haluta tulla mukaan asiakkaan puolelta. Tuote taas voi olla niin

kriittinen komponentti jossain järjestelmässä (esimerkiksi elämää ylläpitävässä),

että ketterien menetelmien dokumentoimaton kehitys ei siihen sovi.
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Ketterissä menetelmissä korostetaan yksilön vapautta ja luotetaan yksilön

taitoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että projektissa on oltava useita taitavia

ohjelmoijia, jotka pystyvät kantamaan vastuun vaikeimmista asioista. Totuus

kuitenkin on, että jokaiseen yritykseen ei riitä parhaimpia ohjelmoijia. (Boehm,

2002)

Yllä kuvatuissa tapauksissa yrityksen johto ja projektipäälliköt ovat vaikeiden

haasteiden edessä, sillä työvoiman irtisanominen ja taitavan työvoiman palkkaus

on Suomessa vaikeaa ja asiakkaiden vaihtaminen ei yleensä ole mahdollista

yrityksen liiketoiminnan kannalta.

5.2 Esimerkki ketterien menetelmien hyödyntämisestä pk-
yrityksessä

Esimerkkiyrityksessä on 10 henkeä töissä, toimitusjohtaja ja muut varsinaisen

toteutustyön ulkopuolella olevat mukaan laskettuna. Esimerkkinä annettu

tapahtumaketju käynnistyy, kun asiakas tilaa yritykseltä tuotteen. Ennen sitä on

yritys joutunut analysoimaan projektin keston ja laskemaan työhön vaaditun ajan

ja vastaamaan kysymykseen tai antamaan arvion, milloin tuote voidaan toimittaa.

Tämän jälkeen yrityksen jäsenet lähtevät asiakkaalle tutustumaan toimintaan.

Tällä saavutetaan etuja sekä tekniseltä kannalta että käytettävyyden kannalta

ajateltaessa. Kaikki ohjelmoijat tutustuvat pintapuolisesti siihen kontekstiin, jossa

asiakas toimii ja heidät perehdytetään siihen, mitä uudella järjestelmällä olisi

tarkoitus saavuttaa. Toisena päivänä muutama työntekijä jatkaa asiakkaan

tiloissa tutkimusta työtavoista ja menetelmistä. Muut käyvät asiakkaan kanssa

keskustelua ohjelmiston vaatimuksista ja prioriteeteista ja käytännön asioista.

Tätä jatkuu muutamia päiviä, jonka aikana on tarkoitus:

• Kerätä materiaalia asiakkaan toimintatavoista.
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• Kerätä listaa vanhan järjestelmän ominaisuuksista, jotta mitään oleellista

ei jäisi puuttumaan.

• Kerätä materiaalia ohjelman käytön toimintaympäristöstä käytettävyyden

kannalta. Onko toimintaympäristö meluinen, mitkä ovat käytettävissä

olevat ohjausvälineet ja niin edelleen.

• Käydä asiakkaan kanssa läpi vaatimuksia, joita ohjelmistolle asetetaan.

Voidaan käyttää esimerkiksi Extreme Programmingissa esitettyjä Story

Cardeja.

• Asettaa vaatimukset prioriteettijärjestykseen.

Vaikka asiakkaan kanssa käytävissä keskusteluissa on hyvä aina olla paikalla

joku, joka myös tekee varsinaista toteutusta, ei jokaisessa vaiheessa tarvita koko

tiimiä. Keskusteluiden aikana loput kehittäjistä tutustuu käytettävään tekniikkaan

ja mahdollisesti luo jonkinlaisia prototyyppejä järjestelmästä, joita voidaan

käyttää asiakasneuvotteluissa helpottamaan vaatimusten listaamista ja

priorisointia.

Alussa on hyvä luoda myös malli käyttäjistä, eli luodaan niin kutsutut persoonat.

Löydetään yhteinen stereotyyppi käyttäjistä ja kohdennetaan ohjelma kaikissa

seuraavissa vaiheissa hänelle sekä tekniseltä että käytettävyyden kannalta.

Seuraavaksi valitaan asiakaskeskusteluista tulleista vaatimuksista sellaiset, jotka

vaikuttavat järjestelmän arkkitehtuuriin. Tässä vaiheessa vaaditaan myös

kehittäjiltä kokemusta ja kannattaa lainata dokumentointioppeja joistain

perinteisistä menetelmistä ja hyödyntää UML:ää (Unified Modeling Language).

Arkkitehtuurisuunnittelussa pitää osata myös katsoa, onko tulevaisuudessa

tulossa jotain sellaisia muutoksia tai päivityksiä, jotka pitää ottaa jo nyt huomioon.

Arkkitehtuurin dokumentointi on järkevää, sillä sen muutokset ovat vähäisempiä

ja yleensä hitaampia kuin muun osan ohjelmistosta.
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Samaan aikaan arkkitehtuurisuunnittelun kanssa voidaan lähteä suunnittelemaan

myös muuta osaa ohjelmistosta. Otetaan käyttöön Scrumin kaltainen systeemi

jakaa vaatimukset tuotekohtaisiin vaatimuksiin ja iteraatiokohtaisiin vaatimuksiin.

Iteraatiokohtaiset vaatimukset päätetään yhdessä yrityksen johdon, asiakkaan ja

ohjelmistokehittäjien kanssa. Iteraation vaatimuksien päättämiseen tarvitaan

ohjelmoijilta arviot siitä, kuinka kauan eri kohtien toteuttamiseen menee.

Tavoitteena on pysyä noin 30 päivän mittaisessa iteraatiossa.

Yrityksessä pidetään päivittäin sisäisiä lyhyitä palavereita, 15 - 30 minuuttia

pitkiä. Niissä käsitellään ohjelmistokehityksen vaiheiden lisäksi ehdotuksia

toimintatapojen muuttamisesta tehokkaammiksi. Niissä on läsnä aina kaikki, jotka

vain pääsevät paikalle, myös asiakkaan edustaja. Kokouksissa pyritään myös

informaation laajaan levittämiseen, siihen, että kaikki tietävät mitä tapahtuu. Jos

kaikki ovat yhtä mieltä toimintatapojen muuttamisesta, sitä voidaan lähteä

suunnittelemaan ja kokeilemaan.

Toteutusvaiheessa tehdään ennen varsinaista sovellusta testit. Testit tehdään

käyttötapausten ja vaatimusten perusteella. Testien valmistuttua ohjelmoidaan

sellainen ohjelma, joka läpäisee testit. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää

pariohjelmointia Extreme Programmingin tapaan, tai sitten ei. Suositeltavaa on

kokeilla, millainen vaikutus lopputulokseen ja koodin laatuun saavutettaisiin

pariohjelmoinnilla. Ohjelmiston integraatiotestausta tehdään automatisoidusti

päivittäin.  Kun toteutus on valmis iteraation osalta, käydään asiakkaan kanssa

läpi sitä ja katsastetaan uusia vaatimuksia ja toimintoja, joita asiakas haluaa. Ne

kirjataan ylös tuotteen ominaisuuslistaan ja palataan iteraatiossa alkuun

neuvottelemaan seuraavan iteraation ominaisuuksista.

Kun ohjelmisto on valmis, eli ohjelmiston ominaisuuslista on tyhjä (kaikki

toteutettu) aletaan valmistella toimitusta ja ylläpitoa. Ryhmä jakautuu osiin, joista

osa suunnittelee ja valmistelee ja toteuttaa toimituksen ja käyttöönoton

asiakkaan tiloissa ja toinen osa kirjoittaa sekä teknistä että
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käyttödokumentaatiota tehdystä tuotteesta. Näiden perusteella voidaan tehdä tai

teettää käyttöopas ohjelmistoon ja lisäksi ylläpidosta tulee teknisten

dokumenttien myötä helpompaa.

Toimitus on tehty ja asiakas on toivottavasti tyytyväinen. Projektin jälkeen

käydään palaveri siitä, mitä tehtiin oikein, mitä meni väärin ja miten toimintaa

voitaisiin tehostaa. Tässä voi olla mukana myös asiakas. Kehitysehdotuksia

kirjataan ylös, jotta ne muistetaan seuraavan projektin alkaessa.

Käytetyssä menetelmässä on sekoitettu Extreme Programmingia joltain osin,

kuten myös sekä Scrumia että formaaleja menetelmiä. Yksittäisten ihmisten

toimintaan ja ohjelmoijien varsinaiseen työskentelyyn en halunnut ottaa tässä

kantaa, sillä toimintatavat riippuvat hyvin paljon henkilöstä. Ketteriä menetelmiä

käytettäessä on muistettava, että vaikka formaalit menetelmät saattavat olla

kankeita, niissä kuitenkin on paljon hyvää ja valmiiksi mietittyjä asioita, joita ei

kannata ketteryyden nimissä unohtaa.
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