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Sulautettujen järjestelmien tekemisessä käytettävät metodit ovat moninaiset. Tämä johtuu siitä, että 

sulautettuja järjestelmiä on tuhansia erilaisia, sekä laitteiston ja ohjelmiston rakentamisen 

eroavaisuuksista. Sovellukset vaihtelevat kännyköistä aina avaruusluotaimiin. Näihin projekteihin 

on sovellettu metodeita joita ei ole alun perin suunniteltu laitteiston ja ohjelmiston 

yhteissuunnitteluun ja toteuttamiseen. Ohjelmistotuotannon menetelmistä oikean valinta 

nimenomaan tietylle sulautetulle järjestelmälle on haasteellista. Viimeisimpinä ovat tulleet erilaiset 

ketterät menetelmät ja niitäkin on olemassa useita erilaisia. Ketteriä ja perinteisempiä 

ohjelmistotuotannon menetelmiä esitellään tässä kandidaatin työssä. Tässä työssä on tarkoituksena 

selvittää mitkä olisivat parhaiten soveltuvia sulautetun järjestelmän projektille.
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1 Johdanto 

 

Sulautettu järjestelmä tarkoittaa sellaista järjestelmää, joka koostuu laitteistosta ja sitä ohjaavasta 

ohjelmistosta. Ohjelmiston ja laitteiston summana on laite, joka toteuttaa sille suunniteltua tehtävää. 

Sulautettu järjestelmä on usein tehty niin, että se toimii itsenäisesti. Sulautetun järjestelmän 

käyttäjän ei tarvitse olla tietoinen kuinka laite toimii, kun hän käyttää sitä.. Sulautettu järjestelmä 

voi siis olla yhden led-näytöllä varustettu sydämientahdistaja tai erittäin hienostunut matkapuhelin. 

Näiden teollinen tuotanto ja erityisesti niiden kehittäminen vaatii erilaisia ohjelmisto- ja 

laitteistotuotannon menetelmiä. Ohjelmistotuotannon menetelmiä on perinteisesti käytetty 

puhtaaseen ohjelmiston tuottamiseen. Näitä menetelmiä on tarvittu poistamaan erilaisia 

ohjelmistotuotannon ongelma-alueita, kuten projektin aikataulun venymistä, virheitä, 

monimutkaisten ohjelmistojen rakentamista ja henkilöstön loppuun palamista. Nämä menetelmät 

vaihtelevat vesiputousmallin yksinkertaisesta prosessista, aina ketterien menetelmien päivärytmin 

sanelemaan henkilöiden roolitukiseen. Näistä erilaisista menetelmistä voidaan 

ohjelmistotuotannossa valita aina kaikista tehokkain tapa saada haluttu lopputulos. Sulautetuissa 

järjestelmissä voidaan toimia samalla tavalla, mutta ottaen huomioon sen seikan, että ohjelmisto on 

riippuvainen fyysisestä toimintaympäristöstä. Tavallisten kotitietokoneiden ohjelmistojen 

joustavuus ja hyvyys perustuvat juuri sille, että ne ovat riippumattomia fyysisestä maailmasta. 

(Henzinger & Sifakis 2006) Sulautetun järjestelmän, kuten kännykän on otettava huomioon 

ohjelmallisesti esimerkiksi miten päin laite on kädessä. 

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Työssä on tarkoituksena etsiä sulautettujen järjestelmien valmistuksen erityispiirteitä ja soveltaa 

niihin erilaisia ohjelmistotuotannon malleja. Tässä työssä ei kuitenkaan tarkastella jokaista erilaista 

metodia. Työ tehdään tutkimalla kirjallisuutta, sekä yhdistelemällä kokemusperäistä tietoa Nokia 

Oy:ssä tehdyn työni perusteella. 

1.2 Työn rajoitukset 

 

Tässä kandidaatin työssä ei toteuteta mitään projektia varsinaisesti, vaan esitellään erilaisia 

ohjelmistotuotannon menetelmiä ja niiden soveltuvuutta sulautettujen järjestelmien projektiin. 

Itselläni on kokemusta Agile:Scrum menetelmästä ja tätä osaamista hyödynnän tässä työssä. 
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2 Tutkimusalue 

Tässä työssä esitellään eri ohjelmistotuotannon menetelmiä, joita voidaan käyttää projektin eri 

vaiheissa. Näihin liittyy tunnettuja ongelmia eri menetelmillä toteutettuna. Tutkittavia menetelmiä 

ovat ”plan driven”-toteutus, evoluutiomallit, sekä ketterä-malli. Tutkittavien menetelmien 

hyödyntämisen mahdolliset hyödyt ja haitat ovat työn tuloksia. Tämän työn ensimmäisessä osassa 

esitellään sulautettujen järjestelmien erikoispiirteitä erityisesti niiden vaatimusten osalta. 

Ensimmäisessä osassa käsitellään lisäksi erilaisia ohjelmistotuotannon malleja ohjelmistotuotannon 

näkökulmasta. Toisessa osassa käydään sulautetun projektin ja eri ohjelmistotuotannon 

menetelmien tuomat edut ja haitat erillisten esimerkkien valossa. Lopputuloksena saadaan 

menetelmien vertailu, jossa on merkittynä hyvät ja huonot puolet eri menetelmien käytöstä 

sulautettujen järjestelmien projektissa. 
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3 Sulautetut järjestelmät 

Sulautetut järjestelmät sisältävät jonkin ohjelmiston ja laitteiston yhdistelmän, joka suorittaa tiettyä 

ennalta määrättyä tehtävää. Laitteistot vaihtelevat massa tuotetusta kulutuselektroniikasta aina 

avaruusluotaimiin. Sulautettu järjestelmä poikkeaa normaalista tietokoneesta, koska sulautetulla 

järjestelmällä on tietokoneeseen verrattuna tarkemmin määritelty tehtävä.  Lisäksi järjestelmän tulee 

toimia autonomisesti ilman yhtäjaksoista valvontaa tai ulkopuolista ohjausta. Sillä on lisäksi oltava 

tapa saada ulkoisia signaaleja.  (Julius Luukko Sulautetut Prosessorijärjestelmät 2002) Jotta kaikki 

edellä mainitut asiat olisivat mahdollisia, on järjestelmän suoriuduttava sille asetetuista 

vaatimuksista nopeuden, luotettavuuden, sekä vasteen osalta. Laitteen ollessa kannettava on sen 

myös pystyttävä toimimaan erittäin energiatehokkaasti. Koodin tulee olla tehokasta, virheetöntä ja 

tarkoituksen mukaista. Tämä tarkoittaa, sitä että jos käytettäisiin esimerkiksi Microsoftin erilaisia 

kaupallisia ohjelmistoympäristöjä projektissa, niin näillä on usein tapana varautua 

laajennettavuuteen ja näin varata resursseja tulevaisuuden varalle. Pahimmassa tapauksessa 

koodaaja ei todellisuudessa tiedä miten koodi toimii. Tämä vaatimus on usein syy sille, ettei yleistä 

ratkaisua voida tehdä. Esimerkiksi avaruuteen ei voida lähettää laitetta joka on suunniteltu 

maanpinnalla toimivaksi, näin jäljelle jää vain vaihtoehto suunnitella juuri sellainen sulautettu 

järjestelmä, joka voi toimia vaadituissa olosuhteissa.  

3.1 Laitteisto 

Sulautettu järjestelmä eroaa tavallisesta ohjelmistoprojektista, sillä siinä on mukana ohjelmiston 

lisäksi laitteisto ja on suunniteltu vain tiettyä tehtävää varten. Sulautettujen järjestelmien 

suunnittelussa on otettava huomioon sekä ohjelmisto, että laitteisto projektin alusta asti. Laitteiston 

pitää pystyä toimimaan siinä ympäristössä johon se on suunniteltu. Seuraavassa kuvataan näitä 

erityisvaatimuksia juuri sulautetuille järjestelmille. 

 

3.1.1 Prosessori 

Prosessori on laitteen laskennan suorittava yksikkö. Eri prosessorit voivat erota toisistaan 

huomattavasti arkkitehtuuriltaan. Prosessori ajaa ohjelmaa, joka on järjestelmän ohjelmamuistissa. 

Se lisäksi ottaa sisään halutut syötteet ja toteuttaa niiden perusteella ohjelmiston määräämät 

toiminnot. Se käyttää työmuistia, sekä mahdollista tallennustilaa. Prosessori on koko laitteen ydin ja 

sen mitoittamisessa tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat kaikkiin muihin laitteisiin. Käyttötarkoitus 

sanelee prosessorin laskentatehon tarpeen. Kun oikea prosessoriarkkitehtuuri on valittu projektiin, 

sen vaihtaminen on myöhemmin vaikeaa. Prosessorin arkkitehtuuri vaikuttaa kaikkiin laitteistoa 
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lähellä oleviin rajapintoihin, sekä muihin laitteisiin ja liitännäisiin. Prosessorin tilalla voi olla 

mikrokontrolleri tai jokin puhtaasti signaalinkäsittelyyn tarkoitettu komponentti tarpeen mukaan. 

Prosessorin ollessa koko laitteen ydin on sen ehdoton vaatimus luotettavuus. Laitteistojen ollessa 

usein kannettavia on huomioitava laitteen iskunkestävyys. 

 

3.1.2 Muisti 

Sulautettujen järjestelmien äly tulee ohjelmasta ja sitä käyttävästä prosessorista tai 

mikrokontrolleista. Tämän mahdollistavat erilaiset muistit, joita on vaihteleva määrä riippuen 

laitteen tehtävästä. Periaatteessa muistityyppejä on kaksi. On lukumuisti, jota voidaan vain lukea 

ajon aikana, sekä erillinen käyttömuisti tai työmuisti jota voidaan lukea ja kirjoittaa laitteen ollessa 

päällä. Lukumuistia käytetään tallentamaan ajurit ja ohjelmat, jotka mahdollistavat laitteen 

käynnistämisen, joskus koko käyttöjärjestelmä on tallennettu sinne. Nämä muistit voivat olla myös 

prosessorissa integroituina, sekä niitä voi olla useita. Näitä ovat esimerkiksi väylien lukemiseen 

käytettävät puskuri muistit, käskyliukuhihna muistit ja prosessorin sisäiset välimuistit. Liukuhihnaa 

ja prosessorin omaa välimuistia käytetään tehostamaan prosessorin toimintaa niin, että välimuisti 

tallentaa ajossa olevia ohjelmia nopeaan, pieneen muistialueeseen, jotta ohjelman saa taas nopeasti 

ajoon. Liukuhihnaa käytetään, jotta jokaisella prosessorin kellojaksolla voidaan ajaa tehokkaasti 

ohjelmia.  

Sulautetuissa järjestelmissä tarvitaan usein massamuistia. Tällä tarkoitetaan muistia jonne 

tallennetaan suuria määriä tietoa, jota ei tarvita esimerkiksi käyttöjärjestelmän ajamiseen. Tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi tietokoneen kovalevyä tai valokuvien sijaintipaikkaa kamerassa. Tämä 

muistialue saattaa sisältää osia käyttöjärjestelmästä, mutta silti se ladataan aina ensin käyttömuistiin 

ennen ajoa. Sulautettujen järjestelmien ollessa yhä useammin kannettavia ja monipuolisia laitteita 

ovat muistien vaatimukset kasvaneet viime vuosina. Nykyään kaikkien muistityyppien pitää olla 

nopeita, sekä suunniteltavasta kokonaisuudesta riippuen, laajennettavia. Flash-muistien ansiosta, 

jopa lukumuistilla olevat ajurit ja käyttöjärjestelmä ovat osaavan käyttäjän päivitettävissä. 

 

3.1.3 Kotelo ja liittimet 

Katsottaessa sulautettua järjestelmää käyttäjä näkee ensimmäisenä koteloinnin. Laitteiston 

kotelointiin on omat vaatimukset. Koteloinnin tarkoituksena on suojata sisällä olevia herkempiä 

laitteita esimerkiksi mekaaniselta rasitukselta tai ympäristön epäpuhtauksilta. Kotelon tulee suojata 

laitetta elektromagneettisilta häiriöiltä. Lisäksi kotelo suojaa ympäristöä laitteiston itsensä 

tuottamalta häiriöltä. Laitteiston koteloinnin heikoin kohta ovat usein liitokset ja liittimet. Näitä 
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ovat esimerkiksi erilaiset verkkoliittimet tai virtaliittimet. Käytännössä melkein kaikissa 

sulautetuissa järjestelmissä on oltava ainakin yksi sisään menevä fyysinen liitos. Tämä mahdollistaa 

laitteen lataamisen tai muun käyttövirran laitteelle. Nämä laitteiston fyysiset rajapinnat ovat lian ja 

sähkömagneettisen häiriön lisäksi alttiita mekaanisille rasituksille. Laitteen kytkeminen laturiin 

aiheuttaa suoraa painetta joko piirilevyyn tai sitten kotelon kiinnityksiin. Erillisten liittimien 

käyttäminen rasittaa laitteistoa ja näihin on varauduttava jo suunnittelussa. Esimerkiksi Nokian 

kännyköissä ja Applen MacBook Pro kannettavissa tietokoneissa on juuri ulkoisten liittimien 

mitoitus ratkaissut sen miten ohut laite voi olla. Kun suunnitellaan kannettavaa laitetta esimerkiksi 

kännykkää, niin on sen koteloinnin suojattava sitä myös siinä tapauksessa, että laite tippuu. Laitteen 

sisälle koteloinnin ja piirilevyn väliin voidaan laittaa vaimentavaa materiaalia, mikä vähentää 

kiihtyvyyden vaikutusta itse laitteiston herkempiin sisärakenteisiin. Laitteiston koteloinnin on myös 

vastattava sähköturvallisuuden vaatimuksia kaikilta osin. Laite ei saa aiheuttaa vaaratilannetta edes 

väärin käytettynä.  

3.1.4 Anturit ja näytöt 

Sulautetulla järjestelmällä ei tarvitse olla välttämättä mitään näyttöä. Usein on jo pelkästään laitteen 

kehittämisen kannalta järkevää tehdä sellainen. Se voi olla esimerkiksi led valo laitteen kyljessä tai 

monimutkainen kosketusnäyttö. Laitteessa pitää jokin ulostulo sisään menevän kanavan lisäksi. 

Laitteiston anturit tai muut syöttökanavat tulee olla luotettavia, näin sisällä oleva ohjelmisto saa 

oikeaa dataa. Ei siis riitä, että ohjelmisto on luotettavaa jos anturit menevät rikki. ( Barr, M. 2012) 

Anturien suunnittelussa on myös varmistettava, että siirtotie on tarpeeksi nopea. Tällä tarkoitetaan 

itse johdinta laitteeseen, liitintä, sekä väylää ja väylän puskureita. Tämä asettaa aina vaatimuksia 

yhteensopivuuksille eri anturien, siirtoteiden ja prosessorien välille.  

 

3.1.5 Energian kulutus 

Energian kulutuksen vaatimus riippuu projektista mihin laitetta suunnitellaan. Tämä voi vaihdella 

lasten lelusta aina USA:n käyttämiin miehittämättömiin lennokkeihin. Mitä suurempi rooli on 

energian säästämisellä, sitä suurempi vaikutus sillä on muun laitteiston suunnitteluun ja 

ohjelmistoon. Yleisesti laitteen suunnittelussa tulee mitoituksen vastata tarvetta, tämä taas tarkoittaa 

sitä, että aina yritetään alentaa energian kulutusta mahdollisimman paljon. Esimerkiksi Nokialla 

tämä tarkoitti, sitä että uuden puhelimen tullessa moduulitestaukseen ensimmäistä kertaa se kulutti 

enemmän tehoa kuin lopullinen tuote. Kun ohjelmisto oli valmis, sitä jouduttiin optimoimaan 

vähemmän energiaa kuluttavaksi. Kun laitteisto vastasi ohjelmiston vaatimuksia, työ onnistui hyvin 

nopeasti. Akun mitoituksen ollessa liian pieni, ei puhelinta saatu toimimaan tarpeeksi pitkään. 

Energian käytön mitoitus on erittäin haastavaa, kun kyseessä on reaaliaikakäyttöjärjestelmä. 



 

  9 

Käyttäjä voi käynnistää useita eri ohjelmia ja muodostaa prosessoria käyttävän kombinaation ja 

näin kuluttaa akun tyhjäksi ennen aikojaan. Näitä eri mahdollisia kombinaatioita on lukemattomia 

ja niitä kaikkia ei voida ennakoida etukäteen. Akun kesto on usein suurimpia rajoittavia tekijöitä, 

jos kyseessä on kannettava laite. Tätä akunkeston ongelmaa varten on keksitty erilaisia tapoja 

mitata sitä. Yksi tapa on luoda laitteistosta ohjelmistollinen vaste, jotta koko laitteen käyttöä 

voidaan simuloida. Eräs tällainen tapa on toteuttaa ohjelmiston ja laitteiston yhteiskehitys 

SystemC/C++:lla, joka mahdollistaa PKtool:n käytön. (Springer, 2011) Erilaisten emulaattoreiden 

käyttö yleistyy kokoajan akunkeston pidentämiseksi, koska kannettavat laitteet ovat yleistyneet 

räjähdysmäisesti. 

 

3.2 Yhteenveto sulautettujen järjestelmien laitteiston osien vaatimuksista 

Sulautettujen järjestelmien vaatimukset riippuvat suoraan mihin suunniteltavaa laitetta aiotaan 

käyttää. Voidaan kuitenkin todeta, että ohjelmiston toiminnan lisäksi laitteiston pitää suunnitella 

niin, että siinä on tarpeeksi suorituskykyä ja luotettavuutta sopivaan hintaan. (Wolf 1994) 

 

Yhteenvetona voidaan esittää seuraava taulukko 1. Tässä taulukossa on esitetty yleiset vaatimukset 

sulautetun järjestelmän eri osille.  
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Taulukko 1. Laitteiston vaatimuksia 

Laitteiston osa: Vaatimus  

Prosessori/mikrokontrolleri Luotettavuus, reagointinopeus, laskentateho, 

energiatehokkuus, häiriösieto 

 

Kotelo ja liittimet Kestävyys, EMC, mekaanisen rasituksen kesto.   

Tallennusmuisti Luotettavuus, energiantehokkuus, nopeus, koko.  

Keskusmuisti Luotettavuus, nopeus, määrä.  

Anturit ja näytöt Luotettavuus, mekaanisen rasituksen kesto  

Energian kulutus (akku) Luotettavuus, sähköturvallisuus, kapasiteetti.  

 

Kaikissa laitteiston osissa on vaatimuksena luotettavuus ja kestävyys. Sulautetun järjestelmän 

laitteiston komponenttien luotettavuudella saavutetaan monta muutakin hyötyä, kuin loppukäyttäjän 

tyytyväisyys. Laitteen testaaminen on huomattavasti helpompaa, jos testin epäonnistuessa ei tarvitse 

aina epäillä rikkinäistä komponenttia. 

 

 Testauksessa ja erityisesti integraatiovaiheessa laitteistoa saattavat testata puhtaasti ohjelmisto-

osaajat, joilla ei välttämättä ole edes laitteistoa komponenttipohjausten ongelmien selvittämiseen tai 

ratkaisemiseen. Tämän lisäksi mahdolliset korjaukset tulevat melkein poikkeuksetta ohjelmistoon, 

vaikka syy olisikin laitteistossa. Nokialla laitteistoa testattiin huomattavasti aikaisemmin ennen kuin 

varsinainen ohjelmisto oli valmis. Tämä tarkoitti sitä, että laitteistoa testattiin edellisen sukupolven 

ohjelmistolla. Lisäksi, koska laitteisto oli päässyt testeistä lävitse vanhalla ohjelmistolla, ei se 

poistanut uusien ohjelmistoversioiden ongelmia. Näin mahdolliset laitteiston ongelmat voitiin 

korjata vasta seuraavaan laitteistoversioon, jolloin niitä testaava ohjelmisto oli taas vanhaa. Tämä 

on tietenkin sulautettujen järjestelmien lähtökohdista poikkeuksellista, mutta aikataulut ja markkinat 

aiheuttavat paineita erityisesti laitteistojen kehitys syklien minimoimiseen. Yleisesti voidaan sanoa, 

että laitteiston vaatimukset ja ohjelmiston vaatimukset käsitellään erillisinä kokonaisuuksina. Tässä 

piilee juuri se perimmäinen virhelähde, joka rajoittaa sulautettuja järjestelmiä. (Henziner & Sifakis, 

2007) 

 

3.3 Ohjelmisto  

Sulatettujen järjestelmien ohjelmisto sisältää usein laitteistoläheistä ohjelmointia. Projektin laitteisto 

antaa omat reunaehdot muistille, tallennus tilalle, prosessorille, jotka täytyy ottaa huomioon 

ohjelmistoa suunnitellessa. Laitteisto tulee olla projektin tavoitteisiin sopivasti mitoitettu, mutta 

projektista riippuen voidaan joutua käyttämään esimerkiksi tiettyä prosessoriarkkitehtuuria. Näin ei 

voida aina käyttää jo entuudestaan opittuja käytäntöjä, vaan joudutaan opettelemaan uusia tapoja 
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ratkaista samantyyppisiä ongelmia. Esimerkkinä on siirtyminen yksi ytimisistä prosessoreista moni 

ytimisiin prosessoreihin. Samat asiat jouduttiin tekemään uudella tavalla. Sulautetun järjestelmän 

ohjelmiston kompleksisuus ja koko voivat vaihdella kevyestä kernelin käytöstä aina Symbian:n tai 

Android:n kaltaisiin reaaliaikakäyttöjärjestelmiin. Sulautettujen prosessien ohjelmisto suunnitellaan 

kuitenkin niin se toteuttaa vain tarvittavat rutiinit selvitäkseen tehtävästään. Näin mitoitettuna 

ohjelmisto joudutaan aina suunnittelemaan niin, että se tulee toimeen niin vähällä muistia, 

tallennustilaa, prosessoria ja energiaa kuin mahdollista. Näin laitteen kokonaiskustannukset pysyvät 

alhaisempina. Sulatettujen järjestelmien suuntautuessa massamarkkinoihin niiden kustannuspaineet 

alkavat näkyä myös ohjelmistojen tuottamisessa. Onnistuneen projektin jälkeen leikataan 

kustannuksia esimerkiksi niin, että käytetään samoja menetelmiä ja samoja työkaluja uuteen 

seuraavan sukupolven laitteeseen. Tämä aiheuttaa yleisiä ratkaisumalleja ja se johtaa suoraan 

laitteen tehokkuuden hitaaseen, mutta varmaan alenemiseen. (Henziner & Sifakis, 2007) 

 

3.8.1 Laitteistoläheinen ohjelmointi 

 

Laitteistoläheisellä ohjelmoinnilla tarkoitetaan alimman tason ohjelmointia, joka ajetaan kääntäjältä 

suoraan prosessorille. Laitteistoläheinen ohjelmointi on tavallista sulautettujen järjestelmien 

projektissa, sillä juuri laitteiston ja ohjelmiston rajapintana toimii tämä taso. Usein puhutaan 

firmwaresta, kun tarkoitetaan tätä tasoa. Laitteiston tehokas käyttö vaatii alimman tason hyvää 

hallintaa, sillä ongelmat perustuksissa heijastuvat koko projektiin. Laitteistoläheinen ohjelmointi 

mahdollistaa myös ongelmien tehokkaamman ratkaisun verrattuna yleisiin ratkaisuihin. 

Laitteistoläheisessä ohjelmoinnissa pitää lähteä siitä, että ohjelmointi tehdään niin, että se sopii 

käytettävälle laitteistolle mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmoijan on 

tunnettava tarkasti laite, jolle ohjelmisto tulee. Kolmannen osapuolen käyttäminen 

laitteistoläheiseen ohjelmistoon on näin vaikeaa. 

 

3.8.2 Välitason ohjelmointi 

Välitason ohjelmointi (eng. middleware) on laitteistoläheisen ohjelmiston, kuten käyttöjärjestelmän 

ja loppukäyttäjälle näkyvien sovellusten väliin rakennettu taso. Toisaalta koko ohjelma saattaa olla 

laitteiston kiinteään muistiin kirjoitettuna firmwaressa, jolloin välitasoa ei tarvita, mutta välitasoa 

voidaan käyttää myös niin, että se häivyttää sovelluksen tarpeen tietää tarkasti kuinka 

käyttöjärjestelmä toimii. Tämä lisää abstraktiotasoa verrattuna alempaan laitteistoläheiseen tason 

ohjelmointiin. Välitasoa voidaan käyttää myös laitteistoläheisen ohjelmoinnin helpottamiseksi 
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ylimmän tason vaatimuksiin nähden. Välitason etu on se, että sovelluksen loppukäyttäjälle tekevän 

koodaajan ei tarvitse tietää miten signaali käsitellään sen tullessa kannettavaan laitteeseen. Välitaso 

hoitaa tiedon välityksen aina portilta sovellukseen ja sovelluksesta välitason lävitse takaisin porttiin. 

Tämä taso lisää kuitenkin laitteiston vaatimuksia ja siitä ei ole hyötyä, jos laite on suunniteltu 

yhteen täsmälliseen tarkoitukseen. Täsmällisessä tapauksessa saadaan paremmat vasteet laitteistosta 

ja ohjelmistosta, jos ohjelma voi suoraan ajaa haluamiaan prosessorin palveluja. Välitason 

ohjelmointi on parhaimmillaan, jos laitteisto vaihtuu, mutta sovellusten tekijät haluavat käyttää 

samaa ohjelmistoympäristöä. Tämä pätee myös, silloin jos ohjelmisto pysyy samankaltaisena ja 

laitteisto vaihtuu usein.  

3.8.2 Sovellukset 

Sovellusten toteuttaminen sulautetulle järjestelmälle vaihtelee suuresti. Alimmalla tasolla voidaan 

kirjoittaa koko toiminnallisuus yhteen ohjelmaan. Koko ohjelma voi sijaita firmwaressa eli 

laiteohjelmistossa. Toisena ääriesimerkkinä on kännykkä. Kännykkä on vain alusta johon voi kuka 

tahansa koodata omaa ohjelmaa välttämättä edes käyttöjärjestelmän versiosta. Suurimmat erot 

sovelluksen kannalta liittyvät siihen miten paljon abstraktiota liittyy itse alustaan, jonka päälle 

sovellus toteutetaan. Pesukoneen tapauksessa, sovellus käyttää suoraan sähkömoottoria ja abstraktio 

taso on erittäin matala. Jos kyseessä on kännykkä, niin välitaso hoitaa pääasiassa kaiken liikenteen 

laitteiston ja käyttöjärjestelmän välillä. Näin sovellus kehittäjän ei tarvitse käyttää edes 

käyttöjärjestelmän palveluja suoraan vaan sovellus käyttää sille rakennettua hiekkalaatikkoa, joka 

välittää sen viestit käyttöjärjestelmälle. Mitä korkeammalle tasolle mennään sovellusten 

näkökulmasta, niin sitä vaikeampi on erottaa onko kyseessä sulautetun järjestelmän projekti vai 

puhdas ohjelmisto projekti. Tähän Nokia pyrki omalla symbian projektillaan, kun se julkaisi oman 

SDK:n (Software Development Kit). Tämä antoi kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden kirjoittaa 

omia sovelluksia ja ajaa niitä kännykässään. Anrdoid-puhelinten suosion yksi syy on juuri se, että 

laitteisto taso on saatu häivytettyä niin hyvin, että yhdellä SDK:lla voi ohjelmoida sovelluksia 

melkein kaikkiin saatavilla oleviin android-puhelimiin. Kuten edellä mainitaan yleisemmät ratkaisut 

luovat myös ongelmia. Varsinkin reaaliaikakäyttöjärjestelmissä abstraktion kasvaessa voidaan 

päätyä tilanteisiin, joita ei ole osattu ennakoida tai laitteen kapasiteetti ei riitä. Koodin lisääntyy 

eksponentiaalisesti abstraktiotason noustessa ja myös koodaus virheiden mahdollisuus kasvaa.  
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4 Ohjelmistotuotannon menetelmät 

Ohjelmisto tuotannon eri metodeissa on perimmäisenä tavoitteena vastata kahteen 

peruskysymykseen:  

 Missä järjestyksessä työt tehdään? 

 Missä vaiheessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen? 

Tässä työllä tarkoitetaan koodaamista, dokumentointia, projektin hallintaa ja kaikkia niitä projektin 

osia, jotta tuote saadaan valmiiksi. (Boechm, 1988) Näillä metodeilla pyritään toimittamaan tilattu 

ohjelmisto asiakkaalle hänen asettamien vaatimusten mukaisesti. Ensin asiakkaan vaatimukset 

muutetaan toiminnallisiksi ja ei toiminnallisiksi vaatimuksiksi. Tämän yksinkertaisen tavoitteen 

saavuttamiseksi on kehitelty monia eri menetelmiä. Tässä kappaleessa käsitellään kolmea eri 

metodia: suunnitelmakeskeiset menetelmät (Plan-driven method), evoluutiomalli (Evolutionary 

model) ja ketterät menetelmät (Agile methods). Jokaisella mallilla vielä varsinainen tuotantotapa, 

joka kertoo miten suunnitella, dokumentoida jne.  

4.1 Suunnitelma keskeiset metodit  

Ohjelmistokehitysmenetelmän suunnitelmakeskeisyydellä tarkoitetaan menetelmän sisältävän 

paljon suunnittelutyötä ennen varsinaisen toteutuksen alkamista. (eng. Plan/specification driven) 

Ohjelmiston elinkaari on esitetty kuvassa 1. Ohjelmiston kehitys nähdään elinkaarena, joka alkaa 

tarpeiden määrittelystä ja päättyy ylläpitoon.( Haikala Märijärvi, 2004)   
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Kuva 1. Ohjelmiston elinkaari (Haikala Märijärvi, 2004) 

 

Ohjelmiston elinkaari kuvaa hyvin, myös plan-driven menetelmän eri vaiheita. Ensimmäisessä 

vaiheessa asiakkaan vaatimukset kuullaan ja ne kirjataan. Toisessa vaiheessa asiakkaan vaatimukset 

määritellään erikokoisiksi osakokonaisuuksiksi. Tässä vaiheessa vaatimuksiin lisätään ne 

vaatimukset, joita asiakas ei ole osannut pyytää. Näitä voivat olla esimerkiksi tietoturvaan liittyvät 

asia tai esimerkiksi lakiin liittyvät asiat. Määrittelyn jälkeen tulee suunnittelu. Tässä suunnitellaan 

ohjelmistoarkkitehtuuri ja tehdään suunnitteludokumentit valmiiksi. Suunnittelu dokumentit 

annetaan eteenpäin ohjelmiston koodaajille. 

 Koodaus suoritetaan tavalla, joka on määritelty arkkitehtuuridokumenteissa ja muissa 

dokumenteissa. Tällä ei ainoastaan tarkoiteta tiettyä tapaa ratkaista ohjelmallisesti asiakkaan 

ongelma, vaan tapaa kirjoittaa koodia. Esimerkiksi muuttujien nimeämiseen liittyvät säännöt 

löytyvät suunnittelu dokumentaatiosta. (Haikala Märijärvi, 2004) Integroinnissa yhdistetään kaikki 

koodi yhdeksi ohjelmaksi tai jos ohjelmisto on suuri, se kootaan ensin osakokonaisuuksiin ja ne 

kokoamalla ohjelmisto on valmis. Testauksessa käydään lävitse asiakkaan vaatimukset tehdyllä 

ohjelmalla. Viimeisenä vaiheena on luovutus ja ylläpito. Ylläpidolla tarkoitetaan mahdollisia 

ohjelmisto päivityksiä, sekä laitteen käyttöönoton jälkeen löytyneiden virheiden korjausta.  
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6 Testaus 

4 Koodaus 
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4.1.1 Vesiputousmalli 

Vesiputousmalli toimii usein esimerkkinä kuinka voidaan toteuttaa ohjelmisto yhdellä 

iteraatiokierroksella. Tavoitteena on toteuttaa projekti kuvan 1 tavalla. Kaikki vaiheet tulevat 

järjestyksessä ja mitään takaisinkytkentää ei ole. Esimerkiksi kun laite on suunniteltu niin sen 

jälkeen, siirrytään sen koodaukseen. Paluuta ei ole enää suunnitteluun vaikka koodaus vaiheessa 

löytyisi fataali virhe alkuperäisessä määrittelyssä. Käytännössä ohjelmistoprojektissa on aina 

kaikkien vaiheiden välillä ja liikettä on suuntaan ja toiseen. Tämä malli ei ota sitä huomioon millään 

tavalla. Tämä toimii siksi paremmin periaatteena eri työvaiheista, kuin varsinaisena monimutkaisen 

ohjelmiston tai sulautetun järjestelmän prosessimallina. Tämä on myös luonnollinen tapa tehdä 

asioita: esimerkkinä on ”Ruoan ostaminen kaupasta”.  

Jääkaappi on tyhjä ja on nälkä. Tässä on projektin vaatimus. Ensin päätetään lähteä kauppaan ja 

laaditaan kauppalista. Suoritetaan ostokset ja palataan kotiin. Vesiputousmalli toimii mainiosti, kun 

asiat ovat yksinkertaisia ja kaikkien osapuolten ymmärtämiä. Kun erimerkkiin lisätään 

”lapsiperheen kaupassa käynti” kaikki muuttuu vaikeammaksi. Kaikki eivät ymmärrä mitä sanat 

kauppalistassa tarkoittavat, minne kauppaan mennään tai joku muuttaa mielensä siitä mitä haluaa 

syödä kotona päivälliseksi. 

Vesiputousmalli ei siis toimi hyvin, jos määrittely alussa ei ole täydellistä, eikä se kykene 

reagoimaan vaihtuviin vaatimuksiin. Lisäksi tällä mallilla ei ole keinoa lisätä vaatimuksia 

myöhemmin. Projektissa olevien ihmisten vaihtuvuus tai kokemattomuus on haitaksi projektille. 

Projektin johdolle ja testaukselle vesiputousmalli on huono, koska lopullinen tuote on 

tarkastettavissa ja testattavissa vasta kun koko projekti on käytännössä tehty. Mahdolliset 

arkkitehtuuriset ongelmat, tai sulautettujen järjestelmien tapauksessa laitteiston väärät valinnat ovat 

melkein mahdottomia korjata. (Kettunen & Laanti, 2004) Korjausten kustannukset voivat olla 

todella suuri osa kokonaisbudjetista. Mitä aikaisemmin testaus löytää virheet ohjelmasta tai 

laitteistosta, sitä vähemmällä kustannuksella päästään. Vesiputousmalli hoitaa kuitenkin hyvän 

muun muassa sen, että turhaa ja ylimääräistä dokumentaatiota ei tule. Kaikki on suunniteltu jo 

alussa. Koodaajan ei tarvitse itse suunnitella testausta. Lisäksi projektin johdon kannalta 

vesiputousmallia käytetään valtavien projektien yläkäsitteenä. Mahdolliset välitavoitteet voidaan 

ajatella toteutettavan vesiputousmallilla. (Haikala, Märijärvi, 2004) 

4.1.2 Inkrementaalinen malli 

Kun vesiputousmallin suuri yksittäinen kierros toteutetaan niin, että saman projektin toteuttaakin 

suuri määrä pienempiä iteraatio kierroksia, niin saadaan inkrementaalinen malli. Tämä tarkoittaa 
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siis sitä, että projekti on valmis, kun kaikki sen perättäiset iteraation osat ovat tehtyjä. Huonona 

puolena verrattuna vesiputousmalliin on se, että kokonaisuuden hahmottaminen voi olla 

vaikeampaa, sekä koodaajille, että projektin johdolle. Koko projekti joudutaan silti suunnittelemaan 

melkein kokonaan sen alkaessa, mutta liikkumavaraa on jonkin verran esimerkiksi virheiden 

korjaamiseen. Voidaankin sanoa yleisesti, että jos projektin tavoitteista tiedetään 80 % voi 

inkrementaalinen kehitysmalli vielä toimia. Inkrementaalisesti toteutettavaa ohjelmisto projektia 

voidaan, myös hajauttaa eri tiimeille ja niiden prioriteetteja voidaan vaihtaa. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tiimit voivat erikoistua johonkin osa-alueeseen ja toteuttaa vain sitä osaa projektien joukossa. 

Varsinkin projektin alussa ensimmäisten osien on valmistuttava ajallaan, että voidaan sitten siirtyä 

projektin muihin vaiheisiin. Edellä mainittu hajauttaminen vaatii sitä, että valmistuvaa iteraatiota 

testataan järjestelmällisesti. Jos aikataulut venyvät projektin eri osien kanssa, ei hajauttaminen tuo 

haluttua ajan tai resurssien säästö. 

Seuraavana työvuorossa oleva tiimi joutuu odottamaan kunnes edellinen testaukseen tarvittava 

osakokonaisuus on valmis. Lisäksi dokumentointi on vaativampaa, sillä eri projektin osien 

rajapinnat pitää määrittää alussa vaikka osakokonaisuuksia ei ole edes vielä valmiina. Tämä 

tarkoittaa, sitä että suunnitelmiin joudutaan palaamaan ja niitä muuttamalla joudutaan muuttamaan 

järjestyksessä seuraavana olevat projektin osat. Samaan ongelmaan joudutaan, jos projekti 

osoittautuu haasteellisemmaksi mitä alun perin osattiin arvioida. Yllättävä monimutkaisuuden kasvu 

muuttaa osaprojektia ja näin vaikuttaa kaikkiin loppuihin osiin. (Haikala, Märijärvi, 2004) Tämä on 

totta myös, kun yhtälöön lisätään mahdolliset laitteiston ongelmat ja muutokset. Projektin 

myöhemmissä osissa saattaa paljastua, että alun perin määritelty laitteisto on ollut alimitoitettua. 

Inkrementaalisella kehitysmallilla ei ole keinoa vaihtaa laitteistoa järkevästi toiseen.  

Kuvassa 2 on esitetty inkrementaalinen malli, joka kuvaa ensimmäisen osaprojektin kehittymistä. 

Kohdassa kahdeksan päätetään onko sen hetkinen osuus valmis ennen, kuin aloitetaan seuraava 

osuus projektissa. Toisen projektin alussa voidaan käyttää jo olemassa olevaa dokumentointi joka 

on jo tehty ennen ensimmäisen osaprojektin alkamista tai valmistumista. Näin kohta 1 ja 2 voidaan 

jättää pois. Näitä kierrosta jatketaan kunnes koko projekti on valmis. Tarvittavien kierrosten määrä, 

joka tarvitaan valmiin tuotteen valmistamiseen, on tiedossa. Ylläpitoa ei välttämättä ole jokaisen 

projektin jälkeen, mutta jos muutoksia tulee, niin tässä vaiheessa toteutetaan mahdollisten 

muutosten kirjaaminen dokumentointiin. Kuvassa 2 on kolme kierrosta kestävä projekti. 

Inkrementaalinen malli on parhaimmillaan, jos projekti on alusta asti selkeä ja muutoksia tulee 

projektin alkamisen jälkeen vähän. Tämä malli opettaa käyttäjänsä toimimaan metodilla yhdessä 

kierroksessa. Vesiputousmallissa saman henkilön pitää olla projektin alusta loppuun asti mukana, 

jotta hän oppisi metodin. Inkrementaalinen malli kertoo varsin hyvin sen mitä pitää tehdä ensin 



 

  17 

ennen, kun toinen projekti voi alkaa. Tässä on kuitenkin koko mallin suurin ongelma. Jos yksi 

osakokonaisuus myöhästyy, niin on koko projektin valmistumisaikaa siirrettävä vastaavasti. Tällä 

metodilla voidaan toteuttaa valtavia projekteja ja jokainen valmistuva projektin osa antaa projektin 

johdolle merkkipaalun siitä missä vaiheessa projektia ollaan menossa. 

 

 

 

Kuva 2. Inkrementaalinen ohjelmistotuotannon metodi 

Inkrementaalinen ohjelmistotuotannon kehitysmalli voi olla myös osittain käytössä. Se voi olla 

johdon tukena vaikka alemmat tasot ja koodaajat käyttävät ketteriä menetelmiä. Inkrementaalinen 

malli voidaan myös liittää suoraan vaatimusten hallintaan. Näin tehtiin Nokia Oy:llä minun sinne 

töihin tullessani 2006.  

4.2 Evoluutiomalli 

Evoluutiomallilla tarkoitetaan sellaisia ohjelmistotuotannon menetelmiä, joissa kehitetään 

ohjelmakoodia niin, että se toimii kuten inkrementaalinen malli, mutta suunnitelmat, mahdollinen 

toteutus ja riskianalyysi tehdään jokaisen inkrementaation päätteeksi. Tämä mahdollistaa 

liikkumavaraa esimerkiksi asiakkaan toiveissa ja evoluutiomalleissa voidaan palata vanhaan jo 
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tehtyyn koodiin. Inkrementaalista mallia voidaan käyttää evoluutiomallin tapaan. Evoluutiomallia 

voidaan usein käyttää, sulautettujen järjestelmien niin sanottuun protoiluun, joidenkin inkrementtien 

päätteeksi tehdään prototyyppi. Tämä malli voi olla, joskus vaikea erottaa koodaa-ja-korjaa 

metodista, jonka vuoksi vesiputousmalli alun perin kehitettiin. Tähän ajaudutaan, jos projektilla ei 

ole selkeää tavoitetta. (Boechm, 1988)   

 

 

 Kuva 3. Spiraalimalli 

Spiraalimalli on seuraava kehitysaskel inkrementaalisesta mallista. Se toimii lähes samalla tavalla 

kuin inkrementaalinen malli, mutta spiraalimallin etuna on mahdollisuus suunnitella ensin 

tärkeimmät ja kriittisimmät osiot, toteuttaa ne ja saada niistä palaute asiakkaalta. Kun palautetta on 

saatu tarpeeksi, niin jatketaan olemassa olevilla vaatimuksilla, tai voidaan vaihtaa suuntaa. Asiakas 

voi näin nähdä ja vaikuttaa kerran syklissä tuotteeseen. Lisäksi ohjelmistosuunnittelussa voidaan 

hyödyntää heti kaikki asiakkaan palaute nopeasti. (Pressman, 1982) Spiraalimallin aikana voi myös 
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tuottaa prototyyppejä. Spiraalimallin huonoina puolina voidaan pitää sitä, että sen luonne on 

kokeilevaa, eli projektin aikataulut saattavat venyä. Pahimmassa tapauksessa koko projekti ei 

valmistu. On erittäin haastavaa toteuttaa sulautettujen järjestelmien laitteistoa, jos vaatimukset 

muuttuvat jatkuvasti. Spiraalimalli mahdollistaa laitteiston kehittämisen sen omilla ehdoilla. Jos 

inkrementaalisen mallin testauksessa löytyy virhe, se on korjattava ja koko muu projekti odottaa. 

Näin ei ole spiraalimallissa, koska seuraava iteraatio voidaan käyttää esimerkiksi vakavan virheen 

korjaamiseen. (Kettunen & Laanti, 2004)Tämä on hyvä lopputuotteen luotettavuuden kannalta, 

mutta aikataulut venyvät. 

4.3 Ketterät menetelmät 

Ketterillä menetelmillä tarkoitetaan metodeja, jotka ovat kevyitä ja pystyvät nopeisiin muutoksiin. 

Tässä menetelmässä tiimin motivoituminen ja itseohjautuva organisoituminen ovat tärkeitä. 

Ketterissä menetelmissä valitaan asiakkaan tapaaminen ja toimivan sovelluksen esittäminen ovat 

tärkeämpää kuin dokumenttien esittäminen. Tästä hyötyy asiakas ja työtä tekevä tiimi. Asiakkaan ei 

tarvitse osata täydellisesti kuvailla kaikkia vaatimuksia kerralla, vaan tämä on jatkuvassa 

yhteydenpidossa työtä tekevän tiimin kanssa. Ketterissä menetelmissä keskitytään nopeaan 

reagointiin kehityssuunnitelmien muuttuessa, tällä varmistetaan, että valmistuttuaan se vastaa hyvin 

asiakkaan tarpeita. 

Ketterät menetelmät sai alkunsa niin sanotusta agile-manifestista, joka julkaistiin 2001. Siinä on 

seuraavat periaatteet: ”Me etsimme parempia keinoja ohjelmistojen kehittämiseen tekemällä sitä 

itse ja auttamalla siinä muita. Tässä työssämme olemme päätyneet arvostamaan. 

 Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja 

 Toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota 

 Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita 

 Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista. 

Vaikka oikeallakin puolella on arvoa, me arvostamme vasemmalla olevia asioita enemmän.” 

(http://www.agilealliance.org/) 

Tämä tarkoittaa sitä, että yksilöllä eli asiakkaalla tai tiimin jäsenellä on sananvaltaa vaatia 

muutoksia. Näin muutos tuotteeseen voi lähteä niin asiakkaasta ja ohjelmoijasta. Toimivan 

sovelluksen näyttäminen asiakkaalle on tehokkaampaa ja kuin koettaa kuvailla omia halujaan ja 

mielikuviaan lopputuotteesta kirjallisesti. Käytännössä on todettu, että kun asiakas näkee 

puolivalmiin tuotteen, niin hän vasta alkaa ymmärtää mitä on saamassa, tällöin projektin oletettu 

keskivaihe voi olla vasta alku. Ketterät menetelmät muuttavat asiakkaan ja toimittajan suhteen 

http://www.agilealliance.org/
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vastakkainasettelun sijaan yhteistyöasetelmaksi, jossa asiakas integroituu tiimiin tavalla tai toisella. 

Tämä luo suoran yhteyden asiakkaaseen ja asiakas ymmärtää paremmin työtä tekevää tiimiä. 

Mahdollisiin muutoksiin reagoidaan helposti ja muutoksia ei pidetä pahana, vaan niihin ollaan 

kaikin keinoin valmiita. Paradoksaalista on se, että ketterät metodit suojelevat ohjelmoijia hyvinkin 

tehokkaasti yllättäviltä muutoksilta. Ketterien menetelmien keskiössä on valmiin määritelmä. 

Tämän määrittää usein kyseistä tehtävää tekevä yksilö, mutta tiimin pitää yhdessä sopia mitä tämä 

tarkoittaa. Onko esimerkiksi testattu tuote vasta valmis? Entäs, jos ominaisuutta ei voi testata ennen, 

kuin toinen osakokonaisuus on valmis? Eli valmiin määritelmä voi vaihdella projektista ja tiimistä 

riippuen. Valmiin määritelmää tarvitaan, sillä ketterät menetelmät perustuvat sille olettamukselle, 

että on vain tehtyjä ja tekemättömiä tehtäviä, eli valmiita ja aloittamattomia. 

Scrum-menetelmään kuuluu kolme erilaista roolia. Tuotteen omistaja (Product owner), joka vastaa 

tuotteen arvosta ja siitä mikä tuottaa tuotteelle lisäarvoa. Arvolla tarkoitetaan rahallista arvoa tai 

tuottavuutta. Tuotteen omistajan vastuulla on arvioida milloin asiakas on tarpeeksi tyytyväinen 

tuotteeseen. Hän keskustelee asiakkaan kanssa mitkä ominaisuudet toteutetaan ja missä 

järjestyksessä. Näistä ominaisuuksista ja vaatimuksista syntyy lista, jota sanotaan Product 

backlogiksi. Tämä lista käydään jokaisen sprintin alussa läpi. Scrum-masterin tehtävä on pitää 

ohjelmistotiimi tuottavana ja mahdollistaa päivittäinen työ. Hän toimii linkkinä tuotteen omistajan 

ja tiimin välillä. Jos vaatimuksissa on jotain epäselvää, tai jokin muu syy estää tiimin työtä, on 

scrum-masterin tehtävä selvittää se. Hänen tehtävänsä on pitää huolta siitä, että kaikilla tiimin 

jäsenillä on tarpeeksi töitä. Tiimi ottaa vastuuta eri työtehtävistä itsenäisesti. Tuotteen omistajan 

antama product backlogin tehtävät arvioidaan ja jaetaan tiimin sisällä ihmisten omien halujen ja 

taitojen mukaan. Scrum-masterin tehtävä on pitää huolta, että tiimi tekee tämän ja, että tiedot 

erilaisista ratkaisuista eivät jää vain niitä tekevän yksilön tietoon. Kolmas rooli on kehittäjä eli 

developer. Hän vastaa yksittäisten tehtävien eli taskien toteuttamisesta. Hänellä voi olla myös 

kaksoisrooli, eli scrum masteri voi olla samalla kehittäjä.  

Scrum metodiin kuuluu säännöllisiä kokoontumisia. Päivittäistä kokousta kutsutaan Scrum 

hetkeksi. Tämän kokoontumisen pitää Scrum-masteri yhdessä tiiminsä kanssa. Tässä käydään 

lyhyesti lävitse mitä kukin tekee tänään ja onko mitään ongelmia. Tämän hetken tarkoitus on löytää 

ongelmiin ratkaisuja ja yleisesti ymmärtää mitä muut tekevät, sekä kertoa mitä on tehnyt ja mitä 

tekee seuraavaksi. 

Yhtä iteraatiokierrosta sanotaan scrummissa sprintiksi. Tämä sprintti kestää yleensä 2-4 viikkoa. 

Tämän kierroksen ensimmäistä kokousta kutsutaan nimellä sprint planning. Tässä kokouksessa 

tiimi ja tuotteen omistaja käyvät lävitse ominaisuuksia, joita halutaan tuotteeseen. Kokouksessa 

tiimi arvioi tehtävien vaativuutta ja antaa jonkinlaista ideaa, siitä miten pitkään tehtävissä menee. 
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Kun sprintti on loppumassa, niin tiimi pitää katselmoinnin, jossa esitellään uudet ominaisuudet ja 

parannukset tuotteen omistajalle. Tässä voi olla mukana myös asiakas. Viimeisenä, ennen kuin 

aloitetaan uusi sprintti, suoritetaan vielä sprintin palauteosuus. Tässä keskitytään miettimään sitä, 

mitä tehtiin hyvin ja mitä voisi parantaa prosessissa. Tämä pidetään tiimin sisäisenä ilman asiakasta  

Scrummiin kuuluu lisäksi kolme muuta tärkeää termiä: Product backlog, Sprint backlog sekä 

toimitettava tuote. Näistä ensimmäinen product backlog, on se mikä määrittää koko tuotteen. Tämä 

lista kokoaa kaikki vaatimukset niiden tärkeysjärjestyksessä. Sprint backlog tarkoittaa, sitä osaa 

tehtävistä mikä toteutetaan yhdessä sprintissä. Toimitettavalla tuotteella tarkoitetaan toimitettavaa 

lopputulosta, joka toimitetaan tai demottaan asiakkaalle. Kuvassa 2 on esitetty nämä termit ja miten 

ne liittyvät ketterään scrum menetelmään. 

 

 

 

Kuva 2 Ketterän menetelmän termistö. 

Kuvassa 2 on lisäksi esitetty 24 tunnin päivittäinen vaihe ja 30 päivän kierto, joka tarkoittaa sprintin 

pituutta. Tämä voi vaihdella riippuen tiimin omista mieltymyksistä. Sprintin ollessa kesken ei uusia 

tehtäviä oteta enää tiimin kuluvaan sprinttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluttu ominaisuus ei 

pääse sprinttiin huomenna, voi ominaisuuden valmistumista joutua odottamaan 60 päivää. Tämä 

sprint backlogin lukitseminen mahdollistaa tiimin rauhallisen työn, koska muutokset eivät vaivaa 

ohjelmistoa rakentavaa tiimiä. Muutokset kirjataan kuitenkin ylös ja niihin palataan aina jokaisen 

sprintin alussa. 
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5 Johtopäätökset  

Erilaisten ohjelmistotuotannon menetelmien vertailu on hankalaa, koska sulautettujen järjestelmien 

kirjo on niin laaja. Seuraavassa kappaleessa pohditaan erilaisin esimerkein mitkä ovat eri 

menetelmien hyvät ja huonot puolet. Seuraavana esitellään johtopäätökset sitä, kuinka eri 

ohjelmistotuotannon menetelmät sopivat sulautetulle projektille. Lopussa esitellään erityisiä 

huomioita siitä, jos projektissa on jokin erityinen painopiste.  

5.1 Vesiputousmalli 

Vesiputousmalli toimii parhaiten, kun projektin alkuperäinen suunnitelma pystytään pitämään 

samana koko projektin ajan. Vesiputousmallin hyvyyttä on vaikea mitata muulla kuin sillä, että 

soveltuuko se vai ei. Toisin, kun kaikki vesiputousmallin jälkeen tulleet menetelmät, vesiputous ei 

reagoi muutoksiin, jotka poikkeavat alkuperäisestä suunnitelmasta. Vesiputousmallissa ei ole 

mahdollisuutta palata eri projektin vaiheiden välillä sekä mahdollisuus protoiluun puuttuu. (Boehn, 

1988) Vesiputousmallissa ei ole mahdollisuutta hallita muutoksia. Tätä ei välttämättä voi pitää 

negatiivisena asiana sulautettujen järjestelmien projektin mallia valittaessa, sillä esimerkiksi 

sulautettujen järjestelmien laitteiston vaatimukset osoittavat, että luotettavuus on pääasia, niin 

voidaan pitää siis hyvänä asiana, jos vaatimukset tai suunnitelmat eivät muutu prosessin aikana. 

Tämä tosin tarkoittaa sitä, että vaatimukset ovat täysin oikeita ja, että liitännäiset hankkeilla olevaan 

laitteeseen eivät muutu. Jos jompikumpi näistä edellä mainituista uhista realisoituu, niin 

vesiputousmalli on vaikeuksissa. Virheet laitteistossa, kuten esimerkiksi prosessorissa, voivat tulla 

esille vasta projektin loppuvaiheessa, jolloin koodia aletaan ajaa oikeassa prosessorissa simulaation 

sijaan. Virhe saattaa olla niin vakava, että koodia tai jopa arkkitehtuuria joudutaan muuttamaan. 

Vesiputousmalli epäonnistuu tai ainakin projekti myöhästyy pahasti. Vesiputousmalli palaa 

suunnitteluun ja virheenkorjaus käy lävitse koko ketjun. Virheen korjaamista pahempi ongelma on, 

jos laitteen vaatimukset muuttuvat. Jos näin käy, niin projektiin on valittu väärä tekniikka. 

Hyvänä asiana voidaan pitää vesiputousmallin tehokkuutta vaatimusten ja ongelmien ollessa 

minimissään. Projektin ollessa pieni ja ryhmän ollessa tehokas toistensa tunteva yksikkö, on 

vesiputousmallilla mahdollisuudet tuottaa lopullinen tuote nopeasti ja tehokkaasti. Laitteiston 

vaatimukset kannalta tällainen projekti onnistuu parhaiten, jos käytettään laitekantaa joka on jo 

ennestään tuttu. Ei oteta minkäänlaisia riskejä laitteistoa hankittaessa, eli hieman ylimitoitetaan 

vaatimuksiin nähden tehoja ja muita ominaisuuksia. Tämä voi tarkoittaa pientä kustannusten 

nousua, mutta projektin ollessa pieni, projektin kustannukset laskevat mahdollisen nopean 

kehitystyön seurauksena. Laitteiston virheiden mahdollisuutta voidaan myös minimoida, myös 
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käyttökohteiden rajoittamisella. Rajataan lopullisen laitteen toimintaympäristöt sellaisiksi, että ne 

ovat mahdollisimman optimaaliset. Laitteiden ollessa usein akkukäyttöisiä ja mukana kulkevia, ei 

tämä ole aina edes mahdollista. Henkilöstön vaihdokset eivät aiheuta suuria ongelmia, sillä 

dokumentoi hoidettu kattavasti. Tämä toimii yleisesti hyvin vesiputousmallissa.  

Vesiputousmalli, sekä ohjelmistotuotannossa, että sulautettujen järjestelmien projektissa, toimii 

hyvin valtavan kokoisissa erittäin paljon rakennetta vaativissa projekteissa. Suuret projektit vaativat 

aluista asti hyvät suunnitelmat ja erittäin paljon valvontaa (Kettunen & Laanti 2004). 

Testaus on erittäin ongelmallinen osuus vesiputousmallia. Pienet virheet, sekä semanttiset, että 

kirjoitusvirheet voidaan korjata, mutta lopullisen tuotteen testauksessa löytyvät suuremmat virheet 

ovat vaikeita korjata. Toisaalta, jos virhe saadaan korjattua, korjauksen saattaminen varsinaiseen 

koodiin helppoa, sillä koko projekti on pysähdyksissä kunnes korjaus saadaan aikaiseksi. 

Myöhemmin tulevissa metodeissa ja malleissa, virheen löytyessä testauksessa, on jo tämän virheen 

päälle rakennettu uutta ja riippuvuudet joudutaan testaamaan. Virheiden korjaaminen aiheuttaa siis 

vähemmän piileviä mahdollisia ongelmia, mutta pääasiassa enemmän kustannuksia vesiputous 

mallissa. 

Voidaankin todeta, että vesiputousmallin heikkoudet ovat suuremmat kuin sen edut. Erityisesti 

ohjelmistotuotannossa. Laitteistoläheisessä projektissa on helpompi kuvitella erittäin hyvin 

määritelty tehtävä, kurinalainen ohjelmoija ja huolellinen laitesuunnittelu. Esimerkkejä ovat 

sotilaskäytössä olevat laitteet, sekä terveydenhuollossa olevat laitteet. Vesiputousmalli kattaa koko 

laitteiston elinkaaren. Koko elinkaari voidaan suunnitella alusta asti. 

5.2 Inkrementaalinen malli 

Inkrementtaalinen malli on realistinen malli vesiputousmallista. Ihmiset tekevät virheitä kaikkialla 

projektissa: suunnittelussa, vaatimuksissa ja toteutuksessa. Näihin varautuminen on hallittava, 

jollain tavalla. Inkrementaalinen malli toimii pienemmissä osissa, jolloin yhteistyö laitteiston ja 

ohjelmiston välillä on helpompaa. Laitteisto suunnittelussa voidaan toimittaa, jokaisen inkrementin 

jälkeen uusi ohjelmisto testaukseen. Tämä ei tarkoita, sitä että ohjelmisto ja laitteisto olisivat aina 

saman inkrementtikierroksen tulos, mutta yhteistyölle ja virheiden löytymisille on paljon enemmän 

mahdollisuuksia, kuin vesiputous mallissa. Nokialla tämä aiheutti mielenkiintoisia ongelmia. 

Ohjelmiston integrointi tarvitsi aina uusimmat firmware-ajurit, jokaiselle integrointikierroksella. 

Integrointiin oli suunniteltu kaksi viikkoa, joten firmware piti toimittaa kahden viikon pituisen 

iteraation päätteeksi. Lisäksi firmware testattiin niin, että edellisen iteraation integroitu osuus 

onnistui käynnistymään uuden firmwaren päällä. Näin saattoi tulla ongelmia, jossa integrointi ei 

saanut toimitettua omaa iteraatiotaan ulos ja firmware ei saanut toimitettua omaa tulostaan 
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eteenpäin, koska heillä ei ollut uusinta integroitua kerrosta testaukseen. Kahden viikon syklit olivat 

lisäsi liian nopeaa firmware-kehityksessä. Inkrementaalinen malli ei ota huomioon, sitä että 

laitteiston ja ohjelmiston inkrementit saattavat olla eripituisia. Ongelma ratkeaa sillä, jos 

inkrementit ovat esimerkiksi kahden ja kolmen viikon pituisia.  

Inkrementaalinen malli on parhaimmillaan, jos kyseessä on projekti, jossa on suuri vaatimus 

dokumentointiin ja se voidaan rakentaa eri osakokonaisuuksista. Tämä tarkoittaa ennakoitavia 

toimituksia, joko sisäisesti tai firman ulkopuolelle. Tämä malli sopii hyvin laitteistoläheisiin 

projekteihin, missä on suunnitelmat ja käyttötarkoitus selkeästi esillä. Päällekkäisen 

dokumentoinnin ja lisääntyvän tiedottaminen vaatimukset laskevat tehokkuutta ongelmattomissa 

tapauksissa verrattuna vesiputousmalliin, mutta ihmisten tehdessä virheitä ja vaatimusten 

muuttuessa on malli huomattavasti realistisempi, kuin vesiputousmalli. 

 

5.3 Evoluutio malli 

Evoluutiomallin käyttäminen antaa taas uusia työkaluja sulautettujen järjestelmien projektin 

käyttöön. Edellisessä mallissa Osakokonaisuuksien valmistumiset olivat vahvasti yhteydessä 

toisiinsa aikataulullisesti. Evoluutiomallissa, jokaisen iteraation alussa tehdään riskianalyysi ja 

mahdollinen tulevaisuuden suunnitelmien analysointi. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa esimerkiksi 

sitä, että jos laitteiston kehitys on huomattavasti edellä ohjelmisto, voivat he jatkaa sen rakentamista 

ohjelmiston viivytyksistä huolimatta. Tämä mahdollistaa myös sen, että esimerkissä käytetty 

laitteisto voi muuttaa suunnitelmiaan yhdessä ohjelmistojen kanssa niin, että alussa suunnitelmasta 

pudotettu ominaisuus voidaan ottaa tavoitteeksi. Tämä on mahdollista, myös vanhemmissa 

metodeissa, mutta sillä luodaan ongelmia projektin suunnitelmiin ja aikatauluihin. Tämä lisääntynyt 

joustavuus mahdollistaa tuotteen kehittämisen myös pitkissä projekteissa. Esimerkiksi 

matkapuhelinten valmistus ideasta tuotteeksi voi kestää 2-3 vuotta. Matkapuhelimen tapauksessa 

kyseessä on trendikäs tuote ja projektin vaatimusten kyettävä muuttumaan muodin mukana. 

Esimerkiksi matkapuhelimen muotoilun tai laitteiston tehovaatimusten vaihtuvat markkinoiden, 

näin markkinat ja kysyntä pitää yllä tarpeen muutoksille. Sulautetun järjestelmän projektia ajatellen 

evoluutiomalli on vedenjakaja vanhan plan-driven-mallien ja uusien ketterien menetelmien välillä. 

Tämä esittääkin kysymyksen, onko toteutettava projekti altis muutoksille vai ei?  

5.4 Ketterät menetelmät 

Ketterien menetelmien käytännön esimerkkinä on Intelin prosessoreja suunnitteleva ja kehittävä 

tiimi, joka otti käyttöön ketterän menetelmän saadakseen hallintaan koodin, joka oli pääasiassa 

assembly-kieltä.  
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Tiimi koodasi firmwarea assemblyllä ja C:llä. Assembly-koodi ei ollut suuren optimoinnin takia 

luettavaa. Koodaajat eivät pitäneet yllä yhtenäisiä koodaus tapoja. Heillä oli lisäksi ongelmia pitää 

suunnitelmista kiinni. Neljä kertaa vuodessa laadittava suunnitelma oli ensimmäisen viikon jälkeen 

mahdoton noudattaa. Tiimin tekniset taidot olivat erittäin eriytyneitä. Jäsenet eivät siis tienneet 

tarpeeksi toistensa töistä pystyäkseen auttamaan toisiaan tehokkaasti. Projektina olivat Intel 

Itanium-perheen tuotteet. Toimintaympäristö oli erittäin altis muutoksille, sekä erityispiirteenä oli 

se, että uuden prosessorin tuleminen tehtaalta kesti kuukauden. Tämä tarkoitti sitä, että pääasiassa 

kaikki korjaukset tehtiin firmware-muutoksilla. Tästä seurasi se, että kun korjattu prosessori tuli 

tehtaalta, koodista joutui poistamaan virhettä korjannut firmware. (Greene, 2004) Jos koodin päälle 

on rakennettu uutta koodia, on sillä suuri vaara aiheuttaa regressiota eli testitulokset huononivat. 

Lisäksi koodi ei ollut sekokieltä. Assemblyn tehokas kirjoittaminen johti siihen, että siitä tuli 

kryptistä kaikille muille paitsi koodin kirjoittaneelle insinöörille.  

He ottivat käyttöön ketteristä menetelmistä scrumin, sekä extreme programming ja 

pariohjelmoinnin osittain. Tästä seurauksena tiimin suunnitelmansa paranivat. Kolmen kuukauden 

suunnitelmien sijaan he saivat suunnitella kuukauden mittaisen jakson. Tämä parahti täsmällisyyttä 

ja aikatauluista voitiin pitää kiinni. Sprint planning-vaiheessa tehtävien tuoma arvo projektille 

ymmärrettiin paremmin, sekä ennen kesken jääneitä tai venyviä tehtäviä ei enää tullut. Lisäksi 

assembly-koodi selkeni, sillä ymmärrettiin, että optimointi vain aikakriittisissä kohdissa oli arvoa 

lisäävää työtä. Sprintissä oli vain tehtyjä ja tekemättömiä tehtäviä. Näin tieto siitä, missä vaiheessa 

projekti on menossa, parani. Scrum hetki paransi tiimin henkilöiden motivaatiota ja päivittäinen 

tapaaminen auttoi ymmärtämään mitä tiimin muut jäsenet tekevät. Lisäksi scrum-hetkessä ongelmat 

selviävät ja kukaan ei ole yksin ongelmansa kanssa päivää pitempään. (Greene, 2004)  

Itse koodi muuttui luettavammaksi kahdesta syystä. Toinen oli se, että ihmiset keskustelivat 

päivittäin eri ratkaisuista ja toinen taas oli pariohjelmoinnin ottaminen mukaan. Ihmiset oppivat 

asioita, jotka eivät olleet heidän ominta erityisalaansa. Heidän aikaisemmin laatimansa standardi 

koodaamistyylistä tuli paremmin esiin pariohjelmoinnissa. Parityöskentely haittasi kuitenkin 

nopeutta silloin kun oli kiire tai kun loppurutistus alkoi sprintissä. (Greene, 2004) 

Toinen ongelma liittyi eri teknologiaalueiden omistukseen. Tyypillisesti ihmiset pitävät jotain 

aluetta omanaan. Erityisesti jos heillä on siihen liittyvä vahva osaaminen. Ketterissä menetelmissä 

tämä vastuu on kollektiivisesti koko tiimillä. Tästä tiimi pääsi yli vasta, kun kertterä menetelmä oli 

ollut käytössä jo pitempään. (Greene, 2004) 

Ketterissä menetelmissä vaatimusten hallinta on erityisen hyvin toimiva asia. Product backlog ja 

erillinen sprint backlog antavat näkyvyyttä projektin tällä hetkellä meneillään olevasta 

työtilanteesta, sekä projektin johdolle näkyvyyttä tulevaisuuteen. Lisäksi sprintin aikana ei tule 



 

  26 

uusia vaatimuksia, vaan tiimi saa rauhassa toteuttaa annettuja tehtäviä. Sulautettujen järjestelmien 

kannalta laitteiston vaatimusten jatkuva kehittäminen on vaikeaa, mutta ketterässä menetelmässä 

voidaan esimerkiksi sprintin backlogiin kirjata erillaiset vaatimukset, jotka sitten myöhemmin 

korjataan varsinaiseen prosessoriin. Kun korjaus on tehty, lisätään korjauksen poistaminen 

firwaresta product backlogiin, jolloin se tulee tehtäväksi seuraavaan sprinttiin. (Greene,2004) 

Produckt backlog antaa näkyvyyden tiimin ulkopuolisille projektin jäsenille. Tämä tarkoittaa, sitä 

että näitä tulevia ominaisuuksia voi ketjuttaa, jos ketteriä menetelmiä käytetään ympärillä olevissa 

tiimeissä. Product ownerit voivat kerääntyä ja muodostaa oman sprint backloginsa. Täällä keinolla 

voidaan myös yhdistää kuilu varsinaisen laitteiston rakentajien, firmwaren ja ohjelmistotuotannon 

välille. Kriittisellä polulla olevien toimintojen varmistaminen voidaan tehdä niin, sekä laite että 

ohjelmistotuotannon vaatimukset näkyvät eri toimijoille. Näin eri osaprojektit voivat toteuttaa 

kaikki tarvittavat tehtävät oikeassa järjestyksessä.  

5.5 Projektin erityispiirteet 

Tutkimusta tehdessä esiin tuli erilaisia projektin erityispiirteitä. Erityispiirre, kuten esimerkiksi 

projektin koko on huomioitava valittaessa ohjelmistotuotannon menetelmää. 

 
Projektin koko 

 Ohjelmistotuotannon menetelmistä on tehty monia tutkimuksia ja kirjallisuutta on löydettävissä 

erityisesti internet aikakaudella runsaasti. Laitteistoläheisen ohjelmoinnin eri menetelmistä tätä 

materiaalia on saatavilla vähemmän, mutta silti runsaasti. Erillisten menetelmien vertaaminen on 

vaikeaa ja yleensä suurissa organisaatioissa ja jopa tarpeetonta, sillä laitteiston ja ohjelmiston 

kehittämiset voivat olla niin erotetut, ettei voida edes kunnolla puhua sulautumisesta. Se voidaan 

kuitenkin todeta kirjallisuuden perusteella, että mitä suurempi suunniteltava projekti on 

laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan sitä todennäköisempää on se, että projekti toteutetaan plan-driven-

toteutuksella. Sitä vastoin pienemmät projektit kannattaa toteuttaa ketterämmillä menetelmillä. 

Erityistä huomiota on osoitettava projektin vaatimusten hallinnalle.  

Laitteiston vaatimukset 

 Jos laitteiston vaatimukset vaihtuvat useasti, on projektin toteutuksen mallin pystyttävä reagoimaan 

siihen ripeästi ja hallitusti. Tämä on luonnollisesti vaikeinta plan-driven-malleissa. Laitteiston 

lisävaatimukset antavat tiettyä ehdottomuutta projektille. Tämä tarkoittaa mallia valitessa, sitä että 

suunnittelu vaiheessa joudutaan tekemään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat koko projektin 

loppuun asti.  Jos kriittisiin vaatimuksiin projektissa kohdistuu muutospaineita, on koko projekti 

lopetettava ja aloitettava alusta. Näiden kriittisten laitteistovaatimusten olemassaolo painottavat 
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plan-driven-mallien käyttöä. Lisäksi on olemassa sellaisia vaatimuksia laitteistolle, joita ei voida 

ohittaa, kuten esimerkiksi sähköturvallisuus tai laitteen maksimi paino. Voidaankin sanoa 

kirjallisuuden perustella ja omiin kokemuksiin perustuen, mitä suurempi paino laitteistolla on 

projektissa, sitä staattisempi tulisi koko projektin vaatimusten ja henkilöstön vaihtuvuus.  

 Laitteiston ja ohjelmiston suhde:  

Jos sulautettujen järjestelmien projektin painopiste on enemmän ohjelmistotuotannossa, eli 

esimerkiksi laitteisto on ostettu ulkopuolelta, toimivat perinteiset ohjelmistotuotannon menetelmät 

paremmin, kuin ketterät menetelmät. Tämän jälkeen mallin valinta on helppoa, silti tässä projektissa 

on otettava huomioon laitteiston rajat, sekä mahdolliset fyysisten viiveiden olemassa olo. Näin 

voidaan sanoa, että riippumatta siitä toteuttaako projekti ollenkaan laitesuunnittelua, on projektin 

otettava huomioon sen ohjelmiston toteuttavan laitteiston vaatimukset. Nämä rajoitukset eivät 

kuitenkaan enää muutu juurikaan ohjelmiston tuotantovaiheessa, joten ne eivät luo juuri ongelmia 

projektin toteuttavan mallin valinnassa. 

 

Laitteistoläheinen, välitaso- ja sovellusten ohjelmointi:  

Erilaiset tasot eivät sinänsä aiheuta ongelmia projektin mallin valinnassa, mutta näiden eri tasojen 

tiedonvälittäminen on todella kriittistä projektin onnistumisen kannalta. Tämä voidaan toteuttaa 

kaikissa eri menetelmissä menestyksekkäästi. Kommunikoinnin laatu ja sen vastaanottaminen on 

tosin ketterissä menetelmissä kaikista parhaiten onnistunutta, mutta tämä on erityisen pakollista 

juuri ketterässä sen muuttuvien vaatimusten vuoksi. Näin voidaankin sanoa, että kommunikaatio 

hyvin toteutuessaan toimii kaikissa eri metodeissa teoriassa yhtä hyvin. Käytännössä ketterän 

menetelmän päivittäiset scrum-kokoontumiset levittävät tietoa erilaisista tapahtumista ja kun 

ihmiset ovat kerääntyneet kaikki koolle, voi sellaisiakin asioita tulla esille, mitä ei osattu edes 

ennakoida. Tätä ei voida kuitenkaan pitää erilaisten metodien ja mallien valinnan kriteerinä, sillä 

esimerkiksi vesiputousmallissa ei ole edes tarpeen tietää miten laitteistoläheisen ohjelmoinnin 

ongelmat ovat ratkaistu, sillä ne voidaan lukea projekti dokumentaatiosta. 

Asiakas:  

Kun projektia suunnitellaan ja erityisesti, kun sen vaatimuksia mietitään, on usein asiakas tai tilaaja 

mukana. Eri mallit eroavat siitä miten asiakas tai tilaaja on mukana sen jälkeen. Yleisesti tunnettu 

tosiasia projektin alkusuunnittelussa on se, että asiakas ei aina edes tiedä mitä hän haluaa eikä 

ainakaan sitä miten hän sen haluaa. Näin käytännössä kaikki projektit kokevat muutoksia. Miten 

asiakas pidetään mukana projektissa, riippuu täysin siitä millainen malli valitaan. Sulautettujen 

järjestelmien tapauksessa asiakkaan vaatimukset voivat poiketa rajusti siitä, mitä voidaan toimittaa. 
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Asiakaan vaatimukset voivat olla fyysisesti mahdottomia. Tätä erikoispiirrettä ei ole puhtaassa 

ohjelmistotuotannon projektissa. Sulautettujen järjestelmien suunnittelussa asiakkaalle on 

pystyttävä sanomaan: Ei. Ohjelmistotuotannon kannalta kaikki projektin lisävaatimukset voidaan 

toteuttaa, mutta ne vaativat lisää aikaa ja rahaa. Sulautettujen järjestelmien tapauksessa laitteen 

fyysinen olemus antaa ehdottomia rajoituksia, kuten näppäinten koko tai se että sen tulee pysyä 

tiettyjen lämpötila normien sisällä. Näin asiakkaan kannalta plan-driven toteutukset voivat luoda 

paremman ja realistisen kuvan lopullisesta tuotteesta. 
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6 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta kuitenkin se, että kaikilla perinteisesti ohjelmistotuotannon 

menetelmillä on vaikeuksia suoriutua laitteiston ja ohjelmiston yhteissuunnittelusta. 

Ohjelmistotuotannon menetelmät näkevät laitteiston enemmän rajoitteena ja haasteena kuin 

mahdollisuutena. Tämä käy ilmi erilaisista yrityksistä toteuttaa niin sanottuja yleisiä ratkaisuja eli 

platform ajattelua. Nokia Oy jätti monta innovaatiota käyttämättä omissa suunnitelmissaan vain 

saavuttaakseen yhtenevän koodikannan S60 tuoteperheessä. Tämä lähestyminen heikentää 

käytettävissä olevan laitteiston tehokasta käyttöä, sekä aiheuttaa tuntemattoman määrän erilaisia 

ongelmia laitteiston ajaessa sille optimoimatonta ohjelmistoa. Lisäksi rajapintoja tulee lisää ja 

dokumentaatio monimutkaistuu. Tämän vuoksi ongelmana ei ole niinkään oikean mallin valinta 

vaan, se että laitteiston ja ohjelmiston suunnittelu ei toteudu todella vielä missään tässä työssä 

tutkituista malleista. Uusia ohjelmistoja tulee erilaisten emulaatijoiden ja simulaatioiden muodossa. 

Tulevaisuudessa tullaa näkemään uusi erityisesti sulautetuille järjestelmille tarkoitettu kehitysmalli, 

joka perustuu kuitenkin kaikkiin tässä työssä mainittuihin eri malleihin. 
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