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Usein ohjelmistoyritysten asiakkaille toteuttamat web-palvelut ovat teknisesti samankaltaisia rat-
kaisuja, jolloin hyvän teknisen perustan avulla niiden kehitystä voidaan virtaviivaistaa. Tämän tut-
kielman tutkimuskohteena on tämän kaltaisen järjestelmän kehittäminen tutkielman toimeksianta-
jalle. Tutkielma pohjautuu toimeksiantajan nykyiseen järjestelmään ja eritoten sen ulkoisiin web-
rajapintoihin. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa näihin rajapintoihin liittyviä ongelmakohtia ja
luoda toimeksiantajan liiketoiminnan kannalta otollinen kehitysalusta tuleville asiakasprojekteille.

Tutkielman teoreettisessa taustassa syvennytään kehitettävän alustan kannalta olennaisimpiin kä-
sitteisiin, kuten REST-arkkitehtuurimalliin sekä muihin toimeksiantajan asiakasprojekteissa hyö-
dynnettäviin teknologioihin, spesifikaatioihin ja standardeihin. Tutkimusmenetelmänä käytetään
tietojärjestelmiin kohdentuvaa suunnittelutiedettä ja siihen sovellettavaa kuusivaiheista kehystä.
Tutkielma itsessään käsittää kaksi toteutusvaihetta, joista ensimmäisessä toteutetaan asiakaspro-
jekti toimeksiantajan nykyistä järjestelmää vasten. Asiakasprojektin tulokset ja teoriatausta toimi-
vat pohjana tutkielman toiselle vaiheelle eli kehitysalustan toteuttamiselle.

Tutkielman teknisiä tuloksia ovat asiakasprojektin aikana toteutettu asiakassovellus sekä kehitysa-
lusta, joka käsittää ulkoisen web-rajapinnan ja tätä vasten rakennetun asiakassovelluksen. Järjes-
telmä rakennettiin REST-arkkitehtuurimallin mukaisesti ja sen toteutuksessa pyrittiin korjaamaan
asiakasprojektin aikana havaittuja ongelmakohtia. Tutkielman tavoitteiden kannalta tuloksen kat-
sotaan onnistuneen ja kehitysalustan on määrä toimia pohjana toimeksiantajan nykyisen tausta-
järjestelmän jatkokehittämiselle.

Yleistettäviä tuloksia ovat REST-rajapintoihin liittyvät suunnitteluperiaatteet ja niiden vaikutuk-
set asiakassovelluksiin. Suunnitteluperiaatteiden ja hyvinä pidettyjen käytäntöjen mukaisesti raken-
netut rajapinnat yksinkertaistavat asiakassovellusten toteutusta. Etuna on myös ohjelmistokehityk-
sen virtaviivaistuminen, joka edesauttaa projektien kulkua ja yrityksen liiketoimintaa. Projektien
nopeuttamisen kannalta tärkeiksi tekijöiksi muodostuvat myös erilaisten pilvipalveluiden, spesifi-
kaatioiden ja standardien hyödyntäminen.
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1 Johdanto

Kuluneen vuosikymmenen aikana web-palvelut ovat siirtyneet pitkälti paikallisista
palvelinsaleista pilvipalveluihin ja samalla perinteisen monoliittisen arkkitehtuuri-
mallin rinnalle ovat nousseet asiakas–palvelin -arkkitehtuurimallin mukaiset ratkai-
sut. Asiakas–palvelin -arkkitehtuurimallin mukaisissa toteutuksissa palvelin- ja asia-
kasohjelmistot ovat eriytetty toisistaan, jolloin niitä voidaan kehittää toisistaan riip-
pumatta. Kommunikointi näiden kahden kokonaisuuden välillä tapahtuu erilaisten
rajapintojen kautta. Web-palveluiden osalta näillä rajapinnoilla viitataan yleisim-
min HTTP-protokollan yli toimiviin, niin kutsuttuihin REST-rajapintoihin.

Arkkitehtuuristen muutosten ohella pilvipalvelut ja palvelinten muodostamat ulkoi-
set rajapinnat ovat mahdollistaneet monimuotoisempien palveluiden kehittämisen
erilaisten integraatioiden eli palveluiden toisiinsa kytkemisen avulla. Kolmansien os-
apuolien tarjoamat ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin analysointityökalui-
hin, tietovarantoihin, käyttäjien tunnistautumiseen tai vaikkapa maksupalveluihin.
Integraatioiden myötä etenkin pienempien ohjelmistoyritysten on mahdollista tar-
jota kokonaisvaltaisempia ratkaisuja asiakkailleen, kun kaikkea ei tarvitse toteuttaa
yrityksen sisäisesti. Tämän kehityksen myötä web-palveluiden määrä on kasvanut
huomattavasti ja niistä on muodostunut entistä merkittävämpi osa nykypäivää.

Kiihtyvän digitalisaation myötä myös monet IT-alan ulkopuolella toimivat yritykset
ovat kiinnostuneet web-palveluiden tuomista mahdollisuuksista. Palveluiden avulla
yrityksen liiketoimintaa voidaan modernisoida esimerkiksi asiakaspalveluun, työnoh-
jaukseen tai vaikkapa varastokannan hallinnointiin liittyen. Usein tämän kaltaisten
web-palveluiden toteuttamat toiminnallisuudet rajoittuvat niin kutsuttuihin yksin-
kertaisiin CRUD-operaatioihin (engl. lyh. Create, Read, Update, Delete) eli yksit-
täisten tietueiden luontiin, lukuun, päivittämiseen ja poistoon. Täten tietynlaisella
pohjaratkaisulla kyettäisiin teoriassa toteuttamaan samankaltaisia sovelluksia eri-
laisiin käyttötarkoituksiin pienin, asiakaskohtaisin muutoksin. Vastaavan kaltaisten
palveluiden nopea kehitys on ollut tavoitteena myös useissa ohjelmistoalan yrityk-
sissä, kuten Agileo Oy:ssä, joka toimii tämän tutkielman toimeksiantajana.

Agileo Oy on vuonna 2012 perustettu IT-alan konsultointiyritys, joka tarjoaa asiak-
kailleen monipuolisia web-pohjaisia ohjelmistoratkaisuja. Yrityksen asiakasprojek-
teja ovat usein yhdistäneet samankaltaiset toiminnalliset vaatimukset ja ne ovat
toteutettu asiakas–palvelin -arkkitehtuurimallin mukaisesti. Ratkaisuissa vaadittu
tietojen tallennus ja käsittely on toteutettu olemassa olevan palvelinpuolen tausta-
järjestelmään. Kuitenkin rajapinnan ja asiakasohjelmistojen osalta toteutukset ovat
vaihdelleet projektista riippuen, eikä ratkaisuille ole muodostunut yhtenevää pohjaa
tai mallia. Näiden puutteiden vuoksi uusien projektien toteutuksiin katsotaan kulu-
van tarpeettomasti aikaa, vaikka osia vanhoista projekteista osittain pystyttäisiinkin
hyödyntämään. Liiketoiminnan näkökulmasta otollisempi ratkaisu olisi saada aikai-
seksi eräänlainen malli, jonka avulla projekteja voitaisiin toteuttaa nopeammalla
tahdilla. Yhtenäiset arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisut johtaisivat myös parem-
paan ylläpitovalmiuteen, kun toteutukset muistuttaisivat teknisesti toisiaan.
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Näiden liiketoiminnallisten vaatimusten myötä tämän tutkielman tavoitteena on
määritellä, suunnitella ja toteuttaa toiminnallinen kokonaisuus, joka mahdollistai-
si samankaltaisten ohjelmistoratkaisujen nopean kehityksen. Tutkimuksen kohteena
ovat REST-rajapintoihin liittyvät suunnittelumallit ja käytännöt sekä niiden vai-
kutukset rajapintaa hyödyntävien asiakassovellusten toimintaan. Tutkielman lähtö-
kohtana toimii asiakasprojekti, jota työstetään tutkielman alkuvaiheessa. Asiakas-
projekti toteutetaan eräälle Agileo Oy:n asiakkaalle ja sen on määrä toimia pohjana
tutkielman varsinaiselle tutkimusosuudelle. Projekti on asiakkaan vaatimuksia vas-
taava täysimittainen asiakas–palvelin -mallin mukainen web-palvelu, jonka palvelin-
puoli ja ulkoinen rajapinta toteutetaan aiemmin mainitun taustajärjestelmän eh-
doilla, kuten aiemmissakin projekteissa. Tutkielman osalta asiakasprojekti rajoittuu
rajapintaa hyödyntävän asiakassovelluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkiel-
man kannalta projektin päämääränä on tutkia asiakasprojektin aikana toteutettavan
rajapinnan toimintaa ja analysoida, kuinka sitä voitaisiin parantaa rajapinnan käyt-
täjien näkökulmasta. Tavoitteena on luoda edellytykset tutkielman päätavoitteen,
eli yhtenäisemmän ja virtaviivaisemman asiakas–palvelin -mallin mukaisen toteu-
tuksen luomiseksi.

Tutkielman varsinaisen toteutusvaiheen päämääränä on suunnitella ja toteuttaa tä-
män kaltainen toiminnallinen malli eli eräänlainen kehitysalusta. Kehitysalustan to-
teutus koostuu palvelinprototyypistä, sen ulkoisesta rajapinnasta sekä rajapintaa
hyödyntävästä asiakassovelluksesta. Tarkoituksena ei ole korvata nykyistä tausta-
järjestelmää sellaisenaan, vaan luoda malli, jonka myötä taustajärjestelmää voi-
daan myöhemmin jatkokehittää. Kehitysalustan on tarkoitus toimia mallina nykyi-
sen taustajärjestelmän ulkoisen rajapinnan jatkokehitykselle ja samalla referenssira-
japintana tuleville asiakasprojekteille. Asiakassovelluksen osalta toteutettua pohjaa
on tarkoitus voida hyödyntää sellaisenaan, jolloin sen on määrä nopeuttaa tulevien
asiakasprojektien kulkua.

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen: luvussa 2 kuvaillaan toimeksiantajan taus-
tajärjestelmä lyhyesti, jonka jälkeen määritellään tutkimuksen ongelmat ja tavoit-
teet sekä perehdytään tutkielman vaiheisiin ja valittuun tutkimusmenetelmään. Lu-
vussa 3 syvennytään tutkielman kannalta oleellisempaan teoriataustaan REST-raja-
pintojen ja eri teknologiaratkaisujen osalta. Luvut 4 ja 5 esittelevät tutkielman kon-
kreettisia tuloksia asiakasprojektin ja kehitysalustan osalta. Luvussa 6 näitä tulok-
sia pyritään arvioimaan tutkielmalle asetettujen tutkimusongelmien ja -tavoitteiden
pohjalta sekä perehdytään kehitysalustaa koskeviin jatkokehitysideoihin. Luku 7 pyr-
kii pohtimaan tutkielman kulkua sekä tulosten merkittävyyttä ja luotettavuutta. Lo-
puksi luku 8 päättää tutkielman kuvailemalla sen aikana toteutuneet kontribuutiot
lyhyesti.



3

2 Menetelmät

Tässä luvussa kuvaillaan ensin lyhyesti tutkielman tutkimuskohdetta eli toimeksian-
tajan nykyistä taustajärjestelmää. Tämän jälkeen perehdytään tutkielmalle asetet-
tuihin tutkimusongelmiin ja tavoitteisiin sekä tutkielman vaiheisiin. Lopuksi esite-
tään tutkielmalle valittu tutkimusmenetelmä ja kuinka sitä sovelletaan tähän tut-
kielmaan.

2.1 Taustajärjestelmän kuvaus

Tutkielman aikana viitataan useasti toimeksiantajan olemassa olevaan taustajärjes-
telmään. Täten on syytä selventää, mitä tällä järjestelmällä tarkoitetaan ja mistä
se koostuu.

Taustajärjestelmä on toimeksiantajan toteuttama palvelinohjelmisto, johon asiakas-
projektien palvelinratkaisut pohjautuvat. Sen toteutus koostuu palvelukeskeisen ark-
kitehtuurin (engl. Service-Oriented Architecture, SOA) mukaisesti rakennetusta pal-
velusta sekä sovelluksista, jotka kommunikoivat keskenään liikepalveluväylän (engl.
Enterprise Service Bus, ESB) kautta. Järjestelmä on toteutettu Java- ja NoSQL-
tekniikoin ja sen sovellukset ja palvelut ovat virtualisoitu Microsoft Azure PaaS
-pilvipalveluun. PaaS-palveluilla tarkoitetaan ulkoistettua pilvipalvelualustaa (engl.
lyh. Platform as a Service).

Asiakasprojektien osalta järjestelmästä luodaan asiakaskohtaisesti uusi instanssi,
jota on perinteisesti ajettu asiakkaan palvelimilla, mutta nykyisemmin Microsoft
Azure -pilvipalvelussa. Asiakkaille toteutettavat web-palvelut koostuvat näistä pal-
velinratkaisuista ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti toteutettavista asiakassovel-
luksista, jotka hyödyntävät palvelinratkaisujen ulkoisia rajapintoja. Palveluihin tal-
lennettava data tallentuu taustajärjestelmän tietojärjestelmään, jonka toiminnalli-
suudet vaihtelevat asiakkaasta riippuen. Tietojärjestelmä on itse kehitetty NoSQL-
pohjainen graafitietokanta, jossa tieto tallennetaan yhteen dokumenttijoukkoon, jo-
ka sisältää binäärisiä JSON-dokumentteja (BSON). Dokumentit muodostetaan erään-
laisen objektityyppirekisterin pohjalta, jossa eri objektityypit kuvastavat graafitieto-
kannan entiteettejä. Tyyppejä voivat olla esimerkiksi organisaatio, käyttäjä, tehtävä
ja notifikaatio. Dokumenttien väliset suhteet perustuvat itse kehitettyyn semantti-
seen viittausmalliin, joka mahdollistaa kattavat datan analysointimahdollisuudet.
Järjestelmä on rakennettu alusta alkaen hyvin suorituskykyiseksi, joten se pystyy
tarvittaessa käsittelemään suuriakin datamääriä. Tietokannan sisältöä hallitaan si-
säisen työkalun avulla, joka pohjautuu JavaServer Pages (JSP) -teknologiaan. Tie-
tokantaa voidaan ajaa erilaisissa NoSQL-tietokantaa tukevissa ympäristöissä. Tällä
hetkellä tietokantaa ylläpidetään Microsoft Azure Cosmos DB -tietokantapalvelussa.
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2.2 Tutkimusongelmat ja tavoitteet

Nykyiset ongelmakohdat liittyvät pitkälti taustajärjestelmän toteuttamiin ulkoisiin
rajapintoihin sekä rajapintojen uudelleenkäytettävyyteen ja ylläpitoon. Vaikka taus-
tajärjestelmän tietomalli on vakiintunut, sen toteuttamat ulkoiset rajapinnat eivät
ole yhtenäisiä toimintaperiaatteiltaan. Samoin rajapintoja hyödyntävät asiakassovel-
lukset vaihtelevat projektista toiseen niin toteutusten kuin teknologioidenkin osal-
ta. Yhtenäisen perustan puute hankaloittaa uusien projektien luomista ja projek-
tien jatkokehitystä. Rajapinnat eivät myöskään noudata niille ominaisia rajoittei-
ta, mikä tekee asiakassovellusten toteuttamisesta ongelmallista. Näiden lähtökoh-
tien myötä tutkielmalle asetetut tutkimuskysymykset ja rajoitteet liittyvät vahvasti
REST-rajapintojen suunnitteluun sekä pyrkimykseen ymmärtää miten rajapintojen
suunnitteluvalinnat vaikuttavat asiakas–palvelin -mallin mukaisiin web-palveluihin
rajapinnan asiakkaiden näkökulmasta.

Tämän tutkielman osalta tutkimuskysymykset ovat:

TK1. Mitkä ovat modernien REST-rajapintojen ominaispiirteet ja hyvinä pide-
tyt käytännöt?

TK2. Miltä osin toimeksiantajan nykyisin toteuttamat rajapinnat täyttävät nä-
mä kriteerit?

TK3. Kuinka REST-rajapintojen suunnitteluvalinnat vaikuttavat asiakassovel-
lusten toimintaan?

TK4. Miltä osin kehitettävä kehitysalusta edesauttaa toimeksiantajan tulevien
asiakasprojektien toteutusta?

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta tavoite on selvittää mitä REST-rajapin-
noilla tarkoitetaan ja mistä ne muodostuvat. Tämän jälkeen tarkoituksena on kar-
toittaa hyvinä pidettyjä käytäntöjä modernien HTTP-pohjaisten REST-rajapinto-
jen toteuttamiseksi. Tutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastaukset aihetta
käsittelevien julkaisujen ja kirjallisuuden pohjalta.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tietopohjaa hyödynnetään tutkielman toisessa
tutkimuskysymyksessä, jonka osalta tavoitteena on analysoida toimeksiantajan ny-
kyisen rajapinnan ongelmakohtia sekä tunnistaa mahdollisia parannuskohteita. Ana-
lysointi kohdistuu tutkielman asiakasprojektivaiheessa toteutettuun rajapintaan. Tu-
loksia hyödynnetään tutkielman myöhemmässä vaiheessa, jossa rajapinnasta luo-
daan uusi prototyyppi.

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta tarkoitus on tutkia miten REST-rajapintojen
suunnitteluvalinnat vaikuttavat asiakas–palvelin -mallin mukaisten web-palveluiden
kehitykseen. Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi perehdytään asiakasprojektin ai-
kana toteutettuun asiakassovellukseen ja sen vaatimiin teknisiin ratkaisuihin. Tar-
koituksena on selventää esimerkkien avulla, kuinka REST-rajapintojen puutteet tai
väärät suunnitteluvalinnat heijastuvat asiakassovelluksiin.
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Neljäs tutkimuskysymys kohdistuu tutkielman toimeksiantajalle toteutettavaan mal-
liin ja pyrkii hahmottamaan millä tavoin se eroaa asiakasprojektin aikana toteutetus-
ta kokonaisuudesta. Tavoitteena on perustella, miksi toteutettu kehitysalusta olisi
parempi lähtökohta tuleville asiakasprojekteille verrattuna aikaisempaan toteutuk-
seen niin teknisesti kuin liiketoiminnan edellytysten kannalta.

2.3 Tutkielman vaiheet

Tutkielman kulku voidaan jakaa karkeasti kahteen eri vaiheeseen sen toiminnallis-
ten kokonaisuuksien osalta (kuva 2.1). Näihin lukeutuvat tutkielman ensimmäisen
vaiheen, eli asiakasprojektin aikana toteutettava asiakassovellus sekä toisen vaiheen
aikana toteutettava kehitysalusta, joka koostuu palvelinprototyypistä sekä asiakas-
sovelluspohjasta. Nämä tutkielmaan kuuluvat osat ovat merkitty kuvaan lihavoidun
tekstin avulla.

Kuva 2.1: Tutkielman toteutusvaiheet ja toiminnallisten kokonaisuuksien hyödyntä-
minen tulevaisuudessa.

Tutkielman vaiheiden ohella kuva 2.1 selventää, kuinka kehitysalustan on määrä
hyödyttää toimeksiantajaa tulevaisuudessa. Palvelinprototyypin ja etenkin sen ra-
japintatoteutuksen on tarkoitus toimia mallina olemassa olevan taustajärjestelmän
jatkokehitykselle. Asiakassovelluspohjaa on tarkoitus käyttää sellaisenaan tulevien
asiakasprojektien asiakassovellusten mallina. Toiminnallisten artefaktien ohella tut-
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kielma pyrkii laajentamaan toimeksiantajan tietopohjaa toteutettavan rajapinnan
ja asiakassovelluksessa käytettyjen teknologioiden osalta.

2.4 Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmänä käytetään tietojärjestelmiin kohdentuvaa suunnittelutiedet-
tä (engl. Design Science). Kyseessä on tutkimusmetodologia, joka tarjoaa tietyn-
laisen kehyksen tietoteknisten tutkimusprojektien toteutukseen ja arviointiin (kuva
2.2) [1]. Metodologiassa keskitytään artefaktien eli tietoteknisten ratkaisujen kehit-
tämiseen ja niiden soveltuvuuteen ratkaista tai parantaa liiketoiminnallisia ongelmia
tai prosesseja. Tutkimuksen päällimmäisenä tavoitteena on kartuttaa tietämystä ja
ymmärrystä tutkittavasta ongelma-alueesta kehittämällä siihen sopiva artefakti ja
arvioimalla sen hyödyllisyyttä käytännössä [1]. Tätä prosessia kutsutaan tietojärjes-
telmien suunnittelututkimukseksi (engl. Design Science Research) [2].

Kuva 2.2: Tietojärjestelmien tutkimuskehys Hevnerin ym. mukaan [1].

Hevner ym. ovat esittäneet seitsemän suuntaviivaa suunnittelutieteellisen tutkimuk-
sen toteuttamiseksi [1].

1. Artefakti tutkimuksen tuloksena (engl. Design as an artifact)

2. Ongelma-alueen merkityksellisyys (engl. Problem relevance)

3. Tuotetun artefaktin arviointi (engl. Design evaluation)



7

4. Tutkimuksen tulokset (engl. Research contributions)

5. Tutkimuksen perusteellisuus (engl. Research rigor)

6. Tutkimus hakuprosessina (engl. Design as a search process)

7. Tutkimuksen viestintä (engl. Communication of research)

Ensimmäisen suuntaviivan mukaan suunnittelutieteellisen tutkimuksen tulee tuot-
taa jonkinlainen varteenotettava artefakti, kuten käsite, rakennelma, malli, metodi
tai toteutus. Artefakti voi olla abstraktitasoinen tai konkreettinen toteutus. Hev-
nerin ym. mukaan tuotokset ovat harvoin suoraan käyttöön soveltuvia, täydellisiä
tietojärjestelmiä. Sen sijaan artefaktit ovat usein innovaatioita, jotka määrittelevät
ideoita, teknisiä ominaisuuksia tai tuotteita, joiden avulla varsinainen tietojärjestel-
mä tai ratkaisu voidaan toteuttaa.

Toisen suuntaviivan mukaisesti kehitettävän artefaktin tulee ratkaista jokin tärkeä ja
ajankohtainen liiketoiminnallinen ongelma tai parantaa kohdeorganisaation olemas-
sa olevaa ratkaisua tai prosessia. Ratkaistava ongelma-alue tulee siis täten määritellä
kohdeorganisaation liiketoiminnan edellytysten tai vaatimusten pohjalta.

Kolmannen suuntaviivan mukaan artefaktin hyödyllisyys, laatu ja tehokkuus on osoi-
tettava perusteellisesti tarkoin toteutettujen arviointimenetelmien avulla. Arvioin-
tikriteerit muodostetaan liiketoiminnan pohjalta. Lopputulosta voidaan analysoida
esimerkiksi laadullisten ja toiminnallisten vaatimusten perusteella.

Neljänteen suuntaviivaan pohjautuen tutkimuksen on tarjottava selkeät ja todennet-
tavissa olevat tulokset toteutuneen artefaktin, tietopohjan ja/tai arvioinnin osalta.
Jokaisen tutkimuksen tuloksena on siis oltava yksi tai useampi näistä kontribuutiois-
ta. Tärkeintä on, että tutkimus ratkaisee jonkin liiketoiminnallisen ongelman, jota
ei aikaisemmin ole ratkaistu, tai vaihtoehtoisesti parantaa jotakin olemassa olevaa
ratkaisua.

Viidennen suuntaviivan myötä suunnittelutieteellisen tutkimuksen tulee perustua
tarkasti määriteltyjen menetelmien soveltamiseen tuotetun artefaktin rakentamises-
sa ja arvioinnissa.

Kuudes suuntaviiva määrittelee tutkimuksen olevan kokonaisuudessaan iteratiivinen
prosessi, jossa tietopohjan ja tuloksen saavuttaminen edellyttää toimintaympäristön
vaatimusten perusteellista ymmärrystä. Tutkimuksen on hyödynnettävä kaikkia ym-
päristön mahdollistamia keinoja asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

Seitsemännen eli viimeisen suuntaviivan mukaan suunnittelutieteellisen tutkimuksen
kulku ja tulokset on esitettävä ymmärrettävästi sekä teknologia- että liiketoiminta-
alalla työskenteleville.

Nämä suuntaviivat pyrkivät nimensä mukaisesti vain ohjaamaan tutkimuksen kul-
kua eivätkä muodosta tarkkaa prosessimallia. Tämän johdosta Peffers ym. ovat laa-
tineet DSRM-kehyksen (engl. lyh. Design Science Research Model), joka pyrkii an-
tamaan konkreettisemman lähestymistavan suunnittelutieteellisen tutkimuksen ja
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sen suuntaviivojen toteuttamiseksi [3]. Kehys käsittää kuusi eri vaihetta: ongelma-
alueen tunnistamisen ja motivoinnin, sekä ratkaisun osalta tavoitteiden määrittelyn,
suunnittelun ja kehityksen, demonstroinnin, arvioinnin ja viestinnän. Seuraavassa on
esitetty prosessin vaiheet tämän tutkielman kannalta.

• Ongelma-alueen tunnistaminen ja motivointi. Tämän tutkielman osalta moti-
vaationa on tehostaa toimeksiantajan asiakasprojektien kulkua ja täten ede-
sauttaa yrityksen liiketoimintaa. Tutkittava ongelma-alue liittyy asiakaspro-
jekteissa toteutettavien asiakas–palvelin -arkkitehtuurimallin mukaisten web-
palveluiden teknisiin ratkaisuihin ja projektien nykyisiin ongelmiin. Oleellisim-
mat ongelma-alueet pyritään tunnistamaan asiakasprojektin edetessä.

• Tavoitteiden määrittely. Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on pyrkiä vastaa-
maan tutkielmalle asetettuihin tutkimusongelmiin. Konkreettisena tavoitteena
on toteuttaa toiminnallinen artefakti, jonka tarkoitus on esittää vaihtoehtoinen
ratkaisu tunnistetun ongelma-alueen korjaamiseksi. Toteutettavalle artefaktil-
le asetetaan selkeät tavoitteet ja sen toiminnallisuudet rajataan siten, että ne
käsittelevät ongelma-alueen oleellisimpia ongelmia.

• Suunnittelu ja kehitys. Tässä vaiheessa toteutetaan tutkielman varsinaiset ar-
tefaktit. Tutkielman pääartefakti on eräänlainen kehitysalusta eli toiminnal-
linen järjestelmä, jonka on tarkoitus toimia mallina toimeksiantajan tuleville
asiakasprojekteille. Artefaktin toteutus pohjautuu sille määriteltyisiin tavoit-
teisiin ja tutkielman teoriapohjaan.

• Demonstrointi. Tutkielman pääartefaktin toimintaa esitellään kertomalla sen
teknisestä toteutuksesta ja antamalla esimerkkejä sen toiminnasta.

• Arviointi. Tutkielman tavoitteena on arvioida, kuinka tutkielman aikana to-
teutettavat artefaktit täyttävät niille asetetut tavoitteet ja kuinka hyvin ne
ratkaisevat nykyiset ongelmat. Pääartefaktin toimintaa arvioidaan vertaile-
malla sitä asiakasprojektin aikana toteutettavaan ratkaisuun, joka kuvastaa
parhaiten toimeksiantajan asiakasprojektien nykyistä tilaa. Teknisen arvioin-
nin ohella tuloksia arvioidaan myös liiketoiminnan näkökulmasta arvioimalla
artefaktien tuomia hyötyjä ja perustelemalla valittuja teknologioita yrityksen
liiketoiminnan kannalta. Arvioinnissa pyritään empiirisesti perustelemaan mil-
tä osin toteutettua artefaktia voidaan pitää parempana kuin nykyistä ratkai-
sua.

• Viestintä. Tutkielman osalta tärkein tavoite on perustella tutkielman ja toteu-
tuneen artefaktin merkittävyyttä toimeksiantajalle ja muille tahoille. Muilta
osin tulokset pyritään viestimään niin, että niistä on hyötyä myös ulkopuolisille
viiteryhmille, kuten tiedeyhteisölle ja muille alan yrityksille.
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3 Teoriatausta

Tässä luvussa syvennytään tutkielman kannalta oleellisimpiin arkkitehtuurimallei-
hin, protokolliin, spesifikaatioihin ja standardeihin sekä käytettyihin teknologioihin,
jotta seuraavien lukujen teknisiä kuvauksia on helpompi ymmärtää. Teknisten ku-
vausten ohella perehdytään palvelinpuolen rajapintoja koskevaan tutkimusaineis-
toon ja suositeltaviin käytäntöihin.

3.1 REST-rajapinnat

REST (engl. lyh. Representational State Transfer) on Roy Fieldingin tohtorinväi-
töskirjassaan [4] vuonna 2000 esittelemä arkkitehtuurinen konsepti verkon yli toi-
mivien hajautettujen järjestelmien välisen kommunikoinnin suunnitteluun ja tilan-
hallintaan. REST ei ole sidottu mihinkään tiettyyn protokollaan, mutta se soveltuu
erinomaisesti HTTP-protokollan (engl. lyh. Hypertext Transfer Protocol) yli käy-
tettäväksi protokollan rakenteen vuoksi. Fieldingin mukaan REST edeltää HTTP-
protokollaa ja toimi pohjana protokollan versioille 1.0 ja 1.1, jotka julkaistiin vuosina
1996 ja 1997. Fielding toimi yhtenä protokollan laatijoista.

Nykyisin REST-arkkitehtuurimallin voidaan sanoa vakiinnuttaneen asemansa mo-
dernien asiakas-palvelin-mallin mukaisten web-palveluiden arkkitehtuurimallien poh-
jana. REST on kuitenkin usein väärinymmärretty konsepti ja monesti sillä viitataan
mihin tahansa REST:iä mukailevaan rajapintaan toteutuksesta riippumatta. Fiel-
dingin mukaan REST on vain joukko arkkitehtuurisia rajoitteita eikä määrittele
kuinka rajapinta tulisi toteuttaa. Rajoitteet toimivatkin ohjenuorana ja eräänlaise-
na tapana arvioida arkkitehtuurin kypsyyttä.

Fieldingin määrittelemät kuusi rajoitetta ovat: asiakas–palvelin -malli (engl. client-
server), tilattomuus (engl. stateless), välimuisti (engl. cacheable), yhdenmukainen
rajapinta (engl. uniform interface), kerroksittaisuus (engl. layered system) ja ohjel-
makoodi tarvittaessa (engl. code on demand). Jokaisen rajoitteen täyttävää rajapin-
taa voidaan kutsua aidoksi REST-rajapinnaksi.

Asiakas–palvelin -rajoitteen mukaisesti asiakas- ja palvelinohjelmistojen tulee olla
toisistaan irrallisia ja niiden välinen kommunikointi tulee tapahtua yhdenmukaisen
rajapinnan kautta. Asiakasohjelmistot eivät siis ole tietoisia palvelimen sisäisistä toi-
minnallisuuksista, kuten tietolähteistä, eivätkä palvelimet asiakasohjelmiston tekni-
sestä toteutuksesta. Täten tärkeät toiminnallisuudet on eriytetty toisistaan Separa-
tion of Concerns -periaatteen mukaisesti, joka tekee järjestelmästä yksinkertaisem-
man ja mahdollistaa paremman skaalautuvuuden.

Toinen rajoite on tilattomuus. Kaikki tilanhallintaan vaadittavat tiedot tulee ai-
na sisällyttää asiakkaan lähettämään verkkopyyntöön. Käyttäjän istunto eli sessio
säilyy siis kokonaan asiakkaan päässä. Tämän johdosta palvelimen ei tarvitse yl-
läpitää käyttäjäkohtaisia istuntoja, joka edesauttaa palvelimen skaalautuvuutta ja
yksinkertaistaa sen rakennetta. Tämä taas edesauttaa järjestelmän toimintojen ja
komponenttien näkyvyyttä ja täten parantaa koko järjestelmän luotettavuutta, kos-
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ka järjestelmän on mahdollista palautua vikatiloista nopeammin sen tilattomuuden
vuoksi.

Kolmannen rajoitteen mukaan asiakkaan tulee oltava mahdollista tallentaa pyyntö-
jen vastaukset välimuistiin, jolloin tietoja ei tarvitse hakea uudelleen. Palvelimen
on määriteltävä vastauksissaan mitkä pyynnöt ovat tallennettavissa välimuistiin ja
mahdollisen ajankohdan välimuistin mitätöimiselle. Tämä johtaa parempaan palve-
limen skaalautuvuuteen ja suorituskyvyn kohentumiseen etenkin asiakasohjelmisto-
jen osalta.

Yhdenmukainen rajapinta -rajoite sisältää neljä alirajoitetta. Ensimmäisen alirajoit-
teen mukaan rajapinnan toteutuksen tulee olla resursseihin perustuva. Toisin sanoen
jokaiseen yksittäiseen resurssiin kohdistuva pyyntö on oltava tunnistettavissa yksi-
löidyn URI-tunnisteen (engl. lyh. Uniform Resource Identifier) avulla. Palvelimen
asiakkaalle palauttama resurssi on kuvaus tiedosta, joka vastaa asiakkaan pyyntöä.
Palautettu kuvaus ei siis vastaa esimerkiksi suoraan tietokannasta palautettua ri-
viä, vaan asiakkaan pyynnön mukaista kuvausta siitä. Pyynnössä voidaan määritellä
esimerkiksi palautettavan kuvauksen muoto (kuten HTML, XML, tai JSON) sekä
merkistön koodaus (kuten UTF-8).

Toisen alirajoitteen mukaan resurssien manipulointi tulee tapahtua kuvauksiin pe-
rustuen. Palvelimen palauttaman kuvauksen tulee sisältää kaikki tarvittava meta-
tieto (kuten resurssin yksilöivä URI-tunniste), jolla asiakas kykenee muokkaamaan
tai poistamaan tietoa myöhemmissä kyselyissä.

Kolmas alirajoite liittyy itseselitteisiin viesteihin: palvelimen tulee sisällyttää vas-
taukseen tarvittavat tiedot, jotta asiakas kykenee käsittelemään sen. Viestit voivat
käsittää esimerkiksi palautetun tiedoston sisältötyypin (MIME-tyyppi), tai välimuis-
tin käsittelyyn liittyviä tietoja.

Neljäs alirajoite on hypermediarajoite, jota usein kuvataan englanninkielisellä ly-
henteellä HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State). HATEOAS-
periaatteen mukaan asiakkaan tulee toimittaa pyynnön mukana pyynnön sisällön,
kyselyparametrit ja -otsakkeet sekä polun resurssiin (URI). Palvelimen tulee palaut-
taa asiakkaalle vastauksen sisällön sekä vastauskoodit ja -otsakkeet. Tämän lisäksi
palvelimen tulisi sisällyttää vastaukseen linkitykset muihin resursseihin, joiden avul-
la asiakas voi noutaa resurssin kokonaisuudessaan, tai resurssiin liittyviä muita re-
sursseja. Oikein rakennetussa HATEOAS-toteutuksessa asiakasohjelmisto kykenee
muodostamaan seuraaviin kyselyihin vaadittavat resurssit automaattisesti linkkejä
seuraamalla ilman, että pyyntöjen osoitteita tarvitsee muodostaa asiakasohjelmis-
ton puolella. Todellisuudessa vain hyvin harva rajapinta täyttää tämän vaatimuksen
[5].

Yhdenmukaisen rajapinnan etuja ovat järjestelmän kokonaisarkkitehtuurin yksin-
kertaistuminen ja läpinäkyvyyden, eli ymmärrettävyyden parantuminen niin käsi-
teltävien operaatioiden kuin ulkoisen rajapinnankin osalta. Toisistaan eriytetyt ko-
konaisuudet myös edesauttavat toteutusten muunneltavuutta ja kehitystä.

Kerroksittaisuuden myötä asiakas ei pysty suoraan päättelemään onko se yhteydessä
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päätepalvelimeen. Kerroksittaisuus mahdollistaa erilaisia palvelinpuolen välipalve-
limia, jotka toimivat esimerkiksi kuormanjakajina tai autentikointi- ja autorisointi-
palvelimina.

Ohjelmakoodi tarvittaessa on näistä rajoitteista ainut valinnainen rajoite. Tämän
myötä palvelimella tulisi olla mahdollisuus laajentaa tai muokata asiakkaan toimin-
toja tilapäisesti siirtämällä suoritettavaa logiikkaa sille. Logiikka voi olla esimerkiksi
Java- tai JavaScript-ohjelmakoodia.

Fieldingin mukaan nämä viisi pakollista rajoitetta täyttävää arkkitehtuuria voidaan
kutsua REST-arkkitehtuuriksi ja rajoitteiden täyttymisen myötä mahdollistaa jou-
kon verkkopalveluille tärkeitä laatuominaisuuksia, joihin lukeutuvat suorituskyky,
skaalautuvuus, yksinkertaisuus, muunneltavuus, näkyvyys, mukautuvuus ja luotet-
tavuus. Jos toteutettu järjestelmä ei täytä kaikkia näitä rajoitteita, ei sitä voida kut-
sua puhtaasti REST-arkkitehtuurin mukaiseksi. Tämän kaltaisia rajapintoja kutsu-
taankin usein niin sanotuiksi RESTful-rajapinnoiksi [6].

3.1.1 REST HTTP-protokollan yli

Kuten edellisen kappaleen alussa mainittiin, REST soveltuu erinomaisesti HTTP-
protokollan yli käytettäväksi. Tämä johtuu protokollan rakenteesta, jossa verkko-
pyynnöt ja vastaukset (lyhyemmin viestit) muodostuvat yksilöivästä tunnisteesta
(URI), pyyntömetodista (engl. method), otsakkeista (engl. headers) sekä mahdolli-
sesta sisällöstä (engl. body). HTTP-protokolla mahdollistaa asiakkaan ja palvelimen
välisen tiedonkulun siten, että REST-arkkitehtuurimallin mukaiset rajoitteet täyt-
tyvät.

REST-rajapintojen kypsyyttä voidaan arvioida Leonard Richardsonin kolmivaihei-
sen mallin perusteella [7]. Mallin tarkoitus on tarjota kolmivaiheinen lähestymistapa
REST-rajapintojen suunnitteluun ja kehitykseen. Nämä kolme vaihetta ovat:

1. Resurssit

2. HTTP-metodit (verbit)

3. Hypermedia-hallinta

Ensimmäinen vaihe auttaa vähentämään palvelun kompleksisuutta jakamalla palve-
lupisteet useisiin eri resursseihin. Resurssit ovat olennainen osa REST-rajapintoja.
Resurssi on löyhästi määriteltynä mikä tahansa tieto, johon voidaan viitata. Re-
surssi voi olla jokin yksittäinen entiteetti (kuten esimerkiksi tietty “käyttäjä”), tai
joukko entiteettejä (kuten “käyttäjät”). Jokaisella yksittäisellä resurssilla on yksi-
löivä tunniste, joka mahdollistaa pyyntöjen kohdistamisen tiettyyn resurssiin. Esi-
merkiksi palvelun käyttäjät voitaisiin hakea kohdistamalla pyyntö /users resurs-
sikokoelmaan. Yksittäinen käyttäjä haettaisiin vastaavasti kohdistamalla pyyntö
/users/:user_id resurssiin, jossa :user_id on käyttäjän yksilöivä tunniste. Re-
sursseilla voi olla myös aliresursseja, jolloin resurssilla tai resurssikokoelmalla on jo-
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kin yhteys tiettyyn resurssiin. Esimerkiksi tiettyyn organisaatioon kuuluvat käyttä-
jät voitaisiin hakea /organizations/:organization_id/users resurssista. Usein
ensimmäisessä vaiheessa olevat rajapinnat eivät kuitenkaan toteuta toisen vaiheen
HTTP-metodeja, jolloin toiminnot tapahtuvat proseduurisina etäkutsuina (engl.
Remote Procedure Call, RPC) määrittelemällä toiminto osana pyynnön osoitetta.
Esimerkiksi käyttäjän poisto tapahtuisi /users/:user_id/delete pyynnöllä, jossa
delete on resurssiin kohdistuva proseduurikutsu.

Toinen vaihe esittelee joukon HTTP-metodeja, jolloin samankaltaiset toiminnot pe-
rustuvat aina samoihin metodeihin, yhtenäistäen palvelun käyttöä. REST-rajapin-
tojen osalta yleiset toiminnot liittyvät resurssien luontiin, lukuun, päivitykseen ja
poistoon. Näitä operaatioita kutsutaan yleisemmin CRUD-operaatioiksi. Taulukos-
sa 1. on lueteltu yleisimmät HTTP-metodit ja niiden yleisimmät käyttötarkoitukset
REST-rajapintojen osalta.

Taulukko 1: Yleisimmät HTTP-metodit ja metodeja vastaavat CRUD-operaatiot,
niiden käyttötarkoitukset ja vaikutukset.

HTTP-
metodi

CRUD-
operaatio Käyttötarkoitus

Idempo-
tentti /
turvallinen
operaatio

GET Luku
(Read)

Pyytää resurssikokoelman tai tietyn
resurssin yksilöivän URI-tunnisteen
perusteella.

Kyllä / Kyllä

POST Luonti
(Create) Lisää uuden resurssin kokoelmaan. Ei / Ei

PUT Päivitys
(Update)

Päivittää tietyn resurssin
kokonaisuudessaan yksilöivän
URI-tunnisteen perusteella.

Kyllä / Ei

PATCH Päivitys
(Update)

Päivittää tietyn resurssin tietyt
kentät yksilöivän URI-tunnisteen
perusteella.

Ei / Ei

DELETE Poisto
(Delete)

Poistaa tietyn resurssin yksilöivän
URI-tunnisteen perusteella. Kyllä / Ei

Taulukossa 1. kuvatuilla idempotenttisilla operaatioilla tarkoitetaan toimintoja, joi-
den vaikutus säilyy samana pyyntöjen lukumäärästä huolimatta. Turvalliset ope-
raatiot ovat operaatioita, jotka eivät muuta resurssia. Täten niiden tulokset voidaan
turvallisesti tallentaa välimuistiin.

Muita REST-rajapintojen kannalta olennaisia operaatioita ovat HEAD ja OPTIONS.
Näistä ensimmäinen toimii samoin kuin GET, mutta ilman varsinaista sisältöä. Ope-
raatiota voidaan käyttää resurssia koskevien metatietojen (otsakkeiden) hakuun.
OPTIONS operaation avulla voidaan pyytää lista kaikista operaatioista, joita resurssi
tukee. Sekä HEAD että OPTIONS ovat idempotenttisia ja turvallisia operaatioita.

Taulukko 2. pyrkii havainnollistamaan esimerkkiresurssin avulla mitä HTTP-meto-
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deja tietty resurssikokoelma ja yksittäinen resurssit tukevat ja kuinka tietyt HTTP-
metodit liittyvät niihin.

Taulukko 2: Esimerkki resursseista ja niitä vastaavista HTTP-metodeista.
Resurssi GET POST PUT PATCH DELETE
/articles Hae kaikki

artikkelit.
Lisää uusi
artikkeli
kokoel-
maan.

Päivitä
kaikki ar-
tikkelit
kokonai-
suudes-
saan.

Päivitä
kaikki ar-
tikkelit
osittain.

Poista
kaikki
artikkelit.

/articles/:id Hae tietty
artikkeli.

Ei tuettu. Päivitä
artikkeli
kokonai-
suudes-
saan.

Päivitä
vain artik-
kelin tietyt
osat.

Poista
artikkeli.

Richardsonin kolmivaiheisen mallin viimeinen vaihe mahdollistaa resurssien löydet-
tävyyden hypermedia-linkitysten avulla, joiden myötä asiakassovelluksista voidaan
toteuttaa itseohjautuvia. Tämä tapahtuu sisällyttämällä vastaukseen linkitykset
muihin liittyviin resursseihin. Toimintoa kuvailtiin tarkemmin edellisen kappaleen
HATEOAS-periaatteen yhteydessä.

Resurssien, HTTP-metodien ja hypermedia-linkitysten ohella eräs tärkeimmistä REST-
rajapintojen ominaisuuksista ovat HTTP-protokollan vastauskoodit [8] . Vastaus-
koodien avulla palvelin raportoi asiakkaalle pyynnön tilan. Vastauskoodit koostuvat
kolmenumeroisesta vastauskoodista ja selkokielisestä tekstistä. Vastauskoodit ovat
jaoteltu viiteen eri ryhmään. 1XX-alkuisilla koodeilla (engl. Informational) palvelin
kuittaa vastaanottaneensa pyynnön ja kertoo asiakkaalle käsittelyn olevan käynnis-
sä. 2XX-alkuiset koodit (engl. Successful) kertovat onnistuneesta vastaanotosta ja
käsittelystä. 3XX-alkuisilla koodeilla (engl. Redirection) palvelin viestittää pyydet-
tyjen tietojen siirtyneen jonnekin muualle. 4XX-alkuiset koodit (engl. Client Error)
kertovat asiakkaan tekemästä virheestä. 5XX-alkuiset koodit (engl. Server Error) ovat
seurausta palvelimella tapahtuvista virheistä.

Vastauskoodit ovat yksinkertainen ja tehokas tapa viestittää asiakkaalle tietoja pyyn-
nön tilasta. Valitettavasti vastauskoodeja käytetään yleisesti varsin vähän tai usein
kokonaan väärin perustein. Esimerkiksi pyydettäessä resurssia jota ei ole olemassa,
palvelimen tulisi palauttaa 404 Not Found, eikä 200 OK vaikka palvelin käsittelikin
pyynnön onnistuneesti. Nämä epäkohdat vaikeuttavat eritoten asiakassovellusten ke-
hittämistä ja virheiden käsittelyä.

3.1.2 REST-rajapintojen käytännöt

REST-rajapintojen toimintaperiaatteet vaihtelevat laajalti toteutuksesta riippuen,
jonka johdosta käsitteestä on muodostunut eräänlainen yleistermi, jolla viitataan



14

käytännössä kaikkiin HTTP-rajapinnan yli toimiviin, REST-arkkitehtuurimallia mu-
kaileviin rajapintoihin. Kuitenkin vain harvaa rajapintaa voidaan kutsua aidoksi
REST-rajapinnaksi, jos arvioinnin perusteena käytetään Fieldingin määritelmää.

Neumann ym. ovat analysoineet vuoden 2018 katsauksessaan 500 eri avointa ra-
japintaa [5] tavoitteenaan arvioida kuinka hyvin rajapinnat noudattelevat REST-
arkkitehtuurimallin asettamia rajoitteita. Samalla pyrittiin selvittämään rajapin-
noissa yleisimmin käytettyjä suunnitteluvalintoja. Rajapinnat valittiin Alexa.com-
palvelussa listattujen 4000 suosituimman sivuston joukosta. Palvelu ylläpitää listaa
maailman suosituimmista verkkosivustoista näiden kävijämääriin perustuen.

Tutkimuksessa analysoiduista 500 rajapinnasta vain 0.8 % (4 kpl) katsottiin täyt-
tävän REST-arkkitehtuurimallin kaikki rajoitteet. Yleisimmät puutteet liittyivät
välimuisti- ja HATEOAS-periaatteisiin. Katsauksen tulokset paljastavat myös, et-
tä Richardsonin kolmivaiheisen mallin mukaisesti arvioituna rajapinnoista vain 4 %
katsottiin olevan mallin kolmannessa vaiheessa. Vastaavasti 60.2 % palveluista ylsi
toiseen vaiheeseen ja 12.2 % ensimmäiseen vaiheeseen. Tutkimuksen perusteella käy-
tännössä vain harvaa REST-rajapinnaksi kuvailtua rajapintaa voidaan pitää aitona
REST-rajapintana eli täyttävän Fieldingin REST-rajapintamallin rajoitteet.

Neumannin katsaus kokosi yhteen myös joukon hyvinä pidettyjä käytäntöjä REST-
rajapintojen suunnittelemiseksi. Tulokset analysoitiin neljän eri vertaisarvioidun ja
viitteitä omaavien julkaisujen pohjalta, joiden jälkeen niitä verrattiin ristiin verkosta
löytyviin alan verkkosivuihin ja julkaisuihin. Tarkoituksena oli selvittää ne käytän-
nöt, joiden osalta näkemykset eri yhteisöjen välillä olivat yhteneviä. Näiden tulosten
perusteella Neumann ym. koostivat seuraavan listan hyvinä pidetyistä käytännöistä:

• REST-mallin mukaiset URIt: Rajapinnan tulee olla REST-mallin mukai-
sesti resurssiorientoitunut eikä perustua operaatioihin (ks. yhdenmukainen ra-
japinta -rajoite). Toisin sanoen pyyntöjen URI-tunnisteeseen ei tule liittää
operaatioon liittyvää tietoa esimerkiksi osana polkua, vaan operaatio on mää-
riteltävä HTTP-metodina.

• Accept-otsake: Asiakkaan tulisi määritellä ymmärtämänsä sisältötyyppi pyyn-
nön HTTP-otsakkeissa. Määrittelyä ei tulisi tehdä osana pyynnön parametre-
ja.

• Yksilöivä tunniste: Liittyy em. yhdenmukainen rajapinta -rajoitteeseen. Pal-
velimella suoritettava operaatio tulee rajata tiettyyn resurssiin pyynnön polun
perusteella (esimerkiksi GET /articles/1) pyynnön parametrien sijaan (GET
/articles?article=1).

• Versiointi: Rajapinnan tulisi olla versioitu sen evoluution kannalta.

• Version valinta: REST-rajoitteiden mukaisesti valinnan tulisi tapahtua osa-
na pyynnön otsakkeita, mutta toisaalta semanttisempi tapa olisi tehdä valinta
osana URI-osoitetta (esimerkiksi GET /v1/articles). Tämän katsotaan yk-
sinkertaistavan asiakasohjelmistojen toteutusta ja soveltuvan paremmin tilan-
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teeseen, jossa samannimiset resurssit eriävät toisistaan eri rajapinnan versioi-
den välillä.

• Cache-Control-otsake: Jos pyynnön vastaus on mahdollista tallentaa väli-
muistiin, palvelimen tulisi välittää tämä tieto osana vastauksen HTTP-otsak-
keita.

• HATEOAS: Rajapinnan tulisi sisällyttää vastauksiin hypermedia-linkitykset
liittyviin resursseihin. Tavoitteena on tehdä asiakassovelluksen toiminnasta
helpompaa mahdollisia jatkotoimenpiteitä ajatellen.

• HTTP-metodit: Rajapinnan tulisi tukea yleisimpiä HTTP-metodeja ja niitä
tulisi käyttää tilanteen mukaan. Tavoitteena on tehdä pyynnöistä itsestään
selviä.

• Content-Type-otsake: Palvelimen tulisi palauttaa pyynnön sisältötyyppi vas-
tauksen otsakkeissa, jotta asiakassovellus pystyy käsittelemään tilanteen, jossa
se ei tue tiettyä mediatyyppiä tai merkistöä.

• Tilakoodit: Rajapinnan tulisi palauttaa pyyntöä vastaava tila HTTP-proto-
kollan mukaisesti, jotta asiakas pystyy käsittelemään lopputuleman. Oikeaop-
piset tilakoodit helpottavat etenkin virheenkäsittelyä.

• Tunnistautuminen ja valtuuttaminen: Mahdollisen toteutuksen tulisi poh-
jautua johonkin vakiintuneeseen standardiin (esimerkiksi OAuth 2.0) rajapin-
nan tarpeista riippuen.

• HTTPS-tuki: Rajapinnan tulisi tukea suojattuja SSL/TLS-yhteyksiä aina-
kin valinnaisesti. Tuki on pakollinen, jos rajapinta vaatii tunnistautumisen.

• Pyyntöjen rajoittaminen: Avoimien rajapintojen osalta pyyntöjen määrää
tulisi rajoittaa palvelun saatavuuden varmistamiseksi.

• Rate-otsake: Jos rajapinnan maksimipyyntömäärää on rajoitettu, asiakkaalle
tulisi antaa mahdollisuus seurata ja rajoittaa lähettämiensä pyyntöjen määrää
dynaamisesti palvelimen vastaukseen liittämien otsakkeiden avulla.

• Dokumentointi: Rajapinta tulisi dokumentoida kattavasti rajapinnan käy-
tön helpottamiseksi. Automaattisesti generoitavan dokumentaation etuja ovat
esimerkiksi erilaiset web-sivuille upotettavat interaktiiviset testikonsolit, jotka
edesauttavat etenkin asiakassovellusten kehitystä.

Nämä käytännöt mainitaan myös useissa alan teoksissa [6] [9] [10]. Tämän ohel-
la Richardson ym. korostavat teoksessaan [9] hypermedia-rajoitteen tärkeyttä ja
mainitsevat sen olevan eräs tärkeimmistä REST-rajapintoihin vaikuttavista teki-
jöistä. Kuitenkin Neumannin ym. mukaan se on REST-arkkitehtuurimallin rajoit-
teista vähiten hyödynnetty, sillä tutkitusta 500 rajapinnasta vain 21 noudatti sitä.
Hypermedia-rajoitteen toteuttamiseksi on kehitetty lukuisia spesifikaatioita, kuten
Hydra, Siren, JSON-LD ja Collection+JSON. Näihin lukeutuu myös JSON:API,
jossa hypermedia-rajoitteen mukaiset linkit ovat sisällytetty vastauksen sisältöön.



16

3.1.3 JSON:API

HTTP-protokollan yli toimivien, JSON (engl. lyl. JavaScript Object Notation) poh-
jaisten REST-rajapintojen ongelmaksi mainitaan usein vakiintuneiden käytäntöjen
puute palvelimen palauttamien vastausten muotojen osalta. Rajapintojen suunnit-
telua kohtaan on monenlaisia näkemyksiä, joiden johdosta jokainen rajapinta toi-
mii omalla tavallaan. Tämä on ongelma etenkin monimutkaisempien rajapintojen
osalta, jolloin rajapinnan loppukäyttäjän on työlästä selvittää rajapinnan mahdol-
listamat toiminnot, tai missä muodossa palvelin hyväksyy pyynnöt. Yleensä näiden
kuvaamiseksi tarvitaankin kattava dokumentaatio. Tarkempien toiminnallisuuksien
ohella REST-rajapintojen ongelmakohtina on pidetty monimutkaisten tietojen ha-
kemiseksi tarvittavien pyyntöjen lukumäärää sekä vastausten sisältöjen laajuutta
asiakasohjelmiston tarpeisiin nähden.

JSON:API [11] on spesifikaatio, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa rajapintojen
toimintaa. Spesifikaatio määrittelee, miten asiakkaan ja palvelimen tulee muodostaa
pyynnöt ja vastaukset resurssien noutamista ja muokkaamista varten. Spesifikaatio
on erityisesti suunniteltu minimoimaan sekä pyyntöjen lukumäärää että asiakkaiden
ja palvelinten välittämien tietojen määrää. Tarkoin määritelty spesifikaatio takaa,
että asiakkaan ja palvelimen välittämä tietorakenne säilyy yhdenmukaisena. Tämä
vähentää rajapintoihin liittyvää suunnittelutarvetta sekä mahdollisia erimielisyyksiä
asiakas- ja palvelinohjelmistojen kehityksessä toimivien kehitystiimien välillä, täten
tehostaen tiimien toimintaa. Tämän hetkinen JSON:API-spesifikaatio perustuu ver-
sioon 1.0, joka on julkaistu toukokuussa 2015. Versio on 1.1 on edelleen kehityksen
alla.

JSON:API määrittelee kuinka resursseja kutsutaan ja kuinka niihin liittyvät relaa-
tiot kuvataan, mutta ei ota kantaa siihen, miten rajapintojen resurssit tulisi raken-
taa. JSON:API tukee yleisimpiä CRUD-operaatioita, joten se soveltuu luontevasti
REST-arkkitehtuurin mukaisten web-palveluiden perustaksi. JSON:API-projektin
mukaan eräs spesifikaation tärkeimmistä tavoitteista on luoda kokoelma käytäntö-
jä, jotka yksinkertaistavat asiakas- ja palvelinpään kehitystyötä, samalla tarjoten
joukon monipuolisia ominaisuuksia tietojen välittämiseksi.

JSON:API-yhteisö on luonut kattavan joukon työkaluja ja kirjastoja, jotka helpotta-
vat esimerkiksi JSON:API-tuen lisäämistä erilaisiin palvelin- ja asiakasohjelmistoi-
hin. Saatavilla on myös JSON-skeema (engl. scheme), jonka avulla kehittäjät voivat
validoida, että pyynnöt ja vastaukset ovat oikeaoppisesti muodostettu ja että ne
täyttävät spesifikaation määritelmät. JSON:API spesifikaation tärkeimpiä teknisiä
etuja ovat yhdistelmädokumentit (engl. compound documents), harvat kentät (engl.
sparse fieldsets) sekä optimointi (engl. optimization).

Yhdistelmädokumenttien avulla asiakas voi pyytää palvelinta liittämään resurssiin
liittyviä muita resursseja vastaukseen. Tarkoituksena on vähentää pyyntöjen mää-
rää. Toiminto tapahtuu included -parametrin avulla. Kysely voisi olla esimerkik-
si seuraavanlainen: GET /tasks?included=attachments,comments. Kysely kohdis-
tuu tehtäväresurssikokoelmaan, jolloin palvelin palauttaa jokaisen tehtävän ohella
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tehtävään liittyvät liitetiedostot ja kommentit. Ilman yhdistelmädokumentteja asia-
kas joutuisi tekemään kaksi pyyntöä jokaista resurssikokoelman tehtävää kohden.
Toisin sanoen esimerkiksi 100 tehtävän osalta yhdistelmädokumentit mahdollista-
vat kaiken tiedon hakemisen yhdessä pyynnössä, kun se muutoin vaatisi alustavan
pyynnön lisäksi 200 lisäpyyntöä.

Laajojen resurssien myötä ongelmaksi voi muodostua vastausten koko, etenkin jos
vastaukseen sisällytetään linkitettyjä resursseja edellisen esimerkin tavoin. Harvat
kentät -ominaisuuden avulla asiakas voi pyytää palvelinta sisällyttämään vastauk-
seen vain tarvittavat kentät, jolloin vastauksen koko pienenee.

Optimointeihin lukeutuvat monien asiakassovelluksissa tarvittavien toiminnallisuuk-
sien siirtäminen palvelimen vastuulle. Näitä ovat esimerkiksi tulosten suodattaminen
(engl. filtering) ja järjestäminen (engl. sorting) sekä sivutus (engl. pagination).

3.2 Käyttäjän todentaminen ja valtuuttaminen

REST-rajapintoja koskevien toimintaperiaatteiden ohella on syytä syventyä myös
käyttäjien todentamiseen ja valtuuttamiseen. Nämä seikat ovatkin lähes poikkeuk-
setta tärkeä osa REST-rajapintoja, sillä vain harva rajapinta on täysin avoin.

Asiakas–palvelin -mallin mukaisissa ohjelmistoissa pääsy suojattuihin resursseihin
vaatii perinteisesti käyttäjän todentamisen. Yleisimmin tämä tapahtuu kirjautumal-
la palveluun tallennettua henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttämäl-
lä. Nykyisin web-palveluilla on kuitenkin monesti tarve integroitua osaksi muita pal-
veluja, jolloin perinteinen todentaminen osoittautuu ongelmalliseksi. Tunnistautu-
minen kolmansien osapuolien tarjoamiin rajapintoihin ja resursseihin vaatisi loppu-
käyttäjän henkilökohtaisten tunnusten jakamisen kohdepalvelun kanssa sellaisenaan,
jonka myötä tunnukset (salasana mukaan lukien) tulisi tallentaa selkokielisenä tu-
levaa käyttöä varten. Toinen ongelmakohta liittyy käyttöoikeuksien rajoittamiseen,
sillä tunnusten jakaminen kohdepalvelun kanssa tarkoittaisi täysien käyttöoikeuksien
myöntämistä suojattuihin resursseihin. Kolmantena ongelmana on käyttöoikeuksien
peruuttaminen, joka olisi mahdollista ainoastaan salasanaa vaihtamalla.

Seuraavaksi kuvaillut avoimiin standardeihin perustuvat OAuth 2.0, OpenID Con-
nect ja JSON Web Token (JWT) -menetelmät pyrkivät ratkaisemaan näitä valtuut-
tamiseen ja käyttöoikeustietueiden tiedonsiirtoon sekä hallinnointiin liittyviä ongel-
mia.

3.2.1 OAuth 2.0

OAuth 2.0 on lokakuussa 2012 julkaistu avoimen standardin (RFC 6749) protokolla
ja autorisointikehys, joka on suunniteltu toimimaan HTTP-protokollan yli [12].

Ennen menetelmän tarkempaa kuvailua on hyvä selventää protokollaan liittyvät kes-
keiset neljä roolia [12]:
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• Asiakas (engl. client) on sovellus tai ohjelmisto, joka pyytää pääsyä suojattui-
hin resursseihin. Yleisimmin jokin web-sivu, mobiiliapplikaatio, tai palvelimel-
la suoritettava ohjelmisto.

• Resurssipalvelin (engl. resource server) on palvelin, joka sisältää suojatut re-
surssit. Palvelin hyväksyy ja käsittelee pääsyoikeudet nk. käyttöoikeustietuei-
den (engl. access token) perusteella.

• Autorisointipalvelin (engl. authorization server) on palvelin, joka myöntää
käyttöoikeustietueen asiakkaalle saatuaan ensin valtuutuksen resurssin omis-
tajalta.

• Resurssin omistaja (engl. resource owner) on taho, joka sallii pääsyn tietoihin-
sa. Yleisimmin loppukäyttäjä henkilöstä puhuttaessa.

Näiden roolien lisäksi osassa valtuuttamismenetelmissä puhutaan käyttäjän edusta-
jasta (engl. user-agent) eli entiteetistä, jonka kautta loppukäyttäjän tiedot siirtyvät
tunnistautumispalvelimelle. Yleisimmin tällä viitataan loppukäyttäjän käyttämään
web-selaimeen.

Verrattuna perinteiseen valtuuttamiseen, jossa suojattuja resursseja käytettäisiin
suoraan resurssin omistajan tunnuksin, OAuth-protokollassa asiakas saa haltuunsa
käyttöoikeustietueen. Käyttöoikeustietueet myönnetään kolmannen osapuolen sovel-
luksille resurssin omistajan eli loppukäyttäjän valtuuttaman autorisointipalvelimen
toimesta. Sovellus käyttää käyttöoikeustietueita päästäkseen käsiksi resurssipalveli-
men suojattuihin resursseihin. Käyttöoikeustietue koostuu enkoodatusta merkkijo-
nosta, joka sisältää tietoja pääsyoikeuden laajuudesta, käyttöiästä ja muista pääsyyn
liittyviä ominaisuuksista [12].

Kuvassa 3.1 on esitetty OAuth 2.0 -protokollan abstrahoitu valtuutusvuo, joka ku-
vastaa tiedonkulkua eri roolien välillä [12]. Kohdassa 1. asiakas pyytää valtuutusta
resurssin omistajalta. Pyyntö voidaan kohdistaa joko suoraan resurssin omistajaan,
tai vaihtoehtoisesti epäsuorasti autorisointipalvelimen kautta, joka on yleisemmin
suositeltava tapa tietoturvasyistä. Seuraavaksi asiakas vastaanottaa valtuutuksen
(kohta 2). Valtuutus voidaan esittää usealla eri tavalla. OAuth 2.0 -protokollaan on
sisäänrakennettu neljä erilaista valtuutustapaa (engl. grant type) sekä mahdollisuus
kustomoiduille laajennuksille. Oikean tavan valinta riippuu käyttötarkoituksesta ja
asiakkaan sekä autorisointipalvelimen teknisestä toteutuksesta. Tässä työssä keski-
tytään kuvailemaan epäsuoraa valtuutusta (engl. implicit grant), sillä se soveltuu
parhaiten käytettäväksi asiakas–palvelin -mallin mukaisissa web-sovelluksissa.

Valtuutusvuo jatkuu kohdassa 3, jossa asiakas autentikoituu autorisointipalvelinta
vasten ja pyytää palvelimelta käyttöoikeustietueen. Vastaanotettuaan käyttöoikeus-
tietueen (kohta 4) asiakas pyytää suojattua resurssia resurssipalvelimelta (kohta 5),
joka validoi käyttöoikeustietueen ja palauttaa suojatun resurssin, jos annettu käyt-
töoikeustietue on pätevä (kohta 6).
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Kuva 3.1: OAuth 2.0 -protokollan valtuutusvuo [12].

3.2.2 OpenID Connect ja JSON Web Token

OpenID Connect (OIDC) on vuonna 2014 julkaistu OAuth 2.0 protokollan päälle
rakennettu autentikointiprotokolla [13]. OIDC-protokollaa käytetään käyttäjän tun-
nistamiseen (autentikointiin), kun vastaavasti OAuth 2.0:n tehtävä on autorisoida
eli hallinnoida pääsyä suojattuihin resursseihin. Teknisesti katsoen OAuth 2.0 ei it-
sessään paljasta mitään käyttäjän identiteetistä, eli sitä ei voida käyttää käyttäjän
tunnistamiseen. OIDC-protokollassa käyttöoikeustietueen ohessa palautetaan erilli-
nen tunnistetietue (engl. ID token), joka sisältää tietoja käyttäjästä.

OIDC-protokollassa tiedot välittyvät JSON Web Token (JWT) -muodossa. JWT
on avoimeen standardiin (RFC 7519) perustuva JSON-pohjainen tiedonsiirtomene-
telmä, jossa tieto välittyy JSON-muotoisena objektina [14]. JWT-objekti muodos-
tuu otsakkeesta, sisällöstä ja allekirjoituksesta, joista muodostetaan tiiviste. Kom-
pakti tiiviste mahdollistaa tiedon siirtämisen osana URL-merkkijonoa, jolloin tie-
to on mahdollista välittää parametrina sivustolta toiselle uudelleenohjauksen yh-
teydessä. Teknisesti tiiviste on Base64Url-pohjainen merkkijono pistein erotettuna
(otsake.sisältö.allekirjoitus).

JWT-objektin sisältämien tietojen oikeellisuus perustuu digitaaliseen allekirjoituk-
seen. JWT-objektit voidaan allekirjoittaa salausavaimella (HMAC-algoritmi) tai
epäsymmetrisesti julkisen avaimen salausalgoritmin (RSA/ECDSA) avulla. Täten
resurssipalvelin kykenee varmistamaan, että pyynnön mukana toimitettu JWT-ob-
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jekti on alkuperäinen autentikointipalvelimelta palautettu koskematon objekti.

3.3 Single-Page Application -toteutukset

Single-Page Application (lyh. SPA) -toteutukset eli “yhden sivun sovellukset” ovat
web-sovelluksia, joiden toiminta perustuu tavallisista verkkosivuista poiketen vain
yksittäisen HTML-sivun lataamiseen. Tämä HTML-sivu sisältää tarvittavat tiedot
JavaScript-pohjaisen web-sovelluksen ja muiden riippuvuuksien lataamiseen. Selain
suorittaa ladatun JavaScript-koodin, jolloin itse sovellus käynnistyy.

Yhden sivun sovellukset mahdollistavat monimutkaisten käyttöliittymien toteutta-
misen kokonaan selaimen päässä. Täten sivun sisällön päivittyminen ja toiminnot
tapahtuvat dynaamisesti ilman että verkkosivua tarvitsee päivittää uudelleen. So-
velluksen tilaa päivitetään ja säilytetään selaimessa, jolloin monimutkaisen sovellus-
logiikan suorittaminen siirtyy selaimen päähän vähentäen palvelimelle aiheutuvaa
kuormaa.

Sovelluksesta palvelimelle lähtevät HTTP-verkkopyynnöt toteutetaan useimmiten
AJAX (lyh. Asynchronous JavaScript + XML) -tekniikan avulla, jolloin tiedonsiir-
to tapahtuu asynkronisesti. Täten eri näkymissä tarvittavia tietoja voidaan lada-
ta palvelimelta rinnakkain useissa pyynnöissä, joka teoriassa nopeuttaa sovelluksen
toimintaa. Tietoa on mahdollista hakea ja päivittää myös reaaliajassa esimerkiksi
kahdensuuntaisen WebSocket-protokollan avulla.

3.4 Vue.js

Vue.js on JavaScript-kirjasto modernien web-käyttöliittymien ja yhden sivun sovel-
lusten toteuttamiseksi. Kirjasto eroaa monista monoliittisista JavaScript-sovelluske-
hyksistä progressiivisuudellaan [15]. Vue.js:ää voidaan hyödyntää esimerkiksi vain
tietyn rajatun toiminnallisuuden toteuttamiseksi osana isompaa sovellusta, ilman
että olemassa olevaa sovellusta tarvitsee korvata kokonaan Vue.js:llä. Kirjasto on
avointa lähdekoodia ja sen ensimmäinen versio julkaistiin joulukuussa 2013 [16].
Kirjaston perustajana ja pääkehittäjänä toimii Evan You [15]. Tässä työssä keski-
tytään kirjaston versioon 2.5.13, joka ilmestyi joulukuussa 2017. Vue.js:n keskeisiksi
arvoisiksi määritellään reaktiivisuus, komponentisointi, modulaarisuus, käytön yk-
sinkertaisuus ja vakaa versiointi [15]. Kirjasto on lisensoitu MIT-lisenssillä, eli kir-
jastoa voidaan käyttää myös kaupallisiin tarkoituksiin.

Vue.js on tämän hetken yksi ajankohtaisimmista JavaScript-sovelluskehyksistä. Kir-
jaston suosiota voidaan vertailla NPM-latausmäärien ja GitHub-tähtien (eräänlais-
ten kirjanmerkkien) perusteella. GitHub on ohjelmistokehitysalusta, joka on erityis-
ten suosittu avoimeen lähdekoodiin perustuvien projektien keskuudessa. NPM on ly-
henne sanoista Node Package Manager, joka on paketinhallintatyökalu JavaScript-
projekteille ja joka tarjoaa verkoston pakettien ylläpitoon ja levittämiseen. Käy-
tännössä miltei kaikkien JavaScript-projekteissa käytettävien kirjastojen kehitys ja
levitys tapahtuvat näiden palveluiden avulla.
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Tämän hetkistä suosiota kenties tärkeämpi mittari on suosion kehitys. Vue.js on
noussut nopeasti Reactin ja muiden sovelluskehysten rinnalle ja tulee nykyisen kas-
vukäyrän perusteella ohittamaan Reactin suosion ainakin GitHub-tähdissä mitattu-
na vuoden 2018 aikana. Kirjastojen suosioiden historiallista kehitystä voidaan seura-
ta esimerkiksi js.org-sivuston laatimien vuosittaisten raporttien perusteella. Sivusto
seuraa GitHub-tähtien lukumäärän kehitystä viimeisen 12 kuukauden ajalta ja lis-
taa eniten tähtiä saaneet kirjastot. Raporttien mukaan Vue.js on ollut vuosina 2016
ja 2017 nopeimmin suosiotaan kasvattava projekti kaikkien GitHub-palvelussa yl-
läpidettyjen projektien keskuudessa. Vuonna 2016 Vue.js keräsi tähtiä noin 15 %
enemmän kuin seuraavaksi sijoittunut kirjasto (React) (kuva 3.2) [17]. Vuonna 2017
Vue.js oli jälleen eniten GitHub-tähtiä kerännyt projekti ja samalla ero Reactiin
kasvoi miltei 44 %:iin (kuva 3.3) [18]. Näiden lukujen perusteella Vue.js tullee kas-
vattamaan suosiotaan myös yritysmaailmassa ja täten vakiinnuttamaan paikkansa
web-teknologiana Reactin rinnalla.

Kuva 3.2: Kirjastojen suosio The State of JavaScript 2016 -kyselyn perusteella [17].

GitHub-tähtien ohella kirjastojen suosiota voidaan tarkastella NPM-paketinhallinnan
kautta haettujen kirjastojen latausmäärillä. Näitä lukuja vertailtaessa on huomat-
tava, että latausmääriin vaikuttavat muun muassa lukuisat jatkuvaa integraatiota
hyödyntävät projektit, joissa palvelin saattaa koostaa ohjelmakoodin ja täten ladata
kirjaston NPM-paketinhallinnasta jokaisen versionhallintaan tulevan muutoksen yh-
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Kuva 3.3: Kirjastojen suosio The State of JavaScript 2017 -kyselyn perusteella [18].

teydessä. Toisaalta luku antanee tarkemman kuvan kirjastojen suosiosta käytännös-
sä. Viikoittaisten NPM-latausmäärien perusteella React on lähes seitsenkertaisesti
suositumpi kirjasto kuin Vue.js.

Puolalainen Monterail teknologiayhtiö julkaisi vuoden 2017 lopulla raportin Vue.js:n
tilasta yritysmaailmassa [19]. Raportin yhteydessä laadittiin kysely, johon vastasi
1126 Vue.js:ään perehtynyttä, teknisen roolin omaavaa työntekijää 88 eri maasta.
Kysely toteutettiin elo-syyskuussa 2017. Kyselyn perusteella peräti 96 % vastaa-
jista käyttäisi Vue.js:ää seuraavassa projektissaan. Vue:js:n suurimmaksi eduksi 81
prosentin osuudella mainittiin integroitavuus, joka tässä kontekstissa tarkoittaa kir-
jaston lähestyttävyyttä ja käyttöönoton helppoutta sekä kirjaston liitettävyyttä ole-
massa oleviin projekteihin. 54 % vastaajista olivat vakuuttuneita siitä, että Vue.js:n
käyttö lisääntyy kohdeorganisaation sisällä seuraavan 12 kuukauden aikana. Näitä
tutkimustuloksia tukevat myös aiemmin mainitut The State of JavaScript -raportit.

Suomen IT-alan osalta tilannetta voidaan tarkastella Joonas Salmisen diplomityös-
sään [20] laatiman kyselytutkimuksen tulosten kautta. Tutkimuksen perusteella Reac-
tin voidaan katsoa vakiinnuttaneen asemansa suomalaisissa IT-alan yrityksissä. Tut-
kimus teetettiin vuoden 2017 aikana ja siihen vastasi 11 yritystä. Tutkimukseen vas-
tanneista yrityksestä yli 90 % käytti Reactia. Vue.js:ää käyttävien yritysten osuus
oli 35 %, kun taas Angularia käytti enää vain 30 % vastaajista. Huomautettakoon,
että kyselyssä ei tehty eroa Angularin eri versioiden välille, vaan niiden tulokset ni-
putettiin yhteen. Kyselyssä tutkittiin myös sovelluskehysten valintaan vaikuttavia
tekijöitä asteikolla 1-10. Merkittävimmiksi tekijöiksi muodostuivat tulevaisuuden-
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näkymät (8,27), suosio (7,91) ja luotettavuus (7,82). Kyselytutkimuksen merkittä-
vyyttä laskee sen pieni otanta.

Yhteenvetona voidaan todeta Reactin olevan toistaiseksi kiistattomasti tunnetuin
ja käytetyin kirjasto ja sen voidaan olettaa säilyttävän johtoasemansa vielä tulevina
vuosina. Vue.js:n suosio kasvaa kuitenkin kiihtyvällä tahdilla ja tullee nousemaan
Reactin suurimmaksi kilpailijaksi lähivuosina. Angular on edelleen hyvin suosittu
yritysmaailmassa historiansa vuoksi, mutta ei tunnu herättävän kiinnostusta kehit-
täjäyhteisössä eikä Suomessa.

3.4.1 Toimintamalli

Vue.js:n toimintamalli pohjautuu [21] osittain Microsoftin vuonna 2005 julkaisemaan
kolmitasoiseen Model-View-ViewModel (MVVM) arkkitehtuurimalliin [22], joka on
esitetty kuvassa 3.4.

Kuva 3.4: Microsoftin kuvailema MVVM-arkkitehtuurimalli [22].

Vue.js toteuttaa tämän arkkitehtuurimallin näkymämallitason (engl. ViewModel),
mahdollistaen datavirran arkkitehtuurimallin näkymän (engl. View) ja mallin (engl.
Model) välillä (kuva 3.5) [15].

MVVM-arkkitehtuurimallin tarkoituksena on erottaa sovelluksen käyttöliittymä ja
toimintalogiikka toisistaan Separation of Concerns -periaatteen mukaisesti. Eriytys
tapahtuu eristämällä näkymä- ja mallitasot toisistaan. Näkymämallitasolla on siis
riippuvuus näkymästä ja mallista, mutta nämä eivät ole keskenään tietoisia toisis-
taan.

Vue.js:n käyttöönotto tapahtuu kytkemällä Vue.js-instanssi valittuun HTML-pohjan
DOM-elementtiin (engl. Document Object Model). Tämän jälkeen kaikki sisäkkäiset
elementit toteutetaan Vue.js:n kautta.

Vue.js:n kontekstissa mallit ovat reaktiivisia JavaScript-objekteja, jotka sisältävät
Vue.js-instanssin datan. Näkymät ovat Vue.js-instanssien luomia ja hallinnoimia vir-
tuaalisia DOM-puita. Vue.js instanssi toimii näkymämallina ja synkronoi muutok-
set mallin ja näkymän välillä. Tämä tapahtuu yhden- ja kahdensuuntaisen datan
sidonnan (engl. one/two way data binding) avulla.
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Kuva 3.5: Vue.js:n toteuttama MVVM-arkkitehtuuri [15].

3.4.2 Näkymän mallipohjat

Vue.js:ssä näkymän mallipohjat (engl. templates) toteutetaan HTML-pohjaisella
syntaksilla, joka mahdollistaa renderöidyn DOM-puun elementtien tietojen kytkey-
tymisen Vue.js-instanssin dataan. Kokoamisvaiheessa Vue.js muuntaa mallipohjan
virtuaaliseksi DOM-puuksi. Reaktiivisuusjärjestelmän avulla Vue.js kykenee älyk-
käästi selvittämään, kuinka näkymä päivitetään mahdollisimman vähäisin muutok-
sin sovelluksen tilan muuttuessa.

Vue.js tarjoaa joukon valmiita direktiivejä näkymän mallipohjien toteuttamiseksi.
Yleisimpiin direktiiveihin kuuluvat ehtolausekkeet, silmukat sekä erilaiset tapahtu-
makuuntelijat. Direktiivejä on toki mahdollista toteuttaa myös käsin.

3.4.3 Reaktiivisuus

Vue.js:n yksi erityispiirteitä on sen huomaamaton reaktiivisuusjärjestelmä. Vue.js-
instanssiin kytketyn malliin kohdistuvat muutokset johtavat näkymän automaatti-
seen päivittymiseen. Virtuaalisen DOMin myötä näkyvää sisältöä voidaan päivittää
elementtikohtaisesti reaaliajassa, toisin kuin perinteisissä palvelinpohjaisissa web-
sovelluksissa, joissa sivu joudutaan päivittämään aina kokonaan uudelleen. Vue.js:n
älykäs reaktiivisuusjärjestelmä onkin merkittävässä asemassa kirjaston korkean suo-
rituskyvyn takaamiseksi.

Datavirta näkymän ja mallin välillä toimii oletuksena yksisuuntaisesti kaikille mal-
lissa määritellyille ominaisuuksille. Kaksisuuntainen datavirta on määriteltävä erik-
seen valituille ominaisuuksille näkymän mallipohjaan.

Teknisesti katsottuna Vue.js käy läpi kaikki data-attribuutille määritellyn objektin
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Kuva 3.6: Reaktiivisuus Vue.js:ssä [15].

ominaisuudet komponentin instantioinnin yhteydessä ja konvertoi ne käyttäjälle nä-
kymättömiksi aksessoreiksi (engl. accessors). Aksessorit ovat niin kutsuttuja getter -
ja setter -metodeja, jotka palauttavat tai asettavat arvoja. Taustalla Vue.js suorittaa
riippuvuuksienseurantaa ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista komponenttikohtai-
selle tarkkailijainstanssille (engl. watcher instance) kun ominaisuuksia käytetään tai
muokataan. Tämä instanssi pitää kirjaa kaikista muuttuneista ominaisuuksista riip-
puvuuksina. Aina kun tiettyyn ominaisuuteen liittyvän riippuvuuden setteri laukeaa,
tarkkailija saa tästä tiedon, mikä puolestaan laukaisee komponenttikohtaisen näky-
män uudelleen päivittymisen. Reaktiivisuusjärjestelmän toimintaa on selvennetty
kuvassa 3.6 [15].

3.4.4 Komponentit

Komponentit ovat eräs Vue.js-sovellusten tehokkaimmista ominaisuuksista. Kom-
ponentit vastaavat rakenteeltaan Vue.js-instansseja muutamin pienin poikkeuksin.
Yksittäiset komponentit toimivat sovelluksen rakennuspalikoina ja yhdessä ne muo-
dostavat puumaisen rakenteen, joka kuvastaa sovelluksen käyttöliittymää. Kompo-
nentit perustuvat perinteisten HTML-elementtien laajentamiseen uudelleenkäytet-
tävän koodin ympärille. Korkealla tasolla kuvailtuna komponentit ovat mukautettu-
ja HTML-elementtejä, joihin sovelluslogiikka kytkeytyy sovelluksen käännösvaihees-
sa. Komponenttien tarkoitus on vähentää toistuvan lähdekoodin määrää ja purkaa
sovelluksen eri osia pienempiin, uudelleenkäytettäviin kokonaisuuksiin, jolloin sovel-
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lusta on helpompi kehittää ja ylläpitää.

Vue.js-komponentteja voidaan muodostaa kahdella eri tavalla: globaalisti ja lokaa-
listi. Globaalit komponentit ovat yleinen tapa muodostaa komponenttikirjastoja,
koska niitä voidaan käyttää sovelluksessa ilman komponenttikohtaista injektointia
tai kääntövaiheen työkaluja. Niitä voidaan siis hyödyntää esimerkiksi suoraan perin-
teisellä HTML-sivulla kokonaisen SPA-toteutuksen sijasta.

Lokaalit komponentit ovat yleisin tapa koostaa komponentteja Vue.js SPA-toteutuk-
sia kehitettäessä. Niiden laatiminen tapahtuu eriyttämällä komponentti yksittäiseen
.vue-päätteiseen tiedostoon. Nämä niin kutsutut yhden tiedoston komponentit (engl.
single file components) ovat erityislaatuinen ominaisuus Vue.js:lle. Yhden tiedoston
komponentit sisältävät kolme erillistä osiota: näkymän, logiikan ja tyylimäärittelyt.
Komponentin toteutus on siis määritelty loogisiin kokonaisuuksiin, joka tuo muka-
naan monia etuja. Teknisesti merkittävin etu on ongelmien eriyttäminen, esimer-
kiksi näkymä voidaan kirjoittaa kokonaan uudelleen logiikkaa muuttamatta. Tek-
nisten etujen ohella tämä johtaa parempaan ymmärrettävyyteen eri tahojen välillä,
jolloin esimerkiksi JavaScriptiä osaamaton käyttöliittymäsuunnittelija tai graafik-
ko voi muuttaa näkymän ulkoasua ja tyylejä syventymättä itse sovelluslogiikkaan.
Tämä on vastakohta esimerkiksi React-sovelluskehykseen, jossa komponentit toteu-
tetaan oletuksena JSX-pohjaisella syntaksilla. Tällöin käyttäjän täytyy ymmärtää
JavaScriptiä ainakin osittaisesti pystyäkseen muokkaamaan komponentin ulkoasua.

Vue.js:ssä näkymät toteutetaan perinteisesti HTML-merkintäkielellä, mutta niiden
toteuttamiseksi on mahdollista käyttää erilaisia abstraktoituja merkintäkieliä kuten
Haml tai Pug. Samoin tyylimäärittelyjä voidaan kirjoittaa erilaisilla syntakseilla.
Oletuksena tyylimäärittelyt ovat yksinkertaisia CSS-määrittelyjä, mutta usein tyy-
lit kirjoitetaan edistyneimmillä Sass- tai LESS-tyylikielillä. Näkymät ja tyylit kään-
tyvät selaimen ymmärtämään HTML- ja CSS-muotoon sovelluksen kääntövaiheessa.
Tämä vaatii erillisen prosessin konfiguraatioineen ja työkaluineen. Vue.js tarjoaakin
vue-cli -komentorivityökalun, jonka sisältämien valmiiden konfiguraatioiden avulla
tarvittavien prosessien ja työkalujen käyttöönotto on yksinkertaista.

3.4.5 Komponenttien muodostaminen

SPA-toteutusten eri näkymät koostuvat usein sisäkkäisistä komponenteista, jolloin
tieto kulkeutuu komponentista toiseen. Täten komponenttien välille muodostuu erään-
lainen isäntä–lapsi -suhde. Vue.js-sovelluksissa tiedonkulku on oletusarvoisesti yh-
densuuntainen, jolloin tieto ylemmästä isäntäkomponentista alempaan lapsikompo-
nenttiin tapahtuu ominaisuuksien (engl. props) kautta. Ominaisuuksia voidaan vä-
littää vapaasti, eli ylemmästä komponentista voidaan välittää mitä tahansa dataa
alempaan komponenttiin. Useimmiten ominaisuudet halutaan kuitenkin määritel-
lään tarkasti, jolloin alempaan komponenttiin määritellään kuvaus ominaisuuksista,
joita komponentti odottaa vastaanottavan. Kuvauksessa määritellään ominaisuus-
kohtaisesti sitä vastaava tietotyyppi, pakollisuus ja oletusarvo. Täten kehittäjät ky-
kenevät helposti hahmottamaan mitä ominaisuuksia komponentti ottaa vastaan.
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Tiedonkulku alemmasta komponentista takaisin ylempiin komponentteihin toteutuu
tapahtumien (engl. events) avulla. Tätä tietovuota kuvataan Vue.js-ympäristössä
englanninkielisellä termillä “props down, events up”. Vastaava määrittely löytyy
myös muista sovelluskehyksistä, esimerkiksi Ember.js-sovelluskehyksessä tätä mää-
rittelyä kutsutaan “data down, actions up” ajatteluksi.

Vue.js:ssä jokainen komponentti-instanssi on eriytetty toisistaan, jolloin tiedonkul-
ku komponenttien välillä tapahtuu tämän tietovuon kautta. Kuten aiemmin todet-
tiin, tietovuo on yhdensuuntainen. Toisin sanoen alemmat komponentit vastaanot-
tavat ylemmässä komponentissa tapahtuvat muutokset automaattisesti ominaisuuk-
sien kautta ja mahdollisesti päivittävät toteuttamansa näkymän. Alikomponenteis-
sa tapahtuvat muutokset eivät kuitenkaan päivity automaattisesti takaisin ylem-
pään komponenttiin, vaan tietojen päivitys takaisinpäin tulee toteuttaa tapahtu-
mien avulla. Tietovuon tavoitteena on selventää datan kulkua ja minimoida datan
päivittymiseen liittyvät, vaikeasti selvitettävät ongelmatilanteet.

3.4.6 Komponenttien näkymien sisällönhallinta

Komponentin näkymässä määritellyt arvot evaluoidaan aina kyseisen komponen-
tin alaisuudessa (engl. scope). Sisäkkäisten komponenttien tapauksessa ylemmässä
komponentissa määritellyt ominaisuudet ovat aina sidottu tämän komponentin kon-
tekstiin, ja sama pätee alempiin komponentteihin.

Joissain tapauksissa voi olla tarpeellista pystyä muokkaamaan alemman kompo-
nentin näyttämää sisältöä ylemmässä komponentissa. Tämä on mahdollista slots-
määrittelyjen avulla. Slots-määrittelyt mahdollistavat ylemmän komponentin näky-
mässä määriteltyjen kohtien näyttämisen alemman komponentin vastaavissa kohdis-
sa. Tämä voi olla tarpeen, jos alikomponentissa määritelty oletusnäkymä halutaan
korvata ylemmässä komponentissa.

Alikomponentti voi toimia myös eräänlaisena käärekomponenttina (engl. wrapper
component), kuten esimerkiksi latausindikaattorina, joka näyttää käärekomponen-
tissa määritellyn latauspalkin, kunnes pyyntö on toteutunut. Pyynnön toteutuessa
käärekomponentti näyttää ylemmässä komponentissa määritellyn sisällön, esimer-
kiksi vastaanotetun datan.

3.5 Vuex

Vuex [23] on Vue.js-kehittäjien ylläpitämä ja virallisesti tuettu lisäkirjasto Vue.js-
sovellusten keskitettyyn tilanhallintaan. Kirjaston toiminta pohjautuu Facebookin
kehittämään Flux-arkkitehtuurimalliin [24], jonka mukaan sovelluksen tila perustuu
yhdensuuntaiseen datavirtaan. Flux itsessään ei ole kirjasto vaan konsepti, joka kehi-
tettiin tukemaan Facebookin React-sovelluskehystä. React on hyvin samankaltainen
JavaScript-sovelluskehys kuin Vue.js.

Flux koostuu kolmesta osasta: lähettäjästä (engl. dispatcher), varastoista (engl. sto-
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res) ja näkymistä (engl. views), joita yhdistävät toiminnot (engl. actions). Näkymät
ovat React (tai Vue.js) komponentteja, jotka toteuttavat käyttöliittymän ja siihen
kytketyt tapahtumakuuntelijat. Näkymiin tarvittava data haetaan varastoista, jotka
sisältävät ja hallinnoivat tiettyä osaa sovelluksen datasta. Kun varaston sisältämä
data muuttuu, saavat näkymät siitä tiedon. Lähettäjän vastuulla on vastaanottaa
uutta dataa ja viedä se varastoihin. Varastojen sisältämää dataa ei koskaan muuteta
ilman, että tieto kulkee ensin lähettäjän kautta. Flux-konsepti on esitetty kuvassa
3.7 [24].

Kuva 3.7: Flux-konsepti [24].

Vuexin toiminta perustuu pitkälti tähän periaatteeseen. Tilanhallintamalli koos-
tuu kolmesta osasta: tilasta (engl. state), näkymästä (engl. view) ja toiminnoista
(engl. actions). Tila on sovelluksen ns. totuuden lähde (engl. Single Source of Truth,
SSOT). Vuex-varasto toimii keskitettynä tilana sovelluksen eri osille ja varmistaa,
että tilaa voidaan muokata vain tietyin, ennakoitavin tavoin. Tämä vähentää ohjel-
mointivirheitä ja mahdollistaa joukon edistyneitä kehitystyökaluja, kuten aikamat-
kustuksen, jonka avulla sovelluksen tilan muutoksia voidaan tarkastella saumatto-
masti jälkikäteen.

Vuex-varasto on puumainen rakenne, joka voi sisältää useita eri tiloja. Varaston ti-
laa ei muuteta suoraan Vue.js-instanssista tai -komponentista, vaan tilan muutokset
tapahtuvat aina mutaatioiden (engl. mutations) kautta. Mutaatiot ovat funktioita,
jotka muuttavat tiettyä osaa Vuex-varaston tilapuusta. Mutaatiofunktiot ovat aina
synkronisia ja niitä voidaan kutsua suoraan, tai useimmiten niin kutsuttujen lä-
hettämistoimien (engl. dispatch actions) kautta. Tilan muutoksia ja tietovuota on
kuvailtu kuvassa 3.8 [23].

Toisin kuin mutaatiot, lähettämistoimet voivat toteuttaa asynkronisia operaatioita,
kuten verkkokutsuja, joiden suoriutuessa päivitetään varaston jokin tila sitä vas-
taavaa mutaatiota kutsumalla. Lähettämistoimet voivat myös toteuttaa useita eri
mutaatioita kerralla, eli tietty toimi voi päivittää useamman tilan.

Varaston tiloihin on mahdollista päästä käsiksi staattisesti mistä tahansa sovel-
luksen komponentista tilaan viittaamalla, tai vaihtoehtoisesti reaktiivisesti Vuex-
gettereiden (engl. getters) avulla. Vuex-getterit ovat tietylle Vuex-varastolle mää-
riteltyjä laskennallisia ominaisuuksia (engl. computed properties), joiden palautta-
mat arvot päivittyvät automaattisesti Vuex-tilan muuttuessa. Uudelleenevaluointi
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Kuva 3.8: Vuex-tietovuo [23].

tapahtuu vain, jos jokin getterissä määritelty riippuvuus päivittyy. Muuten getterin
palauttama arvo tallennetaan välimuistiin, jolloin paluuarvoa ei tarvitse evaluoida
joka kutsulla. Getterit ovat yksinkertainen ratkaisu, kun näkymän halutaan toimi-
van reaktiivisesti.
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4 Asiakasprojektin vaatimukset ja toteutus

Tutkielman alkuvaihe käynnistyi noin neljän kuukauden mittaisella asiakasprojek-
tilla, jossa eräälle Agileo Oy:n asiakkaalle toteutettiin vaatimusmäärittelyjä vastaa-
va asiakas–palvelin -mallin mukainen web-palvelu. Asiakasprojektin palvelinpuolen
toteutukseen hyödynnettiin olemassa olevaa taustajärjestelmää ja sen tietomallia,
joita kuvailtiin lyhyesti tutkielman menetelmissä. Tämän tutkielman osalta työ ra-
joittui asiakassovelluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Palvelinpuolen kehitystyö
ei kuulunut asiakasprojektin osalta tähän tutkielmaan. Tässä luvussa käsitellään
asiakasprojektin toiminnallisia vaatimuksia sekä rajapinnan ja asiakassovelluksen
toimintaa.

4.1 Toiminnallisuudet

Toteutettua web-palvelua voidaan kuvailla eräänlaiseksi asiakaspalvelualustaksi, jos-
sa palvelun tilaaja (asiakas) ulkoistaa vapaamuotoisia tekstipohjaisia tehtäviä pal-
velun välittämille työntekijöille (assistenteille). Asiakkaat ovat yrityksiä tai muita
organisaatioita, jotka käsittävät useita henkilöitä. Palvelun tilaajaa eli asiakasta las-
kutetaan tehtävien tekoon kuluneiden tuntien perusteella. Palvelun loppukäyttäjät
toimivat joko asiakas- tai assistenttirooleissa, jolloin asiakassovelluksen näkymät ja
toiminnallisuudet vaihtelevat sisäänkirjautuneen käyttäjän roolin mukaan.

4.1.1 Käyttöönotto ja sisäänkirjautuminen

Asiakkaan näkökulmasta palvelu voidaan ottaa käyttöön, kun ylläpitäjä on rekis-
teröinyt asiakasorganisaation järjestelmään. Toistaiseksi organisaation luominen ta-
pahtuu käsin ylläpitäjän toimesta. Projektin vaatimuksiin ei sisältynyt tukea auto-
maattiselle rekisteröinnille, sillä se olisi vaatinut integrointia muihin järjestelmiin,
kuten laskutukseen. Teknisesti katsoen palveluun sopimuksen solmineita loppukäyt-
täjiä käsitellään aina organisaatioina, jotka on toteutettu “yhden suhde moneen”
-tyyppisesti, jossa käyttäjä kuuluu aina yhteen organisaatioon, jolla voi olla monia
käyttäjiä. Organisaatiolle määriteltäviä ominaisuuksia ovat sopimuskohtaiset mää-
rittelyt, kuten sopimukseen kirjatut kuukausittaiset maksimilaskutustunnit sekä e-
laskutus- ja yhteystiedot. Muita määriteltäviä ominaisuuksia ovat organisaation ni-
mi sekä organisaation sähköpostitunniste.

Organisaatiot ja niiden käyttäjät tunnistetaan organisaatiokohtaisella tunnisteella,
joka muodostetaan edellä mainitun sähköpostitunnisteen perusteella. Sähköposti-
tunniste muodostetaan annetun verkkotunnuksen loppuosasta (esimerkiksi yrityk-
sennimi.fi). Tämän jälkeen organisaatioon kuuluva käyttäjä voi kirjautua palveluun
kyseiseen verkkotunnuksen päättyvällä sähköpostiosoitteella. Assistenttien osalta
käyttöönotto tapahtuu vastaavasti, mutta assistentit kuuluvat aina samaan palvelun
sisäiseen “assistentit”-organisaatioon, jonka järjestelmänvalvoja on luonut.

Sisäänkirjautumista koskien projektin vaatimuksena oli tuki SSO-autentikoinnille
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Kuva 4.1: Web-palveluun sisäänkirjautuminen.

(engl. lyh. Single Sign-On) eli kertakirjautumiselle. Kertakirjautuminen on menetel-
mä, jonka avulla käyttäjä voi tunnistautua useisiin palveluihin kolmannen osapuolen
palvelun kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttäjän on mahdollista kir-
jautua johonkin toiseen palveluun esimerkiksi Facebook-tunnuksiaan käyttämällä.
Täten kirjautumisen kohteena oleva palvelu ei ole tietoinen käyttäjän salasanasta,
eikä käyttäjän tarvitse luoda palveluun erillistä tunnusta. Web-palvelun sisäänkir-
jautumisnäkymä on kuvan 4.1 mukainen. Palveluun tunnistautumista käsitellään
tarkemmin asiakassovelluksen teknisessä kuvauksessa.

4.1.2 Assistenttien valinta

Järjestelmään luotavat tehtävät on osoitettava aina tietylle assistentille. Täten ennen
tehtävien luomista asiakkaan on valittava organisaationsa käyttöön yksi tai useam-
pi assistentti. Palveluun rekisteröityneet assistentit on listattu erillisessä näkymässä
(kuva 4.2). Organisaation palvelukseen valitut assistentit on merkitty listaukseen
indikaattorin ja värillisen palkin avulla. Listaa voidaan myös suodattaa erilaisten
osaamisalueiden perusteella, jolloin palvelin palauttaa asiakkaan tarpeita parhaiten
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vastaavat assistentit. Tällöin lista näyttää myös assistenttikohtaisen osumaprosen-
tin.

Kuva 4.2: Assistenttilistaus.

Assistenttien valinta tapahtuu assistenttinäkymästä, josta ilmenee assistentin nimi,
koulutus ja lyhyt kuvaus (kuva 4.3). Käyttäjän on myös mahdollista ladata assis-
tentin ansioluettelo, jos assistentti on sellaisen profiiliinsa lisännyt. Organisaatio voi
valita assistentin edellyttäen, että assistentilla on vapaita työtunteja käytettävis-
sään.

Kuva 4.3: Assistentin profiili ja valinta.
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4.1.3 Tehtävienhallinta

Palvelun ydintoiminta rakentuu tehtävien ympärille. Asiakkaan on mahdollista luo-
da vapaamuotoisia tekstipohjaisia tehtäviä, jotka osoitetaan tietylle organisaation
käytössä olevalle assistentille. Tehtäville määritellään minimissään assistentin lisäk-
si otsikko ja lyhyt kuvaus. Tehtävät etenevät ennalta määriteltyjen tilojen perus-
teella tilasta toiseen. Oletusarvoisesti tehtävä luodaan “uusi”-tilaan, jolloin se on vä-
littömästi näkyvissä asiakkaan asettamalle assistentille. Assistentit näkevät siis vain
heille määritellyt tehtävät. Tehtäville on mahdollista määritellä lukuisia valinnai-
sia kenttiä kuten prioriteetti, arvioitu koko, takaraja sekä käytettävissä oleva aika.
Tehtävä voidaan määritellä myös toistuvaksi, jolloin palvelin luo kopion tehtäväs-
tä tietyin aikavälein. Kuva 4.4 esittää tehtävälistauksen asiakkaan näkökulmasta.
Assistenttien näkökulmasta tarkasteltuna näkymä on hyvin samankaltainen.

Kuva 4.4: Tehtävälistaus asiakkaan näkökulmasta.

Tehtäväkohtainen kommunikointi ja materiaalien välitys asiakkaan ja assistentin
välillä tapahtuu kommentein, liitetiedostoin ja linkein, jotka ovat molempien os-
apuolten käytettävissä tehtävänäkymässä, joka aukeaa listauksen päälle erilliseen
dialogi-ikkunaan. Tehtävän työstäminen käynnistyy assistentin muuttaessa tehtävän
“käynnissä”-tilaan. Kun tehtävä on valmis, assistentti siirtää sen “valmis arvioitavaksi”-
tilaan. Seuraavaksi asiakas tarkastaa työn tulokset, kuten assistentin lisäämät liite-
tiedostot, ja merkitsee tehtävän hyväksytyksi, tai vaihtoehtoisesti siirtää sen takaisin
“käynnissä”-tilaan. Tilan muuttamiseen liittyy tiettyjä rajoitteita, jotta esimerkiksi
assistentti ei voi siirtää jo hyväksyttyä tehtävää takaisin arvioitavaksi.

Kun tehtävä on hyväksytty, se siirtyy automaattisesti arkistoon. Tehtävän toteutuk-
seen kulunut tuntimäärä vähennetään assistentin kuukausittaisista työtunneista sekä
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asiakasorganisaatioon sopimukseen merkitystä tuntimäärästä. Asiakkaat voivat luo-
da uusia tehtäviä, kunnes assistentin maksimityötunnit tai asiakkaan sopimukseen
merkitty maksimituntiraja täyttyvät. Tehtävät voidaan merkitä myös luonnoksiksi
tai yksityisiksi. Luonnokset eivät näy assistenteille, kun taas yksityiset tehtävät ovat
piilotettu muilta organisaation jäseniltä.

4.1.4 Muut toiminnallisuudet ja näkymät

Asiakkaiden ja assistenttien osalta muita toiminnallisuuksia olivat henkilökohtaisen
profiilin päivittäminen, joka käsitti profiililomakkeen ohella mahdollisuuden profiili-
kuvan vaihtamiseksi. Profiililomakkeen sisältämät kentät vaihtelivat käyttäjän roo-
lista riippuen, esimerkiksi assistenteilla oli mahdollisuus päivittää tietoja heidän
henkilökohtaisia osaamisalueita ja käytettävissä olevia työtunteja koskien. Assisten-
teilla oli myös mahdollisuus liittää ansioluettelo osaksi profiiliaan.

Muita palveluun toteutettuja näkymiä olivat erilaiset organisaatiokohtaiset näky-
mät. Näihin lukeutuivat tilauksenhallintasivu, joka mahdollisti organisaatiota kos-
kevien tietojen päivittämisen sekä organisaatiokohtaisen yleisnäkymän, josta ilmeni
organisaatiolta laskutettavat tunnit ja ympyrädiagrammein visualisoitua statistiik-
kaa toteutuneita tehtäviä koskien. Näiden lisäksi organisaatiokohtaisiin toiminnalli-
suuksiin sisältyi mahdollisuus lähettää tukipyyntöjä erillisen lomakkeen avulla.

4.2 Palvelun kokonaisarkkitehtuuri

Web-palvelun kokonaisarkkitehtuuri on esitetty kuvassa 4.5. Kokonaisuus koostuu
asiakas–palvelin -arkkitehtuurimallin mukaisesta ratkaisusta. Toteutuksen palvelin-
puoli käsittää REST-mallia mukailevan rajapinnan, joka on rakennettu toimek-
siantajan olemassa olevan taustajärjestelmän pohjalta. Asiakassovellus on Vue.js-
kehykseen pohjautuva SPA-ratkaisu, johon tunnistaudutaan Auth0-pilvipalvelun kaut-
ta.

Auth0 on SaaS-pilvipalvelu (engl. lyh. Software as a Service) keskitettyyn käyttäjä-
hallintaan, joka yksinkertaistaa SSO-autentikoinnin käyttöönottoa tarjoamalla tuen
kaikille yleisimmin käytetyille SSO-palveluntarjoajille yhdenmukaisen rajapinnan ja
palvelun kautta. Tämän ohella palvelu tarjoaa kattavat ylläpito- ja hallintatyökalut.

4.3 Ulkoisen rajapinnan toteutus

Kommunikointi asiakassovelluksen ja palvelimen välillä toteutettiin JSON-pohjaisen,
REST-mallia mukailevan rajapinnan avulla. Projektin aikataulun ja rajallisten re-
surssien vuoksi rajapinta toteutettiin pitkälti aikaisempien toteutusten ehdoilla, jon-
ka johdosta rajapinnan toimintamalli ei ollut monilta osin optimaalinen asiakasso-
velluksen näkökulmasta katsoen. Rajapintaa analysoidaan tarkemmin tämän tut-
kielman arviointiluvuissa.
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Asiakassovelluksen kannalta oleellisimmat rajapinnan juuritason resurssit on kuvat-
tu taulukossa 3. Rajapinnan rakenne on REST-mallin mukaisesti hierarkinen, jolloin
useat näistä juuritason resursseista toimivat samalla aliresursseina.

Taulukko 3: Rajapinnan tärkeimmät juuritason resurssit.
Resurssipolku Kuvaus
/assistant Assistenttien hallinnointi.

/clientjob Järjestelmän sisäinen työjono. Käytetään esimerkiksi
toistuvien tehtävien hallinnointiin.

/clientorg Asiakasorganisaatioiden hallinnointi.
/clientperson Asiakasorganisaation jäsenten hallinnointi.
/comment Kommenttien hallinnointi.
/link Linkkien (erillinen liitetiedostotyyppi) hallinnointi.
/person Käyttäjien hallinnointi.
/profile Autentikointi sekä käyttäjien luku, luonti ja päivitys.
/skill Assistenttien osaamisalueiden hallinnointi.
/subfile Liitetiedostojen hallinnointi.
/task Tehtävien hallinnointi.

Rajapinnan toteutus ei noudattanut mitään tarkkaa mallia, eivätkä sen palauttamat
vastaukset perustuneet mihinkään tiettyyn spesifikaatioon. Kuvassa 4.6 on esitetty
rajapinnan palauttama esimerkkivastaus GET /person -pyynnölle, joka palauttaa
kaikki palvelun käyttäjät. Käyttäjän kannalta oleellisimpien tietojen ohella vastaus
sisältää muutamia taustajärjestelmän tietorakenteelle ominaisia attribuutteja, ku-
ten resurssin tunnisteen (id) sekä objektityypin (typeKey) ja objektia koskevan
entiteettiavaimen (entityKey). Käyttäjään liittyvä organisaatio on kuvattu orgId-
attribuutin avulla. Täten organisaatio voidaan hakea suorittamalla GET-pyyntö att-
ribuutin arvoa vastaavaan /clientorg/:orgId -resurssiin.

Rajapinta dokumentoitiin avoimeen lähdekoodiin perustuvan Swagger-dokumentoin-

Kuva 4.5: Web-palvelun kokonaisarkkitehtuuri.
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Kuva 4.6: Esimerkki rajapinnan vastauksesta.

tityökalun avulla. Työkalu mahdollistaa dokumentoinnin joko lähdekoodiin sisälly-
tettävien annotaatioiden tai erillisen OpenAPI-spesifikaation pohjalta. Näiden avul-
la Swagger kykenee luomaan interaktiivisen web-sivun, joka listaa rajapinnan to-
teuttamat resurssit ja attribuutit. Asiakasprojektin osalta dokumentointi toteutet-
tiin lähdekoodiin määriteltyjen annotaatioiden avulla. Dokumentaation hyödyntä-
minen oli oleellinen osa asiakasprojektin kehitystyötä, sillä se edesauttoi ymmärtä-
mään rajapinnan rakennetta ja toiminnallisuuksia.

4.4 Asiakassovelluksen toteutus

Asiakassovelluksen tekninen toteutus koostui JavaScript-pohjaisesta Vue.js SPA-
ratkaisusta. Teknologian valinta perustui sovelluskehyksen kasvavaan suosioon ja
lähestyttävyyteen. Osittain tarkoituksena oli myös kerryttää kokemuksia Vue.js-
sovelluskehyksestä ja vertailla niitä aikaisemmissa projekteissa käytettyyn React-
sovelluskehykseen. Asiakassovelluksen toteutuksessa hyödynnettiin Vue.js:n ohella
sen virallisia tilanhallintaan (Vuex) ja reititykseen (Vue Router) liittyviä liitännäi-
siä.

Sovelluksen käyttöliittymätoteutus perustui Vuetify-kirjastoon, joka on kolmannen
osapuolen toteuttama Vue.js-liitännäinen. Kirjasto tarjoaa laajan joukon valmiita
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käyttöliittymäkomponentteja Google Material Design -määritysten pohjalta. Mää-
ritykset toimivat eräänlaisina visuaalisina ohjenuorina ja käytäntöinä yhtenäisen ul-
koasun aikaansaamiseksi. Vuetifyn toteuttavat komponentit on suunniteltu semant-
tisiksi ja uudelleenkäytettäviksi ja niitä yhdistelemällä voidaan toteuttaa kokonaisia
käyttöliittymiä. Komponentit ovat myös responsiivisia, joten ne toimivat saumatto-
masti eri päätelaitteilla.

4.4.1 Arkkitehtuuri ja rakenne

Tämän tutkielman kannalta oleellisinta on selventää, kuinka asiakassovellus toimi
toteutettua rajapintaa vasten. Kommunikointi asiakassovelluksen ja palvelimen vä-
lillä toteutettiin asiakassovellukseen toteutetun adapteritason avulla. Adapteritason
tarkoitus oli kiertää palvelimen rajapintatoteutuksen puutteita ja toimia sisäisenä
rajapintana sovelluksen tilanhallinnalle.

Adapteritaso koostui resurssikohtaisista adaptereista ja serialisoijista (engl. seria-
lizer), joiden tarkoitus oli yhtenäistää palvelimen ulkoisen rajapinnan toimintaa ja
normalisoida palvelimelta tuleva data asiakassovellukselle sopivaan muotoon. Sa-
moin asiakassovellukselta palvelimelle lähetettävä data serialisoitiin palvelimen odot-
tamaan muotoon. Tämä prosessi käsitti attribuuttien nimien ja arvojen muunta-
misen sekä resurssien välisten relaatioiden määrittelyn. Adapterit toimivat samal-
la myös eräänlaisena teknisenä dokumentaationa asiakassovelluksessa käytettäville
tietomalleille, kuvastaen mistä attribuuteista jokaisen resurssin edustama entiteetti
koostui.

Adapterit toteutettiin JavaScript ECMAScript 6 (ES6) version mahdollistamien mo-
duulien ja luokkamäärittelyjen avulla. Adapterista luotiin oletusluokka, josta periy-
tettiin resurssikohtaisia alaluokkia extends-avainsanan avulla. Täten luokan toteut-
tamia metodeja voitiin laajentaa tai ylikuormittaa instanssikohtaisesti. Oletuksena
luokka toteutti CRUD-operaatioita vastaavat metodit, jolloin tämän kaltaisiin pyyn-
töihin liittyvän logiikkaa ei tarvittu toistaa. Adapteri-instansseja hyödynnettiin re-
sursseja vastaavissa Vuex-moduuleissa.

Asiakassovelluksen ja rajapinnan välinen tietovuo on esitetty kuvassa 4.7, joka ku-
vastaa kuinka tiedot siirtyvät ja muuntuvat matkalla palvelimen rajapinnalta asia-
kassovelluksen komponentteihin ja sieltä mahdollisten muutosten myötä takaisin
palvelimelle.

4.4.2 Autentikointi ja autorisointi

Kuten aiemmin todettiin, asiakasprojektin vaatimukseksi asetettiin mahdollisuus
kirjautua palveluun Facebook-, Google- ja LinkedIn-tunnuksin sekä mahdollisuus
lisätä tuki muille SSO-palveluntarjoajille tulevaisuudessa. Vaatimusten johdosta au-
tentikointi päätettiin toteuttaa erillisen Auth0-palvelun avulla.

SSO-autentikointi on tarkoitettu palvelun asiakkaille, kun taas sähköposti–salasana -
yhdistelmä on assistenttien käytössä. Myös näitä tunnuksia hallitaan Auth0-palvelus-
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Kuva 4.7: Asiakassovelluksen tietovuo.

sa. Palveluun sisäänkirjautuminen tapahtuu hyödyntämällä asiakassovellukseen li-
sättyä auth0-lock JavaScript-kirjastoa. Kirjasto mahdollistaa Auth0-sisäänkirjau-
tumissivun upottamisen osaksi SPA-ratkaisua.

Auth0-palvelua vasten tapahtuvan sisäänkirjautumisen tietovuo on esitetty kuvassa
4.8. SSO-autentikoinnin yhteydessä kirjasto ohjaa käyttäjän SSO-palveluntarjoajan
sivuille (kohta 1), jonne kirjautumisen jälkeen (kohta 2) Auth0 uudelleenohjaa käyt-
täjän selaimen takaisin asiakassovellukseen (kohta 3). Samalla palvelu välittää asia-
kassovellukselle käyttöoikeustietueen JWT-muodossa osana URL-parametria. Tä-
män jälkeen asiakassovellus noutaa vielä erikseen Auth0-palvelulta käyttäjän pro-
fiilin. Teknisesti profiili voidaan sisällyttää osaksi JWT:tä, mutta käytetyn kirjas-
ton vuoksi tämä ei ollut mahdollista. Profiili sisältää minimissään käyttäjän nimen
sekä sähköpostiosoitteen, mutta voi sisältää myös muita tietoja, kuten käyttäjän
profiilikuvan. Seuraavaksi sekä käyttöoikeustietue että käyttäjän profiili tallenne-
taan selaimen localStorage-tietovarastoon, jossa ne säilyvät vaikka selain suljettai-
siin. Tämän jälkeen tiedot välitetään asiakassovelluksesta resurssipalvelimelle (koh-
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Kuva 4.8: Autorisointi Auth0-palvelua vasten epäsuoraa todennusta käyttäen.

ta 4), joka varmistaa käyttöoikeustietueen oikeellisuuden ja tarkistaa sen sisältä-
män sähköpostiosoitteen vasten järjestelmään tallennettuja käyttäjiä. Jos vastaava
käyttäjä löytyy, palvelin vastaa pyyntöön 200 OK -tilakoodilla ja käyttäjän profii-
lilla. Jos taas vastaavaa tunnusta ei ole olemassa, järjestelmä luo automaattisesti
uuden käyttäjän sähköpostiosoitteen loppuosaa vastaavaan organisaatioon. Onnis-
tuneen autentikoinnin jälkeen merkkijonona esitetty käyttöoikeustietue lisätään au-
tomaattisesti jokaiseen asiakassovellukselta palvelimelle lähtevään pyyntöön osana
Authorization-otsaketta, jotta palvelin kykenee autorisoimaan pyynnöt.

Web-palvelun näkymien osalta käytännössä katsoen kaikki asiakassovelluksen to-
teuttamat reitit ovat suojattuja, sisäänkirjautumissivu pois lukien. Suojaus toteu-
tetaan Vue Router -kirjaston mahdollistamien niin kutsuttujen navigation guards -
toimintojen avulla. Toiminnot perustuvat reitityskirjaston toteuttamiin koukkuihin
(engl. hook). Jokainen siirtymä triggeröi funktiokutsun, johon on mahdollista lisä-
tä logiikkaa, jonka perusteella siirtymä hyväksytään, peruutetaan tai uudelleenohja-
taan. Tämän sovelluksen kannalta koukuissa tarkistetaan käyttäjän JWT-tunnisteen
olemassaolo. Jos käyttäjän JWT-tunnistetta ei kyetä varmentamaan sen puutteen,
viallisuuden tai vanhentumisen takia, käyttäjä uudelleenohjataan sisäänkirjautumis-
näkymään. Muutoin istunnon katsotaan olevan pätevä ja käyttäjä ohjataan valitse-
maansa näkymään.
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4.4.3 Muita toiminnallisuuksia

Auth0-palvelun ohella asiakassovellukseen lisättiin integraatio Intercom-palveluun.
Intercom on SaaS-pilvipalvelu (engl. lyh. Software as a Service), joka mahdollistaa
reaaliaikaisen chat-palvelun upottamisen mihin tahansa SPA-ratkaisuun Intercom
Messenger -komponentin avulla. Asiakasprojektin osalta tällä haluttiin luoda pal-
velun asiakkaille mahdollisuus vaivattomaan asiakastukeen suoraan sovelluksesta kä-
sin. Teknisesti katsoen ratkaisu on asiakassovellukseen lisättävä JavaScript-kirjasto,
joka initialisoidaan tietyin parametrein halutulla hetkellä. Asiakassovelluksen osalta
tämä tarkoitti tilaa, jossa käyttäjä on onnistuneesti kirjautunut palveluun “asiakas”-
roolissa. Toisin sanoen chat-palvelua ei haluttu aktivoida assistenttien osalta. Käyt-
täjän kirjautuessa ulos sovelluksesta yhteys Intercom-palveluun suljettiin.
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5 Kehitysalustan tavoitteet ja toteutus

Kehitysalustalle asetetut tavoitteet määräytyivät pitkälti asiakasprojektin aikana
havaittujen puutteiden pohjalta. Tämä luku käsittelee kehitysalustalle asetettuja
tavoitteita ja asiakasprojektin aikana havaittuja palvelinpuolen ongelmakohtia, jon-
ka jälkeen uuden rajapintaprototyypin ja asiakassovelluspohjan teknisiä toteutuksia
kuvaillaan tarkemmin.

5.1 Yleiset tavoitteet

Kuten aiemmin todettiin, asiakasprojektin aikana toteutettu rajapinta rakennettiin
pitkälti aikaisempiin toteutuksiin perustuen, jonka johdosta sen toiminnallisuudet
eivät olleet optimaalisia asiakassovelluksen tarpeisiin nähden. Täten kehitysalusta-
vaiheen tavoitteena oli suunnitella rajapinta uudelleen alusta alkaen asiakasohjelmis-
toja ja loppukäyttäjiä ajatellen sekä korjata rajapinnan oleellisimpia ongelmakohtia.
Päämääränä oli tuottaa yhdenmukainen rajapinta, jonka käyttö olisi yksinkertais-
ta ja loogista, samalla virtaviivaistaen asiakassovelluksen toteutusta. Rajapintaan
ei pyritty toteuttamaan kaikkia asiakasprojektirajapinnan ominaisuuksia, vaan ra-
japinnan on tarkoitus toimia eräänlaisena mallina, jota vasten tulevien asiakaspro-
jektien rajapintoja voidaan myöhemmin toteuttaa.

Uudelle rajapinnalle asetettiin selkeät tavoitteet. Tärkein tavoite oli varmistaa, et-
tä rajapinta täyttää kaikki REST-arkkitehtuurimallin asettamat rajoitteet. Tämän
ohella rajapinnan toiminnan tuli perustua JSON:API-spesifikaatioon, jolla pyrit-
tiin selkeyttämään palvelimen ja asiakkaan välistä kommunikointia. Seuraavaksi tär-
keimmät tavoitteet liittyivät autentikointiin ja autorisointiin. Autentikoinnin tuli pe-
rustua avoimiin OAuth 2.0, OpenID Connect (OIDC) ja JSON Web Token (JWT)
-standardeihin, ja käyttäjän tuli pystyä tunnistautumaan järjestelmään Auth0-pal-
velua vasten. Autentikoinnin ohella autorisoinnin (valtuuttamisen eli käyttäjän oi-
keuksien) tuli olla määriteltävissä toimintokohtaisesti jokaiselle resurssille autenti-
koituneeseen käyttäjään perustuen.

Asiakassovelluksen osalta tavoitteena oli korvata aiempi asiakasprojektin tarpei-
siin toteutettu rajapinnan kommunikointiin liittyvä adapteritaso kokonaan toisella
avoimen lähdekoodiin perustuvalla kirjastolla, jonka toiminta perustuu JSON:API-
spesifikaatioon. Tarkoituksena oli hyödyntää valmiita ja testattuja kirjastoja toi-
mintavarmuuden takaamiseksi. Toisena tavoitteena oli päästä eroon muista aikai-
semman rajapinnan ehdoilla rakennetuista väliaikaisista ratkaisuista ja projektin
aikana kohdatuista sudenkuopista. Toteutetun asiakassovelluksen on määrä toimia
kehityspohjana tuleville asiakasprojekteille.

5.2 Uuden REST-rajapinnan toteutus

Uuden rajapinnan tekninen toteutus perustui Ruby on Rails -ohjelmistokehykseen
[25]. Ruby on Rails (jäljemmin Rails) on Ruby-ohjelmointikielellä laadittu, web-
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kehitykseen tarkoitettu avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys. Railsin versio 1.0 jul-
kaistiin joulukuussa 2005 ja sen kehitys jatkuu edelleen. Tämän työn osalta käytet-
tiin Railsin versiota 5.2.0, joka julkaistiin huhtikuussa 2018. Railsia voidaan käyt-
tää MVC-mallin mukaisten web-sovellusten kehitykseen, tai pelkkänä rajapinta-
toteutuksena ilman näkymiä, jolloin se soveltuu erinomaisesti asiakas–palvelin -
arkkitehtuurimallin mukaisten ratkaisujen luontiin. Tässä projektissa Railsia käy-
tettiinkin nimenomaan pelkän REST-rajapinnan toteuttamiseksi. Rails valikoitui
erityisesti aikaisemman kokemuksen perusteella sekä sen ketteryyden ja kehittyneen
ekosysteemin vuoksi. Rails-projekteja onkin erittäin helppo laajentaa Rails-yhteisön
kehittämien “gemien” (engl. gem) eli eräänlaisten lisäosien avulla. Tämä mahdollis-
taa erittäin nopean kehityssyklin, joka on ominaista Rails-projekteille.

Toteutettu rajapinta sisälsi lukuisia eri resursseja, joista olennaisempia olivat käyt-
täjä- ja organisaatioresurssit. Toteutus noudatteli olemassa olevan taustajärjestel-
män tietomallia, joskin pienin poikkeuksin. Merkittävin muutos liittyi käyttäjän
ja organisaation väliseen suhteeseen, joka oli alkuperäisessä toteutuksessa toteutet-
tu “yhden-suhde-moneen” -tyyppisesti. Uudessa toteutuksessa käyttäjän haluttiin
voivan kuulua moneen organisaatioon. Tällä muutoksella pyrittiin tekemään järjes-
telmästä joustavampi tulevia asiakasprojekteja ajatellen. Kuten aiemmin todettiin,
järjestelmän on tarkoitus toimia referenssinä tuleville projekteille, jonka vuoksi sen
toiminnallisuudet pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman joustaviksi ja geneerisik-
si.

5.2.1 JSON:API

Rajapinnan toteutus pohjautui JSON:API-spesifikaatioon. Teknisesti katsottuna toi-
minnallisuudet toteutettiin jsonapi-resources -gemin avulla, jonka avulla perinteises-
tä Rails 5 API -toteutuksesta on erittäin helppo luoda täysin JSON:API-spesifikaa-
tion mukainen rajapinta. Minimissään toteutus vaatii gemin asentamisen jälkeen
vain kahden tiedoston luomisen. Ensimmäiseksi jokaiselle rajapinnan resurssille luo-
daan oma resurssiluokka, joka periytetään jsonapi-resources -gemin oletusresurssi-
luokasta. Resurssiluokkaan määritellään minimissään mitä resurssin attribuutteja
julkisen REST-rajapinnan halutaan paljastaa ja mitä viitteitä resurssista on muihin
resursseihin.

Resurssiluokkien ohella on määriteltävä resurssikohtaiset kontrollerit. Myös nämä
periytetään gemin oletuskontrollerista. Oletuskontrolleri sisältää vakiona kaikki CRUD-
toiminnallisuudet virheenkäsittelyineen. Rails-ympäristössä näitä toiminnallisuuksia
vastaavat kontrollerin metodit ovat: index (palauttaa resurssikokoelman), show (pa-
lauttaa tietyn resurssin), create (luo uuden resurssin), update (päivittää resurssin)
ja destroy (poistaa resurssin). Oletuskontrollerin toteuttamia toiminnallisuuksia voi-
daan tarvittaessa yliajaa tai laajentaa metodikohtaisesti.

jsonapi-resources-gemin avulla luodun rajapinnan toimintaan liittyviä oletusarvo-
ja voidaan muokata gemin konfiguraatiotiedoston kautta. Näihin lukeutuvat muun
muassa attribuuttien nimeämiskäytäntöihin ja sivutukseen liittyvät asetukset. Pro-
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totyyppirajapinnan osalta attribuutit nimettiin camelCase-käytännön mukaisesti,
jolloin niitä on helpompi käsitellä asiakaspuolen JavaScript-toteutuksessa. Sivutus
toteutettiin perinteisesti sivuihin ja sivun kokoon perustuen, jolloin tietty “sivu”
sisältää pyydetyn määrän tuloksia.

5.2.2 Autentikointi

Palveluun tunnistautuminen toteutettiin asiakasprojektissa hyväksi havaittuun Auth0-
palveluun pohjautuen. Kuten asiakasprojektissa, käyttäjät tunnistetaan jokaisen
pyynnön mukana toimitettavan tunnistetietueen sisältämän sähköpostiosoitteen pe-
rusteella. Jos sähköpostiosoitetta vastaavaa käyttäjää ei löydy, luodaan järjestel-
mään automaattisesti uusi käyttäjä tätä sähköpostiosoitetta vasten. Käyttäjän li-
sääminen organisaatioon tapahtuu toistaiseksi käsin järjestelmänvalvojan toimesta.
Tätä voidaan kuitenkin helposti laajentaa tapahtumaan automatisoidusti, esimer-
kiksi organisaatiokohtaisesti.

Auth0-palvelun käyttöönoton myötä tunnistautuminen tapahtuu kokonaan Auth0-
palvelun päässä. Täten järjestelmä on tietoinen ainoastaan käyttäjän sähköpostio-
soitteesta, jota vasten tunnistautuminen tapahtuu. Koska Auth0-palvelun välittämä
JWT-tunniste on digitaalisesti allekirjoitettu, sen sisältämää tietoa ei voida mani-
puloida ilman, että tunniste mitätöityy. Järjestelmä kykenee varmistamaan, että vä-
litetty tunniste on alkuperäinen Auth0:n luoma tunniste kyseistä palvelinta varten.
Täten järjestelmä hyväksyykin vain pätevät ja voimassa olevat tunnisteet. Tunnis-
teen voimassaoloaika on oletuksena 24 tuntia. Tunnisteen varmistaminen tapahtuu
knock -gemin avulla, joka sisältää suoran tuen Auth0-palvelulle, joka tekee palvelun
integroimisen äärimmäisen yksinkertaiseksi.

5.2.3 Autorisointi

Resurssien autorisointi toteutettiin pundit-gemin avulla. Pundit mahdollistaa yksin-
kertaisen, mutta monipuolisen ja skaalautuvan valtuuttamisjärjestelmän rakentami-
sen. Punditin käyttö perustuu puhtaisiin Ruby-luokkiin ja metodeihin, eikä toteuta
omaa täsmäkieltään (engl. domain specific language, DSL), jonka vuoksi se on hel-
pommin ymmärrettävä.

Punditin käyttöönotto jsonapi-resources -pohjaisessa rajapinnassa on helpointa jso-
napi-authorization -gemin avulla. Lisäosa pyrkii olemaan oletusasetuksiltaan pikem-
minkin liian rajoittava kuin salliva. Tämä on toteutettu whitelisting-tietoturvamallin
avulla, jossa oletusarvoisesti kaikki toimet ovat kielletty ja jossa pääsy sallitaan ek-
splisiittisesti. Menetelmä on vastakohta yleisimmin käytetylle blacklisting-mallille.
Tällä pyritään vähentämään tilanteita, joissa resurssiin annettaisiin epähuomiossa
liian laveat pääsyoikeudet.

Punditin avulla pääsyoikeudet voidaan määritellä käyttäjä- ja toimintokohtaisesti jo-
kaiselle resurssille. Määrittelyt toteutetaan niin kutsuttujen politiikkojen (engl. po-
licy) avulla. Oletusarvoisesti politiikoissa määritellyt toiminnot vastaavat aiemmin
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listattuja kontrollerin CRUD-metodeja. Politiikoissa määritellyt metodit palautta-
vat totuusarvomuuttujan, jonka perusteella pyyntö evätään tai sallitaan. Metodeissa
voidaan vertailla tunnistautunutta käyttäjää pyydettyä resurssia vasten, jolloin on
esimerkiksi mahdollista tarkistaa, että resurssia päivittävä taho (eli tunnistaunut
käyttäjä) on sama kuin resurssin luoja.

Resurssikohtaisen autorisoinnin ohella Pundit mahdollistaa myös resurssien rajaa-
misen. Tämän toiminnallisuuden avulla käyttäjälle voidaan palauttaa vain tietty os-
ajoukko tietueita, joihin hänellä on pääsy. Täten tietueita voidaan rajata esimerkiksi
käyttäjän rooliin tai muihin attribuutteihin perustuen. Tämä mahdollistaa dynaami-
set resurssikokoelmat, jotka yksinkertaistavat etenkin asiakassovellusten toteutusta.

Prototyyppirajapinnan osalta resurssien rajaaminen näkyi esimerkiksi käyttäjät-
kokoelman toiminnassa. Pyydettäessä kokoelmaa (GET /users) järjestelmän yllä-
pitäjänä, palauttaa järjestelmä kaikki järjestelmän käyttäjät, kun taas tavallisena
käyttäjänä palvelin palauttaa vain ne käyttäjät, jotka kuuluvat samoihin organi-
saatioihin kuin käyttäjä itse. Toisin sanoen käyttäjä on oikeutettu näkemään vain
nämä käyttäjät. Täten kaikkien käyttäjien listaamiseen voidaan käyttää yhtä kut-
sua, kun se muuten vaatisi ensin käyttäjän organisaatioiden selvittämisen (GET
/users/:id/organizations) ja tämän jälkeen jokaisen organisaation käyttäjien hake-
misen GET /organizations/:id/users -pyynnöillä. Jäljempi ratkaisu kasvattaa siis
verkkopyyntöjen määrää ja täten hidastaa palvelun toimintaa niin prosessoinnin
kuin siirrettävän datan osalta. Ylimääräisten verkkopyyntöjen ohella ratkaisu mo-
nimutkaistaa asiakassovelluksen toimintaa, sillä useampi pyyntö kasvattaa alttiutta
esimerkiksi verkkovirheille, joka taas lisää virheidenkäsittelyn kompleksisuutta. Sa-
moin vastausten hallinta monimutkaistuu, sillä tuloksista tulee ensin luoda kokoelma
ja tämän jälkeen poistaa kokoelmasta mahdolliset kaksoiskappaleet.

5.3 Asiakassovelluksen esimerkkitoteutus

Asiakassovellus pohjautui löyhästi asiakasprojektin aikana toteutettuun sovelluk-
seen. Toteutuksesta pyrittiin luomaan mahdollisimman uudelleenkäytettävä jättä-
mällä siitä pois kaikki asiakaskohtaiset toiminnallisuudet. Kuten aiemmin todettiin,
sovelluksen on tarkoitus toimia helposti laajennettavana pohjana tuleville asiakas-
projekteille.

Suurimmat eroavaisuudet asiakasprojektin aikana toteutettuun asiakassovellukseen
liittyivät sovelluksen monimutkaisuuteen. Asiakasprojektin rajapinnan puutteiden
vuoksi sovellukseen jouduttiin tekemään useita ylimääräisiä ratkaisuja, joiden avul-
la rajapinnan ongelmia kyettiin kiertämään. Uuden JSON:API-rajapinnan myötä
kaikista ylimääräisistä ratkaisuista, kuten käsin laaditusta asiakassovelluksen adap-
terikerroksesta, voitiin luopua. Adapterikerros korvattiin vastaavalla JSON:API-
rajapinnoille tarkoitetulla avoimen lähdekoodin ratkaisulla. Käytännössä tämä näkyi
vähentyneenä ohjelmakoodin määränä sekä yksinkertaisimpina sovelluksen sisäisinä
ohjelmointirajapintoja.

Kuvassa 5.1 on esitetty rajapinnan palauttama GET /users?include=organizations
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-pyyntöä koskeva vastaus, joka havainnollistaa JSON:API-spesifikaation mukais-
ta vastausta. Pyyntö kohdistettiin rajapinnan käyttäjät-resurssiin ja sen include-
parameteri kuvastaa JSON:API-standardin yhdistelmädokumentit-ominaisuutta, jon-
ka myötä vastaukseen sisällytettiin käyttäjän organisaatiot. Tämän ohella vastaus
sisältää sivutukseen liittyvää metatietoa ja HATEOAS-periaatteen mukaiset linkit
resursseihin. Kuvassa 5.2 on esitetty esimerkin mukainen normalisoituna ja vietynä
Vuex-varastoon.

Kuva 5.1: Rajapinnan palauttama JSON:API-spesifikaation mukainen vastaus.

Autentikoinnin osalta sovelluksen autentikointipalvelu kirjoitettiin kokonaan uudel-
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Kuva 5.2: Rajapinnan vastaus normalisoituna ja Vuex-varastoon vietynä.

leen. Uusi palvelu on toiminnoiltaan robustimpi ja perustuu Auth0-palvelun aset-
tamiin uusiin suosituksiin. Suurimpana eroavaisuutena on kirjautumissivun sijaitse-
minen Auth0-palvelun päässä, kun se aikaisemmin oli toteutettu erillisenä Auth0-
palvelun tarjoamana JavaScript-kirjastona, joka liitettiin osaksi Vue.js-toteutusta.
Uusi ratkaisu on tietoturvallisempi, sillä se toteuttaa OAuth 2.0 -protokollan mukai-
sen epäsuoran valtuutustavan standardin suositusten mukaisesti. Tämä ratkaisutapa
mainittiin myös suositeltavana tapana tutkielman teoriataustan yhteydessä. Ohjel-
makoodin osalta uusi ratkaisu oli koodirivien lukumäärän osalta moninkertaisesti
kompaktimpi ja täten huomattavasti selkeämpi.

Vuex-tilanhallinnan osalta moduulit päätettiin eriyttää erillisiin nimiavaruuksiin.
Asiakasprojektin toteutuksessa kaikki moduulit olivat määritelty samaan nimiava-
ruuteen, jolloin kehittäjän oli esimerkiksi mahdollista kutsua epähuomiossa väärää
toimintoa, tai yliajaa jonkin toisen moduulin toteuttama toiminto toisessa moduu-
lissa.

Asiakassovellukseen toteutettiin myös muutamia yleismallisia komponentteja. Näis-
tä esimerkkinä toimikoon eräänlainen latausindikaattorikomponentti asynkronisten
operaatioiden hallintaan. Kyseessä on käärekomponentiksi rakennettu toteutus, jota
voidaan käyttää esimerkiksi sovelluksen reittejä vastaavien näkymien pohjana. Reit-
tiin siirryttäessä Vue.js lataa reitille määritellyn komponentin, jossa usein kutsutaan
tiettyjä rajapinnan resursseja näkymässä tarvittavien tietojen näyttämiseksi. Nämä
kutsut tapahtuvat asynkronisesti Vuex-varaston kautta, jolloin komponentin sisäl-
töä ei voida näyttää, ennen kuin tieto on haettu palvelimelta ja pyynnöt ovat suo-
riutuneet. Usein tähän vaadittava logiikka, eli pyyntöjen seuranta ja erilaiset käsit-
telijäfunktiot, toteutetaan reittikohtaisesti erikseen jokaiselle komponentille. Toisin
sanoen jokainen asynkronisiin kutsuihin perustuva komponentti toteuttaisi saman-
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kaltaiset toiminnallisuudet.

Latausindikaattorikomponentin osalta tämä logiikka on sisäänrakennettu kompo-
nenttiin, jolloin se on uudelleenkäytettävissä. Komponenttia on tarkoitus käyttää
käärekomponenttina, jolloin se ympäröi asynkronisia kutsuja hyödyntävän kompo-
nentin. Käärekomponentille tarvitsee vain välittää tieto suoritettavista pyynnöistä,
joiden perusteella se vahtii näitä pyyntöjä ja näyttää latausindikaattorin, kunnes
kaikki pyynnöt ovat suoriutuneet. Käärekomponentti hyödyntää slots-määrittelyjä
ja toteuttaa kolme eri tilaa: “käynnissä”, “valmis” ja “virhe”. Näistä “valmis”-tilan si-
sällöksi tulee määritellä mitä komponentin halutaan näyttävän, kun pyynnöt ovat
suoriutuneet. “Virhe”-tilan osalta komponentti näyttää oletuksena palvelimelta pa-
lautuneen virheilmoituksen, jos jokin pyynnöistä epäonnistuu. Latausindikaattori-
komponentti on oiva esimerkki yleismallisesta komponentista, jonka avulla vältytään
toistuvan ohjelmakoodin kirjoittamiselta. Samalla se parantaa ylläpidettävyyttä, sil-
lä komponenttia on helppo päivittää esimerkiksi, jos rajapinnan palauttamien vir-
heilmoitusten rakenne vaihtuu.

Muita asiakassovellukseen toteutettuja komponentteja olivat tiedostojen lähetyk-
seen tarkoitettu komponentti sekä eräänlaiset kokoelmakomponentit, jotka toteut-
tivat yleisimmin käytettyjä käyttöliittymäelementtejä. Komponentteja hyödynnet-
tiin esimerkiksi käyttäjien ja organisaatioiden listauksessa. Kokoelmakomponentit
toteutettiin Vuetify-kirjaston komponentteja yhdistelemällä.
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6 Arviointi

Tässä luvussa arvioidaan tutkielman tuloksia asiakasprojektin ja kehitysalustavai-
heen osalta. Arviointi tapahtuu toteutettujen artefaktien sekä tutkielmalle asetettu-
jen tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmän pohjalta. Lopuksi esitetään ideoita
kehitysalustavaiheen aikana toteutetun järjestelmän parantamiseksi.

6.1 Asiakasprojektin arviointi

Asiakasprojektia voidaan arvioida tämän tutkielman osalta kahdesta eri näkökul-
masta. Ensimmäinen näkökulma liittyy projektin arviointiin asiakkaan ja toimek-
siantajan liiketoiminnan kannalta. Toinen näkökulma on tulosten arviointi tutkiel-
man tutkimuskysymysten kannalta, joista asiakasprojektin kannalta oleellisimpia
kysymyksiä olivat TK2 ja osittain myös TK3.

Asiakkaan ja toimeksiantajan kannalta asiakasprojektin voidaan katsoa onnistuneen
sille asetettujen tavoitteiden puitteissa. Projekti pysyi aikataulussaan ja palveluun
kyettiin toteuttamaan tärkeimpien vaatimusten ohella myös lukuisia pienempiä lisä-
ominaisuuksia. Projektin onnistumista kuvastaa myös palvelun onnistunut julkaisu
ja tasainen käyttöaste. Järjestelmä vietiin tuotantoon helmikuussa 2018 ja on ollut
aktiivisessa käytössä ongelmitta siitä lähtien. Täten liiketoiminnan kannalta projek-
tin voidaan katsoa onnistuneen niin toimeksiantajan kuin asiakkaankin näkökulmas-
ta.

Tämän tutkielman osalta asiakasprojektin tärkein tavoite oli tuottaa teoriataustan
pohjalta vastaus tutkielman toiseen tutkimuskysymykseen, jonka tarkoitukse-
na oli selvittää miltä osin toimeksiantajan nykyisin toteuttamat rajapinnat täyttävät
REST-rajapintojen ominaispiirteet ja hyvinä pidetyt käytännöt. Tässä tapauksessa
tarkasteltava rajapinta oli asiakasprojektin aikana toteutettu ulkoinen rajapinta, jo-
ka toteutettiin nykyisen taustajärjestelmän ehdoilla, täten kuvastaen rajapintojen
nykyistä tilaa.

Rajapinnasta tunnistettiinkin useita ongelmakohtia. Fieldingin [4] määrittelemien
viiden pakollisen REST-rajoitteen osalta asiakasprojektin rajapinnan voidaan kat-
soa täyttävän näistä kolme. Täyttyneet rajoitteet ovat asiakas–palvelin -malli, tilat-
tomuus sekä kerroksittaisuus. Puutteet liittyvät välimuisti - ja yhdenmukainen raja-
pinta -rajoitteisiin. Välimuisti -rajoitetta rajapinta ei toteuta lainkaan. Näiden puut-
teiden vuoksi rajapintaa ei voida kutsua aidoksi REST-rajapinnaksi Fieldingin mää-
ritelmien mukaan.

Yhdenmukainen rajapinta -rajoitteen rajapinta täyttää vain osittain. Kuten teoria-
taustassa todettiin, rajoite sisältää neljä alirajoitetta. Ensimmäisen alirajoitteen mu-
kaan rajapinnan toteutuksen tulee olla resursseihin perustuva, eli resursseilla tulee
olla yksilöivä URI-tunniste. Tämän alirajoitteen rajapinta täyttää osittaisesti. Ra-
japinnan resursseilla on yksilöivät tunnisteet, mutta niiden muokkaaminen tapahtuu
osittain väärien HTTP-metodien tai proseduurien avulla. Rajapintaa voidaankin pi-
tää eräänlaisena sekoituksena REST- ja RPC-mallin mukaisia rajapintoja.
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Rajapinnan käyttäjien kannalta oleellisimmat ongelmat liittyvät rajapinnan resurs-
sien toteutukseen sekä HTTP-tilakoodien väärinkäyttöön. Resurssien toteutuksen
osalta ongelmaksi muodostuvat etenkin rajapinnan epäsäännöllisyydet ja toisinaan
ilmenevät RPC-mallin mukaiset proseduraaliset operaatiot. Osasyynä tähän on jär-
jestelmän tekninen rajoite, joka rajoittaa sisäkkäisten resurssien määrän kolmeen.
Tämän johdosta pyynnön konteksti voidaan joutua määrittelemään osana pyynnön
parametreja (engl. query parameters) URI-polun sijasta. HTTP-metodien osalta on-
gelmat liittyvät myöskin epäsäännöllisyyksiin. Esimerkiksi osa resursseista odottaa
POST-metodin sisällön olevan oikeaoppisesti määritelty JSON-muotoon osaksi pyyn-
nön sisältöä (engl. request body), kun taas osa resursseista odottaa sisällön liitettä-
väksi osaksi pyynnön parametreja.

Proseduraalisten etäkutsujen osalta esimerkkinä on ominaisuus, jonka avulla asia-
kas voi lähettää viestin järjestelmän ylläpitäjälle asiakassovelluksesta käsin. Toimin-
to tapahtuu tiettyyn käyttäjään, eli tässä tapauksessa sisäänkirjautuneeseen käyt-
täjään, kohdistuvalla POST-pyynnöllä /person/:id/tosystemmessage -resurssiin.
REST-mallin mukaisesti tosystemmessage:n voitaisiin olettaa olevan jokin kysei-
seen henkilöön liittyvä aliresurssi, vaikka kyseessä onkin proseduuri. Vaihtoehtoinen
ja loogisempi toteutus olisikin kokonaan erillisen support-requests -resurssin luo-
minen, jota kutsuttaisiin POST /support-requests -pyynnöllä. Erillinen resurssi
mahdollistaisi myös viestien hallinnoinnin, jolloin käyttäjä voisi hakea aikaisemmin
lähettämänsä viestit loogisesti GET /support-requests -pyynnöllä.

Tilakoodien osalta palvelin vastaa pyyntöihin aina 200 OK -tilakoodilla pyynnön lop-
putulemasta huolimatta. Täten asiakas ei voi olla varma, miten pyyntö käsiteltiin
ja esimerkiksi virheiden käsittely jää kokonaan asiakkaan pääteltäväksi. Oletuksena
palvelin palauttaa tyhjän vastauksen, jos operaatio epäonnistui. Täten esimerkiksi
autentikoitumisen osalta epäonnistuneen autentikoinnin varsinainen syy jää epäsel-
väksi, jonka vuoksi asiakassovelluksessa ei kyetä esittämään tarkempaa virheilmoi-
tusta. Ongelma korostuu tiettyjen resurssien, kuten liitetiedoston tallentamisen yh-
teydessä, koska asiakassovellus ei tiedä kuinka tiedoston tallentamisen kanssa kävi,
eikä täten tiedä tulisiko operaatiota yrittää uudelleen. Ainoa tapa selvittää palve-
limen tila on pyytää lista liitetiedostoista ja tarkastaa sisältääkö vastaus kyseisen
tiedoston.

Muita rajapinnan ongelmia ovat sen lukuisat rajoitteet, kuten puuttuva tuki yhdis-
telmädokumenteille eli aliresurssien liittämiseksi osaksi vastausta, jonka vuoksi re-
sursseja joudutaan hakemaan tai päivittämään useammalla pyynnöllä, kuten käyttä-
jän organisaation osalta kuvassa 4.6. Tämä hidastaa asiakassovelluksen suoritusky-
kyä, tekee siitä virhealttiimman ja monimutkaistaa sen toimintaa. Tämän ohella se
lisää palvelimelle kohdistuvaa kuormaa. Rajapinta ei myöskään tue sivutusta, jolloin
kaikki asiakassovelluksessa tarvittavat resurssit täytyy hakea kerralla. Tämä ei ol-
lut toteutetun web-palvelun kannalta suuri ongelma sen pienen datamäärän vuoksi,
mutta datamäärien kasvaessa tämän kaltainen ratkaisu muodostuu ongelmallisek-
si. Loppukäyttäjien kannalta tämä näkyy web-palvelun käytön hidastumisena, joka
taas heikentää palvelun käyttökokemusta.
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Rajapintaan kohdistuu myös lukuisia pienempiä ongelmia. Rajapinnan resurssit pal-
jastavat muun muassa sisältöä, jotka ovat rajapinnan käytön kannalta epäoleellisia.
Näitä tietoja ovat esimerkiksi palvelimen tietojärjestelmään tallennettujen objektien
entiteettiavaimet, jotka ovat olennaisia vain järjestelmän sisäisen toiminnan kannal-
ta. Rajapinnan paljastamat attribuuttien voidaankin katsoa kuvastavan taustajär-
jestelmän tietomalleja. Myös rajapinnan resurssien rakenteet ja nimeämiskäytännöt
ovat pitkälti taustajärjestelmän tietomallin mukaisia, eivätkä kuvasta resurssien tar-
koitusta rajapinnan käyttäjälle tarpeeksi selkeästi, täten hankaloittaen rajapinnan
käyttöä.

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta tarkoitus oli selvittää, kuinka REST-
rajapintojen suunnitteluvalinnat vaikuttavat asiakassovellusten toimintaan. Kuten
edellisessä luvussa nähtiin, asiakassovellusten tekninen toteutus hankaloituu huo-
mattavasti, jos rajapintaa ei ole alun perin suunniteltu rajapinnan käyttäjien näkö-
kulmasta. Esimerkkinä tästä toimi asiakasprojektin aikana toteutettu rajapinta ja
sitä vastaava asiakassovellus, johon jouduttiin tekemään lukuisia ylimääräisiä rat-
kaisuja rajapinnan puutteiden kiertämiseksi.

Tutkimuskysymysten ohella asiakasprojektin tavoitteena oli arvioida asiakassovel-
luksen teknologiavalintojen soveltuvuutta tulevia asiakasprojekteja varten. Asia-
kassovelluksen käyttöliittymätoteutuksessa hyödynnetty Vuetify-kirjasto osoittautui
erinomaiseksi valinnaksi sen kattavan komponenttitarjonnan ja selkeän dokumentaa-
tion vuoksi. Täten aikaa ei kulunut näkymien ja komponenttien tyylien määritte-
lyyn vaan toiminnallisuuksien toteuttamiseen valmiiden komponenttien pohjalta.
Tämä oli eritoten tärkeää koska asiakasprojektissa ei ollut käytettävissä graafikkoa
tai käyttöliittymäsuunnittelijaa, joka olisi suunnitellut sovelluksen ulkoasun alusta
alkaen. Vuetifyn avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu oli hyvä valinta myös sen
laajahkon käyttäjäkunnan vuoksi, jonka myötä komponenttien toiminta on katta-
vasti testattu eri web-selaimilla. Projektin aikana toteutettava testaus olisi muutoin
vaatinut runsaasti resursseja. Kirjaston valintaan liittyi tiettyä epävarmuutta, sillä
projektin aloitusvaiheessa Vuetifyn kaltaisia toteutuksia oli monia. Valinnan voidaan
kuitenkin katsoa onnistuneen, sillä nykyisin kirjasto on noussut käyttäjämääriltään
ylivoimaisesti suosituimmaksi vaihtoehdoksi Vue.js-sovellusten käyttöliittymien te-
koon.

6.2 Kehitysalustan arviointi

Kehitysalustalle asetetut tavoitteet koostuivat parannellun taustajärjestelmää mu-
kailevan rajapinnan kehittämisestä ja esimerkkisovelluksesta, jota voitaisiin hyödyn-
tää tulevissa projekteissa. Tavoitteena oli luoda uusi prototyyppi rajapinnan tär-
keimmistä toiminnoista tutkielmalle asetettuun TK1:een pohjautuen sekä TK2:ssa
havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Prototyypin ei ollut tarkoitus toteuttaa kaik-
kia nykyisen taustajärjestelmän toiminnallisuuksia, vaan toimia referenssinä nykyi-
sen taustajärjestelmän jatkokehitykselle.

Uusi rajapintaprototyyppi täyttää kaikki REST-arkkitehtuurimallin asettamat ra-
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joitteet aina hyperlinkkejä myöden ja sen toiminta perustuu avoimeen JSON:API-
spesifikaatioon. JSON:API-spesifikaation käyttöönoton katsotaan virtaviivaistavan
myös ohjelmistokehitysprosessia sillä tarkoin määritellyt normit auttavat vähentä-
mään eri kehitystiimien välisiä keskusteluja siitä, kuinka rajapinnan tulisi toimia.

JSON:API-spesifikaation käyttöönoton myötä tarvetta Swagger-tyyppiselle dynaa-
miselle rajapintadokumentaatiolle ei nähty, koska tarkoin määritelty spesifikaatio
kuvaa miten pyynnöt ja vastaukset tulee muodostaa. Täten kaikki spesifikaatiota
noudattelevat rajapinnat toimivat samoin säännöin ja kehittäjät voivat epäselvissä
tilanteissa turvautua spesifikaatioon. Käytännössä rajapinnan osalta tarvitsee do-
kumentoida vain mitä resursseja ja attribuutteja rajapinta paljastaa. Käsin toteu-
tettavan dokumentaation sijasta tähän voidaan käyttää JSON-pohjasia skeemoja,
jolloin niitä voidaan hyödyntää myös pyyntöjen validointiin.

Asiakassovelluksen osalta JSON:API-spesifikaatioon perustuva rajapinta mahdollisti
asiakasprojektissa toteutetun adapterikerroksen korvaamisen avoimen lähdekoodin
toteutuksella. Tämän johdosta kehitysalustan asiakassovelluspohja muodostui tältä
osin yksinkertaisemmaksi, koska resurssikohtaisista erityiskäsittelyistä voitiin luo-
pua. Valmiin kirjaston hyödyntämisen myötä asiakasohjelmiston REST-rajapintaa
koskevasta ohjelmointirajapinnasta tuli myös kattavammin testattu ja dokumentoi-
tu.

Palvelinohjelmistoon kyettiin toteuttamaan tärkeimmiksi määritellyt resurssit ja toi-
minnallisuudet. Resurssien osalta näihin lukeutuivat käyttäjä-, organisaatio- ja teh-
täväresurssit. Tärkeimpiin toiminnallisiin vaatimuksiin kuuluivat OIDC-protokol-
laan pohjautuva käyttäjän tunnistaminen Auth0-palvelua vasten sekä epäsuoraan
valtuuttamiseen perustuva autorisointi OAuth 2.0 -protokollaan perustuen.

Toteutetun kehitysalustan riippuvuus kolmannen osapuolen Auth0-pilvipalveluun
ei sinänsä katsota asettavan rajoitteita, sillä palvelun toiminta perustuu avoimiin
OAuth 2.0, OIDC ja JWT-standardeihin. Näitä standardeja voidaankin pitää tä-
män hetkisinä de facto -standardeina autentikoinnin ja autorisoinnin osalta. Tä-
män johdosta Auth0-palvelusta mahdollinen luopuminen ei vaikuttaisi rajapinnan
tai asiakassovelluksen toimintaan merkittävällä tavalla. Auth0-palvelun katsotaan
kuitenkin vähentävän palvelinpuolelle tarvittavan logiikan määrää ja samalla hel-
pottavan eri asiakasprojekteihin liittyvien käyttäjien hallintaa.

Asiakassovelluksen teknologiavalintojen osalta Vue.js ja sen eri liitännäiset osoittau-
tuivat erinomaiseksi valinnaksi SPA-mallin mukaisten ratkaisujen toteuttamiseksi.
Kehys osoittautui todella selkeäksi ja sitä pidettiin helpommin omaksuttavampana
vaihtoehtona React-kehykselle, johon muutama aikaisempi toimeksiantajan projek-
ti pohjautui. Eräs merkittävä tekijä tähän liittyen oli toimeksiantajan aikaisempi
Angular-kehykseen pohjautuva kokemus. Vue.js ja Angular omaavat tiettyjä yh-
tymäkohtia esimerkiksi näkymän HTML-mallipohjien syntaksin osalta. React taas
pyrkii olemaan täysin JavaScript-pohjainen kehys toteuttaen oman JSX-pohjaisen
syntaksinsa, joka voi tuntua oudolta tai hankalasti ymmärrettävältä muihin kehyk-
siin tottuneelle.

Vue.js ja Reactin osalta merkittävin ero aikaisempiin toteutuksiin verrattuna liittyi
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sovelluksen tilanhallintaan. Vuex osoittautui helposti ymmärrettäväksi ja yksinker-
taiseksi verrattuna React-maailmasta tuttuun Redux-kirjastoon, jonka ongelmaksi
mainittiin tiedostojen ja niin kutsutun täytekoodin (engl. boilerplate code) määrä.
Reduxin osalta lähestymistapaa perustellaan usein sillä, että se pyrkii olemaan to-
teutukseltaan mahdollisimman läpinäkyvä. Sovellusten laajentuessa toistuvan täy-
tekoodin ja tiedostojen määrä kuitenkin kasvaa nopeasti, joka lisää kehittäjälle koi-
tuvaa niin kutsuttua kognitiivista kuormaa. Vuex:ssa tärkeimmät ja yleisimmin käy-
tetyt toiminnot on pyritty abstrahoimaan osaksi kirjastoa, jolloin kehittäjän kannal-
ta vastaava “ylimääräinen” ohjelmakoodi pysyy piilossa. Vue.js:n eduiksi katsottiin
myös kirjaston selkeä ja kattava dokumentaatio. On kuitenkin hyvä huomata, ettei
Redux ole ainoa kirjasto tilanhallintaan, vaan Vuex:iä vastaavia kirjastoja löytyy
myös Reactille, tosin ei virallisesti tuettuna.

Kolmas tärkeä seikka oli olennaisimpien liitäntöjen, eli tilanhallinnan ja reitityk-
sen, olevan virallisesti tuettuja liitäntöjä Vue.js-kehykselle, jolloin niiden kehitys ja
dokumentaatio kulkevat käsi kädessä. Tämän johdosta kirjastojen versiot ovat aina
yhteensopivia keskenään. Tämä poikkeaa React-kehyksestä, jossa vastaavat kirjastot
ovat epävirallisia ja eri tahojen kehittämiä ja täten myös kehittyvät eri tahtiin.

Neljännen tutkimuskysymyksen osalta toteutuneen artefaktin lopullinen hyö-
dyllisyys toimeksiantajalle jää nähtäväksi, koska taustajärjestelmän varsinainen jat-
kokehitys ei kuulunut tämän tutkielman puitteisiin. Kehitysalustan täysimääräinen
hyödyntäminen vaatii resursseja, mutta jos yrityksen päämääränä on virtaviivaistaa
tulevien asiakasprojektien kulkua, ei tämän tulisi asettua esteeksi nykyisen rajapin-
nan jatkokehittämiselle. Tutkielman aikana kerrytettyjen kokemusten perusteella ke-
hitysalusta nopeuttaa ja selkeyttää projektien toteuttamista huomattavasti. Tarkkaa
spesifikaatiota noudatteleva rajapinta mahdollistaa myös monien valmiiden kirjas-
tojen ja työkalujen käytön, joka virtaviivaistaa ohjelmistokehitystä niin palvelimen
kuin asiakassovellusten osalta. Tätä tutkimuskysymystä tarkastellaan myös tutkiel-
man pohdintaluvussa.

Valitettavan monesti liiketoiminnan kannalta pidetään merkityksettömänä sitä, mi-
ten tekninen ratkaisu toimii kunhan se vain tuottaa rahallisesti voittoa. On kuitenkin
tärkeää huomioida suunnitteluvalintojen vaikutukset projektien mahdollisen kulun
kannalta. Väärin tai kehnoin suunnitteluvalinnoin toteutettu projekti valmistuu hi-
taammin ja sen kulku on vaikeammin ennustettavissa. Tämän lisäksi se on erityisesti
alttiimpi erilaisille ongelmille, joiden selvittämiseksi kuluu ylimääräisiä resursseja.
Nämä seikat muodostuvat riskitekijöiksi yrityksen liiketoiminnan kannalta, eivätkä
täten ole yrityksen kannalta suotavia.

6.3 Jatkokehitysideat

Tässä luvussa kuvatut jatkokehitysideat liittyvät tutkielman aikana toteutettuun
kehitysalustaan. Asiakasprojektin osalta jatkokehitysideoita ei ollut, koska kaikki
vaatimukset saatiin toteutettua ja projekti oli tätä myöten päätöksessään.

Ensimmäinen jatkokehitysidea liittyy GraphQL-tuen lisäämiseksi, jonka myötä asia-
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kassovelluksen ja palvelimen välinen kommunikointi voitaisiin toteuttaa REST-ra-
japinnan sijasta, tai sen ohella, GraphQL-tekniikalla. GraphQL on Facebookin alun
perin vuonna 2015 kehittämä kyselykieli, joka pyrkii olemaan tehokkaampi, moni-
muotoisempi ja joustavampi vaihtoehto REST-rajapinnoille. Yksinkertaisuudessaan
GraphQL siirtää kyselylogiikan kokonaan asiakassovelluksen päähän. Täten asia-
kassovellus voi tarkoin määritellä mitä tietoja se palvelimelta kulloinkin tarvitsee.
Käytännössä tämän katsotaan virtaviivaistavan asiakassovellusten kehitystä.

Kuten kaikkiin teknologioihin, myös GraphQL-tekniikkaan liittyy tiettyjä rajoittei-
ta ja haasteita. Ensimmäinen rajoite liittyy välimuistin hallintaan, sillä kyselyitä on
hankalampi tallentaa välimuistiin, toisin kuin REST-rajapinnan kanssa kommuni-
koitaessa. Tämä johtuu kyselyiden kohdistumisesta yhteen päätepisteeseen, jolloin
HTTP-spesifikaation mukaista välimuistinhallintaa ei voida hyödyntää. Välimuis-
tiongelmat voivat vaikuttaa heikentävästi järjestelmän suorituskykyyn ja lisätä pal-
velimelle kohdistuvaa kuormaa.

Toinen GraphQL:ään liittyvä rajoite tai pikemminkin haaste liittyy kyselyiden pro-
sessointiin, sillä asiakkaan on mahdollista luoda monimutkainen kysely, jonka lopul-
linen vastaus koostuu useasta eri aliresurssista. Tämän johdosta kysely voi muodos-
tua erityisen raskaaksi operaatioksi palvelimen puolella. Tätä ongelmaa voidaan osit-
tain välttää asettamalla palvelimelle rajoitteita kyselyiden kompleksisuuksien suh-
teen. Rajoitteet voivat liittyä esimerkiksi sisäkkäisten aliresurssien maksimimäärään
tai rekursiivisten operaatioiden estoon. On tärkeää myös huomata, että JSON:API-
spesifikaatio paikkaa monia REST-rajapintoihin yleisimmin liitettäviä ongelmia ja
täten kaventaa GraphQL:n etuja. Esimerkkinä tästä on JSON:API-spesifikaation
tarjoamia tuki vain tiettyjen kenttien hakemiseksi (engl. sparse fieldsets), jota pide-
tään samalla yhtenä GraphQL:n suurimmista eduista. Kehitysalustaan sisällytetyn
JSON:API-spesifikaation käyttöönoton myötä GraphQL:n ei nähty tuovan merkit-
tävää etua asiakassovelluksen näkökulmasta.

Toinen jatkokehitysidea liittyy vahvasti REST-mallin ohjelmakoodi tarvittaessa -
rajoitteeseen, johon pohjautuen palvelimella tulisi olla mahdollisuus määritellä asia-
kassovelluksessa suoritettavaa logiikkaa. Aikaisempien kokemusten perusteella eten-
kin käyttöoikeuksiin liittyvää logiikkaa toistetaan usein sekä palvelimen että asiakas-
sovelluksen puolella. Esimerkkinä tästä voi olla tiettyjen toiminnallisuuksien piilot-
taminen sovelluksen käyttöliittymästä käyttäjän rooleihin perustuen. Usein tämä on
toteutettu ehtolausekkeiden avulla, jolloin asiakassovellukseen toteutettava logiikka
on käytännössä sama kuin palvelimella. Tämän välttämiseksi rajapinta voisi paljas-
taa resurssiin kohdistuvat käyttöoikeudet osana vastausta tietyn kyselyparametrin
myötä (esimerkiksi ?privileges=true). Vastaus sisältäisi C(R)UD-operaatioiden
mukaiset kentät ja niitä vastaavat totuusarvomuuttujat. Tällöin ehtolausekkeiden
logiikkaa voitaisiin ylläpitää palvelimella, joka vähentäisi asiakassovelluksen virhealt-
tiutta sekä helpottaisi palvelun jatkokehitystä ja ylläpitoa.

Käyttöoikeuksien ohella myös asiakassovelluksessa toteutettaviin lomakkeisiin liit-
tyvää logiikkaa voitaisiin ylläpitää palvelimella. Tällöin rajapinta voisi palauttaa
pelkkien resurssin attribuuttien nimien ja arvojen ohella myös attribuuttikohtaiset
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tyypit ja validointimäärittelyt. Täten asiakassovellukseen olisi mahdollista toteuttaa
lomakekomponentti, joka muodostaisi lomakkeen kentät ja validoinnit palvelimelta
palautettujen vastausten perusteella.

Kolmas jatkokehitysidea liittyy nykyisen, asiakasprojektissakin hyödynnetyn, taus-
tajärjestelmän jatkokehitykseen. Jos rajapintaa lähdetään jatkokehittämään JSON:API-
spesifikaation suuntaan, sen toimintoja olisi hyvä verifioida erillistä testisovellusta
vasten. Testisovellukseen määriteltäisiin resurssikohtaiset testit JSON:API-spesifi-
kaatioon perustuen, jolloin testeissä suoritettaisiin pyyntöjä konfiguroidun palveli-
men eri resursseihin ja varmistettaisiin, että palvelin toimii spesifikaation mukaisesti.
Testisovellusta voitaisiin myöhemmin ajaa automatisoidusti esimerkiksi jatkuvan in-
tegraation yhteydessä, jolloin mahdolliset regressiovirheet voitaisiin huomata ennen
version tuotantoon viemistä.
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7 Pohdinta

Tässä luvussa pohditaan tutkielman toteutumista tutkimusmenetelmän ja -prosessi-
en kannalta sekä arvioidaan tutkielman tuloksia sille asetettujen tutkimuskysymys-
ten ja kokemusten pohjalta. Samalla pohditaan toteutuneiden tulosten luotettavuut-
ta ja kuinka ne soveltuvat toimeksiantajan ympäristöön.

7.1 Tutkielman taustat

Ennen tutkielmaa koskevan tutkimusprosessin pohdintaa on hyvä selventää tutkiel-
man taustoja. Tutkielma käynnistyi alun perin syksyllä 2017 Agileo Oy:n tavoit-
teesta virtaviivaistaa asiakas–palvelin -mallin mukaisten web-pohjaisten ohjelmis-
tojen toteuttamista. Alkuperäisenä visiona oli luoda joukko käyttöliittymäkompo-
nentteja, joita yhdistelemällä voitaisiin nopeuttaa asiakassovellusten toteuttamista.
Komponenttien oli tarkoitus toteuttaa joukko ennalta määriteltyjä toiminnallisuuk-
sia rajapinnan toteuttamien CRUD-operaatioiden mukaisesti, jolloin komponenttien
toiminnallisuudet heijastaisivat niille määriteltyjä rajapinnan resursseja. Täten asia-
kasprojekteissa toteutettavien toiminnallisuuksien katsottiin teoriassa olevan mah-
dollista toteuttaa pelkästään erilaisia yleisluontoisia komponentteja yhdistelemällä.

Tutkielman alkuvaiheen aikana toteutetun asiakasprojektin edetessä kävi kuitenkin
nopeasti ilmi, ettei nykyistä rajapintaa voitu hyödyntää tähän tarkoitukseen sellai-
senaan rajapinnan puutteiden vuoksi. Tämän ohella asiakasprojektin aikana havait-
tiin ristiriitoja tutkielman vision ja asiakassovellusta koskevien vaatimusmäärittely-
jen suhteen, sillä komponenttien toimintaa ei nähty mahdollisena toteuttaa niin, että
ne kattaisivat eri asiakkaiden vaihtelevat vaatimukset myös tulevissa projekteissa.

Tarkoin määriteltyjen toiminnallisuuksien sijasta vaihtoehtona olisi ollut rakentaa
käyttöliittymäkomponentit asiakasprojektikohtaisesti laajennettaviksi erilaisten lii-
täntöjen avulla. Tämän katsottiin kuitenkin lisäävän komponenttien kompleksisuut-
ta tarpeettomasti. Näiden ongelmien johdosta alkuperäisestä ideasta luovuttiin ja
lopulta asiakasprojektin aikana toteutetut toiminnallisuudet päätettiin toteuttaa
Vuetify-kirjaston tarjoamia yksittäisiä komponentteja yhdistelemällä. Tämän vuok-
si toiminnallisuudet olivat pitkälti asiakkaan vaatimusten mukaisia, eikä niitä voida
hyödyntää sellaisenaan tulevissa projekteissa. Tämän katsottiin kuitenkin olevan
parempi ratkaisu kuin väkisin yleismallisten komponenttien rakentamisen, jolloin
riskinä on komponenttien muodostuminen niin kutsutuiksi “jumalakomponenteik-
si”. Tällä tarkoitetaan komponentteja, joita laajennettaisiin loputtomasti jokaisen
asiakkaan käyttötapauksiin soveltuviksi. Vastaava ongelma tunnetaan ohjelmoinnis-
sa yleisemmin “jumalaluokka” (engl. god class) antisuunnittelumallina [26].

7.2 Tutkimusmenetelmä ja -prosessi

Aiemmin kuvatun taustan vuoksi tutkimusprosessin kulku ei ollut täysin mutkaton.
Tutkimusprosessin osalta merkittävin haaste liittyi tutkimusprosessin ensimmäiseen
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vaiheeseen eli ongelma-alueen tunnistamiseen ja motivointiin. Periaatteessa tutkiel-
malle asetettu motivaatio säilyi samana koko tutkielman ajan. Motivaationa toimi
toimeksiantajan liiketoiminnalliset edellytykset, eli yrityksen ohjelmistokehityksen
virtaviivaistaminen sen olemassa olevia prosesseja parantamalla. Ongelma-alueen
tunnistamisen osalta tilanne oli toinen, sillä kuten aiemmin todettiin, alun perin
tarkoituksena ei ollut tutkia rajapinnan toimintaa lainkaan vaan keskittyä pelkkään
asiakaspuoleen. Tutkielman alkuperäinen ongelma-alue kehittyikin asiakasprojektin
aikana ja vaihtui lopulta tyystin.

Tutkielman lopulliset tavoitteet määrittyivät vasta asiakasprojektin päätyttyä, jol-
loin tutkielman alkuperäinen visio siirtyi kattamaan myös palvelinpuolen kehittämi-
sen. Tämän myötä tutkielmalle asetetut tutkimusongelmat vaihtuivat pelkän asia-
kaspuolen sijasta kokonaisvaltaisemman järjestelmän kehittämiseen, jonka pääpai-
noksi muodostuivat oikeaoppisen REST-rajapinnan suunnittelu ja suunnitteluva-
lintojen vaikutukset asiakassovellusten kannalta. Näiden tutkimusongelmien myötä
muodostui lopullinen idea “kehitysalustan” rakentamisesta. Ratkaisulla haluttiin var-
mistua kunnollisen perustan luomisesta taustajärjestelmän jatkokehitykselle. Tut-
kielma etenikin loogisesti sen jälkeen, kun tutkielman lopulliset tavoitteet olivat
selvillä.

Artefaktin demonstrointi ja arviointi antavat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten
REST-rajapintojen suunnitteluvalinnat vaikuttavat asiakassovellusten toteutukseen
ja miksi rajapintojen suunnitteluun kannattaa panostaa. Toimeksiantajan kannalta
tämän todentaminen onnistuu parhaiten etenkin asiakassovellusten koodipohjia ver-
tailemalla, jolloin kokonaisuuksien erot konkretisoituvat kehittäjien näkökulmasta.

Tutkielman viestinnän kannalta teoriatausta kokoaa yhteen tärkeimmät REST-ra-
japintoja koskevat suunnitteluperiaatteet ja hyvinä pidetyt käytännöt. Teoriataus-
ta myös selvittää mitä etuja erilaiset spesifikaatiot ja standardit tuovat ja miksi
niitä kannattaa hyödyntää palvelin-asiakasmallin mukaisissa toteutuksissa. Vue.js-
kehystä ja Vuex-kirjastoa koskeva teoriatausta antaa lyhyen perehdytyksen näihin
teknologioihin suomeksi ja toimii samalla johdatuksena henkilöille, jotka haluavat
tutustua kyseisiin teknologioihin.

7.3 Tulosten luotettavuus ja validointi

REST-rajapintojen ominaispiirteiden ja hyvinä pidettyjen käytäntöjen osalta TK1:n
tuloksia voidaan pitää suhteellisen luotettavina, joskin on tärkeää huomata, että esi-
tetyt käytännöt ovat suosituksia eivätkä vaatimuksia. On hyvä pitää mielessä toteu-
tettavan rajapinnan lopulliset käyttötarkoitukset ja -kohteet ja noudattaa käytäntö-
jä sen mukaan. Pääosin Neumannin ym. [5] kokoamat käytännöt ja päätelmät ovat
linjassa aikaisempien kokemusten kanssa. Samoin Fieldingin esittämän REST-mallin
osalta kaikkia rajoitteita tulisi noudattaa. Toisaalta täysin puhdas REST-rajapinta
ei välttämättä taivu kaikkein monimutkaisimpiin toteutuksiin, esimerkiksi jos vaati-
muksena on jokin erityislaatuinen toiminto, johon HTTP-protokollan määrittelemät
metodit eivät sovellu. Tällöin tarpeelliseksi voidaan katsoa toiminnon toteuttami-
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nen tietyn operaation avulla RPC-mallin mukaisesti. Tämän tulisi kuitenkin olla
poikkeus eikä sääntö.

Tämän tutkielman ohessa ehdittiin perehtymään laajaan kirjoon eri materiaaleja
REST-rajapintoja koskien, jotka vahvistivat käsitystä teoriataustan aineiston luo-
tettavuudesta ja oikeellisuudesta. Oli kuitenkin yllättävää, ettei tiedeyhteisöstä tun-
tunut löytyvän tutkimuksia siitä, kuinka JSON:API:n kaltaiset spesifikaatiot vai-
kuttavat REST-rajapintojen toimintaan ja kehitystiimien väliseen kommunikointiin.
Artifaktissa hyödynnetyn spesifikaation valintaa ei täten voida perustella julkaisu-
jen tai alan kirjallisuuden kautta, vaan valinta tapahtui pitkälti aikaisempien koke-
musten pohjalta. Samoin autentikoinnin ja autorisoinnin osalta valinnat johtuivat
pitkälti Auth0-palvelun vaatimuksista, joskin näitä valintoja tukevat osittain myös
Neumannin ym. tulokset [5].

Monet REST-mallin rajoitteista ja hyvinä pidetyistä käytännöistä toteutuvat osit-
tain JSON:API:n kaltaisen spesifikaation käyttöönoton myötä. Vastaavan spesifi-
kaation nähdään olevan tärkeä osa palvelin- ja asiakasohjelmistojen kehitystä, ellei
kehittäjille ole muodostunut jo selkeää kuvaa siitä, kuinka rajapinta tulisi toteut-
taa. Ongelma korostuu, jos ratkaistava ongelma-alue on uusi, tai jos kehittäjät ovat
vähemmän kokeneita, tai eivät tunne toisiaan pitkältä aikaväliltä. Kokemusten pe-
rusteella tällaisen vakiintuneen mallin puute johtaa helposti väittelyihin rajapinnan
toimintojen suhteen, jotka taas päätyvät kompromisseihin ja huonoihin suunnitte-
luvalintoihin. Tämän vuoksi on parempi “ulkoistaa” ajattelu valmiille ratkaisulle ja
keskittyä olennaisimpiin ongelmiin. On kuitenkin hyvä tiedostaa, ettei JSON:API:n
kaltainen spesifikaatio ole ratkaisu kaikkeen, eikä välttämättä sovi sellaisenaan eri-
tyisen monimutkaisille rajapinnoille.

Tutkielman varsinaisen artefaktin eli kehitysalustan osalta lopullinen hyöty jää näh-
täväksi, sillä sen hyödyntäminen asiakasprojekteissa ei kuulunut osaksi tätä tutkiel-
maa. Vaikka kehitysalustan esittämää rajapintaa ei toteutettaisi täysin sellaisenaan
osaksi toimeksiantajan nykyistä taustajärjestelmää, antaa se hyvän ja etenkin oi-
keaoppisen pohjan taustajärjestelmän jatkokehitystä varten. Toteutuneiden toimin-
nallisuuksien osalta artefakti olisi voinut olla laajempikin, mutta toiminnallisuudet
pyrittiin rajaamaan tarkasti rajallisten resurssien vuoksi. Asiakassovelluksen osalta
ratkaisua kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä siihen toteutetut käytännöt tar-
joavat valmiin ja käytännön kautta testatun perustan esimerkiksi sovelluksen raken-
teen, tilanhallinnan, autentikoinnin ja autorisoinnin osalta. Ainoa edellytys liittyy
JSON:API-spesifikaation noudattamiseen, sillä siitä luopuminen merkitsisi paluuta
asiakasprojektin aikana toteutettuihin monimutkaisempiin rajapinta-adaptereihin.
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8 Johtopäätökset

Tämän tutkielman motivaationa oli tutkia, kuinka asiakas–palvelin -arkkitehtuuri-
mallin mukaisten web-palveluiden kehittämistä voitaisiin nopeuttaa tutkielman toi-
meksiantajan liiketoiminnan kannalta. Tutkimuskohteena olivat toimeksiantajan ny-
kyinen taustajärjestelmä ja sen pohjalta toteutetut rajapinnat sekä niitä hyödyntä-
vät asiakassovellukset. Tavoitteena oli tunnistaa asiakasprojektien toteutusten kan-
nalta merkittävimmät ongelmatekijät ja suunnitella vaihtoehtoinen malli toimek-
siantajan tarpeisiin.

Tutkielma esitti neljä tutkimuskysymystä. Niistä ensimmäisessä pyrittiin selvittä-
mään modernien web-palveluissa käytettävien REST-rajapintojen ominaispiirteitä
ja hyvinä pidettyjä käytäntöjä. Ensiksi selvitettiin, mitä REST-termillä käytännössä
tarkoitetaan. REST on lyhykäisyydessään arkkitehtuurinen malli verkon yli toimi-
vien hajautettujen järjestelmien väliseen kommunikointiin. REST on kuitenkin usein
väärinymmärretty konsepti ja siitä on vuosien saatossa muodostunut yleistermi, jota
käytetään kuvaamaan myös REST-arkkitehtuurimallia mukailevia rajapintoja. Ai-
dot REST-rajapinnat täyttävätkin arkkitehtuurimallin asettamat kuusi rajoitetta:
asiakas–palvelin -malli, tilattomuus, välimuisti, yhdenmukainen rajapinta ja kerrok-
sittaisuus. Näiden ohella arkkitehtuurimalli käsittää valinnaisen ohjelmakoodi tar-
vittaessa -rajoitteen.

REST-rajapintojen osalta perehdyttiin myös kolmivaiheiseen kypsyysmalliin, jonka
mukaan REST-rajapintojen suunnittelua ja kehitystä voidaan lähestyä kolmessa eri
vaiheessa: resurssit, HTTP-metodit ja hypermedia-hallinta. Hyvinä pidettyjen käy-
täntöjen selvittämiseksi syvennyttiin kattavaan tutkimukseen, jonka kohteena oli
500 eri avointa rajapintaa ja niitä koskevat suunnitteluvalinnat. Tutkimus esitti 15
erilaista teknistä suositusta rajapintojen toteuttamiseksi.

Tutkielman toisen tutkimuskysymyksen osalta selvitettiin, miltä osin toimeksianta-
jan nykyiset rajapinnat täyttävät REST-arkkitehtuurimallin rajoitteet. Selvitystyö
pohjautui tutkielman alkuvaiheessa toteutettuun asiakasprojektiin ja siinä käytet-
tyyn rajapintaan. Analyysin perusteella rajapinta ei täytä kaikkia REST-arkkiteh-
tuurimallin rajoitteita, jonka ohella siitä tunnistettiin lukuisia pienempiä ongelmia.
Nämä puutteet toimivat perusteluina ja pohjina tutkielman toiselle vaiheelle, jon-
ka tavoitteena oli rakentaa eräänlainen kehitysalusta, joka tarjoaisi vaihtoehtoisen
ratkaisun näihin ongelmiin.

Tutkielman kolmannessa tutkimuskysymyksessä tutkittiin, kuinka rajapintojen suun-
nitteluvalinnat vaikuttavat asiakassovellusten toimintaan ja toteutukseen. Tämän
osalta tulokset olivat selvät: REST-rajoitteiden laiminlyönnit heijastuvat suoraan
asiakassovelluksiin, joiden vuoksi niihin joudutaan toteuttamaan erilaisia väliaikai-
sia ratkaisuja, joilla pyritään paikkaamaan rajapinnan puutteita. Tämä taas kasvat-
taa asiakassovellusten monimutkaisuutta ja virhealttiutta. Tämän ohella järjestel-
män suorituskyky heikkenee niin palvelimen kuin asiakassovelluksenkin osalta, kos-
ka verkkopyyntöjä joudutaan toteuttamaan useammin, tai koska haettavaa tietoa
ei voida rajata asiakassovelluksen tarpeiden mukaisesti. Teknisten haittojen ohella
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tämä vaikuttaa heikentävästi myös loppukäyttäjien web-palvelusta saamiin käyttö-
kokemuksiin. Liiketoiminnan kannalta vaikutuksia ovat kehitystyössä tapahtuvien
ongelmatilanteiden aiheuttamat hidasteet ja riskit projektien etenemiselle. Näiden
ohella web-palveluiden jatkokehitys ja ylläpito vaikeutuvat.

Neljännen tutkimuskysymyksen osalta tarkoitus oli selventää, miltä osin tutkielman
aikana toteutettu kehitysalusta edesauttaa toimeksiantajan tulevia asiakasprojekte-
ja. Tavoite oli perustella kehitysalustan rakentamista ja miksi ratkaisun katsotaan
olevan parempi kuin toimeksiantajan nykyinen malli. Toteutunut kehitysalusta on
kokonaisvaltainen ratkaisu, joka käsittää palvelinratkaisun rajapintoineen sekä raja-
pintaa hyödyntävän, modernein teknologioin toteutetun asiakassovelluksen. Palveli-
men rajapintatoteutus täyttää kaikki REST-arkkitehtuurimallin mukaiset rajoitteet
ja sen toteutus pohjautuu tutkielmassa esitettyihin hyvinä pidettyihin käytäntöihin.
Tämän ohella toteutuksessa hyödynnetään JSON:API-spesifikaatiota, joka asettaa
tarkat kehykset palvelimen ja asiakkaan välillä tapahtuvaan tiedonsiirtoon, samalla
vähentäen tarvetta kehitystiimien välisille keskusteluille. Asiakassovelluksen osalta
asiakasprojektin kaltaisista väliaikaisista ratkaisuista päästiin eroon ja toteutus oli
tätä myöten yksinkertaisempi ja selkeämpi.

Kokonaisuutena kehitysalustan katsotaan virtaviivaistavan asiakasprojektien kehi-
tystyötä ja korjaavan aiemmin kuvaillut rajapinnan ongelmista koituvat heijastevai-
kutukset. Kehitysalustan on määrä toimia mallina toimeksiantajan nykyisen taus-
tajärjestelmän jatkokehitykselle, joten sen konkreettinen hyöty liiketoiminnan kan-
nalta jää nähtäväksi. Kehitysalustan asiakassovellusta voidaan kuitenkin hyödyntää
sellaisenaan tulevissa asiakasprojekteissa.



60

Lähteet

1 R. H. Von Alan, S. T. March, J. Park, and S. Ram, “Design science in information
systems research,” MIS quarterly, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

2 A. Hevner and S. Chatterjee, “Design science research in information systems,”
in Design research in information systems, pp. 9–22, Springer, 2010.

3 K. Peffers, T. Tuunanen, M. Rothenberger, and S. Chatterjee, “A design science
research methodology for information systems research,” J. Manage. Inf. Syst.,
vol. 24, pp. 45–77, Dec. 2007.

4 R. T. Fielding and R. N. Taylor, Architectural styles and the design of network-
based software architectures, vol. 7. University of California, Irvine Doctoral
dissertation, 2000.

5 A. Neumann, N. Laranjeiro, and J. Bernardino, “An analysis of public rest web
service apis,” IEEE Transactions on Services Computing, 2018.

6 L. Richardson and S. Ruby, RESTful web services. "O’Reilly Media, Inc.", 2008.

7 M. Fowler and L. Richardson, “Richardson Maturity Model.” https:
//martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html, 2010.
[Viitattu 4.7.2018].

8 Internet Assigned Numbers Authority, “Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Method Registry.” http://www.iana.org/assignments/http-methods/
http-methods.xhtml, 2017. [Viitattu 5.7.2018].

9 L. Richardson, M. Amundsen, and S. Ruby, RESTful Web APIs: Services for a
Changing World. "O’Reilly Media, Inc.", 2013.

10 M. Masse, REST API Design Rulebook: Designing Consistent RESTful Web Ser-
vice Interfaces. "O’Reilly Media, Inc.", 2011.

11 jsonapi.org, “JSON API — A specification for building APIs in JSON.” http:
//jsonapi.org, 2018. [Viitattu 12.6.2018].

12 D. Hardt, “The OAuth 2.0 Authorization Framework.” https://tools.ietf.
org/html/rfc6749, 2012. [Viitattu 12.9.2018].

13 N. Sakimura, J. Bradley, M. Jones, B. de Medeiros, and C. Mortimore, “OpenID
Connect Core 1.0,” The OpenID Foundation, specification, 2014.

14 J. Bradley, N. Sakimura, and M. Jones, “JSON Web Token (JWT).” https:
//tools.ietf.org/html/rfc7519, 2015. [Viitattu 12.9.2018].

15 Vue.js, “Introduction — Vue.js.” https://vuejs.org/v2/guide/, 2018.
[Viitattu 7.2.2018].



61

16 GitHub, “Tags · vuejs/vue.” https://github.com/vuejs/vue/tags?after=v0.
7.2, 2018. [Viitattu 7.2.2018].

17 S. Greif - stateofjs.com, “The State of JavaScript 2016: Front-end Fra-
meworks – Results.” http://2016.stateofjs.com/2016/frontend/, 2016.
[Viitattu 28.5.2018].

18 S. Greif - stateofjs.com, “The State of JavaScript 2017: Front-end Fra-
meworks – Results.” https://stateofjs.com/2017/front-end/results/,
2017. [Viitattu 28.5.2018].

19 Monterail, “State of Vue.js Report.” https://www.monterail.com/
state-of-vuejs-report, 2017. [Viitattu 28.5.2018].

20 J. Salminen, “Front-end-työkalujen valinta,” 2017.

21 O. Filipova, Learning Vue.js 2. Packt Publishing, 2016.

22 Microsoft, “The MVVM Pattern - MSDN - Microsoft.” https://msdn.
microsoft.com/en-us/library/hh848246.aspx, 2012. [Viitattu 7.2.2018].

23 Vuex, “What is Vuex?.” https://vuex.vuejs.org, 2018. [Viitattu 7.2.2018].

24 Facebook, “Flux | Application Architecture for Building User Inter-
faces.” https://facebook.github.io/flux/docs/in-depth-overview.html,
2015. [Viitattu 7.2.2018].

25 “Ruby on Rails.” https://rubyonrails.org/. [Viitattu 5.7.2018].

26 C. U. Smith and L. G. Williams, “Software performance antipatterns.,” in Works-
hop on Software and Performance, vol. 17, pp. 127–136, Ottawa, Canada, 2000.


