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ABSTRACT

In this master’s thesis the differences between Jakarta EE and Spring were
studied. This was done by designing and creating a RESTful example application
in Java language where it started out as one run on a Jakarta EE server, but was
updated step by step to make use of the Spring framework.

At the beginning of the thesis the requirements of the example application
and the different stages of the Spring migration were formed. Several different
approaches to updating the user interface were discovered in the thesis in the
case of Spring migration. Updating the application’s test suite was also part of
the migration.

It became apparent in the thesis that performing the Spring migration in
small phases was possible by transitioning the application into microservices. In
that manner the different stages of the migration can be implemented without
disrupting other simultaneously occurring software development significantly.

The advantages of Spring applications, especially of Spring Boot applications,
over Jakarta EE server applications are lightweight approach and their simple
configuration and setup. The thesis shows how the features provided by Jakarta
EE can be substituted with corresponding technology solutions now found in
Spring framework while maintaining the same functionality.
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TIIVISTELMÄ

Tässä diplomityössä tutkittiin Jakarta EE -määrittelyn ja Spring-viitekehyksen
eroavaisuuksia. Tämä tehtiin suunnittelemalla ja luomalla RESTful
esimerkkisovellus Java-kielellä, jossa sovellus lähtökohtaisesti oli Jakarta
EE -palvelimella ajettava, mutta se askeleittain päivitettiin käyttämään Spring-
viitekehystä.

Työn alussa määriteltiin esimerkkisovelluksen vaatimukset ja Spring-
migraation eri vaiheet. Työssä havaittiin useampia lähestymistapoja uudistaa
käyttöliittymä kun kyseessä on Spring-migraatio. Migraatioon kuului myös
sovelluksen testijoukkojen päivitys.

Työssä tuli ilmi, että jakamalla sovellus mikropalveluiksi voidaan Spring-
migraatio suoritttaa pienissä askeleissa. Tällöin migraation eri vaiheet voidaan
toteutttaa häiritsemättä liikaa muuta samanaikaisesti tapahtuvaa kehitystyötä.

Spring-sovellusten, erityisesti Spring Boot -sovellusten, edut Jakarta
EE -palvelinsovelluksiin verrattuna ovat niiden helppo konfiguroitavuus,
pystyttäminen ja yleinen keveys. Työ näyttää kuinka vastaavat toiminnallisuudet
ylläpidetään korvaamalla Jakarta EE -määrityksen tarjoamat ominaisuudet
vastaavilla ratkaisuilla, joita löytyy nykyään Spring-viitekehyksestä.

Avainsanat: Java, mikropalvelut, REST, migraatio
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

CRUD pysyväisdatan perusoperaatiot (Create, Read, Update,
Delete)

DTO erikoistunut ohjelmointiobjekti (Data Transfer Object)
EJB erikoistunut ohjelmointiobjekti (Jakarta Enterprise Bean)
gRPC etäproseduurikutsu (Google Remote Procedure Calls)
HAL sovellusarkkitehtuurirajoitteen täyttävä standardi (Hypertext

Application Language)
HATEOAS sovellusarkkitehtuurirajoitus (Hypermedia As The Engine

Of Application State)
HTTP tietoliikenneprotokolla (Hypertext Transfer Protocol)
IBM teknologiayritys (International Business Machines

Corporation)
IoC arkkitehtuurimalli (Inversion of Control)
Java EE kokoelma ohjelmointirajapintamäärityksiä (Java Platform,

Enterprise Edition)
JAX-RS ohjelmointirajapinta (Jakarta RESTful Web Services)
JPA ohjelmointirajapinta (Jakarta Persistence)
JSF käyttöliittymäsovelluskehys (Jakarta Server Faces)
JSP sivupohjamottori (Jakarta Server Pages)
JSON tiedostomuoto (Javascript Object Notation)
MVC arkkitehtuurimalli (Model-View-Controller)
REST arkkitehtuurimalli (Representational State Transfer)
RMM rajapintakypsyysmalli (Richardson Maturity Model)
SOAP tietoliikenneprotokolla (Simple Object Access Protocol)
WAS sovelluspalvelin (Websphere Application Server)
XML merkintäkielien standardi (Extensible Markup Language)
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1. JOHDANTO

Sovellusarkkitehtuurit ja sovellusviitekehykset ovat kehittyneet huomattavasti Java-
maailmassa viimeisten vuosikymmenien aikana. Mikropalvelut ovat nykyään laajassa
käytössä moderneissa sovellusratkaisussa niiden joustavuuden, vikasietoisuuden ja
tehokkuuden vuoksi.

Jakarta EE on klassinen Java-viitekehys, jonka toteuttavia sovelluspalvelimia
käytetään yhä. Sille on kuitenkin tullut monia kilpailijoita, kuten Spring, jota
suositaan usein sen keveyden ja helposti konfiguroituvan luonteen vuoksi. Näillä
viitekehyksillä on erillaiset soveltuvuudet ja tavat toteuttaa mikropalveluja. Suurten
koodipohjien migraatio viitekehyksestä toiseen on huomattava operaatio erityisesti
yritysmaailmassa.

Työn tavoitteena oli vertailla Jakarta EE -määrittelyä ja Spring-viitekehystä
sovelluskehityksen kannalta. Vertailu ja soveltuvuuden arviointi käytiin läpi
toteuttamalla yksinkertainen Java-pohjainen Jakarta EE -sovelluspalvelimella ajettava
esimerkkisovellus ja sen migraatio Spring-viitekehyksen käyttöön. Tarkoituksena oli
saada yleinen kuva siitä, kuinka Jakarta EE -palvelinsovellukset voidaan yhtenäisellä
tavalla muuntaa käyttämään Spring-viitekehystä.

Esimerkkisovellus alkoi monoliittisena Jakarta EE -sovelluspalvelimelle ajettavana
ohjelmana, mutta se hajautettiin askeleittain Spring-pohjaisiksi mikropalveluiksi.
Kävin suunnittelun ja toteutuksen aikana läpi migraatioon soveltuvia ratkaisuja
mikropalveluiden tarpeiden täyttämiseksi.

Lopputuloksena havaittiin, miten hajauttamalla sovellus mikropalveluihin, voidaan
myös monoliittisten sovellusten eri osa-alueet hajauttaa askeleittain toiseen
viitekehykseen. Tähän liittyen arvioitiin myös Jakarta EE -määrittelyn ja Spring-
viitekehyksen soveltuvuutta mikropalveluarkkitehtuuriin. Jakarta EE -määrittelyn
sovelluspalvelinkeskeisyys aiheuttaa lähtökohtaisesti ongelmia mikropalveluiden
kehittämisessä. Spring-viitekehyksellä ei sen sijaan ole esteitä näiden luomisessa.

Spring-viitekehyksen edut ovat sen keveys ja yksinkertaisuus sovellusten
rakennusten kannalta. Jakarta EE -palvelinsovellukset vaativat yhä muun
muassa huomattavan määrän XML-tiedostojen konfigurointia, mikä on yleisesti
moninkertainen Spring-sovelluksiin verrattaessa.
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2. TAUSTA

Tässä kappaleessa esitellään diplomityön kannalta tärkeät tekniikat ja mallit.
Keskeisenä ovat erityisesti sovellusten arkkitehtuuriin ja ohjelmointirajapintoihin
liityvät käsitteet. Lopuksi listataan läpi työssä käytetyt Java-työkalut.

2.1. Sovellusarkkitehtuurit

Sovelluskokonaisuuden arkkitehtuurimallin valinta on tärkeä osuus niiden
suunnittelua. Kaikki sovellukset ovat olleet usein menneisyydessä puhtaasti
monoliittisia.

Roy Schulte [1] nimitti vuonna 2003 termin palvelukeskeinen arkkitehtuuri (eng.
service-oriented architecture). Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on sen jälkeen johtanut
niin sanottuun web-keskeiseen arkkitehtuuriin, joka voidaan nykyään samaistaa
mikropalveluarkkitehtuuriin. Mikropalvelut itsessään nähdään modernina tulkintana
palvelukeskeiselle arkkitehtuurille.

Mikropalvelut ovat kerryttäneet nykyään suosiotaan. Maailmanlaajuisista
palveluntarjoajista huomattavan suuri osa, kuten Google, Netflix ja Twitter,
ovat siirtynyt niiden hyödyntämiseen. Mikropalveluarkkitehtuurista on tullut
yritysmaailmassa suurille web-sovelluksille tämän päivän standardi.

Funktionaalisesti vaatimukset ovat suurimmalta osin sovellusarkkitehtuurista
riippumattomia. Ongelmat liittyvät lähinnä ei-funktionaalisiin vaatimuksiin, kuten
kehitysnopeuteen, ylläpidettävyyteen, skaalautuvuuteen ja testattuvuuteen. [2]

2.1.1. Monoliittinen arkkitehtuuri

Monoliitit ovat klassinen ohjelmistosovellusten rakenne. Monoliittisissa sovelluksissa
kaikki sovelluksen toiminta, kuten esimerkiksi käyttöliittymä ja tietokannan käsittely,
on koostettu yhteen kokonaisuuten ja ajettava yksittäisellä alustalla.

Uusien versioiden julkaisu voi olla monoliittisille sovelluksille työläs prosessi. Kun
sovelluksen kaikki kokonaisuudet ovat suoraan riippuvaisia toisistaan, ei voida muuttaa
mitään yksittäistä osuutta päivittämättä koko kokonaisuutta. Vastaavasti hidastuu myös
muiden ohjelmistomuutosten, kuten bugien, korjaus. Vanhentuneista viitekehyksista
tai tekniikoista pois siirtyminen voi osoittautua samoin lähes mahdottomaksi
kaikkien riippuvuuksien vuoksi. Nämä ongelmakohdat tulevat entistä ilmeisemmiksi
sovelluksen kasvaessa, koska sovelluksen koko vaikuttaa lineaarisesti nopeuteen, jolla
kyetään julkaisemaan uusia versioita.

Monoliitit tuottavat tuloksia nopeasti lyhyellä tähtäimellä, mutta ne aiheuttavat
pitkällä tähtäimellä ongelmia moninaisten riippuvuuksien kanssa. Tämä on kätevää
esimerkiksi prototyyppien luomiseen, mutta ei ole välttämättä hyvä pohja
pitkäaikaisille sovelluksille. Riippuvuudet ovat suuri este muutoksille, sillä ne tekevät
mahdottomaksi tehdä muutoksia yhteen osuuteen ilman pelkoa sen alijärjestelmien
hajoamisesta. [3]

Monoliittisten sovellusten ongelmat tulevat lähinnä ilmi sen saavuttaessa tietyn
koon. Monoliittinen arkkitehtuuri voi olla hyvä idea erityisesti aloittavalle projektille.
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Tämän kaltaiset sovelluskokonaisuudet ovat muun muassa helppoja kehittää, testata
ja julkaista. Jos sovellus kasvaa huomattavasti ajan myötä, suurin osa näistä eduista
valitettavasti menetetään. [4]

Suuret monoliittiset sovellukset muodostuvat niin monimutkaisiksi, ettei yksikään
yksittäinen ohjelmoija ymmärrä täysin sovelluksen koko kokonaisuutta, varsinkin jos
useampi kehitystiimi työstää sitä jatkuvasti. Sovelluksen monimutkaisuus vaikuttaa
suoraan siihen, kuinka hyvin korjaukset kyetään onnistuneesti tekemään. Kehittäjien
ohjelmistoympäristö alkaa vastaavasti koon kasvaessa huomattavasti hidastua. Tämä
tekee yhä vaikeampaa sovelluksen jatkuvasta kääntämisestä ja testien suorittamisesta.
[5]

2.1.2. Mikropalveluarkkitehtuuri

Mikropalveluarkkitehtuurin keskeisenä ideana on jakaa sovellus pienempiin, mutta
itsessään merkityksellisiin osuuksiin. Näiden palveluiden ollessa itsenäisiä muutoksia
voidaan julkaista yksittäisiin mikropalveluihin ilman tarvetta päivittää kaikkia muita
sovelluskokonaisuuden osia.

Mikropalveluiden väliseen kommunikointiin löytyy useita eri tekniikoita.
Esimerkiksi Google Remote Procedure Calls (gRPC) kantaa suunnittelumallinsa
tietyllä tavalla Jakarta Enterprise Bean (EJB) -ohjelmistokehykselle, jossa ulkoista
koodia ajetaan niin kuin se olisi paikallista. Tiedonvälitys mikropalveluiden välillä
voidaan toteuttaa myös luomalla niihin Representational State Transfer (REST)
-arkkitehtuurimallin mukaiset rajapinnat.

Mikropalvelut ketjuttuvat usein toisiinsa lähettämällä toisilleen pyyntöjä. Kyseinen
ketju voi näissä tapauksissa katketa, mikäli virhe tapahtuu yhdessäkin näistä
palveluista. Tämä voidaan kuitenkin välttää viestijonoilla (eng. message queue), joita
voidaan käyttää kaikkien mikropalvelujen välisessä kommunikaatiossa. Viestijonoja
kannattaa olla useita luotettavuuden kattamiseksi. [6]

Mikropalveluiden välillä lähetettävät viestit voidaan tallettaa viestijonojen avulla,
vaikka vastaanottava palvelu olisi alhaalla. Kun kyseisestä palvelusta saadaan instanssi
jälleen pystyyn, viestijono voi välittää alkuperäiseltä mikropalvelulta saamansa viestin.

2.1.3. Arkkitehtuurimallit

Arkkitehtuurimallit kuvaavat yleisiä ja uudelleen käytettäviä ratkaisuja usein
kohdattuihin ongelmiiin ohjelmistoarkkitehtuurissa. Erityisesti kiinnostuksen
kohteena tässä diplomityössä ovat ne mallit, jotka toimivat suunnittelumalleina
ohjelmointirajapinnoille.

Sovelluksen ohjelmointirajapinta kuvaa vuorovaikutusta kyseisen sovelluksen
kanssa. Se on tapa poistaa suoranaiset riippuvuudet sovelluksen ja sen
käyttäjien välillä. Ohjelmointirajapintojen avulla voidaan irrottaa suuremman
sovellusarkkitehtuurin osia itsenäisiksi ohjelmiksi, joilloin niistä voidaan tehdä
mikropalveluita.
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Ohjelmointirajapinnoissa on keskeisenä tekijänä niiden muodostukseen
valittu arkkitehtuurimalli. Seuraavaksi esittelen diplomityölle merkityksellisiä
arkkitehtuurimalleja.

Model-view-controller

Model-view-controller (MVC) on arkkitehtuurimalli, jota käytetään useimmiten
käyttöliittymäsovellusten, varsinkin web-sovellusten tapauksessa. Sovelluksen
logiikkaa ositetaan kolmeen osa-alueeseen: malliin, näkymään ja ohjaimeen.
Pääajatuksena on hajauttaa ja rajata selvästi eri ohjelmaosuuksien vastuut. Tämä
erottaa tavat, joilla tietoa mallinnetaan sovelluksen sisäisesti verrattuna siihen, missä
muodossa se näytetään käyttäjälle.

Malli on järjestelmän varsinaisten tietojen, esimerkiksi tietokannan käsittelijä.
Näkymä muuntaa palautettavat tiedot käyttäjälle näytettävään muotoon. Ohjaaja
vastaanottaa komentoja ja välittää ne eteenpäin komentoina mallille ja näkymälle.

CRUD

CRUD on lyhenne sanoista create, read, update ja delete. Sitä käytetään useimmiten
kuvaamaan rajapintaa tai käyttöliittymää, jonka kautta voidaan tehdä pysyväisdatan
neljä perusoperaatiota. Nämä ovat tietojen luonti, luku, päivitys ja poisto.

Inversion of Control

Inversion of Control (IoC) kuvaa arkkitehtuurimallia, jossa vastuu muun muassa
yleisten instanssien luomisesta on käänteinen. Dependency injection voidaan katsoa
olevan yksi IoC-mallin toteuttava suunnittelumalli. Siinä riippuvuuksia ei tarvitse
konstruktoida manuaalisesti, vaan ne voidaan injektoida suoraan sovelluksessa.

Representational State Transfer

Representational State Transfer (REST) on Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapinnoille. Palvelun tulee
täyttää tietyt ehdot, jotta sitä voidaan käyttää REST-pohjaisena sovelluksena. Näiden
ehtojen toteutuessa sovelluksen voidaan sanoa olevan RESTful.

REST-rajapintaan tehtyjen kutsujen tulee kertoa, minkä tyyppinen toiminto halutaan
suorittaa. Tämä kuvataan REST-verbien avulla. REST-verbeistä keskeisimpiä ovat
GET, POST, PUT, PATCH ja DELETE. GET-operaatioiden avulla haetaan yhden
tai useamman resurssin tiedot. Resurssien luonti tapahtuu POST-operaatioilla.
PATCH-operaatiot muokkaavat olemassa olevaa resurssia. Vastaavasti PUT-operaatiot
korvaavat tai päivittävät olemassa olevan resurssin. Resurssien poisto tehdään
DELETE-operaatioiden avulla.

Richardson Maturity Model (RMM) on yksi tapa mitata rajapinnan REST-kypsyyttä.
Se tunnistaa neljä eri maturiteettitasoa.

Ensimmäisen tason vaatimus on alhaisin. Se täytetään, kun rajapinta käyttää HTTP-
protokollaa kommunikointia varten.

Toinen taso odottaa rajapinnan tarjoavan useita eri päätepisteitä, jolloin pyyntöjä
voidaan tehdä yksittäisille resursseille.
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Kolmas taso vaatii, että rajapinnan HTTP-metodit toimivat standardisoidusti niiden
käyttämien REST-verbien määrittämillä tavoilla. Esimerkiksi yksikään rajapinnan
GET-metodi ei saa muokata sovelluksen tilaa millään lailla.

Neljännen tason REST-rajapinnat toteuttavat Hypermedia As The Engine Of
Application State (HATEOAS) -rajoitteen [7]. HATEOAS on REST-arkkitehtuurin
rajoite, joka määrittelee, kuinka web-resursseja tulisi löytää. Sen tavoitteena on poistaa
entistä enemmän sidonnaisuutta rajapinnan ja sen käyttäjien väliltä. Tämä saavutetaan
tarjoamalla yhtenäinen tapa, jolla käyttäjät voivat ymmärtää ja navigoida rajapintaa
tietämättä paljoakaan siitä ennakolta. [8]

Tässä ovat keskeisenä hypermediakontrollit, jotka ovat inspiroituneet
verkkosivustoista. Pyynnöt rajapintaa vasten palauttavat vastauksissa standardisoituja
linkkejä. Linkit kuvaavat rajapinnan rakennetta, relaatioita ja toimintoja. Lisäksi ne
ohjaavat uuteen sisältöön.

Esimerkiksi HATEOAS-rajoitteen toteuttava REST-rajapinta palauttaa
juuriosoitteessaan kaikkien toimintojen linkit ja kuvaa näihin tarvittavat lähetteet.
Käyttäjä voi olla näiden linkkien kautta suoraan vuorovaikutuksessa palvelun
rajapinnan kaikkien toimintojen kanssa. Täten rajapinnan käyttö vaatii käyttäjän
kannalta käytännössä vain tiedon sen juuriosoitteesta.

Hypertext Application Language (HAL) on eräs HATEOAS-rajoitteen toteuttava
standardi. Se määrittää rajapinnan palautesanomille spesifisen formaatin resurssien
esittämisellä.

Mikropalveluiden tiedonvälityksessä tapauksessa on useimmiten tarve välittää
paljon informaatiota. Data Transfer Object (DTO) -luokat toimivat kääreinä
tälle informaatiolle REST-rajapinnoissa. Niiden avulla minimoidaan rajapinnan
kokonaisparametrien ja palveluiden välillä tarvittavien kutsujen määrää. Nämä objektit
on oltava serialisoitavia, jotta ne voidaan välittää helposti palveluiden välisessä
kommunikoinnissa. [9]

Yleisesti käytetty avoimen standardin tiedostomuoto mikropalveluiden
kommunikointia varten on Javascript Object Notation (JSON). Se on tehty
tiedonvälitystä varten ja se käyttää ihmisluettavaa tekstiä serialoimista varten.

Simple Object Access Protocal

Microsoftin kehittämä Simple Object Access Protocal (SOAP) on standardisoitu
tietoliikenneprotokolla, jossa viestit lähetetään Extensible Markup Language (XML)
-muodossa. Kuten REST myös SOAP toimii HTTP-protokollan yli.

Google Remote Procedure Calls

gRPC on vuonna 2015 Googlen kehittämä avoimen lähdekoodin viitekehys [10].
Se on vaihtoehtoinen tapa REST-arkkitehtuurille ohjelmointirajapintasuunnittelussa.
Eräs gRPC-viitekehyksen huokuttelevimmista ominaisuuksista on sen kyky generoida
hyvin intuitiviisia ohjelmointikirjastoja asiakaspalvelun puolelle [11]

gRPC on tunnettu sen tehokkuudesta. Se käyttää oletuksena protokollabuffereita
tiedon serialisoimista varten [12].
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2.2. Java-sovelluskehitys

Tässä kappaleessa esitellään yleisesti diplomityön Java-sovelluskehitykseen liittyvät
käsitteet.

2.2.1. Jakarta EE

Jakarta EE, aiemmin tunnettu nimellä Java Platform, Enterprise Edition (Java
EE), on kokoelma Java-rajapintamäärityksiä, jotka tarjoavat standardisoidut ratkaisut
useisiin yleisiin liiketoimintalogiikan tarpeisiin. Ohjelmistokehittäjät voivat käyttää
sitä palvelinpuolen sovellusten kehittämiseen. Jakarta EE -sovellukset sijoitetaan
sovelluspalvelimella.

Jakarta EE -sovelluspalvelimet toteuttavat ja mahdollistavat niihin sijoitetuissa
sovelluksissa kyseisten Jakarta EE -rajapintamääritysten käytön. Esimerkkejä Jakarta
EE -sovelluspalvelimista ovat International Business Machines Corporation (IBM) -
yrityksen WebSphere Application Server (WAS), Oracle-yhtion GlassFish ja Red Hat
-yhtiön Wildfly.

Seuraavaksi esitellään työlle merkitykselliset Jakarta EE -määritykset tarkemmin.

Jakarta Persistence

Jakarta Persistence, aiemmin tunnettu nimellä Java Persistence API
(JPA), on Jakarta EE -määrityksen ohjelmointirajapinta. Se kuvaa ja on
tarkoitettu relaatiomallitietokantojen hallinnointiin. Sen sisäistä EntityManager-
rajapintainstanssia käytetään tietokantatietojen hakemiseen ja muokkaamiseen.

Jakarta RESTful Web Services

Jakarta RESTful Web Services (JAX-RS) on Jakarta EE -standardi, jonka tarkoitus
on helpottaa REST-arkkitehtuurimallia noudattavien web-palveluiden kehittämistä. Se
tarjoaa tätä varten pääasiassa kokoelman annotaatioita.

Jakarta Server Faces

Jakarta Server Faces (JSF) on käyttöliittymien kehitykseen tarkoitettu
komponenttipohjainen MVC-sovelluskehys, joka on osa Jakarta EE -määrittelyä.
Sen taustalla oleva oletussivupohjamottori (eng. web template engine) on nykyään
Facelets. Vanhemmissa JSF-sovelluskehyksen versioissa sivupohjamottorina oli
JavaServer Pages (JSP).

Sivupohjat tarjoavat kehittäjille tavan generoida nopeasti web-sivuja. Itse staattisten
sivuelementtien lisäksi ne sisältävä sivupohjakielen omia merkintöjä. Näihin voidaan
luoda ja sijoittaa web-sivujen dynaamiset osat, kuten erinäiset muuttuja-arvot.
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Jakarta Enterprise Bean

EJB on Jakarta EE -määrittelyn erikoistunut Java-objekti, jonka avulla voidaan
enkapsuloida liiketoimintalogiikkaa yksittäisiin kontteihin. Se on standardisoitu tapa
luoda taustajärjestelmäsovelluskomponentteja.

2.2.2. Spring

Spring on avoimen lähdekoodin annotaatiopohjainen sovelluskehys Javalle. Yksi sen
pääperiaatteista on automaattinen konfiguraatio. Viitekehyksen ensimmäisen version
kirjoitti Rod Johnson vuonna 2002.

Spring koostuu useista sen toimintaa laajentavista jatkeprojekteista ja moduuleista,
kuten Spring Boot, Spring Admin, Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Security ja
Spring Data. Tämä moduulisuus tarkoittaa, että kehittäjät voivat käyttää osia Spring-
viitekehyksestä käyttämättä sitä kokonaisuudessaan. Kuvassa 1. esitetään Spring-
viitekehyksen yleinen arkkitehtuuri.

Kuva 1. Spring-viitekehyksen arkkitehtuurikuva.

Spring-viitekehyksen Beans ja Core ovat keskeisiä moduuleja, jotka toteuttavat IoC
ja Dependency Injection periaatteiden toiminnallisuudet. Näiden avulla sovelluskehys
voi luoda luokista olioita, jotka voidaan injektoida suoraan viitekehystä käyttävissä
sovelluksissa. [13]

Spring Boot

Spring Boot -projektin päällimmäisenä tarkoituksena on luoda nopeasti
tuotantovalmiiksi pystytettäviä ja ajettavia sovelluksia. Se mahdollistaa sovellusten



14

paketoinnin siten, että tämä itsessään sisältää kevyen Tomcat-, Jetty- tai
Undertow-sovelluspalvelimen. Keskeisenä tavoitteena Spring Boot -projektissa
on yksinkertaistaa Spring-sovellusten pystytys. Tämän vuoksi se muun muassa poistaa
kokonaan tarpeen koodin generoinnille ja XML-konfiguroinnille.

Spring MVC

Spring MVC on ohjelmointikehys, jolla voidaan rakentaa web-applikaatioita.
Se pohjautuu MVC-arkkitehtuuriin, jossa on tarkoituksena selvästi erottaa
käyttöliittymälogiikka muusta sovelluksen logiikasta. Siinä jaetaan usein web-
sovelluskokonaisuudet kahteen kerrokseen: käyttöliittymään ja taustajärjestelmään
(eng. frontend and backend). Käyttöliittymä hoitaa nimensä mukaisesti sivujen
näyttämisen ja vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa. Taustajärjestelmän tarkoitus on
käyttöliittymän eteenpäin välittämän sovellusalueen tiedon käsittely.

Spring MVC -ohjelmointikehyksessä lähetetään tämän mukaisesti varsinaisen
tiedon sisältävä malliobjekti sovelluksen ohjainluokille (eng. controller)
vastaanotettavaksi. MVC-arkkitehtuurissa ohjain palauttaisi oletettavasti tässä
vaiheessa web-näkymän tai osoitteen sellaiseen, mutta esimerkiksi REST-
sovelluksessa välitämme takaisin vain vastaavan DTO-objektin ja HTTP-tilakoodin.

Spring Security

Spring Security -projekti on tehty tunnistautumisen nopeaa konfigurointia varten.
Spring Security vaati käyttäjiltä yksinkertaisimmillaan pom-riippuvuudeksi asetettuna
kirjautumisen, käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Spring Data JPA

Spring Data JPA -projektin tarkoitus on helpottaa JPA-pohjaisten
tietokantarajapintojen toteutusta. Se esimerkiksi tekee tarpeettomaksi tietokannan
hallinnointilogiikan toteutuksen abstraktoimalla sen rajapinnaksi. Spring Data JPA
pystyy rajapinnan metodeiden nimistä päättelemään ja generoimaan niitä vastaavan
toteutuksen, kunhan metodeiden nimet täsmäävät sen haluamaan syntaksiin.

Spring Data REST

Spring-viitekehys mahdollistaa tietokantasovellusten tapauksessa myös
tietokantaolioiden suoran paljastamisen REST-rajapintaan. Kun Spring Data
REST lisätään projektiin, se hakee sovelluksen Repository-luokat ja luo niistä
automaattisesti REST-rajapinnan. Tämä rajapinta tarjoaa perusoperaatiot Repository-
luokan tietokantaolioiden tallentamiseen, muokkaamiseen ja hakemiseen.

Kyseinen rajapinta palauttaa tiedot HAL JSON -muodossa. Koska HAL on yksi
HATEOAS-konseptin toteuttava standardi, saavuttaa sitä käyttävä REST-rajapinta
RMM-kypsyysmallin kolmannen tason [7]. Palvelimen vastaukset tarjoavat tällöin
palvelun toimintaa kuvaavia vastauksia HAL-standardin mukaisesti. Esimerkiksi
sovelluksen juuriosoitteessa palautuu kuvaus tarjotun REST-rajapinnan operaatioista
ja välitettävistä tieto-olioista.
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Jos sovellukseen lisätään Spring Data REST HAL Explorer -riippuvuus, tulee
ohjelmaan myös hieman Swagger UI -näkymää muistuttava sivu HAL-selaimelle.
Tämän näkymän kautta voidaan esimerkiksi manuaalisesti testata operaatioita.

Pelkistetty Spring Data REST -sovellus ei vaadi oletuksellisesti mitään
konfiguraatiota itse moduulin riippuvuudeen lisäämisen lisäksi. Esimerkiksi mitään
Controller-luokkaa ei tarvitse manuaalisesti määrittää. Tosin Spring Data REST
sisältää paljon valinnaisia konfiguraatiovaihtoehtoja. Muun muassa tarjotun REST-
rajapinnan oletusosoite voidaan vaihtaa ja Repository-luokkien operaatioiden
näkyvyyttä vähentään.

Spring WebFlux

Spring WebFlux -projekti mahdollistaa reaktiivisten verkkosovellusten kehittämisen.
Reaktiivisuuden mahdollistaa Reactor-kirjaston reaktiiviset virrat. Spring WebFlux
on estämätön, asynkroninen ja perustuu funktionaaliseen ohjelmointiin. Tämä on
kontrastina Spring MVC -projektille, joka perustuu imperatiiviseen logiikkaan, ja on
sekä estävä että synkroninen. Tästä huolimatta Spring WebFlux ei ole suora korvike
Spring MVC -projektille, vaan ne voivat tukea toisiaan [14].

Osa Spring WebFlux -projektia on WebClient, joka on RestTemplate-luokan
korvaava uusi Spring-komponentti. WebClient on RestTemplate-luokan sijaan
asynkroninen, eikä generoi säiettä (eng. thread) jokaiselle pyynnölle. WebClient on
osa Spring WebFlux -kirjastoa, joten se käyttää funktionaalista rajapintaa reaktiivisilla
tyypeillä. [15]

JoinFaces

JoinFaces-projektin tarkoituksena on helpottaa JSF-sovelluskehyksen käyttöä
Spring Boot -sovelluksissa. Se esimerkiksi automaattisesti konfiguroi usein JSF-
sovelluskehyksen kanssa käytettyjä kirjastoja.

2.3. Käytetyt Java-työkalut

Seuraavassa listataan työhön käytetyt työkalut ja tekniikat. Yhteenveto työkaluista
Taulukossa 1.

GitHub

GitHub verkkosivustolle voidaan sijoittaa sovelluksia, jotka käyttävät Git-
versionhallintaa.

Swagger UI

Swagger on REST-rajapinnoille tarkoitettu JSON-muotoinen kuvausformaatti. Sitä
käytetään muiden kolmansien osapuolten työkalujen kanssa suunnittelemaan,
rakentamaan ja dokumentoimaan RESTful-palveluita. Swagger nimettiin uudelleen
vuonna 2016 OpenAPI -määrittelyksi. Swagger-nimi yhdistetään yhä moniin Open
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Taulukko 1. Käytetyt työkalut
Työkalun nimi Kuvaus

Git Versionhallintatyökalu
GitHub Web-sivu koodin versionhallinnointia varten
Eclipse Ohjelmointiympäristö

Swagger UI Rajapintojen dokumentointityökalu
Thymeleaf Käyttöliittymätekniikkana toimiva sivupohjamottori
Foundation Responsiivinen käyttöliittymäviitekehys

Apache Tomcat Spring Boot -sovellusten sisäinen oletussovelluspalvelin
Maven Projektinhallintatyökalu
Jackson JSON-prosessointikirjasto

Spring WebFlux Spring-projekti reaktiivisille verkkosovelluksille
WebClient Reaktiiviset virrat mahdollistava Spring-komponentti

Project Lombok Automaattista koodia generoiva Java-kirjasto

Mockito
Testauskorvike-olioiden luomisen mahdollistava Java-
viitekehys

MyFaces Avoimen lähdekoodin toteutus JSF-sovelluskehykselle
PrimeFaces Käyttöliittymäkirjasto JSF-pohjaisille sovelluksille

JUnit Yksikkötestiviitekehys Java-kielelle

Arquillian
Sovellusviitekehys, joka mahdollistaa integraatiotestien
luomisen Jakarta EE -palvelinsovelluksille

API -määrittelyn toteuttaviin ohjelmiin, koska ne ovat säilyttäneet nimissään
alkuperäisen Swagger-etuliitteen.

Swagger UI on avoimen lähdekoodin työkalu, joka dynaamisesti generoi
sovelluksen rajapinnan dokumentoivan web-sivun kyseisen sovelluksen Open API -
määrittelystä.

Thymeleaf

Thymeleaf on sivupohjamoottori Java-kielelle, jonka tarkoitus on olla suora korvike
JSP-teknologioille. Se tarjoaa täyden integraation Spring-viitekehykseen.

Maven

Maven on projektinhallintatyökalu, joka helpottaa esimerkiksi projektien
riippuvuuksien hakemista ja paketointia.

Jackson

Jackson on JSON-formaation prosessointia varten tehty Java-kirjasto.
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Project Lombok

Lombok on Java-kirjasto, jonka avulla voidaan automaattisesti generoida kentille
standardisoituja metodeja annotaatioiden avulla. Annotaatioida voidaan käyttää
myös luokkatasolla, jolloin haluttu generointi tapahtuu kyseisessä luokassa kaikille
generointiin soveltuville kentille. Tällä tavoin generoitua koodia ovat yleisimmin
luokkien konstruktorit sekä kenttien getter/setter-metodit.

Koodin generointi tällä tavalla on erityisen hyödyllistä Java-kielelle, koska sen
syntaksi on tunnetusti runsassanaista.

Metoteiden generointi onnistuu kaikilla yleisimmillä ohjelmistoympäristöillä.
Lombok voidaan kiinnittää ohjelmistöympäristöön suoraan jar-tiedostona. Sen voi
myös asentaa ohjelmistoympäristön kautta lisäosana.

Mockito

Mockito on avoimen lähdekoodin viitekehys Javalle, joka on tehty testijoukkojen
kehittämistä varten. Se mahdollistaa testauskorvike-olioiden luomisen Mock-
annotaatioiden avulla. Mock-oliot simuloivat normaaleja olioita kehittäjien
haluammalla tavalla, mutta ne ovat huomattavasti yksinkertaisempia oikeisiin
olioihin verrattuna. Niitä voidaan käyttää helpottamaan testien rakentamista.

JUnit

JUnit on yksikkötestien rakennusta varten kehitetty viitekehys Java-kielelle. JUnit 5
(JUnit Jupiter) on sen uusin versio.

Arquillian

Arquillian-viitekehys mahdollistaa sellaisten testien kirjoittamisen Jakarta EE -
palvelinsovelluksille, joissa ei ole kaikkia olioita simuloitu Mock-annotaatioiden
avulla. Tämän se tekee tarjoamalla käytön Jakarta EE -kontin resursseihin.



18

3. MIGRAATION SUUNNITTELU

Suunnittelu aloitetaan valitsemalla esimerkkisovelluksen arkkitehtuurin. Näistä
tarkennetaan eri sovellusosuuksien toteutustekniikoista määrittelyyn.

Esimerkkisovelluksen lähtökohtana on Jakarta EE -palvelinsovellus. Suunniteltu
rakenne hahmotellaan arkkitehtuurikuvalla. Vastaavankaltainen hahmottelu tehdään
myös tavoitteena olevalle esimerkkisovelluksen Spring Boot -pohjaiselle versiolle.

Tämän jälkeen suunnittelun kohteena on kyseisen sovelluksen migraatio Jakarta
EE -palvelinsovellustoteutuksesta Spring Boot -sovellukseksi, johon sisältyy
arkkitehtuurimallin muutos. Migraation tapauksessa tulee muistaa, kuinka voidaan
säilyttää luotettavasti toteutuksesta toiseen sovelluksen nykyinen toiminnallisuus
tekniikoiden muutoksista huolimatta.

3.1. Esimerkkisovellus

Viitekehysten vertailu ja migraatio kyetään havainnoimaan yksinkertaisen
esimerkkisovelluksen toteutuksen avulla. Kyseinen sovellus luodaan ajettavaksi ensin
Jakarta EE -sovelluspalvelimella. Tämän jälkeen muunnetaan toteutus Spring Boot -
pohjaiseksi mikropalvelukokonaisuudeksi. Voin vertailla viitekehysten eroavaisuuksia
migraatiovaiheessa.

Esimerkkisovelluksen suunnittelu alkaa sen vaatimusten määrittelystä. Sovellus
tehdään yksinkertaiseksi, jotta se toimii hyvin havainnollisena esimerkkinä.
Määrittelen sen web-sovellukseksi, koska sen tyyppisillä palveluilla on nykyään paljon
tarvetta.

Mielivaltainen yksinkertainen web-sovellus voi olla kuvitteellisen palvelun
käyttäjien hallinnointi käyttöliittymän kautta. Käyttäjien pysyvän muokkauksen
saavuttamiseksi sovellus käyttää tietokantaa. Käyttöliittymäksi määritellään
yksittäinen etusivu, jossa on lomake ja taulukko. Lomakkeella voidaan antaa
uuden käyttäjän tiedot ja lisätä ne tietokantaan. Sen jälkeen listataan sivulla olevassa
taulukossa kaikki tällä hetkellä tietokannasta löytyvät käyttäjät. Listatut käyttäjätiedot
ovat etunimi, sukunimi, syntymäpäivä ja kyseisen käyttäjän luonnin ajankohta.
Yksittäisiä käyttäjiä voidaan poistaa taulukon jokaisen rivin lopussa olevalla
painikkeella. Tietokannasta ei varsinaisesti poisteta missään yhteydessä tietoja, vaan
käyttäjät merkitään käyttömättömäksi, jolloin niitä ei listata enää taulukossa.

Tarkoitus on säilyttää nämä toiminnalliset vaatimukset koko migraatioprosessin
ajan.

Esimerkkisovellukselle todetaan täten seuraavat vaatimukset:

• Sovellus tarjoaa ulkoisesti auki olevan käyttöliittymän.

• Käyttöliittymässä listataan palvelun kaikkien nykyisten käyttäjien tiedot.

• Käyttäjien tietoja palvelussa ovat etunimi, sukunimi, syntymäaika, käyttäjän
luonnin ajankohta ja sähköposti. Näistä sähköpostia ei listata käyttöliittymässä.

• Käyttöliittymässä voidaan lisätä ja postaa käyttäjiä.
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• Sovellus tarjoaa lisäksi ulospäin auki olevan rajapinnan, joka on riippumaton
käyttöliittymästä. Tällä rajapinnalla voidaan hakea ja muokata palvelun
käyttäjien tietoja.

3.2. Migraation suunnittelu

Tässä kappaleessa käydään läpi migraation haasteita lähtien arkkitehtuurista.
Tekniikoiden tapauksessa on merkittävänä tekijänä mikropalveluiden tiedonvälityksen
toteutus, mihin löytyy paljon vaihtoehtoja. Käytettävissä tekniikoissa on otettava
huomioon niiden soveltuvuus esimerkkisovelluksen migraatioprosessiin.

3.2.1. Arkkitehtuurin migraatio

Mikropalveluiden tapa hajauttaa sovelluskokonaisuuksia mahdollistaa eri
ohjelmointikielten käytön palvelukohtaisesti. On epätodennäköisempää, että
ohjelmoijat ovat toistensa tiellä, ja he voivat keskittyä paremmin erityisesti tiettyihin
mikropalveluihin. Ennen kaikkea mikropalvelut tarjoavat kehittäjille vaihtoehtoja ja
joustavuutta tulevaisuuden haasteita varten. [16]

Robert C. Martin [17] ei näe mikropalveluita arkkitehtuurisesti merkityksellisinä
tekijöinä, vaan katsoo niiden olevan lähinnä kalliita funktiokutsuja. Vaikka
mikropalvelut tulkitaan usein täysin itsenäisinä, ne ovat Martinin mukaan
silti toisistaan riippuvaisia. Jos mikropalvelut eivät ole riippuvaisia yhteisistä
tietoverkkoresursseista, niin ne ovat riippuvaisia vähintään välitettävistä tiedoista
ja näiden tietojen tietorakenteista. Esimerkiksi yhden uuden kentän lisääminen
näihin tietorakenteisiin vaatii muutoksia jokaiseen palveluun, johon tietorakennetta
välitetään. Hänen mukaansa ratkaisu tämän kaltaisiin ongelmiin riippumatta siitä,
onko kyse monoliittisesta tai mikropalveluihin jaetusta sovelluskokonaisuudesta,
ovat hänen periaatteitaan noudattavat luokat. Nämä periaatteet keskittyvät luokkien
vastuisiin. Esimerkiksi jokaisella luokilla tulisi olla vain yksi vastuu sovelluksen
kokonaisarkkitehtuurissa.

Mikropalvelut tekevät mahdolliseksi nopeat julkaisut, jotka itsessään myös tukevat
ja noudattavat paremmin ketteryyden periaatteita.

Todellisten mikropalveluiden kehittäminen Jakarta EE -
sovelluspalvelinympäristössä vaatii valitettavasti jokaiselle palvelulle oman
sovelluspalvelininstanssin [18]. Näiden palvelimien raskauden huomioiden ei
tämänkaltaisen kehitysympäristön pystyttäminen ja ylläpitäminen ole useimmiten
suositeltavaa.

Mikäli olemassa oleva sovellus ei kumminkaan ole monoliittinen, vaan
perustuu sen sijaan palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin, voi tästä olla huomattavaa
hyötyä siirryttäessä mikropalveluihin. Näiden kahden arkkitehtuurin vastaavanlaiset
idealogiot voivat olla hyödyllisiä, kun on tarve integroitua mallista toiseen.

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri voidaan samaistaa mikropalveluarkkitehtuuriin, jos
vertailu jätetään pinnalliseksi. Tämä johtuu niiden samankaltaisesta korkean tason
ajatuksesta hienojakaa arkkitehtuuri selvästi eritettyihin palveluihin, jotka ovat löyhästi
sidottuja (eng. loose coupling).
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Huomattava ero näissä kahdessa arkkitehtuurimallissa on niiden suosimat
teknologiaratkaisut. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri käyttää yleensä raskaita SOAP- ja
web-palvelustandardeja, kun taas mikropalvelut kommunikoivat kevyiden, avoimen
lähdekoodin protokollien kautta, kuten gRPC ja REST. Usein sovellus, jolla on
palvelukeskeinen arkkitehtuuri, hyödyntää myös jonkinlaista viestiväylää palveluiden
väliseen kommunikointiin. Mikropalvelut käyttävät harvemmin viestiväyliä, vaan
palvelut kommunikoivat suoraan toistensa välillä. [19]

Toinen ero arkkitehtuurimalleissa on niiden suosimat palveluiden koot. Toisiinsa
kytkettävät palvelut voivat olla palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa massiivisia ja
monimutkaisia monoliitteja. Mikropalveluarkkitehtuurissa tähdätään yleensä aina
paljon pienempiin palvelukokonaisuuksiin. [19]

Arkkitehtuurimallien välisistä mahdollisista kommunikointieroista huolimatta
on hyvin mahdollista, että palvelukeskeistä arkkitehtuuria varten tunnistetut
palvelukokonaisuudet voidaan lähes sellaisenaan muuntaa mikropalveluiksi. Juuri
palvelukeskeisen arkkitehtuurin periaatteiden löyhä sidonnaisuus ja selkeästi erottuvat
roolit palveluille ovat avuliaita. Mahdollisimmat suuret palvelukokonaisuudet
alkuperäisestä palvelukeskeisestä arkkitehtuurista voidaan pilkkoa useampaan
pienempään kokonaisuuteen, jotta ne ovat soveliaimpia mikropalveluina.

Suureksi tehtäväksi migraatiossa arkkitehtuurimallista toiseen tulee joka
tapauksessa teknologiratkaisujen ja viitekehysten korvaaminen, mutta sovelluksen
kokonaisuuden hajautus konseptuaalisesti voi olla jo pitkälle valmiiksi tehtynä
palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa.

Esimerkkisovelluksen kaltainen ohjelma on varsin sovelias
mikropalveluarkkitehtuurille. Näemme siinä selvästi eroavat osuudet käyttöliittymälle
ja tietokantaa muokkaavalle taustajärjestelmälle.

3.2.2. Mikropalveluiden tiedonvälitystekniikka

Mikropalveluiden tarkoituksesta riippuen DTO-objekteja käyttävät REST-rajapinnat
eivät välttämättä ole paras vaihtoehto niiden väliseen kommunikointiin.

Farachen [20] huomattaa, että joudumme käyttämään REST-rajapintoja varten
paljon aikaa DTO-objektien serialisoimiseen. Hänen mukaansa muun muassa REST-
periaatteiden ajatus, että operaatiot muokkaavat aina vain yhtä resurssia, ei ole aina
mahdollista noudattaa. Tehokkuus on myös eräs huolenaihe.

gRPC-kommunikointi on puhtaasti binääristä verrattaen esimerkiksi REST-
arkkitehtuurin käyttämään JSON-muotoon eikä lähetteitä tarvitse koodittaa (eng.
encode) kummassakaan päässä. Se myös toisaalta tukee vaihtoehtoisesti yleisiä
tiedostoformaatteja, kuten JSON ja XML [21]. Lisäksi gRPC on rakennettu HTTP/2:n
päälle, mikä tekee siitä myös nopean. Mieleen voi tulla, että menetämme REST-
rajapinnan testattavuuden, mutta gRPC-rajapinnasta voidaan kolmansien osapuolten
projekteilla generoida suoraan RESTful ohjelmointirajapinta [22].

gRPC-viitekehyksellä on myös pari heikkoutta, jotka esimerkiksi Tim Burks [22]
nostaa esille. Useimmat gRPC toteutukset perustuvat koodin generointiin, mikä voi
tehdä sovellusten nopeasta kirjoittamisesta vaikeaa, kun tehokkuus ei ole prioriteetti.
Kehittäjät voivat todeta gRPC käytön aloittamisen olevan vaikeaa – useimmat tietävät,
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kuinka lukea ja kirjoittaa JSON- ja YAML-muotoja, mutta protokollabufferit ovat
hieman vaikeampia.

gRPC voi olla luontevampi siirtymiskohde EJB-viitekehyksestä, sillä ne jakavat
yhteisiä periaatteita. Molemmissa ajetaan ulkoista koodia niin kuin se olisi paikallista.
Viestejä ei tarvitse JSON-serialisoida, ja molemmat käyttävät virtuaalisesti suoraan
ulkoisen rajapinnan metodikutsuja.

Toisaalta, kun palveluiden välinen kommunikointi määritetään käyttämään HTTP-
kutsuja ja REST-rajapintoja, taataan palveluiden yhteensopivuus, vaikka palvelut
olisi kirjoitettu eri ohjelmointikielillä. Pyyntöjen lähettäminen ja vastaanottaminen
JSON-muodossa on kehotettua, koska mikropalvelu voidaan tällöin helposti uudelleen
käyttää.

gRPC on kaiken kaikkiaan varteen otettava vaihtoehto REST-rajapinnalle. Varsinkin,
jos aiempaa kokemusta löytyy gRPC-viitekehyksestä tai tehokkuus on prioriteetti,
voi gRPC olla paras vaihtoehto. Huomioiden, ettei mikropalvelujen tarvitse käyttää
samoja tekniikoita, voi esimerkiksi yksittäisen resurssi-intensiivisen mikropalvelun
kommunikoinnin toteutus gRPC-tekniikalla olla oiva idea.

REST on itselleni tuttu malli. Sen käyttämiseen on hyvä tuki Spring-
viitekehyksessä, mikä tekee helpoksi tämän toteutuksen osuuden. Tämä on edullista
demousta varten esimerkiksi gRPC-teknologian sijaan. Samalla se myös toteuttaa
vaatimusten mukaisen julkisen REST-rajapinnan.

3.2.3. Viestijonojen tarpeellisuus

Eräs huomattava huoli mikropalveluiden tapauksessa on tiedon hukkaaminen silloin,
kun se välitetään palvelulle, joka on juuri sillä hetkellä alhaalla. Hukatut jonot voidaan
tosin teknillisesti säilyttää viestijonojen avulla.

Viestijonojen päällimmäisenä haittapuolena on se, että ne vaativat arkkitehtuurissa
lisäkomponentin. Lisäkomponentit voivat yleensä ottaen johtaa suorituksen ja
luotettavuuden vähenemiseen. Ne voivat myös tehdä järjestelmän ylläpidon
vaikeammaksi.

Viestijonot eivät voi myöskään taata kaikkien vastaanottamien viestien olevan
tallennettuna tietokantaan. Ne voivat olla olemassa vain viestijonossa itsessään, vaikka
pyyntö onkin lähetettynä lähtevästä mikropalvelusta jo jonkin aikaa sitten. Tämä voi
johtaa hetkellisiin epätarkkuuksiin tietokannassa olevassa informaatiossa, mikä voi
olla tietyille järjestelmille kriittinen ongelma. Samoin järjestystä, jossa viestit lisätään
tietokantaan, ei voida taata viestijonojen asynkronisissa kutsuissa. Viestit voivat siis
olla sijoitettuna tietokantaan eri järjestyksessä kuin missä järjestyksessä ne lisättiin
lähtevästä mikropalvelusta. [23]

Viestijonot voivat olla mainio ratkaisu, kun mikropalvelut ovat toteutettuna
esimerkiksi eri ohjelmointikielillä. Ne voivat toimia palveluiden välillä tulkkeina.
Viestijonot löysentävät myös mikropalveluiden välisiä liitoksia tehden niistä
osissa ohjelmistokokonaisuutta itsenäisiä ja vähemmän haavoittuvaisia hetkellisille
ongelmille.

Viestijonojen hyödyt tulevat parhaiten esille suurissa ohjelmistokokonaisuuksissa,
joissa niiden tarjoamat skaalautuvuuden ja luotettavuuden edut ylittävät
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lisäkomponenttien aiheuttamat ylläpitokustannukset. Viestijonojen toteutus vaikuttaa
tämän huomioiden turhalta esimerkkisovellukseen.

3.2.4. DTO-objektien jakaminen

Olen todennut useampaan kertaan työssäni REST-palveluja projekteissa, joissa
operaatioiden lähetteet ja palautteet täsmäävät suoraan tietokannan tauluihin. Tämä
on huomattava virhe rajapinnan suunnittelussa. Tietokantaoliot eivät ole erityisen
soveliaita serialisoimiseen, ja useimmiten ne sisältävät huomattavan määrän enemmän
tietoa kuin mitä todellisuudessa tarvitaan. Tämä johtuu niiden moninaisista rakenteista
ja yhteyksistä. Tällaisia rajapinnasta vastaanotettavia olioita tallennetaan pahimmillaan
lähes suoraan lopulliseen tietokantaan, mikä on hyvin vaarallista jo kyseisen
tietokannan tietojen eheyden kannalta.

Ravinder Thirumala [24] esittää blogillaan myös lukuisia syitä, miksi ei ole hyvä
idea paljastaa pysyviä (eng. persistent) olioita suoraan REST-palvelun resursseina.
Olen tässä samaa mieltä hänen kanssaan. Eräs huolenaiheista on se, että DTO-
objekteilla ja pysyvillä olioilla on eri tehtävät. DTO-objektien pääasiallinen tarkoitus
on kuvata REST-palvelun resurssit, kun taas pysyvillä olioilla huolehdimme
tietokantatransaktioista. Pysyvissä olioissa voi myös olla erinäisiä tunnisteita, polkuja
levylle sekä muuta toteutuksen yksityiskohtiin liittyvää sisäistä tietoa, jota REST-
palvelun API:n ei tulisi itsestään paljastaa. Kun luokka palvelee samanaikaisesti
DTO-objektina ja pysyvänä oliona, se pakottaa toteutukseen, joka vähentää
luokan luettavuutta. Spring-viitekehyksen tapauksessa vaadittaisiin tässä yhteydessä
huomattava määrä JSON-annotaatioita sekä pysyvien olioiden-annotaatiota samassa
luokassa. REST-palvelusta on myös huomattavasti helpompi ylläpitää useampaa
versiota, jos käytetään erillisiä DTO-objekteja.

Jokaisen rajapinnan operaation tulisi yleisesti ottaen ottaa vastaan ja palauttaa
ainoastaan ne tiedot, joita tarvitaan. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle operaatiolla on
käytännössä räätälöity ainutlaatuiset DTO-objektit. Yhtenäisyyden kannalta voi olla
helpompi käyttää uudelleen samoja objekteja, vaikka ei käytettäisi kaikkia lähetteen
kenttiä. Tämä voi toisaalta johtaa helposti ajan myötä muun muassa turhien kenttien
validointiin koodin puolella, vaikka itse operaatiossa käytettäisinkiin vain yhtä objektin
arvoista.

Kumpi suunnittelumalleista on sitten parempi, minimaaliset DTO-objektit vai
yleisimmin käytössä olevat, mutta turhia kenttiä sisältävät? Martin Fowler ei
katso tähän olevan mitään yleiskattavaa sääntöä, vaan näkee kysymyksen hyvin
tapauskohtaisena, missä päätös poistua geneerisistä DTO-objektista pitää tehdä
palvelun tarpeiden mukaan [25].

Vastaavanlaisia kysymyksiä tulee vastaan koodin puolella asiakaspalvelussa DTO-
objektien jakamisen kannalta. Tähän löytyy useampi ratkaisu, jolla kullakin on omat
etunsa.

Yksinkertaisin tapa on vain kopioida DTO-objektit suoraan asiakaspalveluun. Tästä
tulee valitettavasti paljon koodin toistoa. Mikäli näihin objekteihin tulee päivityksiä
REST-palveluun, ei näitä välttämättä huomata asiakaspalvelussa ennen kuin kohdataan
ajonaikaisia virheitä. DTO-objektit tulee siis manuaalisesti pitää ajantasaisena, mikä
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voi tehdä päivityksistä raskaita. Tämä voi olla raskasta erityisesti silloin, kun REST-
palvelua kutsutaan useammasta muusta palvelusta.

Toinen tapa on tehdä jaettava asiakaskirjastomoduuli. Sen avulla DTO-luokat
saadaan suoraan käytettäväksi. Huomioiden tämän lukitsevan toteutukset spesifiseen
ohjelmointikieleen, mikä ei ole aina haluttavaa. Tämän tyylinen toteutus lisää
palveluiden suoria riippuvuuksia toisiinsa, mikä on vastoin mikropalveluarkkitehtuurin
periaatteita, luoden niin sanotun ”hajautettu monoliitti”-rakenteen (eng. distributed
monolith).

Newman [26] mainitsee tämän ongelmakohdan kirjassaan vuodelta 2015. Hän
huomauttaa, että vaikka yleisten koodausperiaatteiden mukaan koodin toistamista
tulee välttää, on niiden tarkoituksena tarkemmin ottaen vähentää järjestelmän
toiminnallisuuden ja tiedon toistoa. Hän neuvoo välttämään koodin toistamista
yksittäisten mikropalveluiden sisällä, mutta olemaan rennompi tämän suhteen
mikropalveluiden välillä.

Hän katsoo yhteisten kirjastojen johtavan helposti liialliseen sidonnaisuuteen
mikropalveluarkkitehtuurissa, mikä voi muuttaa esimerkiksi pienetkin päivitykset
vaatimaan muutoksia kaikissa eri järjestelmän mikropalveluissa. Hän ehdoittaa
kopioimaan tällaisen toiminnallisuuden erikseen jokaiseen mikropalveluun liiallisen
sidonnaisuuden välttämiseksi. Skoopiltaan mikropalvelun sisäisesti rajoittuneet
kirjastot, kuten logittamiseen liittyvät, eivät ole vaarallisia tässä mielessä. [26]

DTO- ja muiden vastaavanlaisten luokkien kopiointi mahdollistaa myös
niiden erityistämisen omalla laillaan jokaiseen palveluun. DTO-luokkiin voidaan
lisätä esimerkiksi REST-palvelussa Swagger-annotaatioita auttamaan rajapinnan
kuvauksessa. Vastaavasti käyttöliittymäsovelluksessa voidaan luokkiin ylikirjoittaa
näkymien taulukolle hyödyllisiä vertailu- ja järjestelyfunktioita. Jos nämä luokat
ovat kopioinnin sijasta yhteisesti jaossa, niihin voi tämän kaltaisten tarpeiden
kautta sitoutua paljon toiminnallisuutta, mikä on merkityllistä vain yhdelle monista
mikropalveluista. Tämä on eräs yleinen löyhän sidonnaisuuden etu.

Newman [27] katsoo asiakaskirjastojen olevan vastaavanlaisesti ongelmallisia,
koska ne helposti johtavat palvelinpuolen logiikan vuotamiseen asiakaspuolelle. Hän
myös huomattaa, että rajoittaa palvelun tiettyyn teknologiaan.

Kolmas tapa DTO-objektien käsittelyssä on generoida ne asiakaspalvelussa suoraan
REST-palvelun API:sta kolmansien osapuolten työkaluilla. Esimerkiksi Swagger
tarjoaa erillisen ohjelman, jonka avulla voidaan generoida DTO-objektit REST-
palvelun OpenAPI-dokumentaatiosta. Se tukee yleisimpiä ohjelmointikieliä ja sisältää
myös mahdollisuuden maven-integraatiolla omassa sovelluksessa. Lisäksi löytyy
muita lukuisia vastaanvanlaisia kolmansien osapuolten sovelluksia.

Kun kyseessä on Spring-viitekehystä käyttävä tietokantasovellus, jonka on
tarkoitus tarjota REST-rajapinta, voi Spring Data REST -moduuli olla huomattavan
käytännöllinen. Sitä käyttävässä sovelluksessa ei DTO-luokkia luoda oletuksellisesti
ollenkaan, vaan tietokantaolioita serialisoidaan, välitetään ja otetaan vastaan
suoraan.Projektioiden avulla voidaan toisaalta luoda DTO-luokkien kaltaisia
rajoitettuja tai käyttöliittymien tarpeisiin soveltuvia yhdistelmäluokkia. Näillä voidaan
vähentää ja peittää varsinaisten tietokantojen rakennetta.

Spring Data REST voi vähentään huomattavasti tarvittavaa sovelluskoodia. Se
soveltuu erityisen hyvin uusien projektien muodostamiseen, mutta ei välttämättä
ole sovelias olemassa oleville laajoille tietokantaprojekteilla, joissa tietokantarakenne
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on alunperin huomattavasti erilaisempi ja monimutkaisempi. Erilaisten vanhojen
ja vaikeasti ylläpidettävien projektien tapauksissa voi olla helpompaa siirtyä ensin
käyttämään ainoastaan Spring Data -moduulin Spring Data JPA -kehystä.

3.3. Käyttöliittymän migraatio

Varsinainen käyttöliittymätekniikka ei ole merkittävä esimerkkisovelluksen
vaatimusten kannalta, kunhan lopputulos on vastaava.

Koska JSF on osa Jakarta EE -määrittelyä, se on yhä yleisesti käytetty tämän
kaltaisissa sovelluspalvelimissa. Tämä valinta on hyvä Jakarta EE -versioisen
esimerkkisovelluksen kannalta siinä mielessä, että se on juuri osa kyseistä standardia.

JSF on kaukana ideaalisesta valinnasta käyttöliittymäratkaisuksi siirryttäessä Spring
Boot -viitekehykseen. Vaikka JSF-sovelluskehykselle löytyy yhä joitaikin kannattajia,
se on ainakin vuodesta 2014 lähtien nähty yleisesti huonona ratkaisuna. Aiheesta
on kirjoitettu jo useita artikkeleita, muun muassa Jens Schauder, ThoughtWorks ja
Cameron McKenzie ovat kommentoineet tästä [28, 29, 30]. Merkittävä osa ongelmista
keskittyy JSF-sovelluskehyksen tapaan abstraktoida pois web-sivujen rakennukseen
ja navigointiin liittyviä yksityiskohtia. Tämä tekee yksinkertaisistakin web-sivuista
monimutkaisia. Omat kokemukseni JSF-sovelluskehyksestä ovat myös johtaneet
vastaaviin päätelmiin.

Käyttöliittymäkehystä päivitettäessä voidaan kuitenkin yhä pysyä samantyylisessä
tekniikassa. Thymeleaf on moderni sivupohjamoottori, jonka alkuperäinen tarkoitus
on toimia korvikkeena muun muassa JSP-teknologialle. Kehitysmielessä se
toimii täten suoraviivaisena migraatiokohteena JSF-sovelluskehyksestä. Thymeleaf
sisältää vähemmän sivupohjamoottorikohtaista koodia sen sivupohjissa JSF-
sovelluskehykseen verrattuna. Tällä tavoin sivupohjat ovat enemmän luonnollista
HTML-syntaksia noudattavia, joten käyttöliittymän osuudet pysyvät paremmin
irrallisena taustajärjestelmän logiikasta.

On myös mahdollista siirtyä käyttämään radikaalisti erilaista
käyttöliittymätekniikkaa. Mikäli nämä eivät ole tuttuja ennestään, niiden opettelu voi
viedä aikaa, mikä voi olla kriittinen tekijä käyttöliittymäteknologian valinnassa.

Jos käyttöliittymän uudistusta haluttaisiin lykätä, esimerkiksi johtuen
käyttöliittymän huomattavasta koosta, JSF voidaan integroida sellaisenaan Spring
Boot -sovellukseen. Esimerkiksi JoinFaces on projekti, jonka tarkoituksena on
mahdollistaa JSF-sovelluskehyksen käytön Spring Boot -sovelluksissa.

Thymeleaf on arvioinnin kannalta hyvä Spring Boot -versioiselle sovellukselle,
koska se teknologina kehitetty juuri JSF-sovelluskehyksen kaltaisten teknologioiden
korvaamiseen. Tämä tekee helpommaksi näiden eri käyttöliittymäratkaisujen vertailun
sekä migraation, koska JSF on käytössä esimerkkisovelluksen Jakarta EE -versiossa.

3.4. Lähtökohta Jakarta EE

Sovelluksessa tulee olemaan yksittäinen XHTML-sivu käyttäjän näkymänä,
jonka ohjaajana tulee toimimaan siihen rekisteröityvä UserBean-olio.
UserBean-olioon on injektoitu UserService-luokka, joka toimii rajapintana
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tietokannan hallinnointiominaisuuksille. UserService-luokkaan itsessään on
injektoitu UserEJB-luokka. Tietokantaa hallinnoidaan tämän EJB-luokan sisällä
EntityManager-rajapinnan avulla. Taustalla on Java-pohjainen relaatiotietokantojen
hallintajärjestelmä.

REST-rajapinta toteutetaan Jakarta EE -sovellukseen erilliseen UserController-
luokkaan, jossa käytän samoja UserService-luokan metodeita kuin UserBean-oliossa.

Sovelluksen arkkitehtuuri on monoliittinen. Yksittäinen sovellus tarjoaa
käyttöliittymän sekä vastaanottaa käyttäjän lähetteet ja tallentaa niiden mukaisesti
tietokantaan. Kuvassa 2. esitellään tämä arkkitehtuuri.

Kuva 2. Esimerkkisovelluksen Jakarta EE -version arkkitehtuurikuva.

Kun Jakarta EE -sovellus muutetaan käyttämään Spring-ohjelmistokehystä,
vaaditaan huomattavaa koodin uudelleen kirjoittelua. Tämä tehtäisiin suurissakin
projekteissa mieluiten luotettavasti ja häiritsemättä liikaa muuta samanaikaisesti
tapahtuvaa kehitystyötä. Ei ole realistista siirtyä yhdessä julkaisussa kokonaan
mikropalveluiden käyttöön suurempien sovellusten kanssa. Tämän sijaan on yleisesti
ottaen parempi suunnitella migraatiovaihe, jossa siirrytään käyttämään osittain
uudistettua arkkitehtuuria.

Kun kyseessä on monoliitin hajautus mikropalveluiksi, mikropalveluiden keskeinen
hajautettu luonne auttaa askelettaisessa järjestelmän päivityksessä. Sovelluksen
liiketoimintalogiikkaosioita ja palveluja voidaan irroittaa yksittellen itsenäisesti
mikropalveluiksi ja ottaa tuotannossa käyttöön.

Uusille mikropalveluille tarvitsee luoda versionhallinnan kannalta uudet projektit tai
haarat niiden kehitystä varten. Tällöin voi tulla mieleen ajatus, että koko siirtyminen
voitaisiin tehdä kerralla ainoastaan versionhallinnan koodin haarauttamisella. Jos
tämänhetkinen toteutus on kehityksen alla, tämä ei ole sopiva vaihtoehto. Newman
[31] mainitsee kirjassaan vuodelta 2020, että mitä pitempään samanaikaisesti
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kehityksessä olevat haarat ovat olemassa, sitä vaikeampaa niiden lopullisen toteutuksen
yhdistäminen tulee olemaan. Tämä pidentää yleisesti ottaen sovelluksen julkaisuvälejä,
joka tekee sen laadullisesta päivittämisestä hitaampaa ja epäluotettavampaa.

Newman [32] ehdottaa käyttämään mallia, jossa mikropalvelun toteuttama osuus
haarautetaan sovelluksen sisällä abstraktoimalla se korkeammalle tasolle. Tämän
mallin avulla uusi mikropalveluosuus voidaan uudistaa koodiin välttäen suurempia
yhdistämisongelmia, erityisesti jos migraatiovaihe tulee kestämään jonkin aikaa.
Mallissa on käytännössä pääajatuksena luoda uusi rajapinta, joka kuvaa uudistettavan
palvelukokonaisuuden operaatioita.

Nykyisen sovelluksen koodi muutetaan sen jälkeen käyttämään tätä abstraktiota,
jotta uusi rajapinta tarjoaisi nykyisen palvelun toteutuksen. Sovelluksen
kokonaisuudessa ei tapahdu muutoksia toiminnallisuuden kannalta. Uusi rajapinta
mahdollistaa nyt useampien toteutusten luomisen, joita voidaan melko vaivatta vaihtaa
käyttöön esimerkiksi konfigurointitiedostojen avulla. Voimme kytkeä nyt tähän
kohtaan uuden mikropalvelutoteutuksen vaihtoehtoiseksi toteutukseksi, jota voidaan
testata helposti. [33]

Se voidaan milloin tahansa kytkeä pois käytöstä siihen asti, kunnes
mikropalvelutoteutus saadaan valmiiksi. Sovellus voidaan myös julkaista tällaisenaan
tuotantoon käyttäen yhä nykyistä, vanhaa monoliittitoteutusta. Näin voidaan siirtyä
käyttämään vaiheittain pääasiassa mikropalvelutoteutusta ja lopulta poistaa palvelun
monoliitti toteutus. Koko rajapinta-abstraktio voidaan tässä vaiheessa poistaa, mikäli
sen kaltaisella abstraktiolla ei ole enää muuta käyttöä. [34]

Kun kyseessä on osittain hajautettu Jakarta EE -palvelimella oleva web-sovellus,
näitä ideoita voidaan soveltaa mainiosti. Rajapinta muodostetaan sovelluksen
pääteohjelmaan (yleensä käyttöliittymä), joka hyödyntään muita palveluita.
Nämä palvelut voidaan yksitellen muuntaa annetulla mallilla mikropalveluiksi.
Käyttöliittymä tulee olemaan arkkitehtuurin viimeinen uudistettava osio
varsinkin silloin, jos nykyinen toteutus käyttää palveluiden yhteyttä varten
monoliittiympäristölle erityisiä viitekehyksiä kuten EJB. Tätä mallia käyttävän
esimerkkisovelluksen arkkitehtuurin luonnos löytyy Kuvassa 3.

Newmanin [35] ehdottama toinen migraatio tekniikka on niin sanottu samanaikainen
ajo (eng. parallel run). Vanhaa ja uutta sovellusarkkitehtuuria ajetaan tässä mallissa
samanaikaisesti. Uusien ja vanhojen palveluiden vastauksia vertaillaan, jolloin voidaan
mitata myös ei-toiminnallisia vaatimuuksia, kuten suorituskykyä.

Spring Boot -sovelluksia voidaan ajaa usein Jakarta EE -sovelluspalvelimilla.
Tämä riippuu vahvasti siitä, mikä Jakarta EE -sovelluspalvelin toteutus on käytössä.
Spring Boot -sovelluksissa on sulautettuna mukana Apache Tomcat -palvelin. Kun
Spring Boot -sovellus laitetaan Jakarta EE -sovelluspalvelimen alla ajettavaksi,
Tomcat tulee yleisesti ottaen sisällyttää pois ohjelman riippuvuuksista, ettei se aiheuta
ristiriitoja itse Jakarta EE -sovelluspalvelimen kanssa. Esimerkiksi teknologiayrityksen
International Business Machines Corporation (IBM) kehittämä Liberty mahdollistaa
myös toisaalta tietyillä Spring Boot -versioilla kehitettyjen sovellusten ajon käyttäen
suoraan sisällytettyä Tomcat-palvelinta [36].

Testasin samanaikaisen ajon saavutettavuutta toteutuksena asiakkuudessa, jossa
totesin sen hankalaksi. Se aiheuttaa myös paljon lisätyötä, jotta Spring Boot saadaan
integroiduksi Jakarate EE -sovelluspalvelimelle. Tämä kaikki on lopulta kuitenkin
purettava, koska ideana on juuri siirtyä pois Jakarta EE -sovelluspalvelimen käytöstä.
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Kuva 3. Esimerkkisovelluksen Jakarta EE ja Spring Boot -migraation
arkkitehtuurikuva.

Erityisesti mallissa, jossa haarautetaan abstraktiolla, voidaan jättää esimerkiksi
käyttöliittymän migraatio haasteet myöhemmälle. Nämä viitekehysten ja palvelimien
yhdistelmien ongelmat tulevat sen sijaan samanaikaisessa ajossa heti alussa
vastaan. Mikropalvelut itsessään tuntuvat sopivan erittäin hyvin abstraktoinnilla
haarauttamiseen niiden hajautettujen ja itsenäisten luonteiden vuoksi.

Hajautunut rakenne voi kuitenkin olla vaikeasti hallinnoitava suurissa
sovelluskokonaisuuksissa monien itsenäisten mikropalveluiden kanssa. Pääteohjelman
logiikka voi muuttua monimutkaiseksi, kun sen tulee hallinnoida suoraan kaikkia
yhteyksiä jokaiseen mikropalveluun. Kun pääteohjelman logiikka on sidottuna suoraan
mikropalveluihin, se voi myös hankaloittaa näiden palveluiden päivitystä, koska niillä
on huomattava välitön vaikutus pääteohjelmaan. Käyttäjien tunnistautuminen on
erityisesti sellainen toiminnallisuuden osuus, jossa olisi usein parempi eristää
kyseinen toiminnallisuus erilliseen kokonaisuuteen. Tämänkaltainen tunnistettava
osuus on ohjelmointirajapintayhdyskäytävänä (eng. API Gateway). Kun pääteohjelma
on käyttöliittymä, ohjelmointirajapintayhdyskäytävämälli helpottaa erottamaan sen
omaan kokonaisuuteensa, niin että muiden mikropalveluiden muutokset eivät vaadi
välittömästi päivityksiä. Käyttöliittymäkomponentti voi täten keskittyä paremmin
omien toimintojensa, kuten näkymien, toimintaan ja on vähemmän sidoksissa
taustajärjestelmäsovellusten logiikkaan.

3.5. Spring-sovelluksen vaatimukset

Jakarta EE -sovelluspalvelimien ominaisuudet olivat menneisyydessä niille lähes
ainutlaatuisia, mutta kehitykset Java -teknologioissa ja standardeissa ovat muuttaneet
tilannetta viime vuosikymmeninä. Erityisenä tekijänä ovat kolmansien osapuolten
Java-ohjelmistokehysten nousu. Näillä voidaan nyt saavuttaa monet asiat, joita
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aiemmin tarjosivat vai Jakarta EE -ominaisuudet. Ne tekevät tarpeettomaksi
varsinaisten Jakarta EE -sovelluspalvelimien kaltaisten väliohjelmistot.

Uudet Jakarta EE -spesifikaatiot ovat itsessään siirtymässä tukemaan enemmän
kevyempiä ja modulaarisimpia ympäristöjä, jotka suosivat ketteryyttä edistävää
ajattelua [37]. Näissä tunnistetaan erilaisten liiketoimintavaatimusten vaativan
monimutkaisuudeltaan eri tasoisia palvelukokonaisuuksia.

Mikropalveluarkkitehtuuri mielessä havainnoidaan kaksi selvästi erinäistä osuutta
Jakarta EE -sovelluskokonaisuudessa: käyttöliittymä ja tietokantarajapinta. Spring
Boot -sovellukset ovat helposti pystytettäviä ja käynnistyvät nopeasti, mikä tekee
arkkitehtuurien pilkkomisesta mikropalveluihin helppoa ja käytännöllistä. Näin
pienen sovelluskokonaisuuden pilkkominen on käytännön elämässä yleensä ottaen
tarpeetonta, mutta se tehdään tässä yhteydessä lähinnä esittelymielessä.

MVC-malliin perustetaan mikropalvelu, joka tarjoaa käyttöliittymän.
Mikropalvelun käsittelijänä tulee olemaan UserViewController-luokka, joka hakee
tietokannan tiedot tietokantayhteyksiä hallinnoivalta mikropalvelulta. Nämä esitellään
ja palautetaan käyttäjälle näkymänä. Näkymä toteutetaan Thymeleaf-moottorilla.
Käyttäjä voi tehdä samasta näkymästä muokkauspyyntöjä tietokantaa. Ne lähetetään
malli-objekteina taustajärjestelmän käsittelijälle. Käsittelijä välittää kyseiset malli-
objektit jälleen tietokantoja hallinnoivalla mikropalvelulle, joka kuittaa ne käsitellyiksi
vastaamalla kyseisiin pyyntöihin. Kommunikointi tehdään mikropalveluiden välillä
Spring-viitekehyksen keskeisellä RestTemplate-luokalla.

Malli DTO-objektit välitetään JSON-muodossa. JSON on varsin yleisesti käytössä
oleva formaatti tämän kaltaiseen kommunikointiin. Siihen löytyy tämän vuoksi
valmiiksi paljon tukea. Tässä tapauksessa käytetään Jackson-kirjastoa, mikä tekee
tietotyypistä toiseen konversiot lähes näkymättömiksi jopa sovellustasolla.

Vastaavat DTO-objektit ovat kopioituina molempiin mikropalveluihin ilman
esimerkiksi yhteisiä kirjastoja. Tällä käytännöllä ylläpidetään palveluiden löyhä
sidonnaisuus ja DTO-objektit voidaan erikoistaa palvelukohtaisiksi. DTO-objektit
käännetään tietokantaa hallinnoivassa mikropalvelussa tietokantaolioiksi näitä varten
tehdyillä Transformer-luokilla silloin, kun ne välitetään tietokantaan. Vastaava
toiminto tehdään toisin päin palautettaessa tietokannan tietoja, jolloin tietokantaoliot
käännetään DTO-objekteiksi.

Käyttäjätietokantaa hallinnoiva mikropalvelu suorittaa tietokantamuokkaukset
Spring Data JPA -moduulin avulla. Tietokannalle luodaan tätä varten abstrakti JPA-
rajapinta. Palvelu toimii käytännössä CRUD:ina avoimen REST-rajapinnan kautta.

Esimerkkisovelluksen Spring-version kokonaisarkkitehtuuri tulee siis koostumaan
kahdesta erillisestä mikropalvelusovelluksesta. Kuvassa 4. esitellään tämä
arkkitehtuuri.

3.6. Migraatiotestit

Tässä vaiheessa tulee esiin tärkeänä kysymyksenä nykyisen koodipohjan
testikattavuus. Mikäli testausta on tähän asti suoritettu pääasiassa manuaalisesti
ilman minkäänlaisia yksikkö- tai integraatiotestejä, uudelleen kirjoituksen yhteydessä
voi olla vaikea varmentaa ohjelman nykyisen toiminnallisuudeen täsmällinen
vastaavuus.
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Kuva 4. Esimerkkisovelluksen Spring-version arkkitehtuurikuva.

Monoliittisten sovellusten yhteydessä on valitettavasti yleistä, että testikattavuuden
luonti ja ylläpito nähdään liian raskaaksi. Toisaalta kun sovellusta pilkotaan
mikropalveluiksi, se antaa oivan mahdollisuuden kirjoittaa jokaisen uuden
mikropalvelun luonnin yhteydessä tälle testit. Osuuksien irrottautuminen itsenäisiin
kokonaisuuksiin helpottaa komponentin omien yksikkö- ja integraatiotestien
kirjoittamista. Samalla voidaan myös siirtyä käyttämään uudempaa testiviitekehystä
kuten JUnit 5.

Testien kirjoittaminen olemassa olevalla koodipohjalla ei ole täysin intuitiivista,
koska yleisten ohjelmistokehityksen periaatteiden vastaisesti lähtökohta on luoda
testejä silloin, kun toiminnallisuus on jo täysin loppuun asti toteutettu.

Keino suoriutua tästä on kirjoittaa luonnehdintatestejä (eng. characterization
tests), joiden tarkoitus on säilyttää koodin käyttäytymistä bugien löytämisen sijasta.
Ohjelman spesifikaatiot eivät ole tätä varten erityisen hyödyllisiä, koska useimpien
vanhentuneiden sovellusten tapauksessa on tärkeämpää, mitä ohjelma tekee tällä
hetkellä kuin mitä sen varsinaisesti tulisi tehdä toiminnallisesti määrittelyjen kannalta.
Luonnehdintatestejä luodaan käymällä läpi koodin toiminnallisuutta kirjoittamalla
testejä keskeisen toiminnallisuuden osuuksista, joissa ei välttämättä tiedä, mitä
sovellus tällä hetkellä palauttaa. Testin tulos saadaan suorituksen jälkeen ja voidaan
muuttaa testiä palauttamaan kyseinen arvo. [38]

Tarkoituksena on siis dokumentoida koodin nykyinen toiminallisuus. Kun
ollaan saavutettu tämän kautta suotava testikattavuus, voidaan nopeasti varmistaa
refaktoroinnin yhteydessä, ettei luoda vahingossa bugeja muuttamalla ohjelman
toiminnallisuutta.

Esimerkkisovelluksen vaatimukset eivät sisällä niin sanottuja ei-toiminnallisia
vaatimuksia. Sovellus tulee tämän vuoksi olemaan tietoturvaton. Tästä huolimatta
on myös hyvä pikaisesti käydä läpi asioita, jotka tulisi ottaa huomioon todelliseen
tuotantoympäristöön siirrettävissä palveluissa.

Kutsut REST-palveluihin tapahtuvat useimmiten HTTP-yhteyksillä. Nämä
kannattaa enkryptata laittamalla luotetut digitaaliset varmenteet palveluille, jotta
kutsut voidaan tehdä suojatuilla yhteyksillä.

Tunnistautumiskutsujen vähentämiseksi voidaan luoda kertakirjautumisen
toteuttava tunnistautumisjärjestelmä. Käyttöoikeustietueiden hallinnoitiin on hyvä
käyttää yleisesti hyväksyttyjä ja runsaita standardeja, joten useimmat asiakasohjelmat
tulevat olemaan yhteensopivia palvelun kanssa.
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Spring Security -moduulin avulla voidaan laittaa palvelut käyttämään HTTPS-
yhteyksiä ja integroida useita yleisiä tunnistautusjärjestelmiä helposti sovelluksiin.
Lisäksi voitaisiin saavuttaa myös yksinkertainen tunnistautuminen lähes välittömästi
pienellä konfiguroimalla ja lisäämällä kyseisen moduulin maven-riippuvuus projektin
pom-tiedostoon.

Tässä vaiheessa voi olla hyvä miettiä, tuleeko tunnistautumislogiikasta palveluihin
huomattavasti toistoa. Tätä voidaan vähentää luomalla erillinen mikropalvelu, jonka
yksittäisenä tarkoituksena on hallinnoida tunnistautumisia muiden mikropalveluiden
välillä.
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4. MIGRAATION TOTEUTUS

Toteutus alkaa Jakarta EE -sovelluspalvelimen konfiguroinnista. Kun kyseisen
sovelluksen toteutus on suoritettu, aletaan tehdä Spring Boot -migraatiota. Ensin
ositetaan erinäiseksi tietokantaosuus ja sitten käyttöliittymä migratoidaan Spring Boot
-sovellukseksi ajettavaksi. Lopulta web sovelluskehys vaihdetaan kokonaan.

Jakarta EE -palvelinsovelluksesta siirtymistä ei tehdä yhdellä kierroksella. Käyn
migraatiossa läpi monta eri vaihetta esimerkkisovelluskokonaisuudelle.

Kaikissa projekteissa on käytössä Maven. Eri toteutukset ovat versiohallinnassa
GitHub-sivustolla.

Seuraavassa listataan esimerkkisovelluksen eri versiot integrointijärjestyksessä.

1. Aluksi sovellus on arkkitehtuurisesti monoliittinen Jakarta EE -
sovelluspalvelimella ajettava kokonaisuus. Käyttöliittymätekniikka on JSF
ja tietokantaa varten käytössä on JPA. [39]

2. Seuraavana vaiheena erotetaan sisäinen, tietokantaa käsittelevä palvelu
erilliseksi mikropalveluksi, jota kutsutaan Jakarta EE -palvelinsovelluksesta.
[40] [41]

3. Tämän jälkeen uudistetaan myös käyttöliittymä Spring Boot -sovellukseksi,
mutta käytössä on yhä JSF. [42]

4. Nyt kun molemmat niin käyttöliittymä- kuin tietokantamikropalvelu ovat Spring
Boot -sovelluksia, ei ole enää tarvetta Jakarta EE -sovelluspalvelimella. Tässä
vaiheessa on aika pudottaa pois myös JSF ja ottaa käyttöön Thymeleaf. [43]

5. Viimeinen versio esimerkkisovelluksen kokonaisuudesta on Spring Data REST
-muunnos, jossa molemmat niin käyttöliittymä kuin taustajärjestelmäsovellus
päivitetään. [44] [45]

Seuraavaksi käydään esimerkkisovelluksen migraatio läpi vaihe vaiheelta.

4.1. Jakarta EE -sovelluksen toteutus

Jakarta EE -sovelluksen pystyttäminen ei ole triviaali tehtävä. Käytin sovelluksen
pohjana GitHub:sta löytyvää ”Jakarta EE 8 Starter Boilerplater”-projektia sen
nopeuttamista varten [46]. Kyseisessä projektissa on projektipohja, joka on valmisteltu
ajettavaksi useilla eri Jakarta EE -sovelluspalvelimilla. Valitsin, asensin, ja konfiguroin
Eclipseen Jakarta EE -sovelluspalvelimeksi Wildfly:n version 20. Iso osa projektin
kokoonpanosta, kuten tietokannan yhteyden asetukset, tapahtuu palvelimen XML-
tiedostosta. Projektissa on lisätty Lombok, jota hyödynnetään UserDTO-luokassa.

Jakarta EE -versioisen sovelluksen käyttöliittymä tehdään kyseisen standardin
mukaisella JSF-sovelluskehyksellä. JSF pohjautuu MVC-malliin, jossa sen
hallinnoimat Java-oliot toimivat mallin ja kontrollerin roolissa käyttöliittymien
näkymille. MVC-mallin näkymän roolissa JSF-sovelluskehyksessä ovat sen
sivupohjat.
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Sovelluksessa on lisätty JSF-sovelluskehyksen tueksi avoimen lähdekoodin
käyttöliittymäkirjasto PrimeFaces. Lomakkeiden toiminta laukaistaan sivulla
painonappi-elementistä, joka välittää UserBean-oliolle sivun lomakkeessa annetun
käyttäjän tiedot.

Tietokannan muokkaus tapahtuu UserDAO-luokassa Jakarta EE -standardin
määrittämän tietokantarajapintamäärittelyn (JPA) kautta. Käyttäjien haut ja
tallennukset tehdään suoraan EntityManager-instanssin avulla. EntityManager
kommunikoi suoraan tietokannan pysyvyyskerroksen kanssa. Tarkempia hakuja
varten muodostetaan manuaalisesti tietokantahakulauseet, jotka välitetään eteenpäin
EntityManager-luokalle.

Sovelluksen REST-rajapinta löytyy UserController-luokasta. Se delegoi
vastaanotettavien kutsujen tiedot UserService-komponentin vastaaville metodeille.
Controller-luokka on toteutettu ja konfiguroitu suurimmaksi osaksi Jakarta EE
-määrittelyn RESTful-rajapinnan (JAX-RS) annotaatioilla. [39]1

Itse sovelluskoodin lisäksi ohjelmassa on mukana testijoukko, joka testaa ohjelman
perusoperaatiot. Varsinaisen toiminnallisuuden testaaminen integraatiotestien
avulla on näille palvelinsovelluksille hankalaa johtuen Jakarta EE -määrittelyn
koosta ja monimutkaisuudesta. Jakarta EE -palvelinsovelluksille tarvitaan näiden
toteuttamiseksi Arquillian-viitekehys. Arquillian-viitekehyksen perusriippuvuudet on
lisätty ”Jakarta EE 8 Starter Boilerplater” -projektiin. Arquillian tulee konfiguroida
spesifisesti käytössä olevalle Jakarta EE -sovelluspalvelintoteutukselle, joka tämän
sovelluksen tapauksessa on Wildfly.

On huomattava, ettei Arquillian-viitekehystä kyetä käyttämään kaiken tyyppisissä
Jakarta EE -sovelluspalvelimissa. Esimerkiksi WAS ei ole tuettu. Tämä on este
projekteille, jotka ovat sitoutuneet käyttämään kyseisen tyyppistä sovelluspalvelinta
esimerkiksi niiden vaatimien lisenssien vuoksi.

4.2. Sovelluksen jakaminen mikropalveluiksi

Ennen kuin migraatiota voidaan lähteä toteuttamaan, tulee havainnoida, kuinka
sovellus jaetaan mikropalveluiksi. Käyttöliittymä on usein tässä mielessä
hankalin, joten sen muuntaminen jätetään viimeiseksi. Kohteena on siis
aluksi käyttäjätietokantaa hallinnoiva logiikka. Tämän osuuden muodostavat
esimerkkisovelluksen Jakarta EE -versiossa käytännössä luokat UserService ja
UserDAO.

Uuden Spring Boot -sovelluksen luonti on suoraviivaista. Uudelle projektille saa
hyvin pohjan esimerkiksi start.spring.io-websivulta.

Molemmat esimerkkisovelluksen toteutukset käyttävät samaa lokaalia
tietokantatiedostoa. Käytän sen muokkaamista varten esimerkkisovelluksen Spring-
versiossa Spring-viitekehyksen Data JPA -moduulia.

Esimerkkisovelluksen Spring-versiossa ohjelman REST-rajapinnan määritys
tapahtuu myös UserController-nimisessä luokassa. Kyseinen luokka ottaa vastaan ja
tuottaa JSON-muotoista dataa. Kuten Jakarta EE -versiossa, vastaanotettavat kutsut
delegoidaan eteenpäin vastaaville UserService-luokan metodoille. Vastaukset

1akarta EE -version UserController.java https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/
tree/main/src/main/java/com/example/controllers

https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/java/com/example/controllers
https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/java/com/example/controllers
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palautuvat kutsujalle ResponseEntity-luokkaan käärittynä, johon sijoitetaan
vastauksen HTTP-tilakoodi. [40]2

UserDTO-luokka sisältää validointiannotaatioilla määritettyjä rajoitteita, jotka
tarkistetaan, kun vastaanotetaan uuden käyttäjän tallennuksen kutsu [40]3. Etunimi,
sukunimi ja syntymäaika eivät saa olla tyhjiä. Tämä tapahtuu tässä yhteydessä
näiden rajoitteiden annotaatioilla itse DTO-luokassa. Nämä tulevat voimaan
UserController-luokan vastaanotettavassa pyyntöparametrissa, koska se on merkitty
Spring-viitekehyksen Validated-annotaatiolla. Tarpeen tullen voitaisiin omia rajoite-
annotaatioita kirjoittaa monimutkaisemmalle validointilogiikalle.

Sovelluksesta löytyy Validointi-virheiden käsittelyä varten UserControllerAdvisor-
luokka, joka on sidottu UserController-luokkaan. Mikäli kohdataan virheellisen
argumentin poikkeus (MethodArgumentNotValidException), virheen tiedot kerätään
ja palautetaan ne Map-luokkana käärittynä ResponseEntity-luokkaan koodilla 400,
joka kertoo pyynnön olevan huonon muotoinen. [40]4

Spring Data JPA abstraktoi ja hoitaa itsesssään suuren osan tietokantalogiikasta.
Esimerkiksi UserServiceImpl-luokassa rivillä 36 kutsuttavaa UserRepository-luokan
tallennusmetodia ei tarvitse määrittää manuaalisesti koko rajapinnassa, vaan se on
oletuksena osa laajennettua CrudRepository-luokkaa. [40]5

Loin projektiin luokat, joilla voidaan muuntaa DTO-luokasta Entity-luokkaan ja
päinvastoin. Nämä hyödyntävät Lombok-kirjaston annotaatioiden tarjoamia olion
luontimallin generoijia ja ne perustuvat yleiseen muunnin-suunnittelumalliin.

Lisäsin mikropalvelun REST-rajapinnalle Swagger UI -näkymän, joka helpotti myös
testaamista. Kyseinen rajapinta on katseltavissa sovelluksen Swagger UI -näkymästä,
joka löytyy osoitteesta http://localhost:8123/swagger-ui/. Sen kautta voidaan myös
testata rajapintaa välittämällä tarvittavat parametrit ja malli-oliot JSON-muodossa.

Spring Data REST -moduuli voi vähentää huomattavasti sovelluksen tarpeista
riippuen tarvittavaa kokoonpanokoodia. Se ei ole välttämättä sovelias kaikille Jakarta
EE -standardista poistuville sovelluksille, mutta toteutin demous mielessä myös siihen
perustuvat versiot mikropalveluista.

Kun Spring Data REST on lisättynä projektiin, tarjoaa sovellus REST-rajapinnan
siitä löytyvillä Repository-luokkien metodeilla. Controller-luokkaa emme enään
tarvitse. Käyttäjän deaktivointi tehdään lähettämällä PATCH-pyyntö käyttäjän
päätepisteosoitteeseen, jossa annetaan ainoastaan deaktivoinnin tilan uusi arvo.

Projektissa ei ole DTO-luokkia, vaan siinä käytetään suoraan User-tietokantaoliota.
Tämän vuoksi User-luokka sisältää nyt tietokanta-annotaatiota sekä Jackson-kirjaston
serialisointiannotaatioita. Oletuksena Spring Data REST ei välitä tietokantaolion ID-
tunnistetta ja sitä emme tässä vaiheessa enää tarvitsekaan. Mukana on yhä myös
UserValidator, joka tarkistaa aina ennen uuden käyttäjän tallennusta, ettei uuden
käyttäjän tiedot ole virheellisiä.

2Spring -version UserController.java https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/
tree/main/src/main/java/com/example/controllers

3Spring-version UserDTO.java https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/
main/src/main/java/com/example/dto

4Spring-version UserControllerAdvisor.java https://github.com/Teppo123/Spring-
Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers/handlers

5Spring-version UserServiceImpl.java https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/
tree/main/src/main/java/com/example/services

https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/dto
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/dto
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers/handlers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers/handlers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/services
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Projekti sisältää muutamia pieniä konfigurointitiedostoja. Näissä alustetaan
lokalisointi ja Swagger UI. Lisäksi mukana on korjaus bugille, mikä ilmenee kun
samanaikaisesti on käytössä HAL-Selain ja Swagger UI.

Sovelluksen rakenne on käytännössä siinä, joten nyt näemme, miten Spring Data
REST voi tehdä tämän kaltaisen mikropalvelun toteutuksesta varsin triviaalin.

4.3. Migraatio Spring-sovellukseksi

Jätämme migraatiossa vielä käyttöliittymäosuuden Jakarta EE -pohjaiseksi. Tarkoitus
on aloittaa siirtyminen taustajärjestelmäsovelluksesta hallitusti Spring Boot -
mikropalveluun.

Aluksi on tarve mahdollistaa ulkoisen REST-rajapinnan kutsuminen. Tein tätä varten
RestUtils-luokan, joka sisältää joukon julkisia ja staattisia metodeita. Hyödynsin niissä
Jakarta EE -määrittelyn RESTful-rajapintaa (JAX-RS) käsittelemään web-resurssien
kutsumiset. Funktiot sisältävät vastausten parsimisen ja mahdollisten virheiden
käsittelyn. Loin virheitä varten myös erityisen SpringRestException-poikkeusluokan,
johon kerään tietoja kohdatuista virheistä kun ne heitetään eteenpäin. [41]6

Kuten on aiemmin mainittu, en käytä esimerkkisovelluksessa HTTPS-yhteyttä,
koska se on käytännössä tarkoitettu vain lokaalisti ajettavaksi. Mikäli sille tulisi
tarve, konfiguroitaisiin ja välitettäisiin tässä vaiheessa digitaalisten varmenteiden
tiedot REST-rajapinnan kutsun yhteydessä. Asiakkuuden projekti oli tuotannossa oleva
sovellus, joten tämä oli tarpeellista kyseisessä tapauksessa.

Nyt kun REST-rajapinnan kutsuminen on mahdollista, tarkoitus on toteuttaa
varsinainen migraatioratkaisun väliaikainen toteutus käyttäjien hallinointipalvelulle.
Ajettavaa toteutusta voidaan vaihtaa UserWrapperService-luokan avulla. Luokka
toimii pääasiallisesti kääreenä varsinaisille toteutuksille, jotka käyttävät eri palveluja
sen mukaan, kumpi on konfiguroitu ajettavaksi. Sisäisen Jakarta EE -toteutuksen
tapauksessa se käytännössä vain delegoi kutsut eteenpäin kyseiselle palvelulle.

Kumpikin toteutus voidaan myös ajaa, mikä on hyödyksi esimerkiksi testauksessa
ja suorituskyvyn vertailussa. Jos molemmat toteutuksista on konfiguroitu ajettavaksi ja
funktion tulee palauttaa arvo, palautetaan tällöin aina Jakarta EE -toteutuksen antama
arvo oletuksellisesti.

Luokassa hyödynnetään laajennetun AbstractWrapperService-luokan metodeita
hoitamaan varsinaisten toteutusten kutsuminen. Vastaavat muut käärepalvelut voisivat
tulevaisuudessa hyödyntää samaa abstraktia luokkaa, sillä se sisältää yleiskäyttöiset
metodit toteutusten vaihtoehtoisille ajoille. Näitä palveluja tuli huomattava määrä
asiakkuuden projektissa, joten abstrakti pohjaluokka oli varsin tarpeellinen. [41]7

Eri toteutuskutsut annetaan parametreina kutsuttavina tehtävinä funktiolle
(getServiceResponse), jota kutsutaan, mikäli kyseinen toteutus on konfiguroitu
käytettäväksi. Erillinen funktio (runSpring) palauttaa konfiguroidun arvon siitä,

6Jakarta EE ja Spring migraatioversion RestUtils.java https://github.com/Teppo123/
jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/
utils/rest

7Jakarta EE ja Spring migraatioversion UserWrapperService.java https://github.com/
Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/
example/services

https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/utils/rest
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/utils/rest
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/utils/rest
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/services
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halutaanko kutsua Spring Boot -mikropalvelua. Vastaavasti löytyy toinen funktio
(runJakarta), joka palauttaa saman arvon Jakarta EE -sovelluspalvelimen sisäiselle
palvelulle. Lisälogiikkana tässä funktiossa on se, että mikäli Spring Boot -
mikropalvelua ei ole konfiguroitu ajettavaksi, käytetään aina oletuksena Jakarta EE
-sovelluspalvelimen sisäistä palvelua. [41]8

4.4. Käyttöliittymän migraatio

Kun uusi mikropalvelu on lopulta testattu toimivaksi, on aika muuntaa myös
käyttöliittymä Spring Boot -mikropalveluksi. Käyttöliittymän koosta riippuen voi
olla järkevää tehdä tässä vaiheessa käyttöliittymätekniikan siirtyminen suoraan. Jos
käyttöliittymän koko on kuitenkin huomattavan suuri, voi olla helpompi pidättäytyä
yhä JSF-sivuissa.

Käyttöliittymä koostuu vain yksittäisestä sivusta esimerkkisovelluksen tapauksessa,
mutta käyn juuri demoamismielessä lävitse tämän vaiheen. Prosessi vastaa suunnilleen
vastaavanlaista tekniikkaa, jota käytin asiakkuuden projektissa.

Kun käytössä on JSF, vaaditaan yhä XML-konfigurointia, mutta huomattavasti
vähemmän kuin kyseessä on Jakarta EE -sovelluspalvelimella ajettava sovellus. Tätä
projektia varten otan uuden Spring Boot -sovelluksen pohjan ja luovun ”Jakarta EE 8
Starter Boilerplater”-projektin pohjasta. JoinFaces-projektin avulla ainakin itse XML-
konfiguroinnin määrää voitaisiin pudottaa.

Vaadittavaa konfigurointia tulee WEB-INF -kansion alle XML-muotoisenä sekä
myös Java resurssien config-kansion alle annotaatioilla komponentteina. Ne liittyvät
pääasiassa MyFaces-asetuksiin ja yleisten yhteyksien muodostamiseen. Mavenin pom-
tiedostoon lisätään riippuvuuksina yleisten Spring-moduulien lisäksi MyFaces ja
PrimeFaces. Mikäli käytössä on Java 11 tai uudempi Java-versio, tulee lisätä muutama
moduuli, jotka ovat kyseisissä Javan versioissa pudotettu.

Näiden asetusten jälkeen JSF-sivu ja sitä vastaava UserBean-olio voidaan melko
suoraan kopioida alkuperäisestä Jakarta EE -projektista. On huomattava, että
pudotan tässä vaiheessa esimerkkisovelluksen Jakarta EE -toteutuksen sisäiset
palvelutoteutukset kokonaan ja siirryn käyttämään pelkästään RESTful Spring-
mikropalvelua.

Nyt kun kyseessä on Spring-projekti, voimme käyttää sen annotaatioita logiikan
yksinkertaistamiseksi. UserBean-luokassa voimme injektoidun RestTemplate-
luokan avulla kutsua suoraan REST-rajapintaa ilman tarvetta sen kummemmalle
käsittelylogiikalle. Mahdolliset digitaaliset varmenteet välitettäisiin tässä yhteydessä
lähes vastaavasti kuten Jakarta EE -määrittelyn RESTful-rajapinnan WebTarget-
luokan yhteydessä. [42]9

8Jakarta EE ja Spring migraatioversion AbstractWrapperService.java https://github.
com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/
example/services

9Spring JSF-version UserBean.java https://github.com/Teppo123/spring-
jsf/tree/main/src/main/java/com/example

https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/main/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/spring-jsf/tree/main/src/main/java/com/example
https://github.com/Teppo123/spring-jsf/tree/main/src/main/java/com/example
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4.5. Käyttöliittymän uudistaminen

Määrittelyn mukaisesti uudistetun käyttöliittymän päätekniikka on Thymeleaf.
Sen tukena käytetään käyttöliittymässä Foundation-käyttöliittymäviitekehystä, mutta
esimerkkisovelluksessa vain lähinnä valmiisiin tyylittelyihin sivun lomakkaalle ja
taulukolle.

Sovelluksen Controller-luokka yksinkertaistuu huomattavasti Spring-viitekehystä
käyttäen. Tarvittavat tiedot tehdään saavutettaviksi Thymeleaf-sivuilta, kun ne
tallennetaan Spring MVC-viitekehyksen model-attribuutteihin. [43]10

HATEOAS-päivitystä varten tarvittava WebClient configuroidaan vastaavasti kuin
RestTemplate vastaavassa WebConfig-luokassa. Spring Webflux käyttää sisäisesti
tyyppejä Flux ja Mono. Vastauksen parsiminen tapahtuu tosin reaktiviisuuden vuoksi
eri lailla.

Kun taustajärjestelmäsovellus päivitetään palauttamaan käyttäjälista HATEOAS-
mallin toteuttavana, tulee vastaus parsia UserService-luokassa HAL JSON -muodossa.
Käyttäjän deaktivoinnissa käytetään rajapinnan PATCH-operaatiota, jossa välitämme
palvelulle vain uuden deaktivointitilan arvon. Tässä yhteydessä käytetään hyödyksi
HATEOAS-standardin linkkejä. Jokaisen käyttäjän yhteydessä otetaan käyttäjän DTO-
oliosta linkki, joka asetetaan kyseisen rivin operaatiolle Thymeleaf-näkymässä. Sen
avulla voidaan tehdä deaktivoinnin pelkästään palvelun antamalla linkillä kyseiseen
resurssiin, eikä tarvitse tietää suoraan kyseistä osoitetta. [44]11

10Thymeleaf-version UserViewController.java https://github.com/Teppo123/spring-
ui-thymeleaf/tree/main/src/main/java/com/example/springuithymeleaf/
controller

11Thymeleaf Data REST -version UserService.java https://github.com/Teppo123/
spring-ui-thymeleaf-webclient-data-rest/tree/main/src/main/java/com/
example/springuithymeleaf/services

https://github.com/Teppo123/spring-ui-thymeleaf/tree/main/src/main/java/com/example/springuithymeleaf/controller
https://github.com/Teppo123/spring-ui-thymeleaf/tree/main/src/main/java/com/example/springuithymeleaf/controller
https://github.com/Teppo123/spring-ui-thymeleaf/tree/main/src/main/java/com/example/springuithymeleaf/controller
https://github.com/Teppo123/spring-ui-thymeleaf-webclient-data-rest/tree/main/src/main/java/com/example/springuithymeleaf/services
https://github.com/Teppo123/spring-ui-thymeleaf-webclient-data-rest/tree/main/src/main/java/com/example/springuithymeleaf/services
https://github.com/Teppo123/spring-ui-thymeleaf-webclient-data-rest/tree/main/src/main/java/com/example/springuithymeleaf/services
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5. VIITEKEHYSTEN VERTAILU

Vertailussa ovat kohteena esimerkkisovellusten versioiden eri osa-alueet. Etenen
vertailussa osa-alueesta toiseen niiden merkitysjärjestyksessä sovelluksen kehityksen
kannalta. Testijoukot tulisi tehdä tässä mielessä ennen toteutuksen arviointia, mutta
jätän niiden vertailun lopuksi.

Sovellusten arkkitehtuuri on kriittisessä roolissa erityisesti korkealla
suunnittelutasolla. Arkkitehtuuriset erot ovat huomattavat esimerkkisovelluksen
tapauksessa, mikä tekee tästä vertailusta erityisen merkittävän.

Jakarta EE -määrittelyn ja Spring-viitekehyksen eroavaisuudet tulevat ilmi jo
toteutuksen aloituksen yhteydessä, missä sovellukset konfiguroidaan ajettaviksi.
Toteutus koostuu halutun demosovelluksen tapauksessa pääasiallisesti tietokanta-
ja käyttöliittymäosuuksista. Eroavaisuudet nähdään näissä sovelluskooditasolla.
Testijoukot toteuttavat lopuksi sovelluksille tapoja vertaillen niiden eri versioissa.

Esimerkkisovelluksen kaikki toteutukset käyttävät Maven-
projektinhallintatyökalua. Sen käyttö on yhtenäistä kaikissa toteutuksissa. Itse
lisättävät riippuvuudet ovat toteutuskohtaisesti käytännössä täysin erilaiset. Tiedosto
sisältää varsinkin ”Jakarta EE 8 Starter Boilerplater”-projektissa huomattavan
määrän lukuisille eri Jakarta EE -sovelluspalvelimille tarkoitettuja ominaisuuksia.
Huomattava osa näistä ei ole käytössä. Joka tapauksessa Maven-työkalun käyttö ei
itsessään varsinaisesti muutu, eikä se ole sen vuoksi erityisen merkityksellinen eri
toteutusten vertailun kannalta.

5.1. Arkkitehtuuri

Kokonaissovellusarkkitehtuuri poikkeaa huomattavasti Jakarta EE ja Spring Boot
toteutusten välillä. Jakarta EE -toteutus on klassinen monoliittinen arkkitehtuuri,
jossa koko sovelluksen toiminnallisuus on yksittäisessä komponentissa. Jakarta EE
-sovelluspalvelimien huomattavan konfiguroinnin ja yleisen raskauden vuoksi se ei
sovellu hyvin mikropalveluarkkitehtuurin muodostamiseen. Tämä pitää paikkansa
varsinkin esimerkkisovelluksen tapauksessa, jossa tarkoitus on lähinnä luoda
esimerkki viitekehyksellä rakennetusta sovelluksesta.

Käyttöliittymä on toteutettu Jakarta EE -määrittelyyn kuuluvalla JSF-
sovelluskehyksellä. Esimerkkisovelluksen Jakarta EE -versio tarjoaa sovelluksen
vaatimusten mukaisesti ulkoisen REST-rajapinnan erillisellä Controller-luokalla
käyttäjien hakemiseen, tallentamiseen ja deaktivointiin.

Spring Boot -mikropalveluita on varsin helppo luoda ja pystyttää. Demosovelluksen
Spring-version toteutus koostuu kokonaisuudessaan kahdesta erillisestä ja itsenäisestä
komponentista. Nämä ovat käyttöliittymäsovellus ja tietokantaa muokkaava
taustajärjestelmäsovellus.

Taustajärjestelmäsovellus tarjoaa REST-rajapinnan vaatimusten mukaisesti.
Käyttöliittymäsovellus kutsuu tätä rajapintaa myös suoraan HTTP-pyynnöillä
käyttäjätietojen hakemiseen ja muokkaamiseen. Käyttöliittymäsovellus toteutettiin
migraation alussa yhä JSF-sovelluskehyksellä, mutta lopulta siirryttiin Thymeleaf-
moottorin käyttöön.
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5.2. Kokoonpano

Jakarta EE -sovelluspalvelimen sovellukset vaativat XML-kokoonpanotiedostoja.
Erityisesti itse sovelluspalvelimen XML-tiedostosta voi tulla suuri ja monimutkainen.
”Jakarta EE 8 Starter Boilerplater”-projektin kyseinen tiedosto on yli 500 riviä
pitkä. Osaltaan pituus johtuu siitä, että se sisältää alustavat konfiguroinnit valmiiksi
lukuisiin eri komponentteihin. Tällä on varmistettu, että projekti on alustavasti sovelias
moninaisiin tarpeisiin, joista useimpia eivät yksittäiset projektit tarvitse. Tämän lisäksi
sovelluksen kokoonpano vaatii joka tapauksessa projektin XML-muotoisten beans-,
persistence- ja web-tiedostojen konfiguroinnin.

Tietokantakonfigurointi

Jakarta EE -sovelluksen tapauksessa tulee tietokanta-asetukset konfiguroida itse
käytössä olevalle sovelluspalvelimelle. Esimerkkiprojektin tapauksessa kyseessä on
WildFly 20 -palvelin.

Tietokantayhteyden konfigurointi vaatii palvelimen standalone-tiedostossa
tiukasti määritellyn XML-formaatin noudattamista. Sen tägit tarvitsevat lukuisten
attribuuttiarvojen asettamista itse niiden arvojen lisäksi. Osa näistä ovat XML-
nimiavaruuksien määrittelyä. Nämä kertovat, minkä kaltaisten lähteiden määrittelyä
tapahtuu kyseisten tägien alitägeissa. Tämän tyyppinen kokoonpano voi olla hankalaa
lukea, koska arvot eivät esiinny suoraan listattuina, vaan upotettuina syntaksiin.
Tiedosto päätyy sisältämään myös paljon toistoa alku- ja lopputägien vuoksi.

Tämä ei kuitenkaan kata vielä kaikkea tietokantakonfigurointia Jakarta EE
-palvelimen tapauksessa. Lisäksi projektin META-INF -hakemiston alle tulee
laittaa persistence-tiedosto. Se on myös XML-muotoinen, vaikkakin huomattavasti
lyhyempi verrattuna palvelimen standalone-tiedostoon [39]12. Siinä asetellaan
tietokannan lisäasetuksia. Näihin kuuluvat kaavioiden generaation yhteydessä tehtävän
automaattisen operaation määrittely ja muodostettujen SQL-lauseiden lokitustasot.

Sekä tietokantayhteys että Spring Data JPA -asetukset kirjoitetaan Spring
Boot -sovelluksissa sovelluksen application-tiedostoon, joka voi olla joko
properties- tai YML- muotoinen. Tiedosto listaa yksinkertaisuudessaan hierakkisen
listan arvo-pareja. Tämä on huomattavasti helpommin tulkittavissa kuin
vastaavia tietoja sisältävä osio, joka on upotettuna massiiviseen Jakarta EE -
sovelluspalvelimen XML-kokoonpanotiedostoon. Kyseisen application-tiedoston
pituus on esimerkkisovelluksen Spring-version tapauksessa vain 22 riviä. Lisäksi
useat asetukset kyseisessä tiedostossa ovat vaihtoehtoisia, lähinnä debuggausta
helpottavia valintoja.

Käyttöliittymäkonfigurointi

JSF-sovelluskehyksen konfigurointi vaatii sovelluspalvelimen XML-tiedoston
lisäksi XML-muotoisen web-tiedoston WEB-INF -kansion alle. Nämä sisältävät

12Jakarta EE -version persistence.xml https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/
tree/main/src/main/resources/META-INF

https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/resources/META-INF
https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/resources/META-INF
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demosovelluksen tapauksessa XML-tägeina kontekstin, servletin ja servlet-mäppäys
arvoja [39]13.

Spring-riippuvuuden Thymeleaf ei oletusarvoisesti vaadi minkäänlaista
konfigurointia toimiakseen. Konfigurointia voidaan kuitenkin muokata Java-koodin
tasolla ylikirjoittamalla sen konfigurointia hallitsevien olioiden konstruktoinnit.

5.3. Tietokannan hallinta

Tietokanta olion User-luokan määrittely tapahtuu molemmissa toteutuksissa
suurimmaksi osaksi Jakarta Persistence -ohjelmointirajapinnan annotaatioilla.
Esimerkiksi luokan merkintä entity-oliksi, ID-kentän määrittely ja ID-kentän
generaatiostrategian valinta tehdään kummassakin toteutuksessa täsmälleen samoilla
annotaatiolla.

Esimerkkisovelluksen Jakarta EE -versiossa itse tietokantaa muokkaava koodi
on toteutettu UserDAO-luokassa. Käytän siellä Jakarta EE -määrityksen JPA-
ohjelmointirajapinnan EntityManager-komponenttia.

EntityManager tarjoaa tiettyjä perusoperaatioita, kuten ID-tunnisteella haun
ja tallennuksen. Toisaalta tallennuksen yhteydessä tulee synkronoida tietokanta
manuaalisesti, mikä tapahtuu kutsumalla UserDAO-luokan metodia (flush).
[39]14 Muiden hakuoperaatioiden tapauksessa on tarvetta syöttää EntityManager-
komponentille SQL-lauseita suoraan. Tämä voi tuottaa toistoa, mikä voi vaikeuttaa
koodin ylläpidettävyyttä ja luettavuutta. Lisäksi tällaisissa tapauksissa tulee helposti
tehtyä SQL-lauseisiin huolimattomuusvirheitä, jotka aiheuttaisivat ongelmia vasta
ajonaikaisesti.

Tämän kaltainen tietokantakäsittely on silti jo huomattavasti parempi kuin
vanhempien Jakarta EE -standardin vaatimat toteutukset. Niissä tulee muun muassa
transaktiot ja tietokantayhteydet avata ja sulkea aina myös manuaalisesti. Lisäksi
vastausten tietojen parsiminen tapahtui manuaalisesti kenttä kerrallaan.

Spring Boot -mikropalvelun tapauksessa iso osa konfiguraatiosta tapahtuu yleisesti
ottaen automaattisesti. Esimerkiksi Spring Data JPA saadaan käyttöön lisäämällä vain
sen riippuvuus pom-tiedostoon.

Itse UserRepository-luokka on abstraktio, joka sisältää perusoperaatiot
implisiittisesti. Se hoitaa itsekseen kaiken tietokantayhteyksien hallinnointiin liittyvän
logiikan. Lisäksi rajapintaa voidaan lisätä suoraan johdannaisia lisähakuoperaatioita,
joista rajapinta toteuttaa ja päättelee niiden toiminnallisuuden suoraan operaatioiden
nimistä. Mikäli rajapintaoperaation nimi on tässä mielessä virheellisesti määritelty,
aiheuttaa tämä käännösvirheen. [40]15

SQL-lauseita voidaan myös määrittää manuaalisesti annotaatioden avulla. Tämä
voi olla hyödyllistä monimutkaisten hakujen tapauksessa. Kun tarpeena on saada

13Jakarta EE -version web.xml https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/
main/src/main/webapp/WEB-INF

14Jakarta EE -version UserDAO.java https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/
tree/main/src/main/java/com/example/dao

15Spring-version UserRepository.java https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/
tree/main/src/main/java/com/example/repositories

https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/webapp/WEB-INF
https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/webapp/WEB-INF
https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/java/com/example/dao
https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/java/com/example/dao
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/repositories
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/repositories
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ulos tulos, johon on yhdistetty tietoja monesta eri tietokantataulusta, voidaan käyttää
projektioluokkia.

5.4. REST-rajapinnan toteutus

REST-rajapinta on toteutettu molemmissa demosovelluksen toteutuksissa
UserController-luokkaan. Toteutus on samoin annotaatiopohjainen kummassakin
tapauksessa.

Jakarta EE -palvelinsovelluksessa annotaatiot ovat osa sen RESTful-
rajapintamäärittelyä [39]16. Vastaukset palautetaan HTTP-tilan määrittävän olion
(Response) sisällä. Ne ovat molemmissa toteutuksissa toisiaan vastaavat. Myös
annotaatiot ovat käytännössä toteutuksissa varsin samanlaiset.

Spring Boot -toteutus sisältää DTO-objektin validoinnin käyttäjän tallennuksen
yhteydessä. Merkitsemällä päätepisteeseen saapuva objekti Validated-annotaatiolla,
käydään automaattisesti läpi sen validointirajoitteita määrittävät annotaatiot. Näillä
tarkistetaan, etteivät nimikentät ole tyhjiä tai syntymäpäivä ole null-arvoinen. [40]17

Tämä validointi tulisi tehdä manuaalisesti Jakarta EE -palvelinsovelluksen
toteutuksessa. Esimerkiksi UserDAO-luokka sisältää metodin (findUsersBornBefore),
jonka alussa heitetään poikkeus null-arvojen tapauksessa Javan utiliteettiluokan avulla.

Spring Boot -toteutuksessa UserController-luokassa tapahtuvat virheet ajautuvat
sitä vastaavaan UserControllerAdvisor-luokkaan [40]18. Mikäli kyseessä on
argumenttivirhe, virheelliset kentät listataan käyttäjälle. Virhe lokitetaan joka
tapauksessa. Esimerkkisovelluksen Jakarta EE -versiossa ei ole tätä virheidenhallintaa
vastaavaa toiminnallisuutta.

5.5. Käyttöliittymä

Käyttöliittymät ovat eri ratkaisuissa toiminallisuuksiltaan vastaavat. Niiden
oletustyylitiedostot eroavat versioiden välillä. Tämän vuoksi demosovelluksen
versioiden näkymät ovat ulkoasullisesti toisistaan hieman poikkeavat.
Oletustyylitiedostot periytyvät sovelluksissa käytettävistä käyttöliittymäkirjastoista.
Nämä kirjastot vaihtuvat vastaavasti käyttöliittymätekniikoiden mukana
esimerkkisovelluksen eri versioiden välillä. Määrittämäni vaatimukset eivät aseta
käyttöliittymille tyylillisiä vaatimuksia, joten nämä eroavaisuudet eivät ole erityisen
merkityksellisiä toteutusten kannalta.

Esimerkkisovelluksen Jakarta EE -version käyttöliittymän toteutus on JSF-
pohjainen. Lisäksi mukana on PrimeFaces-käyttöliittymäkirjasto. Selaimesta otettu
kuvankaappaus tästä käyttöliittymästä näkyy Kuvassa 5.

16Jakarta EE -version UserController.java https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/
tree/main/src/main/java/com/example/controllers

17Spring-version UserController.java https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/
tree/main/src/main/java/com/example/controllers

18Spring-version UserControllerAdvisor.java https://github.com/Teppo123/Spring-
Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers/handlers

https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/java/com/example/controllers
https://github.com/Teppo123/jakarta-ee/tree/main/src/main/java/com/example/controllers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers/handlers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/main/java/com/example/controllers/handlers
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Kuva 5. Esimerkkisovelluksen Jakarta EE -version käyttöliittymäkuva.

JSF-sovelluskehyksen komponenttipohjaisuus vähentää huomattavasti Thymeleaf-
toteutukseen verraten käyttöliittymän etusivutiedoston rivimäärää. Taulukon
tyylimäärittelyt ja sen rakenne tulevat suurimmaksi osaksi PrimeFaces-
käyttöliittymäkirjastosta.

Komponenttipohjaisuus tekee käyttöliittymästä vahvasti sidonnaisen palvelun
taustajärjestelmäosuuteen. Myös itse konkreettisen toiminnallisuuden toiminta
hämmentyy vahvan abstraktoinnin myötä. JSF-käyttöliittymä lähettelee huomattavan
määrän asynkronisia skriptikutsuja periaatteessa yksinkertaisten operaatioiden
tapauksissa. Kehittäjän voi olla vaikea tulkita ja debugata niitä, koska hän ei ole
suoranaisesti itse niitä määrittänyt. Sen sijaan kutsut ovat JSF-sovelluskehyksen
ja PrimeFaces-kirjaston johdannaisia toiminnallisuuksia, joilla ne generoivat
kehittäjän haluaman toiminnallisuuden eri askeleet syvällä niiden abstraktioiden
taustatoteutuksessa. Voin sanoa kokemuksellisesti, että tämän kaltainen
toiminnallisuus voi tehdä esimerkiksi validointilomakkeiden toiminnan toteuttamisesta
hyvin vaikeaselkoista.

Käyttöliittymä on jaettu esimerkkisovelluksen Spring-versiossa
omaan mikropalveluunsa, joka on erillään tietokantakäsittelystä.
Käyttöliittymämikropalvelun toteutusversiossa, jossa JSF ja Spring Boot on integroitu
yhteen, sen ulkoasu on identtinen Jakarta EE -palvelinsovelluksen versioon.
Esimerkkisovelluksessa siirryttiin kuitenkin tämän jälkeen pois JSF-sovelluskehyksen
ja PrimeFaces-kirjaston käytöstä. Näiden sijaan siirryttiin käyttämään Thymeleaf-
moottoria Foundation-käyttöliittymäviitekehyksen kanssa.

Thymeleaf-moottorin luontaiset ominaisuut mahdollistavat sivupohjien
prototypoinnin ilman taustajärjestelmäsovellusta, mikä ei ole mahdollista JSF-
sovelluskehyksellä [47]. Käyttöliittymäviitekehyksenä on Foundation, jota käytetään
vain muutamassa luokkatyylimäärittelyssä. Lomakkeen ja eri kenttien arvot ovat
sidottuina Thymeleaf-moottorin avulla. Myös käyttäjien tiedot luupitetaan vastaavasti.
Näkymä on raakaa HTML-syntaksia näitä kohtia lukuunottamatta. Kuvankaappaus
Thymeleaf-pohjaisesta käyttöliittymästä on Kuvassa 6.

Kun käyttöön tuli Spring Data REST, ei käyttöliittymän Thymeleaf-toteutus
muuttunut huomattavasti. Ulkoasu pysyi identtisenä.
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Kuva 6. Spring Boot -käyttöliittymän toteutus Thymeleaf-moottorilla.

5.6. Testien kehittämisen eroavaisuudet

Vaikka perustavanlaatuisten yksikkötestien luominen luonnistuu Jakarta EE
-palvelinsovelluksille, integraatiotestien rakentaminen vaatii niille Arquilian-
viitekehyksen.

Näemme esimerkiksi UserServiceTest-testiluokassa, kuinka tarvittavat luokat ja
konfiguraatiotiedostot tulee pakata koodissa manuaalisesti Java-arkistoon. Testien ajo
vaatii Jakarta EE -sovelluspalvelimen käynnistyksen, mikä tekee niistä huomattavan
raskaita. Komponentit voidaan pakkaamisen jälkeen injektoida testiluokkaan ja testata
yleiseen tapaan (rivit 42-54). [41]19

Testit pohjautuvat esimerkkisovelluksen Spring Boot -versiossa JUnit-
yksikkötestiviitekehykseen. Tämän toteutuksen UserService-luokka sisältää Mockito-
testejä. Niissä yksinkertaisesti testataan, että kyseinen palvelutoteutus välittää pyynnöt
oikein UserRepository-luokan metodeille. [40]20

Lisäksi voidaan toteuttaa testejä, jotka ovat verrattavissa integraatiotesteihin.
UserControllerITestIT-testiluokka on merkitty annotaatiolla (SpringBootTest), joka
käskee ohjelman hakea pääkonfigurointitiedoston Spring-kontekstia varten [40]21.
Tämän sovelluksen tapauksessa haluttu luokka on SpringDemoApplication. Kyseisen
annotaatiomäärittelyn avulla komponentteja voidaan injektoida suoraan testiluokkaan
samalla tavalla kuin sovelluksen toteutuskoodin puolella.

Kun lisäksi laitetaan AutoConfigureMockMvc-annotaatio, koodiin voidaan
injektoida MockMvc-komponentti. Tämän avulla voidaan lähettää kutsuja sovelluksen
kontrolleriluokalle aivan kuin ne olisivat normaaleja HTTP-pyyntöjä. Palvelinta ei
käynnistetä tällöin lainkaan testeissä, vaan käynnistetään ainoastaan alempi kerros,
jossa Spring käsittelee vastaan tulevia HTTP-pyyntöjä ja välittää ne eteenpäin

19Jakarta EE -version UserServiceTest.java https://github.com/Teppo123/
jakartaEESpringMigration/tree/master/src/test/java/com/example/
services

20Spring-version UserServiceImplTest.java https://github.com/Teppo123/Spring-
Demo/tree/main/src/test/java/com/example/services

21Spring-version UserControllerITestIT.java https://github.com/Teppo123/Spring-
Demo/tree/main/src/test/java/com/example/controllers

https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/test/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/test/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/jakartaEESpringMigration/tree/master/src/test/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/test/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/test/java/com/example/services
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/test/java/com/example/controllers
https://github.com/Teppo123/Spring-Demo/tree/main/src/test/java/com/example/controllers
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kontrollerille [48]. Koska palvelinta ei varsinaisesti edes käynnistetä testejä ajettaessa,
ne ovat myös kohtuullisen kevyitä.

Kyseisessä toteutuksessa MockMvc-komponentti on varsinaisesti injektoitu
jatketussa pohjaluokassa IntegrationTestBase. Toteutin tähän luokkaan lisäksi
funktion (getRequestResponse), joka tekee HTTP-pyynnön ja prosessoi vastauksen
injektoidulla MockMvc-komponentilla.

5.7. Vertailun yhteenveto

Jakarta EE -sovelluspalvelimet ovat huomattavan kokoisia kokonaisuuksia. Niiden
konfigointi ja pystyttäminen vaati erityistä työtä. Asentaminen voi vaatia asentamaan
erillisiä ulkoisia sovelluksia, jotka ovat itsessään kookkaita ja raskaita.

Sovelluspalvelimien konfigurointitiedostot ovat XML-tiedostoja, jotka voivat
muuntua vaikeaksi luettavaksi. Tämä pätee varsinkin näihin konfigurointitiedostoihin,
koska niiden koot paisuvat usein laajoiksi. Lisäksi tiedostot sisältävät usein paljon
ominaisuuksia, joita ei tarvita lainkaan yksittäisten sovellusten tapauksissa. Samat
tarpeettomat ominaisuuden tekevät myös sovellusten ajosta raskaita Jakarta EE -
sovelluspalvelimilla. On harvinaista, että yksittäiset sovellukset tarvitsevat todella
kaikkia tarjottuja ja mukaan sisällytettyjä ominaisuuksia.

Spring-viitekehyksessä on modulaarisuus otettu keskeiseksi elementiksi.
Sovelluksiin lisätään vain juuri ne ominaisuudet, joita tarvitaan. Spring Boot -
sovellukset ovat täysin itsenäisiä ja sisältävät oletuksena sisäisen Tomcat-palvelimen.
Ne voidaan ajaa välittömästi sen avulla.

Konfigurointi on hyvin tarjollla Spring Boot -sovelluksissa, mutta sen tarve on
usein vähäistä. Spring Boot -sovellukset ovat yleisesti ottaen kevyitä, helposti
ajettavia ja vaativat vähän konfigurointi ajamista varten. Spring Boot -sovellusten
pystyttäminen on helppoa, spring.io-websivulla voi kerätä nopeasti tarvittavat
riippuvuudet haluamaansa sovelluspohjaan. Tämä vähentää jopa pom-tiedoston
konfigurointia.

Itse sovelluskoodien toteutukset eivät sinänsä muutu äärimmäisesti viitekehysten
välillä. Spring-viitekehys näyttää tarjoavan yleisesti paremman abstraktion eri
sovelluskomponenttien luomista varten annotaatiopohjaisuutensa avulla. Tämä näkyy
erityisen hyvin tietokantarajapintojen määrittelyissä, jossa Spring-viitekehyksen
lisämoduulit tarjoavat tapoja poistaa useita manuaalisten yhteyksien ja muistin
hallinnan tarpeita.

Spring Boot -sovellusten edut Jakarta EE -palvelinsovelluksiin verrattuna ovat
selvät. Uuden Spring Boot -sovelluksen voi saada pystyyn minuuteissa, kun taas
Jakarta EE -sovelluspalvelimen konfigurointi voi viedä itsessään useita tunteja tai
pahimmillaan päiviä. Lisäksi Spring Boot -sovellukset ovat erittäin kevyitä, kun taas
Jakarta EE -sovelluspalvelimet ovat huomattavan raskaita. Tapaukset, jossa Jakarta EE
-palvelinsovellus olisi suositeltu Spring Boot -sovelluksen sijasta, vaikuttavat erittäin
spesifisiltä.
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6. YHTEENVETO

Tehtävänä oli vertailla Jakarta EE -palvelinsovellusten ja Spring Boot - sovellusten
eroavaisuuksia. Lisäksi oli selvitettävänä, kuinka Jakarta EE -sovelluspalvelimella
ajettava monoliittisovellus voidaan muuntaan Spring Boot -mikropalveluiksi.

Mallinnettiin suunnittelun aluksi lähtökohtana oleva Jakarta EE -
sovelluspalvelimella ajettavan demosovelluksen toteutus, jossa JSF on
käyttöliittymätekniikkana. Seuraavana oli Spring Boot -migraation hahmottelu.
Tähän kuului sovelluksen osa-aluiden sopiva jako mikropalveluiksi. Lopullinen
Spring Boot suunniteltiin kahdeksi eri sovellukseksi. Näistä ensimmäinen toimii
käyttöliittymänä ja toinen hallinnoi taustalla olevaa tietokantaa.

Toteutuksesta toiseen siirtyminen tehtiin askeleittain, joten demosovelluksesta
löytyy lukuisia eri versioita. Migraatio voidaan täten suorittaa mahdollisimman pienillä
askeleilla.

Toteutus alkoi Jakarta EE -sovelluspalvelimen konfiguroinnista ja pystytyksestä,
jonka jälkeen luotiin lähtökohtainen esimerkkisovellus. Seuraavaksi tehtiin valmiiksi
tietokantaa muokkaava Spring Boot -mikropalvelu. Tämän jälkeen karsittiin Jakarta
EE -palvelintoteutuksessa tietokannan muokkaukseen liittyvät osiot, jotka korvattiin
uuden Spring Boot -mikropalvelun REST-rajapinnan kutsuilla.

Käyttöliittymää ei varsinaisesti toteutettu välittömästi uudelleen, vaan nykyinen
JSF-käyttöliittymätoteutus sisällytettiin aluksi uuteen Spring Boot -mikropalveluun.
Molemmat sovelluksista olivat tässä vaiheessa Spring Boot -sovelluksia, joten Jakarta
EE -sovelluspalvelimella ei ollut enää tarvetta. Käyttöliittymä uudistettiin lopulta
migraatiossa ja toteutettiin Thymeleaf-moottorilla.

Kunhan Jakarta EE -sovelluksen toteutus on hyvin modularisoitu, se voidaan
pilkkoa tarpeen mukaan helposti mikropalveluiksi. Erityisesti suurempien
sovelluskokonaisuuksien tapauksessa migraatio on helpompi tehdä osissa jakamalla
sovellus pienempiin mikropalvelukokonaisuuksiin.

Uusia eristettyjä Spring Boot -mikropalveluita voidaan kutsua Jakarta EE -
sovelluksesta, jolloin siirtyminen voidaan tehdä askellettain. Tämä vähentää
mahdollisen taustalla jatkuvan sovelluskehityksen häiriintymistä. Lisäksi migraation
riskejä vähennetään, kun toteutus tehdään osissa. Jokaisen siirtymisaskeleen
varmentaminen ja testaaminen on helpompaa, kun koodia uudistetaan osissa, eikä
kerralla koko kokonaisuutta.

Pienempien sovellusten tapauksessa voi olla helpompaa toteuttaa uudistettu sovellus
Spring Boot -tekniikalla kerralla ja tekemättä siirtymistä mikropalveluarkkitehtuuriin.
Mikropalveluiksi jako ja askellettu migraatio tehtiin tästä huolimatta
esimerkkisovelluksessa demoavana tutkimustyönä.

Jakarta EE -palvelinsovellusten käytössä oleva JSF-tekniikka on yleisesti soveltuva
ajettavaksi Spring Boot -sovelluksissa. Täten itse käyttöliittymätoteutusta ei tarvitse
uudistaa siirryttäessä Spring Boot -viitekehyksen käyttöön.

Mikään demosovelluksen eri versioiden toteutuksista ei sisällä tietoturvan suojausta.
Täten tietoturvakonfigurointien ja toteutusten eroja ei vertailtu tässä yhteydessä näiden
kahden viitekehyksen välillä.

Työssä ei myöskään erityisesti tutkittu eri Jakarta EE -sovelluspalvelinten
toteutusten eroavaisuuksia toistensa välillä. Esimerkiksi Websphere Application Server
vaatinee käytettävän vanhaa Java 8 -versiota.
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Käyttöliittymän uudistuksessa ei käyty läpi, miten JSF-käyttöliittymäkehyksestä
voitaisiin tehdä migraatio huomattavasti erillaisempaan käyttöliittymätekniikkaan.
Esimerkiksi single-page application -ratkaisut ovat saaneet nykyään paljon suosiota.
React on usein mainittu, mutta lisäksi löytyy myös Googlen kehittämiä tekniikoita,
kuten AngularJS ja Flutter. Yhdistelmäratkaisu on myös mahdollinen, siinä osa
logiikasta tehtäisiin esimerkiksi AngularJS-viitekehyksellä ja loput Thymeleaf-
moottorilla.

Jatkotutkinnan alaisena voisi olla erityisesti mikropalveluihin liittyen myös
moduulien Spring Cloud ja Spring Boot Admin pystyttäminen monitorointia ja
palveluiden yleistä hallintaa varten.
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