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Programmeerimisest tarkvaraarenduseks
● Majandus- ja äriprotsesse on modelleeritud pikka aega – algust 

loetakse 60-ndatest, mil majandust valitsesid suurfirmad ja 
rahvusvahelised korporatsioonid

● Algne programmeerimine oli mõnda aega eeskätt algoritmiline, 
matemaatiline probleemilahendus (ülesanded olid spetsiifilised ja 
väikese haardega)

● 70-ndad: COBOL, suurarvutid, üksikud ärirakendused (ladu, palk)

● 80-ndad: PC, kohtvõrgud, tavakasutaja rolli tõus

● 90-ndad: veeb, võrguandmebaasid, tervikinfosüsteemide areng

● Uus sajand: terve tarne- ja tooteahel



Süsteemi elutsükkel

Arendus
Kavandamine

Haldamine

Analüüs Disain



Programmeerimisparadigmad
● 1968 – Edgar Dijkstra “GOTO on kahjulik”

● Struktuurprogrammeerimine – struktuurne kood, hüppeid pole

● 90-ndad: objektorienteeritus. Andmed ja meetodid eraldi, 
modulaarsus ja taaskasutus

● Loogiline programmeerimine – formaalloogika, deklaratiivsus ja 
suhetepõhisus. LISP, Prolog (alates 60-ndatest)

● Funktsionaalne programmeerimine -  programm kui 
matemaatiline funktsioon. LISP, Hope, Haskell



Kosemudel

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Waterfall_model.svg/525px-
Waterfall_model.svg.png



...
● Lihtne ja ülevaatlik

● Jäik, rangelt määratud üleminekutega

● Sobib väiksematele, selgelt piiritletud ülesannetele, kus sihid 
on algusest paigas ega muutu

● Ei sobi suurtele, keerukatele ja muutuvate nõudmistega 
projektidele

● Praktiline tulemus valmib alles lõpupoole

● Kui midagi viltu läheb, on tagasi minna raske



V-mudel

By Leon Osborne, Jeffrey Brummond, Robert Hart, Mohsen (Moe) Zarean Ph.D., P.E, Steven Conger ; Redrawn by 
User:Slashme. - Image extracted from Clarus Concept of Operations. Publication No. FHWA-JPO-05-072, Federal Highway 
Administration (FHWA), 2005, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10275054



...
● “Pooleks murtud” kosemudel

● Harude vahel toimub samade tasanditel tagasiside

● Vasak haru: analüüs/disain, parem haru: testimine

● Varajane testimine => parem vigade avastamine, aja 
kokkuhoid

● Sobib väiksemale, selgete nõudmistega projektile

● Miinused: jäikus, hiline toote valmimine, testidokumentatsiooni 
ajast mahajäämise oht



Sammsammuline mudel

By RahulT - {{Incremental Model Diagram }}, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27752117



...
● Korduv, prototüüpidega arendus

● Iga kordustsükkel on omaette kosemudel

● Nõuete ülevaatamine/täiendamine tsüklite vahel – lõpetatakse, 
kui kõik nõuded on täidetud

● Tarkvara varajane valmimine (prototüübid)

● Ressursimahukas (kordused)

● Peab nägema algusest peale õiget suunda, nõuab head 
planeerimist



Iteratiivne (kordustega) mudel

By Aflafla1 - Iterative development model V2.jpg , User:Westerhoff, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34159246



...
● Sarnaselt eelmisega jaguneb kordusteks

● Iga taktiga läbitakse kogu protsessiahel, pidev tagasiside ja 
nõuete uuendamine ning dokumenteerimine (process control 
list)

● Vajadusel võimalik kogu takti nullimine ja uuesti alustamine

● Takti ulatuses jäik, nõuded ei või selle käigus muutuda



Spiraalmudel

By Connyderivative work: Spiral_model_(Boehm,_1988).png: Marctroyderivative work: Conan (talk) - 
File:Spiralmodel_nach_Boehm.png, Spiral_model_(Boehm,_1988).png, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9000950



...
● Protsess kulgeb spiraalselt seest välja – iga keerd on uus 

prototüüp, mis läbib eri tegevusfaasid (planeerimine, analüüs, 
hindamine/riskianalüüs, arendus ja test)

● “Sisseehitatud” riskihaldus => parem kvaliteet

● Tarkvara valmib varakult

● Kulukas ja keeruline => suuremad projektid 



RAD ehk kiirarendusmudelid

https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development#/media/File:RADModel.JPG



...
● Paindlikkust ja arendusele (mitte planeerimisele ja analüüsile) 

orienteeritust rõhutavad mudelid

● Paralleelne töö eri lõikudes

● Modulaarsus ja taaskasutus

● Eeldab modulaarset ja mitte väga suurt ülesannet ning head 
meeskonda (kogemus, selge rollijaotus) 



Agiilsed (väledad) mudelid
● 2001 – 17 arendaja “Agile Manifesto”:

– Inimesed ja koostöö > protsessid ja vahendid

– Töötav tarkvara > dokumentatsioon

– Koostöö kliendiga > lepingutingimused

– Muutustega kaasaminek > plaani järgimine



Lähenemisi
● Ekstreemprogrammeerimine (XP) – kiired väljalasked, 

koodikontroll ja testimine

● Funktsioonipõhine arendus (FDD) – kliendi vaade, järkjärguline 
funktsionaalsuse lisamine

● Scrum, Kanban, Scrumban, Lean...



Näide: Scrum
● Kolm põhirolli:

– Toote omanik (product owner) - “kliendi hääl”

– Scrum Master – moderaator, vahekohtunik ja kommunikeerija

– Arendusmeeskond – 3-9 liiget, kõik rollid kaetud

● Sprint (1 nädal kuni 1 kuu) => PSI (potentially shippable 
increment). Sprint backlog, product backlog

● Alguses planeerimiskoosolek, keskel igapäevane (15 min) daily 
scrum (kes mida tegi/teeb), lõpus review (enamasti demo) ja 
retrospective (plussid-miinused)



Agiilsed meetodid
● Oluline roll kliendisuhtlused

● Kiired muudatused võimalikud

● Sobib erinevate litsentsimudelitega (ka vaba tarkvara)

● “Suurt pilti” raske näha (eriti siis, kui ka kliendil see puudub)

● Mõnevõrra lörtsitud termin (pole imerohi)



Vaba tarkvara arendus
● Põhimõtteliselt on eelnevad eri määral kasutatavad ka vaba 

tarkvara projektides (kosemudel on kõige vähemsobiv)

● 1997 – Eric S. Raymondi “The Cathedral and the Bazaar”:

– Katedraal – kindla kava, ajagraafiku ja meeskonnaga 
projektid, mille peamine erinevus ärivaralisest arenduses on 
vaid lõpptulemuse litsentsis

– Turg – enamik vaba tarkvara projekte – ajakava pole paigas, 
sihid ja meeskond on pidevas muutumises

● Väga erineva suunitluse ja mahuga projektid (vt Github)



Üks skeem

By M. Abbing - Own work (Original text: self-made), CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46553924



Alustamise eri variandid
● Algataja teatab avalikult plaanist alustada projekti (foorumi, 

listi vms kaudu)

● Algataja avaldab senise eraviisilise töö tulemuse vaba tarkvara 
projektiga (näiteks avab Githubi projekti)

● Kinnise tarkvaraprojekti omanik otsustab lähtekoodi 
avalikustada ja alustab vaba projekti (näiteks Microsoftil on 
terve rida Githubi projekte).

● Algataja või meeskond "lööb lahku" mõnest teisest vaba 
tarkvara projektist (enamasti põhimõtteliste lahkarvamuste 
tõttu) ja loob uue koodiharu (fork) eraldi projektina



Põhitöövahendid
● Suhtluskanalid - e-post ja listid, IRC vmm reaalajasuhtluse viis, 

veeb, wikid …

● Versioonihaldusega koodivaramu - CVS, Subversion, Git vmm

● Vea- ja ülesandehaldus - Bugzilla, Trac, Redmine vmm

● Testimis- ja silumisvahendid - GDB, Tinderbox jt

● Pakihaldus - RPM/Yum, DPKG/Apt jt



Dissidendid ütlevad...
● … et kogu see arendusmudelite jutt on suur mull

● “Cowboy coding” - oluline on tegelike vedajate oskus projekti 
hallata ja inimesi leida. Kuidas nad seda teevad, pole oluline

● Näide (vt ka arutelu põhiteksti järel): 
http://typicalprogrammer.com/why-dont-software-development-
methodologies-work/ 

● Vaieldav teema



Ärimudelite eellugu
● Nagu mainitud, sai tarkvara alguse täiendteenusena

● Äri oli siiski olemas, kuid puudutas eeskätt riistvara või siis 
konkreetset sisseostetavat arendustööd

● 70-ndad – Unixi hargnemine ja äristumine

● 1976 – Bill Gatesi “Open Letter to Software Hobbyists”



Ärivaramudelid
● Traditsiooniline kinnine ärivara – ei erine muust 

mittemateriaalsest toodangust (muusika, filmid). Tasuta asju 
kasutatakse “sissesöötmiseks” (omand-vabavara, jaosvara). 
Tänapäeval trend katuskeskkondade suunas (Steam, erinevad 
rakendustepoed)

● Omandvara koos riistvaraga (tervikplatvorm) – võimalik luua 
terviklik, omavahel veatult ühilduv ökosüsteem. Probleemiks on 
väljapoole ühilduvus ja kunstlik defitsiit. Ilmselt tuntuim näide 
on Apple



...
● Tarkvararent (application service provision, ASP) – tähtajaline 

kasutus. Mitmed suured tarkvaratootjad (sh Microsoft)

● Tarkvara kui teenus (software as a service, SaaS) – võimalikud 
eri variandid (kuutasu, reklaamipõhine, kasutuskorrapõhine)

● Freemium – tasuta põhitoode ja tasuline, suuremate 
võimalustega laiendus



Vaba tarkvara ärimudelid
● Terviklik tugisüsteem koos kindla kaubamärgiga – Red Hat, aga 

ka IBM, Novell, Oracle jt

● Mitmiklitsentsimine – MySQL jt

● Hübriidne SaaS – tasulise või Freemium’iga pilveteenuse 
kombinatsioon paigaldatava vaba tarkvaraga (Dropbox)

● Lisaks veel

– Kirjastustegevus (O’Reilly)

– Igasugu nänn (HelloTux.com)



Põhimõtteliselt ka...
● Annetused

● Preemiamudel (“kes teeb ära, saab X raha”

● Ühisrahastus (“Kui saame X raha kokku, teeme ära”)

● Reklaam (aga see vihastab kogukonda)



Veel võimalusi
● “Võtmed kätte”-lahenduste koostamine (s.t. maksab tööaeg, 

mitte tarkvara)

● Erinevad taristuteenused

● Konsultatsioonid

● Koolitus

● Reeglina taandub ärimudel vaba tarkvara puhul “ajude 
müügile”



Kokkuvõtteks
● Arendusmudelid on seni liikunud tehnoloogia poolt inimeste 

suunas

● Ärimudelid sõltuvad väga palju võrkude ja võrguteenuste 
arengust (hea näide on pilv)

● Arendajad peaksid kindlasti siit edasi uurima



Lisalugemist
● Paul Graham, Hackers and Painters

● Christopher Locke jt, Cluetrain Manifesto

● Ron Goldman ja Richard Gabriel, Innovation Happens Elsewhere

● Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar

● Vt ka linke loengumaterjali sabas



Tänaseks kõik
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