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Ohjelmistojen opintosuunta

Helsingin yliopiston hammaslääketieteellisen koulutusohjelman suoritteita seurataan erinäisin
Excel-taulukoin ja paperisin lomakkein. Suoritteet ovat osa opiskelijan kehittymistä kohti
työelämää ja vaadittavien suoritteiden suorittamisen jälkeen opiskelijoille myönnetään oikeus
toimia hammaslääkärin tehtävissä.

Nykyisen järjestelmän ongelmana on opiskelijoiden tutkinnon kehittymisen seurannan vaikeus,
sekä opiskelijan näkökulmasta oman oikeusturvan toteutuminen. Excel-taulukoiden julkinen
näkyvyys opiskelijoiden keskuudessa mahdollistaa väärinkäytön, jossa opiskelija muuttaa toisen
opiskelijan suoritteiden tietoja.

Tässä tutkielmassa tutkitaan arkkitehtuurisia ratkaisuja, joilla suoriteseuranta voidaan tule-
vaisuudessa digitalisoida. Tutkielman lopputuloksena suositellaan järjetelmälle käytettävä tie-
tokanta sekä sovellusarkkitehtuurimalli.

Koska järjestelmässä käyttäjämäärä on rajattu hyvin pieneksi ja järjestelmän käyttö on satun-
naista, ei järjestelmän tarvitse olla kovinkaan skaalautuva. Opiskelijan oikeusturvan kannalta
on olennaista, että jokainen opiskelijan tekemä suorite tallennetaan kantaan ja kannan tila
pysyy vakaana koko järjestelmän elinkaaren ajan. Tämän takia on suositeltavaa valita relaatio-
pohjainen tietokanta kuten PostgreSQL, joka tukee relaatiomallin lisäksi joustavia dokument-
titietokannasta tuttuja rakenteita.

Arkkitehtuurimalliksi järjestelmään on suositeltavaa käyttää joko monoliittimallia, jossa
järjestelmä toteutetaan yhden rajapinnan päälle, tai vaihtoehtoisesti mikropalveluina, jossa
järejstelmä on jaettu kolmeen eri mikropalveluun.

ACM Computing Classification System (CCS)
Sofware and its engineering → Software creation and management → Desining software
Sofware and its engineering → Software creation and management → Sofware development
techniques

HELSINGIN YLIOPISTO – HELSINGFORS UNIVERSITET – UNIVERSITY OF HELSINKI
Tiedekunta — Fakultet — Faculty Koulutusohjelma — Utbildningsprogram — Study programme
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1 Johdanto

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmassa opiskelijoiden tutkinnon edis-
tymistä seurataan suoritteiden avulla, joita opiskelijat suorittavat opintojensa aikana. Suo-
ritteisiin kuuluu muun muassa hampaan paikkaaminen, hampaan poisto, juurihoidot, pro-
teettiset työt ja röntgen kuvaukset. Suoriteseuranta mahdollistaa opiskelijan taitotason
arvioinnin lisäksi opiskelijan kehityksen seurannan. Opiskelijalta vaaditaan tietty määrä
suoritteita, sekä kliininen työharjoittelu, jotta opiskelija valmistuttuaan pystyy toimimaan
hammaslääkärin ammatissa.

Suoritteita kirjattiin koneellisesti jo vuonna 2008, jolloin käytössä oli yliopiston teknolo-
giapalkinnolla palkittu Clinipoint-järjestelmä. Sitä seurasi vuosina 2010-2014 seuranta ja
arviointipalvelu (SARPA). Palvelu todettiin kuitenkin liian joustamattomaksi jatkuvasti
muuttuvien arviointikriteerien takia, joten se korvattiin useilla Excel-taulukoilla ja pa-
perisilla lomakkeilla. Taulukot tarjoavat erittäin joustavan ratkaisun muuttuvien arvioin-
tikriteerien hallintaan, mutta samalla niiden ylläpito ja kirjausten raportointi on perin
hankalaa.

Opiskelijat kirjaavat opintojensa aikana suoritteita kahteen eri Excel-taulukkoon sekä
kymmeniin paperisiin lomakkeisiin. Kuvassa 1.1 esimerkki suoritteiden seurantaan käytetys-
tä taulukosta. Lomakkeet on säilytettävä ja pidettävä mukana opintojen ajan, jotta niistä
voidaan opintojen päättyessä tarkistaa onko opiskelija suorittanut kaikki tutkintoon vaa-
dittavat suoritteet. Opettajat arvioivat opiskelijan suoritteita ja allekirjoittavat suorituk-
sen jälkeen suoritteen hyväksytyksi. Usein opiskelija on suorittanut suoritteen jo monta
päivää aikaisemmin ennen kuin on saanut opettajalta allekirjoituksen. Tämä johtaa ti-
lanteisiin, jossa opettajaa joudutaan monesti etsimään allekirjoitusten toivossa. Allekir-
joitusten haaliminen on vaikeutunut edelleen 2020 keväällä alkaneen Covid-19-pandemian
johdosta.

Suoritteiden seurannassa nykyisellä mallilla ongelmakohdiksi nousevat suoritteiden seuran-
ta ja raportointi. Koska opiskelijat kuljettavat paperisia lomakkeita aina mukanaan, on
opettajan hankala reaaliaikaisena nähdä, mikä on opiskelijan suoritteiden tilanne näkemät-
tä opiskelijaa fyysisesti. Kuvassa 1.2 on viikottain julkaistava opiskelijoiden suoritteiden
tilasta kertova raportti. Opintojen kokonaisseuranta on käytännössä mahdotonta, sillä
opettaja ei näe missä tilanteessa opiskelijan opinnot ovat. Kuvassa 1.3 on osa protetii-
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kan seurantaa varten käytettävän lokikirjan taulukoinnista, joihin opiskelija kirjaa omia
suoritteitaan opettajan allekirjoitettavaksi.

Kuva 1.1: Suoriteseurannassa kirjanpito tapahtuu Excel-taulukkoja täydentäen.

Opiskelijan vastuulla on säilyttää paperisia lomakkeita koko opintojensa ajan, mutta ai-
na välillä lomakkeita katoaa. Tämä aiheuttaa ongelmatilanteita kun, opiskelijan tekemiä
suoritteita joudutaan kaivamaan vanhoista potilaskirjauksista. Paperiset lomakkeet eivät
tuo opiskelijalle kovin suurta turvaa, sillä suuri määrä erilaisia lomakkeita kuljetettavana
noin viiden vuoden ajan on hankala tehtävä.

Suoriteseurantajärjestelmän kannalta on olennaista, että opiskelijan tietoja säilytetään
turvallisesti niin, että vain opiskelijalla itsellään, sekä opettajilla on mahdollista nähdä
opiskelijan tekemät suoritteet. Järjestelmään tunnistautumisen tulee olla yksinkertainen
ja tunnistautumisen tulee tukea useampia eri kolmannen osapuolen kirjautumisjärjestelmiä
samanaikaisesti.

Tämän tutkielman tarkoituksena on kehittää tietomalli, joka on joustava vaihtoehto pa-
peristen lomakkeiden korvaajaksi. Tietomalli kehitetään hyödyntäen UML-kieltä (Unified
modelling language), jonka avulla tietokantarakenteita voidaan mallintaa ottamatta kan-
taa toteutuksessa käytettävään tietokantaan [3]. Koska toteutukseen valittava tietokanta
kuitenkin oleellisesti vaikuttaa siihen, kuinka joustava tietomallista voidaan kehittää ja
millä keinoin joustavuutta pyritään tietomalliin lisäämään, tutkitaan tässä tutkielmassa
myös erilaisia vaihtoehtoja tietokannaksi suoriteseurantajärjestelmälle.

Koska järjestelmästä halutaan mahdollisimman pitkäaikainen, pitää käytetyn tietomallin
olla joustavuuden lisäksi myös hyvin aikaa kestävä. Tietomallissa ajan saatossa tapahtu-
vat muutokset eivät saa rikkoa tietomallin pohjarakennetta niin, että vanhoja tietokantaan
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Kuva 1.2: Viikoittainen raportti, josta voidaan karkealla tasolla seurata opiskelijoiden edistymistä.

tallennettuja tietueita ei pystytä käsittelemään järkevästi. Tietokannan tila pitää olla jat-
kuvasti vakaa niin että tietokantaan tallennetaan kaikki tietueissa tapahtuvat muutokset.
Tietokantaan kohdistuva kuormitus ei saa vaikuttaa tietueen tallennukseen.

Tietomallin ja tietokannan lisäksi tutkielmassa käydään läpi erilaisia sovellusarkkiteh-
tuurillisia vaihtoehtoja ja niiden mahdollista hyödyntämistä suoriteseurantajärjestelmän
digitalisoinnissa. Verkossa tarjottavat palvelut ovat viimeisen vuosikymmenen aikana ke-
hittyneet valtavalla vauhdilla ja kasvavat käyttäjämäärät vaikuttavat palveluiden nopeaan
kehittymiseen. Nykyisiltä verkkopalveluilta vaaditaan yhä parempaa skaalautuvuutta ja
toimintakykyä [15]. Samalla palvelut siirtyvät kasvavissa määrin paikallisilta palvelimilta
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pilvipalveluntarjoajien konesaleihin.

Monoliittipalveluiden rinnalle on tullut uusi haastaja, mikropalvelut [22]. Tutkielmassa
vertaillaan monoliittipalvelun ja mikropalveluiden hyviä ja huonoja puolia sekä eri ark-
kiehtuurien sovelutuvuutta suoriteseurannan kaltaiseen järjestelmään. Monoliittiarkkiteh-
tuurimalli on ollut vuosikymmenten ajan vallitseva vaihtoehto verkkosovellusten kehityk-
sessä. Tämä arkkitehtuurimalli on edelleen varsin suosittu pienemmissä ohjelmistoprojek-
teissa. Mikropalveluarkkitehtuuri tuo mukanaan joustavuutta kehitystyöhön, mutta sen
käytössä on myös omat heikkoutensa. Huonolla suunnittelulla palvelun toiminta hidastuu
kuten myös pavelun kehitystyö [18].

Suoriteseurantajärjestelmän kannalta on olennaista, että järjestelmää pystytään ylläpitä-
mään ketterästi pienelläkin kehitystiimillä. Tämän takia on tärkeää valita järjestelmälle
arkkitehtuurimalli, jonka avulla järjestelmän ylläpito on mahdollisimman yksinkertaista
ja ylläpidon kustannukset mahdollisimman matalat.
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Kuva 1.3: Osa protetiikan suoritteiden seurantaan käytettävästä paperisesta lokikirjasta.



2 Tavoitteet

Suoriteseurantajärjestelmän suurimpana ongelmana voidaan pitää aikaisemien järjestelmi-
en joustamattomuutta jatkuvasti muuttuvien arviointikriteerien suhteen. Järjestelmän toi-
mivuuden kannalta on tärkeää, että sen käyttämä tietomalli on toteutettu joustavasti,
mutta samalla vakaasti ja aikaa kestävästi. Tietomallin tavoitteena on luoda tukeva pohja
suoritteiden kirjaamista varten siten, että malli toimii suoritearviointien suhteen jousta-
vasti ja tietomallia pystytään tarvittaessa jatkokehittämään tulevien tarpeiden mukaisesti.

Tietomalliin liittyy kiinteänä osana tietokanta, jonka tulee toimia tilanteesta riippumat-
ta vakaasti. Suoriteseurannan digitalisoinnissa on oleellisena tavoitteena on löytää tieto-
kanta, joka tukee mahdollisimman hyvin suunniteltua tietomallin rakennetta. Opiskelijan
oikeusturvan kannalta on tärkeää, että jokainen opiskelijan tekemä suorite kirjataan tie-
tokantaan niin, että tietokannan tila pysyy eheänä. Myös järjestelmän tietoturvan suun-
nittelussa on hyvä huomioida opiskelijan tietorva siten, että opiskelijan kirjaamat tiedot
eivät näy tarpeettomasti muille opiskelijoille.

Järjestelmän arkkitehtuurissa tulee huomioida, että järjestelmää kehitetään oletettavasti
varsin pienen organisaation voimin. Tällöin kehittämisessä ei ole välttämätöntä tarvetta
pystyä jakamaan kehitystyötä eri tiimien kesken. Kehitystyössä on olennaista, että työn
tekeminen ja järjestelmän konfigurointi on tehty mahdollisimman helpoksi, jolloin pien-
ten korjausten ja uusien ominaisuuksien lisääminen ei vaadi monen päivän käyttöönottoa.
Myös järjestelmään valittavan arkkitehtuurimallin pitää tukea järjestelmään toteutetta-
vaa tietomallia mahdollisimman tehokkaasti siten, että järjestelmäarkkitehtuurilliset rat-
kaisut eivät vaikuta tietomallin rakenteeseen tai sen joustavuuteen merkittävästi. Tavoit-
tena on siis löytää arkkitehtuurimalli, joka tukee mahdollisimman hyvin järjestelmään
kehitettävää tietomallia ja jota on mahdollista ylläpitää pienelläkin organisaatiolla.



3 Käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Suoriteseurannassa käyttäjäryhmät jakautuvat käyttötapausten mukaan kolmeen pääluok-
kaan. Ensimmäiseen pääluokkaan kuuluvat opiskelijat, jotka kirjaavat suoritteita järjestel-
mään opettajien hyväksyttäväksi ja arvioitavaksi. Toisesta luokasta löytyy opettajat, supe-
ropettajat ja muut henkilökunnan jäsenet, joilla on oikeus merkitä suoritteita tarkistetuik-
si. Kolmas luokka on järjestelmän ylläpito. Ylläpidon pääsääntöinen tehtävä on ylläpitää
arvostelukriteereitä ja ohjelmiston käyttäjätunnuksia.

Opiskelijan näkökulmasta järjestelmässä kirjataan suoritettuja tehtäviä ja niissä mahdol-
lisesti vaadittavia lisätietoja. Kun opiskelijan suorite on kirjattu järjestelmään siirtyy se
automaattisesti opettajalle hyväksyttäväksi. Opiskelijalla on mahdollisuus muuttaa kirja-
tun suoritteen tietoja niin kauan kuin suorite odottaa opettajan hyväksyntää. Suorittei-
den lisäksi järjestelmä pitää kirjaa opiskelijoiden läsnäoloista. Läsnäolokirjauksesta vastaa
opiskelija, joka kirjaa läsnäolot järjestelmään. Kirjaukset vahvistaa opetuksesta vastaava
opettaja.

Opettajan pääsääntöinen tehtävä on vahvistaa ja arvioida opiskelijoiden tekemiä suorittei-
ta. Suurin osa suoritteista ei vaadi opettajalta muuta kuin allekirjoituksen ja päivämäärään,
jolloin suorite on hyväksytty. Pieni osa suoritteista vaatii opettajan arvion ja arvioitavat
kohteet saattavat vaihtua vuosittain. Tämän takia on tärkeää, että sovellus toimii arvioita-
vien kohteiden osalta mahdollisimman joustavasti ja niin, että arvioitavia kohteita voidaan
lisätä sovellukseen ilman tietokantamigraatioita tai uutta versiota sovelluksesta.

3.1 Roolit ja oikeudet

Koska järjestelmä jakaantuu hyvin vahvasti suorittavaan osapuoleen (opiskelijat) ja suori-
tuksia vahvistavaan osapuoleen (opettajat, outreach opettajat ja super opettajat), voidaan
käyttöoikeudet sovelluksessa jakaa suoraan käyttäjäroolien mukaisesti. Käyttöoikeuksien
avulla lupia sovelluksen käyttöön voidaan jakaa hienojakoisemmin niin, että eri käyttäjä-
rooleilla voi olla jopa samoja käyttöoikeuksia. Käyttöoikeudet mahdollistavat siis hieno-
jakoisemman ja tarkemman tavan hallita oikeuksia sovelluksen käyttöön. Koska ylläpito
voidaan pitää oikeuksien osalta kokonaan erillään muista rooleista, ei erillisiä tarkem-
man tason käyttöoikeuksia tarvita tai vaihtoehtoisesti ylläpidolle voidaan antaa vain yksi
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ylläpidolle kuuluva käyttöoikeus. Kuvassa 3.1 on listattu järjestelmän eri käyttäjäryhmät
ja ryhmien päätehtävät.

Monesti roolit toimivat hierarkisesti, jolloin ylemmän tason roolilla on samat oikeudet kuin
alemman tason roolilla. Mitä ylemmäs hierarkiassa kiivetään, sitä enemmän oikeuksia roo-
leilta löytyy. Rooleja on kuitenkin mahdollista käyttää myös toisistaan riippumattomina,
jolloin ylemmän tason roolilla ei välttämättä ole samoja käyttöoikeuksia mitä alemmalta
tasolta löytyy [4]. Rooli voi olla myös kokonaan hierarkisesti toisesta roolista riippumaton,
jolloin roolien oikeudet eivät ole lainkaan päällekkäiset. Esimerkkinä opiskelijan ja opet-
tajan roolit, joissa opiskelijalla on oikeus luoda suoritteita ja opettajan ainoa tehtävä on
hyväksyä niitä. Opettaja ei siis missään vaiheessa voi luoda opiskelijalle suoritetta. Opet-
tajan eri tasot; outreach, normaali opettaja ja superopettaja toimivat taas hierarkisesti,
jolloin ylemmälle tasolle mentäessä roolille annettavat oikeudet kasvavat.

3.1.1 Opiskelija

Opiskelijalla on oikeus kirjata suoritteita ja niihin liittyviä lisätietoja. Opiskelija merkitsee
itse läsnäolotietonsa järjestelmään, mutta läsnäolon vahvistukseen on oikeus vain opetta-
jalla.

Opiskelijan on mahdollista nähdä omat suoritteensa ja niihin mahdollisesti liittyvät arviot
sekä arvion tekijän. Opiskelija voi muuttaa yksittäisen suoritteen tietoja niin kauan kunnes
suorite on hyväksytty. Hyväksytyn suoritteen tietoja ei pysty enää muuttamaan ilman, että
suorite avataan uudelleen muokattavaksi. Opiskelija ei pysty itse avaamaan hyväksyttyjä
suoritteita vaan hyväksytyn suoritteen voi avata joko opettaja tai superopettaja.

Opiskelija ei näe muiden opiskelijoiden suoritteita, eikä myöskään pysty hakemaan järjestel-
mästä toisten opiskelijoiden tietoja. Opiskelijalla on oikeus ylläpitää omia tietojaan kuten
nimeä ja sähköpostiosoitetta.

3.1.2 Opettaja

Suoritteiden hyväksyminen, arviointi, sekä läsnäolotietojen vahvistaminen ovat opettajan
pääsääntöisiä tehtäviä.

Opettajalla on oikeus nähdä listaus avoimista suoritteista, jotka vaativat hyväksynnän.
Avointen suoritteiden lisäksi opettajalla on oikeus nähdä listaus suoritteista, jotka hän on
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Kuva 3.1: Käyttäjäroolit ja roolien päätehtävät
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itse hyväksynyt. Opettaja voi hakea opiskelijoita joko nimen, vuosikurssin tai opiskelja-
numeron mukaan. Opettajalla on oikeus nähdä yksittäisen opiskelijan suoritteet ja niihin
mahdollisesti liittyvät arviot.

Opettaja ei voi vaikuttaa muiden opettajien hyväksymiin suoritteisiin vaan suoritteen voi
avata muokattavaksi ainoastaan suoritteen hyväksyjä. Opettaja kuitenkin näkee tiedot
muiden opettajien hyväksymistä suoritteista.

3.1.3 Outreach-opettaja

Outreach-opettaja eli koulun ulkopuolinen opettaja voi hyväksyä opiskelijan suorittei-
ta, jotka on suoritettu opettajan valvomalla kurssilla. Outreach-opettajalla ei kuitenkaan
normaalin opettajan oikeuksista poiketen ole oikeutta nähdä opiskelijan muita suoritteita.
Opettaja voi nähdä listan kurssille osallistuvista opiskelijoista.

3.1.4 Superopettaja

Superopettajan oikeudet pohjautuvat opettajan oikeuksiin. Superopettaja voi lisäksi muo-
dostaa erinäisiä raportteja järjestelmään kirjatuista suoritteista ja opiskelijan edistymi-
sestä. Superopettaja voi tarvittaessa avata toisen opettajan hyväksymän suoritteen uu-
delleen arvioitavaksi tai merkitä suoritteen poistetuksi järjestelmästä.

3.1.5 Ylläpito

Ylläpidon pääsääntöinen tehtävä on hallita järjestelmän käyttäjiä ja järjestelmään kir-
jattuja arvostelukriteereitä. Ylläpitäjän rooli on erotettu suoritejärjestelmän muista roo-
leista niin, että ylläpitäjä ei näe eikä myöskään voi kirjata suoritteita järjestelmään.
Ylläpitäjä voi muuttaa yksittäisen käyttäjän tietoja ja rooleja sekä lisätä uusia käyttäjiä
järjestelmään.
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3.2 Palveluun tunnistautuminen

Käytön kannalta on olennaista, että käyttäjän on mahdollista nähdä vain käyttäjälle it-
selleen kuuluvia toiminnallisuuksia ja tietoja. Esimerkiksi opiskelijan ei ole tarve nähdä
muiden opiskelijoiden suoritteita. Opiskelijan ei myöskään tarvitse muodostaa kurssikoh-
taisia raportteja tai nähdä listoja hyväksyttävissä olevista suoritteista.

Suoriteseurantajärjestelmä jakautuu kahteen toiminnalliseen osaan; käyttöliittymään ja
REST-rajapintaan. Käyttöliittymästä lähetettävät rajapintakutsut tarkastetaan rajapin-
nan päässä, jotta voidaan varmistua siitä, että käyttäjällä on oikeus hakea rajapintakutsun
mukaista tietoa. Jotta oikeuksien tarkistus olisi mahdollista toteuttaa, tarvitaan rajapin-
nan ja käyttöliittymän välille jokin tunnistautumisratkaisu. Verkkopalveluissa tunnista-
tumiseen käytetään usein JSON web token (JWT) tunnistautumista, jossa jokaisen raja-
pintakutsun mukana kulkee salattu avain, jonka avulla kutsun tehnyt käyttäjä voidaan
helposti ja turvallisesti tunnistaa [1].

3.2.1 JSON web token

JSON web token mahdollistaa kevyen ja tietoturvallisen tavan käyttäjän tunnistautu-
miseen sekä käyttäjän tietojen siirtämiseen rajapinnan ja käyttöliittymän välillä. JWT-
tekniikassa käyttäjä tunnistautuu rajapintaan käyttäjätunnus ja salasana parilla, joiden
avulla rajapinnan on mahdollista tunnistaa käyttäjä. Mikäli rajapinta katsoo käyttäjä-
tunnuksen vastaavan tietokannasta löytyvää tunnusta ja lähetetty salasana vastaa käyttä-
jälle annettua salasanaa, palauttaa rajapinta vastauksena JSON-muotoisen merkkijonon
eli tokenin.

Token on Base64-muotoinen teksti, joka sisältää JSON-formaatissa olevan objektin. Ob-
jekti koostuu otsikosta (header), hyötykuormasta (payload) ja allekirjoituksesta (signatu-
re) [13]. Rajapinta muodostaa objektion, johon lisätään otsikon ja hyötykuorman tiedot.
Objekti allekirjoitetaan palvelimelle tallennetun salausavaimen avulla. Kun token on alle-
kirjoitettu, voidaan se lähettää käyttöliittymälle. Kuvassa 3.2 JWT:n sisältö on purettu
osiin, joista koostetaan lopullinen Base64-muotoinen token.

Käyttöliittymä liittää rajapinnasta saadun tokenin mukaan jokaiseen rajapintaan lähtevään
kutsuun. Rajapinnan tehtävä on tarkistaa onko saatu token aito. Varmistaminen tapah-
tuu palvelimelle tallennetun salausavaimen avulla. Ilman salausavainta tokenin sisältöä
ei pystytä muuttamaan niin, että muutos menisi läpi rajapinnan varmistuksista. Tokenin
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Kuva 3.2: JWT koostuu kolmesta eri osasta: Header, Payload ja Signature. Näistä osista koostetaan
Base64-muotoinen token.

sisältö voidaan kuitenkin käyttöliittymän päässä lukea.

Tokenin hyötykuormaan lisätään usein mukaan käyttäjän id tai jokin muu käyttäjän tun-
niste, jonka avulla palvelin voi hakea tarvittaessa käyttäjän tiedot ja oikeudet tietokan-
nasta ilman että käyttäjän tarvitsee uudelleen kirjautua salasanan avulla. Kuvassa 3.3 on
visualisoitu miten käyttöliittymästä lähetetty kirjautumispyyntö käsitellään palvelimella
ja palavelin palauttaa JWT-muottoisen tokenin takaisin käyttölliittymälle. Käyttöliittymä
lisää tokenin mukaan seuraaviin rajapinnan kutsuihin.
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Kuva 3.3: JWT mahdollistaa käyttäjän tunnistautumisen palvelinpyynnön mukana kuljetettavan token
avaimen avulla. Palvelimen tehtävänä on tarkastaa tokenin oikeellisuus palvelimelta löytyvän salausavai-
men avulla. Kun token avaimen arvo on varmistettu, voidaan sen sisältö purkaa ja käyttää tokenin sisältä
löytyviä tietoja vaikkapa käyttäjän tietojen hakuun tietokannasta.

Kuvassa 3.4 esimerkkinä TypeScript-koodikielelle toteutettu käyttäjän JWT-tunnistautu-
minen. Rajapinta vastaanottaa sille lähetetyn pyynnön ja tarkistaa löytyykö pyynnöstä
tarvittavaa token avainta. Token haetaan pyynnön ”Authorization-headerista. Jos pyynnöstä
löytyy token, tarkastetaan se palvelimelle tallennetulla salausavaimella. Tarkastus palaut-
taa tokenin JavaScript-objektin muodossa, jos token on oikea ja tyhjän ”null-arvon, mikäli
token ei läpäise tarkastusta. Tässä esimerkissä tarkastettu token sisältää käyttäjän id:n,
jonka avulla käyttäjän tiedot voidaan hakea tietokannasta. Mikäli token avainta ei ole
annettu pyynnön mukana, palauttaa rajapinta virheen next() funktion avulla.
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Kuva 3.4: TypeScript koodikielellä kirjoitettu JWT-tunnistautuminen.

3.2.2 Parannusta opiskelijan oikeusturvaan

Nykyisin opiskelijat täyttävät suoritteiden tiedot kaikille opiskelijoille julkiseen Excel-
taulukkoon. Opiskelijalla on tällöin mahdollisuus myös muokata muiden opiskelijoiden
suoritteiden tietoja. Opiskelijan oikeusturvan kannalta ei ole kovinkaan optimaalinen ti-
lanne, jos kurssikaveri vahingossa tai tahallaan muokkaa suoritteiden tietoja, joihin hänellä
ei periaatteessa olisi mitään asiaa.

Kun suoriteseurantajärjestelmä toteutetaan tunnistautumispohjaisesti ja suoritteet kirja-
taan opiskelijakohtaisesti opiskelijan omalla tunnuksella, on opiskelijan turvallisempi kir-
jata omia suoritteitaan järjestelmään. Opiskelija näkee järjestelmästä vain omat suorit-
teensa ja oman edistymisensä. Opiskelijan ei ole mahdollista muuttaa toisen opiskelijan
suorittamien suoritteiden tietoja eikä edes nähdä mitä toinen opiskelija on suorittanut.
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3.2.3 Tunnistautuminen suoriteseurantajärjestelmään

Jotta tunnistautumisesta saadaan mahdollisimman dynaaminen ja kolmannen osapuolen
kirjautumispalveluita tukeva, toteutetaan tunnistautuminen OAuth / JSON web token
-tekniikkaa hyödyntäen. Mikäli järjestelmä integroidaan Helsingin yliopiston käyttämän
single sign-on -järjestelmän kanssa, tapahtuu käyttäjän kirjautuminen ensisijaisesti sitä
kautta, jonka jälkeen suoriteseurantajärjestelmä kirjaa käyttäjän tunnistautuneeksi omaan
rajapintaansa. Järjestelmä on käytössä myös yliopiston ulkopuolisilla käyttäjillä kuten
outreach-opettajat, joten rajapintaan pitää mahdollistaa kirjautuminen myös muilla tavoin
kuin yliopiston tunnuksia käyttäen [30].

Tunnistautuminen rajapintaan toteutetaan käyttäjätunnus / salasana parilla, joka lähete-
tään rajapintaan tarkastettavaksi. Rajapinta vastaanottaa sille lähetetyt tiedot ja tarkistaa
niiden oikeellisuuden. Mikäli tietokannasta löytyy oikea käyttäjätunnus ja käyttäjätun-
nuksen salasana vastaa rajapintaan lähetettyä salasanaa, voidaan käyttäjä todeta tunnis-
tetuksi.

Järjestelmään on tarkoitus liittää tulevaisuudessa myös muita kolmannen osapuolen järjes-
telmiä, joten tunnistautumisen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon miten ulkopuolis-
ten järjestelmien tunnistautuminen mahdollisesti toteutetaan. Koska JSON web token
-tekniikka ei rajoita kolmannen osapuolen tunnistautumisen käyttöä, voidaan sitä pitää
järjestelmän kannalta sopivana valintana.



4 Järjestelmäarkkitehtuuri

Viimeisten vuosikymmenien aikana internet on kasvanut valtavalla tahdilla. Käyttäjämää-
rien lähes räjähdysmäinen kasvu on synnyttänyt tarpeen kehittää verkkopalveluita yhä
paremmin skaalautuviksi ja samalla palveluiden tulisi olla yhä paremmin saavutettavissa
[8]. Verkkopalveluiden jatkuvasti kehittyvät tarpeet ovat johtaneet siihen, että palveluita
keskitetään merkittävissä määrin pilviarkkitehtuurin varaan [6]. Pilvipalvelut ovat mah-
dollistaneet entistä paremmin erinäisten järjestelmä arkkitehtuuristen ratkaisuiden ke-
hittämisen. Monoliitti arkkitehtuurin rinnalle on noussut mikropalveluarkkitehtuuri, jossa
isompi palvelukokonaisuus on jaettu yksittäisiin toisistaan riippumattomiin mikropalve-
luihin.

Pilvipalvelut mahdollistavat mös pienemmille organisaatioille, kuten suoriteseurantajärjes-
telmän kehitys, erinäisten järjestelmä arkkitehtuuristen ratkaisuiden kuten mikropalvelui-
den käyttöönoton, sillä pilvipalvelun tarjoajat kuten Google, Amazon ja Microsoft tar-
joavat käyttäjilleen mahdollisuuden ostaa palveluita siinä määrin kun käyttäjällä on pal-
velulle tarvetta [21]. Varsinkin pienempien organisaatioiden on kannattavampaa hankkia
käyttöön vain tarvittava määrä laskentakapasiteettia, eikä sijoittaa pääomaa palvelinka-
pasiteetin hankitaan.

Pivessä palvelinkapasiteetti on abstraktoitu virtuaalisten palvelinten avulla niin, että käyt-
täjän ei tarvitse tietää missä oma palvelu fyysisesti sijaitsee. Käyttäjä voi konfiguroida
hallinnoimiaan instansseja joko graafisen käyttöliittymän tai komentorivityökalun avus-
tuksella [25]. Käyttäjä voi siis tarvittaessa lisätä käytettävissä olevan muistin määrää tai
suorittimen tehoa ottamatta kantaa itse palvelinarkkitehtuuriin.

Pilvipalveluntarjoajat tarjoavat palveluita yleensä, Software as a Service (SaaS), Platform
as a Service (PaaS) tai Infrastructure as a Service (IaaS) mallien mukaisesti [5]. Käyttäjän
ei tarvitse huolehtia palvelinten ylläpidosta, tietoturvasta tai päivityksistä, sillä vastuu
ylläpidosta on palvelun tarjoajalla [27]. Kuvassa 4.1 on pilvipalvelutasoja kuvaava pyra-
midi, jossa määritelty pilvipalveluiden eri tasot. Ylimpänä tasona kuvasta löytyy SaaS, jo-
ka tarjoaa käyttäjälle valmiita sovelluksia suoraan käyttöön. Alimpana IaaS-palvelutaso,
joka on käyttäjän kannalta eniten konfiguroitavissa oleva.
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Kuva 4.1: Pilvipalveluiden eri palvelutasot. Mitä alemmas pyramidissa mennään, sitä vähemmän pal-
velusta löytyy valmista automaatiota. (https://medium.com/@FedakV/what-is-the-cloud-pyramid-the-
layers-of-devops-services-730ac137e8b8)

4.1 Arkkitehtuurimallit

Pienet palvelut ja varsin suuri osa varsinkin vanhemmista isokokoisista verkkopalveluista
noudattavat monoliittista arkkitehtuurimallia. Monoliittiarkkitehtuurissa palvelua käsitel-
lään kokonaisuutena siten, että kooditason muutos yhteen kohtaan järjestelmää tarkoittaa
koko järjestelmän laajuista muutosta. Nykyisin monet uudet verkkopalvelut rakennetaan
mikroarkkitehtuurimallin mukaisesti, jolloin palvelu jaetaan pienempiin toisistaan riippu-
mattomiin mikropalveluihin [12]. Verkkopalveluiden kehittämisen kannalta onkin jo aikai-
sessa vaiheessa olennaista määritellä kuinka pieniin osiin palvelu voidaan pilkkoa ja kuinka
pieniin osiin palvelu kannattavaa jakaa. Pienemmissä palveluissa monoliittiarkkitehtuuril-
la on omat etunsa, mutta palvelun kasvaessa suuremmaksi voi mikroarkkitehtuuri malli
tuntua houkuttelevammalta vaihtoehdolta. Taulukossa 4.1 on vertailtu monoliittiarkkiteh-
tuurin ja mikropalveluarkkitehtuurin ominaisuuksia.
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4.1.1 Monoliittiarkkitehtuuri

Monoliittiarkkitehtuurimallin mukaan rakennetussa palvelussa kaikki toiminnallisuus on
määritetty yhden ja saman palvelurakenteen sisään [7]. Rakenteen hyvinä puolina voi-
daan pitää sen suhteellisen helppoa käyttöönottoa ja konfigurointia, sillä palvelu voidaan
konfiguroida toimintaan kerralla. Myös palvelun toiminnan monitorointi ja ylläpito on
suhteellisen yksinkertaista, kun suoritettavia prosesseja on vain yksi kappale. Varsinkin
pienemmissä ohjelmistokehitys projekteissa on tärkeää, että sovelluksen toimintaa voi-
daan ylläpitää pienilläkin resursseilla. Kuvassa 4.2 on kuvattu yksittäisen prosessin päällä
pyörivä rajapinta, joka noudattaa monoliittista arkkitehtuurimallia.

Kuva 4.2: Kolmiportainen (3-tier) monoliittiarkkitehtuurimalli. Tässä mallissa sovelluslogiikka pyörii
yhden prosessin päällä. Prosessi tarjoaa käyttäjälle käyttöliittymän ja sen taakse kätkeytyvän rajapinnan.
Kaikki sovelluksen tarvitsema bisneslogiikka on toteutettu yhden koodipohjan päälle.

Tämän arkkitehtuurimallin heikkoutena voidaan pitää yhteen koodipohjaan perustuvaa
rakennetta. Mikäli palveluun tehdään muutoksia, vaikuttavat tehdyt muutokset koko pal-
veluun [18]. Tämä saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa palveluun ei uskalleta enää tehdä
muutoksia, koska on pelko, että palvelu tai sen osa rikkoontuu. Vikatilanteessa ja palvelun
päivityksessä koko palvelu joudutaan ajamaan alas, jolloin palvelun saatavuus on heikom-
pi mitä mikropalvelu arkkitehtuurissa. Palvelun kuormitusta ei pystytä kohdistamaan tai
jakamaan yhtä hienojakoisesti kuin mikropalvelu arkkitehtuurissa. Tällöin kuormitus yh-
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dessä kohtaa palvelua aiheuttaa kuormitusta koko palveluun [8]. Esimerkiksi raportointi on
yleensä toiminto, joka vaatii palvelulta paljon resursseja, kun tietokannasta haetaan usei-
ta eri tietueita ja tietueista lasketaan erilaisia ulospäin vietäviä raportteja kuten Excel- tai
CSV-tiedostoja. Jokainen raportin luonti kuormittaa koko palvelua, joten raportin luonti
jo ennestään ruuhkaisessa palvelussa saattaa estää palvelun käytön kokonaan.

Nykyiset pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuden automaattiseen skaalautuvuuteen, jolloin
yksittäinen palvelu monistetaan useammaksi rinnakkaiseksi palveluksi. Rinnakkain toimi-
vat palvelut mahdollistavavat käyttäjien jakamisen eri palveluiden välille niin, että kuor-
mitus pystytään pitämään mahdollisimman matalana. Monoliittiarkkitehtuurissa palvelun
skaalautuvuus ei ole yhtä hyvä kuin mikroarkkitehtuuri mallissa [9]. Kun palvelun kuor-
mitusta halutaan jakaa skaalaamalla palvelu kahdeksi eri instanssiksi, tarkoittaa tämä
käytännössä koko palvelun käynnistämistä kahteen eri instanssiin. Mikäli kyseessä olisi
mikropalvelu mallin mukainen ratkaisu, riittäisi vain kuormittuneen mikropalvelun mo-
nistaminen [18].

Monoliittiarkkitehtuurimallissa ei tarvitse ottaa huomioon eri palveluiden välisiä riippu-
vuuksia, kun kaikki toiminnallisuus löytyy samasta palvelusta. Palvelun eri funktioiden on
helppo kommunikoida keskenään ja tiedon vaihto on nopeaa. Monoliittiarkkitehtuurimal-
lissa yksittäisen funktion on periaatteessa mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin, jot-
ka eivät sille kuulu. Tällöin funktio rikkoo yhden vastuun periaatetta (single-responsibility
principle), jonka mukaan jokaisella funktiolla on oma yksilöity tehtävänsä. Esimerkkinä
voidaan pitää funktiota, jonka tehtävänä on merkitä opiskelijan suorite hyväksytyksi. Mo-
noliittimallissa funktiolla olisi käytännössä täysi valta käydä hakemassa opiskelijan tiedot
tietokannasta käsittelyä varten ja muuttaa vasta sitten suoritteen status. Kuitenkin olisi
turvallisinta, mikäli funktio ei edes tietäisi mitä tarkoittaa opiskelija sillä funktion ainoa
tehtävä on vain muuttaa suoritteen status.
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4.1.2 Mikropalveluarkkitehtuuri

Mikropalveluarkkitehtuurissa palvelu koostuu useista toistaan riippumattomista mikro-
palveluista. Palvelut toteuttavat yhden vastuun periaatetta, jossa jokaisella palvelulla on
oma tehtävänsä eikä palvelu voi suorittaa muiden palveluiden tehtäviä [7]. Palvelu voi kui-
tenkin kommunikoida toisten mikropalveluiden kanssa erikseen määriteltyjen rajapintojen
avulla [18]. Kuvassa 4.3 on kuvattu miten yksittäinen palvelukokonaisuus koostuu useas-
ta pienemmästä mikropalvelusta. Palvelut eivät pääsääntöisesti tiedä toistensa olemassa
olosta yhtään mitään.

Kuva 4.3: Mikroarkkitehtuuri mallissa käyttäjälle näyvän käyttöliittymän takaa löytyy eri mikropal-
veluita. Palvelut ovat toistaan erillään ja toteuttavat näin yhden vastuun periaatetta, jossa jokaisella
palvelulla on oma määrätty tehtävänsä.

Jokaisella mikropalvelulla on oma elinkaarensa. Yksittäinen mikropalvelu voidaan päivittää
tai sammuttaa ilman että koko järjestelmää olisi tarve hetkellisesti sulkea [8]. Yksittäisen
palvelun muuttaminen on erittäin hyvä ominaisuus varsinkin isommissa ohjelmistokehitys
projekteissa, joissa useampi tiimi toteuttaa ominaisuuksia samaan palvelu kokonaisuuteen.
Koska yksittäinen palvelu ei vaikuta muiden palveluiden toimintaan, voidaan siihen tehdä
helpommin muutoksia, ilman pelkoa, että koko palvelun suoritus vaarantuisi [18].
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4.1.3 Mikropalveluarkkitehtuurin hienojakoisuus

Mikropalveluiden hyvänä puolena voidaan pitää mahdollisuutta pilkkoa isompia koko-
naisuuksia pienemmiksi toisistaan riippumattomiksi palveluiksi. Isomman kokonaisuuden
pilkkominen pienempiin palveluihin ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta. Monesti yksin-
kertaisetkin palvelut ovat jossain määrin riippuvaisia toisista palveluista, jolloin palvelui-
den välille pitää muodostaa yhteys tiedon vaihtoa varten [28].

Mikropalvelut toimivat toisistaan riippumattomina kokonaisuuksina ja tiedon siirto pal-
veluiden välillä toimii tapahtuma pohjaisesti [16]. Palvelu tekee kutsun toiseen palveluun
tiedon vaihtoa varten. Mitä pienempiin osiin mikropalveluita pilkotaan, sitä enemmän pal-
velut joutuvat tekemään kutsuja hakeakseen tietoja muista mikropalveluista [28]. Jokainen
verkon yli tehty kutsu on hitaampi kuin palvelun sisällä tapahtuva tiedon siirto. Tällöin
palvelun suorituskyky hidastuu merkittävästi ja palvelun eri osat saattavat kuormittua
tavanomaista enemmän. Käyttäjälle liian pieniin osiin pilkottu mikropalveluarkkitehtuuri
näkyy useina yksittäisinä rajapintakutsuina, jotka vastaavat pyyntöihin normaalia raja-
pintaa hitaammin [29].

Yksittäisen järjestelmän pilkkominen useisiin mikropalveluihin voidaan toteuttaa monella
eri tavalla [14]. Monesti pilkkominen tapahtuu tietomalliin perustuvien analyysien poh-
jalta. Tällöin järjestelmä voidaan pilkkoa järkeviin osakokonaisuuksiin, joissa tietomallia
ei välttämättä tarvitse muuttaa järjestelmän rakenteen muuttuessa. Uutta järjestelmää
kehitettäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tietomallin rakenne voi oleellisesti vai-
kuttaa siihen, minkänlaisiin osakokonaisuuksiin järjestelmä voidaan pilkkoa.

4.2 Arkkitehtuurimalli suoritteiden seurantaan

Arkkitehtuurimallia ei tarvitse lyödä lukkoon heti uuden palvelun suunnittelu vaiheessa
vaan mallia voi vielä vaihtaa kesken kehitysprosessin. On kuitenkin hyvä tietää jo var-
haisessa vaiheessa minkälaisista osista palvelu koostuu, jotta palvelun eri kokonaisuudet
voidaan rakentaa järkevällä tavalla toisistaan riippumattomiksi. Varsinkin monoliittiarkki-
tehtuurista mikropalveluarkkitehtuuriin siirtyminen ei aina ole kovin yksinkertaista, sillä
eri mikropalveluiden väliset yhteydet ja toiminnallisuudet voi olla hankala määritellä,
mikäli palvelut ovat aikaisemmin olleen monoliittirakenteessa toisiinsa kiedottuina. Palve-
lun pilkkominen järkeviin kokonaisuuksiin saattaa aiheuttaa jälkikäteen tehtynä hankalia
tilanteita, mikäli sovelluksen eri funktioita ei ole toteutettu noudattaen yhden vastuun
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periaatetta [18].

Suoriteseurantajärjestelmä koostuu selvästi kolmesta eri osakokonaisuudesta. Suoritteiden
hallinnasta, käyttäjien hallinnasta ja raportoinnista. Tämän osalta palvelu olisi helppo
pilkkoa suoraan näiden kolmen edellä mainitun kokonaisuuden mukaan ainakin kolmeen
eri mikropalveluun. Kuitenkin näiden palveluiden välillä on riippuvuuksia, sillä raportoin-
tia varten raportointipalvelun pitäisi tietää mitä suoritteita raportoidaan ja kenen kysei-
set suoritteet ovat. Mikropalvelut voivat tarjota toisilleen rajapintoja tiedon siirtoa varten
niin, että raportointipalvelun olisi mahdollisuus käydä kysymässä ensin opiskelijoiden tie-
dot yhdestä palvelusta, jonka jälkeen palvelu pyytää suoritteet suoritteita hallinnoivasta
palvelusta. Kuvassa 4.4 suoriteseurantajärjestelmän arkkitehtuuri malli toteutettuna mik-
ropalvelurajapinnalla. Raportointi palvelu hyödyntää käyttäjien hallinnan ja suoritteiden
hallinan tietoja ja kokoaa niistä tarvittavat raportit.

Kuvassa 4.5 arkkitehtuurimalli suoriteseurannan rajapinnasta, jossa eri mikropalvelut on
yhdistetty toisiinsa yhden mikropalvelun avulla. Backend for Frontend -mikropalvelu (BFF)
vastaanottaa käyttöliittymästä tulevat pyynnöt ja jakaa sitten pyynnöt eteenpäin muille
mikropalveluille. Tämä mahdollistaa tiedon hakemisen useammasta mikropalvelusta sa-
manaikaisesti yhden rajapintakutsun avulla. Esimerkiksi raportointi voitaisiin tässä ta-
pauksessa suorittaa siten, että BFF-mikropalveluun lähetetään kutsu raportoinnin suo-
rittamiseksi. BFF kutsuu käyttäjän hallinnan mikropalvelua sekä suoritteiden hallinnan
mikropalvelua. Kun BFF-mikropalvelu on hakenut tiedot edellä mainituista palveluista,
voidaan tietoa käsitellä raportointi mikropalvelussa. Raportointi mikropalvelu palauttaa
käsitellyn raportin takaisin BFF-mikropalvelulle, josta tieto lopulta palautuu käyttöliitty-
mälle.

Uusien toiminnallisuuksien lisääminen mikropalveluarkkitehtuuriin on turvallisempaa mitä
monoliittiarkkitehtuurissa. Monoliittiarkkitehtuurissa muutokset koskevat aina koko pal-
velua, jolloin yksi pieni muutos saattaa aiheuttaa muutosta koko palvelun toimintaan. Mik-
roarkkitehtuuri mahdollistaa uuden mikropalvelun kehittämisen ottamatta kantaa siihen,
mitä muita palveluita on jo olemassa. Mikropalvelua kehitettäessä on kuitenkin huomioi-
tava, että joku toinen mikropalvelu saattaa käyttää palveluun määritettyjä rajapintoja
joten rajapinnoissa tehtävissä muutoksissa on oltava tarkkana.

Hyvin suunniteltujen mikropalveluiden avulla voidaan rakentaa kustannustehokkaampi
palvelu [33]. Kuormittavammat osat voidaan eriyttää omiin mikropalveluihinsa, jolloin ei
ole tarvetta monistaa sellaisia sovelluksen osia, jotka eivät aiheuta kuormitusta palvelun
toimintaan. Huonosti suunniteltu rakenne voi puolestaan lisätä sovelluksen vuosittaisia
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Kuva 4.4: Suoriteseurannan mikropalveluihin perustuva Amazon AWS -rajanpinta, jossa raportointi
hyödyntää käyttäjien hallintaa ja suoritteiden hallintaa raporttien muodostamiseen.

kustannuksia merkittävästi [29]. Mikropalveluissa palveluita voidaan tarvittaessa pilkkoa
pienemmiksi tai paveluita voidaan yhdistää suuremmiksi palveluiksi. On kuitenkin hyvä
huomioida, että jokaisen mikropalvelun tulisi noudattaa yhden vastuun periaatetta.

Mikropalvelut on mahdollisuus toteuttaa niin, että jokaisella palvelulla on oma tietokan-
tansa tai oma osansa tietokannasta. Palvelun pilkkominen eri tietokantoihin voi tarkoit-
taa kuitenkin luopumista relaatiomallista, sillä, jos suoritteet ovat eri tietokannassa kuin
opiskelijat, ei näiden välille pystytä määrittämään tietomallipohjaista relaatiota. Useampi
tietokanta tarkoittaa myös vuosikulujen nopeaa kasvua, sillä jokainen tietokanta instans-
si maksaa tietysti erikseen [33]. Mikäli tieto on muusta palvelusta riippumatonta, voi-
daan se helposti eriyttää omaan tietokantaansa. Suoriteseurantajärjestelmän kannalta on
olennaista, että tietoa saadaan tallennettua tehokkaasti, mutta kuitenkin mahdollisim-
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Kuva 4.5: Suoriteseurannan mikropalveluihin perustuva Amazon AWS-rajapinta BFF-ratkaisulla.

man kustannustehokkaasti. Tämän takia ei ole välttämätöntä lähteä pilkkomaan palvelun
tietueiden tallennusta erillisiin tietokantoihin.

Suoriteseurantajärjestelmä ei kokoluokaltaan ole kovinkaan suuri ja järjestelmän ylläpito
ja kehitystyö toimii yksittäisten ohjelmistokehittäjien varassa. Kehitystyössä on otettava
huomioon, että palvelun eri kokonaisuudet, kuten käyttäjien hallinta ja suoritteiden hal-
linta ovat suhteellisen tiukasti toisiinsa sidoksissa. Monoliittiarkkitehtuurimallia voidaan
pitää helpompana ja myös rahallisesti järkevämpänä vaihtoehtona pienemmän palvelun
kehittämisessä. Monoliittiarkkitehtuurissa palvelua hallitaan tiiviinä pakettina, jolloin so-
vellusten eri osien on helppo kommunikoida keskenään. Tässä arkkitehtuurimallissa on
myös helpompi käyttää tietomallina relaatiopohjaista tietomallia, jossa eri tietuiden re-
laatiot on määritetty jo tietokannan tasolla. Monoliittiarkkitehtuuria voidaan täydentää
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yksittäisillä mikropalveluilla niin, että sovelluksen päätoiminnot sijaitsevat monoliittiark-
kitehtuurin mukaisesti yhdessä palvelussa ja vaikkapa kolmannelle osapuolelle tarjottava
raportointi omassa mikropalvelussaan.
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Taulukko 4.1: Monoliitin ja mikropalveluiden väliset erot ohjelmistokehityksessä.

Mikropalvelut Monoliitti

Hyvät puolet Hyvin skaalautuva,
itsenäisesti toimiva,
joustava

Helppo kehittää, halpa, ai-
kaa säästävä.

Huonot puolet Pienissä projekteissa
vaikea ottaa käyttöön,
tietoturva ongel-
mat tiedon siirrossa
palveluiden välillä,
palveluiden väliset
yhteydet usein moni-
mutkaisia ylläpitää.

Ei skaalaudu helposti, kal-
lis ylläpitää pidemmällä
aikavälillä, virhe koodis-
sa vaikuttaa koko palvelun
toimintaan.

Hinta Kehitystyön alus-
sa kallis ylläpitää,
mutta pidemmällä
aikavälillä rahaa
säästävä ratkaisu.

Alussa mikropalveluita
selvästi halvempi ratkaisu.
Kallis ylläpitää palvelun
kasvaessa suuremmaksi.

Kehitystyö Useampi kehitettävä
projekti, joissa koodi
pilkottu osiin. Mah-
dollisuus käyttää
useite eri koodikieliä.

Yksittäinen projekti
yhdellä koodipohjal-
la. Tehtävät muutok-
set vaikuttavat koko
järjestelmään.

Julkaisu Mahdollisuus julkais-
ta yksittäisiä mikro-
palveluita.

Koko palvelu julkaistaan
kerralla.

Teknologiat Mahdollisuus
käyttää useampia
eri koodikieliä ja
käyttöjärjestelmiä
samanaikaisesti.

Sama koodipohja käytössä
koko palvelussa. Pal-
velu pyörii yhden
käyttöjärjestelmän päällä.



5 Tietokanta

Viimeisten vuosikymmenten aikana valtaosassa ohjelmistokehitysprojekteja on käytetty
relaatiotietokantoja [32] [2]. Relaatioilla tarkoitetaan sitä, että tietokannan eri tietueiden
välille on määritetty linkitykset eli relaatiot. Linkitysten avulla voidaan määritellä mi-
ten eri tietueet suhtautuvat toisiinsa [26]. Relaatiotietokantojen hyvänä puolena voidaan
pitää tiedon tarkasti määriteltyä hierarkista rakennetta, joka mahdollistaa muun muassa
tehokkaan tiedon indeksoinnin.

Nykypäivänä tietokannat voidaan jakaa karkeasti kahteen eri pääkategoriaan; relaatiotie-
tokannat (SQL-tietokanta) ja dokumenttitietokannat (NoSQL-tietokanta) [2] . Relaatio-
tietokannoissa tiedon tallentaminen perustuu ennalta tarkasti määriteltyihin tietoraken-
teisiin, jotka linkittyvät toisiinsa relaatioiden avulla. Dokumenttitietokanta puolestaan
mahdollistaa muuttuvan ja rakenteettoman tiedon eli dokumenttien tallentamisen tieto-
kantaan [31]. Dokumenttitietokannassa eri dokumenttien välillä ei ole yhteyttä vaan jo-
kainen dokumentti on oma itsenäinen kokonaisuutensa. Kuvissa 5.1 ja 5.2 näkyy miten
relaatiotietokannan tietueet tallennetaan tauluihin, jotka ovat linkitettynä relaatioiden
avulla toisiinsa. Dokumenttitietokannan dokumentit ovat tallennettuna yksittäisinä doku-
mentteina.

Nykyisin monet relaatiotietokannat pystyvät tallentamaan relaatiopohjaisten tietueiden
lisäksi myös dokumentteja [2]. Esimerkkinä tällaisesta relaatiomallia ja dokumenttien tal-
lentamista yhdistävästä tietokannasta voidaan käyttää PostgreSQL-tietokantaa, jossa tie-
don tallentaminen perustuu vahvasti relaatiomalliin, mutta tietokanta hyväksyy myös va-
paammin määritettyttyjen tietorakenteiden kuten listojen tai JSON-objektien tallentami-
sen yksittäiseen tietokantasarakkeeseen. Taulukossa 5.1 listattu SQL- ja NoSQL-kantojen
eroavaisuuksia.
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Kuva 5.1: SQL-relaatiotietokannassa tietueet on tallennettu toisiinsa linkitettyihin tauluihin. NoSQL-
dokumenttitietokannassa tieto on varastoitu yksittäisinä dokumentteina.
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Kuva 5.2: Relaatiomallissa taulukko sisältää yksinkertaisia tietueita, joihin voi liittyä tietueita muista
taulukoista. Taulukot linkitetään toisiinsa relaatioiden avulla. Dokumenttitietokannassa jokainen doku-
mentti on objekti muodossa. Objekti sisältää kaiken dokumenttiin liittyvän tiedon kuten tässä tapauksessa
suoritteet (operations).
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Taulukko 5.1: SQL- ja NoSQL-kantojen ominaispiirteitä ja eroavaisuuksia.

SQL NoSQL

Tietokannan tyyppi Relaatioihin perustu-
va taulurakenne.

Dokumenttipohjainen tai
aivan / arvo pareihin pe-
rustuva taulurakenne.

Tiedon tallennusmuoto tie-
tokanta migraatioita

Jäsennelty tietoraken-
ne, jossa tietueet tal-
lennettu tauluihin.

Jäsentämätön tietoraken-
ne, jossa tietueet tallen-
nettu dokumentteina tai
avain-arvo pareina.

Skaalautuvuus Vertikaalinen. Tieto-
kannan kokoa voidaan
kasvattaa.

Horisontaalinen. Tietokan-
ta voidaan tarvittaessa
monistaa useaksi instans-
siksi.

Toimintamalli ACID BASE
Tietokannan
ohjausjärjestelmiä

Oracle MySQL, Maria
DB, PostgreSQL

MongoDB, Redis, Cassan-
dra, CouchDb

5.1 SQL-tietokanta

SQL-pohjaisessa tietokannassa tieto on tallennettuna taulukohtaisesti noudattaen relaa-
tiomallia. Tietokannan taulujen välille on määritelty linkitykset (relaatiot), joiden avul-
la eri tietuiden väliset riippuvuudet voidaan määrittää explisiittisesti. Yksi tietue tie-
tokannassa muodostaa tauluun yhden rivin. Rivin voi sisältää useita sarakkeita, joihin
on tallennettu tietueen ominaisuustietoja [17]. Esimerkkinä tietueesta voidaan pitää yk-
sittäistä suoritetta, joka siis näkyy tietokannassa suoritteiden taulussa yhtenä rivinä. Suo-
rite voi sisältää ominaisuustietoina suoritusajankohdan, opiskelijan tunnuksen ja suorit-
teen hyväksyjän tunnuksen. Ominaisuustiedot on pilkottu riville omiin sarakkeisiin. Uu-
den tietueen lisääminen, tietueen päivittäminen ja poistaminen tietokannasta suoritetaan
käyttäen SQL-standardin mukaista kieltä [23].

Relaatiokannassa tiedon tallentaminen perustuu ACID-malliin (Atomicity, Consistency,
Isolation, Durability), jossa tietokantaan tallennus suoritetaan transaktioina. Transaktio-
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pohjainen tallennus pitää huolta siitä, että tietokannan tila pysyy ehjänä aina transaktion
alkutilasta suorituksen jälkeiseen tilaan asti [17]. Relaatiokantoja käytetään ACID-mallin
takia usein finanssialan järjestelmissä, joissa skaalautuvuutta tärkeämpää on tiedon oikeel-
lisuus. CAP-teoreeman (Consistency, Availability, Partition tolerance) mukaan parempi
skaalautuvuus aiheuttaa ongelmia tietokannan tilan säilyttämiseen [11]. ACID-mallissa
painopiste on juuri tiedon oikeellisuudessa (Consistency). Tällöin relaatiotietokanta ei ole
kovin hyvin skaalautuva ja siis hitaammin toimiva kuin BASE-malliin (Basically Available,
Soft State, Eventual consistency) pohjautuvat NoSQL-tietokannat [10].

5.2 NoSQL-tietokanta

Kasvava tarve skaalautuville palveluille on edistänyt NoSQL-tietokantojen (Not only SQL)
nousua relaatiotietokantojen rinnalle. NoSQL-tietokantojen hyvinä puolina pidetään nii-
den mahdollisuutta skaalautua horisontaalisesti, jolloin tietoa voidaan monistaa useisiin
rinnakkaisiin tietokantoihin samanaikaisesti [19]. Skaalautuvuudella on kuitenkin hintan-
sa, sillä NoSQL-kannat noudattavat BASE-mallia, jossa painotus on mahdollisimman te-
hokkaassa toiminnassa. CAP-teoreeman mukaan skaalautuvuuden lisääminen aiheuttaa
ongelmia tiedon oikeellisuuden kanssa [11].

NoSQL-kannat voidaan jakaa vielä kolmeen alempaan kategoriaan; dokumenttitietokan-
toihin, avainarvotietokantoihin ja sarakekohtaisiin tietokantoihin [20]. Dokumenttitieto-
kannoissa tietueet tallennetaan yksittäisinä toisitaan riippumattomina dokumentteina.
Dokumenttien avulla tietokannan rakenteesta saadaan hyvin joustava. Dokumenttikan-
toja käytetäänkin usein ei-rakenteellisen datan tallentamiseen, jolloin kanta sopii hyvin
vaikkapa sosiaalisen median käyttöön. Dokumenttikantoja käyttävät muun muassa Face-
book ja Twitter [24].

Tiedonhaku NoSQL-tietokannasta poikkeaa normaalista SQL-tietokannasta myös käytet-
tävän kielen perusteella. SQL-tietokannoissa tietokantakyselyt suoritetaan käyttäen SQL-
standardin mukaista kieltä. NoSQL-tietokantaan tehdyt kyselyt suoritetaan käyttäen koo-
dikieltä, jonka kääntäjä kääntää natiiviksi kyselykieleksi [24]. Kuvassa 5.3 esimerkit SQL-
standardin mukaisesta tietokantahausta ja sitä vastaavasta NoSQL-tietokantahausta.
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Kuva 5.3: SQL-standardin mukainen tietokantahaku ja vastaava NoSQL-tietokantahaku.

5.3 Tietokanta suoritteiden seurantaan

Suoriteseurannassa käyttäjäkunta koostuu pääsääntöisesti opettajista ja opiskelijoista.
Käyttäjämäärä on verkkopalvelun näkökulmasta rajattu hyvinkin pieneksi, jolloin ongel-
mia ei pitäisi syntyä palvelun skaalautuvuuden suhteen. Järjestelmän käyttö on hyvin
satunnaista ja samanaikaisten aktiivisten käyttäjien määrä on oletetusti hyvin vähäinen.
Käyttäjämäärien perusteella ei NoSQL-kannan skaalautuvuus toisi merkittävästi lisää te-
hoa järjestelmän toimintaan.

NoSQL-tietokannat perustuvat BASE-malliin, jossa tietokannan skaalautuvuus on priori-
soitu tiedon oikeellisuutta tärkeämmäksi. Relaatiokannat puolestaan perustuvat vahvasti
ACID-malliin, joka taas tarkoittaa sitä, että tietokannan tila pyritään säilyttämään oi-
keanlaisena, vaikka skaalautuvuus samalla heikkenisi [10]. Suoritteiden seurannassa on
hyvin tärkeää, että tieto saadaan tallennettua tietokantaan aina oikein, jotta opiskelijan
oikeusturva ei kärsi. Vaikka relaatiokantojen ACID-mallissa skaalautuvuus on heikom-
pi kuin NoSQL:n hyödyntämässä BASE-mallissa, ei suoriteseurantajärjestelmän vähäinen
käyttäjämäärä kuitenkaan vaadi tietokannalta erinäisiä skaalautuvuuden ominaisuuksia.
Mikäli käyttäjämäärät olisivat huomattavissa määrin suurempia ja tiedon oikeellisuus ei
olisi priorisoitu skaalautuvuutta tärkeämmäksi, voisi tietokannaksi tällöin harkita NoSQL-
tietokantaa. Tässä tapauksessa kuitenkin lähtökohtaisesti on suositeltavampaa käyttää re-
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laatio pohjaista tietokantaa, jossa tiedon oikeellisuus pystytään NoSQL-kantaa paremmin
varmentamaan.

NoSQL-tietokannoissa tietoa voidaan tallentaa joustavasti ja muuttuva tietorakenne ei
välttämättä tarkoita muutoksia sovelluslogiikkaan. Relaatiokannoissa tietorakenteet ovat
lähtökohtaisesti määritelty hyvinkin tarkasti, jolloin muuttuvan tietomallin kehittäminen
on hankalampaa. Monet relaatiokannat kuten PostgreSQL kuitenkin tarjoavat nykyisin
myös dokumenttien tallentamisen tietokantaan, jolloin tietoa voidaan tallentaa paljon
normaalia relaatiotietokantaa joustavammin. Hyvin suunnitellulla relaatio pohjaisella tie-
tomallilla pystytään muodostamaan tarvittaessa hyvinkin joustavia ratkaisuja. Relaatio-
pohjaisen tietomallin muuttuessa joudutaan ottamaan dokumenttipohjaista tietomallia
tarkemmin kantaa siihen, miten vanhat jo aikaisemmin tallennetut tiedot tallennetaan
järjestelmään. NoSQL-tietokanta ei välitä siitä, onko tieto jokaisessa aikaisemmin tallen-
netussa dokumentissa samalla tasolla mitä uudempien muutosten jälkeen tallennettavissa
dokumenteissa.

Suorteseuranta järjestelmässä on suositetavaa käyttää relaatiopohjaista tietokantaa. Re-
laatiopohjainen tietokanta perustuu ACID-malliin jossa tietokannan tila pysyy jatkuvasti
oikeellisena. Koska skaalautuvuuden suhteen ei pitäisi pienillä käyttäjämäärillä tulla on-
gelmia, ei ole järkevää lähteä valitsemaan NoSQL-tietokantaa. Hyvin suunnitellulla tieto-
mallilla tietorakenteesta saadaan hyvinkin joustava ja myös muutoksia, sekä aikaa kestävä.



6 Tietomalli

Jo ohjelmistokehityksen alkuvaiheessa on hyvä kartoittaa järjestelmän toiminnallinen tar-
koitus, eli mitä tietoja järjestelmässä tallennetaan ja mitä tietueita tietokannasta haetaan
usein. Suoriteseurantajärjestelmän tietomalli pohjautuu vahvasti toisiinsa linkittyviin tie-
toihin kuten opiskelija ja opiskelijan suorittamat suoritteet kuten tietokannan korkean
tason taulunäkymästä 6.1 näkyy. Samalla kuitenkin tietomallin tulee olla rakenteeltaan
joustava, sillä suoritteiden arviointikriteerit ja kurssirakenteet muuttuvat vuosittain. Jous-
tamattomuus onkin ollut se suurin ongelma, jonka takia suoritteita nykyisin seurataan
Excel taulukoden ja paperisten lomakkeiden avulla.

Suoritteiden kirjaamisessa tärkeintä on tietokannan eheys myös pitkällä ajanjaksolla. Re-
laatiotietokannoissa käytetty ACID-malli ja kannan eri tietueiden väliset relaatiot tarjoa-
vat turvalliset puitteet suoritteiden tallentamiseen. Relaatiomallissa paras hyöty saadaan
kun eri tietuiden väliset relaatiot on määritelty explisiittisesti. Myös relaatiotietokannois-
sa on mahdollisuus luoda rakenteita, joissa tietueet eivät liity toisiinsa mitenkään, jolloin
tietueet yleensä liitetään toisiinsa sovelluslogiikassa. Tietokannan eheyden ylläpitämiseksi
on tärkeää, että relaatiot on määritelty jo tietokannan tasolla.

Suoriteseurannassa tietomallin keskiöön voidaan sijoittaa suoritteet, joita järjestelmässä
kirjataan opiskelijoiden toimesta, ja joita opettajat vahvistavat. Suoritteeseen liittyy siis
aina opiskelija, suoritteen hyväksyjä, suorituspäivä ja päivä, jolloin suorite on hyväksytty.
Jotta suoritteita voidaan ryhmitellä helpommin voidaan suoritteeseen kirjata vielä suorit-
teen tyyppi. Kuvassa 6.2 näkyy miten tietokanta rakentuu suoritteen (operation) ympärille.
Kuvaan on lisätty näkyviin eri taulujen primääriset ja sekundääriset avaimet. Suorittei-
den lisätiedot pilkotaan omiin tyyppikohtaisiin tauluihin, jolloin suoritteen taulu pystytään
pitämään hyvin yksinkertaisena. Suoritteen lisätiedot linkittyvät aina suoritteeseen.

Suoritteeseen liittyy aina suoritteen suorittanut opiskelija ja vähintään yksi suoritteen
hyväksyvä opettaja. Järjestelmän käyttäjät sijaitsevat user-taulussa, josta opettajat voi-
daan tunnistaa opiskelijoista käyttäjään liitetyn roolin avulla. Vain opiskelijan roolilla
voidaan luoda uusia suoritteita ja vain opettajan roolilla suoritteita voidaan vahvistaa.

Kun suorite jaetaan taulurakenteiden avulla kahteen osaan, voidaan suoritteet abstraktoi-
da yhteneväisiksi. Tällöin muuttuvat suoritteiden rakenteet eivät vaikuta itse suoritteen
rakenteeseen ja suoritteiden rakenteita voidaan siis tarvittaessa muuttaa hyvinkin jousta-
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Kuva 6.1: Korkean tason näkymä, johon on visualisoitu tietokannan taulut ja taulujen väliset yhteydet.
Viivan päässä oleva vinoneliö kuvaa relaation päätaulua ja viivan toisesta päästä löytyvä pallon muotoi-
nen symboli alitaulua. Esimerkiksi suorite (operation) liittyy aina opiskelijaan (user), jolloin opiskelijan
id löytyy sekä päätaulusta (user) että alitaulusta (operation). Jokaiseen suoritteeeseen liittyy aina yksi
opiskelija ja suoritteen hyväksyjä. Tätä on kuvattu kahdella eri relaatio viivalla taulujen välillä. Taulut
on värikoodattu siten, että samaan suoriteryhmään kuuluvat suoritteet on värjätty samalla väriarvolla.

vasti. Suoritteiden lisätietoja on vielä pilkottu pienempiin taulurakenteisiin, joissa suorit-
teissa esiintyvät kooditaulut ja listat muodostavat omat kokonaisuutensa. Kuvassa 6.3 on
kuvattu järjestelmän tietomalli kokonaisuudessaan.
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Kuva 6.2: Tietokannan taulut, taulujen väliset relaatiot ja taulujen primääriset / sekundaariset avain
arvot.
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Kuva 6.3: Tietokannan taulurakenne kokonaisuudessaan.



7 Yhteenveto

Suoriteseurannan käyttäjämäärät ovat oletetusti rajattu hyvin pieneksi verkkopalveluiden
näkökulmasta katsottuna. Samalla järjestelmän käyttö on satunnaista, eikä samanaikaisia
käyttäjiä ole palvelussa ruuhkaksi asti. Vaikka skaalautuvuus ei varmasti tule olemaan on-
gelmana järjestelmän käytössä, on hyvä kuitenkin harkita järjestelmän koostamista mik-
ropalveluarkkitehtuurin mukaisesti. Järjestelmä jakautuu karkeasti jaettuna kolmeen pie-
nempään palveluun, jotka voidaan rakentaa toisistaan riippumattomiksi. Kuten kuvasta
4.4 nähdään, ainoastaan raportoinnissa on tarpeen saada tietoa useammasta palvelusta,
mutta samalla raportoinnin ei tarvitse välttämättä olla yhteydessä tietokantaan.

Myös monoliittiarkkitehtuurimalli on varsin mahdollinen vaihtoehto, sillä järjestelmän ko-
ko ei ole kovinkaan suuri. Monoliittiarkkitehtuurimallin mukaisesti rakennetulla järjestel-
mällä voidaan säästää ylläpidon kuluja ja nopeuttaa järjestelmän toimintaa kun sovelluslo-
giikka sijaitsee yhden kokonaisuuden sisällä eikä järjestelmän eri osien tarvitse hakea tietoa
muista erillisistä palveluista. Mikäli järjestelmään lisätään uusia toiminnallisuuksia, voi-
daan ne tarvittaessa tuottaa mikropalveluarkkitehtuurin mukaisesti omina palveluinaan.
Monoliitti arkkitehtuuria on helppo ylläpitää pienelläkin organisaatiolla, sillä palvelun
käyttöönotto ei vaadi usean eri palvelun erillistä konfigurointia. Myös mikropalveluita on
mahdollista ylläpitää pienen organisaation voimin, mutta usean eri palvelun ylläpito vaa-
tii kuitenkin aina hieman enemmän työtä kuin yksittäisen palvelun ylläpito, sillä jokaisen
palvelun pitäminen ajantasalla vaatii palvelun erillisen päivittämisen.

Koska järjestelmässä käytettävästä tietomallista saadaan hyvin joustava myös relaatiomal-
lia hyödyntäen, on suositeltavaa käyttää relaatiopohjaista tietokantaa kuten PostgreSQL.
Relaatiotietokannan hyvinä puolina pidetään ACID-mallin mukaista tallennusta, jossa
tietokannan tila pyritään pitämään kokoajan oikeanlaisena. Tietokannan oikeellisuus on
tärkeää, jotta opiskelijoille voidaan antaa paras mahdollinen oikeusturva.

Relaatiopohjaiseen tietomalliin voidaan tuoda joustavuutta jakamalla tietoa useampiin
toisistaan riippuviin tauluihin. Tutkielmassa ehdotetussa tietomallissa (kuva 6.3) suorit-
teet on jaettu kahteen osaan. Kaikkien suoritteiden yhteinen osa sisältää suoritteen pe-
rustiedot kuten suoritteen suorittajan, suorituspäivän ja suoritteen hyväksyjän. Perus-
tietoihin voidaan liittää tarvittava määrä suoritteen lisätietoja erillisten taulujen avulla.
Mikäli tietomalliin on tarve saada lisää joustavuutta, voidaan taulurakenteen määriteltyjä
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rakenteita muuttaa hyödyntämään enemmän dokumenttitietokannoissa käytettyä JSON-
dokumenttitietomallia.
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