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Ohjelmistoteollisuus elää murrosta 

 

• Ohjelmistoteollisuudesta halutaan 
perusteollisuutta 

 

• Teollisuus ja tutkimus molemmat pyrkivät 
tähän 

 

• Verrokkina rakennusteollisuus 



Abstraktiotason nosto 

• Mitä on abstraktiotason nosto? 

– Käsitteistön tuomista lähemmäs päätöksiä 

• Miten se ilmenee nykyisin? 

– Korkean tason kielet, mallinnus 

• Mihin se pyrkii? 

– Loogisen suunnittelun laajentamiseen ei-teknisen 
erityisosaamisen ulkopuolelle 

– Sekä kehittäjät, että bisnespäättäjät 



ADM:n ratkaisu 

• Suurin osa prosessista voidaan automatisoida 
– Kuka tahansa nykyinen kehittäjä pystyy tekemään 

 

• Nykyiseen tekemiseen verrattuna halvempaa ja 
parempilaatuista  raha päättää 
– Voidaan tehdä vain osittain, pieni pala kerrallaan 

 

• Kaikki automatisoitavissa oleva automatisoituu 
– Viimeistään uudelleenkäytettävyyden takia 

 

 



Esityksen jäsennys 

 
• Tekninen alusta Visual Studio T4 

 
• ADM-esittely 

 
• Informaation hallinta ADM:n avulla 

 
• ADM-abstraktion rakenne ja tekeminen 

 
• Miten käyttöön? 

 
 

 



VISUAL STUDIO T4 
Miten T4 liittyy ADM:ään 



ADM on teknisesti pelkkää T4:ää 

 

• ADM (Abstraction Design Methodology) on 
vain ”paketoitu” tapa käyttää 

 

• Virallinen Visual Studion T4 Team Blogin 
kannanotto 
– http://blogs.msdn.com/b/t4/archive/2011/11/30/

some-nice-new-getting-started-with-t4-
videos.aspx 
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Mikä Visual Studio T4 on? 

• Template-markup tyyppinen koodigeneraattori 

 

• Microsoftin koodigeneroinnin pohjateknologia 
– DSL (Domain-Specific-Language) Toolkit 

– ASP.NET MVC 

– Entity Framework 

 

• Syntynyt jo Visual Studio 2005 aikana 
– Guidance Automation Toolkit (GAT) 



MIKÄ ADM ON? 
ADM:n palaset ja kokonaisuus 



ADM vs. ADM-ekosysteemi 

 

• ADM menetelmä on täysin käyttövalmis 

– Nykyisillä työkaluilla 

 

• ADM-ekosysteemin infra on CTP-tasolla 

– Yleiset avoimet kirjastot automaatiomoduulien 
jakamiseen 



Mitä ADM on? 

• ADM = Abstraction Design Methodology 
– Automaattista informaation käsittelyä ohjelmistotuotannon 

prosessissa 
– Tärkeimpänä aspektina toteutuksen automatisointi 

 
• Universaali ja avoin 

– Kohdeplatformriippumaton 
– Kohdekieliriippumaton 
– Open sourcea (lopputuloksen ei tarvitse olla) 

 
• Pieni askel kerrallaan 

– Voidaan ottaa jo käynnissä olevaan projektiin 

 



Terminologia:  
Mikä ADM-abstraktio on? 

• Itsenäinen automaatiomoduuli 

 

• Tyypillisesti tiettyä sovellusarkkitehtuurilohkoa 
automatisoiva 
– Client-server kutsurajapinta 

– Luokkamalli 

– Operaatiomalli 

– Mikä tahansa viitearkkitehtuurin 
säännönmukainen osa 

 

 

 

 



Mitä ADM-automaatio on? 

• Miten ADM eroaa Scrumista? 

 

• Miten ADM eroaa MDD/MDA/jne? 

 

• Miten eroaa ketteristä menetelmistä tai 
vesiputousmallista? 

 

• Miten eroaa koodigeneroinnista? 



MITÄ ADM RATKAISEE? 
Mikä on ohjelmistotuotannon ongelma 



Toisteinen informaatio on ongelma 



Ohjelmistoprojektin laajuudessa 



Informaation Hallinta ADM:llä 

 
• Mahdollistaa puhtaan informaation käsittelyn 

– Tunnistamisen 
– Jalostamisen 
– Täysimittaisen hyödyntämisen automaatiossa 

 

• Arkkitehti ohjaa suunnittelua abstraktioiden avulla 
– Toteutus pakottuu suunnittelun mukaan 

 

• Selkeästi tunnistettu roolitus, selkeä ”urapolku” 
– Arkkitehti, suunnittelija, toteuttaja 
– Kaikkien roolien ei tarvitse olla platform-koodari-teknisiä 



ADM:n mukaisesti tehtynä 

• Tekeminen määrämuotoistuu 

– Samannäköistä riippumatta abstraktion kohteesta 

 

• Arkkitehtien välinen kommunikointi selkeää 

– Tiukan semanttisen käsitemallin avulla 

– T4 ”Referenssigeneroinnin” avulla 

 



Semanttisen käsitteistön roolitus 



Saavutettavat hyödyt 

• Projektin ulkopuoliset ihmiset saavat 
reaaliaikaista faktatietoa prosessista 

 

• Projektiin osallistuvat eri roolit voivat 
aktiivisesti tuottaa ”inputia” myös toisen osa-
alueen omistamaan prosessiin 

 

• Hiljainen tieto katoaa 



Raportoinnin ja päätöksenteon 
läpinäkyvyys 



Menetelmän kiinnitys kehitysinfraan 

TFS 

TFS 

TFS 

TFS 



Roolikohtaiset, tutut työkalut 

TFS 

TFS 

TFS 

TFS 

Office 

Office 

VS 

VS 



DEMO: DOKUMENTOINTI JA 
STATUSRAPORTOINTI 

Suunnittelun abstraktiotason tiedon jalostus dokumenttimuotoon 

Toteuttajatiimin statusraportointi Word-muotoon 



DEMO: REFERENSSITOTEUTUKSEN 
AUTOMATISOINTI 

Abstraktion luonti tyhjältä pöydältä 



Demo: ADM-abstraktion rakenne  
ja tekeminen 

• WCF Client-server kutsurajapinnan 
automatisointi 

 

• Lähtökohtana referenssi toteutus client + 
server 

 

• Automatisoidaan asteittain 

 

 



Abstraktion Tekemisen Prosessi 



DEMO: WCF CLIENT + SERVER 
Abstraktion rakenne ja tekeminen 



Uudelleenkäytettävyys 

• ADM rakenteet ovat modulaarisia 

 

• Helpointa mieltää ns. 
monikerrosarkkitehtuurin osiksi 

 

• Moduulien liitokset korkeammalla 
abstraktiotasolla 
– Ei binääririippuvuuksia platformeihin tai 

kirjastoihin 



MITEN KÄYTTÖÖN? 
Miten kannattaa lähteä liikkeelle 



Workshop lähestymistapa 

• Tunnistetaan nykyiset roolit 
– Huomioidaan organisaation tavoitteet 

 

• Tunnistetaan nykyiset ICT hankkeet 
– Huomioidaan niiden tavoitteet 

 

• Priorisoidaan järkevä jalkautusjärjestys 
– Jalkautuksen tekevät nykyiset avainresurssit 

 

• Yksi arkkitehti riittää 



Esityksen materiaalit 

 

• Kaikki esityksen materiaali löytyy täysin 
avoimesti: 

– http://www.citrus.fi/yrityksille/citrusadm 

– http://abstractiondev.wordpress.com/2012/03/09
/microsoft-techdays-2012-finland-adm-materials/ 

 

• Kysymyksiä? 
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