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1 Työn lähtökohdat
1.1 Toimeksiantaja
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Protacon Solutions Oy (jatkossa PTCS), joka on
osa Protacon konsernia. Protaconin toimialoihin kuuluvat energiateollisuus,
asiantuntijayritykset, meriteollisuus, puunjalostusteollisuus, logistiikka, ajoneuvo- ja
työkoneteollisuus, terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä palveluyritykset (Protacon
2018). Konsernin työntekijämäärä ylitti alkuvuodesta 2018 yrityskaupan jälkeen 300
henkilöä, joista PTCS:n palveluksessa työskentelee noin 100. Koko konsernin
liikevaihto vuonna 2017 oli yli 22 miljoonaa euroa. (Yrityskauppa: Protacon haastaa
perinteiset suunnittelutalot 2018.)
PTCS on perustettu vuonna 1998, kun Protacon Engineering Oy osti Jiop Oy:n osakeenemmistön, ja yrityksen nimi muutettiin Protacon Solutions Oy:ksi (Protacon
historia 2018). PTCS:n toimialaan kuuluvat räätälöityjen ohjelmisto- sekä ITratkaisuiden suunnittelu ja tuottaminen sekä ylläpito- ja konsultointitehtävät.
Yrityksen liikevaihto oli noin 7,9 miljoonaa euroa vuonna 2016. (Protacon Solutions
2018.)

1.2 Tavoite
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ja dokumentoida PTCS:n käyttöön Proof Of
Concept Message Queue -menetelmillä kehitetystä viestinvälityssovelluksesta, eli
toisin sanoen osoittaa sovellus käyttökelpoiseksi havainnollistaen sen toiminta
käytännössä. Viestipalvelun on tarkoitus toimia helposti integroitavana palveluna
muihin tuotettaviin sovelluksiin, jolloin sovelluskehitystä saadaan muutettua
ketterämmäksi ja nopeammaksi, kun yleisiä sovelluskomponentteja saadaan
abstraktoitua asiakkaalle toimitettavien ohjelmakokonaisuuksien ulkopuolelle.
Viestipalvelun toivottuihin ominaisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi mahdollisuus
raportoida epäonnistuneita ja onnistuneita kutsuja sekä viestianalytiikka, jonka avulla
on mahdollista seurata palvelun käyttömääriä.

5
MQ-menetelmiä käyttävien rajapintojen dokumentointi on haasteellista. Toinen
osatavoite opinnäytetyössä oli kehittää yhtenäinen tapa dokumentoida viestipalvelu
niin, että toisten kehittäjien on helppo ottaa se käyttöönsä omissa projekteissaan.
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MQ-menetelmät

2.1 Määritelmä ja käyttökohteet
MQ eli Message Queue, suomennettuna viestijono, tarkoittaa yksinkertaisesti tiettyä
tapaa siirtää dataa eri prosessien, ohjelmien tai palvelinten välillä. Välitettävä data
voi olla monimuotoista, mitä vain yksinkertaisesta tekstistä esimerkiksi
monimutkaisempaan uuden prosessin tai tehtävän aloittamiseen vaadittavaan
tietoon. Viestijonoon saapuva data lisätään jonoon ja säilytetään siinä niin kauan,
kunnes vastaanottava ohjelma alkaa kuunnella jonon muutoksia. Tällöin data siirtyy
jonosta vastaanottajalle, joka käsittelee datan tilanteeseen sopivalla tavalla.
(Johansson 2017, 5–6.)
Viestijonojen käytön suurimpia etuja sovellusten välisessä kommunikoinnissa ovat
muun muassa datan säilyvyys, skaalautuvuus sekä asynkroninen toiminta.

2.2 MOM-malli
Mikäli viestijonoa käytetään palveluiden, sovellusten tai sovellusten eri osien välisien
viestien välittäjänä, on silloin käytössä niin sanottu MOM-malli. MOM-lyhenne tulee
sanoista Message-Oriented Middleware, ja kuten termi itsessään jo kertoo, se
tarkoittaa juuri viestien välittämistä palveluilta toiselle. Tätä toiminnallisuutta on
kuvattu myös kuviossa 1, josta ilmenee selkeästi se, kuinka eri sovellukset eivät ota
yhteyttä suoraan toisiinsa, vaan välittävät tietoa MOM-palvelun kautta. Tällainen
sovellusten välisen kommunikoinnin lähestymistapa mahdollistaa myös hyvät
jatkokehitysmahdollisuudet eri sovellusten osalta, riippumatta muista, sillä
sovellusten rajapintojen ei tarvitse olla suoraan keskenään yhteensopivat, vain
yhteydellä viestinvälittäjään on väliä. (Curry 2004.)
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Kuvio 1. MOM-malli kuvitettuna (Curry 2004, 4, muokattu)

2.3 Viestijonon hyödyt
Viestijonon käyttäminen välikätenä on myös hyvä tapa nopeuttaa sovelluksen
toimintaa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttäjä lähettää sovelluksen avulla suuren
määrän sähköposteja kerralla, on viestijonototeutus ylivertainen vastaavuuden
osalta. MOM on asynkroninen, eli kun data lähetetään viestijonoon, ei lähettävän
sovelluksen tarvitse odottaa vastausta vastaanottavalta/kuluttavalta sovellukselta.
Heti kun data on saatu MOMille, voi käyttäjän käyttämä sovellus jatkaa toimintaansa
riippumatta viestien lähetyksen tilasta. Kun tietoa kuluttavat sovellukset ovat
hoitaneet tehtävänsä, voidaan käyttäjän sovellukselle lähettää viesti onnistuneesta
toiminnasta (ks. kuvio 2).
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Kuvio 2. Asynkroninen malli esitetty kuviona (Curry 2004, 3, muokattu)

3 Käyttöön valitut teknologiat
3.1 AMQP 0-9-1
AMQP 0-9-1 (Asynchronous Message Queuing Protocol) on MOM-mallin mukainen
viestintäprotokolla, joka koostuu kolmesta pääelementistä:
publisherista/producerista, brokerista ja consumerista. Publisher- ja producer-termit
tarkoittavat sovellusta, joka luo viestin ja lähettää sen viestinvälittäjälle eli brokerille.
Viestinvälittäjä voidaan jakaa vielä tarkemmin kahteen selvään osaan: Exchangeen,
joka toimii vaihteena viestinvälittäjän sisällä ja jossa tehdään viestin reititys sille
tarkoitettuun jonoon, eli queueen. Consumer on viestijonon takana viestejä
vastaanottava ohjelma, joka vastaanottaa dataa brokerilta. Eri vaiheista on kerrottu
tarkemmin RabbitMQ:n toimintaa käsitellessä luvussa 3.2. (AMQP 0-9-1 Model
Explained, 2018.)
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3.2 RabbitMQ
3.2.1 Tausta
RabbitMQ on avoimen lähdekoodin viestijonokehys, joka käyttää hyväkseen AMQP
0-9-1 -viestintäprotokollaa. Sen suosio on kasvanut viime vuosina jatkuvasti ja se on
yli 35 000 tuotantokäytössä olevalla implementoinnillaan käytetyin viestijonokehys.
Edellinen suurempi versiopäivitys RabbitMQ:sta julkaistiin marraskuussa 2017.
Julkaistu versio on 3.7, jolle on sen jälkeen ilmestynyt vielä pienempiä
versiopäivityksiä. (Dossot 2014, 15; RabbitMQ 2018.)
RabbitMQ valikoitui viestijonokehykseksi sen käytettyyden perusteella sekä siksi, että
sitä on käytetty PTCS:llä myös entuudestaan.

3.2.2 Tuetut protokollat
RabbitMQ tukee ensisijaisesti AMQP 0-9-1 -protokollaa, sillä viestijonokehys on
suunniteltu lähtökohtana juuri kyseisen protokollan hyödyntäminen. Muita tuettuja
protokollia ovat STOMP-, MQTT-, AMQP 1.0- sekä HTTP-protokollat, joiden tuki on
liitännäisten varassa. STOMP-protokolla on tekstipohjainen, ja sen keskiössä on
viestien yksinkertaisuus. MQTT ja AMQP 1.0 ovat molemmat binäärisiä
viestintäprotokollia. (Which protocols does RabbitMQ support? 2018.)
Tuettujen protokollien joukosta esille nousevat kaksi eri versiota AMQP:sta. Miksi
käyttää pääsääntöisesti vanhempaa 0-9-1-version protokollaa, kun uudempi,
”virallinen” julkaisu AMQP 1.0 olisi myös mahdollinen vaihtoehto? Ratkaisu piilee
protokollien suurissa eroavaisuuksissa toisiinsa nähden. AMQP 1.0 julkaistiin vuonna
2011, kun OASIS otti protokollan ylläpidettäväkseen ja kehitettäväkseen. Protokollan
rakenne muuttui julkaisussa niin paljon 0-9-1-versioon nähden, että voidaan puhua
liki kokonaan eri protokollasta. Esimerkiksi 0-9-1-protokollan toiminnassa keskeisessä
osassa olleet tyypit (exchange types) ovat poistuneet AMQP 1.0:sta kokonaan. Lisäksi
AMQP 1.0 ei tuo juurikaan muutosta suorituskykyyn, joten protokollan vaihdos ei
toisi suuria kehitysaskelia RabbitMQ:een. (Dossot 2014, 31–32.)
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Opinnäytetyö päätettiin toteuttaa noudattaen AMQP 0-9-1 -protokollaa, sillä sen tuki
on laajin, ja aiheen ollessa melko uusi työn tekijälle koettiin, että kyseinen protokolla
on varmin tapa tuotteliaaseen työhön.

3.2.3 Tyypit, liitokset ja reititysavaimet
RabbitMQ:n toiminta viestinvälittäjänä perustuu useisiin erilaisiin tyyppeihin
(exchange types), liitoksiin (bindings) ja reititysavaimiin (routing keys). Kun viesti
vastaanotetaan RabbitMQ-instanssiin, se reititetään omien attribuuttiensa
perusteella sille osoitettuun jonoon (ks. kuvio 3). Erilaisia tyyppejä on
sisäänrakennettu valmiiksi RabbitMQ:een, mutta niitä on myös mahdollista muokata
ja liittää toisiinsa reititysten kustomoitavuuden maksimoimiseksi. Mahdollista on
myös oman exchange typen luominen liitännäisenä. (What can RabbitMQ do for
you? 2018.)

Kuvio 3. Viestin kulku RabbitMQ-viestijonossa (Johansson 2017, 10)

Sisäänrakennetuista viestityypeistä käytetyimpiä ovat direct, topic ja fanout (ks.
kuvio 4). Directillä tarkoitetaan viestityyppiä, jonka mukana viestinvälittäjään tullessa
on annettu liitosparametri, binding key, jonka perusteella viestijono määritetään.
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Tämä malli on yksinkertaisin mahdollinen tapa välittää viesti läpi viestijonoon.
(Johansson 2017, 39–43.)

Kuvio 4. Yleisimmät tyypit RabbitMQ:ssa (Johansson 2017, 11)

Toinen yleisesti käytetty tapa on topic, joka suorittaa reitityksen reititysavaimien
avulla. Kun viesti saapuu vaihteeseen, sen parametrinä annettua reititysavainta
verrataan kaikkiin mahdollisiin reititysmalleihin (routing pattern). Reititysavaimet ja
-mallit on helpoin ymmärtää esimerkin kautta: Jos reititysmalli on esimerkiksi ”us.#”,
vastaavat tätä mallia kaikki reititysavaimet, joiden ensimmäinen sana on ”us”, ja
loppuosa voi muodostua mistä vain. Reititysmallia ”eu.*.en.*” sen sijaan vastaisivat
kaikki avaimet, joiden ensimmäinen sana on ”eu”, toinen mitä vain, kolmas ”en” ja
viimeinen sana taas vapaavalintainen. Tähden (*) ja numeromerkin (#) erottaa siis se,
että tähti vastaa mallissa vain yhtä pisteillä erotettua sanaa, kun numeromerkki taas
kuvastaa yhden, ei yhdenkään tai useiden sanojen muodostamaa loppuosaa mallista.
Topic exchange -vaihdetta käytettäessä yksi vaihteeseen saapuva viesti lähetetään
kaikkiin sen reititysavaimia vastaaviin jonoihin. Näin ollen esimerkiksi avaimella
”eu.france” varustettu viesti reititettäisiin sekä ”eu.#”- että ”eu.france”-malleja
vastaaviin jonoihin. (Mts. 44–46.)
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Kolmas yleinen malli on fanout. Fanout-mallin avulla saapuva viesti lähetetään
kaikille vaihteeseen liitetyille viestijonoille katsomatta siihen, onko viestiin sidottu
joitain liitosparametreja. (Mts. 47–48.)

3.3 Labyrintti SMS-Gateway
Labyrintti SMS-Gateway on Protaconillakin käytössä oleva tekstiviestipalvelu, joka
tarjoaa käytettäväksi rajapinnan useille eri ohjelmointikielille. Protaconilla käytössä
on ollut PHP:lle kirjoitettu versio, jota sovelluksessa päätettiin myös käyttää. SMSGateway yhdistää eri operaattoreiden viestikeskukset yhdeksi rajapinnaksi, jonka
avulla viestejä voidaan lähettää ja vastaanottaa. Rajapinnan avulla on mahdollista
esimerkiksi asettaa lähettäjäksi haluamansa numero sekä ajastaa viestejä. (SMS
Gateway 2018.)

3.4 Ohjelmointikielet ja muut tarvittavat menetelmät ja työkalut
3.4.1 REST
Roy Thomas Fielding (2000, 76–85) määrittelee väitöskirjassaan Architectural Styles
and the Design of Network-based Software Architectures REST-tekniikan olevan
sovellusarkkitehtuuri, jonka pääperiaatteita ovat eroteltu käyttöliittymä ja palvelin,
yhtenäinen ja tilaton rajapinta sekä mahdollisuus tallentaa tietoja välimuistiin. RESTlyhenne tulee sanoista Representational State Transfer.
REST-rajapinta (RESTful API) on tätä tekniikkaa hyödyntävä web-sovelluskehityksessä
käytetty rajapinta. Rajapinta käyttää HTTP-protokollaa ja rajapintaan tehtävien
kutsujen tulee sisältää kaikki informaatio, jolla kutsun vastaanottava palvelin osaa
käsitellä dataa REST:lle ominaisin CRUD-metodein. CRUD-metodeja ovat luominen
(create), hakeminen (retrieve), päivittäminen (update) sekä poistaminen (delete).
(Booth, Haas & McCabe 2004, 62–63.)
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3.4.2 Python
Python on suosiotaan jatkuvasti kasvattava ohjelmointikieli. Se on kasvattanut
suosiotaan tasaisesti läpi 2010-luvun ja etenkin korkeatuloisissa maissa kasvattaa
osuuttaan selkeästi kovempaa tahtia kuin muut ohjelmointikielet. (Robinson, 2017).
TIOBE-indeksi listaa ohjelmointikieliä niiden suosion perusteella. Vuoden 2018
syyskuussa Python murtautui ensimmäistä kertaa indeksin kärkikolmikkoon nousten
nyt kolmanneksi ohi C++:n. (TIOBE Index for September 2018.)
Pythonia voidaan käyttää monin eri tavoin. Se on suoraan käytettävissä
komentokehotteelta, tai vaihtoehtoisesti sillä voidaan kehittää sekä työpöytä- että
web-sovelluksia. Pythonilla on mahdollista myös kehittää tieteelliseen laskentaan
soveltuvia applikaatioita. (Applications of Python 2018). Osaltaan Pythonin
monipuolisuutta selittää se, että sille soveltuvia kolmannen osapuolen moduuleita
ylläpidetään Python Package Indexissä (PyPI) tuhansittain (About Python 2018.)

3.4.3 PHP
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) on syyskuun 2018 TIOBE-indeksin mukaan
maailman seitsemänneksi käytetyin ohjelmointikieli (TIOBE Index for September
2018). PHP on löyhästi tyypitetty ohjelmointikieli, jonka pääsääntöinen
käyttötarkoitus on verkkosovellusten ohjelmointi. PHP:n etuihin tässä tarkoituksessa
kuuluu muun muassa se, että PHP-skriptit prosessoidaan palvelimella, ja käyttäjälle
palautuvassa tiedossa ei ole suoraan näkyvillä, miten dataa on käsitelty. Lisäksi PHP
toimii useilla eri käyttöjärjestelmillä, kuten Windowsilla, Linuxilla ja MacOS:lla. (What
is PHP? 2018.)
PHP:n yleisin käyttötarkoitus onkin juuri palvelinskriptaus. Muita käyttökohteita ovat
komentoriviskriptaus sekä työpöytäsovellusten kehittäminen. Palvelinskriptauksen
vaatimuksena on vain PHP-kääntäjä. Palvelinskriptit ovat yleisiä esimerkiksi cronajoissa. Työpöytäsovelluksien tekeminen ei ole PHP:n helpoimpia käyttötarkoituksia,
sillä graafisten liittymien tekemiseen ohjelmointikieltä ei ole suunniteltu.
Työpöytäsovelluksia on kuitenkin mahdollista tehdä esimerkiksi PHP-GTKlaajennuksella, joka on juuri tähän tarkoitukseen suunniteltu. (What can PHP do?
2018.)

13

3.4.4 Vagrant
Vagrant on open source -ohjelmisto virtuaalisten ympäristöjen hallintaan. Vagrantin
perusajatuksena on helpottaa ympäristöjen hallintaa esimerkiksi kehitystiimien
sisällä, jotta ympäristöjen erojen aiheuttamista virheistä päästäisiin eroon. Vagrantin
ympäristöjä hallitaan tietyn tiedostotyypin, Vagrantfilen, avulla. (Introduction to
Vagrant 2018.)

3.4.5 Composer
Composer on projektin riippuvuuksien hallintaan tarkoitettu työkalu PHP:lle. Sen
avulla on mahdollista julistaa ja pitää yllä projektiin liittyviä kirjastoja. Composer
helpottaa ja keventää riippuvuuksien hallintaa, sillä se hoitaa itse määritettyjen
kirjastojen vaatimat riippuvuudet automaattisesti. (Composer Introduction 2018.)
Composerille määritetään composer.json-tiedostoon kirjastot, joita projektissa
halutaan käyttää, ja ne saadaan asennettua kuvion 5 mukaisella komennolla.

Kuvio 5. Composerin asennuskomento

Composer luo asennuksen yhteydessä myös composer.lock-tiedoston, joka määrittää
käytetyt versiot ja näin minimoi versioeroavaisuudet esimerkiksi kehitystiimin eri
jäsenten välillä.

3.4.6 Pip
Pip on Python-projekteihin kehitetty paketinhallintaohjelmisto. Pip on
sisäänrakennettu sekä Python 2:n versioihin (>= 2.7.9) että Python 3:een versiosta
3.4 alkaen. Pip:n käyttö on yksinkertaista, esimerkiksi paketin asentaminen onnistuu
kuvion 6 mukaisella komennolla. (Pip installation 2018; Pip quickstart 2018.)
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Kuvio 6. Python-paketin asentaminen pip:n avulla

3.4.7 Flask
Flask on Pythonille kehitetty kevytrakenteinen WSGI-sovelluskehys. Flaskin keskeisiä
periaatteita ovat helppokäyttöisyys sekä skaalautuvuus myös monimutkaisemmissa
projekteissa. Esimerkki Flaskin helposta käytöstä on kuvattu kuviossa 7, jossa
esitetään yksinkertaisen Hello World -sovelluksen kirjoittaminen frameworkin avulla.
(Flask 2018.)

Kuvio 7. Hello World -sovellus Flaskilla

Flask-RESTful
Flask-RESTful on Flaskin laajennus, jonka tavoitteena on helpottaa entisestään RESTrajapinnan luomista Flaskilla. Kuviossa 7 esitettiin, kuinka helppoa on kirjoittaa
toimiva sovellus Flaskilla; kuvio 8 sen sijaan kuvastaa sitä, kuinka Flask-RESTful jatkaa
tätä yksinkertaisuutta. Kuvion esimerkillä saadaan kymmenellä koodirivillä luotua
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toimiva REST-rajapinta. (Flask-RESTful Documentation 2018; Flask-RESTful Quickstart
2018.)

Kuvio 8. Esimerkkirajapinta Flask-RESTfulilla

3.4.8 Swagger UI (Flasgger)
Swagger on SmartBear Softwaren ylläpitämä avoimen lähdekoodin työkalusetti, joka
käyttää hyväkseen OpenAPI Specification -rajapintakuvauksia. Swaggeria voidaan
käyttää REST-rajapintojen kehittämiseen, pystyttämiseen sekä dokumentointiin.
Työkalujen kolme tunnetuinta ovat Swagger Editor, Swagger UI ja Swagger Codegen.
Editor on verkossa toimiva editori, jolla voidaan kirjoittaa OpenAPI-spesifikaatioita, ja
Codegen auttaa spesifikaation mukaan tehtyjen sovellusten luonnissa. (What is
Swagger? 2018.)
Sovelluksessa käytössä on Swagger UI, jonka käyttötarkoituksena on generoida FlaskRESTful-rajapinnan dokumentaatio tätä tarkoitusta varten koodin sekaan
kirjoitetusta spesifikaatiosta. Tarkemmin kyseessä on Flaskille tarkoitettu Pythonmoduuli Flasgger, joka tukee myös Flask-RESTful-laajennusta (Flasgger 2018).
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3.4.9 Supervisor
Supervisor on UNIX-järjestelmiin suunniteltu prosessinhallintatyökalu, joka on
tarkoitettu tehtävien monitorointiin sekä hallintaan. Sen suunniteltu käyttötarkoitus
on toimia init-järjestelmänhallinnan rinnalla sitä korvaamatta, kuitenkin käynnistyen
jokaisella ympäristön uudelleenkäynnistyksellä. Supervisorin käyttökohteiksi
esitetään esimerkiksi asiakkaisiin tai projekteihin liittyvien prosessien hallintaa.
(Supervisor: A Process Control System 2018.)
Supervisorin hallitsemia prosesseja voidaan määritellä yksinkertaisen INI-tyylisen
konfiguraation avulla. Esimerkki konfiguroitavasta prosessista löytyy kuviosta 9, jossa
käynnistetään Flask-applikaatio automaattisesti ympäristön käynnistyessä.

Kuvio 9. Esimerkki Supervisorin konfiguraatiosta

4 Viestintäsovelluksen tekninen toteutus
4.1 Suunnittelu
Sovelluksen kehitystyön alkumetreillä pohdittiin paljon toteutettavaa arkkitehtuuria.
Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa sovelluksen ulospäin näkyvänä rajapintana toimii
REST-rajapinta. REST toimii sovelluksen sisäisenä producerina, joka käsittelee
saamansa kutsut ja sisällön mukaan lähettää viestit sopiviin viestijonoihin
palvelimelle asennettuun RabbitMQ-instanssiin. Viestijonoista viestejä lukee
consumer, joka hoitaa viestiobjektin oikeanlaisen muodostamisen ja lähettää sen
Labyrintin SMS-Gatewaylle. Tämän arkkitehtuurimallin etuina nähtiin muun muassa
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se, että asiakassovelluksen ei tarvitse odottaa koko viestin muodostuksen ja
lähetyksen ajan vastausta viestipalvelulta, vaan se saa vastauksen heti, kun data on
siirretty viestijonoon.
Sovelluksen kokonaisarkkitehtuuri jakautuu siis selkeästi kolmeen osioon, jotka ovat
MOM-mallin mukaiset producer, consumer sekä viestijono näiden välillä. Koko
arkkitehtuuri on kuvattu kuviossa 10. Se kuvastaa hyvin, kuinka edellä kuvattu ohjaus
spesifioituihin viestijonoihin tapahtuu, ja miten käsittelijä määräytyy. Kuviossa
harmaalla on merkitty sähköpostien käsittelijä, sillä sitä ei opinnäytetyön puitteissa
vielä toteutettu.

Kuvio 10. Sovelluksen lopullinen arkkitehtuuri

Sovellusta suunnitellessa päädyttiin käyttämään kahta eri ohjelmointikieltä. Syy
kahden eri ohjelmointikielen käyttöön löytyy sovelluksen ulkoisista riippuvuuksista.
Tekstiviestien lähetykseen käytetty Labyrintti-kirjasto tarjoaa suoraan PHP-version,
mutta Pythonille vastaavaa ei ollut. Python sen sijaan valikoitui mukaan sille
saatavilla olevan Flask-moduulin ansiosta, joka mahdollistaa erityisen kevyiden
rajapintojen kehittämisen. Lisäksi opinnäytetyön tekijän oma kiinnostus tutustua
Python-ohjelmointiin saattoi vaikuttaa päätökseen.
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4.2 Toteutus
4.2.1 Kehitysympäristö
Kehitystyö aloitettiin konfiguroimalla virtuaalikone, joka toimi viestijonorajapinnan ja
koko viestintäsovelluksen pohjana. Virtuaalikoneen konfigurointiin käytettiin
Vagrantin Vagrantfilea sekä playbook.yml-tiedostoa, jolla kuvataan asennuksen
aikaisia toimia. Pohjaksi valittiin aiemmissa kehitysympäristöissä hyvin toiminut
Debian Jessie. Virtuaalikoneen konfigurointi playbookin avulla todettiin hyväksi
tavaksi luoda ympäristöjä, joita mahdollisesti joudutaan kehityksen aikana ajamaan
usein pystyyn alkutilaansa asti. Kuvion 11 mukaisella konfiguraatiolla saadaan
asennettua virtuaalikoneeseen RabbitMQ-palvelin, asetettua sille uusi käyttäjä sekä
poistettua oletuskäyttäjä. Lisäksi esimerkissä asennetaan myös RabbitMQ:n
hallintaliitännäinen, jonka avulla on mahdollista seurata viestijonon toimintaa
selaimella. Esimerkissä ei oteta kantaa RabbitMQ:n vaatimuksien asentamiseen,
joihin kuuluu mm. Erlang-kielipaketti.
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Kuvio 11. Esimerkki playbook.iml-tiedostosta

RabbitMQ:n lisäksi virtuaalikoneen asennukseen kuuluivat pippaketinhallintajärjestelmä Python 3:lle, Apache, Python 3:n Apache-WSGI -laajennus,
PHP sekä Composer. Jotta sovelluskehitys saatiin sovelluksen kehityksen osalta
käyntiin, siirrettiin projektitiedostot virtuaalikoneelle. Virtuaalikoneelle kopioiduissa
tiedostoissa oli muun muassa composer.json-tiedosto, joka pitää sisällään ne paketit,
jotka halutaan Composerin avulla asentaa. Composerin avulla asennettiin
RabbitMQ:n PHP-laajennus eli paketti nimeltä php-amqplib.
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Tässä kohtaa vastaan tuli myös yksi haasteellisimmista kohdista virtuaalikoneen
konfiguraatioiden kanssa eli Pythonin virtuaalisen ympäristön automaattinen
konfigurointi. Tuntui siltä, että kaikki lähteet tarjosivat erilaista ratkaisua, eikä
mikään näistä ollut ajantasainen tai muun ympäristön kanssa yhteensopiva.
Aikataulun kiristyessä päätettiin tämä vaihe suorittaa osittain manuaalisesti
virtuaalikoneen komentorivikehotteelta. Automaattisesti playbook.iml-tiedoston
avulla onnistuttiin luomaan virtuaaliympäristö, mutta sen käynnistäminen
suoritettiin käsin kuvion 12 mukaisella komennolla.

Kuvio 12. Pythonin virtuaaliympäristön käynnistäminen

Virtuaaliympäristö luotiin tekemään Python-moduulien riippuvuuksien hallinta
helpommaksi. Kun käytössä on virtuaaliympäristö, Python käyttää oletuksena aina
ympäristön mukaista versiota itsestään sekä pip:stä, jolloin kehotteeseen
kirjoitettavat käskyt yksinkertaistuvat ja kaikki asennetut moduulit pysyvät
ympäristön sisällä.
Sovelluksen Python-riippuvuudet hallitaan juuri pip:n avulla listaamalla ne
requirements.txt-tiedostoon, jonka sisältö asennetaan kuvion 13 mukaisella
komennolla.

Kuvio 13. Python-pakettien asentaminen tiedostosta pip:n avulla
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4.2.2 Python-sovelluksen tarjoaminen ulkoverkkoon
Viestisovelluksen toimimiseksi luotu Python-virtuaaliympäristö tuli saada näkyville
ulkoverkkoon. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Flask-applikaatio olisi saatava
toimimaan yhdessä Apache web-serverin kanssa.
Python-sovellusten tarjoaminen Apache-palvelimen kautta vaatii juuri tätä
tarkoitusta varten Python 3:lle kehitetyn libapache2-mod-wsgi-py3-laajennuksen,
joka mahdollistaa WSGI-pohjaisten sovellusten käytön Apachen kanssa. Konfigurointi
alkoi Apachen konfiguroinnista, jossa Apachelle tulee kertoa sen käyttävän juuri
asennettua WSGI-laajennusta. Lisäksi Apachen konfiguraatiotiedostoon määritettiin
sovelluksen wsgi-skriptin sijainti, joka määrittelee verkossa tarjottavan sovelluksen
sisällön.
Mainitun wsgi-skriptin sisältö on minimaalinen. Kuvion 14 mukaiset rivit riittävät
skriptin sisällöksi, mikäli käytössä ei ole virtuaalinen ympäristö. Näiden rivien avulla
kerrotaan Pythonille, missä polussa halutaan tuotavan Python-sovelluksen olevan
sekä tuodaan tämä sovellusobjekti mod_wsgi:n käyttöön.

Kuvio 14. Sovelluksen wsgi-tiedosto

Opinnäytetyön sovelluksessa käytettiin kuitenkin virtuaalista ympäristöä, ja edellä
oleva konfiguraatio ei tässä tapauksessa riittänyt. Jotta mod_wsgi-laajennus toimi
oikein, tuli wsgi-tiedoston alkuun lisätä kuvion 15 mukaiset rivit. Nämä rivit aktivoivat
virtuaalisen ympäristön, jossa projektin riippuvuudet olivat asennettuina.
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Kuvio 15. Virtuaalisen ympäristön aktivointi wsgi-tiedostossa

4.2.3 Viestijono
RabbitMQ-viestijono asentui playbookin avulla, joten sen toiminnallisuus tuli testata
huolellisesti. Tämä testaus tapahtui yksinkertaisilla ”Hello world”-tyylisillä publish- ja
receive-skripteillä. Skriptit löytyvät liitteestä 1. Kun näiden yksinkertaisten viestien
todettiin kulkevan viestijonossa oletetulla tavalla, siirtyi kehityksen pääpaino
viestijonon ympärille tehtävän sovelluksen suunnitteluun ja toteutukseen, jonka
avulla myös palvelun dokumentointi oli tarkoitus toteuttaa.

4.2.4 Publisher
MOM-mallissa ensimmäinen tärkeä osa viestijonon lisäksi on publisher, joka tässä
tapauksessa muodostui Python-sovelluksesta.
Sovelluksen ulospäin näkyvänä rajapintana toimii Pythonilla kirjoitettu Flask-RESTfulrajapinta, joka käsittelee JSON-formaatissa sille syötettyä dataa. Rajapinta
määriteltiin niin, että sen reittiparametrina annetaan viestin tyyppi. Viestejä
vastaanottavaan reittiin yhdistetty Message.py-resurssi käyttää POST-metodia, jonka
datassa annetaan lähettäjä, vastaanottaja(t) taulukkona, asiakkaan nimi sekä itse
viestin sisältö. Kokonainen kutsussa saatava dataobjekti voi olla esimerkiksi kuvion 16
mukainen.
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Kuvio 16. Esimerkki rajapintaan annettavasta viestiobjektista

Datan käsittely resurssissa tapahtuu aluksi parametrien keräämisellä. Varsinaista
viestin muodostamista ja jonoon lisäämistä varten kirjoitettiin oma luokka Sender.py.
Koska vastaanottajia voidaan antaa yhdellä kutsulla useita, käydään tuo taulukko läpi
muodostaen jokaiselle vastaanottajalle oma viestiobjektinsa jonoon. Tämä
toiminnallisuus on koodina kuviossa 17.

Kuvio 17. Viestin julkaiseminen Sender.py-luokan avulla

Sender.py pitää sisällään varsinaisen viestin muodostuksen. Tämä toiminnallisuus
tapahtuu kuviossa 17 käytetyssä publish-metodissa. Kuvio 18 kuvaa kuinka Python-
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moduulin Pika avulla RabbitMQ-instanssiin otetaan yhteys ja valitaan mitä vaihdetta
eli exchangea käytetään. Sovelluksessa vaihteen nimeksi valittiin sitä hyvin kuvaava
messages.

Kuvio 18. Yhteyden muodostus Pika-moduulin avulla

Kun yhteys viestijonoon on muodostettu, voidaan sinne lähettää viestiobjekteja.
Publish-metodi käyttää viestiobjektin muodostamiseen kuviossa 17 nähtyjä
parametreja. Reitityksessä käytettiin topic exchange -mallia, jolla viestin kulku
haluttuun viestijonoon voidaan määritellä hyvinkin tarkasti parametrien avulla.
Reititysavain muodostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen kuvaa viestin tyyppiä.
Mahdollisia viestityyppejä ovat sms ja email, joista valittu välitetään suoraan FlaskRESTful-rajapinnan reittiparametrista. Toinen reititysavaimen parametreista kuvaa
sovellusta, josta viesti on peräisin. Kolmas osa sen sijaan kuvaa viestin lähettäneen
sovelluksen käyttäjää. Käyttäjä lisättiin reititysparametreihin siksi, että esimerkiksi
käyttömäärien seuranta olisi näin helpompaa, kun esimerkiksi yrityksen Yritys AB
sovelluksen Hallintaohjelmisto kautta lähettämät tekstiviestit voidaan laskea suoraan
viestijonon ’sms.hallintaohjelmisto.yritysab’ statistiikasta. Kuvio 19 havainnollistaa
tätä toiminnallisuutta.
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Kuvio 19. Reititysavain ja viestin julkaiseminen

Viestijonoon lähetettävä data, eli viestin body on RabbitMQ-spesifikaation mukaan
tekstiä. Koska kehitetyn sovelluksen viesteihin haluttiin enemmän tietoa, päädyttiin
bodyyn asettamaan tekstiksi muutettu JSON-objekti kaiken datan sisällyttämiseksi.
Kyseisen objektiin sisältöön kuuluivat viestin lähettäjä, vastaanottaja, asiakas eli
sovellusta käyttäneen henkilön edustama yritys, sekä viestin sisältö. Viestin sisältö
voi olla mitä tahansa tekstiä, jonka käyttäjä haluaa välittää joko tekstiviestinä tai
sähköpostina.

4.2.5 Consumer
Consumer on myös MOM-mallin mukainen osa viestinvälityksessä. Consumerina
toimi Supervisor-prosessinhallintaohjelmalla jatkuvasti ajettava PHP-skripti.
Supervisorin avulla skripti saadaan käyntiin heti palvelimen käynnistyessä ja myös
uudelleenkäynnistettyä, mikäli virhetilanteita esiintyy.
Skriptin tehtävänä oli aktivoida kehitetyn MessageConsumer-luokan kuuntelumetodi,
joka ottaa yhteyden palvelimen RabbitMQ-instanssiin. Tämä listen()-metodi on
keskeisessä roolissa viestien saamiseksi viestijonosta. Metodissa avataan yhteys
RabbitMQ-viestijonoon, tarkemmin suoraan messages-vaihteeseen.
MessageConsumer on tarkoitettu tekstiviestien kuunteluun. Viestijonot RabbitMQinstanssissa muodostettiin mallilla ”viestityyppi.sovellus.asiakas”. Näin ollen listen()-
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metodissa kuunneltiin kaikkia sms-alkuisia viestijonoja käyttämällä binding keyna
merkkijonoa ”sms.#” (ks. kuvio 20).

Kuvio 20. sms-alkuisten viestijonojen kuunteleminen

Varsinainen viestien ”kulutus” viestijonosta on jatkuva prosessi. Tämän prosessin
aikana jokaisen viestijonosta luetun objektin kohdalla kutsutaan ns. callbackmetodia, joka käsittelee luetun viestin. Callback-metodin toiminnot tiivistettiin
kolmeen pääperiaatteeseen:
-

Sen tuli muuttaa tekstimuotoinen JSON-objekti oikeaan formaattiin

-

Muodostaa viestiobjekti, joka lähetetään SMS-Gatewaylle

-

Kirjoittaa lokia kaikista SMS-Gatewaylle lähetetyistä viesteistä

Callback-metodin käyttäminen selkeytti huomattavasti luokan rakennetta ja parantaa
yleisesti koodin luettavuutta.

4.2.6 Ulkoisen SMS-Gatewayn käyttö
Viestiobjektin muodostus oli lähes suoraan käänteinen funktio viestijonoon lähetetyn
viestin muodostamisesta. Objektin muodostus ja lähetys on kuvattu kuviossa 21.
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Kuvio 21. Viestin muodostus ja lähetys

Viestiobjekti lähetetään Labyrintin palveluun jo aikaisemmin kehitetyn SmsServiceluokan avulla. Luokka luo yhteyden SMS-Gateway:hin projektiin konfiguroitujen
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Luokka myös käytti Labyrintin tarjoaman PHPkirjaston metodeja lähettääkseen viestiobjektin eteenpäin. SmsService-luokka myös
siistii puhelinnumeron formaattiin, joka on varmasti yhteensopiva ulkoisen palvelun
kanssa. Luokan lähetysmetodi on kokonaisuudessaan liitteessä 2.
Labyrintin tarjoama palvelu on viestimäärien seurannan kannalta myös pitkälle viety.
Viesteihin voidaan asettaa erityinen parametri tag, jonka avulla tietyn sovelluksen ja
asiakkaan käyttämiä viestimääriä voidaan seurata. Näin on toimittu jo silloin, kun
palvelua integroitiin yksittäisiin sovelluksiin. Nyt tuo tag asetetaan SmsServicessa,
joka saa sen sille välitetystä objektista.

4.3 Dokumentointi
Koska palvelun ulospäin näkyvä rajapinta on REST-rajapinta, sovellettiin sen
dokumentointiin Swaggeria. Käyttöön otettiin Flaskille räätälöity Flasgger-moduuli,
joka on avoimen lähdekoodin versio Swaggerista Pythonille. Flasgger valikoitui
käyttöön muutamien vaihtoehtojen joukosta tarjoamansa Flask-RESTful-tuen sekä
yksinkertaisen käyttöönoton ansiosta.

28
Flasgger asennettiin virtuaaliseen ympäristöön muiden moduulien tavoin pip:n
avulla. Flasggerin käyttö sovelluksessa oli suoraviivaista. Varsinainen dokumentaation
generointi selaimella luettavaan muotoon tapahtuu yhden koodirivin avulla (ks. kuvio
22). Konfigurointi vaati hieman enemmän työtä, mutta oli kuitenkin yksinkertaista.
Swagger-konfiguraatio kirjoitettiin sovelluksen cfg.py-tiedostoon, johon Pythonprojekteissa kootaan sovellustasoisia konfiguraatioita. Tähän tiedostoon määritettiin
muun muassa, mitä käyttöliittymäversiota dokumentaatio käyttää, sekä mistä
polusta se on selaimella löydettävissä.

Kuvio 22. Swagger-dokumentaation luonti

Flasgger-dokumentaatio noudattaa tarkkaa tapaa kuvailla resursseja. Rajapinnan
reittien dokumentaatio kirjoitetaan suoraan reittejä vastaaviin resursseihin.
Jokaiselle kyseisen reitin metodille kirjoitetaan tarkan spesifikaation mukainen
kuvaus, josta Flasgger kääntää Swagger-tyylisen dokumentaation. Esimerkki
tällaisesta kuvauksesta ja siitä luodusta dokumentaatiosta on liitteessä 3.

5 Tulokset ja jatkokehitys
5.1 Tulokset
Opinnäytetyön lopputuotteena syntyi toimiva konseptitasoinen toteutus
yleiskäyttöisestä viestintäsovelluksesta. Sovelluksen kokonaisarkkitehtuuri yhdistelee
REST-rajapinnan käytettävyyttä ja selkeää Swagger-dokumentaatiota yhdessä
RabbitMQ-viestijonon luotettavuuden kanssa. Viestijonon käytössä on myös se etu,
etteivät suuretkaan datamäärät juuri hidasta asiakassovelluksen toimintaa. Tätä
luotettavuutta testattiin muun muassa lähettämällä palveluun rajapintakutsuja,

29
joiden sisältämillä viesteillä oli useita satoja vastaanottajia. Sovellus selvisi testistä
vaivatta ja varsin hyvällä suorituskyvyllä.
Aikaisemmin viestien lähetys, sekä teksti- että sähköpostiviestien, on pitänyt
ohjelmoida erikseen jokaiseen sovellukseen (ks. kuvio 23). Tällä tavoin tehden sama
työ on jouduttu tekemään useita kertoja uudelleen, toisin sanoen arvokkaita
resursseja on käytetty osittain turhaan. Vaikka toiminnallisuus on helppo kopioida
projektista toiseen, on se silti vaatinut konfigurointia ja työtunteja.

Kuvio 23. Viestien lähetys ilman viestipalvelua

Opinnäytetyssä kehitetyn sovelluksen avulla tästä saman työn toistamisesta päästään
liki kokonaan eroon. Sen sijaan, että jokaiseen projektiin jouduttaisiin tuomaan jokin
viestinvälityksen operaattoreille tai sähköpostipalvelimille hoitava kirjasto, voidaan
nyt käyttää yksinkertaisella REST-kutsulla viestipalvelua, joka hoitaa edellä mainitun
toiminnallisuuden (ks. kuvio 24).
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Kuvio 24. Viestien lähetys viestipalvelun avulla

Kehitetty viestisovellus myös helpottaa toimeksiantajan ohjelmistotuotannon
ylläpitotehtäviä. Mikäli esimerkiksi tekstiviestejä välittävään Labyrintin SMSGatewayhin tulisi sellaisia muutoksia, mitkä vaativat joko muutoksia sovelluksen
toimintaan tai jopa toiseen palveluun vaihtamisen, helpottaa kehitetty viestisovellus
työtaakkaa huomattavasti. Sen sijaan, että kirjasto pitäisi vaihtaa tai ohjelmakoodia
päivittää lukuisiin sovelluksiin, joissa vastaava ominaisuus on olemassa, voidaan
nämä muutokset tehdä ainoastaan viestisovellukseen. Tämä kehitystyö ei
välttämättä näy asiakassovelluksiin lainkaan, mikäli REST-kutsuissa välitettävät tiedot
ovat toisen pään muutoksiin nähden riittävät. Näin säästetään paljon
ohjelmointiaikaa ja eri sovellukset voivat selvitä viestipalvelun muutoksista jopa
täysin muuttumattomina. Kuviossa 25 havainnollistetaan, kuinka viestisovelluksen
dataa vastaanottavan puolen, eli Flask-RESTful-rajapinnan ei tarvitse muuttua
mitenkään, vaikka viestejä käsittelevä SMS-Gateway vaihdetaan kuvitteellisesti
toiseen palveluun.

Kuvio 25. Sovelluksen muutosten vaikutus toimintaan

31

Kehitetyn sovelluksen interaktiivinen Swagger-dokumentaatio mahdollistaa erilaisten
REST-kutsujen testaamisen, jolloin käyttöönotto on mahdollisimman helppoa. Täten
alussa tavoitteeksi asetettu helppo integrointi muihin asiakassovelluksiin saatiin
toteutettua. Yhdellä rajapintakutsulla voidaan lähettää useita tekstiviestejä tai
sähköposteja kerralla. Tästä rajapintakutsusta on Swagger-dokumentaatiossa hyvä
esimerkki, joten sovelluksen käyttöönottokynnys on todella matala.
Swagger oli dokumentointityökaluna jo Protaconilla entuudestaan tuttu, sillä sen
avulla on luotu dokumentaatioita useaan eri rajapintaan. Voidaankin siis olettaa, että
toimeksiantajan kehittäjien on helppo tulkita sovelluksen dokumentaatiota.

5.2 Jatkokehitys
Opinnäytetyön aikana sovellus saatiin sellaiselle tasolle, jossa sen toimintaa ja
arkkitehtuuria voitiin arvioida jatkosuunnitelmien kannalta. Sovellusta ei vielä
sellaisenaan ole otettu käyttöön, mutta toimeksiantajan näkemys sovelluksen
kohtalosta oli jatkaa sen kehittämistä. Kun sovellusta käytiin läpi toimeksiantajan
kanssa, todettiin sen toimintatapojen olevan toimivia ja dokumentaation selkeä
käyttää. Lisäksi opinnäytetyön tekijän sekä toimeksiantajan näkemykset
jatkokehitysehdotuksista olivat yhteneväiset.
Sovelluksen jatkokehityksen askelmerkit ovat siis selvät. Tärkein tulevista
kehitysaskeleista on tietoturvan parantaminen. Tällä hetkellä rajapintakutsuja FlaskRESTful-rajapintaan ei autentikoida tai autorisoida lainkaan, joten tämä on
sovelluksen kokonaiskuvan kannalta loogisin seuraava kehityskohde.
Kun rajapinta on turvattu, sovelluksen julkaisuprosessia ja ympäristöä olisi hyvä alkaa
konfiguroimaan. Kubernetes-ympäristö on todennäköisin julkaisualusta, joten tähän
vaadittavat konfiguraatiot nousevat työlistalle pian.
Sovelluksen ollessa turvallisesti julkaistussa tilassa voitaisiin jatkokehitys kääntää
sovelluksen varsinaiseen toiminnallisuuteen. Sähköpostiviestien käsittelyä niille
tarkoitetuista viestijonoista ei vielä toteutettu, mutta alusta on käsittelijää vaille
valmis hoitamaan myös sähköpostien lähetyksen. Toinen käytännöllinen ominaisuus
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sovellukselle olisi käytön seurannan kehittäminen, sillä tämänhetkinen käytön
seuranta tapahtuu reaaliajassa RabbitMQ-hallintaliitännäisen avulla, joka ei ole
kaikista intuitiivisin käyttää esimerkiksi viestimäärien tarkasteluun pitkällä aikavälillä
(ks. kuviot 26 ja 27).

Kuvio 26. RabbitMQ-hallintatyökalun web-käyttöliittymä

Kuten kuviosta 26 käy ilmi, on RabbitMQ:n oma hallintakäyttöliittymä melko
epäselvä. Kuvion 27 liittymästä kyllä käy ilmi, että messages-vaihde on saanut
viestejä, ja käsitellyt ne eteenpäin, joten tavoitteisiin päästiin osittain. Kyseisen
hallintatyökalun avulla nähdään myös epäonnistuneet viestitapahtumat omana
käyränään kuviossa.
Käyttöliittymien käytettävyyteen päivätyöni parissa perehtyneenä mielipiteeni on
kuitenkin, että kyseinen data voitaisiin esittää myös yksiselitteisemmin kuin
aikajanapohjaisena käyränä. Palvelun REST-rajapintaan voitaisiin esimerkiksi
toteuttaa reittejä, jotka palauttavat haettujen jonojen mukaisia lukemia ja esittävät
ne itse tehdyssä käyttöliittymässä. Tällainen lähestymistapa myös helpottaisi
palvelun käyttöön perustuvaa laskutusta asiakkaan suuntaan, sen sijaan että
laskutuksen vaatimat kuukausittaiset käyttömäärät pitäisi etsiä hallintatyökalun
kautta.
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Kuvio 27. Messages-exchange hallintatyökalun näkymässä

6 Pohdinta
Opinnäytetyö toi edistyessään paljon uutta oppia opinnäytetyön tekijälle. Kokemusta
kertyi niin virtuaaliympäristöjen konfiguroinnista kuin viestijonojen käytöstäkin.
Virtuaaliympäristöjen parissa työskennellessä tuli myös huomanneeksi sen, kuinka
paljon ne auttavat kehitystyötä sekä helpottavat kehitysympäristön ylläpitoa.
Toisaalta virtuaaliympäristöistä mieleen painui myös se, että saman asian
saavuttamiseen on kehitelty varmasti satoja eri tapoja, joista yksikään ei välttämättä
ole juuri omaan kehitysympäristöön sopiva. Tämä saattaa aiheuttaa paljonkin työtä,
jos virtuaaliset kehitysympäristöt ovat vielä vieraita konfiguraatiota aloittaessa.
Viestijonojen konsepti muodostui lähestulkoon vieraasta hyvälle tasolle. Myös
viestijonojen käytön edut ja tilanteet, joissa niistä erityisesti on hyötyä esimerkiksi
REST-rajapintaan verraten, kävivät asiaa tutkiessa ja kehitystyötä tehdessä
selkeämmäksi. Myös käytetty konsepti, jossa REST- ja viestirajapinta toimivat
eräänlaisena hybridinä, vaikutti toimivalta mallilta. Toisaalta opinnäytetyön
puitteissa erilaisille ratkaisuille ei suoritettu minkäänlaista suorituskykytestiä, joka
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olisi kertonut mahdollisesti saavutetun hyödyn sovelluksen toiminnassa verraten
esimerkiksi puhtaasti REST-rajapintaan nojaavaan malliin. Kuitenkin päätavoitteen
ollessa itsenäisen viestinvälityssovelluksen POC:n toteutus tuntui erilaisten mallien
suorituskyvyn vertaileminen ylilyönniltä. Lisäksi lähtökohdaksi oli myös asetettu
viestijonon käyttäminen sovelluksessa, joten pelkän REST-rajapinnan toteuttaminen
olisi ollut ristiriidassa lähtötilanteeseen nähden.
Keskeistä opinnäytetyön kehityksessä oli myös pitää mielessä helppo
käyttöönotettavuus sovellusta tuntemattomien näkökulmasta. Lopputuotetta
arvioidessa käyttöönotto vaikutti helpolta, sillä sovelluksen rajapinta oli kattavasti
dokumentoitu ja interaktiivinen dokumentaatio on myös helposti testattavissa.
Kokemukset Swaggerin käytöstä rajapinnan dokumentoimisessa olivat myös
positiivisia, sillä Swagger generoi siistin ja helposti lähestyttävän dokumentaation
melko yksinkertaisesta koodin sekaan kirjoitettavasta spesifikaatiosta.

35

Lähteet
About Python. 2018. Kuvaus ohjelmointikielen kotisivuilla. Viitattu 10.9.2018.
https://www.python.org/about.
AMQP 0-9-1 Model Explained. 2018. Kuvaus AMQP 0-9-1 -protokollasta. Viitattu
15.3.2018. https://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html.
Applications of Python. 2018. Pythonin mahdolliset sovelluskohteet. Viitattu
10.9.2018. https://www.python.org/about/apps.
Booth, D. Haas, H. & McCabe, F. 2004. Web Services Architecture. Työryhmän
kokoama muistio. W3C. Viitattu 13.9.2018. https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-wsarch-20040211/wsa.pdf.
Curry, E. 2004. Message-Oriented Middleware. Julkaisussa Middleware for
Communications. Toim. Q. H. Mahmoud. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 1–7.
Composer Basic Usage. 2018. Composerin peruskäytön ohjeet. Viitattu 19.4.2018.
https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md.
Composer Introduction. 2018. Composerin kuvaus työkalun kotisivuilla. Viitattu
19.4.2018. https://getcomposer.org/doc/00-intro.md.
Dossot, D. 2014. RabbitMQ Essentials. Birmingham: Packt Publishing.
Fielding, R. T. 2000. Architectural Styles and the Design of Network-based Software
Architectures. Väitöskirja, University of California. Irvine: University of California.
Flasgger. 2018. Flasgger-moduulin dokumentaatio Githubissa. Viitattu 17.9.2018.
https://github.com/rochacbruno/flasgger.
Flask. 2018. Flask-dokmentaatio sovelluskehyksen kotisivuilla. Viitattu 16.9.2018.
http://flask.pocoo.org.
Flask-RESTful Documentation. 2018. Flask-RESTful kirjaston dokumentaation etusivu.
Viitattu 13.9.2018. https://flask-restful.readthedocs.io/en/latest.
Flask-RESTful Quickstart. 2018. Flask-RESTful käyttökuvaus. Viitattu 13.9.2018.
https://flask-restful.readthedocs.io/en/latest/quickstart.html.
Introduction to Vagrant. 2018. Kuvaus Vagrantin kotisivuilla. Viitattu 12.4.2018.
https://www.vagrantup.com/intro/index.html.
Johansson, L. 2017. Getting Started with RabbitMQ and CloudAMQP. 2. p. 84 Codes
AB.
Me olemme Protacon. 2018. Protaconin yritysesittely. Viitattu 9.2.2018.
https://www.protacon.com/me-olemme-protacon.
Pip installation. 2018. Pip:n asennusohjeet. Viitattu 11.9.2018.
https://pip.pypa.io/en/stable/installing.
Pip quickstart. 2018. Pip:n käyttöohje. Viitattu 11.9.2018.
https://pip.pypa.io/en/stable/quickstart.

36
Protacon. 2018. Protaconin yritysesittely. Viitattu 9.2.2018.
https://www.protacon.com.
Protacon historia. 2018. Aikajana Protaconin historiasta. Viitattu 9.2.2018.
http://www.protacon.com/historia.
Protacon Solutions Oy. 2018. Kauppalehden yrityshaku. Viitattu 9.2.2018.
https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/protacon+solutions+oy/10023257.
RabbitMQ. 2018. Sovelluskehyksen kotisivu; etusivu. Viitattu 15.2.2018.
https://www.rabbitmq.com.
Robinson, D. 2017. The Incredible Growth of Python. Blogikirjoitus Stackoverflow:n
blogissa. Viitattu 10.9.2018. https://stackoverflow.blog/2017/09/06/incrediblegrowth-python.
SMS Gateway. 2018. Kuvaus Labyrintin tekstiviestipalvelusta yrityksen sivuilla.
Viitattu 10.9.2018. https://www.labyrintti.com/sms-gateway.
Supervisor: A Process Control System. 2018. Supervisorin kotisivu. Viitattu 17.9.2018.
http://supervisord.org.
TIOBE Index for September 2018. 2018. Ohjelmointikielien indeksilistaus helmikuussa
2018. Viitattu 10.9.2018. https://www.tiobe.com/tiobe-index.
What can PHP do? 2018. Kuvaus PHP-ohjelmointikielen käyttökohteista. Viitattu
23.2.2018. https://secure.php.net/manual/en/intro-whatcando.php.
What can RabbitMQ do for you? 2018. Kuvaus RabbitMQ-viestijonokehyksen
ominaisuuksista. Viitattu 23.2.2018. https://www.rabbitmq.com/features.html.
What is PHP? 2018. PHP-ohjelmointikielen esittely sen virallisilla sivuilla. Viitattu
23.2.2018. https://secure.php.net/manual/en/intro-whatis.php.
What is Swagger? 2018. Kuvaus Swaggerin dokumentaatiossa. Viitattu 17.9.2018.
https://swagger.io/docs/specification/about.
Which protocols does RabbitMQ support? 2018. Tuettujen protokollien listaus
RabbitMQ:n sivuilla. Viitattu 1.3.2018. https://www.rabbitmq.com/protocols.html.
Yrityskauppa: Protacon haastaa perinteiset suunnittelutalot. 13.1.2018. Uutinen
yrityskaupasta Protaconin verkkosivuilla. Viitattu 9.2.2018.
https://www.protacon.com/yrityskauppa-protacon-haastaa-perinteisetsuunnittelutalot.

37

Liitteet
Liite 1. Viestijonon Hello World -testiskriptit
send.py

receive.php

38
Liite 2. SmsService:n viestinlähetysmetodi

39
Liite 3. Esimerkki Swagger-dokumentaatiosta
Kuvaus ohjelmointikoodissa:

40
Kuvauksen tuottama dokumentaatio:

