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TIIVISTELMÄ

Ohjelmistoräätälöinnillä tarkoitetaan ohjelmiston muokkaamista siten, että se 
vastaa paremmin asiakkaan tarpeita. Ohjelmistoräätälöinnin ja muunkinlaisen 
tuoteräätälöinnin  avulla  tuotteilla  voidaan  päästä  uusille  tai  laajemmille 
markkinoille,  tuotteiden  kehityskustannuksia  voidaan  alentaa  sekä 
asiakastyytyväisyyttä nostaa. 

Tässä  työssä  esitellään  eräs  ohjelmistoräätälöintijärjestelmä  ja  tähän 
järjestelmään liittyviä tehokkuusongelmia. Tämän työn tavoitteena on näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi suunnitella, toteuttaa ja testata web-käyttöliittymällä 
varustettu ohjelmistoräätälöintityökalu. Työn lopputuloksena syntynyt työkalu 
mahdollistaa  ohjelmistoräätälöinnin  suorittamisen  alusta  loppuun  asti. 
Työkalun avulla voidaan muokata tekstejä,  valita värejä ja kuvia,  määrittää 
teknisiä  tietoja  ja  ottaa  käyttöön  tai  poistaa  ohjelmiston  osia,  ja  sen  avulla 
voidaan kääntää räätälöity tuote valmiiksi  ohjelmistoksi asti.  Lisäksi työkalu 
tukee  räätälöintiprosessia  antamalla  palautetta  räätälöinnin  tilasta  sekä 
näyttää, miltä räätälöity tuote annetuilla tiedoilla näyttäisi.

Työssä  esitelty  työkalu  ratkaisee  sille  esitetyn  räätälöintiongelman,  ja 
vastaavanlaista  ratkaisumallia  on  mahdollista  käyttää  myös  muihin 
ohjelmistoräätälöintijärjestelmiin.

Avainsanat: yksilöinti, muokkaaminen, brändäys, web-sovellus
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ABSTRACT

Software customization means modifying a software, so that it better matches 
the customer's needs.  It  is  possible  to gain access  to new or larger  markets, 
reduce the costs of development and improve customer happiness with software 
customization as well as other kinds of customization.

This  work  presents  a  particular  software  customization  system and  some 
efficiency  problems related  to it.  The purpose of  this  work is  to  solve  these 
problems by designing, implementing and testing a software customization tool 
with a web user interface. The tool created as a result of this work enables the 
creation of a customized software from start to finish. The tool provides ways to 
customize texts, choose colors and pictures, define technical details and enable 
or disable parts of the software. The tool creates finished, customized software 
as a result of the customization process. In addition to this the tool supports the 
customization process by giving feedback about the status of the customization, 
and visualizes how the finished product will look with the given information.

The tool presented in this work solves the given customization problem, and it 
is possible to use the presented solution to solve other customization problems in 
similar software customization systems.

Keywords: adaptability, tailoring, branding, web application
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ALKULAUSE

Tämän  työn  tarkoituksena  oli  suunnitella,  toteuttaa  ja  testata 
ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä. Työ tehtiin F-Securella, jossa sen 
tuloksena valmistunutta työkalua on tarkoitus käyttää helpottamaan ja nopeuttamaan 
operaattoriasiakkaille tehtävää räätälöintityötä.

Projekti alkoi pienestä opiskelijoiden ryhmätyöstä ja eli ja kasvoi ajan kuluessa. 
Työn  keskeisiä  vaiheita  oli  esimerkiksi  ongelmakenttään  tutustuminen  eli 
tutustuminen yleisesti räätälöintiin ja web-sovellusten tekemiseen sekä tutustuminen 
tarkemmin  räätälöitävinä  oleviin  tuotteisiin  ja  niihin  liittyviin  järjestelmiin. 
Työvaiheisiin  kuuluivat  myös  projektissa  käytettävien  työkalujen  valinta  ja 
ongelman  ratkaisevan  työkalun  suunnittelu,  toteutus  ja  testaus.  Yksi  keskeisiä 
haasteita  työssä  oli  luoda  työkaluun  rajapinnat  lukuisten  erilaisten,  erillisten  ja 
jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa olevien järjestelmien kanssa kommunikointia 
varten.

Haluan kiittää työkalun toista tekijää Veli-Matti Visuria, työn valvojaa professori 
Juha  Röningiä,  työn  teknistä  ohjaajaa  Juuso  Ohtosta,  F-Securea  sekä  kaikkia 
työkalun eri kehitysvaiheissa mukana olleita ihmisiä. 

Oulussa 6.4.2014

Mikko Heikkinen



LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

Ajax Asynchronous JavaScript and XML
CGI Common Gateway Interface
CSS Cascading Style Sheets
GWT Google Web Toolkit
Java EE Java Platform, Enterprise Edition
JDBC Java Database Connectivity
MVC Model-View-Controller
MVP Model-View-Presenter
MVVM Model-View-ViewModel
RPC Remote Procedure call
SSI Server Side Includes
SVN Apache Subversion
XML Extensible Markup Language



1. JOHDANTO

Räätälöinnillä  tarkoitetaan  myytävän  tuotteen  tai  tarjotun  palvelun  muokkaamista 
siten, että samaa ydintuotetta voidaan pienillä muutoksilla myydä yhä laajemmille ja 
laajemmille  markkinoille.  Useilla  liikealoilla  tuotteiden  myynnistä  saatavien 
tuottojen  pääpiste  on  siirtynyt  yhä  enenevässä  määrin  pois  hittituotteista  kohti 
tuotevalikoiman  pitkää  häntää.  Juuri  tätä  pitkän  hännän  tuotevalikoimaa  pyritään 
luomaan  räätälöinnin  avulla.  Räätälöinti  on  kokonaisen  tuotantojärjestelmän  iso 
tuotantomenetelmäpäätös,  jolla  pyritään  saavuttamaan  merkittäviä  kilpailuetuja, 
tehostamaan tuotantoa ja tavoittelemaan uutta asiakaskuntaa. Räätälöinti on käytössä 
hyvin  moninaisilla  liikealoilla  aina  pesukonemyynnistä  autokauppaan,  ja  myös 
ohjelmistotuotannossa. [1, 2, 3, 4]

Ohjelmistoräätälöinnillä  tarkoitetaan  ohjelmiston  muokkaamista  siten,  että  se 
vastaa  paremmin  asiakkaan  tarpeita  [5].  Ohjelmistoräätälöinnin  keskeinen  etu 
ohjelmistoyritysten  kannalta  uusille  ja  laajemmille  markkinoille  pääsyn  lisäksi  on 
kehitys-  ja  ylläpitotyön  keskittyminen  yhden  muokattavan  ohjelmistorungon 
ympärille lukuisten erillisten ohjelmistojen sijaan [6]. Lisäksi asiakkaat ovat usein 
valmiita maksamaan räätälöidyistä sovelluksista enemmän kuin valmissovelluksista 
[5].

1.1. Työssä ratkaistava ongelma 

F-Secure on suomalainen tietoturvaratkaisuja tarjoava ohjelmistoyritys.  Yrityksellä 
on  yhteensä  20  toimistoa,  joista  päätoimisto  sijaitsee  Helsingissä.  Yhteistyötä 
tehdään  yli  200:n  operaattorin  kanssa  kansainvälisesti,  ja  operaattorien  kanssa 
työskentely  on  yksi  F-Securen  bisnesstrategian  kulmakivistä.  Operaattoreille 
tarjotaan esimerkiksi F-Securen mobiililaitteiden tietoturvaohjelmistojen räätälöintiä 
brändäämällä  tuotteet  operaattorien  omaa  visuaalista  ulkoasua  ja  yleisilmettä 
vastaaviksi. [7]

Räätälöityjen ohjelmistoversioiden tekemisessä on kuitenkin useita vaiheita, joten 
ketju asiakkaan toiveista valmiiksi tuotteeksi on pitkä. Asiakas toimittaa F-Securen 
myyjälle  haluamansa  vaatimukset,  eli  valitut  toiminnallisuudet,  kielet  ja 
ulkonäkösuunnittelun. Myyjä taas toimittaa tiedot eteenpäin räätälöintitiimille, joka 
muodostaa tietojen perusteella tuotteen kääntämistä varten tarvittavat aputiedostot ja 
hakemistorakenteen.  Tuote  käännetään,  ja  käännetystä  tuotteesta  voidaan  ottaa 
kuvankaappauksia,  joita  voidaan  yhdessä  operaattorin  kanssa  tutkia  ja  varmistaa 
räätälöinnin tuloksen oikeellisuus. Räätälöinnin viilauksessa on usein tässä vaiheessa 
lukuisia  iteraatioita,  joista  jokainen  viivästyttää  valmiin  tuotteen  saamista 
markkinoille.  Ketju  jatkuu  lopulta  testauksella  ja  lopullisen  tuotteen  antamisella 
asiakkaalle. 

Kuvasta  1  näkyy  räätälöintiketjun  rakenne  ennen  työkalun  valmistumista. 
Räätälöintiketjun ongelma on sen pituus, josta johtuen kommunikaatio ja epäkohtiin 
reagointi  hidastuu.  Lisäksi  asiakkaan  ja  myynnin  välisessä  kommunikaatiossa 
käytetään eri  formaatissa olevaa dataa kuin varsinaisen tuotteen kääntämisessä,  ja 
datan  kääntäminen  muodosta  toiseen  voi  aiheuttaa  epäselvyyksiä.  Mahdolliset 
virheet ja puutokset asiakkaan vaatimuksissa eivät välttämättä tule ilmi vasta kuin 
räätälöintitiimin yrittäessä luoda prototyyppisovellusta.
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 Ketjua  lyhentämällä  ja  nopeuttamalla  räätälöintiprosessi  muuttuu 

tehokkaammaksi  sekä  asiakkaan  että  räätälöijän  näkökulmasta:  asiakkaan  valmiit 
tuotteet  saadaan  markkinoille  aiempaa  nopeammin,  ja  räätälöintiprosessiin  kuluu 

Kuva 1. Räätälöintiketju ennen työkalua.

1.2. Työssä esiteltävä ratkaisu

Räätälöintiketjun lyhentämiseksi ja räätälöintiprosessin iteraatioiden vähentämiseksi 
suunniteltiin  ja  toteutettiin  erillinen  räätälöintityökalu.  Työkaluun  voidaan  syöttää 
suoraan asiakkaalta saadut tiedostot, muokata puutteellisia kenttiä ja tehdä tarvittavia 
muutoksia.  Työkalu  antaa  välittömästi  räätälöinnistä  visuaalisen  palautteen,  eli 
näyttää  siihen  syötettyjä  tiedostoja  ja  tietoja  vastaavasta  sovelluksesta 
kuvankaappauksia,  mikä  helpottaa  ja  nopeuttaa  visuaalisten 
yhteensopivuusongelmien havaitsemista  huomattavasti.  Työkalu  kertoo myös  mitä 
valintoja  käyttäjän  täytyy  vielä  tehdä  ennen  kuin  räätälöinti  voidaan  muuttaa 
valmiiksi  tuotteeksi.  Kun  räätälöintiin  tarvittavat  tiedot  ja  tiedostot  on  syötetty 
työkaluun, sillä on mahdollista myös kääntää lopullinen tuote. Kääntämisympäristön 
lisäksi  työkalu  integroitiin  myös  tuotteille  olemassa  oleviin 
testiautomaatiojärjestelmiin. Työkalun tuli olla käytettävissä yrityksen sisäverkossa, 
joten siitä tehtiin asiakas-palvelin-mallia toteuttava web-sovellus.

Työkalu  mahdollistaa  yksinkertaisten  räätälöintitöiden  tekemisen  ilman 
räätälöintitiimiä. Myyjä ja asiakas voivat keskenään esikatsella sovelluksen ulkoasua, 
yksilöityjä  tekstejä  ja  valittuja  ominaisuuksia  sekä  nähdä  mahdolliset  puutteet  ja 
muut  räätälöintivaihtoehdot  työkalun  avulla.  Sovelluksesta  on  myös  mahdollista 
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tehdä  prototyyppiversio  suoraan  työkalun  avulla,  jolloin  tuotetta  voi  kokeilla 
esikehitysvaiheessa  vaikka  omalla  puhelimella.  Kuvasta  2  näkyy  työkalun  avulla 
lyhentynyt  räätälöintiketju.  Työkalun  antaman  välittömän  palautteen  avulla  myös 
iteraatioiden määrä ja etenkin jokaiseen iteraatioon kuluva aika pienenevät.

Räätälöintitiimiä  tarvitaan  edelleen  monimutkaisemmissa  räätälöintitöissä,  eli 
sellaisissa, joita työkalu ei tue. Myös näissä tapauksissa työkalusta on hyötyä niin 
alkuvaiheen  viilausten  nopeuttamisessa  kuin  räätälöinnin  yksinkertaisempien 

Kuva 2. Räätälöintiketju työkalun avulla.

1.3. Työssä esiteltävän työkalun kehitysprosessi

Työkalun kehittäminen aloitettiin lyhyessä opiskelijaprojektissa kolmen opiskelijan 
voimin  keväällä  2012,  ja  kehittämistä  jatkettiin  kahden  opiskelijan  kokoisella 
kehitystiimillä  kesästä  2012  eteenpäin.  Projekti  oli  alusta  asti  hyvin  itsenäinen: 
projektin  omistajilta  tuli  lähinnä  tietoa  siitä,  mitä  loppukäyttäjän  tulisi  ohjelmalla 
pystyä  tekemään.  Toiminnallisuuksien  suunnittelu,  toteutus,  liittäminen  osaksi 
työkalua ja testaaminen oli tiimin jäsenten harteilla. Tiimin jäsenten kesken työt ja 
vastuualueet  jaettiin  siten,  että  molemmilla  oli  jatkuvasti  kirkas  kuva  jokaisesta 
työkalun osa-alueesta.

Työssä  esiteltävä  kehitysprosessi  liittyy  nimenomaan  ohjelmistoräätälöintiketjun 
web-työkaluun.  Varsinaiseen  räätälöintiin  liittyvät  järjestelmät,  rakenteet  ja 
ohjelmistot  olivat  jo  olemassa,  ja  työkalu  oli  tarkoitus  integroida  niihin 
mahdollisimman saumattomasti  siten, ettei  olemassa oleviin järjestelmiin tarvinnut 
tehdä muutoksia. Web-työkalun liittyviä työvaiheita ovat olleet esimerkiksi
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 ohjelmointikielen,  web-sovelluskehyksen,  palvelin-  ja  tietokantasovellusten 

sekä muiden työkalujen valinta
 ohjelmiston ja tietokannan rakenteen suunnitteleminen siten, että sitä kyetään 

laajentamaan  ja  päivittämään  vastaamaan  jatkuvasti  muuttuvia  ja  kasvavia 
vaatimuksia

 ohjelmiston  käyttöliittymän  ja  ulkoasun  suunnittelu  helposti  käytettäväksi, 
ylläpidettäväksi ja laajennettavaksi

 tutustuminen  räätälöitävien  tuotteiden  rakenteeseen  ja  niiden 
konfiguraatiotiedostojen kääntämiseen toimivaksi ohjelmistoksi, jotta niiden 
räätälöinti osataan toteuttaa osaksi työkalua

 työkalun ohjelmoiminen
 työkalun  eri  rajapintamoduulien,  kuten  asiakkaalta  tulevien  Excel-  ja 

kuvatiedostojen parsinnan, XML-tiedostojen (eXtensible Markup Language) 
kirjoittamisen  ja  salaamisen,  tietokantakäsittelyn  ja  Apache  Subversion 
(SVN)[8]- ja Git[9]-versionhallintojen integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi

 työkalun testaaminen ja dokumentaatio
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2. TYÖN TAUSTA

Tässä luvussa esitellään tarkemmin ohjelmistoräätälöintiä ja sen toteutustapoja, etuja 
ja  haittoja.  Lisäksi  käsitellään  työn  aikana  kehitetyn  työkalun  ympäristö  sekä 
liiketoiminnan että tekniikan kannalta. Koska työkalu toteutettiin web-sovelluksena, 
tässä luvussa on myös tiivis kuvaus web-sovelluksista yleisellä tasolla ja tarkempi 
kuvaus valitusta web-sovelluskehyksestä.

2.1. Ohjelmistoräätälöinti

Ohjelmistoräätälöinnillä  tarkoitetaan  ohjelmiston  muokkaamista  tai  kehittämistä 
siten, että se vastaa paremmin asiakkaan tarpeita [5]. Räätälöidyt  ohjelmistot ovat 
suosittuja  etenkin  koulutuksen ja  yritysten  laskutusten  parissa.  Oulun Yliopistolla 
käytössä  oleva  Optima-järjestelmä,  useissa  peruskouluissa,  lukioissa  ja 
ammattioppilaitoksissa käytössä  oleva Wilma ja lukuisilla  pienyrityksillä  käytössä 
oleva  Passeli-laskutusohjelmisto  ovat  kaikki  esimerkkejä  räätälöitävistä 
ohjelmistoista, joiden sisältöön ja toiminnallisuuksiin asiakkaat voivat itse vaikuttaa 
[10, 11, 12].

Räätälöintityöt  voidaan  jakaa  neljään  kategoriaan:  ulkoasu-,  käytettävyys-, 
toiminnallisuus-  ja  palveluräätälöintiin.  Ulkoasuräätälöintiä  voidaan  tehdä 
esimerkiksi  muuttamalla  ohjelmiston  väritystä,  kuvitusta  tai  ohjelmiston  osien 
sijoittelua.  Käytettävyysräätälöinnillä  tarkoitetaan  lähinnä  käyttöliittymän, 
aputoimintojen  ja  ohjeiden  muokkaamista.  Toiminnallisuusräätälöinnissä  voidaan 
ohjelmistoon  valita  tai  kehittää  vain  asiakkaan  tarvitseman  osat,  jolloin  vältetään 
ohjelmiston  paisuminen  turhan  suureksi.  Palveluräätälöinnillä  voidaan  asiakkaalle 
tarjota esimerkiksi asiakaskohtaista tukea, koulutusta tai ylläpitoa. [13]

Yksi  tämän  päivän  suosituimmista  ohjelmistojen  tarjoamistavoista  on 
pilvipalvelut.  Nämä  soveltuvat  hyvin  räätälöintiin,  sillä  jokaiselle  käyttäjälle 
tarjotaan  yhteinen  ohjelmistorunko,  mutta  useassa  tapauksessa  jopa  käyttäjät  itse 
voivat räätälöidä ohjelmistosta heille sopivan kokonaisuuden. Samojen pilvipalvelun 
toiminnallisuuksien päälle voidaan myös luoda erilaisia asiakassovelluksia. Nykyisin 
laajassa käytössä oleva ketterä ohjelmistokehitys soveltuu myös hyvin räätälöintiin 
perustuvaan  ohjelmistokehitykseen,  sillä  ketterän  ohjelmistokehityksen 
perusperiaatteisiin kuuluu iteratiivinen kehitys ja toimivien tuotteiden julkaiseminen 
nopeasti. [14, 15]

2.1.1. Ohjelmistoräätälöinnin toteutustapoja

Jotta  ohjelmistoräätälönti  olisi  mahdollisimman  helposti  toteutettavissa,  tulee 
ohjelmiston olla mahdollisimman modulaarinen, ja eri moduulien mahdollisimman 
riippumattomia toisistaan. Esimerkiksi jotain toiminnallisuutta tarvitsevan moduulin 
tulisi  tietää  tuosta  toiminnallisuudesta  vain  minimaaliset  tiedot,  eli  lähinnä  mitä 
tietoja toiminnallisuuden toteuttamiseksi tarvitsee antaa ja minkälaista tietoa sieltä 
tulee  tuloksena.  Kunhan toiminnallisuutta  tarjoavan moduulin  rajapinta  ei  muutu, 
voidaan  se  helposti  vaihtaa  tai  päivittää  niin,  että  siitä  riippuviin  moduuleihin 
tarvitsee tehdä muutoksia. [16]
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Ulkoasuräätälöinti  ja  käytettävyysräätälöinti  voidaan  toteuttaa  irrottamalla 

toiminnallisuus,  käyttöliittymän ulkoasu ja sijoittelu sekä resurssit,  kuten teksti  ja 
äänet,  toisistaan  kooditasolla.  Esimerkiksi  Android-kehityksessä  kaikki  tekstiarvot 
sijoitetaan  erillisiin  tiedostoihin,  joista  voidaan  valita  käyttäjälle  näytettävä  teksti 
esimerkiksi käytössä olevan kielen perusteella [17]. Erilaisille näytöille ja laitteille 
voidaan  myös  näyttää  erilainen  käyttöliittymä  helposti,  sillä  ohjelmiston  osien 
sijoittelu ja väritys on erillisissä XML-tiedostoissa [18]. Näistä tiedostoista voidaan 
valita käytössä olevalle näytölle sopiva näkymä ajon aikana. Tietojen muokkaus ja 
käytettävien resurssi- ja asetteluvaihtoehtojen valinta voi tietenkin myös tapahtua jo 
ennen kääntämisvaihetta: tärkeintä on, että tähän tietoon päästään käsiksi koskematta 
varsinaiseen  toteutukseen,  ja  ettei  tietojen  muokkaus  vaikuta  toiminnallisuuteen 
mitenkään.  Kuvassa  3 näkyy  esimerkki  tiedostorakenteesta,  jossa  toiminnallisuus, 

Kuva 3. Toiminnallisuuden, käyttöliittymän ja resurssien erottelu kooditasolla.

Järjestelmätasolla  ohjelmistoräätälöinti  voidaan  toteuttaa  esimerkiksi 
pilvipalveluiden tapauksessa Hu ym. [19] ehdottamalla tavalla.  Hu ym. ehdottavat 
pilviohjelmiston  rakentamiseen  malliperustaista  arkkitehtuuria,  jossa  pilvipalvelua 
varten  luodaan  joukko  malleja,  jotka  kuvaavat  peruskomponentteja  ja 
-toiminnallisuuksia.  Näitä  perusmalleja  voidaan  periyttämisen  ja  yhdistelemisen 
avulla  räätälöidä  eri  asiakkaille  ja  toimialoille  sopiviksi  räätälöintimalleiksi. 
Riittävän  laajan  perusmalli-  ja  räätälöintimallikirjaston  luomisen  jälkeen 
pilvipalveluita  voidaan  tuottaa  yhdistelemällä  ja  valitsemalla  sopivat  mallit  tähän 
tarkoitukseen toteutetun sovelluksen avulla. Heidän mukaansa tämä mallikirjastoihin 
perustuva  lähestymistapa  mahdollistaa  pilviohjelmistojen  tuottamisen  halvalla  ja 
tehokkaasti  sekä  mahdollista  useimpien  toiminnallisuuksien  toteuttamisen  90-
prosenttisesti työkalusta konfiguroimalla.
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2.2. Ohjelmistoräätälöinnin etuja

Ohjelmistoräätälöinnillä  on  ohjelmistoyritysten  kannalta  useita  etuja.  Kun 
ohjelmistorunko  on  alusta  asti  suunniteltu  ja  toteutettu  muunneltavaksi,  on 
asiakkaille  tehtävät  yksilöllisesti  räätälöidyt  versiot  helppo  ja  halpa  toteuttaa. 
Sovellusten ylläpitämiseen vaadittava työ keskittyy myös yhden rungon ympärille, 
mikä  on  huomattavasti  yksinkertaisempaa  kuin  lukuisten  erillisten  sovellusten 
ylläpitäminen  [6].  Räätälöidyillä  sovelluksilla  voidaan  päästä  myös  sellaisille 
markkinoille, joilla valmissovelluksia ei voida käyttää tai niiden käyttö on hankalaa. 
Lisäksi  asiakkaat  ovat  valmiita  maksamaan  räätälöidyistä  sovelluksista  enemmän 
kuin valmissovelluksista [5]. 

Asiakkaat  taas  ovat  tyytyväisempiä  käyttäessään  heille  räätälöityä  sovellusta. 
Tyytyväisyys tulee sitä kautta, että ohjelmisto vastaa asiakkaan toiveita. Näin ollen 
ohjelmisto  näyttää  halutunlaiselta  ja  siinä  on  asiakkaan  haluamat  ominaisuudet, 
mutta ohjelmisto ei ole turvonnut tarpeettomista toiminnallisuuksista. Tyytyväisyyttä 
lisää myös se, että ohjelmistoa pystytään päivittämään ja muokkaamaan asiakkaan 
muuttuvien vaatimusten mukaisesti. [20]

2.2.1. Ohjelmistoräätälöinnin haittoja

Kehittäjän  kannalta  ohjelmistoräätälöintiä  tukevan  ohjelmiston  tekemiseen  liittyy 
myös  riskejä.  Räätälöintiä  tukevan  ohjelmistorungon  toteuttaminen  voi  olla 
hitaampaa  ja  kalliimpaa  kuin  yksittäisen  sovelluksen  toteuttaminen. 
Räätälöintiprosessin  helppoudesta  saatavat  tehokkuusedut  voivat  myös  jäädä 
saavuttamatta  mikäli  asiakkaita  ei  saada  tarpeeksi,  eli  vaadittava  asiakasmäärä 
ohjelmistoliiketoiminnan  kannattavuudelle  voi  olla  suurempi.  Useat  erilliset 
sovellusversiot vaativat myös ylimääräisiä resursseja ylläpitoa ja tukea varten etenkin 
tilanteissa,  joissa  sovellusympäristö  muuttuu  vaikka  uuden  käyttöjärjestelmän  tai 
ohjelmistorungon suuren päivityksen takia.[21]

Asiakkaan kannalta ohjelmistoräätälöinnin haittoja ovat esimerkiksi räätälöityjen 
sovellusten  korkeampi  hinta  ja  etenkin  ohjelmiston  ensimmäisen  version 
suunnitteluun  vaadittavat  resurssit,  aika  ja  työpanos.  Asiakkaan  käytössä  olevalla 
ohjelmistoversiolla on myös todennäköisesti hyvin rajattu käyttäjäkunta, joten tuen 
saaminen  ohjelmiston  käyttöä  varten  julkisilta  foorumeilta  vaikeutuu  tai  on 
käytännössä mahdotonta. Tämä tekee asiakkaan riippuvaiseksi kehittäjästä, ja myös 
tästä voi aiheutua ylimääräisiä kuluja. [21]

2.3. F-Secure Mobile Security -tuotteiden räätälöintiketju

F-Secure  tarjoaa  Mobile  Security  -ohjelmistostaan  operaattoriasiakkaille  heille 
yksilöllisesti  räätälöityjä  versioita.  Operaattoriasiakkaat  myyvät  näitä  räätälöityjä 
tuotteita  loppukäyttäjille  esimerkiksi  kännykkäliittymien  kylkiäisenä.  Räätälöinnin 
tuloksena syntyy operaattorin omaa visuaalista ulkoasua ja brändiä vastaava sovellus, 
joka tukee operaattorin valitsemia kieliä ja sisältää operaattorin haluamat valinnaiset 
toiminnallisuudet kuten esimerkiksi lapsilukon. 
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Räätälöintiketju  alkaa  siten,  että  asiakkaan  haluamat  vaatimukset  tulevat  F-

Securen  myyjälle.  Vaatimukset  sisältävät  kaikki  muutokset,  joita  asiakas  haluaa 
Mobile  Securityn  perusversioon  tehtävän.  Pääasiassa  tämä  tarkoittaa  listaa 
sovellukseen halutuista kielistä ja näiden mahdollisesti yksilöitävistä teksteistä, kuten 
apu- ja tervetuloteksteistä,  operaattorin omaan brändiin kuuluvien ja ohjelmistoon 
haluttavien  värien  arvoja,  ohjelmistoon  haluttavia  kuvatiedostoja,  erilaisia 
sovellukseen ja  operaattorin  verkkoliikenteeseen liittyviä  teknisiä  tietoja  ja  muita, 
esimerkiksi sovelluksessa käytettävään bisnesmalliin liittyviä valintoja. Kun myyjä 
saa  nämä  tiedot,  tämä  toimittaa  ne  eteenpäin  räätälöintitiimin  kehittäjälle,  joka 
muodostaa tietojen perusteella tuotteen kääntämistä varten tarvittavat aputiedostot ja 
hakemistorakenteen.  Tuote  käännetään,  ja  käännetystä  tuotteesta  voidaan  ottaa 
kuvankaappauksia.  Käännettyä  prototyyppiä  ja  siitä  otettuja  kuvankaappauksia 
voidaan  yhdessä  operaattorin  kanssa  tutkia  ja  näin  varmistaa  räätälöinnin 
oikeellisuus. Räätälöinnin viilauksessa on usein tässä vaiheessa lukuisia iteraatioita, 
joista  jokainen  viivästyttää  valmiin  tuotteen  saamista  markkinoille.  Kun 
räätälöintiprosessi  on  saatu  asiakkaan  hyväksymälle  tasolle,  ketju  jatkuu  lopulta 
testauksella ja lopullisen tuotteen toimittamisella asiakkaalle. 

Ketjun loppupää on pitkälle automatisoitu:  muutosten tallentaminen räätälöinnin 
aputiedostoihin  käynnistää  tuotteen  kääntämistin,  joka  luo  aputiedostoja  avuksi 
käyttäen Mobile Securitysta räätälöidyn version. Tuoteversiolle ajetaan onnistuneen 
kääntämisen jälkeen automatisoituja testejä, joilla varmistetaan ohjelman toiminnan 
oikeellisuus.  Käännös-  ja  testiprosessien  tuloksista  lähetetään  lopuksi  nämä 
käynnistäneelle henkilölle loppupalaute, josta näkyy prosessien aikana mahdollisesti 
ilmenneet virheet tai muut poikkeavuudet tai vaihtoehtoisesti ilmoitus onnistuneesta 
testipatteriston tuloksesta.

2.4. Toteutetun työkalun ympäristö

Työkalu  sijoittuu  ketjussa  myynnin  ja  kehittäjän  apuvälineeksi.  Myynti  pystyy 
yhdessä  asiakkaan  kanssa  tai  itsenäisesti  näkemään  työkalusta  välittömästi  mitä 
tietoa  räätälöinnin  tekemiseen  vielä  tarvitaan  ja  miltä  räätälöity  tuote  annetuilla 
tiedoilla  näyttää.  Lisäksi  myynti  pystyy  työkalun  avulla  luomaan  yhdellä 
napinpainalluksella  räätälöidyn  tuotteen  kääntämiseen  tarvittavat  tiedostot  ja 
kansiorakenteen  sekä  käynnistämään  kääntämis-  ja  testiautomaatioprosessin. 
Kehittäjien ei välttämättä tarvitse puuttua yksinkertaisissa räätälöinneissä prosessiin 
lainkaan: räätälöintiin riittää, että räätälöintityökalu on ajan tasalla. 

Yksi  työlle  asetetuista  vaatimuksista  oli,  että  sen  tulee  olla  web-sovellus,  joka 
pyörii sille omistetulla palvelimella. Lisäksi työkalua varten luodaan oma tietokanta, 
johon pystyy ottamaan yhteyttä myös työkalun ulkopuolelta. Työkalun tulee myös 
integroitua  saumattomasti  osaksi  jo  olemassa  olevia  eri  tuotteiden  kehitys-  ja 
kääntämisympäristöjä.  Rajapintoina  edellä  mainittuihin  ympäristöihin  toimivat 
versionhallintajärjestelmät  Git  ja  SVN  sekä  jatkuvan  integraation  työkalu 
Jenkins[22].  Muita  ulkoisia  ympäristövaatimuksia  tai  työkalun  suunnitteluun 
oleellisesti vaikuttavia teknisiä tekijöitä ei ole.
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2.5. Web-sovellukset

Web-sovelluksella  tarkoitetaan  sellaista  sovellusta,  jota  käytetään  web-
käyttöliittymällä,  eli  esimerkiksi  web-selaimella.  Niiden  suosio  perustuu  web-
selainten yleisyyteen, eli sovellusten käyttö on mahdollista useasta paikasta usealla 
eri  laitteella.  Asiakassovelluksen  ollessa  web-selain  puhutaan  yleensä  kevyestä 
asiakkaasta,  jolloin valtaosa sovelluksen tarvitsemasta laskennasta ja suorituksesta 
tapahtuu web-sovellusta tarjoavan palvelimen päässä. Web-sovelluksia käytettäessä 
asiakkaan  ei  tarvitse  huolehtia  sovelluksen  päivittämisestä  itse,  vaan  kehittäjät 
päivittävät  palvelimella  olevan  sovelluksen,  jonka  jälkeen  käyttäjät  siirtyvät 
automaattisesti  käyttämään uusinta versiota. Samalla myös sovelluksen ylläpitotyö 
helpottuu,  sillä  kehittäjien  tarvitsee  keskittyä  vain  yhteen  sovellusversioon  ja 
-konfiguraatioon useiden sijasta. Käyttäjän näkökulmasta myös tietojen hallinta web-
sovelluksia  käytettäessä  on  helpompaa  kuin  itsenäisissä  sovelluksissa,  sillä  tiedot 
sijaitsevat yleensä web-sovellukseen liitetyllä palvelimella, ja kaikki käyttäjän tiedot 
ovat käytettävissä miltä tahansa asiakaslaitteelta. [23]

Nykyaikaisessa  web-sovelluskehityksessä  käytettävät  web-sovelluskehykset 
irrottavat  käyttäjälle  näytettävän  esityksen  varsinaisesta  sisällöstä.  Tämä  tapahtuu 
esimerkiksi  käyttämällä  suosittua  MVC-arkkitehtuuria  (model,  view,  controller). 
Kuvassa 4 on esimerkki sovelluksen rakenteesta MVC-arkkitehtuuria käyttäen. 

Tässä model eli malli  sisältää järjestelmän tarvitseman tiedon, view eli  näkymä 
sisältää  käyttöliittymän  ulkoasun  ja  tietojen  esittämisen  käyttöliittymässä  ja 
controller eli ohjain vastaanottaa käyttäjältä tulevat käskyt sekä muuttaa näkymää ja 
mallia niiden perusteella. Erottelemalla sovelluksen osat tällä tavoin mahdollistetaan 
näiden  muuttaminen  ja  kehittäminen  itsenäisesti  sotkematta  muiden  osien 
kehitystyötä. [23]

Työssä  esiteltävä  työkalu  toteutettiin  Google  Web  Toolkit  -web-
sovelluskehyksellä  [24].  Tämä  esitellään  tarkemmin  seuraavaksi,  ja  muita 
vaihtoehtoja ja näiden välisiä eroja esitellään seuraavassa luvussa.

2.5.1.  Google Web Toolkit

Google Web Toolkit  eli  GWT on Googlen tarjoama ilmainen web-sovelluskehys, 
jonka  pääasiallinen  toimintaperiaate  on,  että  se  kääntää  automaattisesti  Javalla 
kirjoitetun  koodin  useille  eri  laitteille  ja  järjestelmille  optimoiduksi  JavaScript-
koodiksi.  GWT:ssä  kaikki  kehitystyö  tapahtuu  Javalla  lukuun  ottamatta  XML-
pohjaista  käyttöliittymäsuunnittelua.  Koska  web-maailman  AJAX:n,  HTTP:n  ja 
JavaScriptin  yksityiskohdat  on  abstrahoitu  kehittäjältä  Javan  taakse,  on  kehitys 
varsinkin  desktop-sovelluskehitykseen  tottuneelle  helppoa  ja  nopeaa.  GWT:llä 
kehitetyt  sovellukset  voidaan  myös  helposti  siirtää  Googlen  pilvipalveluun  App 
Engineen[25]. [24]

GWT  mahdollistaa  kehitysvaiheessa  sovelluksen  ajamisen  paikallisella 
virtuaalipalvelimella,  jolloin  sekä  asiakkaan  että  palvelimen  koodia  voi  debugata 
ohjelmointiympäristössä kuten Eclipsessä[26] tai web-selaimessa. GWT:ssä koodi on 
jaettu  erikseen  asiakas-  ja  palvelinkoodiin.  Asiakkaan  ja  palvelimen  välinen 
kommunikaatio  tapahtuu  aina  asynkronisesti  käyttäen  GWT:n  omaa  RPC:-
järjestelmää  (Remote  Procedure  Call)  ja/tai  perinteisiä  HTTP-kutsuja  käyttäen. 
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GWT:ssä HTTP-kutsuja käytetään lähinnä perinteisten web-resurssien kuten kuvien 
lataamiseen palvelimelta tai tiedostojen lähettämiseen asiakkaalta palvelimelle. RPC-
kutsuilla  voidaan  siirtää  mitä  tahansa  serialisoitavaa  tietoa,  eli  hyvinkin 
monimutkaisia  Java-olioita  palvelimen  ja  asiakkaan  välillä,  joten  niitä  käytetään 
ohjelman sisäisessä tietoliikenteessä. Perinteistä MVC-mallia ajatellen GWT tarjoaa 
selkeän  erottelun  asiakaskoodissa  sijaitsevan  näkymän  ja  varsinaisen  tiedon 
sisältävän mallin välillä. Ohjain sen sijaan on hieman vaikeammin määriteltävissä, 
sillä  vaikka  kaikki  näkymien  muokkaus  ja  valinta  tapahtuukin  asiakkaan  päässä, 
myös  palvelimen  päässä  usein  tehdään  muutoksia  malliin,  joten  ohjain  sijaitsee 
osittain sekä palvelimella että asiakkaalla. Näin ollen GWT ei varsinaisesti toteuta 
MVC-mallia,  mutta  MVC:n  pääperiaate  eli  sisällön  erotus  esityksestä  toteutuu. 
Koska mallin  ja  näkymän  välistä  kommunikaatiota  ei  tapahdu ilman välikättä,  ja 
kaikki  näkymästä  tapahtuvat  kutsut  kulkevat  välikäden  kautta,  voidaan  GWT:n 

Kuva 4. MVC-arkkitehtuuri.
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3. VAIHTOEHTOISET WEB-SOVELLUSRATKAISUT

Web-sovelluskehityksessä  on  kehittäjällä  valittavanaan  useita  kehitysstrategioita, 
työkaluja ja toteutustapoja. Kehitysstrategiat voidaan luokitella esimerkiksi kolmeen 
lähestymistapaan, eli ohjelmalliseen lähestymistapaan, hahmojen (template) käyttöön 
ja  web-sovelluskehyksiin.  Kaikki  suositut  modernit  lähestymistavat  ja 
sovelluskehykset pyrkivät tarjoamaan kehittäjille mahdollisimman valmiit rakenteet 
esimerkiksi  varsinaisen verkkoliikenteen  luontiin  ja  ylläpitoon,  jotta  kehitystyössä 
pystytään keskittymään uuden ja oman sisällön luomiseen teknisen rakenteen sijaan. 
[23]

Tässä  luvussa  esitellään  joitain  suosittuja,  laajassa  käytössä  olevia  web-
sovelluskehitykseen  liittyviä  kehitysstrategioita,  arkkitehtuuriratkaisuja, 
asiakastoteutuksia, palvelintoteutuksia sekä tietorakenneratkaisuja.

3.1. Vaihtoehtoiset kehitysstrategiat

Kehitysstrategiat  poikkeavat  toisistaan  mm.  niissä käytettävien  ohjelmointikielten, 
kehitettäväksi vaadittavien toiminnallisuuksien ja ohjelmiston rungon kehitystarpeen 
perusteella.  Pääasiallinen ero strategioiden välillä  on käyttäjälle  näytettävän sivun 
lähdeobjektin  koostumuksessa  kooditasolla.  Ohjelmallisessa  lähestymistavassa 
lähdeobjekti voi olla käytännössä kokonaan esimerkiksi Python-koodia, ja näytettävä 
sivun  asettelu  ja  muut  HTML-objektit  koodin  suorittamisesta  saatua  tulosta. 
Hahmoja  käytettäessä  taas  lähdeobjektit  ovat  lähinnä  HTML-tiedostoja,  joissa  on 
seassa  joitain  rakenteita,  joilla  sivua  voidaan  muokata  ohjelmallisesti  esimerkiksi 
komentosarjoilla.[23]

3.1.1. Ohjelmallinen lähestymistapa

Ohjelmallisessa lähestymistavassa sivuobjekti koostuu pääosin jollain skriptikielellä, 
kuten Perlillä  tai  Pythonilla,  tai  korkean tason kielellä,  kuten Javalla,  kirjoitetusta 
koodista.  Sivun  asettelu,  eli  esimerkiksi  HTML-elementit  luodaan  usein  suoraan 
koodista. Esimerkkejä ohjelmallisesta lähestymistavasta ovat CGI-skriptit (Common 
Gateway Interface)  [29]  ja  servletit[30].  Kuvassa  5 näkyy  esimerkki  käyttäjän  ja 
CGI-skiptan välisestä interaktiosta. Käyttäjä kutsuu skriptiä, joka luo käyttäjää varten 
HTML-sivun ja lähettää tämän käyttäjän selaimeen. 

Ohjelmallisista lähestymistavoista esimerkiksi CGI:n hyviä puolia on, että CGI-
skriptejä  voidaan  kirjoittaa  millä  tahansa  kielellä.  CGI:n  rajapinnat  ovat  myös 
yksinkertaisia, joten laajojen rajapintojen tai raskaiden työkalujen käyttöä ei vaadita. 
CGI:stä on jatkokehitetty mm. FastCGI-muunnelma [31], joka parantaa joitain CGI:n 
perinteisiä ongelmia kuten suoritusnopeutta.

Ohjelmallisten  lähestymistapojen  heikkous  on  niiden  koodikeskeisyys.  Tästä 
aiheutuu  se,  että  perinteisesti  suunnittelijoiden  vastuulla  oleva  ulkoasukehitys  ja 
kehittäjien vastuulla oleva toiminnallisuuksien kehitys ovat hyvin tiukasti nidottuja 
toisiinsa,  jolloin  suunnittelijoiden  voi  olla  hyvin  vaikeaa  luoda  web-sovelluksen 
ulkoasusta tyylikkään näköistä. Lisäksi koodin ja ulkoasun ollessa tiukasti toisiinsa 
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sidottuja tulee helposti  vahingossa tehtyä  muutoksia  toiminnallisuuteen pyrittäessä 

Kuva 5.  Yksinkertaisen CGI-skriptin toiminta.

3.1.2. Hahmojen käyttö

Hahmojen  käytössä  sivuobjekti  koostuu  pääosin  sivun  rakenteeseen  liittyvistä 
elementeistä  kuten  HTML-tiedostoista.  Näiden  rakenne-elementtien  eli  hahmojen 
sekaan  on  istutettu  rakenteita,  joilla  sivuilla  saadaan  suoritettua  joitain 
toiminnallisuuksia.  Hahmoja  käyttävät  lähestymistavat  ovat  ohjelmallisia 
lähestymistapoja  suunnittelijaystävällisempiä.  Niiden  avulla  rajalliset 
ohjelmointitaidot  omaava  suunnittelija  voi  luoda  kokonaisia  sivujen  esityksiä 
asetteluineen  ilman  kehittäjän  apua.  Hahmoja  käyttäviä  lähestymistapoja  ovat 
esimerkiksi  SSI  (Server  side  includes)  [32],  Velocity  [33]  ja  Cold  Fusion  [34]. 
Lähestymistapojen  heikkoutena  voidaan  pitää,  kuten  ohjelmallisissa 
lähestymistavoissa, esityksen ja tiedon tiivistä yhteyttä, jolloin niiden kehittäminen 
erillään on vaikeaa,  eikä toista  pysty helposti  muuttamaan muokkaamatta  samalla 
toista.[23]

Kuvassa 6 näkyy yksinkertaisen Velocityä käyttävän sivuston toiminta. Velocity-
tiedosto sisältää sivun asettelun ja rakenteen, mutta siihen luodaan ajon aikana lisää 
sisältöä eli tässä tapauksessa tekstiä, jotka käyttäjä näkee selaimessaan.



Kuva 6. Yksinkertaisen Velocityä käyttävän web-sivun toiminta.

3.1.3. Sovelluskehykset

Modernissa web-sovelluskehityksessä yleisin kehitysstrategia on käyttää jotain web-
sovelluskehystä. Sovelluskehyksiä on olemassa useita kymmeniä useille kielille, ja 
ne vaihtelevat ominaisuuksiltaan laajasti. Ohjelmointikielen lisäksi kehykset voivat 
vaihdella  esimerkiksi  testattavuudeltaan,  AJAX-ominaisuuksiltaan,  MVC-
arkkitehtuurin tuestaan, tietoturvaominaisuuksiltaan, helppokäyttöisyydeltään ja niin 
edelleen.  Suosittuja  web-sovelluskehyksiä  ovat  esimerkiksi  PHP:tä  käyttävä 
CakePHP [35], Rubya käyttävä Ruby on Rails [36] ja Pythonia käyttävä Django [37].
[23]

Yhteisiä  piirteitä  web-sovelluskehyksille  on  sisällön  erottelu  esityksestä  ja 
valmiiden  toiminnallisuuksien,  etenkin  verkkoliikenteeseen  liittyvien 
toiminnallisuuksien  antaminen  kehittäjälle  valmiina  moduuleina.  Esityksen  ja 
sisällön  erottelu  mahdollistaa  useiden  erilaisten  henkilöiden  työskentelyn  saman 
projektin  parissa  yhtäaikaisesti  haittaamatta  toisten  työhön.  Valmiilla  moduuleilla 
taas  vältetään  usein  pitkien  ja  monimutkaisten  toiminnallisuuksien  uudelleen 
koodaamiselta, jolloin aikaa ja resursseja voidaan käyttää enemmän uusien, omien 
toiminnallisuuksien  tuottamiseen.  Haittoina  sovelluskehitykselle  sovelluskehyksiä 
käyttäen  voi  olla  esimerkiksi  kehysten  suhteellinen  raskaus  kevyitä  sovelluksia 
tehdessä. Esimerkiksi yksinkertaisen Hello World -sovelluksen tekeminen voi vaatia 
kokonaisen  MVC-arkkitehtuurin  rakentamisen  ja  toteuttamisen  sekä  tietenkin 
arkkitehtuurin,  sovelluskehysrakenteen  ja  niiden  käytön  opettelun.  Kehitettävään 
sovellukseen  voi  olla  myös  vaikeaa  liittää  sellaisia  toiminnallisuuksia  tai 
toimintatapoja  joita  sovelluskehys  ei  tue.  Korkean  tason  sovelluskehyksiä  ja 
ohjelmointikieliä käyttäessä on myös vaarana, että kehittäjä ei välttämättä ymmärrä 
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mitä  alemmalla  tasolla  oikeasti  tapahtuu,  mistä  voi  johtua  ongelmia  esimerkiksi 
tietoturvan ja tehokkuuden alueilla. [23, 38]

3.2. Vaihtoehtoiset arkkitehtuurit

Web-sovellus  sijaitsee  yleensä  vähintään  kahdessa  kerroksessa,  eli  se  on  jaettu 
asiakkaan ja palvelimen välille. Kuvassa 7 näkyy esimerkki kahden kerroksen web-
arkkitehtuurista,  jossa  ensimmäisessä  kerroksessa  sijaitsee  asiakkaan  päässä 
tapahtuva  sisällön  näyttäminen  sekä  sovelluksen  toimintalogiikka,  ja  palvelimen 

Kuva 7. Kaksikerroksinen web-sovellusarkkitehtuuri.

On  mahdollista  käyttää  myös  useamman  kerroksen  arkkitehtuureja.  Kuvassa  8 
näkyy kolmen kerroksen arkkitehtuuri,  joka poikkeaa edellisestä kahden kerroksen 
arkkitehtuurista  siten,  että  yhden palvelimen sijaan rakenteeseen  lisätään  erillinen 
tietokantapalvelin,  ja  ennen  asiakkaan  päässä  pyörinyt  toiminnallisuuslogiikka 
siirretään palvelimen päähän. Sovelluksen jakaminen useampaan kerrokseen jakaa 
sovelluksen käytöstä aiheutuvaa kuormaa useampaan paikkaan, jolloin esimerkiksi 
asiakkaan käyttökokemus voi olla parempi kevyemmän asiakassovelluksen kautta. 
Sovellusta  voidaan  myös  skaalata  tehokkaammin,  sillä  palvelinten  ollessa  eri 
rooleissa nähdään helpommin mihin osastoon tarvitaan lisää suoritustehoa. Toisaalta 
jos  sovellusten  käyttöaste  ja  -tapa  on  sellainen,  että  yksi  palvelin  riittää  sen 
pyörittämiseen, ei sovelluksen jakamisessa usealle palvelinkoneelle ole välttämättä 

Kuva 8. Kolmikerroksinen web-sovellusarkkitehtuuri.

Sovelluksen sisäiseen arkkitehtuuriin on suositun MVC:n lisäksi olemassa myös 
muita  vaihtoehtoja.  Yksi  vaihtoehdoista  on  MVP-arkkitehtuuri,  jossa 
näkymäkomponentti  on  hyvin  passiivinen.  Kaikki  ilmoitukset  malliin  tulleista 
muutoksesta  kulkevat esittelijän (presenter)  ja näkymän välisen rajapinnan kautta, 
jonka  avulla  esittelijä  päivittää  näkymää.  Vastaavasti  kaikki  näkymästä  tehtävät 
kutsut palvelimelle kulkevat esittelijän kautta. Kuvassa 9 näkyy MVP-arkkitehtuuria 
käyttävän sovelluksen rakenne. MVP-arkkitehtuurin etuja on hyvä testattavuus, sillä 
yksinkertaisen  näkymän  voi  korvata  yksinkertaisella  mock-näkymällä,  jolloin 
esittelijälle  voidaan tehdä  esimerkiksi  yksikkötestausta.  Heikkoutena  taas  voidaan 
pitää näkymän ja mallin täydellisestä erottelusta johtuvaa työmäärää, sillä rajapinnat 
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esittelijän ja näkymän väliseen kommunikaatioon,  eli  käytännössä metodit  malliin 
tapahtuvien  muutosten  näyttämiseen  näkymässä,  joudutaan toteuttamaan  itse.  [40, 
27]

Toinen vaihtoehto on MVVM-arkkitehtuuri[41] (model, view-model, view), jossa 
pääasiallinen  ero  MVC-arkkitehtuuriin  on  se,  että  MVC:n ohjaimen  ja  näkymien 
välinen yksi moneen -suhde korvataan MVVM:n jokaiseen näkymään yksi yhteen 
-suhteessa  liitettävillä  näkymämalleilla.  Näkymämallit  hoitavat  näkymien 
päivittämisen  automaattisesti  mallin  muuttuessa,  ja  vastaavasti  päivittävät  mallia 

Kuva 9. MVP-arkkitehtuuri.

3.3. Vaihtoehtoiset asiakastoteutukset

Vaihtoehtoja  asiakastoteutukseen  on  periaatteessa  monenlaisia  omasta,  erillisestä 
asiakassovelluksesta  lähtien.  Edellisessä  luvussa  käsitellyt  arkkitehtuurivalinnat 
vaikuttavat  lisäksi  oleellisesti  asiakastoteutuksessa  tehtäviin  ratkaisuihin.  Valittu 
web-sovelluskehys  ja  työlle  asetettu  vaatimus  web-selaimella  tapahtuvasta 
käyttämisestä rajaavat vaihtoehdot kuitenkin käytännössä siihen, että asiakassovellus 
toteutetaan  GWT:n  tarjoaman  asiakas-palvelin  -kommunikaatiorakenteen  päälle. 
Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan päässä määritellään rajapinta, joka sisältää kaikki 
asiakastoteutuksen vaativat  metodit.  Asiakkaan päässä on siis  luettelo  metodeista, 
jotka  palvelin  pystyy  toteuttamaan.  Rajapinta  kommunikoi  palvelimen  kanssa 
asynkronisesti,  ja palvelinkutsun palautuessa rajapinta ilmoittaa asiakkaan puolella 
olevalle  ohjaimen  osalle  mahdollisista  palvelimen  puolella  tapahtuneista  mallin 
muutoksista. [24, 28]
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Asiakastoteutuksen vaihtoehdot tämän jälkeen ovat lähinnä päätökset siitä, miten 

näkymiä päivitetään muuttuneen mallin perusteella, eli onko käytössä MVC, MVP, 
MVVM tai jokin muu arkkitehtuuri. Tämän sovelluksen sisällön ja esityksen välisen 
rajapinnan ja arkkitehtuurin valinnan lisäksi vaihtoehtoja löytyy myös esityksen ja 
käyttäjän välisen rajapinnan toteutuksessa, eli siis käyttöliittymän ja käytettävyyden 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

3.3.1. Vaihtoehtoiset käyttöliittymätoteutukset

Varsinaisen  käyttöliittymän  toteutukseen  GWT:ssä  on  kaksi  vaihtoehtoa:  joko 
deklaratiivisesti  luodun  XML-pohjaisen  rakenteen  kautta  tai  luomalla  kaikki 
käyttöliittymäelementit  suoraan  Java-koodista.  Java-koodista  suoraan  luomalla 
toimivan ja hyvin yksinkertaisen käyttöliittymän toteuttaminen on nopeampaa, mutta 
taas  jälkeenpäin  tapahtuva  elementtien  uudelleensijoittelu  ja  käyttöliittymän 
uudelleen suunnittelu on hyvin työlästä. Tällä tavoin myös käy hyvin helposti niin, 
että näkymä ja sisältö kietoutuvat liian tiiviisti toisiinsa, eikä käyttöliittymään voida 
tehdä  muutoksia  sotkematta  toiminnallisuutta.  Deklaratiivisessa  XML-pohjaisessa 
käyttöliittymäsuunnittelussa  voidaan  käyttää  apuna  GWT:n  visuaalista  designer-
sovellusta, jolla käyttöliittymäelementit  voidaan asetella paikoilleen drag and drop 
-tyylisesti.  Lisäksi  näin  ero  näkymien  ulkoasun  eli  XML-  ja  CSS-tiedostojen 
(Cascading Style Sheets) sekä sisällön eli asiakastoteutuksen Java-tiedostojen välillä 
on hyvin selkeä. [24]

3.4. Vaihtoehtoiset palvelintoteutukset

Palvelintoteutuksessa  päätökset  liittyvät  luvun  3.2  arkkitehtuuriratkaisujen  lisäksi 
varsinaisten  toiminnallisuuksien  rakenteen  suunnitteluun.  GWT:ssä  asiakkaan  ja 
palvelimen välinen kommunikaatio tapahtuu pääsääntoisesti käyttäen GWT:n omia 
asynkronisia RPC-kutsuja. Täten palvelintoteutuksen keskiössä on loogisesti nämä 
asiakkaan  tarvitsemat  kutsut  toteuttava  moduuli.  Moduulin  sisältämien  lukuisat 
toiminnallisuudet voidaan toteuttaa

 yksinkertaisten toimintojen tapauksessa koodaamalla toiminnallisuus suoraan 
päämoduuliin,

 kutsumalla päämoduulista erillisiä, samassa sovelluksessa olevia luokkia,
 kutsumalla päämoduulista täysin erillisiä palveluita, sovelluksia ja skriptejä 

käyttäen jotain rajapintaa.

Näiden  vaihtoehtojen  valinta  ja  käyttö  riippuu  paljolti  siitä,  mitä  sovelluksen 
tarvitsemia palveluita on jo toteutettuna ja miten näihin pääsee sovelluksesta käsiksi. 
Toiminnallisuuksien  hajauttamisella  ja  keskittämisellä  on  myös  vaikutuksia 
sovelluksen  ylläpidettävyyteen  ja  toimintaan:  sisäisesti  toteutettujen 
toiminnallisuuksien testaaminen on helpompaa, mutta toisaalta näiden päivittäminen 
vaatii koko palvelinsovelluksen päivittämistä. Erillisissä palveluissa tai sovelluksissa 
sijaitsevia  toiminnallisuuksia  voidaan  taas  päivittää  koskematta  varsinaiseen 
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palvelinkoodiin,  mutta  toisaalta  joissain  tapauksissa  näiden  päivittäminen  ei 
välttämättä  ole  edes  mahdollista  muille  kuin  kyseisiä  palveluita  hallinnoiville 
henkilöille.  Lisäksi  ulkoisten  palveluiden  saatavuusongelmiin,  esimerkiksi  web-
yhteyden  kautta  käytettävän  ulkoisen  palvelun  palvelimen  kaatumiseen  voi  olla 
vaikeaa tai mahdotonta varautua tai puuttua. [23, 28]

3.5. Vaihtoehtoiset tietorakenteet

Sovelluksessa  käytettävä  tietorakenne  nojaa  vahvasti  siihen,  että  GWT ja  monet 
muut  Java  EE:in  (Enterprise  Edition)  perustuvat  web-sovelluskehykset 
mahdollistavat  serialisoitavien  java-objektien  lähettämisen  suoraan  palvelimelta 
asiakkaalle ja päinvastoin. Tämä tarkoittaa, että tietoliikenteessä kulkevaa dataa ei 
tarvitse muuttaa esimerkiksi REST-palveluiden tapaan XML- tai JSON-tiedostoiksi 
ja takaisin,  vaan sekä palvelimella  että  asiakkaalla  on käytössä samat tietoluokat. 
Samoja  tietoluokkia  käytettäessä  voidaan  jo  asiakassovelluksen  päässä  tarkistaa 
esimerkiksi syötettävien kenttien oikeellisuus helposti, ja voidaan olla varmoja että 
asiakas ja palvelin pyrkivät lukemaan ja kirjoittamaan tietoa samaan kenttään, kun 
taas  edestakaisin  parsittaessa  voi  ilmentyä  sekaannuksia.  Objektipohjaisessa 
tietoliikenteessä ei myöskään tarvitse luoda eikä käsitellä HTTP-kutsuja asiakkaan ja 
palvelimen  välille.  Sovelluksen  täytyy  kommunikoida  usean  eri  palvelun  kanssa, 
joista jokainen käyttää omaa tietorakennettaan. Tällaisia ovat esimerkiksi

 tietokanta, MySQL,
 Android-kääntöympäristö, XML,
 iOS-kääntöympäristö, JSON.

Sovelluksen  ja  ulkoisten  palveluiden  väliin  toteutetaan  yleensä  rajapinta,  joka 
muuttaa ulkopuolisen datan sovelluksen ymmärtämään muotoon ja päinvastoin. [28]
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4. TYÖKALUN SUUNNITELMA JA TOTEUTUS

Tässä  luvussa  esitellään  työkalulle  asetetut  vaatimukset,  sen  pohjalta  tehty 
suunnitelma  ja  työkalun  varsinainen  toteutus.  Vaatimusmäärittelyssä  on  esitetty 
keskeiset,  projektin  alkuvaiheessa  työkalulle  asetetut  vaatimukset  sekä  joitain 
kehitysprosessin aikana määriteltyjä vaatimuksia. Työkalun suunnitelma ja toteutus 
esitellään  siten,  että  ensiksi  työkalu  esitellään  kokonaisuutena  ja  komponenttien 
väliset  suhteet  sekä  komponenttien  välinen  kommunikaatio  selitetään  tarkemmin. 
Tämän  jälkeen  käsitellään  tarkemmin  työkalun  kolme  pääkomponenttia,  eli 
asiakastoteutus, palvelintoteutus ja tietorakenne.

4.1. Työkalulle asetetut vaatimukset

Työkalulle  asetettiin  lähtötilanteessa  lähinnä  toiminnallisia  ja  rakenteellisia 
vaatimuksia. Lähtötilanteen tärkeimmät vaatimukset ovat tässä listattuna.

 Työkalun on tarjottava räätälöintiin vaadittavat toiminnot, jotta sitä pystytään 
oikeasti käyttämään osana räätälöintiketjua.

 Työkalun pystyttävä tekemään yleisimpiä muutoksia sisältävät räätälöintityöt 
alusta loppuun, valmiiksi kännykkäsovellukseksi asti.

 Työkalun  käytön  tapahduttava  nettiselaimen  kautta,  koska  työkalua  on 
pystyttävä  käyttämään  minkälaiselta  päätelaitteelta  hyvänsä  ilman  tarvetta 
erilliselle sovellusasennukselle.

 Työkalun  dokumentaation  on  oltava  sillä  tasolla,  että  kehitysprojektin 
päättyessä  työkalun  kehitys-  ja  ylläpitovastuu  voidaan  antaa  toisille 
kehittäjille.

 Käyttöliittymän on kerrottava räätälöinnin tila selkeästi: käyttäjän pitää tietää 
mitä  räätälöintiin  vielä  pitää  lisätä  ja  mitä  tietoja  siihen  pitää  vielä  antaa 
ennen kuin se voidaan kääntää valmiiksi sovellukseksi asti.

 Käyttöliittymän  on  näytettävä  käyttäjälle  miltä  annetuilla  tiedoilla  ja 
tiedostoilla  käännettävä  tuote  näyttäisi,  jotta  tehtyjen  muutosten  vaikutusta 
voi seurata helposti ja nopeasti.

 Työkalun tietorakenne on toteutettava siten, että siihen on mahdollista lisätä 
tulevaisuudessa uusia räätälöitäviä sovelluksia.

 Työkalun  tietorakenteen  tietokannan  on  oltava  SQL:ssä  ja  sijaittava 
sellaisella palvelimella, että siihen pääsee tarvittaessa käsiksi myös työkalun 
ulkopuolelta esimerkiksi jostain toisesta sovelluksesta.

Työkalun toteutus tapahtui ketterän ohjelmistokehityksen periaatteita noudattavana 
projektityönä,  joten  uusia  vaatimuksia  ilmeni  projektin  edetessä.  Esimerkkejä 
tällaisista vaatimuksista on listattuna seuraavana.

 Työkaluun on pystyttävä kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella 
ja salasanalla.

 Käyttäjän täytyy voida saada uusi salasana unohtuneen tilalle sähköpostiin.
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 Työkalun  on  tallennettava  esimerkiksi  kirjautumistiedot  ja  avoinna  olleet 

räätälöinnit  keksiin  käyttäjän  koneelle,  jotta  suljettu  selainikkuna  näkyy 
uudelleen avattaessa samanlaisena.

 Työkalussa on oltava kahden usean eri tasoisia käyttäjiä, ja näille näkyvän 
käyttöliittymän on oltava erilainen.

 Vanhat  ja  käyttämättömät  räätälöinnit  tulee  voida  siirtää  arkistoon  suoran 
poistamisen sijaan.

 Käyttäjän  on  pystyttävä  kopioimaan  jonkin  olemassa  olevan  räätälöinnin 
tiedot uuden räätälöinnin pohjaksi.

 Käyttäjän  on  pystyttävä  kopioimaan  jonkin  olemassa  olevan  räätälöinnin 
tiedot toiselle alustalle tehtävän räätälöinnin pohjaksi, esimerkiksi Android-
räätälöinnistä iOS-räätälöintiin tai päinvastoin.

 Työkalun  on  ilmoitettava  onnistuneista  ja  epäonnistuneista  testi-  ja 
kääntämistuloksista ne käynnistäneelle käyttäjälle.

4.2. Järjestelmätason kuvaus

Työkalu  voidaan  jakaa  järjestelmätasolla  kolmeen  pääkomponenttiin: 
asiakastoteutukseen,  palvelintoteutukseen  ja  tietorakenteeseen.  Näiden 
komponenttien  rakenne,  niiden  välinen  kommunikaatio  sekä  rajapinnat  työkalun 
ulkopuolelle  esimerkiksi  käyttäjään,  tietokantaan  ja  versionhallintajärjestelmiin  on 
esitetty UML-komponenttikaavion avulla kuvassa 10. Kuten kaaviosta näkyy, kukin 
pääkomponenteista  jakautuu  useampaan  osakomponenttiin.  Näiden 
pääkomponenttien sisällön tarkempi kuvaus esitellään seuraavissa luvuissa.

Työkalun  suunnittelu  ja  toteutus  esitetyllä  rakenteella  tuntui  melko  luontevalta 
sille  asetettujen  vaatimusten  perusteella.  Asiakas-palvelin  -rakenteen  kautta 
pääasiallisen  toiminnallisuuksien  sijoittaminen  palvelimelle  mahdollistaa  sen,  että 
asiakastoteutuksesta  saadaan  mahdollisimman  kevyt  ja  yksinkertainen.  Osa 
toiminnallisuuksista, kuten esimerkiksi pakattujen tiedostojen purkaminen ja sisällön 
parsiminen on välttämättä tehtävä palvelinpuolella, koska työkalun käyttö tapahtuu 
selaimen kautta, ja käyttäjän tiedostorakenteeseen ei selaimen kautta ole pääsyä.

Työkalun  sisältämät  rajapinnat  voidaan jakaa työkalun  sisäisiin  rajapintoihin  ja 
rajapintoihin muiden järjestelmien kanssa. Sisäisiin rajapintoihin voidaan asiakkaan 
ja  palvelimen  välisessä  kommunikaatiossa  käytettävien  RPC-  ja  HTTPRequest-
kutsujen lisäksi laskea myös  koko tietorakenne.  Tietorakenne toimittaa työkalussa 
MVC-arkkitehtuurin mallin virkaa, ja se on olennainen tekijä niin asiakastoteutuksen 
ja  palvelintoteutuksen  kuin  työkalun  ja  ulkoisten  järjestelmien  välisessä 
kommunikaatiossa.  Tietorakenteen  luokkia  käytetään  sisäisten  rajapintojen  kautta 
tapahtuvassa kommunikaatiossa asynkronisten RPC-kutsujen kanssa. Kutsut voivat 
sisältää mitä tahansa serialisoitavaa tietoa eli käytännössä lähes mitä tahansa Java-
olioita.  RPC-kutsut  tapahtuvat  asynkronisesti,  mikä  tarkoittaa  käytettävyyden 
kannalta  sitä,  että  käyttöliittymä  ei  koskaan lukkiudu työkalun  asiakastoteutuksen 
kommunikoidessa  palvelimen  kanssa  esimerkiksi  tietojen  lataamisen  tai 
tallentamisen  vuoksi.  RPC-kutsuilla  on  kuitenkin  joitain  rajoituksia  sen  yli 
siirrettävän  datan  koosta.  Toista  sisäisen  kommunikaation  rajapintaa  eli 
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HTTPRequesteja  käytetään  lähinnä  web-sovelluksen  käyttöön  liittyvien  suurien 
tiedostojen,  kuten  kuvien  ja  zip-tiedostojen  lähettämiseen  käyttäjän  ja  palvelimen 
välillä. Tiedostojen siirtäminen HTTPRequestien yli on myös sikäli luontevaa, että 
selaimet  tarjoavat  esimerkiksi  tiedostojen  lataamiseen  ja  lähettämiseen  valmiit 
rakenteet, joten näitä ei tarvitse alkaa toteuttaa uudelleen itse.

Työkalun  ulkopuoliset  rajapinnat  ovat  työkalun  ja  käyttäjän,  tietokannan  sekä 
kahden versionhallintapalvelun  välillä.  Käyttäjän  ja  työkalun  välinen  rajapinta  on 
käyttöliittymä, joka esitellään tarkemmin myöhemmin. SQL-tietokannan ja työkalun 
välinen  kommunikaatio  tapahtuu  JDBC-ohjelmointirajapinnan  (Java  Database 
Connectivity)  avulla  rakennetun  komponentin  kautta.  Komponentti  muuntaa 
ohjelman sisäisen tietorakenteen datan SQL-tietokannan muotoon ja päinvastoin sekä 
hoitaa kommunikaation varsinaisen tietokantapalvelimen kanssa. Työkalu integroituu 
olemassa oleviin Android- ja iOS-tuoteympäristöihin versionhallintakomponenttien 
kautta. Työkalun palvelimella on versionhallinnan alaisuudessa oleva kansiorakenne, 
jonne työkalu tekee muutoksia ja hakee muiden tekemiä muutoksia. Työkalun avulla 
tehtävien  muutosten  kommitointi  liipaisee  automaattisesti  käyntiin  tuotteiden 
tuotantoketjun  seuraavat  vaiheet,  eli  tuotteiden  kääntämisen  ja  automaattisen 
testaamisen.

4.2.1. Ohjelmistoräätälöinnin toteuttaminen

Työkalu  toteuttaa  siltä  toivotun  keskeisimmän  toiminnallisuuden,  eli 
mobiilisovellusten ohjelmistoräätälöinnin siten, että asiakkaan käyttöliittymän kautta 
syöttämät  tekstit,  värit,  kuvat  ja  tekniset  tiedot  kootaan  tietorakenteeseen.  Kun 
tietorakenteeseen  on  koottu  kaikki  mobiilisovellusta  varten  tarvittavat  tiedot, 
muodostetaan  mobiilisovellusspesifiset  tiedostot  ja  hakemistorakenteet  näiden 
perustella.  Tämän jälkeen luotu hakemistorakenne kommitoidaan versionhallintaan 
ja liipaistaan jatkuvan integraation työkalua, joka käynnistää sovellusten kääntämis- 
ja  testaamisprosessin.  Tiedot  ja  tulokset  prosessin  kulusta  näytetään  työkalussa, 
kuten myös linkit valmiisiin tuotteisiin ja testituloksiin. Tietorakenteen tiedot myös 
tallennetaan tietokantaan myöhempää käyttöä varten.

Työkalun  avulla  suoritettu  räätälöintityö  voidaan  suorittaa  huomattavasti 
nopeammin  kuin  ilman  työkalua.  Ilman  työkalua  räätälöintiprosessi  lukuisine 
iteraatioineen saattaa kestää useista viikoista jopa muutamaan kuukauteen. Työkalun 
avulla  saadaan  sekä  vähennettyä  iteraatioita  että  lyhennettyä  ketjua,  joten 
räätälöintityöhön kuluva aika tippuu muutamaan päivään tai pariin viikkoon.

4.2.2. Käyttäjätasot

Työkalussa  on  kahdenlaisia  käyttäjiä:  admin-käyttäjiä  ja  tavallisia  käyttäjiä. 
Sovellusta käyttävät myyjät ja asiakkaat ovat alemman tason käyttäjiä, ja työkalun 
käyttöliittymä  ei  näytä  heille  räätälöitävän  sovelluksen  teknisiin  yksityiskohtiin 
liittyviä  näkymiä.  Myös  tilausnäkymä,  joka  sisältää  sovelluksen  kääntämiseen  ja 
räätälöintitiedostojen  versionhallinnan  tiedot  ja  kontrollit,  on  piilotettu  alemman 
tason käyttäjiltä. Teknistä asiantuntijuutta vaativat toiminnot siis näkyvät ainoastaan 
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admin-tason  käyttäjille,  eli  käytännössä  joko  räätälöintiin  erikoistuneille 
sovelluskehittäjille tai tuotepäälliköille.

Tällä tavoin työkalun toiminnan virheherkkyys pienenee: alemman tason käyttäjä 
ei  voi saada aikaiseksi  toimimatonta sovellusta.  Lisäksi virheherkkyyttä  pienentää 
räätälöinti-ikkunan  ylälaidassa  jatkuvasti  näkyvä  tilaindikaattori,  joka  kertoo 
räätälöinnin mahdolliset puutteet tai virheet.

Kuva 10. Työkalun komponenttidiagrammi.
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4.3. Asiakastoteutuksen kuvaus

Asiakastoteutus  voidaan  jakaa  käyttöliittymätoteutukseen  ja 
toiminnallisuuslogiikkaan. Toiminnallisuuslogiikan keskiössä on asiakaskontrolleri, 
joka hallitsee käyttöliittymän eri näkymiä ja hoitaa tietoliikenteen näiden kanssa ja 
välillä.  Kontrolleri  käsittelee kaikki näkymien kautta käyttäjältä tulevat komennot, 
tekee  tarvittavia  muutoksia  käytössä  olevan  tietorakenteen  luokkiin,  kommunikoi 
palvelimen kanssa, tekee muutoksia tietorakenteen luokkiin palvelimen kutsujen ja 
vastausten  perusteella,  valitsee  näytettävän  näkymän  ja  antaa  tälle  tarvittaessa 
käskyjä.  Toinen  osa  toiminnallisuuslogiikasta  on  asiakkaan  ja  palvelimen  välisen 
kommunikaation  toteuttava  komponentti,  joka  kommunikoi  palvelimen  kanssa 
käyttäen  asynkronisia  RPC-kutsuja  ja  HTTPRequesteja.  Lisäksi 
toiminnallisuuslogiikkaan kuuluu keksienhallinnointi, jonka avulla tuodaan työkalun 
joitain  käytettävyysparannuksia.  Parannuksia  ovat  esimerkiksi  automaattinen 
sisäänkirjautuminen  ja  työkalun  tilan  palauttaminen,  eli  muokattavana  olleen 
räätälöintityön avaaminen, kun työkalu avataan selaimeen uudelleen.

Käyttöliittymätoteutus on jaettu kahteen osaan: XML-pohjaiseen käyttöliittymän 
asetteluun ja Java-pohjaiseen toiminnallisuuteen. Kuvassa 11 näkyy esimerkki jaosta 
käytännössä. Käyttöliittymän asettelu tapahtuu XML-tiedostossa, joka voidaan luoda 
joko  käsin  tai  graafisen  editorin  avulla.  Tyylimäärittelyt  tulevat  erillisestä  CSS-
tiedostosta. Näin käyttöliittymän varsinainen asettelu irrotetaan toiminnallisuudesta, 
jolloin  esimerkiksi  kirjautumisnapin  ulkonäkö  ja  sijainti  eivät  vaikuta 
toiminnallisuuskoodiin  lainkaan.  Toki  ne  ovat  sikäli  vielä  toisiinsa  sidottuja,  että 
toiminnallisuuskoodi olettaa napin olevan olemassa ja että sitä painettaessa halutaan 
kirjautua sisään sovellukseen.

Kuva 11. Käyttöliittymätoteutuksen jakaminen asetteluun ja toiminnalisuuteen.
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4.3.1. Käyttöliittymän kuvaus

Käyttöliittymä  on  pyritty  tekemään  yksinkertaiseksi  ja  helppokäyttöiseksi. 
Yksinkertaisuutta  on  pyritty  luomaan  yksinkertaisilla  käyttöliittymäelementeillä, 
kuten  suurilla  ja  värikkäillä  napeilla  ja  selainkäytöstä  tutulla  välilehti-rakenteella. 
Helppokäyttöisyyttä  ja  käytettävyyttä  tuovat  selkeät  aputekstit,  jotka  ilmestyvät 
ruudulle  kun hiiri  viedään hetkeksi  minkä tahansa  käyttöliittymäelementin  päälle, 
sekä näytöllä jatkuvasti oleva tilaindikaattori, joka kertoo mitä räätälöinnille on vielä 
tehtävä.  Yksinkertaisuuden  ja  käytettävyyden  huomioinnin  avulla  käyttäjän  tulisi 
tietää mitä seuraavaksi pitää tehdä ja miten tämä tehdään.

Kuvassa  12  näkyy  sisäänkirjautumisruudun  jälkeen  peruskäyttäjälle  näytettävä 
päänäkymä.  Tässä  näkymässä  näkyvät  ne  räätälöinnit,  joihin  käyttäjällä  on 
muokkausoikeus.  Räätälöinneistä  näytetään  perustiedot  sekä  räätälöinnin  tila. 
Admin-käyttäjälle  näkyy  näiden  lisäksi  kaikkien  muiden  käyttäjien  tekemät 
räätälöinnit  sekä ylimääräinen tilaindikaattori  räätälöinnin kääntö- ja testiprosessin 
tuloksista.

Varsinainen  räätälöintinäkymä  näkyy  kuvassa  13.  Näkymä  on  jaettu  kahteen 
osaan:  sivun  ylälaidassa  olevaan  navigointipalkkiin  ja  keskellä  näkyvään 
sisältöosaan. Esimerkkinä olevassa ulkonäkö-välilehdessä sisältöosa on vielä jaettu 
siten,  että  vasemmalla  puolella  näkyy  miltä  valmis  sovellus  näyttäisi  annetuilla 
tiedoilla, ja oikealla puolella on kontrollit annettujen ulkonäkötietojen muuttamiseen. 
Vasemmalla  puolella  näkyvät  sovelluksen  esikatselunäkymät  on  toteutettu 
käyttämällä  HTML5-pohjaisia  canvaksia.  Muut  välilehdet  sisältävät 
toiminnallisuudet  kuvatiedostojen,  teknisten  tietojen,  lokalisaatioasetusten  ja 
kääntämis-  ja  testiprosessien  kontrollit.  Navigointipalkissa  on  erillinen 
tallennusnappi, paluunappi sekä tilaindikaattori.

Kuva 12. Työkalun päänäkymä peruskäyttäjälle.



Kuva 13. Työkalun räätälöintinäkymän ulkonäkö-välilehti.

4.4. Palvelintoteutuksen kuvaus

Palvelintoteutus  on toteutettu  siten,  että  palvelimen toimintalogiikan keskiössä on 
palvelinkontrolleri,  joka  kutsuu  pienempiä,  ylemmän  tason  komponentteja. 
Palvelimen  rakenne  komponenttidiagrammina  on  esitetty  kuvassa  14.  Ylemmän 
komponenttien  toteutus  on  tehty  siten,  että  ylemmän  tason  komponentteihin  on 
koottu  toiminnallisuuden  ne  osat,  jotka  ovat  yhteisiä  kaikille  laitteille,  ja  näistä 
komponenteista  periytetyt  alemman  tason  laitespesifiset  komponentit  toteuttavat 
loput.  



32

Kuva 14. Palvelimen komponenttidiagrammi.

Esimerkkinä tästä komponenttien toteutuksen jaosta voidaan ottaa räätälöintiolion 
tallennus  tietokantaan,  ja  toteutuksen  jakautuminen  ylemmän  ja  alemman  tason 
tietokantakomponenttien  välille.  Ylemmän  tason  yhteisen  tietokantakomponentin 
vastuualueeseen kuuluu tässä tapauksessa

 tietokantayhteyden luonti
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 kaikille  räätälöintituotteille  yhteisten  ominaisuuksien,  kuten 

luontipäivämäärän ja luojan nimen lisääminen tietokantakutsuun
 räätälöintituotteen  tyypistä  riippuen  oikean  alemman  tason  komponentin 

kutsuminen
 alemman  tason  komponentin  tietojen  ja  yhteisten  tietojen  yhdistäminen 

tietokantakutsuksi
 tietokantakutsun tekeminen
 tietokantayhteyden sulkeminen
 kutsun tuloksen palauttaminen palvelinkontrollerille

Alemman  tason  komponentin  vastuulle  jää  räätälöintiolion  laitespesifisten 
ominaisuuksien, kuten teknisten tietojen, konversio SQL-kutsun muotoon. Tällaisella 
rakenteella  uuden  räätälöitävän  tuotteen  lisäämiseksi  riittää,  että  toteutetaan 
yksinkertainen alemman tason komponentti, joka hoitaa laitespesifiset toiminnot, ja 
lisätään  ylemmän  tason  komponentin  kutsulogiikkaan  vaihtoehdoksi  tämä  uusi 
komponentti.  Palvelinkontrollerin  ei  tarvitse tietää toteutuksen yksityiskohdista  tai 
räätälöintiolion  tyypistä  mitään,  eikä  uusien  tuotteiden  lisääminen  vaikuta  sen 
toimintaan mitenkään. 

Ylemmän  tason  komponentit  eivät  kommunikoi  keskenään,  vaan  kaikki 
kommunikaatio  kulkee  palvelinkontrollerin  kautta.  Alemman  tason  komponentit 
eivät myöskään kommunikoi keskenään, mutta eivät myöskään palvelinkontrollerin 
kanssa,  vaan  kaikki  niiden  tarvitsema  ja  luoma  kommunikaatio  kulkee  ylemmän 
tason komponentin kautta.

Palvelimen  keskeisiä  ylemmän  tason  komponentteja  ovat 
versionhallintakomponentti,  tietokantakomponentti,  integraatiokomponentti, 
kommunikaatiokomponentti  ja  tiedostojen  käsittelyyn  liittyvät  kuva-,  zip-, 
konversio-  ja  Excel-komponentit.  Näistä  kommunikaatiokomponentti  on  esitelty 
luvussa 4.2, muut esitellään seuraavaksi. 

4.4.1. Versionhallintakomponentti

Versionhallintakomponentti  luo  yhteyden  työkalun  ja  räätälöitävänä  olevien 
tuotteiden  välille.  Työkalulla  tehdyt  räätälöinnit  siirtyvät  tuotteen 
kääntämisympäristöön, ja taas ympäristöön työkalun ulkopuolelta tehdyt räätälöinnit 
ja  muutokset  siirtyvät  työkaluun  tämän  komponentin  avulla. 
Versionhallintakomponentin  käyttöön  liittyy  olennaisesti  konversiokomponentti, 
joka  muuntaa  työkalun  oliot  versionhallintajärjestelmien  sisältämiksi  XML-  tai 
JSON-tiedostoiksi  ja  päinvastoin.  Komponentit  eivät  kuitenkaan  tiedä  toisistaan, 
vaan molempia käskyttää palvelinkontrolleri.

4.4.2. Tietokantakomponentti

Tietokantakomponentti  luo,  ylläpitää  ja  sulkee  yhteyden  SQL-tietokantaan. 
Ohjelmointirajapintana  on  käytössä  JDBC.  Komponentti  muuntaa  työkalun  oliot 
tietokannan tauluja vastaaviksi SQL-kutsuiksi ja päinvastoin.
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4.4.3. Integraatiokomponentti

Integraatiokomponentti  juttelee  jatkuvan  integraation  työkalun  Jenkinsin  kanssa 
HTTP-kutsujen  avulla.  Työkalu  liipaisee  Jenkinsin  tarjoamaa  web-osoitetta  kun 
räätälöidyn tuotteen kääntämisen tai testaamisen aloitetaan. Kun aloitettu prosessi on 
valmis,  Jenkins  liipaisee  työkalun  tarjoamaa  web-osoitetta  ja  kertoo  prosessin 
tuloksen. Tällöin komponentti ilmoittaa palvelinkontrollille uutisista, mikä aiheuttaa 
räätälöinnin tilan päivittämisen.

4.4.4. Tiedostojen käsittelykomponentit

Tiedostojen  käsittelykomponentteja  ovat  kuva-,  zip-,  konversio-  ja  Excel-
komponentit.  Kuvakomponentti  tarkistaa  räätälöintiin  kuuluvat  kuvat  ja  niiden 
oikeellisuuden sekä lisäksi kykenee skaalaamaan tarjotuista kuvista tarvittavia kuvia 
muille resoluutioille. Skaalauksesta on hyötyä varsinkin räätälöinnin alkuvaiheissa, 
jotta  tuotetta  päästään  kokeilemaan nopeasti  ilman,  että  kuvia tarvitsee  räätälöidä 
jokaiselle  olemassa  olevalle  mobiililaitteen  resoluutiolle.  Zip-komponentti 
vastaanottaa käyttäjän lähettämiä zip-tiedostoja, jotka sisältävät räätälöidyt kuvat ja 
näiden tiedostorakenteen. Zip-komponentti käyttää kuvien oikeellisuuden, eli lähinnä 
resoluutioiden  tarkastamisen  ja  kuvien  korruptoimattomuuden,  varmistamiseen 
kuvakomponenttia. Konversiokomponentti muuntaa työkalun oliot versionhallintojen 
ymmärtämiin XML- ja JSON-rakenteisiin ja päinvastoin. XML- ja JSON-rakenteet 
ovat käytössä versionhallintajärjestelmissä ja tuotteiden kääntämisympäristöissä, ja 
rakenteiden  tiedostot  voivat  sijaita  hyvin  haarautuneissa  hakemistorakenteissa. 
Excel-komponentti lukee asiakkaan ja myyjän välisessä kommunikaatiossa käytössä 
olleita Excel-tiedostoja, ja tulkkaa näiden sisältämät tiedot työkalun oliolle. Tiedot 
voivat olla esimerkiksi värien heksakoodeja tai räätälöityjä tekstejä.

4.5. Tietorakenteen kuvaus

Työkalun  tietorakenne  on  rakennettu  räätälöintiolion  (customization)  ympärille. 
Tietorakenteen pääpiirteet on kuvattu kuvassa 15. Yhteen räätälöintiolioon voi liittyä 
0..n -suhteellä käännösolioita (build), mutta jokainen build-olio kuuluu vain yhdelle 
räätälöinnille.  Lokalisaatioita  voi  samoin  olla  useita  per  räätälöinti,  ja  yksi 
lokalisaatio-olio  kuuluu  vain  yhdelle  räätälöintioliolle.  Lisäksi  tietorakenteeseen 
kuuluu käyttäjäolio, joka sisältää esimerkiksi käyttäjän nimen ja tiedon siitä, onko 
kyseessä tavallinen vai admin-tason käyttäjä.

Sekä  lokalisaatio-  että  räätälöintiolio  on  jaettu  ylemmän  tason  olioon  että  tätä 
jatkavaan  alemman  tason  laitespesifiseen  olioon.  Ylemmän  tason  olio  sisältää 
kaikille  lokalisaatioille  tai  räätälöinneille  yhteiset  ominaisuudet,  kuten esimerkiksi 
nimen,  luomisajan,  lokalisaatioon  liittyvän  kielen  lyhenteen  ja  niin  edelleen. 
Alemman tason oliot sisältävät laitespesifisiä tietoja, joita ei voida järkevästi sijoittaa 
ylemmän tason oliolle.
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Kuva 15. Työkalun tietorakenne.

Työkalun suoritusta  voidaan ohjailla  tietorakenteen  avulla  kuvan 16 esittämällä 
tavalla.  Tässä  on  kyseessä  kuvassa 13  esitellyn  ulkonäkö-välilehden  alustaminen. 
Alustusmetodissa  alustetaan  ensimmäiseksi  kaikille  laitteille  yhteiset  osat,  jotka 
voivat olla esimerkiksi sovellusta ladattaessa näytettävän kuvan esikatselu ja siihen 
liittyvät muokkauskontrollit, ja tämän jälkeen alustetaan laitespesifiset kohdat, jotka 
voivat  olla  esimerkiksi  erilaisia  esikatselukuvia  ja  tekstejä  kontrolleineen.  Tällä 
tavoin  vastuu  laitespesifisten  ominaisuuksien  näyttämisestä  ja  toteuttamisesta 
siirretään  alemmalle  tasolle:  käyttäjäkontrollerin  ei  palvelinkontrollerin  tapaan 
tarvitse  tietää  räätälöitävästä  tuotteesta  mitään.  Kontrollerit  käskyttävät  alemman 
tason komponentteja tai näkymiä, jotka vaihtavat suorituslogiikkaansa tai näytettäviä 
käyttöliittymän osia räätälöintituotteen perusteella.

Tietorakennetta  käytetään  sisäisen  ohjauksen  lisäksi  palvelimen  ja  asiakkaan 
välisessä tiedonsiirrossa. Lisäksi tietorakenteen ympärille on rakennettu rajapintoja 
työkalun  ulkopuolelle  erilaisten  konversiokomponenttien  kautta. 
Konversiokomponentit  muuntavat  työkalun  olioita  XML-  ja  JSON-tiedostoiksi, 
SQL-tietokannan  tauluiksi,  kuviksi  ja  zip-tiedostoiksi  sekä  päinvastoin.  Lisäksi 
Excel-konversiokomponentti muuntaa Excel-tiedostoja työkalun olioiksi.
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Kuva 16. Ulkonäkö-välilehden alustaminen.
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5. TOTEUTUKSEN TESTAUS

Koska  työkalun  toteutukselle  asetetut  vaatimukset  olivat  pääasiassa  korkeamman 
tason toiminnallisia, rakenteellisia ja käytettävyyteen liittyviä vaatimuksia, voidaan 
toteutuksen toimivuus testata parhaiten käyttämällä työkalua. Näin tulee suoritettua 
järjestelmätason  validointitestaus.  Toteutusta  testataan  luvussa  4.2  lueteltuja 
vaatimuksia  vastaan.  Vaatimukset  on  tässä  luvussa  jaettu  neljään  kategoriaan,  eli 
kolmeen edellä mainittuun ja lisäksi loput vaatimukset sisältävään muut vaatimukset 
-kategoriaan.  Tässä  esitetyn  validointitestauksen  lisäksi  komponentteja  on testattu 
kehityksen aikana yksikkötesteillä ja integraatiotestauksella.

Toiminnalliset vaatimukset: 

 Työkalun on tarjottava räätälöintiin vaadittavat toiminnot, jotta sitä pystytään 
oikeasti käyttämään osana räätälöintiketjua.

 Työkalun pystyttävä tekemään yleisimpiä muutoksia sisältävät räätälöintityöt 
alusta loppuun, valmiiksi kännykkäsovellukseksi asti.

 Käyttöliittymän  on  näytettävä  käyttäjälle  miltä  annetuilla  tiedoilla  ja 
tiedostoilla  käännettävä  tuote  näyttäisi,  jotta  tehtyjen  muutosten  vaikutusta 
voi seurata helposti ja nopeasti.

 Työkaluun on pystyttävä kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella 
ja salasanalla.

 Käyttäjän täytyy voida saada uusi salasana unohtuneen tilalle sähköpostiin.
 Työkalun  on  tallennettava  esimerkiksi  kirjautumistiedot  ja  avoinna  olleet 

räätälöinnit  keksiin  käyttäjän  koneelle,  jotta  suljettu  selainikkuna  näkyy 
uudelleen avattaessa samanlaisena.

 Vanhat  ja  käyttämättömät  räätälöinnit  tulee  voida  siirtää  arkistoon  suoran 
poistamisen sijaan.

 Käyttäjän  on  pystyttävä  kopioimaan  jonkin  olemassa  olevan  räätälöinnin 
tiedot uuden räätälöinnin pohjaksi.

 Käyttäjän  on  pystyttävä  kopioimaan  jonkin  olemassa  olevan  räätälöinnin 
tiedot toiselle alustalle tehtävän räätälöinnin pohjaksi, esimerkiksi Android-
räätälöinnistä iOS-räätälöintiin tai päinvastoin.

 Työkalun  on  ilmoitettava  onnistuneista  ja  epäonnistuneista  testi-  ja 
kääntämistuloksista ne käynnistäneelle käyttäjälle.

Rakenteelliset vaatimukset:

 Työkalun tietorakenne on toteutettava siten, että siihen on mahdollista lisätä 
tulevaisuudessa uusia räätälöitäviä sovelluksia.

 Työkalun  tietorakenteen  tietokannan  on  oltava  SQL:ssä  ja  sijaittava 
sellaisella palvelimella, että siihen pääsee tarvittaessa käsiksi myös työkalun 
ulkopuolelta esimerkiksi jostain toisesta sovelluksesta.

 Työkalussa on oltava kahden usean eri tasoisia käyttäjiä, ja näille näkyvän 
käyttöliittymän on oltava erilainen.

Käytettävyysvaatimukset:
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 Työkalun  käytön  tapahduttava  nettiselaimen  kautta,  koska  työkalua  on 

pystyttävä  käyttämään  minkälaiselta  päätelaitteelta  hyvänsä  ilman  tarvetta 
erilliselle sovellusasennukselle.

 Käyttöliittymän on kerrottava räätälöinnin tila selkeästi: käyttäjän pitää tietää 
mitä  räätälöintiin  vielä  pitää  lisätä  ja  mitä  tietoja  siihen  pitää  vielä  antaa 
ennen kuin se voidaan kääntää valmiiksi sovellukseksi asti.

Muut vaatimukset:

 Työkalun  dokumentaation  on  oltava  sillä  tasolla,  että  kehitysprojektin 
päättyessä  työkalun  kehitys-  ja  ylläpitovastuu  voidaan  antaa  toisille 
kehittäjille.

Nämä  vaatimukset  testataan  suunnittelemalla  ja  toteuttamalla  yksi  suuri 
validointitesti,  jolla  saadaan  testattua  suurin  osa  kaikista  vaatimuksista  sekä 
tarvittava määrä pieniä testejä, jotta jokainen vaatimus tulee testattua.

5.1. Räätälöidyn Android-sovelluksen teko työkalulla

Tekemällä  Android-sovelluksen  räätälöinti  alusta  loppuun  asti  työkalulla  tulee 
testattua valtaosa vaatimuksista validointitestin muodossa. Testin ulkopuolelle jääviä 
vaatimuksia  ovat  rakenteelliset  vaatimukset,  dokumentaatiovaatimus  ja 
toiminnallisista  vaatimuksista  salasanan  vaihto,  keksit,  arkistointi,  sähköpostin 
lähetys ja kopiointivaatimukset.

Käyttöskenaario  kuvaa  käyttäjän  toiminnot  Android-sovelluksen  räätälöinnin 
teosta työkalun avulla. Käyttöskenaarion kulku on seuraavanlainen:

 Käyttäjä avaa työkalun web-selaimellaan.
 Käyttäjä  kirjautuu  työkaluun  omilla  tunnuksillaan,  eli  antaa 

käyttäjätunnuksen  ja  salasanan  ja  painaa  enteriä  tai  klikkaa  Login-nappia 
(Kuva 17).

 Käyttäjä  luo  uuden  Android-räätälöinnin,  eli  antaa  räätälöinnin  nimen  ja 
painaa enteriä tai klikkaa Create-nappia. (Kuva 18).

 Käyttäjä  valitsee  työkalun  avulla  sovelluksen  värit  ja  tekstit,  eli  kirjoittaa 
tekstikenttiin ja valitsee värit joko kirjoittamalla heksa-arvon tai käyttämällä 
valitsijaa. (Kuva 19).

 Käyttäjä lähettää työkalulle räätälöityjä kuvia, eli joko lähettää halutut kuvat 
yksitellen tai lähettää kokonaisen kuvakansion zip-tiedostona. (Kuva 20).

 Käyttöliittymä  näyttää  kahden  edellisen  kohdan  aikana  käyttäjälle  miltä 
sovellus  valituilla  väreillä  ja teksteillä  sekä lähetetyillä  kuvilla  näyttää,  eli 
Appearance-välilehdet esikatselukuvat päivittyvät (Kuva 21).

 Käyttöliittymä  näyttää  käyttäjälle  räätälöinnin  muokkaamisen  aikana 
tilaindikaattorin,  joka  kertoo  räätälöinnin  viimeistelyyn  tarvittavat 
toimenpiteet  (Kuva  22).  Oikean  yläkulman  ikoni  muuttuu,  ja  sen  päälle 
viedessä näytettävä ohjeteksti vaihtuu riippuen räätälöinnin tilasta.
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 Käyttäjä määrittää tarvittavat tekniset tiedot, eli valitsee listasta sopivat arvot 

sekä täyttää tarvittavat tekstikentät. (Kuva 22).
 Käyttäjä  määrittää  tarvittavat  lokalisaatiotiedot,  eli  ruksaa  halutut  kielet  ja 

kirjoittaa näiden tekstikenttiin halutut tekstit. (Kuva 23).
 Käyttäjä  tallentaa  räätälöinnin  Android-sovelluksen  kääntämisympäristön 

versionhallintaan, eli painaa Commit-nappia (Kuva 24).
 Käyttäjä  käynnistää  Android-sovelluksen  kääntämisprosessin,  eli  painaa 

Build-nappia (Kuva 25).
 Käyttöliittymä  kertoo  käyttäjälle  kääntämisprosessin  tulokset,  eli  Builds-

taulukko päivittyy (Kuva 25).

Kuva 17. Työkalun sisäänkirjautumisruutu.

Kuva 18. Työkalun päänäkymä, josta luodaan uusi räätälöinti.
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Kuva 19. Työkalun räätälöintinäkymän ulkonäkövälilehti ennen muutoksia.

Kuva 20. Työkalun räätälöintinäkymän kuvavälilehti ennen muutoksia.



Kuva 21. Työkalun räätälöintinäkymän ulkonäkövälilehti muutosten jälkeen.

Kuva 22. Työkalun räätälöintinäkymän konfiguraatiovälilehti ja tilaindikaattori.



Kuva 23. Työkalun räätälöintinäkymän lokalisaatiovälilehti.

Kuva 24. Työkalun räätälöintinäkymän tilausvälilehti kommitoinnin jälkeen.



Kuva 25. Työkalun räätälöintinäkymän tilausvälilehti käynnistetyn ja aiemmin 
onnistuneiden kääntämisprosessien jälkeen.

Kuvassa  25  näkyvän  linkin  takaa  löytyy  sovelluspaketti,  jonka  voi  asentaa 
kännykkään,  eli  täysin  toimiva,  räätälöity  mobiilisovellus.  Täten  näissä  kuvissa 
läpikäyty käyttöskenaario ja skenaarion onnistuminen antavat positiivisen tuloksen 
validaatiotestille.  Työkalu  siis  täyttää  sille  annetut  vaatimukset,  eli  tarjoaa 
räätälöintiin vaadittavat toiminnallisuudet ja antaa käyttäjälle palautetta sekä tehtyjen 
muutosten vaikutuksesta lopulliseen tuotteeseen että räätälöintiprosessin tilasta.

5.2. Yksittäisten vaatimusten testit

Yksittäisillä vaatimustesteillä testataan yksitellen ne vaatimukset, jotka jäivät luvun 
5.1 suuren validointitestin ulkopuolelle. Testien raportointirakenne koostuu neljästä 
osasta:  vaatimuksesta,  suorittavasta  toiminnosta,  odotetusta  tuloksesta  ja 
tapahtuneesta tuloksesta. 

 Vaatimus:  käyttäjän  täytyy  voida  saada  uusi  salasana  unohtuneen  tilalle 
sähköpostiin.

 Suoritettava  toiminto:  käyttäjä  painaa  sisäänkirjautumissivun  ”Forgot  your 
password?”  linkkiä,  ja  antaa  auenneeseen  dialogiin  oman 
sähköpostiosoitteensa.

 Odotettu tulos: mikäli sähköpostiosoite vastaa käyttäjää, järjestelmä generoi 
uuden salasanan ja lähettää tämän pyytäjän sähköpostiin.

 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.
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 Vaatimus: työkalun on tallennettava esimerkiksi kirjautumistiedot ja avoinna 

olleet räätälöinnit keksiin käyttäjän koneelle, jotta suljettu selainikkuna näkyy 
uudelleen avattaessa samanlaisena.

 Suoritettava  toiminto:  käyttäjä  sulkee  selainikkunan,  kun  ikkunassa  on 
räätälöinti avattuna

 Odotettu tulos: uuden selainikkunan avautuessa aukeaa sama räätälöinti
 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.

 Vaatimus: vanhat ja käyttämättömät räätälöinnit tulee voida siirtää arkistoon 
suoran poistamisen sijaan.

 Suoritettava  toiminto:  käyttäjä  painaa  päänäkymästä  räätälöinnin  Archive-
nappia.

 Odotettu tulos: räätälöinti siirtyy päänäkymän räätälöintilistasta arkistoitujen 
räätälöintien listaan.

 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.

 Vaatimus:  käyttäjän  on  pystyttävä  kopioimaan  jonkin  olemassa  olevan 
räätälöinnin tiedot uuden räätälöinnin pohjaksi.

 Suoritettava  toiminto:  käyttäjä  painaa  päänäkymästä  räätälöinnin  Copy-
nappia,  ja  valitsee  mobiilituotteen  kohdealustaksi  saman  alustan  kuin 
alkuperäisellä räätälöinnillä.

 Odotettu tulos: räätälöinti kopioituu sellaisenaan uudeksi räätälöinniksi.
 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.

 Vaatimus:  käyttäjän  on  pystyttävä  kopioimaan  jonkin  olemassa  olevan 
räätälöinnin  tiedot  toiselle  alustalle  tehtävän  räätälöinnin  pohjaksi, 
esimerkiksi Android-räätälöinnistä iOS-räätälöintiin tai päinvastoin.

 Suoritettava  toiminto:  käyttäjä  painaa  päänäkymästä  räätälöinnin  Copy-
nappia,  ja  valitsee  mobiilituotteen  kohdealustaksi  eri  alustan  kuin 
alkuperäisellä räätälöinnillä.

 Odotettu  tulos:  kaikille  alustoille  yhteiset  kentät,  kuten  värit  ja  tekstit 
kopioituvat uuteen räätälöintiin.

 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.

 Vaatimus: työkalun on ilmoitettava onnistuneista ja epäonnistuneista testi- ja 
kääntämistuloksista ne käynnistäneelle käyttäjälle.

 Suoritettava  toiminto:  käyttäjä  käynnistää  räätälöinnin  kääntämisprosessin 
painamalla  räätälöintinäkymän  tilausvälilehden  Build-nappia,  ja  odottaa, 
kunnes prosessi on valmis.

 Odotettu  tulos:  käyttöliittymä  ilmoittaa  käyttäjälle  prosessin  tuloksen,  ja 
työkalu lähettää käyttäjälle sähköpostiviestin.

 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.
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 Vaatimus:  työkalun  tietorakenne  on  toteutettava  siten,  että  siihen  on 
mahdollista lisätä tulevaisuudessa uusia räätälöitäviä sovelluksia.

 Suoritettava toiminto: työkaluun lisätään Android-tuotteen rinnalle uusi iOS-
tuote räätälöitäväksi.

 Odotettu  tulos:  samat  käyttöliittymä-,  asiakas-  ja  palvelinrakenteet  ovat 
käytettävissä sellaisinaan tai pienillä muutoksilla uuden tuotteen räätälöintiin.

 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.

 Vaatimus: työkalun tietorakenteen tietokannan on oltava SQL:ssä ja sijaittava 
sellaisella palvelimella, että siihen pääsee tarvittaessa käsiksi myös työkalun 
ulkopuolelta esimerkiksi jostain toisesta sovelluksesta.

 Suoritettava  toiminto:  tietokantaan  otetaan  yhteys  yksinkertaisella 
testisovelluksella, ja tietokannasta luetaan ja siihen kirjoitetaan jotain dataa.

 Odotettu tulos: yhteydenotto ja kannan käyttö onnistuu testisovelluksella.
 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.

 Vaatimus: työkalussa on oltava kahden usean eri tasoisia käyttäjiä, ja näille 
näkyvän käyttöliittymän on oltava erilainen.

 Suoritettava toiminto: pää- ja räätälöintinäkymästä piilotetaan ja näytetään eri 
kenttiä riippuen käyttäjätyypistä. 

 Odotettu  tulos:  admin-käyttäjälle  näkyvät  teknisiin  tietoihin, 
versionhallintaan  ja  kääntämisprosessiin  liittyvät  välilehdet  eivät  näy 
räätälöintinäkymässä  alemman  tason  käyttäjälle.  Admin-käyttäjä  näkee 
kaikkien käyttäjien räätälöinnit, mutta alemman tason käyttäjä vain omat.

 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.

 Vaatimus:  työkalun  dokumentaation  on  oltava  sillä  tasolla,  että 
kehitysprojektin päättyessä työkalun kehitys- ja ylläpitovastuu voidaan antaa 
toisille kehittäjille.

 Suoritettava  toiminto:  työkalun  koodi  kommentoidaan  hyvin  ja  työkalun 
käytöstä ja ylläpidosta kirjoitetaan erilliset ohjedokumentit.

 Odotettu tulos: kehitystä jatkavat kehittäjät ymmärtävät työkalun rakenteen ja 
toiminnan sekä pystyvät jatkamaan kehitystä dokumentaation avulla.

 Tapahtunut tulos: sama kuin odotettu tulos.

5.3. Testien tulosten arviointi

Tehtyjen testien perusteella työkalu täyttää sille sekä projektin aloitusvaiheessa että 
kehitysprosessin aikana annetut vaatimukset. Näin ollen testien perusteella voidaan 
sanoa,  että  työkalun  kehitys  on  tehty  onnistuneesti  ja  saavutettu  lopputulos  eli 
lopullinen työkalu on kelvollinen. 
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Tehdyt  testit  eivät  kuitenkaan  kata  kaikkea  mahdollista,  ja  myös  joitain 

mahdollisesti  tärkeitä  asioita  jäi  testaamatta  projektin  kehitysnopeuden  ja 
resurssoinnin vuoksi. Esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelu ja -toteutus tehtiin lähes 
täysin  ilman  käytettävyystestausta  ja  loppukäyttäjien  konsultointia.  Työkalun 
virheherkkyyttä  ei  siis  myöskään  juurikaan  testattu:  työkalun  testaajina  toimivat 
lähinnä kehittäjät itse, joten kaikkia tapoja käyttää työkalua väärin ei varmastikaan 
keksitty.  Myöskään  tietoturvallisuuteen  ei  kehityksessä  ja  testauksessa  kiinnitetty 
salasanojen  ja  lokitusrakenteiden  lisäksi  kovin  suurta  huomiota.  Testaamatta  jäi 
myös  web-sovelluksille  hyvinkin  keskeinen  ominaisuus  eli  skaalautuvuus:  testien 
perusteella ei voida arvioida miten järjestelmä käyttäytyy, kun räätälöitäviä tuotteita 
ja  yhtäaikaisia  käyttäjiä  onkin  muutamien  sijasta  esimerkiksi  satoja.  Toisaalta 
yrityksen  sisäiseen  käyttöön  tarkoitetussa  työkalussa  yhtäaikaiset  käyttäjämäärät 
tuskin nousevat näin korkeiksi.
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6. POHDINTA

Tämän työn tuloksena syntynyttä  työkalua voidaan pitää onnistuneena, sillä työlle 
alkuvaiheessa  asetetut  vaatimukset  täyttyivät,  kuten  luvussa  5  esitettiin.  Työkalu 
integroituu  olemassa  oleviin  järjestelmiin,  eli  sekä  asiakkaan  pään 
räätälöintimäärittelyprosesseihin  että  tuotannon  pään  tuotteiden 
kääntämisprosesseihin  melko  sulavasti,  ja  työkalu  tuo  koko  räätälöintiketjun 
toimintaan  lisää  tehokkuutta.  Näiden  lukuisten  järjestelmien  ja  visuaalisen 
suunnittelun kokoaminen onnistuneesti  yhteen paikkaan on korostamisen arvoinen 
asia,  sillä  tällä  informaation  ja  palveluiden  keskittämisellä  voidaan  saavuttaa 
merkittäviä  aika-  ja  resurssisäästöjä.  Räätälöintiketjun  lyheneminen  ja  välittömän 
palautteen saaminen räätälöinnin ulkoasusta ja mahdollisista puutteista tai virheistä 
aiheuttavat  sen,  että  räätälöintiprosessi  nopeutuu  työkalun  avulla  alkuperäisestä 
monen viikon tai kuukauden aikataulusta pariin päivään tai muutamaan viikkoon. 

Parannettavaa luotuun työkaluun kuitenkin jäi. Jos työkalun kehitysprosessin voisi 
aloittaa alusta, voisi työkalun arkkitehtuurin suunnitella hieman paremmin. Etenkin 
asiakaspuolen  toteutukseen  tulisi  kiinnittää  enemmän  huomiota.  Nykyisellään 
asiakaskoodista  melko  suuri  osa  on  näkymien  päivittelyä  ja  tiedon  siirtämistä 
paikasta  toiseen,  mutta  erilaisella  arkkitehtuurilla  tai  valitun  MVC-arkkitehtuurin 
huolellisemmalla  toteutuksella  tämä  olisi  voitu  toteuttaa  yksinkertaisemminkin. 
Osittain asiakastoteutuksen kömpelyys voi johtua valitusta web-sovelluskehyksestä 
GWT:stä  ja  valitusta  kehityskielestä  Javasta,  joten  hieman  syvällisemmällä 
vaihtoehtojen arvioinnilla alkuvaiheessa olisi saatettu päästä lopun toteutusvaiheessa 
helpommalla. 

Työkalu tuotiin osaksi jo olemassa olevaa tuotteiden räätälöintiketjua. Vaikka tästä 
johtunutta useisiin järjestelmiin integroitumista voidaan pitää onnistuneena, on tässä 
integraatiossa myös riskinsä. Kunkin järjestelmän muutokset vaikuttavat välittömästi 
työkaluun  ja  vaativat  todennäköisesti  ylläpitotoimenpiteitä.  Irrallisen 
räätälöintityökalun  olemassaolo  lisää  sisäisen  kommunikaatio  tarvetta,  ja  ainakin 
kehitysprosessin  aikana  kommunikaation  kulussa  oli  selkeitä  puutteita.  Jos 
räätälöitäviä  tuotteita  on  paljon  ja  näiden kehitys  on  vielä  käynnissä,  kuluu sekä 
muutoksista tiedottamiseen että työkalun päivittämiseen jonkin verran ylimääräisiä 
resursseja.

Olemassa  oleviin  järjestelmiin  integroitumisen  vastakohtana  olisi  koko 
räätälöintiketjun  suunnitteleminen  työkalun  ympärille.  Tällainen  ratkaisu,  kuten 
luvussa 2.1.1 esitelty ratkaisu[19], lähtee liikkeelle räätälöintityökalun toteutuksesta. 
Työkaluun  lisätään  vaihtoehdoiksi  lopputuotteen  ja  räätälöintien  tarvitsemia 
komponentteja,  ja  valmis  sovellus  kootaan  näitä  komponentteja  yhdistelemällä  ja 
konfiguroimalla. Tällaisella ratkaisulla räätälöintityökalun koko kasvaa ja suuri osa 
räätälöitävien  tuotteiden  kehityksestä  siirtyy  työkalun  sisälle,  jolloin  vaaditun 
sisäisen  kommunikaation  ja  rajapintojen  määrä  pienenee.  Toisaalta  tällaisen 
räätälöintityökalun suunnittelu ja toteutus on huomattavan työlästä, jos räätälöitävät 
tuotteet ovat suuria, ja niiden kehitys- ja kääntämisprosessit ovat jo olemassa täysin 
itsenäisinä järjestelminä.

Valinta integraatiopohjaisen ja suuren työkalun ratkaisujen välillä perustuu pitkälti 
olemassa olevien järjestelmien tilaan. Jos räätälöintityökalu suunnitellaan tuotteiden 
kehitysprosessin alkuvaiheessa,  suuren työkalun ratkaisu voi olla parempi.  Tällöin 
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tuotteiden kehittämisestä ja muuttumisesta ei aiheudu työtä monessa paikassa, vaan 
suuri  osa  kehitystyöstä  tapahtuu  työkalun  yhteydessä.  Jos  taas  räätälöintityökalua 
suunnitellaan  olemassa  olevien,  jo  räätälöintiin  jollain  tavalla  kykenevien 
tuotantojärjestelmien päälle, voi integraatioratkaisu olla helpompi. Tässä tapauksessa 
työkalun kehitys on selkeästi irrallinen varsinaisten tuotteiden kehityksestä. Tällöin 
tuotteiden  kehitysprosesseissa  ei  vaadita  suuria  muutoksia  tai  suunnitelmia 
räätälöintityökalun  tukemiseen  ja  käyttöönottoon,  mutta  tehdyt  muutokset  tulee 
ilmoittaa räätälöintityökalun kehittäjille.

Koska  työssä  esiteltyä  ratkaisua  voidaan  pitää  onnistuneena,  voidaan 
vastaavanlainen  työkalu  toteuttaa  myös  muihin  järjestelmiin.  Järjestelmän 
vaatimuksina  on,  että  resurssit,  kuten  tekstit,  kuvat  ja  värit  ovat  helposti 
muokattavissa  koodin  ulkopuolelta.  Lisäksi  erilaisten  komponenttien  valinta  ja 
konfigurointi  tulisi  tapahtua  koodin  ulkopuolisten  konfiguraatiotiedostojen  kautta. 
Näiden  resurssi-  ja  konfiguraatiotiedostojen  muokkaamisen  lisäksi  työkalun 
keskeinen ominaisuus on muutosten visualisointi,  joka voidaan toteuttaa lukuisilla 
erilaisilla grafiikan esitysmenetelmillä, kuten esimerkiksi HTML5 canvaksilla.
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7. YHTEENVETO

Tämän työn tavoitteena oli luoda web-työkalu, joka helpottaa ja tehostaa olemassa 
olevan ohjelmistoräätälöintiketjun toimintaa.  Työkalu integroitiin  olemassa oleviin 
rakenteisiin siten, että räätälöintiketjun olemassa olevia resursseja, eli sekä asiakkaan 
ja  myyjän  välisen  kommunikaation  resursseja  että  tuotannon  teknisen  puolen 
resursseja,  voitiin  käyttää  työkalun  kautta  hyväksi.  Työkalu  mahdollistaa 
ohjelmistoräätälöinnin suorittamisen alusta loppuun asti ja tukee räätälöintiprosessia 
antamalla palautetta räätälöinnin tilasta sekä näyttää, miltä räätälöity tuote annetuilla 
tiedoilla näyttäisi.

Työssä  esitellään  ratkaistavan  ongelman  aihepiiri,  eli  taustoitetaan  sekä 
ohjelmistoräätälöintiä  että  web-sovelluskehitystä  työhön  olennaisesti  vaikuttavilta 
osilta. Lisäksi esitellään varsinaisen ratkaistavan ongelman ympäristö, eli käsitellään 
tarkemmin  F-Securen  olemassa  oleva  räätälöintiketju  ja  sen  ongelmat.  Tämän 
jälkeen esitellään ongelman ratkaisu eli web-työkalu, ja kerrotaan perustelut työkalun 
suunnittelun ja toteutuksen ratkaisuista. Lopuksi toteutettua työkalua verrataan sille 
asetettuihin vaatimuksiin, ja arvioidaan voiko tässä työssä esiteltyä ratkaisua käyttää 
hyödyksi työn ulkopuolella.

Työssä  esitelty  ratkaisu  täyttää  sille  asetetut  vaatimukset,  eli  suoraviivaistaa  ja 
tehostaa sellaisen ohjelmistotuotteen räätälöintiä, jonka suunnittelussa ja rakenteessa 
on  otettu  huomioon  ohjelmiston  sisällön  ja  rakenteen  muokattavuus  ja 
konfiguroitavuus.  Täten  vastaavanlaisella,  ratkaistavaan  ongelmaan  yksilöidyllä 
työkalulla voidaan tehostaa myös muiden ohjelmistotuotteiden räätälöintiprosessia.
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