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1 Johdanto 

Toteutan opinnäytetyöni päiväkirjatyyppisesti kirjoittamalla päivittäin työpäiväni aikana teh-

dyistä työtehtävistä ja vastaan tulleista ongelmista, sekä kirjoittamalla viikon lopussa ana-

lyysin kuluneen viikon tapahtumista. Kirjoitan päiväkirjaa aikavälillä 12.3.–18.5.2018, 

jonka lisäksi opinnäytetyön yhteenvedolle on suunniteltu käytettävän vielä yksi viikko. 

 

Olen opinnäytetyön kirjoittamisen aloittamishetkellä töissä kansainvälisessä IT-konsult-

tiyrityksessä kaupan alan järjestelmiä tuottavassa tiimissä. Tiimissäni on lisäkseni noin 15 

työntekijää, joista viisi työskentelee Virossa. 

 

Työtehtäväni koostuvat tällä hetkellä kaupan alan tarpeita täyttävien ratkaisujen ylläpitämi-

sestä ja jatkokehittämisestä. Tulen työskentelemään ison osan ajastani kassajärjestelmän 

parissa. Kassajärjestelmään liittyvät työtehtäväni tulevat olemaan pääosin jatkokehittä-

mistä ja ylläpitoa. Kassajärjestelmän lisäksi tulen työskentelemään SaaS-pohjaisen mak-

sukomponenttisovelluksen parissa. SaaS-sovelluksessa työtehtäväni tulevat olemaan 

pääosin sovelluksen toteutusta ja tuotteistamisen viimeistelyä. Minulla ei ole aikaisempaa 

kokemusta SaaS-pohjaisen sovelluksen kehityksestä.  

 

Työtehtäväni vaativat minulta paljon erilaista teknistä osaamista. Kassajärjestelmän kehit-

täminen vaatii minulta osaamista ainakin C#-ohjelmointikielestä ja .NET Frameworkistä, 

joiden lisäksi minun tulee tietää, miten eri asiakkaat saadaan erilaisten liityntärajapintojen 

kautta liitettyä järjestelmäämme. SaaS-pohjaisen sovelluksen kehityksessä minun tulee 

osata modernien web-järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä asi-

oita. Kehityksen näkökulmasta sovelluksen kehittäminen vaatii minulta osaamista TypeSc-

ript ja JavaScript -ohjelmointikielestä, React.js-kirjastosta ja muista JavaScript-kirjastoista, 

sekä Microsoft Azure -pilvipalvelusta. 
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1.1 Keskeisimmät ammattikäsitteet 

.NET Core, .NET Core 2 

Microsoftin kehittämä avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmistokehys (Framework). 

 

Bugi 

Sovelluksessa oleva ohjelmointivirhe. 

 

Debug, debugata 

Ohjelmavirheiden etsimistä ja/tai selvittämistä. Sovelluksen ajamista testiympäristössä, 

tarkoituksena seurata koodin kulkua. 

 

Multi tenant, Multitenancy 

Multitenancy tarkoittaa tilannetta, jossa yksi ja sama ohjelmisto/ohjelma palvelee useaa 

eri käyttäjäryhmää samanaikaisesti. 

 

React, React.js 

Facebookin kehittämä JavaScript-kirjasto verkkosivujen ja mobiilisovellusten tuottami-

seen. 

 

REST, REST-rajapinta 

HTTP-pohjainen ohjelmointirajapintojen arkkitehtuurimalli. Yleisimmin REST-rajapinnat to-

teuttavat CRUD-toimintoja eli käsittelevät tietoa. 

 

Software as a Service (SaaS) 

Asiakkaasta riippumaton sovellus tai ohjelmisto, jota myydään asiakkaalle palveluna. 

 

Stream 

Tietovirta, tietuejono 
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2 Lähtötilanteen kuvaus 

2.1 Oman nykyisen työn analyysi 

Olen sovelluskehittäjä kansainvälisessä IT-konsulttiyrityksessä. Olen ollut nykyisessä tii-

missäni aikaisemmin töissä asiakastukitehtävissä koko vuoden 2013, joten tuottamamme 

järjestelmät ja suurin osa kollegoistani olivat minulle entuudestaan tuttuja. Opinnäytetyön 

aloittamishetkellä olen ollut yrityksessä sovelluskehittäjänä noin 10 kuukautta. Työtehtä-

väni koostuvat pääosin nykyisten järjestelmien jatkokehityksestä ja ylläpidosta, sekä asia-

kastukemme tukemisesta. Olen käyttänyt kuitenkin muutamat viime kuukaudet myös uu-

den ratkaisun kehittämiseen. 

 

Siirryin yrityksen sisällä nykyiseen tiimiini syksyllä 2017 lopussa, jonka jälkeen työtehtä-

väni ovat pääosin koostuneet uuden SaaS-sovelluksen kehityksestä, sekä jo asiakas-

tuesta tuttujen järjestelmien opiskelusta. Tuotekehitystä tiimissäni tekee minun lisäksi vain 

kaksi vakituista kehittäjää, sekä kolmas alihankkijana palkattu kehittäjä. Kehitystiimiin kuu-

luu neljän kehittäjän lisäksi vielä yksi järjestelmäasiantuntija, jonka vastuu kehityksessä on 

suunnittelun ja määrittelyn puolella. Tiimin pienen koon takia työtehtävien priorisointi saat-

taa muuttua viikoittain eri asiakkaiden tarpeiden mukaan. Pienen koon takia vastuuta on 

myös tullut heti todella paljon, ja esimerkiksi SaaS-sovelluksen frontendin toteutus on ollut 

täysin minun vastuullani. 

 

Tähän mennessä työtehtäväni ovat vaatineet minulta osaamista web-sovelluskehityksestä 

ja natiivien työpöytäsovellusten kehittämisestä. Tärkeimmät ohjelmistokehityksen työkalut 

ovat olleet TypeScript/JavaScript ja C#-ohjelmointikielet, React.js, .NET Framework, sekä 

Microsoft SQL -tietokannat. Työtehtävissäni minua on auttanut todella paljon myös aikai-

sempi työkokemukseni saman tiimin asiakastuesta, sillä joudun lähes päivittäin auttamaan 

kehitystiimin ulkopuolella olevia tiimiläisiä. 

 

Osaamiseni on vaatimuksiin nähden mielestäni jossain aloittelevan toimijan ja taitavan 

suoriutujan välissä riippuen siitä mitä osa-aluetta tehtävistäni tarkastellaan. Suoriudun 

SaaS-sovellukseen liittyvistä työtehtävistä mielestäni erinomaisesti. Kysyn sovellusta ke-

hittäessä apua kollegoiltani oikeastaan vain määritysten puutteellisuuden vuoksi, tai jos en 

ole varma siitä, onko jokin toteutuksistani käytettävyydeltään parhaalla tasolla. 

 

Työpöytäsovellukseen liittyviä työtehtäviä tarkasteltaessa osaamiseni on paljon alhaisem-

malla tasolla. Vaikka muut järjestelmät ovat minulle asiakastuen puolelta entuudestaan 

tuttuja, kehityksen puolella käytetyt työkalut saattavat olla minulle vieraita. 
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Kassajärjestelmässä käytetty .NET Framework ei esimerkiksi ole minulle entuudestaan 

tuttu, joten joudun käyttämään osan työpäivistäni jo pelkästään frameworkin opiskelun pa-

rissa. Koen kuitenkin ymmärtäväni näissäkin työtehtävissä mitä järjestelmältä vaaditaan, 

ja mielestäni suurimman oppimisen tulisikin tapahtua teknisten asioiden ympärillä.  

 

Luulen tällä hetkellä olevani ”perushyvä koodari”, millä tarkoitan sitä, että toteutan ratkai-

suni mielestäni järkevästi ja hyvien tapojen mukaisesti. Olen panostanut viime aikoina pal-

jon esimerkiksi siihen, että koodini on hyvin luettavaa ja toivottavasti myös tulevaisuu-

dessa hyvin ylläpidettävää. Ammatilliseen osaamiseeni liittyy vahvasti myös kaupan alan 

osaaminen. Uskon, että tulen tulevaisuudessa oppimaan paljon esimerkiksi siitä, mitä jär-

jestelmien käyttäjät ja alaa koskevat lainsäädökset järjestelmiltä vaativat. 

 

 

2.2 Sidosryhmät työpaikalla  

 

Kaavio 1 Keskeisimmät minua koskevat sidosryhmät 
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Olen kuvannut Kaaviossa 1 keskeisimmät minua työssäni koskevat sidosryhmät. Työni 

kannalta sisäisistä sidosryhmistä työhöni vaikuttavat eniten järjestelmäasiantuntijat ja 

asiakastuki. Olen tällä hetkellä päivittäisessä työssäni kehitystiimin jälkeen eniten tekemi-

sissä järjestelmäasiantuntijoiden kanssa. Järjestelmäasiantuntijoiden tärkeys näkyy työs-

säni siinä, että saan heidän kauttaan asiakkaiden tarpeet selville minulle helpommin eritel-

tyinä osina. 

 

Kaaviossa ulkopuolisia sidosryhmiä ovat asiakkaat ja palveluntarjoajat. Tiimissäni on ta-

pana se, että kehitystiimi ei ole juurikaan yhteydessä asiakkaaseen sen siirtyessä jatku-

van palvelun piiriin. Yleensä asiakkaan kanssa keskustelua käyvät asiakasvastaavat, joi-

den kautta asiakkaan tarpeet valuvat kokonaisuuksina kehitystiimille. Asiakkaiden sijaan 

käymme kehitystiimissä enemmän keskustelua palveluntarjoajien kanssa. Tiimilleni tär-

keimmät palveluntarjoajat ovat maksupääteratkaisujen tarjoajat ja muiden oheislaitteiden 

toimittajat. Olemme lähiaikoina työstäneet töissä uuden maksupääteratkaisun integraa-

tiota, minkä takia olemme joutuneet olemaan todella paljon yhteydessä palveluntarjo-

ajaan.  

 

2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

Käyn suurimman osan työpaikalla tapahtuvasta viestinnästä kehitystiimini kanssa. Koko 

kehitystiimimme on asiakastukea lukuun ottamatta suomenkielinen, joten vaikka yrityksen 

virallinen kieli onkin englanti, käytämme tiimin sisällä keskusteluissamme suomen kieltä. 

 

Keskustelen ratkaisuja koskevat asiat yleensä mieluimmin kasvotusten, joten onnekseni 

koko kehitystiimi istuu samassa avokonttoritilassa. Käytän päivittäin koko tiimin sisäiseen 

keskusteluun apuna myös Skypeä, sähköpostia ja Slack-viestintäsovellusta. Sähköisiä 

viestittelykanavia käytämme yleensä vain asiakkaiden ja kehitystiimin ulkopuoliseen kes-

kusteluun. Käytämme kehitystiimin kesken Slack-sovellusta yleensä vain silloin, jos joku 

tiimiläisistä tekee töitä etänä. 

 

Tiimini asiakastuki sijaitsee Virossa. Asiakastuen kanssa käytämme kommunikointiin pää-

sääntöisesti sähköpostia, mutta kiireellisissä asioissa saatamme käydä keskustelua myös 

puhelimitse. Asiakastukemme on suomenkielinen, vaikka se sijaitseekin Virossa, sillä suu-

rin osa asiakkaistamme vaativat suomenkielistä avustusta. 
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3 Päiväkirjaraportointi 

3.1 Seurantaviikko 1 

Maanantai 12.3.2018 

 

Olen työstänyt viime kuukaudet Proof of Conceptia SaaS-sovelluksesta yhdessä kollegani 

kanssa. Sovelluksen frontend on kirjoitettu TypeScript-ohjelmointikielellä React.js-kirjastoa 

käyttäen. Frontend -sovellus käännetään Webpackilla staattiseksi sivuksi, minkä lisäksi 

Webpack auttaa meitä pitämään huolen siitä, että kaikki kuvat ja CSS-tiedostot ovat kään-

nettäessä ajan tasalla. Backend on tehty .NET Core 2:lla ja sovellus pyörii Microsoft 

Azuren pilvessä. Projekti on ollut minulle todella haastava, sillä minun vastuullani on ollut 

koko sovelluksen frontendin kehittäminen, eikä minulla ollut aikaisempaa kokemusta fron-

tend kehityksestä tai Reactista. 

 

Meillä on ollut töissä parina viime viikkona aika kova kiire. SaaS-sovelluksen ensimmäi-

nen asiakasdemo on huomenna ja demon viimeistely on vienyt odotettua enemmän aikaa. 

Tänään SaaS-sovelluksen ainoa ennen demoa korjattava asia oli onneksi aika yksinker-

tainen. Paikallisesti Node-palvelimella ajettuna React Router osasi uudelleenohjata käyt-

täjän oikein sovelluksessa, mutta .NET Core -palvelimella uudelleenohjaus ei toiminut. 

Luulin aluksi, että ongelmana on React Router, mutta Stack Overflow -nettisivustolle lähe-

tetyn kysymyksen vastauksesta sain selville, että ongelma on .NET Core -palvelimen puo-

lella. Backend vastaa oletuksena vain root url -osoitteeseen index.html-tiedoston ja yrittää 

muissa tapauksissa palauttaa palvelimelta löytyvää polkua. Kollegani muutti backendin 

palauttamaan kaikkiin oikeanlaisesti alkaviin url-osoitteisiin index.html:n, jonka jälkeen 

React Routerilla tehty komponenttien mappaus toimi taas oikein. 

 

Pyrimme pitämään tiimini kanssa joka maanantai projektikohtaisen viikkopalaverin. Pala-

verissa käymme yleensä läpi tiimiä koskevat tärkeät asiat, sekä pyrimme suunnittelemaan 

kuluvan viikon resurssoinnin. Tarkoituksena on, että palaverin lopussa kaikilla on tiedossa 

mihin projekteihin työkaverit tulevat lähiaikoina käyttämään aikansa. Tällä viikolla palave-

ria ei pidetty huomisen demon suunnitelupalaverin takia. 

 

Tiistai 12.3.2018 
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Meillä on aikaisemmin mainitun uuden SaaS-sovelluksen lisäksi muutama vanhempi le-

gacy-järjestelmä. Olen tähän mennessä ollut, ja tulen näillä näkymin olemaan, tekemi-

sissä vain yhden legacy-järjestelmän kanssa. Aion käyttää tästä eteenpäin kyseisestä jär-

jestelmästä nimeä Legacy A. 

 

Legacy A on C#-ohjelmointikielellä ja .NET Frameworkilla tehty kassajärjestelmä. Minulla 

ei ollut ennen nykyisen työtehtäväni aloittamista kokemusta C#-kielestä tai .NET Fra-

meworkista, eikä oikeastaan ole vieläkään kunnolla, sillä SaaS-sovelluksen kehittäminen 

on vienyt suurimman osan työajastani. Minulle on annettu tehtäväksi tehdä Legacy A:lle 

uusi ulkoasu, sillä tiimini mielestä nykyinen ulkoasu tarvitsee tuulahduksen nykyaikaa ja 

samalla opin järjestelmää. Järjestelmän ulkoasu on tehty .NET Frameworkin Windows 

Presentation Foundation (WPF) -kirjastolla. WPF:ssä ulkoasu luodaan XAML-kielellä. 

XAML on XML-kieleen perustuva Microsoftin kehittämä kieli. En ollut aikaisemmin törmän-

nyt WPF-kirjastoon enkä XAML-kieleen. 

 

SaaS-sovellus on tähän asti priorisoitu kaiken muun tekemisen yläpuolelle, joten Legacy 

A:n ulkoasun toteuttaminen on jäänyt aika vähälle. Legacy A on menossa huomenna näy-

tille kolme päivää kestäville messuille, jossa pitäisi olla käytössä uusi ulkoasu, joten käytin 

eilisen illan ja tämän päivän uuden ulkoasun viimeistelyyn. Ulkoasun hahmottaminen oli 

aluksi melko vaikeaa ja minulla esimerkiksi kesti hetki tajuta, miten WPF:ssä eri kom-

ponentit asetetaan näytölle. Meillä WPF:ssä määritetään taulukko, ja taulukoiden riveille ja 

kolumneille annetaan kokoja. Komponentit asettuvat taulukon lokeroihin, ja komponentti-

kohtaisesti voidaan kertoa samalla, kuinka monta pysty -ja vaakariviä komponentti taulu-

kosta vie. Olen huomannut, että toteutuksessa minua auttaa ruudukon piirtäminen pape-

rille, sillä paperilla saan paremmin hahmotettua, miten komponentit asettuvat esimerkiksi 

4x4 ruudukkoon riippumatta ruudukon oikeasta koosta. 

 

Ennen messuille lähtöä järjestelmässä huomattiin pieni bugi. Bugi estää järjestelmässä 

monivalintarivi-valikossa useamman rivin valinnan, mutta tällaisia valikoita ei onneksi ole 

järjestelmässä kovinkaan monta. Tein messua varten väliaikaisen ratkaisun, jolla järjes-

telmä käsittelee kaikki monivalintarivi-valikot yhden rivin valintoina. 

 

Keskiviikko 14.3.2018 

 

SaaS-sovelluksen tuotteistaminen on ensimmäisen asiakasdemon myötä nyt siinä vai-

heessa, ettei siihen tarvitse asiakasprojekteja lukuun ottamatta tehdä enää enempää 

muutoksia. Tulenkin siis luultavasti viettämään seuraavat viikot Legacy A -järjestelmän pa-

rissa. Mainitsen kuitenkin vielä, että sain tänään ensimmäistä kertaa kuulla asiakkaalta 
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tullutta palautetta ratkaisustamme. Mahdollinen asiakkaamme oli kuulemma erittäin tyyty-

väinen tuotteeseemme, ja kommenttia oli tullut erityisesti tuotteemme yksinkertaisuudesta 

ja toimivuudesta. Olen erittäin tyytyväinen palautteeseen, sillä olen joutunut opettelemaan 

sovelluksen kehittämistä varten minulle täysin vieraan TypeScript-ohjelmointikielen sekä 

React-frameworkin. Olen tällä hetkellä tiimini ainoa React:ia osaava kehittäjä. Ulkoasusta 

ja toiminnallisuuksista olisin tosin halunnut kuullut jotain rakentavaakin palautetta, mutta 

ehkä kuulen sellaista toivottavasti tulevaisuudessa alkavassa asiakasprojektissa. 

 

Tarkoitukseni oli tänään korjata eilen Legacy A -järjestelmässä huomattu bugi. Kerkesin 

aamulla tutkia bugia sen verran, että huomasin sen koskettavan järjestelmäämme vain 

kosketusnäytöllisissä Windows 10 -käyttöjärjestelmää käyttävissä tietokoneissa. Bugin 

korjaamisen sijaan tämä päivä meni uuden ulkoasun toteutuksen parissa. Sain tänään 

etusivun skaalautumaan paremmin erikokoisilla näytöillä ja muokattua muutaman käyttä-

jälle avautuvan ikkunan käytettävämmäksi. Nämä ikkunat eivät mahtuneet aiemmin pie-

nemmille näytöille huonon komponenttien sommittelun takia. Muutokseni myötä ikkuna 

näyttää siistimmältä, eivätkä komponentit hypi enää paikasta toiseen. 

 

Olen koko huomisen päivän asiakkaamme uuden myymälän avajaisissa Tampereella. En 

vielä tiedä huomisen päivän kulkua kokonaan, mutta uskon päivästä tulevan todella mie-

lenkiintoinen. 

 

Torstai 15.3.2018 

 

Olin tänään asiakkaamme myymälän avajaisissa. Vaikka asiakas käyttääkin tekemäämme 

Legacy B -kassajärjestelmää, jota en ole itse ollut kehittämässä, olivat avajaiset mieles-

täni todella hyvä kokemus, sillä en ole ikinä aikaisemmin päässyt näkemään mitään järjes-

telmiämme oikeassa käytössä. Erityisesti minua jännitti ajatus siitä, että joku kassois-

tamme alkaisi jumittamaan kesken avajaisten. 

 

Vierailun ensimmäinen puolikas meni myymälän puolella itse avajaisissa. Avajaisissa mi-

nun ja paikalla olleiden kollegoideni tehtävänä oli jakaa ensimmäiselle 300:lle asiakkaalle 

yllätyspussukka. Ovien avaamisen jälkeen ei ensimmäiseen tuntiin ehtinyt pussien jakami-

sen lisäksi oikein muuta ajattelemaankaan, joten jännitykselle ei onneksi jäänyt aikaa. 

 

Vierailun toinen puolikas meni asiakkaan kanssa palaverissa. Suunnittelimme palaverissa 

asiakkaan kanssa heille uudenlaista kanta-asiakaskortti -järjestelmää nykyisen tilalle. En 

ole aikaisemmin ollut asiakkaan kanssa suunnittelemassa uusia toiminnallisuuksia, ja siksi 

ehkä yllätyinkin hiukan siitä, miten hyviä ehdotuksia asiakkaan puolella keksitään. 
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Kehittäjänä jää usein sokeaksi sille, miten tuotetta oikeasti käytetään tai miten toiminnalli-

suuksien käyttö esimerkiksi kiireessä muuttuu. Veikkaan, että oppimiskokemuksena olisi 

hyvä joskus päästä käyttämään järjestelmää asiakkaan oikeassa työympäristössä. 

 

Perjantai 16.3.2018 

 

Meillä oli tänään toimistolla hieman rauhallisempi päivä. Vietin suurimman osan päivästä 

kehitystiimin kanssa palaverissa, jossa suunnittelimme ja aloitimme toteuttamaan ratkai-

sua maksupääte-palveluntarjoajan rajapintaan. Toteutuksella alkaa olla hivenen kiire, sillä 

sen pitäisi olla vietävissä tuotantoon ensi kuun alussa. Tähän asti isoimpana ongelmana 

on ollut se, että emme ole saaneet maksupäätteiden ja palvelimien välisiä yhteyksiä toimi-

maan oikein. 

 

Aloitimme ongelman selvittämisen tänään asentamalla yhteyksiä hallitsevan sovelluksen 

Azuressa pyörivälle virtuaalikoneelle. Azuren käytön tarkoituksena on sulkea pois mahdol-

lisuus siitä, että sisäisen verkon suojaus estäisi tiedon liikkumisen. Jouduimme Azuren li-

säksi viemään maksupäätteen pois sisäisestä verkosta kytkemällä se kiinni 4G-reititti-

meen. 4G-reitittimeen kytkemisen jälkeen yhteydet toimivat hyvin ja saimme demosovel-

luksesta testitapahtuman menemään läpi. Tulen luultavasti viettämään ensi viikolla enem-

män aikaa itse toteutuksen parissa, sillä tänään suurin osa työajastani meni yhteyksien 

selvittämisessä. Ensi viikolle jää myös Legacy A -järjestelmän ulkoasun viimeistely loppu-

viikosta olevaa asiakasdemoa varten. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Kulunut viikko oli huomattavasti muutamaa edellistä työviikkoa rauhallisempi viikko. Edelli-

set viikot ovat vierähtäneet SaaS-sovelluksen tuotteistamisen viimeistelyssä, sekä asia-

kasdemon suunnittelussa. Tähän asti työvastuuni on pääosin ollut SaaS-sovelluksessa, 

joten sen valmistuttua olen päässyt takaisin rästissä olevien tehtävien pariin ja muiden so-

velluksien opiskeluun. 

 

Huomasin tällä viikolla React Routerin ongelmaa korjatessa, että osaamiseni kyseisestä 

kirjastosta on hiukan vajavainen. Olisin kirjaston oppimisen kannalta halunnut tehdä sitä 

käyttäen ensin pienen harjoittelusovelluksen, sillä React Routerin dokumentoinnissa kom-

ponenttien vieminen sisäänkirjautumisen taakse vaikutti melko monimutkaiselta, mutta ai-

kani ei aikaisemmin riittänyt parempaan perehtymiseen. React Routerin käyttämisestä kir-

jaston dokumentoinnin pohjalta teki hankalaa aluksi se, että esimerkkikoodi on kirjoitettu 
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JavaScript-kielellä, mutta käytämme sovelluksessa TypeScript-kieltä. TypeScriptin tarkoi-

tus on tuoda JavaScriptiin kehittämistä helpottavia ominaisuuksia, kuten muuttujien tyypit-

tämisen, sekä koodin kääntyessä tapahtuvan virheiden hallinnan. Vaikka TypeScript on 

JavaScriptin ympärille tehty kieli, tuovat TypeScriptin ominaisuudet kielien välille pieniä 

muutoksia, joista on esimerkkinä kuvassa 1 kuvattu muuttujan luominen. (Tutorialspoint). 

Aion tutustua React Routerin dokumentaatioon tulevaisuudessa paremmin, jotta saisin 

mahdollisesti sitä koskevat ongelmat nopeammin ratkaistua.  

 

 

Kuva 1 JavaScript ja TypeScript muuttujan luominen 

 

Huomasin tällä viikolla Legacy A ulkoasua tehdessä osaavani hahmottaa nykyään parem-

min suoraan WPF -koodista, miten komponentit asettuisivat ruudulle. Ymmärtämistä on 

auttanut se, että olen WPF:n komponentteja selaillessa koittanut sisentää koodia parem-

min luettavaan muotoon, jonka ansiosta näen helpommin missä kohtaa komponenttia 

muokattava elementti sijaitsee. 

 

3.2 Seurantaviikko 2 

Maanantai 19.3.2018 

 

Työpäivä oli tänään minun osaltani normaalia työpäivää hiljaisempi. Legacy A -kassajär-

jestelmä on menossa torstaina asiakkaalle demottavaksi. Demottavan kassajärjestelmän 

toiminnallisuuksien testaaminen aloitettiin tänään ja samalla testataan ja tarkistetaan, että 

kaikki toiminnallisuudet ovat läsnä ja toimivat uudessa layoutissa. En saa viedä enää uu-

simpia layoutin muutoksia demottavaan kassaan, joten vietin suurimman osan päivästäni 

layoutin edistämisen sijaan kassajärjestelmää opiskellessa. 

 

Aloitin päiväni seuraamalla maksupääteintegraation edistymistä. Tällä hetkellä Legacy A –

järjestelmässä maksupäätteet ovat tiukasti kiinni järjestelmän koodissa. Koodissa kiinni 

olemisen takia uusien maksupäätetoimittajien ja/tai maksupääteratkaisuiden liittäminen 

järjestelmään on työlästä. Osana uuden maksupääterajapinnan integraatioprojektia 

olemme päättäneet tehdä maksupäätteitä koskevasta koodista modulaarisemman. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että kassanjärjestelmän koodissa maksupäätetapahtumista 
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tehdään geneerisiä tapahtumia, joihin maksupäätekohtaiset parametrit tai funktiot voidaan 

parametroida. 

 

Jälkimmäisen, ja suurimman, osan päivästä vietin auttaessa viimeistelemään demotta-

vaksi menevän kassajärjestelmän ja kassaraudan asennusta. Vaikka asennustyöt eivät 

minulle oikeastaan kuulukaan, tulee minun pystyä olemaan tulevaisuudessa tarvittaessa 

asennustiimin tukena. Asennustöitä seuratessa näen samalla myös miten eri sovelluk-

semme osat ovat toisiinsa yhteydessä. Meillä on palvelimilla todella monta erilaista tietoa 

hallitsevaa ja/tai liikuttavaa sovellusta, joiden tehtävistä en vielä ole täysin kartalla. 

 

Tiistai 20.3.2018 

 

Tänään oli taas hiukan rauhallisempi päivä, joten jatkoin Legacy A -kassajärjestelmän ul-

koasun päivittämistä. Olen saanut nyt päivitettyä oletusnäkymän oikean näköiseksi, jonka 

lisäksi olen aloittanut eri dialogi-ikkunoiden päivittämisen. Ikkunat ovat mielestäni pääosin 

hyvän näköisiä ja suurin osa tekemistäni muutoksista ovatkin dialogeissa olevien kompo-

nenttien asettelua paremmin luettavaan muotoon. Huomasin tänään, että saan tehtyä ik-

kunoihin haluamiani muutoksia jo paljon entistä nopeammin. Sommittelun hahmottamista 

auttoi huomattavasti se, että opin tänään WPF:ssä miten StackPanel toimii. En kuitenkaan 

vielä osaa käyttää StackPanelia täysin oikein, sillä tähän asti kaikki tekemäni asettelut 

ovat tapahtuneet Grid:ssä. 

 

Sain kuulla tänään, että yksi tiimini Java-pohjaisia sovelluksia kehittävä työkaveri on mur-

tanut jalkansa ja jää sen takia joksikin aikaa sairaslomalle. Kuulen huomenna lisää siitä, 

miten tapaturma vaikuttaa nykyisiin työtehtäviini. Alustavasti luulisin kuitenkin, että työka-

verini työtehtävät siirtyvät hänen sairaslomansa ajaksi minulle. 

 

Keskiviikko 21.3.2018 

 

En saanut vielä tänäänkään varmaa tietoa siitä, tulenko ottamaan kollegani sairasloman 

aikana vastuun hänen kehittämistään sovelluksista. Aloitin tänään varmuuden vuoksi kui-

tenkin tutkimaan järjestelmiin tehtyjä muutoksia. Minulle on alustavasti puhuttu, että tulisin 

ottamaan vastuun sähköiseen allekirjoittamiseen tehdystä sovelluksesta, joten päätin tut-

kia tänään pääosin kyseiseen sovellukseen tehtyjä muutoksia. 

 

Sähköisen allekirjoituksen sovelluksen ideana on ottaa henkilön allekirjoitus allekirjoitus-

paneelilta ja arkistoida se asiakkaan arkistoon. Olen aikaisemmin ollut sovelluksen kehi-

tyksessä mukana noin kahdeksan kuukautta sitten. Tehtäviini kuului aikaisemmin koodiin 
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tutustumisen ohella sovelluksen testaaminen ja pienten bugien korjaaminen. En kuiten-

kaan kerennyt aikaisemmin olemaan kehityksessä mukana kovin kauan, sillä SaaS-sovel-

luksen kehittäminen ja Legacy A -järjestelmän kehitys nousivat minun osaltani korkeam-

malle prioriteetille. 

 

Käytin osan päivästä myös palautellen mieleen Javan syntaksia. Olen ohjelmoinut Javaa 

viimeksi noin puoli vuotta sitten, joten se oli aluksi hieman hakusessa. Tutkin Javaa kerra-

tessa myös, miten Javaan sen kahdeksannessa versiossa tullut Stream-funktio toimii. En 

ole vielä aivan varma minkälaista lisäarvoa Stream-funktio voi sovelluksessa tuoda, mutta 

haluaisin kuitenkin ottaa sen mahdollisuuksien mukaan käyttöön, sillä olen lukenut 

Streamista paljon hyvää. 

 

Torstai 22.3.2018 

 

Käytin tänään suurimman osan päivästäni seuraten kehityspäällikköni ohjelmointia hänen 

kehittäessään Legacy A:han uutta maksupääterajapintaa. Tarkoituksena minun oli oppia 

lisää Legacy A -kassajärjestelmän lähdekoodista, sekä saada tietämystä siitä, miten vas-

taavia ulkopuolisia järjestelmiä saadaan integroitua järjestelmäämme. 

 

Tämänhetkisessä integraatiossa palveluntarjoaja on meille entuudestaan tuttu, ja meillä 

on heidän maksupäätteitään Legacy B -kassassa käytössä. Legacy A:n tapauksessa 

maksupäätetarjoajalta on kuitenkin käytössä uusi rajapinta, johon siis kehitämme tällä het-

kellä ratkaisua. Uusi rajapinta mahdollistaa maksupäätteen käytön niin, että pääte voi olla 

kassatietokoneessa kiinni joko COM-portilla, tai niin, että maksupäätteen kanssa keskus-

tellaan palvelimella sijaitsevan välittäjän kautta. Legacy A:n tapauksessa järkevämpää on 

toteuttaa COM-portin läpi käytävä keskustelu, sillä silloin kassajärjestelmä voi keskustella 

maksupäätteen kanssa suoraan ilman internetyhteyttä. On ollut todella mielenkiintoista 

nähdä, miten COM-portin läpi keskustellaan maksupäätteen rajapinnan kanssa heksade-

simaaleilla ja numerosarjoilla. 

 

Sain kuulla tänään, että tämänpäiväisen asiakasdemon pohjalta asiakas on päättänyt ot-

taa Legacy A -kassajärjestelmämme käyttöön. Demoon mennessä oli vielä vähän epävar-

maa millä raudalla asiakas tulisi ottamaan Legacy A -järjestelmän käyttöön. Isoin minua 

koskeva epävarmuus oli se, tuleeko asiakkaalla olemaan tuotannossa kosketusnäyttö vai 

ei. Legacy A:n ulkoasu on suunniteltu kosketusnäyttöä varten, joten käyttötavan vaihtami-

nen näppäimistöllä käytettäväksi olisi vaatinut minulta melko paljon tekemistä. Asiakas va-

litsi ”onnekseni” kosketusnäytön, mutta minun pitää kuitenkin tehdä vielä ensi viikolla hie-

man asiakaskohtaisia muutoksia layouttiin. 
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Perjantai 23.3.2018 

 

Minulla oli tänään vapaapäivä. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Kirjoitin kuluneella viikolla mielestäni aika vähän koodia. Suurin osa kuluneen viikon oppi-

misesta oli enemmän järjestelmiemme kokonaisuuden oppimista ja ymmärtämistä, sekä 

kokeneempien kehittäjien seuraamisen kautta oppimista, kuin sovelluskehityksessä vas-

taan tulleiden ongelmien ratkomista ja sen kautta oppimista. 

 

Kuluneen viikon isoin tehtävä oli saada Legacy A -kassan maksupääteintegraatiota kos-

keva kokonaisuus geneerisemmäksi, jotta saisimme maksupääterajapintoja koskevat koo-

dit omiksi kokonaisuuksiksi. Omien kokonaisuuksien modularisoinnin hyöty on siinä, ettei 

tulevaisuudessa järjestelmän koodissa tarvitse kirjoittaa uusia maksupääterajapintoja var-

ten sovelluksen keskeistä koodia uusiksi. Modulaarisuuden myötä myös sovelluksen ke-

hittäminen helpottuu, sillä isojen kokonaisuuksien sijaan pienempiä osia on helpompi ym-

märtää, suunnitella ja testata. Modulaarisen sovelluksen muita hyötyjä ovat myös esimer-

kiksi modulaaristen osien kierrättäminen, sekä ongelmien selvittämisen ja korjaamisen 

helpottuminen (Keil). 

 

Vastuu ulkoasujen suunnittelusta ja toteutuksesta on minulle todella uusi juttu. En ollut 

juurikaan ulkoasuntoteutuksen kanssa tekemisissä ennen nykyiseen tiimini siirtymistä, ja 

opinnoissanikin olin yleensä toteuttamassa backendin puolta. SaaS-sovelluksen fronten-

din kehittäminen oli minulle oikeastaan ensimmäinen kosketus ulkoasuntoteutukseen. Mi-

nua pelotti aluksi Legacy A -sovelluksen ulkoasun uudistaminen myös siksi, että en ollut 

aikaisemmin kehittänyt työpöytäsovelluksia, saati sitten niiden ulkoasuja. Olen kuitenkin 

onnekseni huomannut, että ainakin WPF:llä tapa toteuttaa ulkoasuja on aika samanlainen 

web-sovellusmaailman Grid-asettelun kanssa. Olen huomannut yhtäläisyyksiä myös 

WPF:n ja Reactin välillä. WPF:ssä sovelluslogiikassa sijaitseva tieto saadaan sidottua ul-

koasuun, ja tätä tiedon sitomista kutsutaan Data Bindingiksi. Data Bindingin avulla oikein 

määriteltyyn tietoon kohdistuvat muutokset näkyvät suoraan käyttäjälle. Data Binding an-

taa myös käyttäjälle mahdollisuuden muokata sovelluslogiikassa sijaitsevaa tietoa esimer-

kiksi tekstikentän kautta (Microsoft, 2017). XAML:ssa tapahtuva Data Binding muistuttaa 

minusta React.js:n JSX:ssä tapahtuvaa React-komponentin Statessa olevan tiedon muok-

kaamista, ja uskonkin että Reactin oppimisesta on ollut todella paljon hyötyä WPF:n oppi-

misen kanssa. 
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3.3 Seurantaviikko 3 

Maanantai 26.3.2018 

 

Tänään tavoitteenani on päästä aloittamaan viime viikolla asiakasdemossa esille tulleita 

muutoksia Legacy A -järjestelmään. Uuden asiakkaan myötä olemme miettineet asiakas-

kohtaisten layouttien viemistä versionhallintaan, sillä ne ovat tällä hetkellä tallessa erillään 

omassa pilvessämme. Minulla on tänään varattuna kalenteriin myös toisen asiakkaan toi-

mitusta varten pidettävä suunnittelupalaveri sekä viikkopalaveri. 

 

Sain tänään toteutettua kaksi neljästä asiakasdemossa esitetystä muutospyynnöstä en-

nen palaverien alkua. Muutokset olivat yksinkertaisia päänäytön ulkoasua koskevia muu-

toksia. Huomiselle jäi vain yksi kassajärjestelmän koodiin tehtävä muutos, sillä neljäs 

muutos on vielä pohdinnassa. 

 

Loppupäiväni vierähti suurimmilta osin asiakastoimituksen suunnittelupalaverissa ja viik-

kopalaverissa. En ole mielestäni aikaisemmin ollut vastaavanlaisessa toimituksen suunnit-

telupalaverissa. Mielestäni oli erittäin mielenkiintoista saada tietää miten ja mitä toimituk-

sesta laskutetaan, ja kuinka monivaiheinen iso toimitus voi olla. Asiakas on siis vaihta-

massa uuteen ERP-järjestelmään, ja samalla vaihtaa vanhan kassan toimittajasta meihin. 

 

Koitin vielä palaverien jälkeen asentaa käytöntuen ohje- ja komento-palvelinkoneellemme 

IIS:in FTP-palvelua korvaamaan verkkolevyn mappaamista, sillä verkkolevyn mappaami-

nen ei ole viime aikoina enää jostain syystä onnistunut. Epäilimme toimimattomuuden 

syyksi yrityksemme tietoturvapolitiikan kiristymisestä johtuvaa palomuurin asetusten muu-

tosta, ja tarkoituksena oli koittaa ohittaa uudet palomuurin säännöt FTP-palvelun asetuk-

silla. En kuitenkaan saanut FTP:tä toimimaan, joten joudumme miettimään parempana 

ajankohtana jotain muuta ratkaisua. 

 

 

Tiistai 27.3.2018 

 

Aamupäivän tavoitteena on toteuttaa eilen tekemättä jäänyt kolmas muutospyyntö. Muu-

tospyynnön myötä Legacy A -kassajärjestelmässä ”Käsihinta”-toiminnallisuus osoittaa ole-

tuksena viimeisimpään lisättyyn myyntiriviin. Tällä hetkellä kassajärjestelmä antaa käyttä-

jälle ilmoituksen, jos yhtään myyntiriviä ei ole valittu ennen ”Käsihinta”-napin painallusta. 
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Sain ”Käsihinta”-nappia koskevan muutoksen aamulla valmiiksi. Aikaisemmassa toteutuk-

sessa käyttäjän kuittinäkymästä on valittu myyntirivi, jolloin koodin puolella näkymän ”Se-

lectedItem”-attribuuttiin on tallennettu valittu rivi. Muutostani vaikeutti se, että käyttäjän 

kuittinäkymä on koodin puolella lista erilaisia luokkia, kuten esimerkiksi maksurivejä ja 

myyntirivejä. Tästä syystä en voinut ottaa vain listan viimeistä riviä ja tallettaa sitä ”Selec-

tedItem”:ksi vaan jouduin käymään listan läpi koodissa. Toteutin listan läpikäymisen C#:n 

System.Linq-kirjastosta löytyvällä ”Where”-metodilla, jolloin pystyin kirjoittamaan koodissa 

SelectedItem = {Lista}.Where(x => x.{Oikeanlainen olio}).Last(). Koodin pätkä palauttaa 

kuittinäkymän listasta listan viimeisen oikeanlaisen olion. En ole aikaisemmin käyttänyt 

Linq-kirjaston metodeja, ja olinkin todella yllättynyt siitä, kuinka helppoa listan suodattami-

nen sillä oli. 

 

Loppupäivänä tutkin sitä, miten saisimme tänään postissa tulleet uudet Bluetoothilla toimi-

vat kuittitulostimet ja viivakoodinlukijat toimimaan Legacy A -järjestelmässä. Onnekseni 

laitteiden valmistajat ovat tehneet laitteille OPOS-ajurit, joiden avulla laitteiden liittäminen 

järjestelmäämme pitäisi olla helppoa. En saanut kuitenkaan tänään omalla tietokoneellani 

laitteita toimimaan oikein, mutta sovin käyväni laitteiden asennuksen läpi huomenna tiimini 

laiteasiantuntijan kanssa. 

 

Keskiviikko 28.3.2018 

 

Minun tämän päivän tavoitteena on saada eilen tulleet Bluetoothilla toimivat viivakoodinlu-

kijat ja kuittitulostimet testattua järjestelmässämme. Toivon oppivani tänään, miten OPOS 

-ajurit toimivat, sillä OPOS on todella keskeinen osa oheislaitteiden toimivuutta. 

 

En saanut kuittitulostinta jostain syystä toimivaan oikein. Asettaessani tulostimen diagnos-

tiikkatilaan näen kuittidatan tulostuvan kuitille, mutta normaalissa tilassa kuitti tulostuu tyh-

jänä, ja vain viivakoodi näkyy. Vietän huomisen aamupäivän vielä kuittitulostimen parissa, 

sillä vaikka sen toimimaan saaminen ei ole pakollista, olisi silti hyvä, jos se saataisiin toi-

mimaan järjestelmässämme. 

 

Torstai 29.3.2018 

 

Tavoitteenani on tänään saada Bluetooth-kuittitulostin toimimaan Legacy A -järjestelmäs-

sämme. Kuittitulostin on meillä testilaitteena, joten onnekseni sitä ei ole luvattu toimitetta-

vaksi asiakkaillemme. En osaa sanoa minkä takia laitteen OPOS-ajurit eivät toimineet 

suoraan Legacy A -kassajärjestelmässämme, mutta luulen paikantaneeni vian kuittitulosti-

men merkistöön. 
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En saanut työpäivän aikana kuittitulostinta toimimaan järjestelmässämme. Vikaa selvitel-

lessä opin, että vaikka oheislaitteelle olisi OPOS-standardien mukaiset ajurit, itse laite ei 

välttämättä fyysisesti tue kaikkia standardin mukaisia komentoja. Uusi kuittitulostin ei esi-

merkiksi tue kuitin automaattista leikkaamista, vaikka toiminnallisuus onkin määritetty 

standardissa. 

 

Sain kuittitulostimen tulostamaan tietoa ajureiden mukana tulleella testisovelluksella. Tes-

tisovelluksessa on mahdollista käyttää laitteen omia, OPOS-standardista eroavia ajureita. 

Laitteen omilla ajureilla merkistön muuttaminen halutuksi onnistuu helpommin, ja luulen 

edelleenkin, että tulostin tulostaa OPOS-ajureilla kuitin, mutta väärän merkistön takia mer-

kistön merkit näkyvät tyhjinä. Sovin kehityspäällikköni kanssa, että yritän saada kuittitulos-

tinta toimimaan vielä tiistaina, minkä jälkeen koitamme tarvittaessa toisen valmistajan 

Bluetooth-kuittitulostinta. 

 

Perjantai 30.3.2018 

 

Vapaapäivä, pitkäperjantai. 

 
Viikkoanalyysi 

 

Olin kuluneella viikolla paljon tekemisissä OPOS-standardin kanssa. OPOS on ensimmäi-

nen laajasti käyttöönotettu kassalaitteiston oheislaitestandardi, jonka toteutuksessa ovat 

olleet mukana Microsoft, NCR, Epson ja Fujitsu-ICL. OPOS-standardin kehittämisen pe-

rustana on ollut tarve helpottaa oheislaitteiden integroitumista Windows-käyttöjärjestel-

mään (MCS, 2009). Ilman OPOS-standardia ja oheislaitteille oheislaitevalmistajien teke-

miä OPOS-ajureita joutuisimme tekemään jokaista oheislaitetta varten uudet integraatio-

rajapinnat järjestelmiimme. Legacy A -järjestelmässämme oheislaitteita hallitaan oheislait-

teen OPOS-ajureissa annetun laitteen nimen perusteella. Oheislaitteen OPOS-ajuri kirjoit-

taa laitteen nimen tietokoneen rekisteriin (MCS 2, 2015). 

 

Legacy A -kassajärjestelmä on toteutettu .NET:llä, joten järjestelmässämme on tarkemmin 

määriteltynä käytössä UnifiedPOS-standardien pohjalta luotu ”POS for .NET”-kirjasto. 

POS for .NET:iä voidaan verrata OPOS-standardin ajureihin, mutta POS for .NET:ssä on 

OPOS:sta puuttuvia lisätoiminnallisuuksia ja valmiiksi luotuja apuluokkia. Microsoft (Micro-

soft 2, 2017) listaa POS for.NET v1.14.1 dokumentaatiossa POS for .NET kirjaston hyö-

tyjä: 
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- Helppokäyttöinen ja yhtenäinen rajapinta POS-oheislaitteiden ja .NET Fra-
meworkin välille. 

- Etukäteen luotuja rajapintoja ja luokkia, jotka auttavat toimittajaa toteuttamaan 
ratkaisuja eri oheislaitteille. 

- Täysin yhteensopiva UnifiedPOS-standardin kanssa. 
- Yhteensopivuus Windowsin Plug and Play -toiminnallisuuden kanssa. 

 

Oheislaitevalmistajien ajurit ovat kokemukseni mukaan yleensä aina OPOS-ajureita, joten 

kuluneella viikolla olleet ongelmani kuittitulostimen ajureiden kanssa voivat johtua myös 

OPOS- ja POS for .NET -ajureiden yhteensopimattomuudesta, sillä vaikka ne molemmat 

ovatkin UnifiedPOS-standardiin pohjautuvia, ne eivät ole sama kirjasto. Epäilen ongelman 

olevan kuitenkaan POS for .NET, sillä laitevalmistajan sivuilla OPOS-ajurin vaatimuksissa 

nimetään POS for .NET v1.12. Pääsen ensi viikolla toivottavasti tutkimaan järjestel-

mämme lähdekoodia tarkemmin, ja sitä kautta tutustumaan POS for .Net:iin ja UPOS:iin 

paremmin. 

 

Pääsin kuluneella viikolla tekemään taas pieniä muutoksia Legacy A -kassajärjestelmään. 

Haluaisin enemmän vastuuta järjestelmän jatkokehittämisessä, mutta meillä ei ole tällä 

hetkellä siihen tarpeeksi aikaa ja resursseja. Toivon pääseväni viikolla toteutetun muutok-

sen kaltaisilla pienillä töillä paremmin mukaan C#-kieleen ja .NET:iin. Opin alkuviikosta 

käyttämään C#:n Linq-kirjastoa. Javassa ei ollut ennen Java 8:ssa tulleita Streameja mi-

tään Linq:n kaltaista, enkä ole kerennyt toteuttamaan muutaman viikon takaista Streamien 

opettelua lukuun ottamatta Streamilla vielä mitään, joten minulle ei ollut entuudestaan ko-

kemusta Linq:n kaltaisesta kirjastosta. 

  

Pienien muutosten kautta uusien kirjastojen oppiminen tulee minulle varmasti helpom-

maksi kuin suoraan isomman kokonaisuuden työstäminen, mutta minua silti kuitenkin tur-

hauttaa katsoa vierestä, kun muutamalle kollegalleni kertyy hirveästi tekemistä, eikä osaa-

misestani saada vielä kaikkea hyötyä irti kehitystehtävissämme. 

 

3.4 Seurantaviikko 4 

Maanantai 2.4.2018 

 

Vapaapäivä, pääsiäinen. 

 

Tiistai 3.4.2018 

 

Tavoitteenani tänään on selvittää Bluetooth-kuittitulostimen toimimattomuutta. Asennan 

tänään kuittitulostimen ajurit uudelleen ja katson Legacy A -järjestelmän koodista, että 
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siellä ei ole mitään määrityksiä, jotka voisivat vaikuttaa OPOS-toimintaan. Työpäivän lo-

pussa minulla on vielä viikkopalaveri. 

 

Löysin aamupäivällä versionhallintaa tutkiessa OPOS-kuittitulostimia varten tehdyn testi-

sovelluksen. Testisovelluksen avulla voin paremmin seurata mitä kuittitulostimen koodissa 

tapahtuu. Koitin tulostaa Bluetooth-kuittitulostimelle testisovelluksella testidataa, mutta tu-

lostaminen ei toiminut. Päätin testata testisovellusta vielä toisen laitevalmistajan kuittitu-

lostimella, jotta saisin selville, toimiiko testisovellus ylipäätänsä. Onnekseni toinen kuittitu-

lostin tulosti tekstiä normaalisti, joten pystyin jatkamaan Bluetooth-tulostimen testausta 

testisovelluksella.  

 

Toisen valmistajan tulostimen testaamisen jälkeen jatkoin Bluetooth-kuittitulostimen tes-

taamista asentamalla kuittitulostimen ajurit uudelleen. Uudelleenasennuksen jälkeen testi-

sovelluksessa ilmennyt virhe vaihtui toiseen, merkistöä koskevaan, virheeseen. Lisäsin 

testisovelluksessa tulostettavan datan etuliitteeksi Bluetooth-kuittitulostimen dokumentaa-

tiossa määritetyn merkistön, jonka jälkeen kuittitulostin alkoi tulostamaan testidataa. 

OPOS-ajurissa kuitille tulostettavaa tietoa ohjataan varsinaisen datan etuliitteenä olevilla 

merkkijonoilla. Tarkistan huomenna, ettei nykyisessä OPOS-integraatiossamme määritetä 

tulostettavan datan eteen etuliitteellä jotain merkistöä, jota uusi kuittitulostin ei tunnista. 

Aloitan tekemään huomenna Legacy A -järjestelmään testiversiota OPOS-integraatiosta, 

jossa merkistön etuliite on parametroituna tietokantaan.  

 

Keskiviikko 4.4.2018 
 

Tämän päivän tavoitteena on saada selvitettyä, ja mahdollisuuksien mukaan korjattua, 

Bluetooth-kuittitulostimen toimimattomuus Legacy A -järjestelmässä. Aion testailla 

Bluetooth-kuittitulostinta ja toimivaa kuittitulostinta eilen löytämälläni testisovelluksella. 

Testisovellus käyttää Legacy A -järjestelmässä käytettävää laitekirjastoamme, testatessa 

yksinkertaisemmalla sovelluksella minun on helpompi määrittää missä päin laitekirjastoa 

mahdollinen vika on. 

 

Asensin aamupäivän aikana työkoneelleni oheislaitteita hallitsevan palvelun (Windows 

Service). Palvelu hakee tietokannassa määritetyt oheislaitekirjastot käyttöön ”Global As-

sembly Cachesta”, johon olin vienyt laitekohtaiset kirjastot scriptillä. Oheislaitepalvelulla 

sain Legacy A -kassajärjestelmän tulostamaan vanhojen kuittien kuittikopioita, mutta uu-

det, maksun jälkeiset, kuitit eivät tulostuneet. Koitin jatkaa vian etsimistä testisovelluksen 
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puolella, mutta testisovellus ei enää toiminut oikein. Visual Studiossa määrittämäni break-

pointit eivät enää osuneet. Visual Studio kertoi syyksi, että Visual Studiossa auki olevalle 

tiedostolle ei ole ladattu symboleja. 

 

Visual Studion projektinäkymän mukaan projektissa oli käytössä projektin hakemistosta 

löytyvä oheislaitekirjasto, mutta debug-tilassa Visual Studio latasi kuitenkin ”Cachessa” 

olevan kirjaston. Olin luullut, että Visual Studiosta ajettaessa kirjastoja etsitään ensin pro-

jektin määritysten mukaisesta paikasta ja vasta sitten ”cachesta”. Näyttää kuitenkin siltä, 

että sovellusta suorittaessa kirjastot haetaan ensisijaisesti ”cachesta”. 

 

Poistin oheislaitteet Global Assembly Cachesta, jonka jälkeen breakpointit osuivat jälleen 

oikein. Sain Bluetooth-kuittitulostimen vian määritettyä OPOS:n PrintMemoryBitmap-meto-

diin. Kuittitulostimen dokumentoinnin mukaan laite pystyy suorittamaan PrintMemoryBit-

map-metodin, mutta testissäni metodia kutsuttaessa laite antoi virheen, jonka mukaan 

metodia ei tueta. Tutkin huomenna vielä paremmin PrintMemoryBitmap-metodin toimi-

vuutta Bluetooth-tulostimessa, sekä mahdollista väliaikaista ratkaisua. 

 

Torstai 5.4.2018 

 

Minun tämän päivän tavoitteeni on saada Bluetooth-kuittitulostin toimimaan Legacy A -

kassajärjestelmässämme. Aion koittaa saada PrintMemoryBitmap-metodin toimimaan, 

sillä logon tulostaminen olisi parempi ratkaisu kuin ”workaround”, jossa kuvallisen logon 

sijaan kuitille tulostetaan yrityksen nimi tekstinä. 

 

Sain aamupäivän aikana Bluetooth-kuittitulostimen tulostamaan oikean näköisiä kuitteja 

ilman PrintMemoryBitmap-metodin käyttöä. PrintMemoryBitmap-metodi ottaa ohjelmiston 

muistissa olevan, esimerkiksi Base64-koodatun, kuvan ja kääntää sen laitteen OPOS-aju-

reissa tulostettavaksi kuvaksi. Jostain syystä kuvan tulostaminen Bluetooth-kuittitulosti-

mella koskee juuri muistissa olevan kuvan tulostamissa, sillä suoraan hakemistosta tulos-

tettavan kuvan laite tulostaa ongelmitta PrintBitmap-metodilla. Emme voi käyttää ratkai-

sussa PrintBitmap-metodia, sillä kuva määritellään kassajärjestelmän parametreissa, josta 

se lähetetään Base64-koodattuna tai binäärimuodossa oheislaitepalveluumme. En har-

mikseni saanut PrintMemoryBitmappia millään toimimaan, joten päätimme kehityspäällik-

köni kanssa, että tätä tiettyä kuittitulostinta käytettäessä kuvallisen logon vaihtaminen 

tekstilliseen logoon on parempi ratkaisu, kuin kuittitulostimesta luopuminen. 

 

Sain loppupäivästä toteutettua uutta kuittitulostinta koskevan koodin valmiiksi. Toteutus on 

tehty nyt niin, että oheislaiteasetuksissa voidaan määritellä, tulostetaanko logo tekstinä vai 
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kuvana. Parametroin myös kuittitulostimessa käytettävän fontin, sillä uusi Bluetooth-kuitti-

tulostin ei jostain syystä tulosta oikein, ellei sille määritellä fonttia. 

 

Perjantai 6.4.2018 

 

Minun tämän päivän tavoitteeni on asentaa oheislaitteiden hallintasovellus tietokoneelle, 

joka on menossa ensi viikon tiistaina asiakkaalle koulutustilaisuuteen. Oheislaitteiden hal-

lintasovellukseen asennettavaksi kuuluu eilen tekemäni ratkaisu, jonka avulla uusi 

Bluetooth-kuittitulostin toimii Legacy A -kassajärjestelmässämme. Tiistaina koulutuksessa 

oleva tietokone tulee tulevaisuudessa olemaan asiakkaalla messukäytössä kassana, ja 

asiakas on toivonut siihen käytettäväksi langatonta kuittitulostinta. 

 

Tiistaina koulutettavaksi lähtevä kassa käyttää uudempaa versiota oheislaitteiden hallinta-

sovelluksestamme. Vietin aamun viemällä eilen toteuttamani ratkaisun uudempaan oheis-

laitteiden hallintasovellukseen. Vaikka uudemmassa hallintasovelluksessa on hieman eri-

lainen, geneerisemmäksi tehty, kuittitulostinratkaisu, eilisten muutosten vieminen uuteen 

sovellukseen ei ollut iso työ. Huomasin oheislaitteiden hallintasovellusta kääntäessä, että 

osa sen komponenteista käyttää uudempaa versiota POS for .NET –kirjastosta sekä .NET 

Frameworkistä. Sain testisovelluksen toimimaan uudemmilla kirjastoilla, mutta kehitys-

päällikköni mielestä olisi turvallisempaa käyttää vanhempia kirjaston versioita, sillä esi-

merkiksi uuden Bluetooth-kuittitulostimen OPOS-ajurit eivät jostain syystä ole suunniteltu 

uusimmalle POS for .NET -kirjastolle. 

 

En saanut päivän aikana Bluetooth-kuittitulostinta toimimaan asiakkaalle menevällä tieto-

koneella. Toteutus toimii omassa ympäristössäni, mutta asiakkaalle menevällä tietoko-

neella sovellus ilmoittaa virhettä OPOS-laitteen rekisteröinnissä. Virhe on mielestäni sama 

kuin mikä minulla oli tiistaina. Tiistaina ongelmaan auttoi kuittitulostimen OPOS-ajureiden 

uudelleenasennus. Minulla on maanantaina hiukan aikaa saada toteutus toimimaan, muu-

ten asiakkaalle on turvallisempaa viedä koulutustilaisuuteen entuudestaan toimiva kuittitu-

lostin. 

 
Viikkoanalyysi 
 

Vietin tämänkin viikon uuden Bluetooth-kuittitulostimen ja OPOS-ajureiden parissa. Kirjoi-

tin kolmannen seurantaviikon loppupuolella aloittavani uusien Bluetooth-kuittikirjoittimien 

ja viivakoodilukijoiden testaamisen Legacy A -järjestelmässämme. Uusi viivakoodinlukija 

voidaan määrittää asetuksissa toimimaan näppäimistönä, jolloin lukija lukee viivakoodista 

numerosarjan ja päättää lukemisen Enter-napin painallukseen. Käyttötapauksessamme 
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näppäimistöä matkiva toiminnallisuus riittää meille, joten uuden viivakoodin lukijan lisää-

minen Legacy A -järjestelmään ei tuottanut meille ongelmia. 

 

Uusi Bluetooth-kuittitulostimen lisääminen Legacy A -kassajärjestelmäämme on sen si-

jaan osoittautunut odotettua vaativammaksi. Kassajärjestelmämme käyttävät oheislaittei-

den hallintaan erillistä Windows Servicenä suoritettavaa oheislaitehallintasovellusta. 

 

Oheislaitehallinnan sovelluksemme on yksinkertaisesti sanottuna Windows Socket -palve-

lin, joka ottaa vastaan kassalta tulevia viestejä ja muodostaa viestien pohjalta käskyjä 

oheislaitteille. Socket mahdollistaa toiminnallisuutena sen, että Windows Servicenä ajet-

tava oheislaitehallintasovellus avaa tietokoneen lähiverkon porttiin kuuntelijan, johon 

voimme kassalta ottaa yhteyden (Oracle). Toteutuksessamme kassa viestittelee oheislait-

teita hallitsevalle sovellukselle XML-viesteillä, joista oheislaitesovellus muodostaa oheis-

laitteelle suoritettavat komennot. 

 

Sovelluksen suorittaminen Windows Servicenä eroaa jonkin verran ”perinteisen” sovelluk-

sen suorittamisesta. Tämä näkyy esimerkiksi jo kehittämisessä. Palveluna pyörivää sovel-

lusta ei voi suorittaa Visual Studiossa debug-tilassa normaalilla tavalla, sillä palveluksi 

tehty sovellus tulee olla asennettuna järjestelmän palveluksi, ennen kuin sitä voi ajaa ha-

lutulla tavalla. Suoraan Visual Studiossa debug-tilassa suorittamisen sijaan sovellus tulee 

siis olla asennettuna palveluksi, jonka jälkeen palvelun prosessi voidaan liittää Visual Stu-

dioon ja suorittaa siten debug-tilassa (Microsoft, 2017). 

 

Kehitin kuluneella viikolla OPOS-kuittitulostimen kirjastoa. Kuittitulostimen kirjasto on osa 

Windows Servicenä pyörivää oheislaitteiden hallintaa, johon eri laitekirjastot ladataan vie-

mällä ne Global Assembly Cacheen ja määrittämällä oheislaitehallinnan tietokannan para-

metreissa minkä nimistä kirjastoa tulisi etsiä. Sain aikaisemmin viikolla kuittitulostimen toi-

mimaan oikein ajamalla sitä .NET Framework 3.5 versiolla 32-bittiselle järjestelmälle 

käännetyllä oheislaitehallinnan sovelluksella. Kehityskoneellani on POS for .NET kirjaston 

versio 1.12 vaikka kirjaston uusin versio on 1.14, sillä uuden Bluetooth kuittitulostimen 

OPOS ajurit ovat dokumentoinnin mukaan tehty versiolle 1.12. Viedessäni toteutustani 

asiakkaalle koulutukseen lähtevälle tietokoneelle huomasin, että tietokoneella pyörivä 

oheislaitteiden hallinta oli käännetty uudemmalla POS for .NET kirjastolla, joka vaatii .NET 

Frameworkistä version 4. Emme keksineet kehityspäällikköni kanssa syytä sille, miksi asi-

akkaalle menevälle tietokoneelle asennettu oheislaitteiden hallinta on käännetty uudem-

milla versioilla, hänen mielestään uudemman version toteutusta ei ole testattu kunnolla. 
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Käänsin oheislaitehallinnan sovelluksen perjantaina uudestaan .NET Frameworkin versi-

olla 3.5 niin, että sovelluksen käyttämät kirjastot viittaavat POS for .NET versioon 1.12. En 

saanut Bluetooth kuittitulostinta perjantaina toimimaan, mutta luulen ongelman johtuvan 

siitä, miten laitteen OPOS ajuri tallentaa laitteen tiedot Windowsin rekisteriin. 

 

3.5 Seurantaviikko 5 

Maanantai 9.4.2018 

 

Tämän päivän tavoitteeni on saada Bluetooth-kuittitulostin huomista koulutusta varten toi-

mimaan asiakkaalle menevällä tietokoneella. Minulla jäi viime viikolla kesken kuittitulos-

tinta varten tehtyjen muutosten vienti uuteen oheislaitehallintaan sen käännösversion ta-

kia. Kuittitulostimen jälkeen minun pitää vielä tehdä muutama pieni muutos kassan ulko-

asuun. Minulla ei ole tänään viikkopalaveria, sillä esimieheni on sairaslomalla. 

 

Sain aamupäivällä kuittitulostimen toimimaan. Muistin perjantaina kotiin päästyäni, että li-

säsin uuden kuittitulostimen sen OPOS-ajureilla laiterekisteriin, kun tietokoneelle oli vielä 

asennettuna POS for .NET versio 1.14. Kehityskoneellani oli ilmennyt aikaisemmin viime-

viikolla sama virheviesti, mutta en osannut silloin tarkentaa ongelman syytä. Viime viikon 

alkupuolella poistin kaikki laitteet Windowsin rekisteristä ja kaikki OPOS-ajurit koneeltani 

ja asensin ne uudelleen, jolloin kuittitulostin toimi oikein. Olin perjantaina tehnyt laitteiden 

rekisteristä poistamista vaille samat toimenpiteet tuloksetta. Viikonlopun aikana aloin epäi-

lemään ongelman johtuvan siitä, että POS for .NET 1.14 tallentaa laitteen Windowsin re-

kisteriin eri nimellä kuin POS for .NET 1.12. Poistin tänään Bluetooth-kuittitulostimen 

OPOS-konfigurointisovelluksella ensin rekisteristä ja lisäsin sen uudelleen. Uudelleen li-

säämisen jälkeen kuittitulostin alkoi toimia oikein. 

 

En tajunnut viime viikolla, että laitteen poistamisen myötä laite tallentuisi eri tavalla rekis-

teriin. Kuittitulostimen OPOS-konfiguraatiosovellus löysi laitteen Windowsin rekisteristä 

POS for .NET -versiosta riippumatta. Koitin viime viikolla POS for .NET 1.12 version uu-

delleenasennuksen jälkeen käydä tallentamassa laitteen asetukset, mutta se ei näköjään 

riitä. 

 

Toteutuksessani on vielä hiukan parannettavaa, mutta se on kuitenkin nyt tarpeeksi hyvä 

huomista koulutusta varten. Uudessa, geneerisemmässä, tulostinkirjastossa tarve kuitin 

leikkaamiselle tarkistetaan eri tavalla kuin vanhassa kirjastossa. Uusi Bluetooth-kuittitulos-
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tin ei pysty leikkaamaan kuittia ja kaatuu jos leikkaustoimintoa pyydetään. Otin kuittiulko-

asuista huomista koulutusta varten leikkauskohdat pois ja alan huomenna varmaan teke-

mään ongelmalle pidempiaikaista ratkaisua.  

 

Tiistai 10.4.2018 

 

Minun tämän päivän tavoitteena on saada aluille uuden asiakkaan integraatiotyöhön teh-

tävää API-rajapintaa. API-rajapinnan tarkoituksena on ottaa sisään kassalle liikkuvaa 

muutostietoa, eli esimerkiksi uusia tuotteita tai tuotteisiin liittyviä muutoksia, kampanjatie-

toja ja muuta kassalla tarvittavaa tietoa. Tällä hetkellä toteutuksemme on SOAP-rajapinta, 

joka luo tulleesta tiedosta XML-datasetin. Aloitan integraatiorajapinnan toteuttamisen te-

kemällä ensin testisovelluksen, joka lukee tekstitiedostosta JSON-dataa ja lukee sen toi-

seen tiedostoon oikean muotoiseksi XML DataSetiksi. 

 

Käytin suurimman osan päivästä tutkimalla JSON.NET-kirjastoa. Kirjaston käyttö oli al-

kuun mielestäni vähän outoa. Eniten vaikeuksia tuotti JSON-objektin parsiminen Linq:lla, 

sekä jonkin verran hämmennystä aiheutti aluksi myös se, että JSON-objektin attribuu-

teista tulee JTokeneita. Tein vanhojen DataSet XML -tiedostojen pohjalta JSON-testi-

dataa, jota voin käyttää sovelluksen testaamiseen. Sain sovelluksen parsimaan JSON-da-

tan oikein, ja huomiseksi työksi jää JSON:in kääntäminen sovelluksessa DataSetiksi. 

 

Keskiviikko 11.4.2018 

 

Tämän päivän tavoitteeni on saada API-testisovellus valmiiksi tuotetietojen osalta. Sovel-

lus osaa parsia JSON:sta tarvittavat tiedot jo, mutta se pitäisi kääntää vielä DataSetiksi. 

 

Sain aamupäivällä jatkettua JSON-testisovelluksen toteutusta. Testisovelluksessa JSON-

datan sisältä pitäisi tarkistaa minkä tyyppistä tietoa ollaan ajamassa sisään. Tarkoituksena 

on ohjata kaikki asiakkaan kassalle tulevat muutokset saman API Endpointin kautta luetta-

vaksi sisään. Minulla oli aamupäivällä aika paljon vaikeuksia tiedon suodattamisen 

kanssa. Luulin eilen suodattavani tietoa oikein, mutta DataSetiksi kääntäessä sovellus il-

moitti virheellisestä tiedon muodosta. 

 

Jouduin käyttämään aamupäivän jälkeen suurimman osan ajasta auttaen toisen tuotteen 

tuotetoimittajaa heidän integraatiotyössään Legacy A -kassajärjestelmäämme. Integraatio-

projekti on kestänyt jo muutaman vuoden, mutta työtä on oikeasti tehty vain silloin kuin ku-

kakin kerkeää. Tuotetoimittajan järjestelmä on ERP, jossa hallittavien tuote-, kampanja- ja 

asiakastietojen on tarkoitus liikkua järjestelmäämme SOAP-rajapinnan kautta. 
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ERP-toimittajan testeissä hintojen muutostiedot eivät kulkeneet kassoille ollenkaan. Kävin 

palvelimellamme katsomassa, kulkeeko tiedot palvelimellemme. Tiedot siirtyivät oikein 

palvelimelle, joten päätin uudelleen käynnistää palvelun, jonka tarkoituksena on jakaa 

muutostiedot kassoille. Uudelleen käynnistyksen jälkeen tiedot valuivat kassoille. Autoin 

ERP-toimittajaa vielä parin kassan käyttöä koskevan asian kanssa, jonka jälkeen siirryin 

takaisin JSON-testisovelluksen pariin. 

 

Päivällä selvisi, että tällä hetkellä kehittämäni yhden API Endpointin ratkaisu ei vastaa 

sitä, mitä asiakkaalle on dokumentaatiossa aikaisemmin luvattu. Asiakkaan dokumentaati-

ossa tuotteita, asiakkaita ja kampanjoita koskevat tiedot luetaan sisään omien API 

Endpointtien kautta. Tein dokumentaation pohjalta uuden tuote-testidatan. 

 

 

Kuva 2 JSON datan muuntaminen DataSetiksi 

 

Dokumentaation mukaista tuote dataa ei tarvitse suodattaa, joten JSONin kääntäminen 

DataSetiksi sujui helposti JSON.NET-kirjaston JsonConvert.DeserializeObject komennolla 

(Kuva 2). 

 

Torstai 12.4.2018 

 

En vielä aamusta tiedä mitä minun tulisi tänään tehdä. Minulle tuli pyyntö toteuttaa uuden 

asiakkaan ulkoasuun pieni muutos. Ajattelin tehdä pyydetyt muutokset heti aamusta ja 

tehdä sen jälkeen versionhallintaan hakemistot asiakaskohtaisille ulkoasuille. Eri asiak-

kaamme vaativat Legacy A -kassajärjestelmältämme eri toiminnallisuuksia, joten asiak-

kaasta riippuen kassajärjestelmämme ulkoasut saattavat olla jonkin verran erilaisia. Mi-

nulle jäi eilen vähän epäselväksi pitäisikö API Endpointtien tekemistä jatkaa nyt, vai vasta 

sitten kun tuleva asiakasprojekti on ajankohtaisempi. Teen mainitsemani asiat odottaes-

sani kehityspäällikköni palaverin päättymistä. 

 

Sain aamulla ulkoasun muutokset valmiiksi. Asiakkaan ulkoasuun piti tänään lisätä vain 

yksi nappula, joten muutoksen toteuttaminen sujui todella nopeasti. Käytin suurimman 

osan loppupäivästäni API-rajapinnan toteuttamiseen. Päätimme kehityspäällikköni 
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kanssa, että toteutamme API-rajapinnan .NET Frameworkin sijaan .NET Core 2.0:lla. Vi-

sual Studiossa on valmis pohja API-sovellukselle, jota käytin projektin luonnissa apunani. 

.Net Core 2.0:ssa on valmiiksi mukana eilen .NET Frameworkissa käyttämäni NewtonSof-

tin JSON-kirjasto. Minulla oli tänään kuitenkin vaikeuksia saada sovellus muuntamaan 

JSON-tiedon DataSetiksi. Luulin pitkään, että .NET Core ei tue DataSettejä, sillä projektin 

rakenteessa DataSet-tiedosto näytti erilaiselta kuin .NET Frameworkissa. Ongelman 

syyksi ilmeni kuitenkin se, että .NET Core 2.0:n mukana tuleva JSON-kirjasto ei ole kirjas-

ton uusin versio. Vanhempi versio ei pysty kääntämään JSON-dataa tyypitetyksi Data-

Setiksi. Päivitin projektiin uudemman version JSON-kirjastosta, jonka jälkeen sovellus 

toimi halutulla tavalla. 

 

Perjantai 13.4.2018 

 

Työpäiväni tavoitteena on tehdä API-rajapinta tuotteiden osalta valmiiksi, ja lisätä sen jäl-

keen API-rajapinta asiakastietojen muuttamiselle. Sain tuoterajapinnan eilen kääntämään 

JSON-tiedon DataSetiksi, joten tänään toteutettavaksi jäi vain DataSetin XML-tiedoston 

tallennuskansion parametrointi sovelluksen JSON-asetustiedostoon. 

 

Käytin aamupäiväni tutustuen Microsoftin .NET Coren dokumentaatioon. Vaikka mak-

sukomponenttisovelluksemme backend onkin tehty .NET Corella, niin minulla ei ole siitä 

silti kovin vankkaa osaamista. Sain aamulla haettua parametrit API:n Controllerin puolelta, 

mutta dokumentaatiota tutkiessa selvisi, että toteutukseni ei ole oikea toteutustapa. ”Best 

Practice” tapa on lukea parametrit Startup.cs-tiedostossa, ja viedä halutut tiedot esimer-

kiksi Options-luokassa Controllereihin käytettäväksi. Sain aamupäivän aikana valmiiksi 

tallennuskansion parametrisoinnin. 

 

Autoin päivällä kollegaani oheislaitteita hallitsevan sovelluksen kanssa. Kollegani kehittää 

Legacy B -kassajärjestelmää, joka käyttää Legacy A -kassajärjestelmän kanssa samaa 

oheislaitesovellusta. Kollegani ei kuitenkaan ole ollut kehittämässä oheislaitesovellusta, 

eikä tiedä siitä juuri mitään. Olen ollut viime aikoina todella paljon tekemisissä oheislai-

tesovelluksen kanssa, ja kun kollegani tuli kysymään osaisiko joku auttaa häntä ongel-

mansa kanssa, ilmoittauduin heti vapaaehtoiseksi. Olin ehkä hiukan yllättynyt, että sain 

yksin opastettua kollegani eteenpäin hänen ongelmansa kanssa. Olin positiivisesti yllätty-

nyt myös siitä, että osasin vastata kaikkiin hänen kysymyksiinsä suoraan itse. 

 
Yhteenveto 
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Tämän viikon työtehtäväni olivat pääosin uuden asiakasintegraatioprojektin API rajapin-

nan toteutuksen prototyypittelyä ja toteuttamista. Iso osa C#:n kirjastoista ovat minulle 

vielä tuntemattomia, joten koin oppivani kuluneella viikolla taas todella paljon uutta. 

 

Huomasin tällä viikolla, että osaan auttaa kollegoitani jo aika hyvin omatoimisesti Legacy 

A -kassajärjestelmään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Erityisesti järjestelmien ke-

hittynyt osaaminen näkyi perjantaina, kun Legacy B -kassajärjestelmän kehittäjä tuli kysy-

mään apua oheislaitehallintasovelluksen debuggaamisesta. Olen ollut viime aikoina kuitti-

tulostimen implementoinnin myötä todella paljon tekemisissä oheislaitehallinnan kanssa, 

joten uuden osaamisen ei olisi välttämättä pitänyt tulla yllätyksenä. Mielestäni oli silti hie-

noa huomata, että osaamiseni järjestelmästä on jo niin hyvällä mallilla, että voin auttaa ja 

neuvoa kollegoitani myös triviaalimpien ongelmien kanssa. 

 

Kuten aikaisemmin mainitsinkin jo, käytin suurimman osan kuluneesta viikosta .NET Core 

2.0:lla toteutettavan API-rajapinnan kanssa. API tarkoittaa palvelimella pyörivää sovel-

lusta, jonka tarkoituksena on ottaa vastaan pyyntöjä ja palauttaa niihin vastauksia (Me-

dium 2016). 

 

Aloitin API-rajapinnan toteutuksen testaamalla, onko C#:n JSON-kirjastoilla mahdollista 

kääntää JSON-dataa suoraan DataSetiksi, joka voidaan puolestaan kirjoittaa tiedostoon 

XML-datana. Käyttötapauksessamme API-rajapinnan on tarkoitus ottaa erilaista muutos-

dataa vastaan JSON-datana, kääntää JSON DataSetin mukaiseksi XML-tiedostoksi ja tal-

lentaa se levyllä sijaitsevaan hakemistoon, josta palvelimella sijaitseva muutostietoja kä-

sittelevä sovellus lukee XML-tiedoston. DataSet on DataTableista, eli tauluista, koostuva 

tiedon kokonaisuus. DataSetin tauluilla voi olla yhteyksiä toisiinsa, sekä pää -ja vii-

teavaimia (Microsoft 4). DataSet ei ollut minulle entuudestaan tuttu käsite, ja ensimmäi-

sessä testisovelluksessa NewtonSoftin JSON.NET-kirjaston JSON-datan kääntäminen 

DataSetiksi tuotti minulle aluksi hiukan vaikeuksia. 

 

Vaikka sainkin tällä viikolla tehtyä kaikki työt, mitä minun oli tarkoitus tehdä, niin minulle jäi 

silti API-rajapintaa tehdessä tunne, että paljon opittavaa on vielä. Jälkikäteen mietittynä 

toteuttamani API-rajapinta ei ole logiikaltaan oikeastaan yhtään haastava, ja kokeneempi 

kehittäjä olisi luultavasti toteuttanut ratkaisun päivässä. Kehittäessä minulla on lähes koko 

ajan sellainen tunne, että tutummalla tekniikalla saisin tehtyä vaaditut työt huomattavasti 

nopeammin. Toivon, että tulevina viikkoina C# ja sen kirjastot alkaisivat luonnistua minulta 

sulavammin. 
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3.6 Seurantaviikko 6 

Maanantai 17.4.2018 

 

Minun tämän päivän tavoitteenani on olla auttamassa asiakkaalle huomenna käyttöönotet-

tavan kassan asennuksen loppuun viennissä. Olen tehnyt Legacy A -kassajärjestelmään 

kuittitulostimien hallintaan jonkin verran muutoksia ja haluan varmistaa, että tulostaminen 

varmasti toimii. Sain kehityspäälliköltäni heti aamusta myös uuden työtehtävän. Palveli-

men ja kassan välissä liikkuva data kulkee MSMQ-viesteinä, ja tehtävänäni on kryptata 

viestien data. Minulla on tänään myös normaalisti viikkopalaveri. 

 

En ole aikaisemmin kehittänyt palvelinten ja kassan välisen datan siirtävää sovellusta, jo-

ten sen koodi ei ole minulle entuudestaan tuttu. Käytin suurimman osan aamupäivästä so-

vellukseen tutustumisen parissa. Sovelluksen koodissa ei sinällään ole mitään erikoista, 

mutta esimerkiksi MSMQ-jonon käyttö on minulle uusi asia. Koko sovelluksen kulun tes-

taaminen on myös hiukan työlästä, mutta en joudu miettimään sitä onneksi ihan vielä. 

 

Autoin päivällä asentajaamme huomisen kassan asentamisen kanssa ennen viikkopalave-

rin alkamista. Asentajamme ei saanut kuittitulostinta tulostamaan oikein, joten kävin tarkis-

tamassa, onko kaikki kuittitulostimen asetukset oikein. Kuittitulostinta testatessa huoma-

sin, että kuitit eivät sisennä tekstiä aina oikein. En saanut kuittien sisentämiseen ratkaisua 

aikaiseksi ennen kuin asentaja joutui lähtemään asiakkaan tiloihin asentamaan kuittitulos-

tinta, ja joudunkin varmaan palaamaan kuitin tulostamiseen lähiaikoina. 

 

Tiistai 17.4.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on jatkaa eilistä MSMQ-viestien kryptauksen selvittämistä. En 

kerennyt eilen tutkimaan sovellusta kovinkaan paljoa ja aion käyttää tämänkin päivän so-

velluksen tutkimiseen, koitan myös saada koko prosessin pyöritettyä ainakin kertaalleen 

läpi tietokoneellani. Muutama kollegani on asiakkaalla käyttöönottamassa kassaa. Minulle 

saattaa tulle käyttöönotosta joitain työtehtäviä, joten koitan olla koko aamupäivän sitä var-

ten varalla. Asiakkaalle mennyt kuittitulostimen rajapinta ei tulosta kuitteja tällä hetkellä 

täysin oikean näköisenä, joten koitan tänään katsoa ongelmaan korjauksen. 

 

Sain aamupäivällä kassadataa liikuttavan sovelluksen pyörimään tietokoneellani. Meillä 

on tietokantaan tehty proseduuri, jolla pystyn seuraamaan, kuinka monta muutostietoa on 

odottamassa viestin lähettämistä kassoille MSMQ-jonoon. Sovelluksen ollessa käynnissä 

proseduurin mukaan jonossa olleet muutokset näyttivät lähtevän käsiteltäviksi, mutta 



 

28 

 

muutokset eivät liikkuneet MSMQ-jonoon. Olisin halunnut kehityspäälliköltäni apua järjes-

telmän opiskeluun, mutta hänet soitettiin auttamaan kassajärjestelmän käyttöönottoon, 

koska asiakkaan maksupäätteet eivät jostain syystä toimineet. 

 

Olen tehnyt viime viikkoina oheislaite sovellukseen muutoksia, joten siltä osin Legacy A -

kassajärjestelmä alkaa olla minulle jo aika tuttu. Olen toista kuittikirjoitinta varten toteutta-

nut joitain muutoksia uudempaan kuittitulostinkirjastoomme. Halusimme viedä kehitys-

päällikköni kanssa uuden kirjaston uudelle asiakkaalle pilottiin, mutta tänään testatessa 

huomasin, että kuittitulostimen sisennyksen vika ilmenee vain uudessa kirjastossa. So-

vimme asiakkaan ja asiakkaan palvelupäällikön kanssa, että käyn huomenna aamulla asi-

akkaan myymälässä vaihtamassa kassan käyttämään vanhaa kuittitulostin kirjastoa. 

 

Keskiviikko 18.4.2018 

 

Tämän päivän tavoitteena on saada uuden, eilen käyttöön otetun, asiakkaan kuittitulostin 

tulostamaan oikean näköisiä kuitteja. Tällä hetkellä tulostin tulostaa lain mukaan kelvolli-

sia kuitteja, mutta kuitit eivät visuaalisesti ole mielestämme oikean näköisiä. Selvitin eilen, 

minkälaisesta korjauksesta on kyse, ja kuten eilen mainitsinkin, aion käydä aamulla asiak-

kaamme myymälässä laittamassa kuittitulostimen kuntoon. Aion käydä kehityspäällikköni 

kanssa tänään paremmin läpi kassadatan siirtämiseen tehdyn sovelluksen koko prosessin 

kulun. Toivon myös saavani tänään vihdoin koko palvelimella tapahtuvan prosessin mene-

mään oikein läpi tietokoneellani. 

 

Kävin aamulla asiakkaan myymälässä ennen työpaikalle menemistä. Kirjoitin noin kuu-

kausi sitten käynnistäni asiakkaan myymälän avajaisissa Tampereella. Tampereen asiak-

kaalla on käytössä Legacy B -kassajärjestelmä, jonka kehittämisessä en ole ollut juuri-

kaan mukana. Tämänpäiväinen asiakaskäynti oli ensimmäinen kerta, kun asiakkaalla on 

käytössä kassajärjestelmä, jonka käyttöönotossa ja itse järjestelmän kehityksessä olen ol-

lut mukana. Kirjoitin aikaisemmin siitä, kuinka hieno tunne oli olla asiakkaalla tiimini tuotta-

man järjestelmän asiantuntijana, mutta tänään tunne oli vieläkin parempi. Olin hiukan yl-

lättynyt siitä, kuinka paljon ammattimaisemmalta tekemäni ulkoasu ja koko kassa näytti 

oikeassa kassaympäristössä omaan kehitysympäristööni verrattuna. Ammattimaiseen ku-

vaan liittyi ehkä oikeasti eniten liukuhihnan läsnäolo, jota kassajärjestelmämme ei käsit-

tele mitenkään, mutta hyvä tunne tuli silti. 

 

Eilisen käyttöönoton jälkeiset ongelmat ovat aamuisen käyntini osalta kunnossa, mutta sa-

man asiakkaan perjantaina messuille lähtevässä kassassa on vielä hiukan korjattavaa. 
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Päivän aikana tuli selville, että meille toimitettu maksupääte on sittenkin oikea, tilattu mak-

supääte, mutta kassajärjestelmämme ei saa siihen yhteyttä. Ongelmaa selvitellessä alkoi 

näyttämään siltä, että tietokoneen tietoturvasovellus estää maksupäätteen yhdistämisen 

kassasovelluksen Socket-kuuntelijaan. Tietokoneessa on asiakkaan vakioitu ympäristö, 

joten meillä ei ole oikeutta muuttaa tietoturvan asetuksia ja näin ollen ongelman selvittämi-

nen jäi odottamaan asiakkaan käytöntuen vastausta. 

 

Minulla oli päivällä itsepalvelukassaa koskeva palaveri. Emme ole aikaisemmin toimitta-

neet asiakkaillemme itsepalvelukassaa, joten meillä ei sellaista entuudestaan ole. Itsepal-

velukassan voi toteuttaa Legacy A -kassajärjestelmällä muuttamalla oletusnäkymän ulko-

asua ja lisäämällä järjestelmään muutamia ominaisuuksia. Palaverissa toteutusta koske-

vat näkemykset olivat pääosin minun ja esimieheni esittämiä, ja olinkin hiukan yllättynyt 

siitä miten hyvällä tasolla kaupanalan asiantuntemukseni tuotekehittäjän näkökulmasta jo 

on. 

 

Torstai 19.4.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on auttaa tarvittaessa huomenna messuille lähtevän kassan 

asennuksen viimeistelyssä ja testauksessa. Aion järjestää tänään myös vihdoin aikaa kas-

san muutosdataa siirtävän sovelluksen prosessin testaamiselle, sekä toteuttaa siihen pyy-

detty MSMQ-viestien sisällön kryptaaminen. 

 

Sain aamupäivällä suoritettua kassan muutosdatan siirtoprosessin palvelimen osalta ko-

konaan alusta loppuun. Sain eilen kehityspäälliköltäni vinkkejä prosessin kulusta 

Slackissa ja sain vinkkien avulla selvitettyä, että aikaisemmin tietokannan proseduurilla 

näkyneet muutokset olivat lähetetty väärään IP-osoitteeseen. Muodostin tänään oikein 

määritellylle kassapisteelle lähtevän aineiston uudelleen, jonka jälkeen aineisto ilmestyi 

oikein tietokoneeni MSMQ-jonoon. 

 

Muutostietojen prosessin testaamisen jälkeen pystyin aloittamaan sanoman sisällön kryp-

taamisen. Sovelluksen parametreissä määritellään tällä hetkellä, tuleeko viestijonon sano-

mien olla pakattuna pienempään muotoon, jonka lisäksi parametreissä tulee tästä eteen-

päin olla mahdollista määrittää, salataanko sanomat. Toteutin salaamisen C#:n Rijndael 

nimisellä AES-kirjastolla. Käyttämämme datan pakkauskirjasto lukee pakattavan datan si-

sään Streamina, joten joudun käyttämään toteutuksessani apuna C#:n CryptoStream -kir-

jastoa. Kirjaston avulla pystyin luomaan viestin selkokielisen datan Streamista kryptatun 

datan Streamin. Minulle jää huomiselle työksi sanoman kryptauksen purkaminen. 
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Perjantai 20.4.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on jatkaa kassadatan siirtosovelluksen kehittämistä siitä, mi-

hin eilen jäin. Sain eilen palvelimella pyörivän prosessin testattua kehityskoneellani ja aion 

tänään testata kassan puolella pyörivän prosessin. Kassan puolella sovellus lukee sisään 

MSMQ-jonosta tulleen datan ja luo sen pohjalta tietokantaan vietävän muutosaineiston. 

Minulla on lisäksi iltapäivällä lyhyt palaveri tiimini asentajan ja järjestelmäasiantuntijan 

kanssa. Meillä on ensi viikolla asiakasdemo ja palaverissa käymme nopeasti läpi, mitä 

ensi viikon asiakasdemoon lähtevälle kassalle on tehtävä. 

 

Käytin aamupäivän kassalla pyörivän kassadatan sisäänlukuohjelman parissa. Minulla oli 

aamulla hiukan vaikeuksia saada sovellus käyntiin koneellani. Sovellus on oikeasti Win-

dows Service, mutta sovellukseen on tehty toiminnallisuus, jolla sovellusta voi debugata 

suoraan Visual Studiossa. Olen joskus aikaisemmin debugannut sovellusta, mutta siitä on 

niin kauan aikaa, että minulla meni aamulla melko paljon aikaa hukkaan selvitellessä, 

miksi sovellus ei lähde oikein käyntiin. 

 

Saatuani sovelluksen käyntiin aloin tutkia sitä osaa sovelluksen koodista, joka lukee 

MSMQ-jonosta datan käsiteltäväksi. Sovellus tarkistaa tällä hetkellä sisään luetusta 

MSMQ-viestistä kolme ensimmäistä tavua paketoinnin varalta. Kryptattuna viestiin ei tule 

minkäänlaista etuliitettä, joten viestin kryptaus pitäisi tarkistaa jollain muulla tavalla, tai 

vaihtoehtoisesti omalla etuliitteellä. En jatkanut enää demopalaverin jälkeen MSMQ-sovel-

luksen selvittävistä, vaan sovimme kehityspäällikköni kanssa palaavamme sovelluksen 

pariin uudestaan maanantaina. 

 

Viikkoanalyysi 
 

Minulla oli mielestäni aika mielenkiintoinen kulunut viikko. Pääsin viikon aikana opettele-

maan paljon uutta järjestelmistämme, MSMQ-sanomista ja kryptauksesta. Pääsin lisäksi, 

ehkä vähän vääristä syistä, käymään asiakkaan myymälässä näkemään miltä Legacy A -

kassajärjestelmämme näyttää oikeassa kassapisteessä. 

 

Olin kuluneella viikolla myös suunnittelemassa itsepalvelukassan toteutusta. Palaveri oli 

ensimmäinen laatuaan, jossa huomasin olevani aika paljon äänessä kertomassa siitä, 

miltä toteutuksen tulisi näyttää. Pikkuhiljaa alkaa jo tuntua siltä, että olen siirtynyt kuunte-

lemisesta ja oppimisesta ehkä enemmän asiantuntevampaan rooliin niin, ja että mielipiteil-

läni alkaa olla jo sellaista arvoa, että sen pohjalta voi jatkaa toteutukseen liittyvää keskus-

telua. 
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Olin tällä viikolla aika paljon tekemisissä kassadataa siirtävän sovelluksen parissa. Kassa-

data tarkoittaa tiimissämme yleensä jonkinlaista dataa, jota kassa käyttää asiakkaan pal-

velemiseen. Yleensä kassadata on tuote- ja kampanjatietoa, sekä asiakastietoa. Kassan 

puolella muodostuvassa kassadatassa on yleensä kuittitietoa ja laskutukseen päätettyä 

myyntitietoa. Legacy A -kassajärjestelmässä kassadata kulkee palvelinten ja kassojen vä-

lissä MSMQ-sanomina. MSMQ (Message Queuing) -teknologian avulla järjestelmät pysty-

vät keskustella sekalaisissa verkoissa järjestelmien kanssa. MSMQ-teknologiassa viestit 

pysyvät tallessa, vaikka vastaanottava järjestelmä olisi pois päältä tai poissa verkosta 

(Microsoft 5, 2016). 

 

Aloin toteuttamaan kuluneella viikolla MSMQ-jonon sanomien kryptaamista. Microsoft 

kryptaa MSMQ-sanomat oletuksena Microsoftin CryptoAPI:n alla olevalla 40-bittisellä Mic-

rosoft Base Crypographic Providerilla (Microsoft 6, 2016). Tämän hetkisen tehtäväni tar-

koituksena on kryptata MSMQ-sanoman lisäksi sanoman sisältämän viestin DataSet 

XML-sisältö, joka kulkisi muuten MSMQ-sanomassa selkokielisenä tai GZip pakattuna. 

Kehityspäällikköni päätti, että käytämme viestien sisällön kryptaamiseen Rijndael-nimistä 

AES-salausta, sillä C#:ssa on siihen suoraan kirjasto käytettäväksi. Koitin käyttää sovel-

luksessa aluksi C# AES -luokkaa, sillä Microsoftin (Microsoft 7) Rijndael-dokumentaati-

ossa mainitaan, että Rijndael-luokka on C# AES -algoritmin edeltäjä. Sovelluksemme on 

kuitenkin tehty niin vanhalla .NET Framework versiolla, että se ei tukenut AES-luokan 

käyttöä. Palaan ensi viikolla vielä kehityspäällikköni kanssa tältä osin Rijndael-salauksen 

käyttöön. Rijndael-kirjastoa ei ole Microsoftin dokumentaatiossa merkattu vanhentuneeksi, 

joten siinä ei varmaankaan ole tietoturva-aukkoja. Haluan kuitenkin selvittää mitä uutta 

AES-kirjasto salaukselle tuo. 

 

Olemme tehneet viime viikkoina todella paljon Legacy A -järjestelmämme käyttöönottoja 

ja demoja, joissa sovellukset ja laitteisto ovat olleet pääosin samaa rautaa. Kassojen käyt-

töönotto ja asentaminen on vienyt jostain syystä kuitenkin enemmän aikaa, kuin mitä nii-

den olisi pitänyt. Syynä asennusten hitauteen on esimerkiksi se, että oheislaitteiden hallin-

taan tehty sovellus on muuttunut viime aikoina jonkin verran ja muutosten myötä kantaan 

on tullut muutama parametri lisää. Olen ilmoittanut näistä muutoksista liian huonosti kehi-

tystiimin ulkopuolelle ja koen, että muutoksista ilmoittaminen ja tiedon jakaminen voisi olla 

tiimin sisällä tehokkaampaa. Legacy A -kassajärjestelmän asentamisesta saisi ehkä myös 

nopeamman prosessin automatisoimalla enemmän asennuksen vaiheita. Asentajamme 

puhui minulle kuluneella viikolla asennuksen automatisoinnista, mutta emme ole kehitystii-

missä jutelleet asiasta ollenkaan. Aion ottaa asiaan uudelleen puheeksi maanantaina viik-

kopalaverissamme. 
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3.7 Seurantaviikko 7 

Maanantai 23.4.2018 

 

Minun tämän päivän tavoitteenani on edistää viime viikolla aloittamaani kassadatan 

MSMQ-sanomien sisällön kryptaamista. Sain viime viikolla palvelimella pyörivän osuuden 

kryptaamaan viestit ja lähettämään viestit tietokoneeni MSMQ-jonoon. Jatkan tänään kas-

san puolella pyörivän sovelluksen kehittämistä. Tavoitteeni on, että kassan puolella pyö-

rivä sovellus pystyy tänään purkamaan viestin kryptauksen. Minulla on tänään myös nor-

maalisti viikkopalaveri. 

 

Aloin kehittämään kassadatan siirrosta vastaavaa sovellusta aamulla ja vietin aamuni 

muistutellen mieleeni mitä olin saanut perjantaina selvitettyä sovelluksen toiminnasta. En 

saanut tänään sovellusta purkamaan sanoman kryptausta, vaan kohtasin päivän aikana 

muutaman ongelman kryptauksen kanssa. Olen maininnut aikaisemmin, että sovelluk-

sessa on palvelimen puolella mahdollista pakata MSMQ-viestien sanoma Gzip-kirjastolla. 

Kassan puolella sovellus lukee sanoman Streamina sisään ja tarkistaa Streamin kolmesta 

ensimmäisestä tavusta onko sanoma pakattu. Ensimmäinen päivän ongelma liittyi juuri 

tuohon pakkaamisen tarkistamiseen, sillä käyttämäni CryptoStream ei pysty palaamaan 

Streamin alkuun kolmen ensimmäisen tavun lukemisen jälkeen, jolloin Gzip Streamissa 

paketoinnin purkaminen antaa virheviestin ”Magic number”:in puuttumisesta. 

 

Toinen päivän ongelma ilmeni, kun koitin CryptoStreamin Seek-toiminnon puuttumisen ta-

kia tehdä CryptoStreamilla kryptatusta sanomasta MemoryStreamin, jossa voisin käsitellä 

sanoman dataa kryptaamattomassa muodossa. MemoryStreamiin vietäessä CryptoSt-

ream antoi virheen, että datan ”padding” ei ole oikeassa muodossa. Veikkaisin internetistä 

lukemani perusteella, että padding-virhe tulee siitä, että data ei ole kryptattu oikealla ta-

valla. Vietin loppupäiväni tiimipalaveria lukuun ottamatta koittaen saada kryptausta oike-

anlaiseksi tuloksetta. 

 

Tiistai 25.4.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on saada vihdoin MSMQ-sanoman sisältö pakattua ja kryptat-

tua. Aion testata tänään, että kaikki tapaukset saman aikaista kryptausta ja pakkausta lu-

kuun ottamatta toimivat. Testaamalla kryptauksen ja paketoinnin erikseen varmistun siitä, 

että ne ovat tehty sovelluksessa oikein, ja että ongelma on sidonnainen juuri samanaikai-

suuteen. 
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Sain aamulla testattua yhdenaikaista kryptausta ja pakkausta lukuun ottamatta kaikki da-

tan lähettämisen tapaukset niin, että kaikki MSMQ-sanomat saatiin luettua sisään oikein. 

Sain aamupäivällä CryptoStreamista luettua ensimmäisiä tavuja oikein, mutta Streamin 

loppuun lukeminen kaataa sovelluksen padding virheeseen. Luulin aamupäivällä, että on-

gelma johtuu siitä, että lähetyksen, eli palvelimen prosessin, puolella CryptoStream sulje-

taan ennen kuin se kerkeää kirjoittaa loppuun. 

 

Palasin päivän loppupuolella aamupäivän pisteeseen, jossa CryptoStreamista saatiin en-

simmäiset tavut luettua ulos oikein. Löysin Googlesta artikkelin, jossa mainittiin eri 

Rijndael-kirjaston ”PaddingMode” kuin se, jota olen tähän asti käyttänyt. Vaihtaessani 

PaddingModen PKCS7:stä Zeros:iin ei sovellus enää ilmoittanut virheellisestä paddingistä 

kassan puolella. Sain PaddingModea vaihtamalla paketoidun ja kryptatun sanoman mene-

mään läpi kassan tietokantaan.  

 
Keskiviikko 25.4.2018 

 

Päiväni tavoitteena on tehdä vielä joitain muutoksia eilen tekemääni kassadatan siirtorat-

kaisuun. MSMQ-sanoman datasta pitäisi lukea kolme ensimmäistä tavua paketoinnin va-

ralta, mutta CryptoStream ei tue Streamissa liikkumista. Sain eilen CryptoStreamin Seek -

toiminnallisuuden puuttumisen ohitettua lukemalla kryptatun datan ensin Memo-

ryStreamiin, josta kryptaamatonta dataa voidaan käsitellä paremmin. MemoryStreamia 

käyttäessä Streamin data luetaan laitteen muistiin, josta MemoryStreamin käytön jälkeen 

data pitäisi ottaa pois sulkemalla MemoryStream. En kerennyt toteuttaa eilen Memo-

ryStreamin sulkemista oikein, ja aion selvittää ja toteuttaa tänään MemoryStreamin käytön 

”Best Practice”-tavalla. 

 

Aloitin päiväni ajamalla kassan puolella pyörivää, kassan dataan luotua sovellusta Visual 

Studion debug-tilassa. Debuggaamisen tarkoituksena oli katsoa, sulkeutuuko Memo-

ryStream samaan aikaan, kun Gzip-Stream suljetaan. Gzip-Streamin sulkemisen pitäisi 

mielestäni sulkea sen käytössä olevat Streamit ja näin myös näytti mielestäni tapahtuvan. 

Varmistuksen saisi ajamalla sovellusta, vaikka yön yli niin, että samaa kassadatan sisään 

lukua suoritettaisiin koko testin ajan. Suorittamalla tehtävää useaan kertaan nähdään vuo-

taako sovellus muistia vai ei. Päätimme kuitenkin kehityspäällikköni kanssa olevamme 

tyytyväisiä sovellukseen tällaisena. 

 

Aloitin tänään päivällä Integraatiosovelluksemme opiskelua. Integraatiosovelluksemme 

tärkein tehtävä on toimittaa asiakkaiden järjestelmiin menevää tietoa asiakkaille saata-

vaan paikkaan. Esimerkki Integraatiosovelluksen toiminnallisuudesta on se, että sovellus 
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tallentaa ajastetuin aikavälein kaikki asiakkalle kertyneet kuittidatat palvelimen levylle, 

josta asiakas hakee datan heidän datavarastoonsa. 

 

Integraatiosovellus tallentaa tällä hetkellä kerätyn datan asiakasta varten XML-dataksi le-

vylle. Seuraava työtehtäväni on tehdä Integraatiosovellukseen tehtävä, joka hakee asiak-

kaan päivän myyntitapahtumat, jotka tulevat DataSettinä, ja tallentaa ne JSON-muodossa 

levylle. Sain päivän aikana tehtyä pienen komentorivitestisovelluksen, jonka avulla testa-

sin JSON.NET -kirjaston toimintoa, jolla saadaan JSON serialisoitua DataSetistä.  

 

Torstai 26.4.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on jatkaa eilistä Integraatiosovelluksen kehittämistä. Aion 

käyttää aamun vielä Integraatiosovelluksen opiskeluun, mutta aamupäivän aikana tarkoi-

tukseni on aloittaa eilisen komentorivisovelluksen logiikan siirtämistä Integraatiosovelluk-

seen. 

 

Sain Intergraatiosovellukseen tulevan toiminnallisuuden toteutettua tänään loppuun. So-

velluksen logiikkaa piti muuttaa hiukan Integraatiosovelluksen puolella, sillä Integraatioso-

velluksen puolella JSON-muotoon serialisoitava data tulee Message:sta. Message objek-

tin Message.Body palauttaa viestin sisällön Byte-listana. XMLReader-luokka ei pysty suo-

raan muodostamaan XML-rakennetta Byte-listasta. XMLReader voi kuitenkin muodostaa 

XML-rakenteen Streamista, joten luin Byte-listan ensin MemoryStreamiin ja sitten XML-

Readeriin. 

 

Alan pikkuhiljaa ymmärtämään Streamien käyttöä paremmin. Streamien käytössä ”Best 

Practice” on muodostaa Streamit using()-funktion sisälle, jolloin using  

-funktion lopuksi Streamit sulkeutuvat usingin mukana. Kassadatan siirtosovelluksessa 

Streamit olivat omia muuttujiaan, eikä using-lauseita oltu juurikaan käytetty. Usingin puut-

tuminen vaikeutti aluksi hiukan Streamien elinkaarien ymmärtämistä, ja sainkin aluksi kas-

sadatan siirtosovelluksessa virheitä siitä, että Streamit ”kilpailivat keskenään”. 

 

Perjantai 27.4.2018 

 

En vielä aamusta tiedä, mitä tämän päivän tehtäviini kuuluu. Minulla on kuitenkin päivällä 

kehityspalaveri, jossa käymme läpi kehitystiimin kanssa tämän hetkisten asiakasprojektien 

tilanteet. 
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Jouduin palaamaan päivällä kassadatan siirtoon tehdyn sovelluksen ratkaisuuni. Ratkaisu 

suunniteltiin alun perin niin, että palvelimella viestin data kryptataan, jos sovelluksen ase-

tuksissa on asetettu kryptaaminen päälle. Kassalla vastaanotettu viesti käsitellään kryptat-

tuna, jos kassan sovelluksen parametrien mukaan viestit ovat kryptattuja. Toteutuksen on-

gelma on tällä hetkellä siinä, että emme voi asentaa sovelluksen uutta versiota tuotantoon 

kaikille kassoille samanaikaisesti, vaan käyttöönotto pitää tehdä porrastetusti. Porrastuk-

sen takia emme voi parametroida palvelinta kryptaamaan kaikkia viestejä, vaan meidän 

tulee parametroida kryptaaminen kassakohtaisesti. 

 

Toteutan kassakohtaisen parametroinnin niin, että lisään tietokannan kassapiste-tauluun 

parametrin, joka kertoo pitääkö kassalle lähtevä viesti kryptata. Kassalla tehtävä paramet-

rointi kelpaa tässä toteutuksessa. En ehtinyt enää aloittamaan uuden ratkaisun toteutta-

mista. Aikaisempi toteutus toi muutoksia viestin muodostamisen logiikkaan, mutta uuden 

ratkaisun myötä joudun ottamaan kassan parametreista uuden parametrin mukaan. Ker-

kesin työpäiväni loppupuolella tutkimaan koodia ja suunniteltua, missä kohtaa olisi sovel-

luksen koodin kannalta järkevintä hakea uusi parametri. 

 
Viikkoanalyysi 

 

Olin tällä viikolla taas todella paljon tekemisissä minulle uusien asioiden kanssa. Pääsin 

viime viikolla oppimaan Streameista lisää ja alankin jo pikkuhiljaa ymmärtää niitä mieles-

täni aika hyvin. Streamit koostuvat kolmesta keskeisestä osasta: 

 

- Streameista voi lukea dataa jonkinlaiseen tiedon rakenteeseen, eli Streami voi-
daan lukea esimerkiksi tavulistaan (Byte Array). 

- Tietoa voidaan kirjoittaa Streamiin, tällöin erimuotoista tietoa voidaan tallettaa väli-
aikaisesti Streamin muistiin myöhemmin luettavaksi. 

- Streameista voi hakea tietoa, jolloin Streamiin kirjoitetusta datasta voidaan lukea 
haluttu osa ulos. 

 

Minulla oli kuluneella viikolla hieman ongelmia CryptoStreamin kanssa, sillä vaikka 

Streamien keskeisiin toiminnallisuuksiin kuuluu Streamista etsiminen/hakeminen, niin 

kaikki C#:sta löytyvät Streamit eivät välttämättä tue hakemista. Mahdollisuus Streamista 

hakemiselle riippuu siitä, miten tieto on talletettu Streamiin (Microsoft 8). Microsoftin doku-

mentaatiossa annetaan esimerkkinä tietoverkon Streami, NetworkStream, jolla ei ole yhte-

näistä käsitystä datan sijainnista, jonka takia etsiminen ei normaalisti toimi. 

 

Käytin viime viikolla ensimmäistä kertaa myös AES-kryptausta. AES:n Rijndael-kirjaston 

käyttöön liittyi vahvasti myös C#:n CryptoStream. Aikaisemmin mainitsemani Network 

Streamin tavoin CryptoStream ei tue Streamista etsimistä tai Streamissä liikkumista, jonka 



 

36 

 

takia jouduin kuluneella viikolla purkamaan kryptatun tiedon MemoryStreamiin kassan da-

tansiirtoon tehdyssä toteutuksessani. Kryptatusta viestistä on toteutuksessa erityisen tär-

keää lukea ensimmäiset kolme tavua, joiden pohjalta pystytään määrittelemään, onko 

MSMQ-sanomassa oleva kassadata pakattu vai ei. 

 

Kirjoitin kuluneella viikolla MemoryStreamin käytöstä kassadatasovellukseen tehdyssä 

muutoksessa, että minun tulisi selvittää mikä on MemoryStreamia käytettäessä ”Best 

Practice” -toimintatapa ja muuttaa toteutukseni sen mukaiseksi. Kirjoitin torstaina Integ-

raatiosovelluksen kehityksen yhteydessä Streamien ”Best Practicesta” using-funktion 

kanssa.  

 

 

Kuva 3 Using-funktio ennen kääntämistä (Microsoft 9) 

 

 

Kuva 4 Using-funktio kääntämisen jälkeen (Microsoft 9) 

 

MemoryStreamin dokumentaatiossa kerrotaan, että MemoryStreamin hävittämiseen tar-

koitettua Dispose-funktiota voidaan kutsua joko suoraan try/catch-metodissa tai epäsuo-

rasti using-funktion avulla. Kuvassa kolme käytetyn Using-metodin toiminta perustuu sii-

hen, että se muuttuu sovellusta kääntäessä kuvan neljä näköiseksi try/catch-metodiksi 

(Microsoft 9, 2015). Using-funktion avulla pidetään huoli siitä, että MemoryStreamin Dis-

pose -toimintoa kutsutaan automaattisesti using-funktion jälkeen. Dispose-funktion kutsu-

minen on tärkeää sen takia, että muuten sovellus jää varaamaan tietokoneen resursseja. 

MemoryStreamin tapauksessa resurssien varaaminen tarkoittaa sitä, että sovellus saattaa 

pitää hallussaan tietokoneelta allokoitua muistia turhaan, eli ”vuotaa muistia”. 
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3.8 Seurantaviikko 8 

Maanantai 30.4.2018 

 

Tavoitteenani on tänään saada valmiiksi kassadatan siirtoon tehdyn sovelluksen muutos, 

jossa sovellus hakee järjestelmämme tietokannasta kassapistekohtaisesti parametrin, 

joka kertoo, tuleeko MSMQ-sanoman kassadata kryptata. Meillä on tänään päivällä nor-

maalia lyhyempi viikkopalaveri vappupäivän aaton takia. 

 

Sain tänään toteutettua kassadatan siirtosovellukseen tarvitut uudet muutokset. Olen al-

kanut jo oppimaan sovelluksen koodia, joten parametroinnin vienti kassapistekohtaiseksi 

tietokantaan ei ollut kovinkaan iso muutos, sillä osasin suunnitella hyvin etukäteen mihin, 

ja minkälaisia muutoksia muutos vaatii toimiakseen.  

 
 
Tiistai 1.5.2018 

 

Vappupäivä 

 

Keskiviikko 2.5.2018 

 

Olen tähän asti tehnyt kassadataa siirtävässä sovelluksessa muutoksia sille sovelluksen 

osa-alueelle, joka vie muutoksia palvelimelta kassapisteille. Olen sovellusta kehittäessä 

luullut, että sama sovellus vastaa myös kassapisteiden kuittiaineiston sisäänluvusta, 

mutta kuittiaineiston lukemiseen onkin toinen sovellus. Kassadataa siirtävää sovellusta 

voisi siis ennemminkin kutsua kassalle dataa siirtävänä sovelluksena.  

 

Tämän päivän työtehtäväni on aloittaa kuittiaineistoa sisältävien, kassapisteiltä palveli-

melle kulkevien, MSMQ-sanomien sisällön kryptaaminen. Toteutus tulee olemaan suurim-

milta osin samanlainen kuin palvelimelta kassapisteelle. Ainoa ero toteutuksissa on se, 

että minun pitää lisätä kassapisteellä kirjoitettavan viestin alkuun oma etuliite tavuina, 

jotka kertovat mistä myymälästä ja miltä kassalta sanoman viesti on, sekä onko viesti 

kryptattu. 

 

Jouduin tekemään tänään normaalia paljon lyhyemmän työpäivän, mutta sain työpäiväni 

aikana kuitenkin testattua oman etuliitteen lisäämisen MSMQ-sanomaan. Tein testaamista 

varten ensin komentorivisovelluksen, jonka avulla kokeilin, miten saan tehtyä haluamani 

etuliitteen Streamin alkuun. Tavujen käyttö parametreinä viesteissä on minulle jossain 
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määrin entuudestaan tuttua yhden maksupäätetoimittajamme rajapinnasta, mutta sanoisin 

kuitenkin, että tavujen käyttö ja kirjoittaminen ovat minulle aika uutta asiaa, sillä en joutu-

nut koulussa JAVA:lla ohjelmoidessa ajattelemaan tavuja tai niiden määrää esimerkiksi 

Int-tietotyypissä ollenkaan. Ratkaisussani oli kuitenkin tärkeää, että käytän juuri oikean-

laista Int-tietotyyppiä, sillä haluamme etuliitteeseen kahden tavun mittaisia numero para-

metreja. 

 

Torstai 3.5.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on testata, että eilinen muutokseni toimii oikein, eli että 

MSMQ-sanoman viestin alussa on oma etuliitteemme selkokielisenä, jotta siitä voidaan 

lukea parametrit. Alan tekemään palvelimelle kuittiaineiston sisään lukevaan sovellukseen 

muutosta, jonka avulla etuliitteet tulkitaan parametreiksi. Ennen muutoksen aloittamista 

minun tulee saada MSMQ-sanomat muodostumaan kassan kuittiaineiston sovelluksesta 

oikean näköisenä oikeaan paikkaan. 

 

Kehityspäällikköni käy tänään workshopissa, jonka tarkoituksena on luoda näkemystä 

siitä, miten/kenelle/millä aikataululla voisimme alkaa tarjoamaan kryptovaluuttaa maksuta-

pana kassajärjestelmissämme. Kuulen varmaankin huomenna, miten workshopissa on 

mennyt ja jäänkin odottamaan sitä mielenkiinnolla. 

 

Sain aamun aikana MSMQ-sanomat muodostumaan tietokoneeni jonoon, joka on siis 

tässä testitapauksessa palvelimen jonon tilalla. Sanomien muodostamisen jälkeen pystyin 

aloittamaan palvelimelle kassadataa sisäänlukevan sovelluksen muutosten tekemisen. 

Sain jo aamupäivän aikana sovelluksesta valmiiksi version, joka lukee MSMQ-sanoman 

datan Streamista ensimmäiset, oman etuliitteemme sisältävät tavut. 

 

Loppupäiväni meni kryptatun viestin purkamisen kanssa, enkä saanut sovellusta toimi-

maan oikein tänään. Tarkoitukseni oli ottaa MSMQ-sanomasta etuliiteet talteen ja sen jäl-

keen viedä loppuviesti MemoryStreamiin. MemoryStreamista purkaessa kryptauksen pur-

kaminen valitti, että viestin pituus ei täsmää. Tein päivän aikana muutoksen kassan sovel-

luksen puolella viestin muodostamiseen. Muutoksen myötä MSMQ-sanoma muodoste-

taan hiukan eri tavalla. Muutokseni ei kuitenkaan toiminut, ja aionkin aloittaa huomisen 

työpäivän perumalla tämän päivän loppupäivän muutokset ja testata vielä kerran kryp-

tauksen purkamista aamupäivän ratkaisulla. 

 

Perjantai 4.5.2018 

 



 

39 

 

Tämän päivän tavoitteenani on selvittää miksi eilinen toteutukseni kassan aineiston si-

säänlukusovelluksessa ei toiminut ja saada toivottavasti sovellus toimimaan tänään oi-

kein. Minulla ei ole vielä muuta tämän päivän työlistalla, mutta toivon kuitenkin, että toteu-

tuksen korjaaminen ei vie suurinta osaa päivästäni. 

 

Sain aamulla toteutukseni kassa-aineiston sisäänlukemisen sovelluksessa toimimaan oi-

kein. Sovelluksen ilmoittama virhe viestin pituuden täsmäämättömyydestä johtui siitä, että 

kryptaus laski viestin pituuteen mukaan etuliitteemme. Luulin yrittäneeni eilen tuloksetta 

kryptauksen purkamista niin, että asetan Streamista lukemisen alkamaan etuliitteiden jäl-

keen. Tänään testitapaukseni meni kuitenkin läpi oikein, joten toteuttamani toiminnallisuus 

toimi oikein. 

 

Saimme juuri ennen opinnäytetyöni kirjoittamisen aloittamista uuden SaaS-tyyppisen mak-

sukomponenttisovelluksen tuotteistettua. Sovelluksessa on vielä jonkin verran hiomista, 

joita emme ole kerennyt viimeistelemään muiden asiakkaiden ja kiireiden takia. Meillä on 

ollut jo muutamina viikkoina tiimipalaverissa puhetta siitä, että minun tulisi pystyttää 

Azureen demoympäristö maksukomponenttisovelluksesta. Olemme tällä hetkellä esittä-

neet sovellusta kehitysympäristön puolella, mutta yksi nykyinen asiakkaamme haluaisi 

testata sovellusta itsenäisesti. 

 

Kehityspäällikköni oli aikaisemmin vastuussa Azure-ympäristömme pystyttämisestä, joten 

kehitysympäristön pystyttäminen Azureen on minulle uusi asia. Sain työpäivän aikana vie-

tyä sovelluksemme backend-sovelluksen Azureen. Työtäni helpotti se, että en joutunut 

luomaan tietokantaa itse vaan backend-sovellus luo tietokannan pohjan itse. Azuressa so-

velluksen asetuksissa voi määrittää tietokantayhteyksiä, jotka korvaavat sovelluksen ase-

tuksissa olevat tietokantayhteydet, jos yhteyksillä on sama nimi. Azuren sovelluksen ase-

tusten myötä meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että käännämme kehitys- ja demoympäris-

töt oikein, sillä Azure hoitaa sovellukselle oikeat demoympäristön osoitteet. 

 
Viikkoanalyysi 

 

Vappupäivä sai kuluneen työviikon tuntumaan jotenkin vähemmän tehokkaalta kuin nor-

maalit työviikot. Maanantai meni todella laiskasti, ja vaikka sainkin toteutettua maanantain 

tavoitteena olleen kassapistekohtaisen sanoman parametroinnin, minusta tuntui loppuvii-

kosta jostain syystä silti siltä, että en saanut alkuviikkona hirveästi aikaiseksi. 

 

Jouduin kuluneena viikkona palaamaan edestakaisin muutaman sovelluksen välillä, joita 

olen viime aikoina kehittänyt. Aikaisemmin sovellusten kanssa puuhatessa tuntui siltä, että 
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sovellukset alkavat tulla jo tutummiksi, mutta viikon tauon jälkeen jouduin ihmettelemään, 

että mitäs sovelluksessa oikein tapahtuikaan. 

 

Tein vuoden alussa suurimmat osat päivistäni pelkästään maksukomponenttisovelluksen 

frontendiä, ja muutaman kuukauden ajan työtehtäväni olivat saman sovelluksen parissa. 

Tällä hetkellä saatan työpäiväni aikana tehdä muutoksia useammassa, parhaimmillaan 

neljässä sovelluksessa, sekä selvittämään kassalla ilmeneviä ongelmia. Olen huomannut 

nykytilanteesta sen, että joudun aina sovellusta vaihtaessa ihmettelemään, että miten so-

vellus taas toimikaan. 

 

Kirjoitin kuluneella viikolla omien etuliitteiden lisäämisestä MSMQ-sanomien dataan. En 

ole aikaisemmin joutunut miettimään sovelluskehityksessä oikeastaan ollenkaan sitä, että 

kuinka monta tavua tietyt tietotyypit pitävät sisällään. Koulussa JAVA:lla kehittäessä Int oli 

aina Int ja String oli aina String. Etuliitteitä lisätessä jouduin kuitenkin huomioimaan C#:n 

erilaiset Int-tietotyypit, sillä Int:llä alustaminen ilman bittisyyden määrittelemistä luo 32 bitti-

sen Integerin, joka koostuisi liian monesta tavusta. Int32 tietotyyppi on normaalisti sovel-

luksen suoritustehon optimoinnin kannalta kuitenkin parempi tietotyyppi (Stackoverflow, 

2008).  

 

Mietin kehittäessäni sovelluksia ehkä liian vähän sovelluksen tehokkuutta, enkä oikeas-

taan tiedäkään miten isona erona Integerin alustaminen Int16 tai Int64 Int32 sijaan näkyisi 

sovelluksen tehokkuudessa. Maksukomponenttisovellusta kehittäessä minun tulisi kuiten-

kin kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka isoja kirjastoja käytön sovelluksessa, sillä 

isojen kirjastojen lataaminen näkyy heti huonolla tavalla käyttäjän puolella. 

 

Pystytin tällä viikolla ensimmäistä kertaa elämässäni Azureen ympäristön sovellukselle. 

Maksukomponenttisovelluksemme koostuu muutamasta web-sovelluksesta ja tietokan-

nasta, joiden vieminen Azureen oli helppoa Azuren Publish Profilen avulla. Publish Profile 

on Azuressa web-sovelluksen valikosta ladattava tiedosto, joka pitää sisällään kaikki so-

velluksen julkaisuun tarvittavat tiedot. 

 

Vaikka Maksukomponenttisovelluksemme onkin SaaS tyyppinen sovellus niin tarkoituk-

semme on tehdä sovellukseen asiakaskohtaisia muutoksia. Yksi iso syy sovelluksen pyö-

rimisestä Azuressa on mahdollisuus ylläpitää sovellusta ”multi-tenant” -sovelluksena. 

Multi-tenant -sovelluksen idea on se, että eri asiakkaat voivat käyttää samaa sovellusta 

erilaisilla asiakaskohtaisilla muutoksilla (Microsoft 10). Emme ole vielä toteuttaneet sovel-

lukselle multi-tenant -toiminnallisuutta, joten en tiedä mitä se käytännössä sovellukselta 



 

41 

 

vaatii. Meillä pitäisi kuitenkin alkaa kesän aikana asiakasprojekti, jonka kautta pääsen var-

masti oppimaan aiheesta lisää. 

 
3.9 Seurantaviikko 9 

Maanantai 7.5.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on viedä viimeiset maksukomponenttisovellukseen liittyvät 

sovellukset Azureen ja testata, että sovelluskokonaisuus toimii oikein. Sain perjantaina 

vietyä sovelluksen backendin Azureen, mutta sovelluksen muutama WebSocket -serveri 

on vielä viemättä. Saatan aloittaa tänään pienen muutoksen tekemistä maksukomponent-

tisovelluksen maksupääterajapintaan, jonka kautta käytössä olevat maksupäätteet olisivat 

paremmin lisättävissä ja parametroitavissa sovelluksessamme. Minulla on tänään nor-

maalisti viikkopalaveri, josta joudun lähteä hiukan aikaisemmin pois. 

 

Sain päivän aikana vietyä viimeiset osat maksukomponenttisovelluksestamme Azureen. 

Huomasin Azureen vietyä, sovellusta testatessa, joitain bugeja sovelluksessamme, joiden 

korjaaminen tulisi lisätä työlistallemme. Autoin Legacy B -kassajärjestelmän kehittäjää hiu-

kan demoympäristön viennin jälkeen, ennen viikkopalaverin alkamista. Kerkesin ennen 

viikkopalaverin alkamista vielä aloittamaan hiukan huomisen maksupäätemuutoksen 

suunnittelua. 

 

Tiistai 8.5.2018 

 

Työpäiväni tavoitteena on aloittaa ja mielellään saada valmiiksi maksukomponenttisovel-

luksen maksupääterekisterin muutos. Muutoksen myötä maksupäätteet tulisi olla helpom-

min hallittavissa. Alamme muutoksen myötä myös suunnitella/kehittää sovellusta enem-

män multi-tenant -toiminnallisuutta varten. Tämän päivän työni ovat luultavasti enemmän 

sovelluksen backendin puolella, mutta pääsen toivottavasti lähipäivinä kehittämään pit-

kästä aikaa myös frontendiä, sillä backendiin tulevat muutokset tulevat muuttamaan käyt-

täjälle näkyviä valikoita. 

 

Sain tänään sovelluksen backendin osalta uudet muutokset maksupäätteiden hallintaan 

valmiiksi. Muutoksen toteuttaminen vei minulta enemmän aikaa, kuin mitä olin luullut sen 

vievän, sillä backendin tietokannan hallintaan on käytetty ”Entity Framework Core” -kirjas-

toa, joka ei ollut minulle entuudestaan tuttu. Entity Framework -kirjaston avulla tietokan-

nan rakenne voidaan toteuttaa sovelluksen puolella niin, että sovellus vie tietokannan ra-

kenteen sovelluksen kääntyessä tietokantaan. 
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Muutokseni toteuttamista hidasti myös se, että tulevan muutoksen määrittelyä tarkasteltiin 

vielä uudelleen tänään, jonka myötä tulevaan muutokseen tuli hiukan muutoksia. Tämän 

päivän määrittelyn tuloksena syntyi idea siitä, että maksukomponenttisovelluksemme ei 

tarvitse välttämättä itse ylläpitää tietoa käytettävissä olevista maksupäätteistä vaan tieto 

voi sen sijaan tulla maksamisen yhteydessä suoraan asiakkaamme master-järjestelmästä. 

 

Keskiviikko 9.5.2018 

 

Työpäiväni tavoitteena on jatkaa maksupäätteiden hallintaan tulevaa muutosta siitä, mihin 

eilen jäin. Sain eilen lisättyä maksukomponenttisovelluksen backendiin uuden API 

Endpointin, jonka tehtävänä on tässä vaiheessa tuoda minulle lista saatavilla olevista 

maksupäätteistä. Tämän päivän tehtävänäni on muokata asiakkaalle näytettävää kortti-

maksuikkunaa niin, että ikkunassa olisi valittavissa uudesta API Endpointista haetut mak-

supäätteet. 

 

Sain aamulla toteutettu sovelluksen frontendin puolelle tarvitut muutokset. Huomasin 

muutoksia tehdessä, että korttimaksuja varten kehitetty Websocket Server -sovelluk-

semme vaatii muutoksia maksupäätteiden hallintaan tulleen muutoksen takia. Websocket 

Serverimme toimii tällä hetkellä niin, että Websocket yhteyden avaavassa kutsussa on 

suoraan parametrina id, jonka Websocket Server ilmoittaa maksutapahtumista vastaavalle 

sovellukselle. Tulevaisuudessa Websocket Serverin tulisi lukea yhteyden muodostuessa 

kutsussa oleva id ja hakea id:n perusteella backendin rajapinnasta maksupäätteen tiedot. 

 

Sain päivän aikana toteutettua Websocket Serverin tarvitseman uuden API Endpointin. 

API endpointin toteuttamisen jälkeen aloin toteuttaa muutosta WebSocket Serveriin. En 

ole aikaisemmin tehnyt .NET Core -sovelluksessa Rest-kutsuja, mutta löysin Microsoftin 

sivuilta dokumentaation, jonka pohjalta sain Rest-kutsun nopeasti toteutettua. 

 

Päiväkirjamerkintää kirjoittaessa tajusin, että uusi muutos Websocket Serverin kutsuun 

vaatii vielä hiukan suunnittelua. Websocket-kutsuun parametroitu oman järjestelmämme 

id toimii ainoastaan, jos asiakkaamme haluaa, että maksupäätetietoja ylläpidetään järjes-

telmässämme. Tarkoituksenamme on tarjota asiakkaillemme kuitenkin mahdollisuus yllä-

pitää tietoja omassa järjestelmässään, jolloin maksukomponenttisovellukselle lähetettäi-

siin sovellusta kutsuttaessa maksun aikana saatavilla olevan maksupäätteen palveluntar-

joajan nimi ja palveluntarjoajan antama maksupäätteen id. 

 

 

Torstai 10.5.2018 
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Helatorstai 

 

Perjantai 11.5.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on testata keskiviikkona kesken jäänyt maksukomponenttiso-

velluksen maksupääterajapintaan tekemäni muutos. Uusimmassa versiossa asiakkail-

lemme tulisi tarjota mahdollisuus ylläpitää maksupääterekisteriä heidän omassa järjestel-

mässään. Maksupäätteiden hallintaan tulevan muutoksen yhteydessä frontendin puolelle 

tulisi tehdä muutos, jonka myötä maksukomponenttisovelluksessa näytettävä maksupäät-

teen valintaikkuna muuttuu, jos asiakkaalla on käytössä vain yksi maksupääte. Useam-

man saatavilla olevan maksupäätteen kanssa päivän ensimmäisen valinnan pitäisi tallen-

tua loppupäivän oletusarvoksi. Minulla on tänään lisäksi kehitystiimin palaveri. 

 

Sain tänään aamulla testattua keskiviikkona kesken jääneen maksupäätteiden käsittelyä 

koskevan muutoksen. Päätimme, että emme lähde vielä toteuttamaan maksupäätevalinta 

näkymään tulevaa muutosta, sillä asiakkaan rajapintaa ei ole vielä olemassa. Tein kuiten-

kin maksupäätevalinnan testauksen yhteydessä pieniä bugin korjauksia ja muutoksia fron-

tendin puolelle. Tulevaisuudessa sovelluksen ei kuulu tarjota oletusarvona maksupäätettä, 

jos käytettävissä on useampi maksupääte. Koin kuitenkin, että tällä hetkellä käytettävyy-

den kannalta olisi järkevintä, jos oletus maksupäätteeksi asetettaisiin ensimmäinen, käy-

tettävissä olevien maksupäätteiden listalla oleva maksupääte. 

 
Viikkoanalyysi 

 

Pääsin tällä viikolla kehittämään pitkästä aikaa maksukomponenttisovellusta. Olen ollut 

suurimman osan opinnäytetyön seurantajaksosta tekemisissä Windows-sovellusten pa-

rissa ja paluu web-sovellusten pariin tuntui mielestäni todella virkistävältä. En tiedä miksi, 

mutta jostain syystä kulunut viikko oli minun mielestäni paljon mukavampi, ja koin oloni 

iloisemmaksi päästyäni jälleen kehittämään websovellustamme. 

 

Muutos mielialassani voi ehkäpä johtua siitä, että koen osaavani websovelluskehityksen ja 

webympäristöt vieläkin paremmin kuin Windows-sovelluskehitysmaailman. En tuntenut 

missään vaiheessa kuluneen viikon aikana, että en osaisi tehdä minulle annettuja tehtä-

viä. Legacy-järjestelmiä jatkokehittäessä ja muita Windows sovelluksia ylläpidettäessä 

vaivun ehkäpä turhan helposti siihen luuloon, että en osaa toteuttaa minulle annettuja teh-

täviä. Olen tähän asti kuitenkin aina saanut toteutettua kaikki minulle määrätyt tehtävät, 

joten Windows-sovelluksiin liittyvä ahdistus saattaa johtua vain asenteestani. 
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Olin kuluneen viikon aikana tekemisissä muutaman minulle uuden kirjaston kanssa. Kehi-

tin viikon alkupuolella maksukomponenttisovelluksemme backend-sovellukseen uuden 

API-rajapinnan. API-rajapintojen toteuttaminen on minulle entuudestaan tuttu asia, mutta 

backend-sovelluksessa käytetty Microsoftin Entity Framework Core oli minulle uusi kir-

jasto. Entity Framework Core mahdollistaa .NET sovelluskehityksessä .NET olioiden linkit-

tämisen tietokantaan niin, että sovelluskehityksessä ei tarvitse itse huolehtia tai kehittää 

yleisimpiä tietokannan käyttöä koskevia ohjelmistokoodeja (Microsoft 11, 2016). 

 

Käytämme backend-sovelluksessa Entity Frameworkin EF Migrations -ominaisuutta. En-

tity Framework Migrations -työkalun avulla voimme luoda sovelluksen luokista suoraan tie-

tokannan ja helpottaa luokkiin tulevien muutosten peilaamista tietokannan tauluihin (Mic-

rosoft 12. 2017). 

 

 

Kuva 5 PaymentTerminal luokan määrittely EF:lle 

 

Kuvassa viisi esitetään, kuinka PaymentTerminal-luokka määritellään tietokantaan ja 

kuinka taululle määritellään useampi uniikki indeksi Entity Frameworkillä. Määrittelyjen jäl-

keen EF:ssä tulee kutsua sovelluksen/kirjaston migrations add -komentoa, ”dotnet ef mig-

rations add Muutoksen Nimi”. Migrations add -komento luo määrittelyjen ja muutosten pe-

rusteella EF Migrations -luokan, joka saadaa päivitettyä tietokantaan ”dotnet ef database 

update” -komennolla. 

 

Kuva 6 HTTP GET -kutsu HttpClient-kirjastolla 
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Kuva 7 Tiedon määrittäminen DataMemberillä DataContract-luokkaan 

 

Entity Frameworkin lisäksi opin tällä viikolla, kuinka .NET Core -sovelluksessa tehdään 

HTTP-kutsuja HttpClient-kirjastolla. Kuva kuusi kuvaa kuinka yksinkertaista HttpClient-kir-

jastolla oli toteuttaa GET-kutsu backendin rajapintaamme. Minulla oli aluksi ongelmia kut-

sussa palautuneen JSON-olion kääntämisessä kuvassa näytetyn DataContractJsonSe-

rializer-luokan avulla, sillä backendiin tehty API-kutsu palautti luokan attribuuttien nimet 

väärässä muodossa. Sain DataContract-serialisoinnin toimimaan lisättyäni kuvassa seit-

semän näkyvät DataMember- ja DataContract-tiedot TerminalInfo-luokkaan. 

 
 

3.10 Seurantaviikko 10 

 

Maanantai 14.5.2018 

 

Minulla ei ole heti päivän alussa tiedossa mitä minun tulisi tänään tehdä. Viimeisin tehtä-

väni perjantaina oli selvittää/etsiä kirjastoja, joita voisimme käyttää palvelinsovellukses-

samme SFTP-yhteyttä vaativiin sovellusintegraatioihin. Minulla on lisäksi tänään normaa-

liin tapaan viikkopalaveri. 

 

Kulunut päivä oli normaalia päivää erittäin paljon hiljaisempi. En tehnyt päivän aikana oi-

keastaan yhtään sovelluskehitystyötä. Suoritin aamupäivän aikana muutaman minulle 

käsketyn koulutuksen. Sain päivällä kehityspäälliköltäni tehtäväksi tutkia miten Legacy B:n 

kassajärjestelmän avuksi toteutettu, kassa-aineiston lukemiseen tarkoitettu, sovellus toi-

mii, ja miten sovelluksella talletetaan tietoa kassan tietokantaan. 

 

Minulla ei ollut tänään viikkopalaveria, sillä esimieheni oli sairaana. 

 
Tiistai 15.5.2018 
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Minulla ei tänäänkään ole heti aamusta tiedossa minun tämän päivän työtehtäviä. Pi-

dämme tällä viikolla muutaman demon maksukomponenttisovelluksesta, joten uskoisin, 

että tehtäväkseni tulee joitakin demoon liittyviä asioita. Legacy A -kassajärjestelmää ol-

laan ottamassa tänään käyttöön samalle asiakkaalle, jolle tehtiin käyttöönotto kuudennella 

seurantaviikolla. En usko, että minulle tulee käyttöönottoon liittyen tekemistä, mutta pyrin 

kuitenkin olemaan varmuuden vuoksi varalla. 

 

Sain aamupäivällä tehtäväkseni tehdä joitain pieniä muutoksia demottavaan maksukom-

ponenttisovellukseen. Tekemäni muutokset eivät tuoneet sovelluksen logiikkaan muutok-

sia, sillä kaikki tekemäni muutokset olivat kosmeettisia. 

 

Vietin loppupäiväni suunnitellen toteutusta QR-koodin lukijan lisäämisestä maksukompo-

nenttisovellukseemme. Löysin toteutusta varten muutaman valmiin kirjaston, mutta en ole 

vielä täysin varma siitä, että haluaisinko toteuttaa ratkaisun mieluummin itse. Valmiiden 

kirjastojen käyttäminen olisi mielestäni järkevämpää, mutta ongelmana on se, että isoa 

osaa GitHubin suosituimmista kirjastoista ei ole päivitetty pitkään aikaan. 

 
Keskiviikko 16.5.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on aloittaa QR-koodin lukemisen toteuttaminen maksukompo-

nenttisovellukseen. En ollut eilen vielä ihan varma haluanko käyttää toteutukseen valmista 

kirjastoa vai tehdä toteutuksen itse. Olen aamun aikana päättänyt, että etsin uudestaan 

QR-koodin lukuun valmiita kirjastoja, sillä QR-koodin lukemisen toteuttaminen itse ei ole 

tässä tapauksessa järkevää. 

 

Kävin aamupäivällä katselemassa muutamaa eilen löytämääni QR-koodin lukemiseen tar-

koitettua JavaScript-kirjastoa. Yksi eilen löytämistäni kirjastoista soveltuu tulevaan toteu-

tukseeni hyvin. Maksukomponenttisovelluksemme on toteutettu TypeScriptillä, joten so-

velluksemme vaatii ulkopuolisten kirjastojen sisällä käytettäville attribuutteille, paramet-

reille ja funktioille myös tyypitykset, kirjastoihin on kuitenkin yleensä tehty tyypitykset etu-

käteen erikseen ladattaviksi. QR-koodin lukemiseen tarkoitetulle kirjastolle ei ollut tehty 

etukäteen tyypityksiä kuvaavaa Declaration-tietostoa, joten jouduin käyttämään osan aa-

mupäivästä tiedoston tekemiseen. 

 

Sain päivän aikana tehtyä ensimmäisen version QR-koodi -toiminnallisuudesta mak-

sukomponenttisovellukseemme. Tällä hetkellä sovellukseen on tarkoituksena tehdä vain 

toiminnallisuus, jonka avulla maksukomponenttisovelluksessa voidaan hakea lahjakortin 
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tiedot QR-koodin perusteella, mutta tulevaisuudessa QR-koodi tulisi luultavasti pystyä lu-

kemaan myös kanta-asiakaskortista. Sain tehtyä sovellukseen tänään uuden lahjakortti-

maksuikkunan. Ikkunassa toimii tällä hetkellä QR-koodin lukeminen ja lahjakortin saldon 

hakeminen QR-koodista saadun lahjakortin numeron perusteella. 

 

Lahjakorttimaksun on voinut ennen suorittaa suoraan Muut maksutavat ikkunassa. Muut 

maksutavat ikkunassa on ollut valikko, jossa maksutavat ovat olleet listattuna. Uuden lah-

jakorttimaksuikkunan  myötä Muut maksutavat -ikkuna tulee kuitenkin muuttumaan niin, 

että ikkuna tulee tulevaisuudessa olemaan vain valintaikkuna, jossa maksutavan valinta 

avaa valitulle maksutavalle oman ikkunansa. Lahjakorttimaksu-ikkunan toteutuksesta 

puuttuu vielä QR-koodista luetun tiedon tarkistaminen ja maksun vienti kuitille. 

 
Torstai 17.5.2018 

 

Tämän päivän tavoitteenani on saada eilen aloittamani QR-koodin lukemisen vaativa lah-

jakorttimaksu ikkuna valmiiksi. Sain eilen QR-koodin luettua ja QR-koodista tulevan id:n 

perusteella haettua lahjakortin saldon. Tänään tehtävänäni on saada lahjakorttimaksurivi 

lisättyä kuitille. Kirjoitin eilen myös Muut maksutavat -ikkunaan tulevasta muutoksesta. 

Aion aloittaa tänään Muut maksutavat -ikkunaan tulevaa muutosta. Luulisin, että suurin 

osa päivästäni tulee menemään Muut maksutavat -ikkunan toteutukseen. 

 

Aloitin työpäiväni aloittamalla Muut maksutavat -ikkunaan tulevan muutoksen toteutta-

mista. Muutoksen myötä Muut maksutavat -ikkunassa tulisi olla painike kaikille tarjoamil-

lemme maksutavoille, käteis- ja korttimaksua lukuun ottamatta. Sain päivän aikana toteu-

tettua uuden Muut maksutavat -ikkunan. Tein muutosta varten uuden muiden maksutapo-

jen rahastamiseen tarkoitetun ikkunan. Uuden ikkunan on tarkoitus toimia yhteisenä mak-

suikkunana kaikille sellaisille muille maksutavoille, jotka myyjä voi käsitellä itse. Uusi ra-

hastusikkuna toimii niin, että Muut maksutavat -ikkunassa tehty napin painallus tallentaa 

komponentin stateen valitun maksuvälineen tunnisteen, jonka avulla rahastusikkunaan 

saadaan tarvittaessa tehtyä muutoksia. Tunnisteen avulla rahastusikkunassa tehdyt ta-

pahtumat saadaan vietyä oikeanlaisina maksutapahtumina kuitille. 

 
Perjantai 18.5.2018 

 

Aamupäivän tehtäväni on testata maksukomponenttisovellus ja pitää huoli siitä, että so-

vellukseen eilen tuomani muutos, sekä koko sovelluskokonaisuus toimii, jotta se voidaan 

demota päivällä asiakkaalle. Löysin eilen pienen bugin maksukomponenttisovelluksen 

maksamisessa, aion tutkia bugia tänään enemmän. 
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Sain aamupäivän aikana testattua maksukomponenttisovelluksen ja siihen tulleet uudet 

toiminnallisuudet. Korjasin testauksen yhteydessä eilen maksamisen yhteydessä löytä-

mäni bugin. Bugi koski tapaa, jolla käännämme maksun määränä olevan float-luvun sent-

teihin kerrotuksi kokonaisluvuksi. 

 

Aloin selvittää iltapäivällä DevOps-toiminnallisuuksien tuomista maksukomponenttisovel-

luksen kehitysprosessiin. Maksukomponenttisovelluksen kääntäminen ja vieminen 

Azureen vie turhaa aikaa kehityksestä. Tällä hetkellä tarkoituksena on tuoda jatkuvan in-

tegraation ja jatkuvan toimituksen prosessit osaksi sovelluskehitystä. 

 

Maksukomponenttisovelluksen lähdekoodi sijaitsee kehitystiimin TFS-palvelimella, jossa 

DevOps-toiminnallisuuksien konfiguroiminen projektille pitäisi olla suhteellisen helppoa. 

En saanut projektin kääntämistä kuitenkaan tänään toimimaan, sillä käyttäjältäni puuttui 

oikeuksia TFS -palvelimella. En saanut oikeuksien puuttumisen takia asennettua palveli-

melle sovelluksia, jotka TFS:n agentti tarvitsee sovelluksen kääntämiseen. 

 
Viikkoanalyysi 

 

Työviikkoni kului taas suurimmilta osin maksukomponenttisovelluksen parissa ja pääsinkin 

oppimaan taas uusia asioita sovellusta kehittäessä. Suurin kuluneella viikolla tekemäni 

toiminnallisuus oli maksukomponenttisovellukseen tekemäni lahjakortti-ikkuna, jossa käyt-

täjä pystyy lukemaan QR-koodin lahjakortista. Huomasin lahjakortti-ikkunaa tehdessä, 

että osaamiseni React-kirjastosta alkaa olla mielestäni jo hyvällä tasolla. Osaan suunni-

tella mielestäni hyvin etukäteen, mitä uusilta komponenteilta sovelluksessa halutaan ja 

milloin uudet komponentit voivat olla tilattomia (tilaton, eli stateless) funktiokomponentteja. 

Maksukomponenttisovellus ei ole kovin monimutkainen, joten emme ole ottaneet sovelluk-

sessa käyttöön Reduxin kaltaista tilanhallintaan tarkoitettua kirjastoa. Haluaisin kuitenkin 

tulevaisuudessa opetella jonkin tilanhallintaan tarkoitetun kirjaston käytön Reactin uuden 

Context API:n lisäksi. 

 

Joudin kuluneella viikolla tekemään ensimmäistä kertaa TypeScriptin Declaration-tiedos-

ton. Tein Declaration-tiedoston ulkopuolisen kirjaston käyttöä varten, sillä kirjastolle ei löy-

tynyt valmista Declarations-tiedostoa. Declaration-tiedosto ei sisällä kirjaston koodia, vaan 

Declaration-tiedoston tarkoituksena on kuvata kirjaston luokat ja tyypitykset, jotta TypeSc-

ript osaa tarkistaa JavaScript-kirjaston tyypitykset (Medium 2, 2017). 
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Kuva 8 Declaration tiedostossa kuvattu kirjasto 

 

Kuvassa kahdeksan on esimerkki siitä, miltä kirjaston kuvaaminen näyttää Declarations-

tiedostossa. Kuvassa ”react-qr-reader”-kirjastosta kerrotaan, että kirjasto tuottaa oletuk-

sena QrReader-nimisen luokan, ja siinä kuvataan mitä funktioita ja parametreja luokka si-

sältää. Kuvassa QrReaderin metodeille ja ominaisuuksille on annettu tyypiksi Any. Any 

tietotyyppi tarkoittaa kaikkia TypeScriptin tietotyyppejä ja sitä käytetään tietotyyppinä sil-

loin, kun oikeaa tietotyyppiä ei tiedetä (TypeScript). Any-tyypin käyttöä tulisi välttää, sillä 

TypeScriptin tyypitysten tarkistaminen ei tee luotettavaa tarkistusta Any-tietotyypin 

kanssa, näin ollen tietotyyppien tarkistaminen jää kehittäjän vastuulle (Basarat). 
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4 Pohdinta ja päätelmät 

Tiesin opinnäytetyötäni aloittaessa, että tulen aivan varmasti työskentelemään minulle täy-

sin uusien asioiden parissa opinnäytetyötäni kirjoittaessa. Siirryin nykyiseen, kassajärjes-

telmiä kehittävään, tiimiini muutama kuukausi ennen opinnäytetyöni aloittamista ja vietin 

tiimiin siirtymisen ja opinnäytetyön välisen ajan uuden maksukomponenttisovelluksen ke-

hittämisen parissa. Saimme maksukomponenttisovelluksen Proof of Concept -version val-

miiksi juuri ennen opinnäytetyön aloittamista, joten tiesin, että opinnäytetyön seurantajak-

son aikana tekemäni jo olemassa olevien järjestelmiemme opiskelu teknologioineen tulisi 

minulle aivan uutena asiana. Nyt jälkikäteen seurantaviikkoja lukiessa olen silti kuitenkin 

yllättynyt siitä, kuinka monen eri sovelluksen ja uuden asian parissa olen kerennyt ole-

maan seurantaviikkojen aikana. 

 

Seurantaviikkojen aikana teknisten osa-alueiden osaamiseni on kehittynyt eniten C#:n ja 

.NET Frameworkin ympärillä. Isoin osa seurantaviikkojen aikana tekemistäni työtehtävistä 

on ollut Legacy A -kassajärjestelmän parissa, jonka myötä olen joutunut opettelemaan mi-

nulle entuudestaan vieraan C#-ohjelmointikielen, .NET Frameworkin, sekä Windows-so-

vellusten kehittämiseen liittyviä asioita, joista isoimmaksi ja tiimini kannalta tärkeimmäksi 

opituksi asiaksi voisin nostaa esille Windows Presentation Foundationin. Olen mielestäni 

oppinut opinnäytetyön aikana C#-ohjelmointikielen käyttöä hyvin, mutta koen silti vieläkin 

törmääväni melkein päivittäin uusiin kirjastoihin.  

 

Kassajärjestelmämme kokonaisuuteen kuuluu monia integraatiosovelluksia ja palvelimella 

pyöriviä muita sovelluksia, joista en välttämättä vieläkään tiedä paljoakaan. Koen kuiten-

kin, että olen opinnäytetyön kirjoittamisen aikana oppinut paljon kassajärjestelmiemme 

prosesseista. 

 

Olen päässyt opinnäytetyön kirjoittamisen aikana jatkokehittämään, tutkimaan ja opiskele-

maan useampaa erilaista ja eri ikäistä sovellusta. Koen, että olen useamman erilaisen so-

velluksen kehittämisen ja opiskelun myötä oppinut tulkitsemaan sovellusten lähdekoodia 

paremmin ja ymmärtämään mitä sovelluksen koodilta vaaditaan, jotta sitä voidaan vielä 

useampien vuosien jälkeen tulkita ja ylläpitää helpommin. 

 

Olen ymmärtänyt opinnäytetyön kirjoittamisen aikana tekemieni muutosten myötä, kuinka 

tärkeää sovelluskehityksessä on määritellä ja suunnitella sovelluskokonaisuus ja se osat 

hyvin etukäteen, sillä joskus pienemmätkin toteutukseen jälkikäteen tulevat muutokset 

saattavat aiheuttaa useampien työtuntien hukkaan heittämistä. Opinnäytetyöni kirjoittami-

sen aikana ja varsinkin maksukomponenttisovelluksen kehityksessä on käynyt muutaman 
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kerran niin, että toteutukseni loppupuolella huomataan jokin vajaavaisuus määrityksessä, 

jolloin olen joutunut pahimmassa tapauksessa aloittamaan toteutukseni tekemisen uudel-

leen. Projektimme ovat olleet onneksi niin pieniä, että yhden kehittäjän työtunnit eivät tule 

kovin kalliiksi, mutta suuremmat projektit saattaisivat kärsiä vastaavanlaisista virheistä. 

 

Seurasin maksupääteintegraation aikaan muutaman päivän kehityspäällikköni maksupää-

teintegraatioon tekemää työtä. Kehityspäällikölläni on tapana kirjoittaa kommenteilla vaati-

vampaa sovelluslogiikkaa vaativissa tai monimutkaisemmissa funktioissa funktioon etukä-

teen mitä kaikkea funktion tulisi tehdä ja pureskella kommenttien avulla funktio pienempiin 

toteutettaviin osiin. Muistan maksupääteintegraatiosta yhden esimerkin, jossa funktion si-

sällä oli viidessä eri kohdassa kommentti kertomassa mitä kyseisessä funktion kohdassa 

tulisi tehdä ja muistan ajatelleeni, kuinka paljon helpompaa funktion logiikka oli suunnitella 

mielessä, kun sen vaiheita oli kirjattu jo etukäteen. 

 

Opin opinnäytetyön kirjoittamisen aikana mielestäni uutta erityisesti kaupan alasta ja siitä 

mitä kaupan alan sovelluksien tulisi olla. Tajusin kuudennella seurantaviikolla olleessa it-

sepalvelukassaan liittyvässä palaverissa, kuinka paljon olin oikeasti kehittynyt teknisen 

osaamisen ulkopuolella siinä mitä kaupan alan järjestelmien tulisi olla ja mitä ne vaativat.  

Huomasin tuovani palaverissa itse esille toteutuksessa olevia ongelmakohtia ja esittäväni 

ongelmakohtiin ratkaisuja. 

 

Aloimme opinnäytetyön seurantajakson viimeisellä viikolla suunnitella DevOps-toimintata-

pojen tuomista maksukomponenttisovelluksen kehittämiseen. Minua harmittaa, että ole 

tähän mennessä sovelluskehityksessä päässyt perehtymään paremmin DevOpsiin ja sen 

toimintatapoihin. Toivon pääseväni lähitulevaisuudessa syventymään paremmin DevOps-

toimintamalliin ja pystyväni tulevaisuudessa tuomaan toimintamallia mukaan projekteihini. 

 

Olen huomannut, että työni analysoiminen opinnäyteyössä on auttanut sisäistämään työ-

päivieni aikana käyttämiäni uusia toimintatapoja, sovelluskirjastoja ja muita ohjelmointityö-

hön liittyviä asioita ja kokonaisuuksia paremmin. Olen huomannut analysoinnista myös 

sen, että olen pystynyt syventymään uusiin asioihin paremmin analysoimalla tekemääni 

työtä ja etsimällä tekemiini ratkaisuihin lisätietoa tai jopa toteutuksen ratkaisun kannalta 

parempia tapoja. Ohjelmistokehitys ja ohjelmistokehittäjän työ vaatii tekijältä jatkuvaa uu-

den oppimista ja uskonkin, että opinnäytetyön kaltainen oman työn analysointi voisi auttaa 

minua kehittymään ohjelmistokehittäjänä vuosien varrella. 
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