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Abstract 

 

The goal of product portfolio management is to cost-efficiently renew the product portfolio based on strategy. 

Successful product portfolio management requires that management of both product structure level and product life 

cycle portfolios. Many of the methods in product portfolio management are based on product data management, 

which has been tailored for hardware companies. Software industry has developed software configuration 

management as an answer to its similar needs. Due to the nature of software and its development the methods in 

software configuration management differ from the methods of product data management. The purpose of this 

bachelor’s thesis is to investigate existing solutions for modelling technical product structure of software and to make 

a suggestion on how software product structure should be presented in product portfolio management. 

 

In the literature review the focus is primarily on software configuration management. Especially on its methods for 

modelling software product structure and how does it differ from product data management. The literature review 

also takes modelling methods from software architecture and software product line engineering into consideration. 

 

In addition to the literature review an interview and a questionnaire was conducted in a case company on their 

methods for modelling software product structure. In the case company many of the characteristics of software 

configuration management and its differences to product data management could be detected in the case company. 

 

Based on the literature review and the interview and questionnaire conducted in the case company this thesis suggests 

a method for modelling software product structure in product portfolio management. Based on the results integrating 

product data management and software configuration management could be useful for product portfolio management. 

For product portfolio management it is also essential to investigate what kind of information of the software product 

do different actors in the company need and how should it be documented in comparison to current methods. 

Generalization of the thesis is limited by using only one case company and additional research on the same topic in 

companies developing different kinds of software should be conducted for gaining a better overview on the topic. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

Fyysinen näkökulma - Ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa ohjelmiston 

suhteen laitteistoon (Kruchten 1995). 

Julkaisu - Laajan yleisön saataville viety ohjelmiston versio (ISO/IEC/IEEE 

24765:2010 s. 296). 

Kehitysnäkökulma - Ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa ohjelmiston 

organisoinnin kehitysympäristössä ja ohjelmiston osien väliset suhteet (Kruchten 1995). 

Koodinäkökulma - Ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa lähdekoodin ja 

suoritettavan koodin asettelun kansioihin ja tiedostoihin sekä ohjelmistojen 

kohdistamisen prosessointiyksiköille. Vastaa fyysistä näkökulmaa (Pohl ym. 2005 

s.120, 123). 

Koontiversio - Järjestelmän tai komponentin toiminnallinen versio, joka sisältää 

määritellyt lopputuotteen ominaisuudet (ISO/IEC/IEEE 24765:2010 s. 40). 

Korkean tason ohjelmistokomponentti - kts. ohjelmistokomponentti 

Looginen näkökulma - Ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulman, jolla kuvataan 

järjestelmän toiminnallisuutta ja ominaisuuksia (Kruchten 1995). 

Matalan tason ohjelmistokomponentti - kts. ohjelmistokomponentti 

Ohjelmistokirjasto - Ohjelmistojen ja niiden dokumentaation muodostama hallittu 

kokonaisuus, jonka tarkoituksena on avustaa ohjelmistojen kehityksessä, käytössä tai 

ylläpidossa (ISO/IEC/IEEE 24765:2010 s.332). 

Ohjelmistokomponentti - Toiminnallisesti tai loogisesti erillinen 

ohjelmistokonfiguraationimikkeen osa, joka erotetaan suunnittelun helpottamiseksi ja 

ohjelmistokonfiguraationimikkeen osittamiseksi alikokonaisuuksiin (ISO/IEC/IEEE 

24765:2010 s.330). 



 

Ohjelmistokonfiguraation hallinta – Järjestelmällinen tapa hallita 

ohjelmistojärjestelmien kehitystä ja muokkaamista järjestelmän koko elinkaaren ajan 

(Crnkovic ym. 2003 luku 3.1.2). 

Ohjelmistokonfiguraationimike - Konfiguraation hallinnan alaisuuteen asetettu 

ohjelmistokokonaisuus. (ISO/IEC/IEEE 24765:2010 s.330). 

Ohjelmistoyksikkö - Ohjelmistojärjestelmän pienin looginen kokonaisuus (Leon 2005 

luku 7.1). Yksittäinen käännettävissä oleva ohjelmakoodin osa (ISO/IEC 12207:2008, 

IEEE Std 12207-2008 s.7). 

Prosessinäkökulma - Ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulma joka kuvaa järjestelmän 

tehtävien suorittamista (Kruchten 1995). 

Skenaarionäkökulma - Ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulma, jolla osoitetaan muiden 

näkökulmien yhteneväisyys käyttötapauksien avulla (Kruchten 1995). 

Tekninen tuoterakenne - Tuoterakenteen osa, jonka muutokset, esimerkiksi 

kustannusten laskemiseksi, eivät välttämättä näy kaupallisen portfolion muuttumisena. 

Voi koostua esimerkiksi pääkokoonpanosta, alikokoonpanoista ja komponenteista. 

(Tolonen ym. 2014a) 

Tuoteportfolion hallinta – Tuoteportfolion kustannustehokkaan ja strategiaan 

pohjautuvan uudistamisen varmistaminen (Tolonen ym. 2014a). 

Tuotetiedon hallinta - Tuotteen evoluution hallinta ja prosessien ja työkalujen 

tarjoaminen tarkan informaation kanssa oikeassa muodossa oikeaan aikaan koko 

tuotteen elinkaaren ajan (Crnkovic ym. 2003 luku 2.1.2) 

Variaatiopiste - Ortogonaalisessa vaihtelevuusmallissa kuvaa missä kohtaa ohjelmistoa 

tapahtuu vaihtelua (Pohl ym. 2005 s.60-62) 

Variantti (ortogonaalinen vaihtelevuusmalli) – Variaatiopisteen tietty esiintymismuoto 

(Pohl ym- 2005 s. 60-62). 



 

Varianttirajoitus (ortogonaalinen vaihtelevuusmalli) – Variantin sisällyttäminen 

ohjelmistoon vaatii tai poissulkee jonkin toisen variantin (Pohl ym. 2005 s.80-82). 
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1 JOHDANTO 

Tuoteportfolion hallinnan tavoitteena on kustannustehokas ja strategiaan pohjautuva 

tuoteportfolion uudistaminen ja ylläpito (Tolonen ym. 2014a). Tuoteportfolion hallinta 

vaatii strategisten aliportfolioiden, tuoteperheiden, sovellutusten ja tuotealustojen 

luomisen priorisointikriteerien pohjalta. Tuoteperheiden välisiä synergioita on 

hyödynnettävä myynnissä, markkinoinnissa, teknologian kehityksessä ja toimitus- ja 

palveluprosessien kehittämisessä. Tuoteportfolion tehokas uudistamisen hallinta 

hyödyntää modulaarisia tuotealustoja ja tietomalleja. (Tolonen ym. 2014b) Onnistunut 

portfolion uudistaminen vaatii sekä vertikaalisten eli tuoterakennetasojen että 

horisontaalisten eli elinkaaren vaiheiden aliportfolioiden hallintaa. Ideaalitilanteessa 

vertikaalisen ja horisontaalisen portfolion uudistuminen olisi samanaikaista uusien 

tuotteiden julkaisemisen ja vanhojen alasajon kanssa. (Tolonen ym. 2014a) 

Tuoteportfolion hallinta liittyy vahvasti tuotteen elinkaaren ja tuotetiedon hallintaan. 

Portfolion hallintaan vaadittavan tiedon raportointi eri tasoilla vertikaalisessa 

portfoliossa perustuu tuotetiedonhallinnan periaatteisiin ja tietorakenteisiin. (Tolonen 

ym. 2014b) Fyysisiä tuotteita suunnittelevat ja valmistavat yritykset ovat tavallisesti 

hyödyntäneet tuotetiedonhallintaa, kun taas ohjelmistoalalla ohjelmistotuotteiden 

evoluution hallinnassa hyödynnetään ohjelmistokonfiguraation hallintaa. Kumpikin on 

kehittynyt erillään ilman keskinäistä yhteistyötä. Vaikka tuotetiedon hallinnalla ja 

ohjelmistokonfiguraation hallinnalla on useita yhteisiä vaatimuksia ja ominaisuuksia ja 

ne ovat periaatteiltaan samankaltaisia, poikkeavat niiden toteutukset kuitenkin 

toisistaan. Fyysisillä tuotteilla tuotantovaihe on kriittinen ja vaativa, joten tuotetiedon 

hallinnassa on kiinnitetty siihen paljon huomiota. Ohjelmistoilla tuotantovaihe on 

yleensä yksinkertaisempi ja huomio kiinnittyykin ohjelmistokonfiguraation hallinnassa 

ohjelmiston toteutusvaiheeseen. (Crnkovic ym- 2003 Preface & luku 1.4) 

Laitteiston tuoterakenteen mallintaminen vertikaalista portfolion hallintaa varten 

hyödyntää laitteen materiaalilistaa ja palveluiden mallintamisessa hyödynnetään 

palveluprosessilistaa. Ohjelmistojen mallintamiseen on esitetty käytettäväksi 

ohjelmistokomponenttien listaa. (Tolonen ym. 2015) Ohjelmistojen teknisen 

tuoterakenteen mallintamista vaikeuttaa kuitenkin ohjelmistojen virtuaalisuus, siitä 

seuraava helppo muunneltavuus ja ohjelmistojen useat rakenteet elinkaaren aikana 

(Crnkovic ym. 2003 luku 4.1.2). Lisäksi ohjelmistokonfiguraation hallinnan 
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poikkeavuudet tuoteportfolion hallinnassa hyödynnettävästä tuotetiedon hallinnasta 

tuovat mukaansa omat vaikutteensa tuoterakenteen mallintamiseen. Työn tavoitteena on 

selvittää, miten ohjelmistojen teknistä tuoterakennetta mallinnetaan nykyään ja miten 

mallintaminen voitaisiin toteuttaa tuoteportfolion hallintaa varten. Tutkimus 

kysymykset ovat: 

TK1: Mitkä ovat tyypillisimmät tavat kuvata ohjelmiston tekninen tuoterakenne? 

TK2: Kuinka ohjelmiston tekninen tuoterakenne tulisi muodostaa? 

Työssä käydään läpi ohjelmiston tuoterakenteen mallintamista osana 

ohjelmistokonfiguraation hallintaa, ohjelmistoarkkitehtuurin mallintamista sekä 

vaihtelevuuden mallintamista ohjelmistotuoteperheiden teknisessä rakenteessa. Työ 

eteni kuvassa 1 kuvatun prosessin mukaisesti. 

 

Kuva 1 Työn vaiheet 

 

Kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan erilaisia kirjallisuudessa käsiteltäviä tapoja 

mallintaa ohjelmistoja sekä perusasiat tuoterakenteiden mallintamisesta tuoteportfolion 

hallinnassa. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen ei rajoittunut vain työn alkuun vaan sen 

täydentäminen jatkui koko työn tekemisen ajan. Kirjallisuuskatsauksen ollessa edennyt 

pitkälle käytiin työtä varten tekemässä case yrityksessä strukturoimaton haastattelu 

ohjelmistojen tuoterakenteen mallintamisesta. Haastattelutilanteessa päädyimme 

yhdessä haastateltavien kanssa siihen, että työhön olisi tuotetiedonhallinnan osaajien 

lisäksi hyvä saada ohjelmistokehityksen osaajan vastauksia ja päädyimme jättämään 

haastattelumuistion kysymykset yritykseen sopivalle henkilölle vastattavaksi. 

Haastattelun ja vastausten perusteella pyrin luomaan kuvan case yrityksen tavasta 

mallintaa ohjelmisto tuotteen rakennetta sekä peilasin sitä kirjallisuuskatsauksessa 

tekemiini havaintoihin. Lopuksi loin vastausten ja kirjallisuuden pohjalta ehdotuksen 

ohjelmistotuotteiden tuoterakenteen mallintamiseksi sekä pyrin tunnistamaan suurimmat 

mallin suurimmat kehitystarpeet. 
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2 TEORIA 

2.1 Tuoterakenne tuoteportfolion hallinnassa. 

Kuvassa 2 on esitetty tuoterakennetasojen mallintaminen tuoteportfolion hallinnassa. 

Kuvasta nähdään, että vertikaalisessa tuoteportfoliossa eli tuoterakenneportfoliossa on 

olemassa selkeä raja kaupallisen ja teknisen tuoteportfolion välillä (Tolonen ym. 

2014a). Kaupallinen tuoteportfolio voidaan jakaa ratkaisuihin, tuoteperheisiin, 

konfiguraationimike portfolioihin ja myyntinimikeportfolioihin. Tekninen tuoteportfolio 

on jaettavissa pääkokoonpanoportfolioihin, alikokoonpanoportfolioihin ja 

komponenttiportfolioihin. (Tolonen ym. 2015) Kaupallinen osa on enimmäkseen 

myynnin, markkinoinnin, tuotehallinnon ja asiakkaiden kiinnostuksen kohteena ja 

tekninen osa liittyy puolestaan enemmän tuotekehitykseen, valmistukseen, ostoon ja 

logistiikkaan. (Tolonen ym. 2014a) 

 

Kuva 2 Tuoterakenteen mallintaminen tuoteportfolion hallinnassa. (mukaillen Tolonen 

ym. 2015) 
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Kuvasta 2 ilmenee, että laitteisto-, ohjelmisto ja palvelutuotteissa kaupalliset 

tuoteportfoliot ovat hyvin samankaltaisia ja eroavaisuudet löytyvät enimmäkseen 

teknisen portfolion puolelta. Laitteistotuotteiden tekninen portfolio pohjautuu 

materiaalilistaan ja palveltuotteilla palveluprosessilistaan. Ohjelmistotuotteille esitettään 

käytettäväksi ohjelmistokomponenttien listaa. (Tolonen ym. 2015) Ohjelmistotuotteen 

teknisen tuoterakenteen mallintamista vaikeuttaa kuitenkin tuotteen virtuaalisuus ja siitä 

seuraava helppo muunneltavuus, sekä ohjelmiston elinkaaren aikana ilmenevät useat 

erilaiset rakenteet. Helpon muunneltavuuden vaikutuksesta ohjelmiston eri versioiden 

välillä voi olla tuoterakenteessa suuriakin eroja. (Crnkovic ym. 2003 luku 4.1.2) 

2.2 Ohjelmistokonfiguraation hallinta 

Ohjelmistokehityksen tuloksena syntyy informaatiota, joka muodostaa 

ohjelmistokonfiguraation. Ohjelmistokonfiguraatioon kuuluva informaatio voidaan 

karkeasti luokitella ohjelmistoihin, ohjelmistoa kuvaaviin dokumentteihin ja 

ohjelmiston käsittelemään tietoon ja sisältöön. Crnkovic ym. (2003 luku 3.1.2) 

määrittelevät ohjelmistokonfiguraation hallinnan järjestelmällisenä tapana hallita 

ohjelmistojärjestelmien kehitystä ja muokkaamista järjestelmän koko elinkaaren ajan. 

Pressmanin (2010 s. 585) esittämän määritelmän mukaan ohjelmistokonfiguraation 

hallinta on joukko ohjelmiston koko elinkaaren aikana tapahtuvien muutosten hallintaan 

tarkoitettuja aktiviteettejä. ISO/IOC/IEEE 24765:2010 (s. 71) standardissa 

konfiguraation hallinta on määritelty konfiguraationimikkeiden fyysisten ja 

toiminnallisten ominaisuuksien tunnistamisena ja dokumentointina, niiden muutosten 

hallintana, muutosten toimeenpanon ja käsittelyn tallentamisena ja raportointina sekä 

nimikkeille asetettujen vaatimusten mukaisuuden varmentamisena teknisiä 

johtamismenetelmiä ja tarkkailua hyödyntämällä. 

2.2.1 Konfiguraationimikkeet ja ohjelmistojen rakenne konfiguraationhallinnassa 

Kuvassa 3 on esitetty konfiguraationimikkeiden järjestäminen hierarkkiseen 

rakenteeseen. Konfiguraation hallinnassa ohjelmistotuote rakennetaan järjestelmäksi ja 

alijärjestelmiksi, jotka sisältävät yhden tai useamman 

ohjelmistokonfiguraationimikkeen. Jokainen ohjelmistokonfiguraationimike on osa 

järjestelmää tai alijärjestelmää. Konfiguraationimikkeet koostuvat korkean tason 

ohjelmistokomponenteista, jotka koostuvat matalan tason ohjelmistokomponenteista ja 

ohjelmistoyksiköistä. Matalan tason ohjelmistokomponentit voivat muodostua muista 
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matalan tason komponenteista tai ohjelmistoyksiköistä. On huomioitava, että 

konfiguraationimikkeet voivat pitää sisällään muita konfiguraationimikkeitä eli myös 

kuvassa esiintyvät ohjelmistokomponentit tai jopa ohjelmistoyksiköt voivat olla 

konfiguraationimikkeitä. (Leon 2005 luku 7.1) 

 

Kuva 3 Malli ohjelmistotuotteen konfiguraationimikkeiden hierarkkisesta 

organisoinnista. (mukaillen Leon 2005 luku 7.1) 

 

Konfiguraationimike voidaan määritellä laitteiston, ohjelmiston tai molempien 

muodostamana kokonaisuutena, joka on valittu konfiguraationhallinnan kohteeksi ja 

jota käsitellään yksittäisenä ja itsenäisenä kokonaisuutena (ISO/IEC/IEEE 24765:2010 

s. 71). ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008) standardissa (s. 3) annetaan 

konfiguraationimikkeen määritelmäksi annetussa referenssipisteessä yksikäsitteisesti 
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tunnistettavissa oleva konfiguraation osa. Leon (2003 luku 7.1) ilmaisee 

konfiguraationimikkeen ohjelmistokokonaisuutena, jota käsitellään 

konfiguraationhallinnassa itsenäisenä kokonaisuutena. Hänen mukaan yksi 

konfiguraationimike käsittää toisiinsa loogisesti liittyvät komponentit, jotka 

muodostavat ohjelmiston erillisen osan. Hänen mukaan konfiguraationimikkeeseen voi 

muun muassa kuulua:  

 suunnitelmat 

 spesifikaatiot 

 suunnitteludokumentaatio 

 testausdokumentaatio 

 ohjelmistotyökalut 

 lähdekoodi 

 ajettava koodi 

 koodikirjastot 

 data 

 tietohakemistot 

 asennusdokumentaatio 

 ylläpitodokumentaatio 

 käyttödokumentaatio 

Vaikka ohjelmistokonfiguraation hallintaan kuuluu tuoterakenteen muodostaminen, 

ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmät tukevat tuotemallin hallintaa hyvin 

heikosti. Tämä johtuu siitä, että ohjelmistotuotteella on useita erilaisia rakenteita 

elinkaarensa aikana. Tuoterakenteen muuttuminen elinkaaren aikana johtuu muun 

muassa kehityskalujen ja kehitysprosessin asettamista rajoitteista, ohjelmiston 

lähdekoodin kääntämisestä konekieliseksi koontiversioksi ohjelmiston suoritusta ja 

toimitusta varten ja ohjelmiston toimitusmenetelmän asettamista vaatimuksista. 

Ohjelmiston tuoterakenteessa keskeistä on ohjelmistojen virtuaalisuus, joka 

mahdollistaa niiden erittäin helpon muokkaamisen. Ohjelmistotuotteen eri versioilla 

voikin olla lähes täysin erilainen tuoterakenne. Ohjelmistokonfiguraation 

hallintajärjestelmät ovat keskittyneet kehitysvaiheeseen, joten niissä tuetaan muuttuvien 

rakenteiden hallintaa. Tuoteinformaation jäsentäminen useimmissa 

ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmissä puolestaan perustuu käyttöjärjestelmän 

kansio ja tiedostorakenteisiin. (Crnkovic ym. 2003 luku 4.1.2)   
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Suunnitteluvaiheessa määritelty ohjelmistoarkkitehtuuri määrittelee ohjelmiston 

rakenteen, johon kuuluvat ohjelmistokomponentit, niiden näkyvät ominaisuudet ja 

komponenttien väliset suhteet. Toteutusvaiheessa käytettävä kehitysrakenne koostuu 

lähdekoodista siihen kuuluvasta dokumentaatiosta. Ohjelmistoarkkitehtuuri ja 

kehitysrakenne ovat keskenään samankaltaisia, mutta kehitysprosessin aktiviteettien 

eristäytyneisyys ja koordinaatio sekä kehitystyökalujen asettamat rajoitteet voivat vaatia 

arkkitehtuurista poikkeavaa tuoterakennetta. (Crnkovic ym. 2003 luku 4.1.2) 

Toimitettavan ohjelmiston rakenne on puolestaan täysin erilainen. Se koostuu 

binääritiedostoista ja käyttäjädokumentaatiosta ja se on mukautettu sopimaan 

mahdollisimman hyvin valittuun toimitusmenetelmään. Eri toimitusmenetelmiä varten 

voi olla erilaisia tuoterakenteita. Toimitusrakenne määritellään ohjelmiston koonti- ja 

julkaisuvaiheessa. Lisäksi ohjelmistolla on vielä kohdejärjestelmälle oma 

asennusrakenne. Useilla ohjelmistojärjestelmillä on kohdejärjestelmissä 

asennusrakenteen lisäksi myös erilainen ajon aikainen rakenne. (Crnkovic ym. 2003 

luku 4.1.2) 

2.2.2 Konfiguraation identifiointi 

Muutosten hallintaa varten on identifioitava projektissa muutoksen kohteena olevat 

nimikkeet (Leon 2005 luku 5.2). Konfiguraation identifioinnissa määritellään ensin 

järjestelmän vaatimusten ja toiminnallisen analyysin pohjalta tuotteen tuoterakenne, 

jonka pohjalta valitaan konfiguraationimikkeet. Konfiguraationimikkeiden valinnan 

jälkeen niille valitaan sopivat dokumentaatiotyypit ja perusviivat. Seuraavaksi 

konfiguraationimikkeille ja niiden dokumentaatiolle luodaan tunnisteet. Lopuksi 

konfiguraationimikkeiden dokumentaatio ja perusviiva hyväksytään ja julkaistaan. 

(Keyes 2004 luku 4, kuva 4.1). 

Konfiguraationimikkeiden tunnistamista varten on oltava nimeämiskäytännöt, joilla 

varmistetaan, että jokainen konfiguraationimike on yksikäsitteisesti tunnistettavissa 

(IEEE Std 828-2012 s.12). Tunnistejärjestelmän tulee mahdollistaa nimikkeiden 

tallentaminen, etsiminen, uudelleentuottaminen ja jakaminen. Hyvä tunnistejärjestelmä 

koostuu kahdesta osasta. Numero-osa kuvaa kyseisen nimikkeen versiota ja se muuttuu 

ajan myötä. Toinen osa puolestaan johdetaan projektista ja järjestelmästä, johon nimike 

kuuluu, nimikkeen tyypistä ja nimestä. Nimi voi siis olla esimerkiksi muotoa ”1.2 
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PROJEKTI_JÄRJESTELMÄ_MODUULI_NIMIKETYYPPI_NIMI”. Olennaista on, 

tunnistejärjestelmässä annettavien tunnisteiden uniikkius. (Leon 2005 luku 7.5) 

Konfiguraationimikkeiden määrälle ja valintaperusteille ei ole olemassa tarkkoja 

ohjeita, mutta niiden valinnan apuna voidaan käyttää tarkastuslistoja. (Keyes 2004 luku 

4 & Leon 2005 luku 7.4.1). Keyes (2004 luku 4) listaa seuraavat syyt merkittävimmiksi 

syiksi valita nimike konfiguraationimikkeeksi: 

 Nimike on kriittinen, uusi tai muokattu vanhasta. 

 Nimike toteuttaa itsenäisen loppukäyttäjätoiminnon 

 Nimike vaatii omaa konfiguraation hallintaa tai omaa tunnistetta 

muutosten hallittavuuden parantamiseksi 

 Samaa nimikettä käytetään useassa järjestelmässä. 

 Nimikkeellä on rajapintoja muihin järjestelmiin, laitteisiin tai 

ohjelmistoihin. 

 Nimike on oltava vaihdettavissa toiseen. 

 Nimikkeellä on omat asennus- tai toimitusvaatimukset 

 Nimikkeellä on erilliset suorituskyky tai testausvaatimukset 

 Nimikkeeseen liittyy merkittäviä riskejä 

2.2.3 Konfiguraationimikkeiden kuvaus ja komponenttien dokumentointi 

IEEE Std 828-2012 standardin (s. 12) mukaan konfiguraationimikkeille tulee luoda 

kuvaus sekä dokumentoida niiden ylläpitotiedot. Ohjelmistokomponentit kuvaillaan 

erilaisten spesifikaatioiden avulla. Näitä ovat esimerkiksi ohjelmistoarkkitehtuurin ja 

vaatimusmäärittelyn spesifikaatiot sekä rajapintojen hallintadokumentaatio ja 

tuotespesifikaatio. Kuvaukset tarkentuvat ohjelmiston kehitystyön etenemisen myötä. 

(Leon 2005 luku 7.6.) Keyes (2004 luku 4) jakaa ohjelmistodokumentaation seuraaviin 

kategorioihin: 

 projektin suunnitteludokumentit 

 järjestelmävaatimusten analyysi ja järjestelmäarkkitehtuuri 

 ohjelmistoanalyysi ja suunnittelu 

 ohjelmistoarkkitehtuuri ja yksityiskohtainen suunnittelu 

 ohjelmiston integrointi ja hyväksymistestaus 
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 koontiversion tuotemääritelmä 

 järjestelmän käyttödokumentaatio 

 muut järjestelmän ylläpitodokumentit 

Taulavuoren ym. (2003) esittämässä ohjelmistokomponenttien dokumentointimallissa 

dokumentaatio jaetaan perusinformaatioon, yksityiskohtaiseen informaatioon, 

hyväksyntä informaatioon ja tuki-informaatioon. Perusinformaatioon kuuluvat 

komponentin yleisluontoinen kuvaus komponentin ominaisuuksista. Yksityiskohtaiseen 

informaatioon kuuluu yksityiskohtainen kuvaus komponentin suunnitelmista ja 

toteutuksesta. Hyväksyntä informaatio sisältää tiedot komponentin 

hyväksyntäkriteereistä ja testeistä. Tuki informaatio sisältää komponentin käyttäjää 

komponentin ylläpidossa tukevia tietoja ja komponentin ylläpidosta huolehtivan 

organisaation tai henkilön tiedot. 

2.2.4 Muutosten hallinta 

ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std. 12207-2008) standardissa (s. 3) määritellään 

perusviiva, joka on muodollisesti arvioitu ja hyväksytty spesifikaatio tai tuote, jota 

voidaan muuttaa vain määriteltyjen muutoksenhallintaprosessien kautta ja joka toimii 

perustana jatkokehitykselle. Ohjelmistotekniikassa perusviivat ovat kehitystyön 

virstanpylväitä, joissa yksi tai useampi konfiguraationimike hyväksytään teknisessä 

arvioinnissa. (Pressman 2010 s. 588) 

Muutoksenhallintaprosessi alkaa muutospyynnön tekemisellä, arvioinnilla ja päätöksellä 

sen hyväksymisestä. Hyväksymispäätöksen myötä muutoksen kohteena olevat 

nimikkeet kirjataan ulos konfiguraationhallintajärjestelmästä kopioina muutoksesta 

vastaavaan kehittäjän kansioon. Muutoksen jälkeen konfiguraationimikkeet kirjataan 

sisään konfiguraationhallintajärjestelmään, ne asetetaan testattavaksi perusviivaksi ja 

suoritetaan vaaditut testit. Läpäistyään testit muutokset otetaan mukaan seuraavaan 

julkaisuun ja siitä tehdään uusi koontiversio, joka arvioidaan. Hyväksytyn arvioinnin 

jälkeen julkaisu siirtyy jakeluun. (Pressman s. 596-598) 

Ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmät mahdollistavat useiden kehittäjien 

samanaikaisen muutosten tekemisen konfiguraationimikkeisiin. Tiedostojen 

samanaikaiseen kehitystyöhön hyödynnetään kehityshaaroja. Haarat voidaan yhdistää 

uudeksi tiedostoversioksi, jolloin uudella versiolla on useampi kuin yksi edeltävä 
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tiedosto versio. (Crnkovic 2003 luku 3.2.1) Pääkehityslinjan versioiden tunnisteiden 

numero-osa koostuu vain kahdesta suurta- ja pientä versiota merkitsevästä numerosta. 

Kehityshaarojen versiotunnisteisiin lisätään vastaavat kaksi numeroa alkuperäisen 

version tunnisteen numeron perään. (Leon 2005 luku 5.5) Kuvassa 4 on 

havainnollistettu konfiguraation hallintajärjestelmien mahdollistamaa haarautumista ja 

siihen liittyvää nimeämistä. 

 

Kuva 4. Ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmien mahdollistama haarautuminen 

ja siihen liittyvät tunnisteet Crnkovic ym. (2003 luku 3.2.1) ja Leon (2005 luku 5.5) 

mukaillen. 

 

2.2.5 Koonti- ja julkaisuversiot 

ISO/IEC/IEEE 24765:2010 standardin (s. 40) mukaan ohjelmiston koontiversiolla 

tarkoitetaan määritellyn osan lopputuotteen ominaisuuksista sisältävää järjestelmän tai 

komponentin toiminnallista versiota. Kehitystyön aikana koontiversioita luodaan usein 

kehitettävän ohjelmiston oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. (Leon 2005 luku 

11.3) Esimerkiksi koodin osalta koontiversioita luodaan päivittäin tai jatkuvasti. 

Jokaisella koontiversiolla tulisi olla uniikki tunniste ja perusviivaksi asetettavista 

koontiversioista tehdään konfiguraationimikkeitä. Jokaiselle koontiversiolle tulisi olla 

koontiluettelo, jossa kerrotaan koontiversion sisältö. (IEEE Std 828-2012 s. 43-44) 

Koontiversioiden tunnisteissa suositellaan noudatettavan mallia <merkittävän julkaisun 

numero>.<pienen julkaisun numero>.<muutosversion numero>.<koosteversion 

numero>. Merkittäviä julkaisuja ovat julkaisut, joissa ohjelmistoon tulee suuria 
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toiminnallisia muutoksia, pienissä julkaisuissa tehdään pieniä toiminnallisia muutoksia 

tai korjataan merkittäviä virheitä. Lisäksi tunnisteeseen voidaan lisätä aakkosia 

kuvaamaan koontiversion tyyppiä. esimerkiksi d kuvaamaan kehitysversiota, a 

alfatestausversiota, b beetatestausversiota ja rc julkaisukandidaattia. (IEEE Std 828-

2012 s. 55) 

Julkaisuversio on suuren yleisön saataville viety ohjelmiston versio (ISO/IEC/IEEE 

24765:2010 s.296). Käytännössä julkaisuversio on tuotantoon otettu koontiversio (Leon 

2005 luku 11.4). Julkaisun hallinnalla tarkoitetaan tuotejulkaisuun sisältyvien 

toimitettavien nimikkeiden identifiointia ja organisointia (Crnkovic ym. 2003 luku 

3.2.5). Sen tavoitteena on ohjelmiston saattaminen loppukäyttäjille, jotka voivat olla 

myös organisaation sisällä (Leon 2005 luku 11.4). Julkaisuun tulee sisältyä 

julkaisumuistio, jossa kerrotaan asennusympäristön vaatimukset, asennusohjeet ja 

yhteenveto edellisen julkaisun jälkeisistä muutoksista. (IEEE Std 828-2012 s.44) 

2.2.6 Tuoterakenteen mallintamisen erot tuotetiedon hallintajärjestelmissä ja 

ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmissä 

Sekä tuotetiedon hallintajärjestelmät, että ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmät 

esittävät tuoterakenteet tuotteen muodostavien komponenttien välisten suhteiden avulla. 

Molemmissa voidaan myös määrittää tuotekonfiguraatiot tuoterakenteista 

konfiguraation ehtojen avulla. Tuotetiedon hallintajärjestelmät mallintavat 

tuotekonfiguraatiot tavallisesti ennalta määriteltyjen tuotemoduulien avulla. Moduulit 

on asetettu yrityksen laajuisiksi standardeiksi, jolloin niitä voidaan hyödyntää eri 

osastojen väliseen kommunikointiin. Ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmissä 

tuotekonfiguraatiot määritellään vain valitsemalla halutut versionimikkeet 

tuoterakenteesta ilman tuotetiedon hallintajärjestelmien kaltaista ehto- ja 

verifiointijärjestelmää. Modulaarisuutta on yritetty tuoda ohjelmistoihin 

ohjelmistotuoteperheiden avulla. (Do & Chae 2011)  

Ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmissä käytetään koontiversioiden 

hallintatyökaluja mallintamaan komponenttien välisiä riippuvuuksia ja koontiprosessin 

määrittelyyn. Ohjelmiston tuoterakennetiedon mallintamiseen ei ole erillisiä menetelmiä 

ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmissä ja sen mallintaminen perustuu yleensä 

käyttöjärjestelmän tiedostorakenteeseen. Fyysiset tuotteet koostuvat selkeistä osista, 
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joilla niiden rakenne voidaan mallintaa. Ohjelmiston osat ovat puolestaan suunnittelijan 

valitsemia abstraktioita, joilla on väljät keskinäiset suhteet. (Crnkovic ym. 2001) 

Tuotetiedon hallintajärjestelmät ja ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmät eroavat 

toisistaan myös tavassaan hallita tuotteeseen liittyvää metatietoa. Tuotetiedonhallinta 

järjestelmässä metatieto on tarkkaa ja sitä hallinnoidaan tuoteobjektien ja niihin liittyvän 

dokumentaation avulla. Ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmät puolestaan 

hallitsevat suoraan lähdekooditiedostoja ilman erillisiä metatietoja sisältäviä objekteja. 

Tämä rajoittaa ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmien ylläpitämän metatiedon 

vain lähdekooditiedostojen sisältämään tietoon. Ohjelmistokonfiguraation 

hallintajärjestelmien työkalut metatiedon hallitsemiseen eivät siis ole riittäviä 

monimutkaisten ohjelmistointensiivisten laitteistojen kehittämiseen. 

Ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmät kuitenkin mahdollistavat eri 

lähdekooditiedoston välisten erojen vertailun. (Do & Chae 2011) Järjestelmien erot 

johtuvat siitä, että tuotetiedon hallinnassa on keskitytty enimmäkseen tuotanto-, 

ylläpito- ja suunnitteluvaiheeseen, kun taas ohjelmistoissa on keskitytty 

kehitysvaiheeseen. (Crnkovic ym. 2001) 

2.3 Ohjelmistotuotteen rakenne suunnittelussa 

2.3.1 Ohjelmistoarkkitehtuuri 

ISO/IEC/IEEE 24765:2010 (s. 20) standardissa ohjelmiston arkkitehtuurinen rakenne 

määritellään järjestelmän komponenttien sisäisten ja niiden välisten loogisten ja 

fyysisten suhteiden kuvauksena. Ohjelmistoarkkitehtuurissa ohjelmistokomponentit 

voivat olla yksinkertaisia ohjelmamoduuleita, yksittäisiä luokkia tai vaikka tietokantoja 

ja kokonaisia erillisiä ohjelmistoja. Komponenttien väliset suhteet voivat olla sekä 

yksinkertaisia kutsuja toisesta moduulista toiseen, että monimutkaisia protokollia. 

(Pressman 2010 s. 244) 

4+1-mallissa ohjelmistoarkkitehtuuri kuvataan viidestä eri näkökulmasta. Nämä 

näkökulmat ovat looginen, fyysinen, prosessi- kehitys- ja skenaarionäkökulma. 

Jokaisella näkökulmalla pyritään vastaamaan eri sidosryhmien erilaisiin tiedon 

tarpeisiin. Looginen näkökulma välittää tietoa järjestelmän toiminnallisuudesta ja 

ominaisuuksista. (Kruchten 1995) Loogisen näkökulman ilmaisemiseen käytetään 

vaatimusmäärittelyn tuotoksia (Pohl ym. 2005 s. 120). 
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Prosessi näkökulma kuvaa järjestelmän samanaikaisuuteen ja synkronointiin liittyviä 

tekijöitä. Sen avulla voidaan tarkastella järjestelmän suorituskykyyn, skaalautuvuuteen 

ja läpisyöttöön liittyviä ominaisuuksia. (Kruchten 1995) Se kuvaa järjestelmän 

käyttäytymistä varsinaisen suorituksen aikana ja mallintaa järjestelmän aktiviteetit ja 

niiden suhteet (Pohl ym. 2005 s. 121).  

Fyysinen näkökulma kuvaa järjestelmän ohjelmiston suhteet laitteistoon ja se välittää 

tietoa järjestelmän topologiasta, toimittamisesta, asentamisesta ja tietoliikenteestä. 

(Kruchten 1995) Fyysinen näkökulma ilmaisee ei-toiminnallisiin vaatimuksiin, kuten 

saatavuuteen, suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen, liittyvää tietoa (Hanmer 2013 s. 11). 

Pohl ym. (2005 s. 120, 123) käyttävät fyysisen näkökulman sijaan termiä 

koodinäkökulma. Heidän mukaansa näkökulma kuvaa lähdekoodin ja suoritettavan 

koodin asettelua kansioihin ja tiedostoihin, ja niiden kohdistamista eri prosessointi 

yksiköille. 

Kehitysnäkökulma kuvaa ohjelmiston organisointia kehitysympäristössä ja sillä 

välitetään kehitystyönhallintaan liittyvää tietoa (Kruchten 1995). Ohjelmistot kehitetään 

pienissä yhden henkilön tai pienen ryhmän työstämissä osissa. Kehitysnäkökulma 

välittää tietoa näistä osista ja niiden välisistä suhteista. Kehitysnäkökulmassa tulisi 

ilmetä käytetyn ohjelmointikielen, kehitysympäristön ja kehitysorganisaation 

ohjelmiston organisoinnille asettamat rajoitteet. (Hanmer 2013 s. 11) 

Pohlin ym. (2005 s. 120-121) mukaan UML standardin (OMG 2015) notaatioon 

kuuluvat pakettikaavio, komponenttikaavio, luokkakaavio ja oliokaavio sopivat 

kehitysnäkökulman mukaiseen ohjelmistorakenteen mallintamiseen. Hänen mukaan 

komponenttikaavio on tärkein menetelmä arkkitehtuurin mallintamisessa. Hän kertoo, 

että komponenttikaaviolla kuvataan ohjelmiston alijärjestelmän osan sisäistä rakennetta 

eli niihin kuuluvia komponentteja ja niiden välisiä suhteita. Kuvassa 5 on esitetty 

esimerkki alijärjestelmän rakenteen esittämisestä komponenttikaaviolla. 

Esimerkkikaaviossa komponenttien välillä on rajapinta, jonka komponentti B vaatii 

toimiakseen ja jonka komponentti A toteuttaa (Bennett 2006 s. 240). Rajapinta on 

abstrakti kuvaus sen toteuttavan komponentin toiminnasta, joten rajapinnan kuvaamalle 

toiminnallisuudelle voi olla useita erilaisia toteutuksia (Pohl ym. 2005 s.127-128). 
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Kuva 5 Yksinkertainen esimerkki alijärjestelmän sisäisen rakenteen esittämisestä 

komponenttikaaviolla. (mukaillen Bennett ym. 2006 s.240) 

 

Pakettikaaviolla voidaan esittää, kuinka eri elementit on niputettu keskenään, joten se 

soveltuu ohjelmiston kerroksien ja alijärjestelmien mallintamiseen kuvan 6 esimerkin 

mukaisesti. Luokkakaavio mallintaa puolestaan järjestelmän luokkia ja niiden välisiä 

suhteita ja se on komponenttikaaviota tarkempi. Luokkakaavio soveltuukin 

yksityiskohtaisuutensa vuoksi paremmin yksityiskohtaiseen suunnitteluun, koska sen 

tarkkuus voi tehdä arkkitehtuurin mallintamisesta liian monimutkaista. Oliokaavion 

käyttö on kaikkein rajoitetuin, koska siinä mallinnetaan tietyn sovelluksen tietyn 

suorituksen tietyllä hetkellä. Sen hyödyntäminen rajoittuukin lähinnä haastavien 

suhteiden ja järjestelmän kriittisten osien tarkasteluun. (Pohl ym. 2005 s. 121) 

 

Kuva 6. Ohjelmistoarkkitehtuurin esittäminen pakettikaaviolla (mukaillen Pohl ym. 

2005 s.125) 
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Skenaarionäkökulmassa hyödynnetään tärkeitä käyttötapauksia osoittamaan, että muut 

näkökulmat ovat yhteneväisiä. Skenaarioilla kuvataan kaikkein tärkeimpiä vaatimuksia. 

Skenaarionäkökulma on redundantti neljän muun näkökulman kanssa, mutta sillä on 

kaksi keskeistä merkitystä. Se arkkitehtuurin elementtien hahmottamista arkkitehtuuria 

suunniteltaessa ja sitä hyödynnetään arkkitehtuurin validoinnissa. (Kruchten 1995) 

2.3.2 Ohjelmistotuoteperheet ja vaihtelevuuden mallintaminen 

Ohjelmistotuoteperheissä hyödynnetään tuotealustoja ja massaräätälöintiä ohjelmistojen 

kehitykseen. Ohjelmistotuoteperheiden kehittämisessä keskeistä on hallittu vaihtelevuus 

ja muunnelmien rajoittaminen. Hallitun vaihtelevuuden saavuttaminen vaatii 

ohjelmistojen yhteneväisyyksien ja erojen mallintamista yleisellä menetelmällä. 

Muunnelmien rajoittaminen puolestaan tarkoittaa, että ohjelmiston mukauttaminen on 

tehtävä toistettavasti, jotta tehdyt muutokset eivät pilaa ohjelmiston alkuperäistä 

rakennetta. (Pohl ym. 2005 s. 14-15) 

Vaihtelevuuden mallintaminen helpottaa vaihtelevien kehitysartefaktien kehittämistä ja 

uudelleenkäyttöä. Ohjelmistotuoteperheissä variaatiopisteillä kuvataan, mikä osa 

ohjelmistosta vaihtelee ja variantti on variaatiopisteen tietty esiintymismuoto. 

Ortogonaalinen vaihtelevuusmalli kuvaa ohjelmistotuoteperheen vaihtelevuuden ja sen 

avulla vaihtelevuus voidaan yhdistää muihin malleihin, muun muassa käyttötapauksiin, 

komponenttimalleihin ja testeihin. (Pohl ym. 2005 s. 60-62, 75) 

Kuvassa 7 on esitetty Pohlin ym. (2005 s. 74 – 88) ortogonaalisen variaatiomallin 

metamalli UML notaatiota hyödyntäen. Kuviosta ilmenee, että jokaista variaatiopistettä 

kohden on oltava vähintään yksi variantti ja päinvastoin. Variaatiopisteeseen vei liittyä 

useita variantteja ja yksi variantti voi myös liittyä useaan variaatiopisteeseen. 

Variaatiopisteet ovat tyypiltään joko sisäisiä, jolloin se ei näy asiakkaalle, tai ulkoisia. 

(Pohl ym. 2005 s. 68, 75-76) 

Kuvassa 7 näkyvä variaatiopisteen ja variantin välillä oleva vaihtelevuusriippuvuus voi 

olla, joko vapaavalintaista tai pakollista. Pakollinen riippuvuus tarkoittaa, että tietty 

variantti on pakko sisällyttää ohjelmistoon, jos siihen liittyvä variaatiopiste on mukana 

ohjelmistossa. Vaihtoehtojoukkoon kuuluvat samaan variaatiopisteeseen 

vapaavalintaisella variaatioriippuvuudella liitetyt variantit ja siinä määritellään 

vapaavalintaisten varianttien minimi ja maksimimäärä. Vaihtoehtojoukkoon kuuluu 
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ainakin kaksi vaihtoehtoriippuvuutta. Vaihtoehtoriippuvuus voi puolestaan kuulua 

korkeintaan yhteen vaihtoehtojoukkoon eikä sen välttämättä tarvitse kuulua yhteenkään 

vaihtoehtojoukkoon. (Pohl ym. 2005 s.76-79) 

Kuvasta 7 ilmenee myös kolmenlaisia vaihtelevuusrajoituksia. Varianttirajoitus 

tarkoittaa sitä, että jonkin variantin mukaan lukeminen ohjelmistoon joko vaatii tai 

poissulkee jonkin toisen variantin. Variantin variaatiopisterajoituksessa puolestaan jokin 

variantti vaatii tai poissulkee, jonkin variaatiopisteen ohjelmistossa. 

Variaatiopisterajoituksessa variaatiopiste vaatii tai poissulkee toisen variaatiopisteen. 

(Pohl ym. 2005 s. 80-82) 

Kuvasta 7 ilmenee että variantit ja variaatiopisteet voivat liittyä kehitysartefakteihin 

artefaktiriippuvuuden kautta. Kehitysartefaktit ovat muun muassa muita 

ohjelmistonmalleja, tekstidokumentteja ja koodia. Kehitysartefakti voi liittyä useaan tai 

ei yhteenkään varianttiin, mutta variantin on aina liityttävä vähintään yhteen 

kehitysartefaktiin. Variaatiopisteen ei ole pakko liittyä yhteenkään kehitysartefaktiin, 

mutta sitä voidaan kuvata niissä esimerkiksi abstrakteilla luokilla, jotka toteuttavat 

usean variantin yhteisen toiminnallisuuden. (Pohl ym. 2005 s. 82-84) 

 

Kuva 7. Ortogonaalisen vaihtelevuusmallin metamalli mukaillen Pohl ym. (2005 s. 84). 

Kuvassa lyhenne VP tarkoittaa variaatiopistettä ja lyhenne V varianttia. 
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Vaihtelevuustietojen mallintamista varten kuvassa 7 esitetyn metamallin, jokaiselle 

elementille on kehitetty oma notaationsa (Pohl ym. 2005 s. 84). 

Ohjelmistoarkkitehtuurin kehitysnäkökulma on tärkeä vaihtelevuuden mallintamisessa. 

Pakettikaaviolla voidaan kuvata ohjelmistotuoteperheen arkkitehtuurin kerroksia ja 

alijärjestelmiä. Arkkitehtuuri pyritään määrittelemään niin, että vaihtelevuus on 

kapseloituna omiin alijärjestelmiin ja komponentteihin, joten arkkitehtuurin esittäminen 

pakettikaaviolla voidaan helposti yhdistää vaihtelevuusmalliin. (Pohl ym. 2005 s. 124-

126) 

Kuvassa 8 on esitetty esimerkki arkkitehtuurisen rakenteen vaihtelevuuden 

mallintamisesta pakettikaaviota ja ortogonaalisen vaihtelevuusmallin graafista 

notaatiota hyödyntämällä. Kuvassa ohjelmistokomponentin sisältämillä komponenteilla 

A ja B on artefakti riippuvuus variantteihin ominaisuus A ja ominaisuus B eli 

komponentit toteuttavat ominaisuudet A ja B. Variaatiopisteen ja varianttien välillä 

kulkevat katkoviivat ilmaisevat varianttien olevan vapaavalintaisia. (Pohl ym. 2005 s. 

84-85, 124-126)  

  

Kuva 8 Arkkitehtuurisen rakenteen vaihtelevuuden esittäminen pakettikaavion ja 

ortogonaalisen variaatiomallin avulla. (mukaillen Pohl ym. 2005 s.125) 

 

Kuvassa 8 esitetyn Toteutus-variaatiopisteen ja matalan tason komponentti B:n välillä 

kulkeva nuoli puolestaan ilmaisee niiden välisen artefaktiriippuvuuden. Matalan tason 
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komponentti B siis kuvaa variaatiopistettä Toteutus ja se toteuttaa joko Toteutus A:n tai 

Toteutus B:n. Variaatiopisteen Toteutus ja sen variantit yhdistävien katkoviivojen yli 

kulkeva kaari tarkoittaa, että variantit muodostavat vaihtoehtojoukon. Koska erillisiä 

varianttien määrän minimi ja maksimi rajoja ei ole ilmoitettu tarkoittaa se, että vain yksi 

vaihtoehdoista voidaan valita kerralla. Arkkitehtuuriartefaktien ja variaatiopisteiden ja 

varianttien väliset artefakti riippuvuudet eivät kerro sitä onko eri varianteilla täysin 

erilaiset artefaktit vai muuttuuko artefaktin sisältö vain osittain. (Pohl ym. 2005 s. 84-

85, 124-126)  

Kuvassa 9 esitetään ohjelmistokomponentin sisäisen vaihtelevuuden mallintaminen. 

Komponenttikaaviossa on kuvattu kaikki mahdolliset ohjelmistokomponentin sisältämät 

komponentit, joista jokainen komponenteista B toteuttaa yhden variantin. Täten vain 

yksi komponenteista B on kerralla mukana ohjelmistossa sen mukaan, mikä varianteista 

on valittu. Myös komponenttien sisällä voi olla vaihtelua, johon kiinnitetään huomiota 

vasta yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Kuvan 9 esimerkissä esiintyy myös esimerkki 

variantin variaatiopisteriippuvuudesta. Valittaessa variantti Toteutus 2 variaatiopisteessä 

Toteutus 1 joudutaan vielä valitsemaan varianttien Toteutus 2.1 ja Toteutus 2.2 välillä 

variaatiopisteessä Toteutukset 2. (Pohl ym. 2005 s. 126-127) 

 

Kuva 9. Arkkitehtuurisen rakenteen vaihtelevuuden mallintaminen komponenttikaavion 

ja ortogonaalisen vaihtelevuusmallin avulla. (mukaillen Pohl ym. 2005 s. 127) 
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3 EMPIRIA 

Työtä varten haastateltiin elektroniikkateollisuusyrityksen Product Life Cycle 

manageria ja System Manageria, joka vastaa tuotetiedon hallintatyökalujen 

kehittämisestä. Yritys kehittää sulautettuja ohjelmistoja osaksi omia tuotteitaan. 

Haastattelu toteutettiin strukturoimattomana haastatteluna ja tein haastattelun yhdessä 

ohjaajani kanssa. Valmistelin itselleni haastattelua varten haastattelumuistion, johon 

kokosin kirjallisuuskatsauksen pohjalta kysymyksiä liittyen asioihin, joiden 

mahdolliseen ilmenemiseen vastauksissa halusin kiinnittää erityistä huomiota. 

Aloitimme haastattelun esittelemällä kuvassa 2 esitetyn tuoterakennekaavion ja 

avaamalla työn tarkoitusta, jonka jälkeen esitimme haastateltaville kysymyksen, kuinka 

ohjelmistojen tuoterakennetta mallinnetaan yrityksessä. Haastattelun edetessä esitimme 

myös tarkentavia kysymyksiä.  

Haastattelun aikana tulimme siihen tulokseen, että aiheeseen olisi hyvä saada myös 

ohjelmistokehitystiimin jäsenen näkemys ja päädyimme haastattelun lopussa jättämään 

tekemäni haastattelumuistion kysymykset yritykseen sopivalle henkilölle 

toimitettavaksi. Haastattelumuistio on nähtävissä liitteessä 1. Käytin muistiossa 

suomenkielisien termien sijaan tai rinnalla englanninkielisiä termejä, koska arvelin 

hyvin todennäköiseksi, että englanninkieliset termit voivat olla ohjelmistoalalla 

tavallisempia arkipäiväisessä käytössä. 

Haastattelussa lähdettiin liikkeelle kysymyksestä: Miten ohjelmiston tuoterakennetta 

mallinnetaan? Haastateltavat kertoivat, että ohjelmistot ovat omina nimikkeinä 

tuotetiedon hallintajärjestelmässä. Järjestelmässä on tieto ohjelmiston 

laitteistoyhteensopivuuksista ja koontiversion tilasta. Ohjelmiston rakennetta ei ole 

kuvattu tuotetiedon hallintajärjestelmässä vaan se löytyy ohjelmistokonfiguraation 

hallintajärjestelmän version hallinnasta., missä ohjelmiston rakenteen hallinta hoidetaan. 

Toinen keskeinen aihe haastattelussa oli ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttö. 

Haastateltavat kertoivat, että pyrkimyksenä on käyttää uudelleen vanhoja 

komponentteja niin usein kuin mahdollista. Koontiversioiden hallinnointiryhmä vastaa 

komponenttien uudelleenkäytettävyyden selvittämisestä. Uusien laitteistojen takia 

ohjelmistokomponenttien uudelleenkäytön arvioidaan kuitenkin olevan heikkoa. 

Haastateltavat totesivat ohjelmistojen tuoterakenteeseen osaltaan liittyvän haasteita. 
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Erityisesti yhteensopivuuksien seuraamisen kerrottiin olevan haastavaa ja työlästä. 

Osaltaan ratkaisuna vanhempia tuotteita jätetään ohjelmistopäivitysten ulkopuolelle. 

Haastattelumuistion kysymyksiin vastannut henkilö työskentelee yrityksessä Scrum 

masterina. Vastauksissaan hän kertoo, että Crnkovicin ym. 2003 esittämät ohjelmiston 

elinkaaren aikaiset eri rakenteet ilmenevät heidän ohjelmistoissaan ja he mallintavat 

lähinnä ohjelmiston lähdekoodia kehitysvaihetta varten. Hänen mukaansa 

suunnitteluvaihetta ja kehitysvaihetta ei voida selkeästi eriyttää toisistaan, joten hänen 

mukaansa suunnitteluvaiheen erillinen mallintaminen ei ole mahdollista. 

Kehitysvaiheen tuoterakenteen hän kertoo perustuvan hyvin pitkälle vanhoihin 

tuotteisiin ja koodin uudelleenkäyttöön. Hän kokee, että rakennetta ei tarvitse 

erityisemmin mallintaa. Uusien koodikomponenttien osalta hän kertoo yrityksessä 

käytettävän käyttöjärjestelmän kanssa integroituvaa graafista mallinnustyökalua. 

Komponenteille ei pääsääntöisesti ole erillistä dokumentaatiotyökalua, mutta 

monimutkaisille komponenteille voidaan kirjoittaa toimintaa kuvaava wiki dokumentti. 

Vastaajan mukaan yrityksessä käytetään ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmänä 

Gitiä. Konfiguraation hallintajärjestelmän haarautumisominaisuutta hyödynnetään 

aktiivisesti ja haaroja luodaan useita. Järjestelmässä ohjelmiston tuoterakenne 

mallinnetaan jakamalla koodikomponentit kansiorakenteella loogisiin kokonaisuuksiin. 

Vastaaja kertoo suunnittelijoiden valitsevan yrityksessä haluamansa käyttöliittymän 

Gitin käyttöön lukuisista erilaisista. Hänen mukaansa koodista kaikki paitsi koodin 

kääntämisen aikana luotu lähdekoodi versioidaan. 

Vastaaja kertoo, ettei ohjelmistodokumentaatiota ole liitetty tuoterakenteeseen 

esimerkiksi tuotetiedon hallintajärjestelmässä. Yrityksessä ei myöskään ole erillistä 

dokumentaatiota koontiversioihin mukaan otettavista komponenteista vaan tarvittavat 

komponentit määritellään käyttöliittymä- ja systeemimäärittelyn mukaan. 

Case yrityksessä hyödynnetään ohjelmistokehitystyössä ohjelmistoperheitä eli heillä on 

useita variaatioita saman rungon päälle kehitetyistä ohjelmistoista. Eri variaatioissa 

koodi on karkeasti jaettu eri variaatioiden yhteisessä käytössä oleviin kirjastoihin ja 

tuotekohtaiseen koodiin. Tuotekohtainen koodi määrittelee mitä osia kirjastosta 

käytetään. 
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Kuvassa 10 on kuvattu kyselystä ja haastattelusta saadun tiedon perusteella case 

yrityksen ohjelmistotuotteiden tuoterakenne. Kuvassa ohjelmisto on jaoteltu vastausten 

mukaisesti ohjelmistokirjastoon ja tuotekohtaiseen koodiin. Vastausten perusteella 

ymmärsin ohjelmistokirjaston sisältävän ohjelmistokomponentteja ja 

lähdekooditiedostoja. Kirjasto on kaikkien ohjelmistojen käytettävissä ja 

tuotekohtaisessa koodissa määritellään mitä kirjaston osia ohjelmistossa käytetään. 

Tuotekohtainen koodi muodostuu ohjelmistokomponenteista, jotka ovat 

käyttöjärjestelmän tiedostorakenteen mukaisesti kansioihin ryhmiteltyjä loogisen 

kokonaisuuden muodostavia lähdekooditiedostoja. Vastauksista ei käy selkeästi ilmi 

voiko komponentti sisältää toisen komponentin ja millä tuoterakennetasoilla 

lähdekooditiedostot voivat olla. Päätin kuvata rakenteen niin että 

ohjelmistokomponentti voi sisältää muita komponentteja ja että lähdekooditiedostoja 

voi olla kaikilla teknisen tuoterakenteen tasoilla. Tuotekohtaisen koodin sisältämät 

komponentit ja lähdekoodit voitaisiin ymmärrykseni mukaan liittää suoraan 

ohjelmistoon, mutta tässä alirakenne on eroteltu sen olemassaolon korostamiseksi. 

 

Kuva 10 Case yrityksen ohjelmistotuotteen tuoterakenne 
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4 RATKAISUEHDOTUS OHJELMISTOTUOTEPERHEEN 

MALLINTAMISEKSI 

Case yrityksen tapa mallintaa ohjelmiston tuoterakennetta sopii mielestäni varsin hyvin 

siihen kuvaan, jonka kirjallisuudesta sain. Case yrityksen rakenteessa on havaittavissa 

Leonin (2005 luku 7.1) mainitsemaa kuvassa 2 esitettyä konfiguraationimikkeiden 

hierarkkisuutta. Toisaalta Don & Chaen (2011) esittämä kuvassa 5 mallinnettuja 

tuoterakenteitakin on luultavasti kaupallisissakin ohjelmistoissa riippuen niiden koosta 

ja monimutkaisuudesta. Myös Crnkovicin ym. (2001) mainitsema tuoterakenteen 

mallintaminen käyttöjärjestelmän kansiorakennetta hyödyntäen toteutui Case 

yrityksessä. Vastauksissa ei mainittu ohjelmistoarkkitehtuurin mallintamista tai Pohlin 

ym. (2005) esittämää ohjelmistotuoteperheiden mallintamista. Nämä menetelmät 

ovatkin lienee enemmän suunnittelutyökaluja ja koko ohjelmiston kuvaaminen 

käyttämällä vain yhtä niistä voi olla haastavaa ja ohjelmistosta riippuen kenties jopa 

mahdotonta. Case yrityksen käyttämä tuoterakenteen kuvausmenetelmän voitane 

kuitenkin ajatella kuvaavan ohjelmiston rakennetta Kruchtenin (1995) 4+1-mallin 

fyysisestä eli koodi näkökulmasta. 

Tuoteportfolion hallinnan kannalta näkisin ohjelmistojen tuoterakenteen 

mallintamisessa ongelmana tuotetiedon hallinnan ja ohjelmisto konfiguraation hallinnan 

erot ja niiden vaikutukset hallintajärjestelmien kehitykseen. Do & Choe (2011) 

mainitsevat etteivät tuotetiedon hallintajärjestelmät tarjoa ohjelmistojen kehityksen 

kannalta tärkeitä haarautumisen ja lähdekooditiedostojen vertailuominaisuuksia. Heidän 

mukaan ohjelmisto konfiguraation hallintajärjestelmät eivät ole riittäviä monimutkaisten 

ohjelmistoja sisältävien laitteistojen tiedon hallinnan kannalta rajallisten dokumenttien 

hallintaominaisuuksien takia. Vastaavaa on havaittavissa case yrityksessä. Vastauksissa 

mainitaan, ettei ohjelmistoa juuri erikseen dokumentoida paitsi erilliseen wikiin 

monimutkaisten komponenttien osalta. Tämän oletan tarkoittavan sitä, että pääasiassa 

lähdekoodia käsittelevä dokumentaatio on sisällytetty hyvien ohjelmointikäytänteiden 

mukaisesti lähdekooditiedostoihin kommentteina muun ohjelmakoodin mukaan. 

Oletettavasti case yritys käyttää ohjelmiston dokumentointiin käyttämänsä 

ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmän Gitin ominaisuuksia. Haarojen luonnin ja 

hallinnan lisäksi esimerkiksi Gitin muutokset tallentava commit-komento luo 

muutokselle oman tunnisteen, tallentaa muutoksen tekijän tiedot, muutetut tiedostot ja 
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tiedot tiedostoissa tapahtuneista muutoksista ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden 

kirjoittaa muutosviestin. (Chacon & Straub 2014 luvut 2.2-2.3). 

Do & Choe (2011) ehdottavat ohjelmistokonfiguraation hallinnan ja tuotetiedon 

hallinnan integroimisen ongelmien ratkaisuksi ohjelmistokonfiguraation 

hallintatyökalujen ominaisuuksien, kuten haarautumisen, tuomista osaksi tuotetiedon 

hallintajärjestelmien dokumenttien hallintatyökaluja. Lisäksi heidän mukaan tuotetiedon 

hallintajärjestelmien tuoterakenteen kokoonpanojen ja komponenttien voimassaolodatan 

sovellutukset tulisi laajentaa tuoterakenteesta myös järjestelmän hallinnoimiin 

dokumentteihin, jolloin voimassaolo data määrittelisi laitteiston tuotekonfiguraation 

lisäksi tuotetiedon hallintajärjestelmässä dokumentteina käsiteltävän ohjelmiston 

konfiguraation. Crnkovicin ym. (2001) mukaan tietomallit ja prosessit ovat 

ohjelmistokonfiguraation hallinnassa ja tuotetiedon hallinnassa kuitenkin niin erilaisia, 

että niiden integroiminen on hyvin haastavaa. Heidän mukaan integrointi voisi onnistua 

eri työkalujen ohjelmointirajapintojen kautta, mutta tällöin haasteena on eri 

järjestelmissä olevan tiedon synkronointi. He kertovat kyseisen ratkaisun vaativan 

selkeää rajapinnan ja prosessien määrittelyä sen suhteen mitä tietoja voidaan muuttaa, 

milloin niitä voidaan muuttaa ja missä niitä voidaan muuttaa. Heidän mukaan yksi keino 

tämän määrittelemiseksi on tuoda kaikki julkaisuiksi asetettujen ohjelmistojen rakenteet 

tuotetiedon hallintajärjestelmään, mutta ohjelmiston muutokset saavat tapahtua vain 

ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmässä. 

Case yrityksen käytänteiden ja kirjallisuuden pohjalta päättelisin kuvan 11 mukaisen, 

käytännössä case yrityksen käyttämän ja Leonin 2005 kuvaaman rakenteen olevan 

sopiva lähtökohta ohjelmiston rakenteen mallintamiselle. Ehdotetussa 

tuoterakennemallissa ohjelmisto koostuu ohjelmistokirjastoista, 

ohjelmistokomponenteista ja ohjelmistoyksiköistä. Ohjelmistokirjastot sisältävät useissa 

tuotteissa käytettäviä ohjelmistokomponentteja ja ohjelmistoyksiköitä. Niiden 

ulkopuolella on tuotekohtainen koodi. Sekä kirjastoissa, että niiden ulkopuolella 

ohjelmistoyksiköt voidaan ryhmitellä loogisen kokonaisuuden muodostaviksi 

ohjelmistokomponenteiksi tarpeen vaatiessa. Kuvan 11 tuoterakenteesta mikä tahansa 

osa voidaan tarpeen mukaan määritellä ohjelmistokonfiguraatio nimikkeeksi eli 

konfiguraation hallinta prosessin alaiseksi kokonaisuudeksi. 
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Kuva 11 Ohjelmiston teknisen tuoterakenteen mallintaminen 

 

Kruchtenin (1995) 4+1 -mallin ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulmista kuvassa 11 

esitetty malli vastaa eniten fyysistä eli koodinäkökulmaa, mutta siinä voidaan ajatella 

olevan myös kehitysnäkökulman piirteitä. 4+1 -mallin muut näkökulmat ovat mielestäni 

loogisinta esittää kuvan 11 mallin tuoterakenteen osiin kytketyssä dokumentaatiossa, 

koska arvioin yhtä aikaa sekä sopivan yksinkertaisen että kattavan kuvauksen muiden 

näkökulmien avulla haastavammaksi niiden luonteen takia. Koen myös 

koodinäkökulman muistuttavan eri näkökulmista eniten tuotetiedonhallinnan tapaa 

mallintaa tuoterakennetta ja kaikkein tärkeimpänä koodinäkökulma on 

ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmissä ohjelmistojen rakenteen mallintamisen 

perustana Case yrityksestä saatujen tietojen perusteella. 

Crnkovicin (2003 ym. luku 4.1.2) mukaisten ohjelmiston elinkaaren aikaisten eri 

tuoterakenteiden mallintaminen yhdessä kuvassa on puolestaan haastavampaa, ellei jopa 

mahdotonta. Kuvassa 11 esitetyssä mallissa tuoterakenne on kuvattu Crnkovicin 

mainitsemista rakenteista kehitysrakenteessa. Suunnittelurakenteen voidaan ajatella 
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näkyvän kuvan 11 mallissa siinä mielessä, että suunnittelurakenne toimii pohjana 

kehitysrakenteelle. Tilannetta voitane havainnollistaa niin että suunnittelurakenne olisi 

laitepuolella verrattavissa pääpiirteittäin laitteen piirustuksiin. Toimitusrakenteen ja 

asennusrakenteen mallintaminen samassa kuvassa on haastavin osuus, koska 

ohjelmiston rakenne muuttaa tällöin usein muotoaan. Käytännössä muoto muuttuu aina, 

jos ohjelmoinnissa on käytetty ohjelmointikieltä, joka täytyy kääntää konekieliseksi. 

Näkisin tällä hetkellä toimivimpana ratkaisuna toimitus- ja asennusrakenteen liittämisen 

kuvan 11 rakenteeseen dokumentaationa niitä varten, jotka kyseisiä näkökulmia 

tarvitsevat. 

Näkisin mahdolliseksi, että monilla muillakin yrityksillä on case yrityksen mukaisesti 

erillinen wiki monimutkaisten komponenttien dokumentointiin. Muutoin 

dokumentointiin käytetään lähdekooditiedostoissa olevia kommentteja ja näen sen 

nykytilanteessa parhaana mahdollisena toimintatapana kirjallisuudesta ja case 

yrityksestä ilmenevien ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmien rajallisten 

metatiedon hallintaominaisuuksien ja ohjelmistokonfiguraation ja tuotetiedon 

hallintajärjestelmien integraation puutteen takia. Järjestelmien integrointiin olisi 

kuitenkin hyvä pyrkiä ja tällöin tulisi päättää mitä metatietoja ohjelmistoista tulisi 

dokumentoida. Yhtenä hyvänä lähtökohtana näkisin Taulavuoren ym. (2003) esittämän 

ohjelmistokomponenttien dokumentointimallin, mutta dokumentointi käytänteet tulisi 

kuitenkin aina räätälöidä yrityksen tarpeeseen sopivaksi, jottei se käy liian raskaaksi tai 

ole liian vähäistä. 

4.1 Ohjelmistotuoteperheiden mallintaminen 

Pohlin ym. 2005 esittämästä ohjelmistotuoteperheiden mallintamiseen käytetystä 

vaihtelevuusmallista voidaan mielestäni johtaa Tolosen ym. 2015 kuvassa 2 esitettyyn 

tuoteportfolio malliin soveltuva tapa mallintaa ohjelmistotuoteperheitä. Kuvissa 12 ja 13 

on esitetty työn luvussa 2.3.2 kuvassa 8 esitetyn vaihtelevuus mallin variaatiopisteet 

esitetty Tolosen ym. 2015 kuvassa 2 esitettyä mallia hyödyntäen. Kuvassa 13 korostuu 

kuinka Pohlin ym. (2005 s. 84-85, 124-126) mallissa käytettävä variaatiopisteen ja 

varianttien välinen artefaktiriippuvuus ei kerro millä tuoterakenteen tasolla varianttien 

väliset erot toteutuvat. Kuvassa 14 esitetään puolestaan kuvan 9 variaatiopisteet Tolosen 

ym. 2015 mallia hyödyntäen. 
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Kuva 12 Kuvassa 8 ortogonaalisen vaihtelevuus mallin mukaan esitetty Ominaisuudet-

variaatiopiste hyödyntäen Tolosen ym. (2015) tuoterakenne mallia. Selkeyden vuoksi 

korkean tason komponentteihin sisältyvät matalan tason komponentit on jätetty pois 

kuvasta. 

 

Kuva 13 Kuvassa 8 ortogonaalisen vaihtelevuus mallin mukaan esitetty Toteutus-

variaatiopiste hyödyntäen Tolosen ym. (2015) mallia. Selkeyden vuoksi kokonainen 

tuoterakenne kuva on jätetty pois. 
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Kuva 14 Kuvassa 9 ortogonaalisen vaihtelevuus mallin mukaan esitettyjen Toteutukset 

1 ja Toteutukset 2 -variaatiopisteiden hyödyntäen Tolosen ym. (2015) 

tuoterakennemallia. Täysi tuoterakenne on jätetty mallintamatta selkeyden takia. 

 

Tarkastelemalla edellä esitettyjä esimerkkejä ortogonaalisen variaatiomallin 

variaatiopisteiden hyödyntäen Tolosen ym. 2015 mallia havaitaan, että jokaista 

variaatiopisteen varianttia vastaa vähintään yksi ohjelmistomyyntinimike. Tulee 

kuitenkin huomioida tapaukset, joissa eri variaatiopisteiden variantit ovat riippuvaisia 

toisistaan, jolloin yksi mallin tuotevariantti voidaan liittää useisiin ortogonaalisen 

vaihtelevuusmallin moneen eri variaatiopisteeseen kuuluviin variantteihin. Koska 

ortogonaalisen variaatiomallin variaatiopisteitä ja variantteja joudutaan käytännössä 

yhdistelemään suuremmiksi kokonaisuuksiksi tuotteiden vaihtelevuuden 

hallitsemiseksi. Voidaan ajatella, että jokaista hyväksyttyä varianttien yhdistelmää 

vastaa tasan yksi ohjelmistomyyntinimike esitetyssä mallissa. Yksinkertainen 

ohjelmistotuoteperhe voitaisiin siis kuvata tuoteportfolion hallinnassa kuvan 15 

mukaisesti. 
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Kuva 15. Kehitetty ehdotus ohjelmistotuoteperheiden mallintamiselle. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Case yrityksessä ohjelmiston tuoterakenne kuvataan ohjelmistokonfiguraation 

hallitusjärjestelmässä käyttöjärjestelmän tiedostorakennetta hyödyntäen. Case 

yrityksessä ohjelmistokomponentit ovat jaettavissa useissa tuotteissa käytettäviin 

ohjelmistokirjastoihin ja tuotekohtaiseen ohjelmakoodiin. Ohjelmiston dokumentointi 

toteutetaan sekä kommentteina lähdekoodissa, että mahdolliseen ulkoiseen 

dokumentointijärjestelmään. Kirjallisuudessa on esitetty tapa kuvata ohjelmisto 

hierarkkisesti ohjelmistokomponentteina ja ohjelmistoyksikköinä. Muita 

kirjallisuudessa esitettyjä ohjelmiston rakenteen mallintamisen menetelmiä ovat 

ohjelmistoarkkitehtuurin mallintamismenetelmät ja ohjelmistotuoteperheiden 

mallintamiseen kehitetty ortogonaalinen vaihtelevuusmalli.  

Oma ehdotukseni ohjelmiston teknisen tuoterakenteen kuvaamiseen tuoteportfolion 

hallinnassa kirjallisuuden ja case yrityksen käytänteiden perusteella on koostaa 

ohjelmiston tuoterakenne ohjelmistokomponenteista, ohjelmistoyksiköistä ja useiden 

tuotteiden käytettävissä olevista ohjelmistokirjastoista. Tuoteportfolion hallintaa varten 

olisi hyvä pyrkiä integroimaan tuotetiedon ja ohjelmistokonfiguraation hallinta, koska 

näistä ensimmäinen on tuoteportfolion hallinnassa taustalla. Käytössä olevista 

järjestelmistä riippuen integrointimahdollisuudet voivat olla kuitenkin rajalliset ja 

aloitteen olisi lienee tultava tuotetiedon tai ohjelmistokonfiguraation 

hallintajärjestelmien kehittäjiltä ja yrityksiltä, joilla on sopivat resurssit integroinnin 

toteuttamiseen. Mahdollisen integroinnin jälkeen on myös määriteltävä mitä metatietoja 

ohjelmistoista tulisi hallita perustuen yrityksen tarpeisiin ja ohjelmiston 

monimutkaisuuteen. 

Työn tavoitteena oli selvittää kuinka ohjelmistotuotteet tulisi kuvata tuoteportfolion 

hallinnassa ja mitä vaihtoehtoja siihen on. Arvioin työn tulosten selkeyttävän eri 

mallinnusvaihtoehtoja niille joilla ei ole ohjelmistoalan taustaa. Arvelen työn myös 

auttavan hahmottamaan ohjelmistojen tuoterakenteen mallintamiseen liittyviä ongelmia 

ja niihin esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. Työssä esitettävät jatkotutkimuskysymykset 

tarjoavat pohjan ohjelmiston mallinnusratkaisujen jatkokehittämiseen tuoteportfolion 

hallintaa varten. 
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Työn luotettavuutta heikentää, että siinä tutkittiin vain yhtä case yritystä ja esimerkiksi 

tietojärjestelmiä tai mobiilisovelluksia kehittävällä yrityksellä voisi olla konfiguraation 

hallinnassa mahdollisesti erilaisia tarpeita ja käytänteitä. Koen myös, että yritykseen 

jätetyn kyselyn kysymykset olisivat voineet olla laadultaan parempia. Kysymysten 

jättämiseen päädyttiin varsin yllättäen haastattelutilanteessa ja kysymykset olivat 

valmisteltu enemmän haastattelua varten kirjallisuuden pohjalta muistilistaksi asioista, 

joihin halusin haastattelussa kiinnittää huomiota. 

Jatkotutkimuksena olisi mielestäni hyvä kartoittaa ohjelmistojen tuoterakenteen 

mallintamista, ohjelmiston dokumentointia ja ohjelmistokonfiguraation hallintaa 

erilaisissa yrityksissä laajemmalla otannalla, jotta saataisiin kattavampi kuva käytetyistä 

menetelmistä tai vahvistettua jo aiemmin tehdyt löydökset. Toinen tärkeä tutkimusaihe 

olisi mielestäni kartoittaa minkälaisia tiedontarpeita ohjelmistoihin liittyen yrityksien eri 

toimijoilla on, jotta voitaisiin kehittää tuoteportfolion ja -tiedon hallintaan sopivia 

ratkaisuja ohjelmistojen metatietojen hallintaan. Myös keinoja tuotetiedon ja 

ohjelmistokonfiguraation hallintajärjestelmien integroimiseen voitaisiin tutkia. Tähän 

olisi kuitenkin hyvä saada mukaan hallintajärjestelmiä kehittäviä yrityksiä, koska 

näkisin ongelman liittyvän hyvin paljon järjestelmäkehittäjien tekemiin käytännön 

ratkaisuihin. Jatkotutkimuksessa on mielestäni hyvä huomioida tuotetiedon ja 

ohjelmistokonfiguraation hallinnan kehittyminen erillään omina aloinaan, jolloin 

näkisin hyödylliseksi, jos aiheessa pyrittäisiin tekemään näiden kahden alan välistä 

yhteistä tutkimusta. 
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Liite 1: Haastattelumuistio 

 

Yrityksen tiedot: 

 

 Toimiala: 

 Minkälainen ohjelmisto: 

 (Koko) Työntekijämäärä: 

 Käytetty ohjelmistonkehitysprosessi (esim. Scrum, Xtreme Programming): 

 

Vastaajien tiedot: 

 

 Toimenkuva: 

Teoriassa esitetään, että ohjelmistolla on useita erilaisia rakenteita elinkaarensa aikana. 

Suunnittelurakenne (arkkitehtuuriset suunnitelmat, arkkitehtuurikaaviot), 

kehitysrakenne (lähdekoodit), julkaisurakenne (buildin rakenne, toiitusrakenne, 

asennusrakenne ja suorituksen aikainen rakenne, binääritiedostot) 

 

1. Ilmenevätkö suunnitteluvaiheen rakenteen, kehitysrakenteen, toimitusrakenteen ja 

asennusrakenteen erot teidän ohjelmistossanne? 

2. Mitä näistä rakenteista te kuvaatte ohjelmistojen kehityksessänne? 

3. Kuinka ohjelmiston rakennetta mallinnetaan suunnitteluvaiheessa? 

4. Kuinka ohjelmiston rakennetta mallinnetaan kehitysvaiheessa? 

5. Minkälainen dokumentaatio eri komponenteilla on? 

6. Kuinka ohjelmiston rakennetta mallinnetaan kehitysvaiheessa? 

7. Onko software configuration management/change management prosessi käytössä? 

8. Käytetäänkö SCM järjestelmää? (esim. Subversion, git) 

9. Miten versionhallinta toimii (esim. branching ja uusia versioita tiheään tahtiin vai 

harvakseltaan)? (esim. branching ja uusia versioita tiheään tahtiin vai 

harvakseltaan)? 

10. Miten ohjelmiston rakenne on mallinnettu SCM järjestelmässä? 

11. Mitä työkaluja järjestelmä tarjoaa rakenteen mallintamiseen ja dokumentointiin? 

12. Määritetäänkö muutoksen hallinta/change management prosessin alaiset 

konfiguraationimikkeet/configuration itemit? 

13. Millä perusteella jokin ohjelmiston osa asetetaan configuration itemiksi? 

14. Miten ohjelmiston osat (configuration itemit, komponentit) on dokumentoitu? 



 

 

15. Onko ohjelmistondokumentaatio liitetty rakenteeseen esim. 

tuotetiedonhallintajärjestelmässä? 

16.  Kuinka julkaisun tai buildin sisältämät komponentit, buildin tekemiseen käytetyt 

työkalut ja niiden tiedot on kuvattu ja dokumentoitu? 

17. Hyödynnetäänkö ohjelmistojen kehityksessä ohjelmistotuoteperheitä (software 

product line engineering) eli onko teillä useita variaatioita saman rungon päälle 

kehitetystä ohjelmistosta? 

18. Jos hyödynnetään, kuinka näitä saman rungon ympärille rakennettuja variaatioita 

mallinnetaan? 
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