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Johdanto

Suoritan opinnäytetyöni päiväkirjamuotoisena. Opinnäytetyöni koostuu päivittäisistä raporteista, viikoittaisista analyyseistä, joissa pohdin viikon aikana tekemiäni työtehtäviä sekä
tarkistelen viikolla esiintyneitä aiheita kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin viitaten. Kirjoitan
päivittäisiä raportteja yhdeksän työviikon ajan, aikavälillä 10.9 – 2.11.2018 sekä 19.11 –
25.11.2018. Raporttien ja analyysien lisäksi opinnäytetyöhöni kuuluu lähtötilanteen kuvaus aloittaessani projektia, raporteissa ja analyyseissä käytettyjen käsitteiden listaus ja
niiden avaaminen sekä työympäristöni kuvaus. Lähtötilanteen kuvauksessa käsittelen työympäristöni sidosryhmiä, vuorovaikutusta yrityksen henkilöstön kesken sekä analysoin
omaa nykyistä työtäni.

Työskentelen Granlund Oy:ssä, joka on kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni.
Granlund koostuu useasta eri osastosta: Konsultointi-, Suunnittelu-, Korjausrakentamis- ja
Ohjelmistot osastosta. Osasto koostuu useista pienimmistä, noin 3- 5 hengen tiimeistä,
joista yhteen itse kuulun. Työskentelen itse Ohjelmistot osastolla ohjelmistokehittäjän tehtävissä Manager ohjelmiston parissa. Manager on Ohjelmistot osaston kehittämä kiinteistöhallinnan ohjelmisto. Managerilla voidaan hallita kiinteistöjen ylläpidollisia toimia, kuten
mm. kiinteistön budjetointia, palvelupyyntöjen hallinnointia, laatuauditointien kirjausta ja
kiinteistön energian mittausta ja tarkkailua. Manager on Ohjelmistot osaston päätuote, jota
yritys myy asiakkailleen. Managerin lisäksi Granlundin Ohjelmistot osastolla kehitetään
Granlund Designer sovellusta, jota käytetään kiinteistöjen suunnitteluun. Oma työni kuitenkin keskittyy vain Managerin ohjelmistokehitykseen.

Päivittäisiä raportteja kirjoitan työpäivän kuluessa sekä sen päätyttyä. Käsittelen niissä
työpäivääni kuuluvia tehtäviä, tekniikoita, johtopäätöksiä liittyen päivän tehtäviin ja ongelmiin sekä seuraan tekemäni työn edistymistä. Työni keskittyy Granlund Oy:n Manager ohjelmiston kehitykseen, jonka parissa työskentelen ohjelmistokehittäjän tehtävissä. Toimin
yrityksessä fullstack kehittäjänä eli toteutan sekä front- että backend kehitystä. Raportoinnin alkaessa pääasiallinen työtehtäväni on luoda käyttöliittymä Managerin integraatiopalveluille. Integraatio UI projekti aloitettiin jo kesällä ennen opinnäytetyöni raportoinnin alkamista. Kehitämme käyttöliittymää toisen osastomme uuden työntekijän kanssa. Manager
kehityksessä tarvitaan ohjelmiston substanssiosaamista, eli tietämystä kyseisen ohjelmiston rakenteesta ja sen toiminnasta. Suoritin myös työharjoittelujaksoni Granlundilla samaisen ohjelmiston parissa, joten toimin Integraatio UI projektissa myös ohjeistamassa uutta
työntekijää Managerin sisällöstä ja sen toiminnasta.

1

Viikkoanalyyseissä käyn läpi viikon aikana suorittamiani tehtäviä sekä niistä opittuja asioita. Analyysit koostuvat kuluneen viikon aiheiden ja tekemieni töiden pohdinnasta. Viikon
tapahtumien lisäksi analyyseihin kuuluu osuus, jossa valitsen viikon aiheista jonkin mielenkiintoisen ja syvennyn siihen tarkemmin nojaten eri lähteisiin ja pohdin niiden kautta
omaa työtäni.

Päivittäisessä työssäni käytän pääohjelmointikielenä Microsoftin kehittämää C#: a. C# on
olio-ohjelmointikieli, joka mahdollistaa esimerkiksi MVC mallisen web-kehityksen toteuttamisen yhdessä .NET ympäristön kanssa. Microsoftin .NET on ohjelmistokomponenttikirjasto, jolla kehitän pääasiassa Manager web sovellusta. C# ohjelmointikieleen voi tutustua
esimerkiksi Ben Albaharin ja Joseph Albaharin kirjoittamassa kirjassa C# 7.0 in a Nutshell,
jossa käsitellään C#:ia perus syntaksista aina komplekseihin käsitteisiin, kuten pointtereihin ja LINQ kyselykomponentin toimintaan asti. Kirjassa käsitellään myös .NET komponenttikirjaston tarjoamia työkaluja, kuten .XML kuvauskieltä ja ohjelmiston turvallisuutta
(Albahari & Albahari, 2017). C#:in ja .NET:n lisäksi työskentelen myös SQL tietokantojen
parissa. SQL:stä voi lukea Ari Hovin kirjoittamasta SQL-opas -teoksesta, joka esittelee havainnollisin esimerkein SQL kieltä ja sen toimintaa (Hovi, 2013). Kehitysympäristönäni
käytän pääasiassa Microsoftin Visual Studio 2017 Professionalia. Visual Studion lisäksi
käytössäni on myös muita työkaluja, kuten tietokantojen hallintaan käytettävä SQL Server
Management Studio, SourceTree ja Git Bash versionhallintatyökalut, Microsoftin Skype
sekä Teams -pikaviestintäohjelmat yhteydenpitoon ja palavereihin sekä Visual Studio
Code tekstieditori.

Työtehtävissäni vaaditaan ohjelmointiosaamista niin front- kuin backend ympäristössä.
C#:n ja .NET komponenttien tuntemus, MVC mallinen ohjelmistokehitys, SQL tietokanta
operaatioiden käyttö ja tiettyjen frontend teknologioiden, kuten jQueryn ja KendoUI:n tuntemus ovat keskeisiä vaadittuja osaamisalueita työssäni. Teknologioiden lisäksi työssäni
tarvitaan substanssiosaamista, eli kyseisen ohjelmiston tuntemusta. Substanssiosaaminen näyttelee suurta roolia Manager kehityksessä, koska ohjelmistoa on kehitetty jo useita
vuosia ja jo ennen uusinta iteraatioita Granlund Managerista, Ohjelmistot osastolla kehitettiin RYHTI järjestelmää, josta Manager juontaa juurensa. Tämän vuoksi ohjelmisto on
todella laaja ja koodilliselta sisällöltään suuri, joten substanssiosaaminen esimerkiksi ohjelmistorakenteen tuntemus on tärkeä kehittäessä, jotta koodista tulee kestävää ja tehokasta.
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1.1

Keskeiset ammattikäsitteet

API
API (Application Programming Interface), eli ohjelmointirajapinta, on määritelmä, jonka
avulla ohjelmat voivat vaihtaa tietoa keskenään. API mahdollistaa ohjelmistojen ”puhelun”
keskenään tarjoamalla esimerkiksi kutsuja rajapinnassa, joita toinen ohjelma voi kutsua ja
saada dataa palautusarvona.
Backend
Backend on sovelluksen osa, joka nimensä mukaisesti suoritetaan ohjelman ”taustalla”.
Backend osioon kuuluu käyttäjälle näkymättömissä olevat toiminnot, kuten tietokanta operaatiot sekä laskentalogiikan suoritus.
BIOS
BIOS (Basic Input-Output System), on tietokoneen matalan tason järjestelmä, joka mm.
käynnistää käyttöjärjestelmän tietokoneen käynnistyessä.
Boolean
Boolean datatyypillä tarkoitetaan arvoa, jolla on vain kaksi mahdollista tilaa: tosi (true, 1)
ja epätosi (false, 0).
Bugi
Ohjelmointivirhe ohjelmiston lähdekoodissa.
Cherry picking
Cherry picking, on versionhallinnassa tekniikka, jossa valitaan käsin commitit, jotka yhdistetään uudeksi versioksi.
Commit
Commit, on eräänlainen ”koodin luovutus” versionhallintaan. Committiin lisätään uusimmat
koodimuutokset ja se voidaan lähettää versionhallintaan. Versionhallinta koostuu käytännössä commiteista, jotka toimivat mm. pisteinä ohjelmiston tilasta, joihin voidaan myöhemmin palata.
Controller
Controller, eli käsittelijäluokka, on luokka, joka toimii MVC mallissa esimerkiksi tietokantaa
muokkaavien luokkien ja frontend osioiden välissä.
CRON
CRON arvolla kuvataan jonkin tehtävän ajastusta tiettyinä ajankohtina. Esimerkki CRON
arvosta: [0 0 12 ? * MON,TUE,WED,THU,FRI *]. Kyseinen CRON arvo tarkoittaa toistoa
joka arkipäivä kello 12.00.
CRUD
Voidaan sanoa, että esimerkiksi luokka toteuttaa CRUDin (Create, read, update & delete),
eli luokalla voidaan luoda, lukea, päivittää ja poistaa jotakin, kuten tietoja tietokannasta.
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C#
C# (lausutaan ”C Sharp”) on Microsoftin .NET alustalle kehitetty ohjelmointikieli.
Emulaattori
Emulaattori on virtuaalinen ympäristö, joka mahdollistaa emuloitavan laitteen toiminnan
ulkopuolella sen oikeasta ympäristöstä. Esimerkiksi Android älypuhelimen käytön Windows käyttöjärjestelmästä.
Enumeraatio
Enumeraatio on tietotyyppi, joka kuvaa täydellisesti kaikkia kokoelman alkiota. Enumeraatioita käytetään usein vertailuissa.
Frontend
Frontend on käyttäjälle näkyvä osuus ohjelmistoa. Frontendiin kuuluu esimerkiksi HTML
kuvauskielellä tehdyt sivut sekä niiden toiminnallisuutta hoitavat skriptit.
Fullstack
Fullstack ohjelmistokehittäjä työskentelee sekä frontend että backend ympäristössä.
HTML
HTML (Hyper Text Markup Language) on kuvauskieli, jota käytetään nettisivujen ulkomuodon kuvauksessa.
Integraatio
Ohjelmoinnissa integraatiolla tarkoitetaan kahden erillisen systeemin yhdistämistä kokonaisuudeksi.
jQuery
jQuery, on frontend viitekehys, joka helpottaa HTML sivun rakenteen käsittelyä JavaScriptillä.
JSON
JSON (JavaScript Object Notation) on yksinkertainen tiedostomuoto, jota käytetään tiedonvälitykseen esimerkiksi ohjelmistojen välillä.
Loop
Loop, eli ohjelmiston toistorakenne. Toistorakennetta käytetään tilanteissa, joissa sama
asia toistetaan useasti. Toistorakenteen avulla vältytään toistuvuudesta ohjelmoidessa.
Kun tiettyä logiikkaa toistetaan silmukassa haluttu määrä, jokaista iteraatioita ei tarvitse
ohjelmoijan itse kirjoittaa.
Merge
Mergellä tarkoitetaan versionhallinnassa ohjelmiston eri versioiden yhdistämistä.
Metodi
Metodi, on ohjelmoinnissa käytetty käsite osalle ohjelmaa, jota voidaan kutsua esimerkiksi
luokista. Metodin päätarkoitus on suorittaa jokin tietty tehtävä sen sisällä, jonka jälkeen
kääntäjä jatkaa matkaansa eteenpäin koodissa.
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Minifiointi
Minifioinnilla tarkoitetaan koodista kaikkien turhien merkkien, kuten välilyöntien ja kommenttien poistamista.
Mock
Mock, eli matkiminen, on testauksessa käytetty käsite, jolla tarkoitetaan testausta varten
luotuja ”matkittuja” luokkia.
MVC
MVC (model, view, controller) malli on web ohjelmistokehityksessä käytetty ohjelmistorakenne malli. MVC mallinen ohjelmisto koostuu model, view ja controller luokista.
OWASP
OWASP (The Open Web Application Security Project) on maailmanlaajuinen ohjelmiston
turvallisuuden parantamiseen keskittynyt organisaatio. OWASP:in määrittelemiä turvallisuus standardeja käytetään ohjelmiston turvallisuustason luokittelemiseen.
Plugin / liitännäinen
Raportoinnin yhteydessä plugineista tai liitännäisistä puhuttaessa viitataan Managerin integraatioiden liitännäisiin. Liitännäiset ovat integraatiopalveluiden osia, joilla on tiettyjä toiminnallisuuksia.
Pull Request / tarkistuspyyntö
Pull request, eli tarkistuspyyntö, tehdään kun tehdyt muutokset on lähetetty versionhallintaan. Tarkistuspyyntö sisältää tiedot muutoksista, jotta muut tiimin jäsenet voivat tarkistaa
ja kommentoida koodia, ennen sen liittämistä päähaaraan.
REACT
React on JavaScript kielelle tehty ohjelmointiviitekehys.
Refaktorointi
Refaktoroinnilla tarkoitetaan syntyneen koodin siistimistä ja ohjelmiston rakenteiden parantelemista. Refaktoroinnissa voidaan esimerkiksi siirtää luokan ominaisuuksia toisiin
luokkiin ja jäsennellä koodin logiikkaa uusiksi.
SDK
SDK (software development kit), on joukko ohjelmistokehitys työkaluja, jotka mahdollistavat ohjelmistojen kehityksen eri ympäristöissä.
Showstopper
Showstopperilla tarkoitetaan esimerkiksi bugia ohjelmistossa, jonka vuoksi ohjelma ei
toimi, jolloin showstopperien korjaus nousee prioriteettina korkeimmalle.
Stack overflow
Stack overflow virhe aiheutuu, kun ohjelmisto käyttää liiallisesti käytettävissä olevaa muistia.
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TypeScript
TypeScript on JavaScriptin laajennus, jonka avulla JavaScript kielessä voidaan käyttää
staattisia tyypityksiä, luokkia ja luokkien rajapintoja.
VPN
VPN (Virtual Private Network) on virtuaalinen verkkoympäristö, jonka avulla useita erillisiä
verkkoja voidaan julkisen verkon yli yhdistää yksityiseksi verkoksi.
Unity riippuvuustyökalu
Unity työkalu hallitsee C# ohjelmistossa luokkien riippuvuuksien käsittelyä. Unityn toiminta
perustuu ”kontteihin”, joihin ohjelman riippuvuudet säilötään. Konteista voidaan sitten hakea riippuvuuksia tarvittaessa.
XML
XML on meta kuvauskieli, jolla voidaan määrittää muita rakenteellisia kuvauskieliä esimerkiksi HTML.
.NET
.NET on Microsoftin kehittämä ohjelmistokomponenttikirjasto, jota käytetään C# kehityksessä Microsoft Visual Studio kehitysympäristössä.
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2

Lähtötilanteen kuvaus

2.1

Oman nykyisen työn analyysi

Nykyiseen työhöni kuuluu erilaisia työtehtäviä Manager ohjelmistokehityksen parissa. Toimin fullstack kehittäjän, eli työskentelen niin front- kuin backend ympäristöissä. Työnkuvaani kuuluu myös SQL tietokantojen käyttäminen, ohjelmiston versionhallinta sekä ajoittaisiin palavereihin osallistuminen.
Tarkempi luettelo yleisistä työtehtävistäni:
-

Fullstack ohjelmistokehitys
Päivittäis- ja muiden juoksevien kehitystehtävien suorittaminen
Tarkistuspyyntöjen käsittelyä ja muita versionhallintaan liittyvien hoitaminen
Käyttöliittymä- ja yksikkötestaus

Fullstack ohjelmistokehityksessä kehitän Manager ohjelmistoon vaadittuja osia ja ominaisuuksia. Kehitykseen kuuluu frontend puolella HTML sivujen luontia, JavaScriptillä ja TypeScriptillä toiminnallisuuden luontia sivuille sekä CSS:n ja LESS:n avulla sivujen tyylien
muokkausta. Backend osuuteen kuuluu ohjelmiston taustapalveluiden kehitystä, kuten tietokanta hakujen, käsittelijäluokkien, ohjelmointirajapintojen ja SQL tietokantojen luomista
ja käyttöä.
Juoksevia tehtäviä ovat esimerkiksi nopeiden korjausten tekeminen, johonkin tiettyyn ohjelman komponenttiin tai osaan. Juoksevat tehtävät ovat pieniä lisäyksiä tai paranteluita,
joiden tekemiseen ei kulu paljoa aikaa ja ne ilmoitetaan, kun ne löytyvät ja korjataan saman tien.
Käyttöliittymätestauksessa testaan käyttöliittymän uusia ominaisuuksia, joko manuaalisesti tai luomalla käyttöliittymätestaukseen tarkoitettujen työkalujen avulla automatisoituja
testejä, joiden avulla voidaan varmistua käyttöliittymän toimivan halutulla tavalla. Yksikkötestauksessa kirjoitan testimetodeja ja luon testausluokkia, jotka käyvät läpi testattavia ohjelmiston osia ja näin varmistavat taustapalveluiden toimivuuden.

Työtehtävissäni tarvitsen osaamista eri teknologioista ja ohjelmistokehityksen menetelmistä, tiimityöskentely- ja projektinhallintataitoja sekä Manager ohjelmistoon liittyvää substanssiosaamista. Vaadittua teknologiatietoutta ohjelmoinnin perusteiden lisäksi vaaditaan
C# ohjelmointikielestä, .NET viitekehyksestä, Visual Studio kehitysympäristöstä, lukuisista
frontend teknologioista, kuten Kendo UI, jQuery ja TypeScript, sekä taustapalveluteknologioista, kuten SQL -tietokannoista ja -kyselykielestä. Suoranaisten ohjelmointiteknologioiden lisäksi tarvitsen tietämystä ja osaamista projektin- ja versionhallintaan kuuluvista työkaluista, kuten Git, SourceTree ja Azure DevOps.
Substanssiosaamisella tarkoitetaan työympäristön, tässä tapauksessa Granlund Manager
ohjelmiston, tuntemista. Substanssiosaamisen tärkeys korostuu joka päivä työssäni,
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koska ohjelmiston kehitys vaatii sen rakenteiden ja kehityksessä käytettyjen menettelyiden tuntemista. Jotta työn lopputulos olisi mahdollisimman hyvää ja kestävää, eikä työn
jälkiä tarvitsisi siivota myöhemmin, ohjelmiston muiden osien huomioiminen kehityksessä
on erittäin tärkeää.

Aloittaessani Granlundilla ensimmäistä kertaa vuonna 2017, tietoni ja taitoni ohjelmistokehityksen parissa olivat huomattavasti suppeammat kuin nykyään. Tiesin perusteet olio-ohjelmoinnista Javalla, SQL tietokannoista sekä Git versionhallinnasta, mutta esimerkiksi
työssäni pääkielenä käyttämäni C#, oli minulle lähes kokonaan uusi kieli yritykseen tullessani. Olin aikaisemmin kirjoittanut sillä vain lyhyitä ja yksinkertaisia koodinpätkiä vapaaajallani. Myös useat nykyään päivittäin käyttämäni frontend -teknologiat, kuten Kendo UI
ja TypeScript olivat minulle uusia. Ohjelmistokehityksen teknologioiden lisäksi olen oppinut Granlundilla mm. tiimityöskentelytaitoja ja omien työtehtävien- sekä projektinhallintaa.

Olen oppinut työskennellessäni Granlundilla paljon uutta ohjelmistokehityksestä ja arvioisin osaamiseni tason olevan aloitteleva toimijan ja taitavan suoriutujan välillä. Pystyn Managerin substanssiosaamiseni avulla toimimaan osassa tehtävissäni itsenäisesti, kunhan
tehtävänanto on tarpeeksi selkeä. Tunnen esimerkiksi MVC mallisen ohjelmistorakenteen
hyvin ja pystyn toimimaan sen parissa melko itsenäisesti. Joissakin osa-alueissa osaamiseni ei ole kuitenkaan vielä niin vahvaa, että kykenisin työssäni toteuttamaan tehtäviäni
täysin itsenäisesti. Esimerkiksi ”vanhan” Managerin osissa käytettyä ASP.NET tekniikkaa
en ole vielä täysin sisäistänyt.
Työtehtävistäni kuitenkin koen selviäväni hyvin ja olenkin saanut kiitosta aiemmista toteuttamistani töistä. Aloittaessani Granlundilla sain apua aina sitä tarvitessani, joka auttoi minua pääsemään ”sisään” Manager ohjelmistokehitykseen. Pyrin tekemään erilaisia työtehtäviä, jotta kokonaisvaltainen osaamiseni karttuisi. Eri alueisiin keskittyvät työtehtävät aiheuttavat välillä sen, että jokin uusi aihe tulee vastaan ja saatan tarvita ohjausta sen
kanssa, mutta näin uskon kehittyväni ohjelmistokehittäjänä. Pääosin selviän työtehtävistäni siis hyvin, joko ilman apua tai avustettuna.

Olen nyt opinnäytetyön kirjoitus vaiheessa työskennellyt ohjelmistokehittäjän tehtävissä
hieman alle vuoden ja uskoisin ammatillisen kehitykseni olevan vielä alussa. Ohjelmistokehitys on ala, jossa ei voi koskaan tietää kaikkea, joten oppimista tulee varmasti vielä tapahtumaan. Koen olevani kuitenkin huomattavasti kehittyneemmällä tasolla kuin ensimmäisen kerran aloittaessani työt Granlundilla.
Kykenen perehdyttämään uutta työntekijää tietyissä asioissa ja ymmärrän nykyään suurempia kokonaisuuksia ohjelmistoista, kuin aikaisemmin. Aloitimme kesällä ensimmäisen
suuremman projektini, Integraatio UI:n, yhdessä uuden työntekijän kanssa ja toimin
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projektissa kokeneempana kehittäjänä. Suunnittelin projektin työnjakoa ja sitä, miten tehtäviä kannattaa toteuttaa. Projektin aikana ohjeistin myös uutta työntekijää mm. versionhallinnassa, Managerin rakenteesta sekä muista työssäni käytettävissä teknologioissa.
Aloittaessani työt Granlundilla tarvitsin paljon enemmän apua kuin nykyään. Koska en tuntenut ohjelmistoa vielä niin hyvin esimerkiksi tiettyjen osien löytyminen Managerin ohjelmistorakenteesta tuotti vaikeuksia ja jouduin turvautumaan usein kokeneempien kehittäjien apuun saadakseni ongelmia ratkaistua. Nykyään hallitsen rakenteen jo hyvin, enkä
joudu tässä asiassa pyytämään enää neuvoja. Koska työtehtäväni ovat usein eri tyyppisiä,
myös osaamiseni taso on riippuvainen työtehtävästä.
Kuitenkin oppimista vielä riittää. Esimerkiksi alemman ohjelmointi tason, kuten käyttöjärjestelmään liittyvien operaatioiden ja muistinhallintaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen
tarvitsen usein vielä neuvoja. Tietokanta osaamiseni kaipaa vielä myös lisäystä. Esimerkiksi tietokantojen indeksointi ja suorituskyvyn parantaminen. Taustapalveluiden lisäksi
tarvitsen vielä lisää tietotaitoa joidenkin frontend teknologioiden parissa. En myöskään ole
työskennellyt Managerin mobiilikehityksen parissa, joten sen alueen tietämykseni kaipaa
lisää substanssi- ja muuta osaamista.

2.2

Sidosryhmät työpaikalla

Granlundin Ohjelmistot osasto koostuu useammista pienemmistä ryhmistä ja tiimeistä,
jotka yhdessä kehittävät ohjelmistokokonaisuutta. Managerin kehityksessä mukana on,
tilanteesta riippuen, noin 3 kehitystiimiä, QA, eli laadunvarmistustiimi, ja ylemmät toimihenkilöt, kuten projektipäällikkö ja teknologiajohtaja sekä asiakasvastaava tiimi. Tiimien
lisäksi etätyöskenteleviä kehittäjiä on muutamia, Granlundin eri toimipisteissä ympäri suomea. Oma lähiympäristöni koostuu samassa toimistossa Managerin parissa työskentelevistä henkilöistä sekä etätyöskentelevistä kehittäjistä. Kuulun itse kehitystiimiin, joka koostuu neljästä fullstack kehittäjästä.

Kuva 1 Ohjelmistot osaston sidosryhmät
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Kuva 2 Granlund Oy:n sidosryhmät

Granlund konserni koostuu neljästä eri osastosta, Konsultointi, Suunnittelu, Korjausrakentaminen ja Ohjelmistot. Ohjelmistot osastoon kuuluvat kehitystiimit, vastaavat Managerin
ohjelmistokehityksestä. Asiakasvastaava tiimi, joka on läheisessä yhteydessä Manageria
käyttäviin asiakkaisiin. QA tiimi, joka vastaa ohjelmistokehityksen laaduntarkkailusta, kuten tekemällä ja suunnittelemalla testejä, auditoimalla ja määrittelemällä laaduntarkkailuun
käytettäviä menetelmiä. Tiimien lisäksi Manager kehityksessä on mukana projektinjohtaja,
joka johtaa ja ohjeistaa kehitys- ja muita tiimejä Managerin kehityksessä sekä teknologiajohtaja, jonka vastuulla on eri teknisten ratkaisujen kehittäminen ja valikointi. Oman työni
kannalta keskeisimmät sidosryhmät ovat Ohjelmistot osaston sisäiset sidosryhmät, kuten
muut kehittäjätiimit, QA tiimi, asiakasvastaavat sekä osaston Manager kehitys osaston
johtajat. Tärkeimpiä mielipiteitä työhöni liittyen ovat projektinjohtajan ja teknologiajohtajan
intressit.
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2.3

Vuorovaikutustaidot työpaikalla

Työympäristöni vuorovaikutustilanteet koostuvat ohjelmistokehityksen parissa työskentelevien työntekijöiden kanssa käydystä vuorovaikutuksesta. Keskustelemme omien työparieni ja muiden kehitystiimien kanssa ratkaisuista, jotka vaativat teknologista osaamista ja
Manager ohjelmiston tuntemusta. Päivittäin olen vuorovaikutuksessa vähintään oman tiimini tai työparin kanssa Skypen, Teams tai Flowdock viestintäpalveluiden kautta. Koska
osastollamme teemme usein töitä etätyöskentelemällä eri paikoista, viestintäpalveluiden
käytön tarpeellisuus korostuu suuresti työssäni. Omien työparieni ja tiimin lisäksi olen jatkuvasti vuorovaikutuksessa toisten kehitystiimien jäsenien kanssa tilanteissa, joissa tiimien välisillä projekteilla on yhteistä aluetta. Kehitystiimien lisäksi olen myös tekemisissä
laadunvarmistuksen parissa työskentelevien työntekijöiden sekä asiakasvastaavien parissa. Muiden työntekijöiden välisissä vuorovaikutustilanteissa ohjelmistokehityksen tuntemus, substanssiosaaminen ja ymmärrys omista sekä toisten työntekijöiden taidoista ja
valmiuksista on tärkeää. Tilanteissa, joissa oma tietämykseni ei ole vielä vaadittavalla tasolla, vaaditaan nopeasti uuden asian sisäistämistä ja joustavuutta.
Työtehtävät, jotka minulle asetetaan, tulevat joko projektinjohtajalta tai teknologiajohtajalta, joten olen myös vuorovaikutuksessa johtajien kanssa tehtäviin liittyvien tilanteiden
parissa. Tehtävänannon lisäksi vuorovaikutusta johtajien kanssa on Granlundilla käytössä
oleva noin kuukausittainen projektinjohtajan ja työntekijän välinen keskustelu, jossa kartoitetaan missä mennään työtehtävien ja muiden työhön liittyvien asioiden kuten työtyytyväisyyden kanssa.
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3
3.1

Päiväkirjaraportointi
Seurantaviikko 1

Maanantai 10.9.2015

Ensimmäisenä raportointipäivänäni saavuin toimistolle noin kello kahdeksan aikoihin ja
aloitin palauttelemalla mieleen viime viikolla kesken jääneitä tehtäviä. Päivän tarkoituksena oli jatkaa siitä mihin viime viikolla jäätiin. Työnalla oleva projekti on tehdä UI, eli käyttöliittymä, Granlund Managerin integraatiopalveluille. Käyttöliittymän on tarkoitus korvata
nykyisellään XML -tiedostoihin tallennettu integraatioiden asetusten hallinta ja tehdä siitä
käyttäjäystävällisempi. Aloitimme projektin yhdessä toisen junior ohjelmoijan kanssa jo
heinäkuussa. Työ on ensimmäinen isompi ”oma” projektini Granlundilla, sitten palattuani
vaihto-opiskelija lukukaudelta Irlannista.
Joka maanantai pidämme viikkopalaverin kello 09.00, jossa puidaan mm. tulevan viikon
tehtäviä, työnalla olevien projektien tilannetta sekä muita vaihtelevia ajankohtaisia aiheita.
Palaverin jälkeen pääsimme työskentelemään projektin pariin. Integraatio UI -projekti
käynnistettiin siis jo heinäkuun alussa, joten projekti on jo edennyt näillä näkymin loppuvaiheisiin. Nyt seuraava askel on saada korvattua vanhoista asetustiedostoista (.xml) haetut integraatiopalvelun asetukset ja muuttaa palvelun logiikkaa niin että se hakee tiedot
tietokannasta, .xml tiedoston sijasta. Ennen tätä tiedot pitää kuitenkin viedä kantaan, jotta
palvelu löytää haetut tiedot sieltä. Granlund Managerissa on noin 20 integraatiopalvelua,
joista jokainen sisältää vähintään yhden, usein useamman, kyseiseen palveluun sidotun
”jobin” tai tehtävän, joka suorittaa palvelua tietyillä asetuksilla, näitä asetuksia on siis aikaisemmin hallittu edellä mainituilla .xml tiedostoilla. Näistä syistä päätimme olla siirtämättä jokaista asetusta käsin yksi kerrallaan kantaan, vaan teimme itsellemme apumetodin, joka käy asetustiedostot läpi ja lisää oikeat tiedot tietokantaan.
Apumetodin luonnin jälkeen jatkoin viime viikolla kesken jääneen työn kanssa. Tarkoituksena oli luoda logiikka, jotta integraatiotehtävät voidaan yksi kerrallaan vaihtaa käyttämään uutta tietojenhakutekniikkaa, eli tietojen hakua kannasta. Suunnittelimme toteuttavamme ratkaisun lisäämällä jokaiseen luettavaan .xml -asetustiedostoon uuden boolean arvon, joka kertoo, haetaanko kyseiset asetukset tästä .xml -tiedostosta vai käytetäänkö
uutta kantahakua tietojen hakemiseen. Tällä tavoin henkilö, joka hallitsee palvelun käyttöönottoa voi muuttaa asetuksen, kun integraatiopalvelu on valmis otettavaksi käyttöön.
Oppimista Integraatio UI -projektin aikana on tähän asti tapahtunut paljon, niin yleisen ohjelmointitaitojen osalta, kuin myös Manager ohjelmiston kokonaiskuvan ja toiminnallisuuden hahmottamisen kannalta. Esimerkiksi ennen projektia en tiennyt mitä integraatio
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tarkkaan ottaen tarkoittaa, nyt käsitys siitä on kirkastunut. Mielestäni myös projektinhallinta tietoni ja taitoni ovat kehittyneet projektin yhteydessä.

Tiistai 11.9.2018

Tiistai oli viikon ensimmäinen etätyöpäiväni, joten teit töitä kotoa käsin. Etätyömahdollisuus on mukava työnkuvan mahdollistama ”etu” tai ominaisuus. Kotona koodatessa saan
hyvän keskittymisrauhan ja työmatkan pituus lyhenee.
Päivä alkoi selvittämällä eilen kesken jääneitä tehtäviä. Lisäsin kaikkiin Managerin integraatiotehtävien asetustiedostoihin boolean attribuutin, jonka avulla ohjelma päättelee, haetaanko tiedot kannasta vai luetaanko ne suoraan .xml tiedostosta. Tämän jälkeen siirryimme yhdessä pohtimaan miten saada eroteltua integraation asetukset .xml tiedostosta.
Ongelmana oli tiedoston järjestelemättömyys, eikä asetusten listauksen rakenteestakaan
ollut juuri apua luodessa logiikkaa, jolla haluttavat asetukset saadaan poimittua tiedostosta. Onneksemme löysimme attribuutin, joka oli järjestelmällisesti samassa paikassa jokaisessa asetustiedostossa. Metodimme luo tiedoston asetuksista listan, joten käyttämällä
kyseisen asetuksen indeksiä pystyimme kirjoittamaan logiikan, jonka avulla metodimme
löytää halutut asetusparametrit listasta.
Tämän jälkeen siirryimme kokeilemaan aikaisemmin luotua metodia, jonka tarkoitus on
populoida tietokanta .xml tiedostoista löytyvillä asetustiedoilla. Ongelmia tuli vastaan, kun
yritimme käyttää samoja backend metodeja, joita tekemämme UI käyttää. Pohdimme ratkaisevamme ongelman käyttämällä Microsoftin Unity riippuvuusinjektio työkalua, mutta
työkalun toiminnot on aikaisemmin koettu huonosti toteutetuksi ja Unitystä on tarkoitus
päästä eroon Managerissa kuluvan syksyn aikana, joten emme käyttäneet tätä ratkaisua
ongelmaamme.
Ongelma jäi ratkaistavaksi keskiviikoksi. Perehdyin päivän aikana Unity työkaluun ja Managerin integraatiopuolen ohjelmistorakenteeseen lisää, joten oppimista tapahtui näiden
asioiden ympärillä.

Keskiviikko 12.9.2018

Tein töitä kotoa käsin myös keskiviikkona. Granlundin Ohjelmistot osastolla työntekijöiden
etätyömahdollisuuksia ei rajoiteta ja työskentely on melko sijainnista riippumatonta. Lukuun ottamatta maanantaita ja torstaita, jotka ovat ”toimistopäiviä”, jolloin kaikkien on tarkoitus saapua toimistolle työskentelemään.
Päivän aluksi jatkoin ongelmasta, johon eilen jäimme. Tarkoitus oli käyttää jo aiemmin
luomiamme tietokanta hakumetodeja, jotka toteuttavat CRUD, eli luonti-, luku-, päivitys- ja
poisto-ominaisuudet, joiden avulla voisimme toteuttaa tietokannasta haettavien
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integraatioiden asetuksien hallinnan. Ongelmaksi kuitenkin muodostui tietokanta palvelun
alustaminen sijainnissa, jossa integraatiopalveluiden asetuksia hallitaan.
Pyydettyäni neuvoja senior-ohjelmistokehittäjältä, joka tuntee Managerin paremmin, ongelma saatiin ratkaistua ilman Unityn käyttöä. Päädyimme ratkaisuun, jossa loimme uuden apuluokan, jonka sisällä alustettiin palvelut käyttämään kyseisen kontekstin vaatimia
asetuksia. Saimme vaadittavat tiedot alustukselle luomalla uuden instanssin admin käyttäjäluokasta, jonka sisältämien arvojen avulla palveluiden alustaminen oli mahdollista. Ongelman parissa työskentely vei suuren osan päivästä ja ratkaisun löytymisen jälkeen siirryin loppu päiväksi refaktoroimaan syntynyttä koodia.
Käytimme mielestäni ehkä hieman turhan kauan aikaa tiistaina toisen junior ohjelmoijan
kanssa alustamisongelman parissa. Työ olisi luultavasti edennyt nopeammin, jos olisimme
kysyneet aikaisemmin neuvoja ongelman ratkaisuun. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että
torstaina pääsemme jälleen jatkamaan projektin eteenpäinvientiä emmekä ole enää jumissa samassa ongelmassa.

Torstai 13.9.2018

Torstaina olin toimistolla työskentelemässä. Päivän aluksi jatkoin koodin siistimistä ja refaktorointeja, jotka jäivät keskiviikosta jäljelle. Lisäsin mm. tietokannasta tietoja hakevaan
metodiin rajausominaisuuden, jolla voidaan määrittää, halutaanko hakea kaikki tehtävät
kannasta vai ainoastaan kirjautuneen käyttäjän asiakkuuden mukaan. Koska kyseistä hakumetodia kutsutaan myös kontrollerissa, jota integraatioiden käyttöliittymä käyttää, jouduin korjailemaan myös kohtia käyttöliittymässä ja sen toiminnoissa.
Juuri kun olin saamassa refaktoroinnit valmiiksi, tiimini esimies tuli työpisteelleni ja kertoi
huomanneensa bugin eräässä tietoikkunassa, jonka parissa minä ja toinen junior kehittäjä
olimme työskennelleet aikaisemmin kesällä ennen Integraatio-UI projektin alkua. Bugi
koski tietoikkunaa, joka listaa viimeisimmät Managerin virheraportit viimeisen 3 tunnin
ajalta. Listanäkymässä riviä klikkaamalla näkymä siirtyy valitun virheen yksityiskohtaisiin
lisätietoihin ja näkymästä voidaan palata takaisin listaukseen ”palaa takaisin” -painikkeella. Bugi, jonka esimieheni löysi, esti uuden yksityiskohdat -ikkunan avaamisen, jos listasta oli aiemmin avattu toisen virheen lisätiedot näkymä. Olin aikaisemmin korjannut toisen bugin ja korjannut yksityiskohdat näkymän layoutin samaisesta tietoikkunasta. Olin
tehnyt korjauksia varten uuden haaran versionhallintaan ja kun olin korjannut virheet, tein
siitä pull requestin. Kävikin selväksi, että esimieheni löytämä virhe johtui siitä, että pull request oli jäänyt tarkistamatta eikä täten muutoksia oltu lisätty kehityshaaraan, josta esimieheni virheen löysi, joten ongelma ratkesi hyväksymällä pull request ja päivittämällä kehityshaara.
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Tietoikkunan korjaamisen jälkeen viimeistelin koodin siistimisen. Tämän jälkeen keskustelimme Integraatio-UI projektista vastaavan esimieheni kanssa projektin jatkosta. Projekti
alkaa olemaan käyttöliittymän puolesta pääosin ok. Käyttöliittymän ulkonäöstä vastaavan
pitää vielä käydä UI läpi ja tarkistaa että tyylit vastaavat muun Managerin tyylejä.
Tämän jälkeen pääsin jälleen selvittelemään edellä mainitsemaani tietoikkunaan liittyviä
ongelmia, kun sain tietää, että kyseinen tietoikkuna pitäisi saada perjantaiksi julkaisu haaraan syyskuun versioon mukaan. Ongelmilta oltaisiin vältytty, jos versionhallinta olisi hoidettu oikein aikaisemmin ja muutokset lisätty kehityshaaraan ajallaan. Versio-ongelman
ratkaisemiseksi jouduimme käyttämään ns. cherry picking tekniikkaa valitessamme tiettyjä
lisäyksiä haarasta, jotta saisimme haluamamme muutokset lisättyä oikein julkaisuhaaraan.
Päivän aikana opin, joskin hieman kantapään kautta, versiohallinnan tärkeydestä ja siitä
kuinka se on hyvä pitää ajan tasalla. Versionhallinnan parissa työskennellessäni tutustuin
myös hieman syvemmin kuin aikaisemmin kahteen versionhallinta työkaluun: Sourcetree
ja KDiff3. Ensin mainittu työkalu, eli Sourcetree, on visuaalinen versionhallinnalle käyttöliittymä, jolla voidaan tehdä mm. lisäyksiä, poistoja ja muokkauksia ohjelmiston kehityshaaroihin. KDiff3 on puolestaan mm. merge konfliktien ratkaisuun tehty työkalu.

Perjantai 14.9.2018

Perjantaina työskentelin jälleen kotoa käsin. Otin päivän tehtäväkseni refaktoroida Integraatio-UI projektimme backend koodia. Nykyisessä tilanteessa kaikki tietokanta yhteyden
muodostavat metodit ja muut metodit olivat jaettu kahteen luokkaan: integraation tehtäväja liitännäishakuluokkaan. Ensimmäinen luokista käsittelee integraation tehtäviä, joiden
asetusten mukaisesti palvelu suorittaa tehtäviin sidottuja liitännäisiä, joiden käsittelyyn liitännäishakuluokka keskittyy. Tilanne ei muuten vaatisi koodin uudelleen järjestämistä ja
kaikki toimii näinkin, mutta koodin ylläpitoa sekä ymmärrettävyyttä ja luettavuutta ajatellen,
on hyvä idea jakaa luokkia pienempiin osiin.
Aloitin suunnittelemalla luokkahierarkiaa näille luokille ja päädyin seuraavanlaiseen ratkaisuun: tehtävähaku- ja liitännäishakuluokista johdetaan uusi ”yleisluokka”, johon kootaan
ne metodit, jotka eivät ota yhteyttä tietokantaan. Tämän jälkeen kaksi vanhaa luokkaa nimetään uudelleen IntegrationJobQueryServiceksi ja IntegrationPluginQueryServiceksi.
Sana ”query” viittaa tietokantakyselyihin, joita näiden luokkien metodit suorittavat. Yleisluokkaan eli IntegrationServiceksi nimettyyn luokkaan jäi erinäisiä muita metodeja, kuten
mm. aikataulutukseen käytettävän CRON arvon luonti sekä joitain käyttäjän kielestä riippuvien arvojen määrittämistä.
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Kuva 1 Rakenteen refaktorointi ennen ja jälkeen

Koodia oli kertynyt paljon heinäkuun alussa aloitettuun projektiin ja tämä oli ensimmäinen
kattava refaktorointikierros, joten en saanut perjantain aikana kaikkea valmiiksi. Onnistuin
myös luomaan stack overflow virheen uusia service luokkia luodessani, joka puolestaan
hidasti työn etenemistä hieman.

Viikkoanalyysi

Ensimmäisen seurantaviikon aikana Integraatio UI projekti eteni melko suunnitellusti ja
saimme paljon aikaan. Asetusten haku saatiin siirrettyä hakemaan tiedot tietokannasta
.xml tiedostojen sijaan. Tämä oli siinä mielessä iso askel Managerin integraatiopalveluiden kannalta, että tämän johdosta kantaan voidaan alkaa viemään oikeita asetuksia, joita
integraatiopalvelut käyttävät ja näin päästä lähemmäs haluttua lopputulosta.
Viikon ensimmäisen työn eli .xml tiedostojen kanssa työskentelyn yhteydessä opin käsittelemään tiedostoja tietolähteinä, kun aikaisemmin olen lähinnä työskennellyt tietokantojen
kanssa. Uskon tämän olevan melko tarpeellinen taito myös tulevaisuudessa.
Viikon aikana esiin nousi lukuisia ongelmia, jotka kuitenkin saatiin kaikki ratkaistua. Haastavin ongelma tällä viikolla oli mielestäni tietokanta palveluiden alustus ongelma, jonka ratkaisemiseen jouduin pyytämään apua osastomme senior koodareilta. Kääntöpuolena kuitenkin opin tämänkin ongelman ratkaisun yhteydessä myös uusia asioita Granlund Managerissa käytössä olevasta Unity riippuvuusinjektio työkalusta. Toinen ongelma, joka viikosta jäi mieleen, oli ongelma, joka tuli torstaina vastaan, kun aloin siirtämään korjatun tietoikkunan koodeja julkaisuhaaraan. Ongelma, joka johtui versionhallinnasta ja tarkemmin
sanoen sen puutteesta, ratkesi loppujen lopuksi valitsemalla käsin haarasta lisäykset
(commit) joissa bugit oli korjattu. Käsin lisäyksien valinta, eli ns. cherry picking, versionhallinasta puhuttaessa, on siis menetelmä, jossa kehittäjä valitsee lisäyksiä ja ottaa ne pois
kontekstistaan, eli ulos haarasta johon lisäykset kuuluvat. Tekniikka ei missään tapauksessa ole suositeltavaa päivittäisessä versionhallinnassa, vaan tällä tekniikalla lähinnä
korjataan jo syntyneitä virhetilanteita.
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Perjantain refaktorointi urakassa mieleeni muistui taas, kuinka tärkeää hyvän ohjelmointitavan mukaisesti loogisesti järjestelty koodi on. Jos olisimme alusta alkaen suunnitelleet
koodipohjan pienempiin osiin, emmekä vain luoneet metodeja sinne missä niitä ensimmäisenä tarvittiin, olisimme välttyneet ylimääräiseltä työltä. Puolustuksekseni on kuitenkin todettava, että projektin aikana suunnitelmat muuttuivat useaan otteeseen, niin käyttöliittymän kuin backendin toiminnallisuudenkin kannalta. Jatkossa kuitenkin pyrin panostamaan
enemmän ohjelmistorakenteen suunniteluun projektia aloittaessa.

3.2

Seurantaviikko 2

Maanantai 17.9.2018

Aloitin toisen seurantaviikon työskentelemällä jälleen toimistolla. Olimme saaneet Ohjelmistot- osastolla uuden koodarivahvistuksen, Mikon, joka oli aikaisemmin ollut töissä vastaavanlaisen ohjelmiston parissa.
Päivän tavoitteeksi, työpäivän alussa, asetan tavoitteeksi saada valmiiksi ainakin viime viikolta jääneen refaktorointi urakan. Jos tämä toteutuu, pyrin myös kirjoittamaan ainakin
osan uusien luokkien yksikkötesteistä.
Refaktorointi viimeviikolla törmäsi stack overflow virheeseen, jota en saanut vielä perjantaina ratkaistua. Pyrin siis tänään selvittämään mistä virhe johtuu ja ratkaisemaan sen.
Tällä hetkellä uskon sen johtuvan vääränlaisesta IntegrationPluginQueryServicen alustamisesta, jolloin alustusasetuksia haettaessa syntyy looppi, eli ohjelmiston toistorakenne,
joka saa ohjelmiston kaatumaan.
Päivän päätteeksi sain refaktorointityön valmiiksi ja stack overflow virheen selvitettyä.
Virhe johtui, niin kuin arvelinkin, väärin tehdystä luokan alustuksesta. Virheen korjauksen
jälkeen viimeistelin koodin siistimiset. Siirsin vielä ajastusasetusten käsittelyn erilliseen
CRONService luokkaan, joka käsittelee, nimensä mukaisesti, CRON ajastuksen hallinnan.
Refaktoroidessani koodia pyrin pilkkomaan logiikan mahdollisimman pieniin palasiin, jotta
koodin ylläpito olisi mahdollisimman selkeää ja jos joku toinen ohjelmoija päätyy työskentelemään kirjoittamani koodin kanssa, on hänen helpompaa ymmärtää koodin toimintaa.
Minulle jäi myös aikaa yksikkötestien tekemiseen, joten aloitin tekemään IntegrationJobQueryServicen testejä. Sain päivän päätteeksi testattua melkein kaikki tärkeimmät luokan funktiot ja niiden mahdollistamat ääritapaukset, jotka on hyvä testata.
Pääsin siis tavoitteeseeni päivän aikana ja sain vielä muutaman yksikkötestinkin kirjoitettua. Päivän aikana ei kuitenkaan mitään aivan uutta tullut eteen, mutta kuitenkin oppia
päivän päätteeksi tuli mm. yleistä käsitystä Managerin toiminnasta ja testauksen puolesta
”mock” luokkien tekemisestä.
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Tiistai 18.9.2018

Tänään jatkan siitä mihin eilen jäin uusien palveluluokkien yksikkötestien kanssa. Testeistä jäljelle jäi maanantailta vielä tehdä loppuun IntegrationJobQueryService luokan testit, jotka ehdinkin eilen jo aloittaa, sekä loput testit uusille refaktoroinnin myötä syntyneille
luokille. Tavoitteena tälle päivälle on saada ainakin testit tehtyä ja jos aikaa jää, perehtyä
bugiin, jonka löysin viime viikolla käyttöliittymästä. Bugin vuoksi käyttöliittymässä tietyt oletusarvot eivät näy.
Tein päivän aikana pääosin yksikkötestejä uusille luomilleni luokille. Sain melkein kaikki
testit tehtyä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Testit, joita en saanut toimimaan olivat testejä, jotka muokkasivat testejä varten luotua ”mock” tietokantaa. Virhe syntyi, kun
muokattua taulua yritti lukea. Virheilmoituksen mukaan tietokantametodeista, jotka lukevat
muokattuja tauluja, ei pystytä luomaan tarvittavaa enumeraatiota, joka toimii metodin palautusarvona.
Yksikkötestien lisäksi ratkaisin merge konflikteja, jotka syntyivät, kun hain tuoreimmat koodit kehityshaarasta. Onneksi tällä kertaa viimeisimmästä kerrasta, jolloin oma haarani oli
synkronoitu kehityshaaran kanssa ei ollut kulunut niin paljon aikaa kuin viimeksi, joten
syntyneitä konflikteja ei ollut niin paljoa.
En aivan saanut päivälle asettamiani tavoitteita saavutettua, koska muutaman testattavan
metodin yksikkötestit jäivät kesken. Pyrin huomenna saamaan loput testit tehtyä alkupäivästä, jotta aikaa jää muille tehtäville.

Keskiviikko 19.9.2018

Keskiviikkona pakenin naapurin kovaäänistä remonttia menemällä toimistolle työskentelemään. Aloitin työt tavallista myöhemmin hammaslääkäriajan takia, joten suunnittelin päivän tavoitteet hieman pienemmiksi. Asetan päivän päätavoitteeksi saada yksikkötestit vihdoin valmiiksi. Jos aikaa jää, tarkoituksena olisi myös tutusta uuteen alueeseen Managerissa: auditointipalveluihin. Sain maanantaina tietää esimieheltäni, että vaihdan tiimiä Integraatio-UI projektin valmistuttua. Uusi tiimini tekee tällä hetkellä projektia auditointipalveluihin liittyen, joten on hyvä idea tutustua kyseisen alueen koodipohjaan, koska se on minulle entuudestaan vielä vierasta.
Päivän päätteeksi sain kaikki tarvittavat yksikkötestit kirjoitettua, en tosin alkupäivän aikana niin kuin olin edellisenä päivänä suunnitellut. Testien valmistumista viivytti muutama
odottamaton ongelma, jotka tulivat vastaan muokattuja testitietokannan tauluja lukiessa.
Virhe syntyi enumeraatioiden vääränlaisesta käsittelystä. Ongelma kuitenkin ratkesi melko
pienellä työllä. Virhe korjaantui kääntämällä käsiteltävät enumeraatiot listoiksi, jolloin ohjelman logiikka osasi taas käsitellä tietoja oikein, eikä virheitä enää syntynyt.
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Testien jälkeen jäljelle jäi vielä hieman aikaa tutustua auditoinnin koodiin. Kuten integraatiopalvelut, myös auditointi osio Managerissa on toteutettu MVC, eli model view controller,
logiikkarakenteella. Toisin sanoen tiedon käsittely ohjelmassa koostuu kuviosta, jossa on
kolme pääosaa. Ensimmäinen osa on näkymä tai käyttöliittymä (view), eli ohjelman käyttäjän näkymä. Toinen on malli (model), joka kuvaa dataa käsittelijän määräämällä tavalla
ja kolmas osa on käsittelijä (controller), joka saa käskyjä esimerkiksi käyttöliittymältä ja niiden perusteella muokkaa malleja ja käyttöliittymää (Kononenko K., 2016).

Torstai 20.9.2018

Integraatio-UI projekti alkaa vihdoin olemaan maalissa. Sain keskiviikkona tehtyä kriittisimmät yksikkötestit valmiiksi, eikä uusia ominaisuuksia käyttöliittymältä ainakaan tällä
hetkellä vaadita. Tilanne voi tosin muuttua, kun käyttöliittymästä ja sen ulkoasusta vastaava henkilö on sen tarkastanut. Tällä hetkellä ainoa tiedossani oleva parannus on korjata bugi, jonka huomasimme jokin aika sitten. Bugin vuoksi integraatiopalvelun asetusvalikon kohdassa, jossa valitaan tehtävän suoritusaikataulu, ajoituksen tyypin vaihtaminen
tyhjentää täytetyt input kentät. Aloitan siis päivän korjaamalla kyseistä bugia.
Syöttökentän arvot nollaavan bugin sain korjattua melko pienellä työllä. Granlund Managerissa on frontend puolella käytössä Kendo UI kirjasto, joka sisältää esimerkiksi erilaisia
käyttöliittymäkomponentteja, kuten taulukoita ja valikoita. Kendo UI:n komponenttien dataa hallitaan ns. viewmodel mallilla, joka sidotaan esimerkiksi käyttöliittymän HTML elementtiin. Tämä mahdollistaa saman datan käsittelyn eri komponenteissa. Bugi johtui siitä,
että vaihtaessa suoritusaikataulua, viewmodelia ei sidottu käyttöliittymän input kenttiin, jolloin näkymän kentät jäivät tyhjiksi.
Kun totesin Integraatiopalveluihin liittyvät tehtävät tehdyiksi, siirryin tutkimaan auditointipuolen koodia loppupäiväksi. Auditoinnin projektin tarkoitus on mahdollistaa palvelupyyntöjen ja tiettyjen toimenpiteiden luominen uusista paikoista Managerissa, joissa ennen ei
niitä ole voinut luoda. Tiimi, johon liityn, on aloittanut projektin jo jokin aika sitten, joten aivan nollasta ei tarvitse aloittaa.

Perjantai 21.9.2018

Perjantaina työskentelen taas toimistolla, koska naapurilla on edelleen remontti käynnissä. Eilen sain integraatioprojektin viimeisetkin lisäykset valmiiksi, joten aamusta en
vielä tarkkaan tiedä mitä päiväni tehtävät pitävät sisällään. Aloitan kuitenkin päivän tekemällä vielä kattavan tarkistuksen integraatioiden käyttöliittymälle ja varmistan että kaikki
tähänastiset vaatimukset ja ominaisuudet ovat kunnossa, eikä mitään uusia bugeja löydy.
Tämän jälkeen todennäköisesti siirryn auditointiprojektin pariin.
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Käyttöliittymän tarkistamisen aikana en löytänyt enää uusia ongelmia tai puutteita siinä.
Siirryin siis seuraavaksi tutkimaan ja opiskelemaan auditointiprosessin koodia ja se toiminnallisuutta. Luin auditointiprojektin vaatimukset läpi ja perehdyin projektin tämän hetkiseen tilaan. Sovimme että liityn tiimin mukaan itse ohjelmointiosuuteen seuraavan viikon
maanantaina, joten vielä en alkanut itse kirjoittamaan koodia projektiin.
En kuitenkaan kuluttanut koko päivää tutkimalla jo kirjoitettua koodia, vaan päätin tehdä
hieman omatoimista opiskelua. Tartuin Roy Osheroven, vuonna 2009 kirjoittamaan kirjaan
The Art of Unit Testing. Kirja käsittelee testausta osana ohjelmistokehitystä ja on kattava
opas ohjelmoijille testauksen pariin. Luin kirjaa muutaman tunnin ja siitä motivoituneena,
päätin kirjoittaa vielä muutaman testin integraatiopalveluiden metodeille. Kirjaa lukiessa
huomasin myös muutamia parannuksia, joista omat jo kirjoittamani, testit voisivat myös
hyötyä. Muokkasin testejä testaamaan testattavien metodien palautus arvoja vielä hieman
spesifimmin, kuin ne aikaisemmin olivat.

Viikkoanalyysi

Toisen seurantaviikon aikana tehtäväni kohdistuivat suurelta osin koodin testauksen ja refaktoroinnin ympärille. Koodin ylläpidon merkitys korostui tavallista enemmän kuluneen viikon aikana.
”Jos aina toteutat asian ensimmäisellä tavalla, joka mieleesi tulee, et koskaan pääse ajattelemaan toista, parempaa tapaa toteuttaa sitä.” (Beck K., 2000), pätee hyvin siihen, miten
lähdin suunnittelemaan projektin toteutusta Integraatio UI projektin alkaessa. Jälkiviisautena refaktoroinnin yhteydessä voin todeta että, jos olisin käyttänyt enemmän aikaa esimerkiksi QueryService -luokkien suunnitteluun, olisi koko viikon vieneeltä refaktorointityöltä
mahdollisesti vältytty. Suunnitellessa palvelun toiminnallisuutta, hyppäsin ensimmäisen toimivan toteutustavan kelkkaan. Jos olisin miettinyt asiaa enemmän kokonaisuutena, kuten
kiinnittänyt huomiota käsitteiden plugin ja job eroavaisuuksiin, olisin ehkä jo alusta alkaen
ymmärtänyt jakaa niiden käsittelyt omiin luokkiinsa. Tällöin en olisi joutunut tekemään luokkajakoa ”valmiista” koodista, vaan logiikka olisi jaoteltu jo tekovaiheessa oikeisiin lokeroihinsa.
Perjantaina lukiessani kirjaa yksikkötestauksesta, vastaani tuli kaavio testauslähtöisestä
ohjelmistokehityksestä. Tämä havainnollisti minulle uudenlaisen tavan ajatella ohjelmiston
rakentamista. Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan näiden kahden lähtökohdan, eli testilähtöisen ja ei -testilähtöisen kehityksen, eroja.
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Ensimmäinen kuva havainnollistaa ”perinteistä” tapaa tuottaa koodia, jolloin
aloitetaan kirjoittamalla luokkia ja metodeja toiminnallisuuksineen (Osherove R.,
2009). Tämän jälkeen vasta aletaan kirjoittamaan ja suorittamaan yksikkötestejä
ohjelmiston koodia varten. Tätä lähestymistapaa olen käyttänyt itsekin tähän
asti. Kokemuksesta voin kuitenkin sanoa,
ainakin omalta osaltani, että kuvan keskimmäisissä laatikoissa suluissa olevat
Kuva 3 Perinteinen kehitysmalli (Osherove R.,

tekstit ”if time”, ovat usein todellakin jos-

2009).

sittelua isolla J:llä. Usein, ellei lähes aina
tähän asti, olen ensisijaisesti kirjoittanut

kaiken muun toiminnallisuuden valmiiksi ennen kuin olen lähtenyt tekemään testejä. Kuten
nytkin Integraatio UI projektin
kanssa. Tämä on johtanut siihen,
että testeistä tulee herkästi vajavaisia, eikä niihin kiinnitetä tarpeeksi aikaa tai huomiota, jolloin
ohjelmiston testattavuus ja ylläpito kärsii.
Test-first, tai testilähtöinen ohjelmistokehitys lähtee lähes päinvastaisesta

näkökulmasta

liik-

keelle. Siinä aloitetaan kirjoittamalla testi, joka epäonnistuu; sitten siirrytään tekemään itse tuotantokoodi, tarkistetaan että testi
menee läpi ja jatketaan siitä, joko
refaktoroimaan koodia tai kirjoittaKuva 4 Testilähtöinen kehitysmalli (Osherove R., 2009).

maan uutta epäonnistuvaa testiä

(Roy Osherove, 2009). Tämä testilähtöinen lähestymistapa ohjelmistokehitykseen helpottaa laadukkaan ja ylläpidettävän koodin tuottamista. Laadukas koodi on aina hyvä asia ja
tällä tavoin koodista saa helpommin laadukasta aikaiseksi, mutta testilähtöisellä kehityksellä myös on kääntöpuolensa. Testilähtöinen menettelytapa, on suuri muutos perinteiseen
malliin ja vaatii aikaa oppia. Kyseinen malli on myös mahdollisesti hieman hitaampi kuin
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perinteinen ns. ”logiikka ensin” menettely ja esimerkiksi pienissä projekteissa testilähtöisyys
voi hidastaa kehitystä.
Haluaisin itse kuitenkin päästä jossain projektissa kokeilemaan tätä lähestymistapaa ja näkemään sen hyödyt, että haitat käytännössä. Tuleeko tällaista mahdollisuutta täällä Granlundilla vastaan? Sitä en vielä osaa sanoa.

3.3

Seurantaviikko 3

Maanantai 24.8.2018

Viikko alkoi jälleen viikkopalaverilla. Tänään palaveri venyi miltei kaksituntiseksi. Käsittelimme palaverissa mm. Unity riippuvuusinjektiotyökalun käyttötavan korjausta Managerissa ja RYHTI3:n (Managerin vanha versio) tietokannoista datan migraatiota uusiin Managerin kantoihin. Datan migraatio RYHTI3:n tietokannasta paljastui ongelmalliseksi, koska
kantojen tekniikka on vanhentunutta, eivätkä sen taulut esimerkiksi käytä viittausavaimia
ja ovat muutenkin rakenteeltaan hyvin erilaisia kuin Managerin tämänhetkinen tietokanta
rakenne.
Palaverin jälkeen siirryin seuraavaan palaveriin, joka koski tämän viikon torstaina tapahtuvaa tiimityöpäivää. Tiimityöpäivänä osaston ohjelmoijista luodaan uudet tiimit päivän
ajaksi ja saamme valita haluamamme projektin, jonka parissa voimme työskennellä koko
päivän. Tällä kertaa valitsimme projektiksemme parannella Webpackin käyttöä Managerissa. Webpack on ns. ”niputtaja” (engl. bundler), tarkemmin Webpack on JavaScript bundler, eli se käsittelee JavaScript kieltä. Bundler, tai niputtaja, on työkalu, joka laittaa kaiken
koodin ja sen riippuvuudet yhteen JavaScript tiedostoon (Gimeno A., 2016). Tiimityöpäivän tavoitteeksemme valitsimmekin kaikkien Managerin REACT moduulien niputtamisen
ohjaamisen tapahtuvan Webpackin kautta.
Liityin uuteen tiimiini ja aloitin työstämään uutta auditoinninlaajennusprojektia. Tiimini oli
aloittanut projektin jo jokin aika sitten, joten isoimpia ominaisuuksia oltiin jo liittymishetkelläni ehditty alkaa viimeistelemään. Ensimmäiseksi työkseni aloitin lisäämällä puuttuvia ikoneita auditointitaulukkoon.
Aloitin lisäämällä puuttuvan palvelupyyntö -ikonin ja työstämällä siihen kaavaa HTML:llä,
joka näyttää kyseisen auditointipisteen palvelupyyntöjen määrän.
Päivän päätteeksi sain ikonin ja sen näkyvyyden asetettua oikein, mutta kaava, joka näyttää palvelupyyntöjen määrän jäi vielä kesken.
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Tiistai 25.9.2018

Tiistaina aloitimme heti aamusta koko Ohjelmistot osaston kehittäjien kanssa yhteisellä
kokouksella, jossa kävimme läpi Unity työkalua koskevan projektin tavoitteita ja sen toteutusta. Skype kokouksessa yksi senior ohjelmistokehittäjä ohjeisti näytönjaon avulla mistä,
mitä ja miten ohjelmiston rakennetta tulee muuttaa, jotta Unity työkalun käyttö korjaantuisi.
Jakauduimme kokouksen jälkeen tiimeittäin työskentelemään Unityn parissa, joten eilen
kesken jääneet ikoniparannukset siirtyvät nyt myöhemmälle. Aloitimme työn tekemällä
”ryhmäkoodausta” (mob programming), eli ohjelmistokehitystä, jossa koko tiimi työskentelee saman asian kanssa, samaan aikaan, samassa tilassa ja samalla tietokoneella
(Woody Z., 2014). Teimme nyt Skypen yhteydellä, jolloin yksi tiimistä jakoi näytön vuorollaan ja aloitti koodaamisen, kun muut ohjeistivat ja kommentoivat samaan aikaan syntyvää koodia. Ryhmäkoodaussession aikana aloitimme Unity korjaukset Managerin integraatio-osiosta. Unityn käytön korjauksessa pääideana on vaihtaa luokkien, joissa Unityä
käytetään, alustus käyttämään konstruktorin parametreja, uusien instanssien luomisen sijaan.
Pari- ja ryhmäkoodaus on mielestäni hyvä menetelmä, varsinkin uutta projektia aloittaessa. Sen avulla voidaan varmistua siitä, että koko tiimi on käynyt samat asiat läpi ja ne
ovat kaikkien tiedossa. Ryhmäkoodauksen avulla myös ne jäsenet, joille aihe voi olla uusi
eikä kokemusta ole vielä kertynyt, kuten minä tässä tilanteessa, pääsevät hyvin mukaan
projektiin.

Torstai 27.9.2018

Torstaina oli tiimityöpäivä. Tiimini työskenteli Webpackin parissa. Päivän päätavoitteeksi
asetimme viikon alussa saada react kirjaston koodit niputettua erikseen. Aiheen Webpack
on minulle uusi ja tällä hetkellä Webpack tietämykseni vielä melko suppea, joten aloitin tutustumalla sen toiminnallisuuteen. Hyvä netistä löytyvät Webpack opas on Juho Vepsäläisen kirjoittama SurviveJS sarjan Webpack kirja. Kirja on luettavissa kokonaisuudessaan
ilmaiseksi osoitteessa survivejs.com. Aloitin täältä lukemaan kirjaa ja tutustumaan
Webpackiin.
Webpack käsittelee riippuvuuksia, joten nippujen (bundle) ja lataajien (loader) lataaminen
oikeassa järjestyksessä on äärimmäisen tärkeää. Lataajat, eli loaderit, kääntävät erityyppisiä tiedostoja selaimen luettavaksi (Vepsäläinen J., 2016). Esimerkiksi Managerissa
käytetyt TypeScript tiedostot lataaja kääntää selaimen luettavaksi JavaScriptiksi. Samaan
tapaan Webpackin lataajat voivat kääntää myös mm. tyylitiedostoja esim. css tai less tiedostoja. Ongelmia löytyi juuri näiden komponenttien latausjärjestyksestä.
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React ladataan uudestaan jokaisessa nipussa, eli se on turhaa toistoa. Parempi olisi, jos
siis react ladattaisiin omassa nipussaan eikä toistuvasti. Päivän päätteeksi tulokseen
päästiin optimoimalla niput pienemmiksi chunkeiksi, eli palasiksi.
Webpackin mukana tuleen myös Webpack Visualizer työkalu, joka auttaa hahmottamaan
niputuksen rakennetta. Alla oleva kuva on yksi Managerin nipuista ennen ja jälkeen optimoinnin.

Kuva 5 Webpackin Visualizer työkalulla havainnollistettu ero niputtamattomalla ja niputetulla
datalla.

Kuvan avulla on helpompi hahmottaa niputusta. Kuvassa olevat renkaat kuvaavat kansiorakennetta ja niiden sisältävää datan määrää. Jälkeen kuvassa data on selvästi jaettu
yksinkertaisemmin kuin ennen optimointia kuvassa.

Perjantai 28.9.2018

Perjantaina aloitin työt viimeistelemällä maanantaina kesken jääneen ikonin näyttämisen.
Asetin ikonin näkymään taulussa, jos kyseisen rivin auditointiin oli lisätty palvelupyyntöjä.
Managerissa käytetty frontend kirjasto, Kendo UI, tukee ikonien lisäystä taulukon riveihin
ns. attribuutin arvoksi, mutta kun ikonin käsittelyyn liitetään logiikkaa, kuten tässä tapauksessa, joudutaan käyttämään itse tehtävää ”template” malliparametriä. Malliparametriin
kirjoitetaan HTML koodia merkkijonona, jonka jälkeen se lisätään HTML sivulle näkyväksi.
Tällä tavoin sain lisättyä if/else logiikan päättelemään auditoinnin palvelupyyntöjen määrästä, näytetäänkö ikoni vai ei.
Ikonin asettamisen jälkeen liityin muun tiimini kanssa Skype puheluun ja jatkoimme Unityn
korjaamista ryhmäkoodaamalla. Kävimme läpi mm. worker luokkia ja niiden luonnissa
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käytettäviä konstruktori metodeja. Tässä kontekstissa Unityn korjaaminen on siis käytännössä koodin refaktorointia, koska Unitystä ei pyritä pääsemään eroon vaan pikemminkin
siivota ja korjata sen aiempia käyttötapoja Managerissa, jotka on todettu ajan kuluessa
epäkäytännöllisiksi.
Etenimme mukavasti Unityn kanssa päivän aikana. Projekti on kuitenkin melko suuritöinen
ja vaikka muutkin ohjelmistotiimit työskentelevät Unityn parissa, jäi töitä silti runsaasti jäljelle vielä ensi viikollekin.

Viikkoanalyysi

Kuluneen viikon aikana työskentelin lähinnä Unity riippuvuustyökalun ja Webpack moduuliniputtajan kanssa. Tekniikat ovat molemmat minulle vielä melko uusia, joten viikon aiheet
ovat työntäneet minut ulos mukavuusalueeltani. Pidän tätä ehdottomasti positiivisena
asiana ja koen että uuden oppiminen lähtee epävarmuudesta ja uusiin asioihin totuttautumisesta.
Unityn kanssa työskentely tapahtui ryhmäkoodaussessioissa, joissa yksi ryhmän jäsen
”ajoi”, eli ohjelmoi, ja muut keskustelivat sekä neuvoivat ajajaa. Itse en ollut tällä viikolla
ohjelmoimassa, mutta seurasin tiiviisti ja osallistuin pohdintaan. Oma tietämykseni Unitystä oli vielä viikon alussa melko vähäinen, mutta uskon oppineeni sen käyttötarkoituksesta ja toiminnallisuudesta.
Riippuvuusinjektio on tietynlainen hallinnan tai logiikan kääntö. Riippuvuusinjektiota käyttävän ohjelman luokkien kutsurakenne on erilainen. Tätä rakennetta käyttävässä koodissa
oliot eivät luo uusia objekteja tekemään tarvittuja toimia, vaan ne saavat tarvitsemansa
objektit ulkoisesta lähteestä, kuten esimerkiksi .xml tiedostosta. Riippuvuusinjektion etuja
ovat mm. koodin uudelleenkäytettävyys sekä ylläpidon ja testauksen helpottuminen
(Londe S., 2018).
Toinen viikon pääaiheista oli tiimityöpäivänä käsitelty Webpack. Webpack on moduuliniputtaja (module bundler). Se ottaa erityyppisiä riippuvuuksia, luo niille omat moduulit ja
niputtaa koko riippuvuusverkon hallittaviksi bundle tiedostoiksi.
Käytännössä Webpack voi olla pelastava tekniikka, varsinkin hallitessa valtavan ohjelmiston, kuten Granlund Managerin, riippuvuuksia. Webpackin ominaisuus, jossa se yhdistää
riippuvuudet omiksi moduuleikseen hävittää ongelman, joka käsin riippuvuuksia hallittaessa voi muodostua kehittäjälle suureksi ongelmaksi: riippuvuuksien lisäys- tai käyttöönottojärjestys. Ohjelma saattaa lakata kokonaan toimimasta, jos riippuvuuksien lataaminen
on väärässä järjestyksessä. Moduuleiksi niputetut toimivat pienemmässä kontekstissa
(scope), jolloin niiden hallinta on turvallisempaa (Landsman S., 2017), sekä niiden käyttö
muualta kuin halutuista pakoista vähenee. Moduulien avulla Webpack pystyy hallitsemaan
riippuvuuksia, eikä kehittäjän tarvitse huolehtia niistä niin paljoa.
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Kuva 6 Moduulinipun luonti.

Yllä olevassa kuvassa havainnollistetaan Webpackin moduulinipun luontia. Viivat moduulien välillä kuvaavat riippuvuuksia.
Tällä viikolla aiheet pyörivät paljolti riippuvuuksien ympärillä. Suuressa ohjelmistossa riippuvuuksien hallinnan tärkeys korostuu ja niiden kanssa aiemmin tehdyt virheet voivat kostautua myöhemmin. Tämän takia työkalut, kuten Microsoftin Unity ja Webpack, ovat
fullstack ohjelmistokehittäjälle tärkeitä asioita hallita ja ymmärtää.

3.4

Seurantaviikko 4

Maanantai 1.10.2018

Maanantai alkoi viikkopalaverilla. Tämän viikon palaverissa käsittelimme viime viikolla
vielä kesken jäänyttä Unityn korjausta ja keskustelimme sen jatkosta. Sovimme jatkavamme projektia kaikkien ohjelmistotiimien voimin vielä toistaiseksi. Unityn lisäksi käsittelimme viime kuukauden onnistumisia ja epäonnistumisia.
Palaverin päätyttyä jatkoimme jälleen Unityn parissa. Aloitimme työt parikoodaamalla,
joka on käytännössä sama asia kuin viimeviikolla harjoittamamme ryhmäkoodaus, mutta
pareina. Tiimiydyin kokeneemman kehittäjän kanssa ja jatkoimme siitä mihin viimeviikolla
jäimme. Vuorossa oli erään integraatiopalvelun liitännäisen riippuvuuksien alustuksien
korjaus. Korjausten yhteydessä löytyi myös muista luokista vanhaa refaktoroitavaa koodia, joka sisälsi epäloogisia ratkaisuja. Vanha koodi kärsi hitaudesta ja vaikealukuisuudesta. Se sisälsi metodeja, joissa tehdyt joko — tai (if/else) päättelyt hidastivat toimintaa
turhaan. Hankkiuduimme näistä eroon tekemällä enumeraatioluokan, jonka avulla joko –
tai päättelyiden perusteella muodostetut lokitekstit saatiin tehokkaammin luotua.
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Löysimme refaktoroinnin yhteydessä myös käyttämättömiä muuttujia, joista hankkiuduimme eroon.
Loppupäivästä siirryin Unityn parista eri aiheeseen. Tiimini yksi tehtävistä on Managerin
mobiilikehitys. Aloitin valmistelemaan mobiilikehitysympäristöä, jotta voin tulevaisuudessa
tehdä mobiilikehitystä. Asensin Microsoftin Xamarin työkaluja, jotka mahdollistavat natiivisovellusten kehittämisen niin Androidille kuin iOS:lle. Natiivikehitys tarkoittaa käytännössä, että saman ohjelman mobiilikehitystä ei tarvitse tehdä erikseen Androidille ja
iOS:lle, vaan kahden version sijaan tehdään vain yksi koodipohja, joka toimii molemmissa
(Polidea, 2018). Xamarinin lisäksi jouduin asentamaan vielä Android SDK:n (Software Development Kit), jonka avulla voidaan Windows ympäristössä mm. emuloida älypuhelinta
kehitystä varten.

Tiistai 2.10.2018

Tiistain päivänaloituskokouksessa kertasimme eilistä etenemistämme Unityn parissa.
Päätimme jatkaa Unityn työstämistä ryhmäkoodaamalla. Saimme eilen kuluja hallitsevan
liitännäisen valmiiksi, mutta käytimme kuitenkin päivän aluksi hetken tarkistaen eilisen
työn toimivuutta. Tällä tavoin eilen parikoodattua työtä tarkkaili vielä useampi silmäpari ja
saimme näin varmistettua työn laadun. Tarkistuksen jälkeen siirryimme uuden liitännäisen
pariin. Olin tiimini mukana ryhmäkoodauksessa hetken aikaa, sen jälkeen jatkoin mobiilikehitysympäristön pystyttämistä.
Eilen aloittamani mobiilikehitysympäristön pystytys jäi kesken, kun emulaattoria avatessani Visual Studio ilmoitti Intelin VT-x laitteistokiihdytyksen olevan poissa käytöstä. Intel
prosessorien VT-x, eli Virtualization Technology, mahdollistaa prosessorin toimivan ikään
kuin se olisi monta eri tietokonetta (Torres G., 2012). Tämä mahdollistaa monen eri käyttöjärjestelmän samanaikaisen käytön yhdellä laitteella, kuten esimerkiksi Android järjestelmän emuloinnin Windowsissa. VT-x ominaisuus on työkoneessani kytketty pois päältä, joten saadakseni emulaattorin toimimaan, joudun aktivoimaan sen. Ongelma kuitenkin on,
että ominaisuuden voi aktivoida vain BIOS:in asetuksista, eikä minulla ole salasanaa
sinne. Lähetin IT-osastollemme pyynnön salasanasta.
Vastausta odotellessani siirryin takaisin Unityn parissa työskentelevän ryhmän kanssa tekemään korjauksia. Lounaan jälkeen pidimme palaverin, jossa tarkistimme Managerin tämänhetkisen tietoturvan tason. Perustimme vertauksemme viralliseen OWASP:in ASVS
(Application Security Verification Standard) -standardiin. Tietoturva-arvio perustuu vaatimuksiin, jotka määrittävät sovelluksen tietoturvan yleistä tasoa. Vaatimuksia ovat esimerkiksi ”Varmistus ohjelmiston korkean tason arkkitehtuurin määritelmästä” ja ”Varmistus ohjelmiston kaikkien komponenttien, kuten ulkoisten järjestelmien, jotka eivät ole osa
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sovellusta, mutta joita sovellus vaatii toimiakseen, sekä muiden kirjastojen ja moduulien
identiteetistä” (OWASP, 2016).
Palaverin jälkeen sain IT tuelta salasanan koneeni BIOS:iin ja sain kytkettyä VT-x:n
päälle. Tämän jälkeen emulaattori alkoi toimia ja sain Managerin mobiiliversion käyntiin.

Keskiviikko 3.10.2018

Aamusta aloitimme osaston kesken palaverilla, jossa tarkistimme tämänhetkisen tilanteen
Unityn kanssa. Unityn korjausprojektia jatketaan vielä tämäkin viikko, koska korjattavaa
löytyi oletettua enemmän Granlund Managerin koodista.
Kuten aikaisemmillakin kerroilla Unityn kanssa, myös tänään teimme töitä ryhmäkoodaamalla. Tänään vuorossa oli laskutusta ja kuitteja hallinnoiva liitännäinen. Aloitimme refaktoroimalla liitännäisen RequestInvoiceService luokkaa, joka käsittelee mm. laskuja ja sertifikaatteja. Luokka kääntää esimerkiksi laskut JSON muotoisiksi ja lähettää niitä eteenpäin,
joten toimintaa voisi verrata esimerkiksi MVC mallista (Model View Controller) tuttuun ohjain, eli controller, luokan toimintaan. Ohjaimeksi luokkaa ei kuitenkaan kutsuta, koska
sillä on muitakin ominaisuuksia, kuten huonojen sertifikaattien hylkääminen. Luokka on pikemminkin palveluluokka, joka on yleiskäyttöisempi kuin ohjainluokka. Luokan refaktoroinnin jälkeen siirryimme liitännäisen muihin luokkiin. Liitännäisen korjauksen lisäksi testasimme myös integraatioihin liitettyä viestijonopalvelua. Palvelu käyttää samoja riippuvuuksia kuin osa muistakin liitännäisen luokista, joten muutokset muihin luokkiin vaikuttivat
myös viestipalveluun, joten sen toimivuus oli myös testattava. Päivän päätteeksi saimme
laskutusliitännäisen koodin refaktoroitua ja etenimme jälleen Unityn korjauksen parissa.

Torstai 4.10.2018

Torstaina aloitimme päivän aamiaisseminaarilla, jossa katsoimme ohjelmointiaiheisia videoita ja söimme aamiaista. Seminaari sisälsi neljä ohjelmistokehitysaiheista videota.
Ensimmäinen video oli NDC konferenssissa pidetty Netflixillä projektijohtajana työskentelevän Trent Williksen ”It’s Dangerous To Go Alone! Take This Team” puhe. Puheen aiheena oli mm. tiimin ja ryhmähengen tärkeys työympäristössä sekä oma työhyvinvointi.
Puheessa käsiteltiin asioita, jotka vaikuttavat tiimin sisäiseen dynamiikkaan, kuten turvallisuuden tunnetta ja epäonnistumisten hyväksymistä osana työtä.
Toinen video oli Addy Osmanin pitämä ”The Cost of JavaScript”. Osmani työskentelee
Googlella Chrome selaimen suunnittelupäällikkönä. Puheen aiheena oli JavaScriptin vaikutukset webpalvelun nopeuteen ja tavat vaikuttaa siihen. Esimerkkeinä oli mm. ”code
splitting” tekniikka, eli ladattavan koodin jakaminen pienempiin osiin, jolloin selaimelle
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syötettävää JavaScriptiä ei tarvitse ladata kaikkea kerrallaan vaan selain käsittelee vain
sen mitä tarvitaan.
Kolmas video keskittyi oman päätyökieleni, C#:n uuden version ominaisuuksiin. Puheessa
Googlen ohjelmistokehittäjä Jon Skeet ja Microsoftin ohjelmistopäällikkö Mads Torgersen
puhuivat C# 8:n uusista ominaisuuksista. Aiheina olivat mm. Null Reference Exceptionin,
eli tyhjän arvon luoman poikkeuksen, käsittely ja C# 8:n mahdollistamat uudet ohjelmointimallit. Esimerkkinä uusista malleista Skeet ja Torgersen demonstroivat uuden switch –
case päättelyn mallin. Alla oleva kuva on esimerkki perinteisestä switch – case päättelyn
mallista.

Kuva 7 Perinteinen switch - case päättelyn kirjoitusasu

Perinteisessä tavassa palautettavan string muuttujan arvon päättely vie 14 riviä, kun taas
alla olevassa kuvassa näytetty C# 8:n mahdollistama malli käyttää vain 8 riviä, joten koodista saa tiiviimpää:

Kuva 8 C# 8:n mahdollistama switch - casen kirjoitusasu

Uudessa mallissa switch – casen tapaukset on korvattu pilkulla erotetuilla säännöillä. Toimintaperiaate ei siis muutu, mutta koodin kirjoitusasu lyhenee, joskin koodin luettavuus
hieman kärsii C# 8:n uudessa mallissa.
Viimeinen puhe oli Netflixillä työskentelevän senior ohjelmistokehittäjän, Ben Leshin, pitämä ” Async Redux Actions With RxJS” React Rally konferenssissa. Leshin puheessa
hän kertoi Redux ja RxJS työkaluista ja niiden hyödyistä käytettynä React -JavaScript kirjaston kanssa.
Seminaarin jälkeen jatkoimme jälleen Unityn korjaamista parikoodaamalla. Saimme päivän päätteeksi taas uuden liitännäisen korjattua.
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Perjantai 5.10.2018

Perjantaina aloitimme yhdessä testaamaan eilen valmiiksi saamamme liitännäisen koodia.
Testasimme koodin toimivuutta syöttämällä eri arvoja sisältäviä .xml tiedostoja liitännäiselle. Ajamalla integraatioliitännäisen koodia eri testiarvoilla pyrimme varmistamaan erilaisia ääritapauksia mahdollisista tilanteista, joita ohjelmisto saattaa kohdata. Testauksen logiikka on siis melko lähellä perinteisiä yksikkötestejä. Teimme testauksen ryhmässä,
koska integraatioliitännäisiä testatessa on tärkeää, että ollaan täysin varmoja koodin toimivuudesta, jolloin useampi silmäpari on tässä tilanteessa hyödyksi.
Ensimmäinen testattava liitännäinen oli SiteNumberPlugin, jonka toiminallisuuksiin kuuluu
sivujen sekä sivujen tietoja hallinnoivien .xml tiedostojen luonti ja nimensä mukaisesti luotujen sivujen numerointi. Saimme suurimman osan liitännäisestä testattua, mutta ajauduimme ongelmaan, kun erästä testitapausta varten jouduimme katkaisemaan VPN yhteyden Granlundin sisäverkkoon, mutta saadaksemme testidataa palvelimelta koneen oli
kuitenkin oltava sisäverkossa. Hetken asiaa tutkiessamme totesimme, että palaamme ongelmaan maanantaina, kun olemme kaikki toimistolla paikalla. Toinen liitännäinen, jota
testasimme, oli NoteBoardPlugin. Tämä liitännäinen on käytännössä webpalvelu, jonka
avulla integraatiota käyttävä palvelu voi kysyä palvelulta kiinteistön tietoja.
Liitännäisten testauksen jälkeen jäi vielä hetki työaikaa jäljelle, joten pääsin vihdoin viimeistelemään auditointiprojektissa kesken jääneen ikonin muokkauksen. Sain päivän
päätteeksi palvelupyyntöjen määrän näkymään ikonin vieressä.

Viikkoanalyysi

Neljännen seurantaviikon aiheena oli jälleen pääosin Unity ja sen toimintaa koskevat korjaukset. Unityn kanssa on edetty melko hyvin. Korjattavista integraatiopalvelun liitännäisistä lähes kaikki on käyty läpi ja seuraavana vuorossa on muita Managerin osia, kuten
mm. palveluluokat ja datan- sekä näkymän malliluokat.
Torstain aamiaisseminaarissa katsomamme videot käsittelivät monia minulle uusia aiheita, jotka vaikuttivat ajankohtaisilta ja hyödyllisiltä. Yksi mielenkiintoisimmista ”oppitunneista” oli mielestäni katsomamme Googlen Chrome selaimen suunnittelupäällikön Addy
Osmanin pitämä The Cost of JavaScript, jossa Osman puhui mm. JavaScriptin käsittelystä web selaimessa ja miten sen määrä vaikuttaa nettisivun käyttökokemukseen.
Osmanin puheessa osoitettiin kuinka esimerkiksi sivun lataaminen ei ole käyttäjälle vain
tapahtuma tasaista odottamista, vaan pikemminkin ”matka” jossa on eri vaiheita, joista kukin antaa käyttäjälle viestin missä mennään ja mitä tapahtuu. Alla olevassa kuvassa lataus on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa käyttäjälle välitetään viesti
siitä, että jotain tapahtuu, kuten lataamalla sivun ensimmäisen elementin näkyviin tai
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näyttämällä latausikonin. Tässä vaiheessa käyttäjä tietää olevansa yhteydessä johonkin.
Toisessa vaiheessa ladataan sivun pääominaisuudet näkyviin, jolloin sivusta tulee tunnistettava. Kolmanteen ja viimeiseen vaiheeseen kuuluu sivun kaikkien elementtien lataaminen loppuun ja sivun käytettävyyden aktivoiminen (Osmani, 2018).

Kuva 9 Sivun latauksen visuaalinen käyttökokemus.

Osmani käsittelee puheessaan verkkosivujen lataamista ja kuinka merkittävä asia se oikeastaan on. Miten paljon ladataan ja miten lataaminen on toteutettu vaikuttaa usein käyttökokemukseen paljon enemmän kuin esimerkiksi Suomalainen kehittäjä välttämättä edes
ymmärtää. Koska verkkoa selataan nykyään niin monella eritehoisella laiteella, pitää verkkosivujen pystyä toimiaan kaikilla erilaisilla alustoilla, eikä nopeaa verkkoa ja laskentatehoa voi pitää itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi Intiassa keskiverto älypuhelimen tehot ja
verkkojen nopeudet ovat huomattavasti alhaisempiä kuin keskivertoisen Suomalaisen
käyttäjän käytössä olevat verkot ja laitteet. Tämä pitää ottaa huomioon web kehityksessä
sillä erot laitteiden nopeuksissa käsitellä JavaScriptiä ovat suuria.
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Kuva 10 Kaaviossa havainnollistetaan matkapuhelinten nopeuksien eroavaisuuksia JavaScriptin
jäsennyksessä.

Vastauksena ongelmaan Osmani mm. kehottaa kehittäjiä testaamaan sivujaan eri tasoisilla oikeilla laitteilla ja verkoilla sekä yrityksien perehtymistä asiakaskuntaansa ja millaisia
laitteita he käyttävät. Yritys, joka tuntee käyttäjäkuntansa laitteiston voi tällöin optimoida
sovelluksensa toimintaa sulavammaksi tietyntyyppisille laitteille. Esimerkiksi laitteisiin,
joissa on hitaammat prosessorit, voidaan käyttökokemusta parantaa minimoimalla JavaScriptin jäsennystä (parse), kun taas jos yrityksen asiakkailla on keskivertoa hitaampi
verkkoyhteys käytössä, voidaan käyttökokemusta parantaa esim. pyrkimällä lähettämään
mahdollisimman vähän koodia sekä minifioimalla ja kompressoimalla lähetettävän koodin.

3.5

Seurantaviikko 5

Maanantai 8.10.2018

Aamun viikkopalaverissa puimme syyskuun työtyytyäisyyskyselyn, eli ns. fiilismittauksen,
tuloksia. Esimiehen johdolla kävimme läpi palautetta hyvistä ja huonoista asioista työpaikalla. Fiilismittauksen lisäksi kävimme läpi viime viikon Unity Core projektin edistymisen ja
sen tämänhetkisen tilanteen. Unity projektia päätettiin jatkaa vielä tälläkin viikolla.
Tällä kertaa en kuitenkaan aloittanut päivää Unityn parissa, vaan aloitin korjaamalla Käyttöpäiväkirja prosessin käyttöliittymätestit. Testit olivat menneet rikki erään Managerin
komponentin päivityksen myötä. Päivitettävä komponentti käsitteli HTML elementtien ID:n
luontia, jonka nimeämislogiikka muuttui. Tämä johti siihen, että Selenium, eli käyttöliittymän testaukseen käytettävä viitekehys, ei enää löytänyt luotuja elementtejä, jolloin testit
eivät menneet enää läpi. Sain testit korjattua vaihtamalla Seleniumin hakemaan
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aikaisemmin HTML elementin tyyppiä kuvaavan osion elementin ID:ksi, joka haetaan päivityksen myötä kannasta, kun aikaisemmin ID:t oli generoitu uusiksi, joka kerta kun sovellus käynnistettiin. Tämän vuoksi ID:llä ei voinut aikaisemmin hakea elementtiä.
Testien korjauksen jälkeen autoin työkaveriani Visual Studion toiminnallisuuden kanssa.
Työkaverini ei saanut yksikkötestejä ajettua, vaikka ne näkyivät Test Explorer näkymän
listauksessa. Ratkaisu oli loppujen lopuksi melko yksinkertainen: testit piti laittaa suorituslistaan, jonka Visual Studio käy läpi ajaessaan testejä. Tämän jälkeen saimme ajettua testit onnistuneesti.

Tiistai 9.10.2018

Tiistaina aloitimme jälleen päivän kokoukseen jälkeen työstämään Managerin liitännäisiä.
Tänään vuorossa oli Espoon ylläpitopalveluita käsittelevä liitännäinen. Liitännäinen hallinnoi integraatioita toisen ulkoisen kiinteistötietojärjestelmän kanssa.
Olin tänään itse ensimmäistä kertaa ”ajamassa” liitännäisen korjauksia. Jatkoimme maanantaina kesken jääneestä SiteNumber liitännäisestä. Testattava liitännäinen käyttää Microsoftin MessageQueue (MSMQ) viestijonopalvelua, joka mahdollistaa viestien lähetyksen
myös osoitteisiin, jotka eivät ole kokoaikaa yhdistettynä verkkoon. MSMQ lähettää viestit
jonoihin, joita palvelu hakee liityttyään verkkoon ja tällöin jonoihin tallennetut viestit saapuvat luettaviksi. Testaamamme liitännäinen lähettää tietoja jonoina ulkoisiin rajapintoihin ja
jotka puolestaan lähettävät jonoja Manageriin. Testatessamme tuli kuitenkin ongelma vastaan: rajapinnat, joita meidän oli tarkoitus käyttää, olivat poistettu käytöstä, joten emme
voineet saada vastausta. Onneksi testasimme kuitenkin vain liitännäisen sisäistä toimivuutta, joten pystyimme simuloimaan rajapintoja, muuttamalla rajapinnasta saataviin nyt
tyhjiin arvoihin kovakoodattua testidataa.
Saimme testattua liitännäisen keskeisimmät käyttötapaukset rajapintaa esittävillä arvoilla,
joten pääsimme siirtymään seuraavan liitännäisen korjauksiin. Päivän toinen liitännäinen
hallinnoi dokumentteja. Liitännäinen käyttää ProjectWise dokumenttien hallintajärjestelmää. ProjectWise on ohjelmisto, joka on suunniteltu tukemaan mm. insinööri- ja rakennus
projekteissa yhteistyötä osapuolien kesken (Bentely, 2018). Liitännäinen hyödyntää ProjectWisen toimintoja dokumenttien hallinnassa, kuten dokumenttien avaamista ja nimeämistä. Refaktoroimme liitännäisen koodia käyttämään Unityn hallitsemia riippuvuuksia oikein sekä korjasimme ProjectWisen käyttöä.

Keskiviikko 10.10.2018

Keskiviikko alkoi tavalliseen tapaan Unityn kanssa. Tänään vuorossa oli Espoon toimitiloja
hallinnoiva liitännäinen. Muut tiimin jäsenet paitsi yksi olivat kipeinä, joten aloitimme työt
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parikoodaamalla. Kyseisen liitännäisen koodi oli vaikealukuista ja huonosti ylläpidettävää,
joten aloitimme refaktoroimalla koodia. Luettavuuden parantamiseksi muokkasimme koodin if ehtojen kirjoitusasua yksirivisestä kaksiriviseksi. Vaikka koodi vie nyt muutaman rivin
enemmän, helppolukuisuus paranee tällä tavoin. Korjasimme myös koodissa esiintyneitä
epäloogisuuksia, kuten arvon vertaamista null arvoon ja saman arvon vertaamista ei null
arvoon eri if ehdoissa.

Kuva 11 If lausekkeen kirjoittaminen yhdelle riville voi olla kehittäjälle vaikealukuisempaa

Ylläolevassa käsitellään saman muuttujan arvoja jotka eivät voi olla samanaikaisesti totta,
joten if/else ehto toimii paremmin tässä tilanteessa.

Kuva 12 Useammalle riville kirjoitettuna if - else päättelylauseista tulee helppolukuisempia

Refaktoroinnin lisäksi testasimme eilisten muutosten toimivuuden. Varmistimme liitännäisten korjattujen riippuvuuksien toimivuuden tekemällä liitännäisprojekteista uudet koontiversiot. Koontiversiot tekemällä saimme tiedon koodin toimivuudesta, koska koodin onnistunut kääntäminen kertoo siitä, että refaktorointimme ei synnyttänyt uusia virheitä.

Torstai 11.10.2018

Torstaina tilanne liitännäisten refaktoroinnin ja korjaamisen kanssa alkoi olemaan loppusuoralla. Aloitimme työn erään yrityksen dokumentteja hallitsevasta liitännäisestä.
Teimme työtä ryhmäkoodaamalla ja aloitin itse ajovuorossa. Ensimmäiseksi aloitimme
korjaamalla luokkien julkisten muuttujien alustukset hakemaan tarvittavat tiedot Unityn
Containerista, eli Unityn ”tilasta”, johon se säilöö riippuvuudet. Työmme tarkoitus ei ole
muuttaa liitännäisten toimivuutta, vaan korjata riippuvuuksien käsittelyä.
Kyseistä liitännäistä ei voida testata Granlundin sisäisillä resursseilla, koska liitännäinen
hallitsee ulkoisen asiakkaan tiedostoja ja niiden siirtämistä asiakkaan tietokoneilta Manageriin, joten emme tässä testitapauksessa pääse niihin käsiksi. Huomasimme myös, että
vaikka saisimme pääsyn asiakkaan kansioihin, rajapinta, jota liitännäinen käyttää, on viallinen. Integraatio asiakkaan järjestelmän kanssa luottaa asiakkaalta saataviin tietoihin ja
ainakin yksi asiakkaan rajapinnasta saatava tietue on viallinen. Tieto on URL merkkijono,
joka esittää endpointtia, eli osoitetta rajapinnassa, mutta rajapinnasta saatava URL
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sisältää ”+” merkin, joka rikkoo osoitteen, eikä tällöin ole mahdollista muodostaa yhteyttä
haluttuun osoitteeseen.
Selvitettyämme asiaa hetken aikaa saimme kuitenkin tietää, että kyseinen palvelu ei ole
enää yrityksen käytössä, joten aamupäivästä tekemämme työ olikin turhaa. Poistimme siis
liitännäisen projektista.
Kun olimme saaneet liitännäiset korjattua, siirryin auditointiprojektin puoleen. Jatkoin parantelemalla auditointipistetaulukon palvelupyyntö ikoneita. Lisäsin ikonin kohtaan, jossa
näytetään palvelupyyntöjen määrä, myös värikoodin, jolla määritetään palvelupyynnön
tila.

Kuva 13 Palvelupyyntöikoni värikoodilla.

Perjantai 12.10.2018

Perjantaina aamulla aloitin viimeistelemällä auditointipistetaulukon palvelupyyntö ikonien
toimivuuden ja ulkoasun. Vaihdon ikonin pallon värit Managerin värimallin mukaisiksi. Korjasin myös eilen tekemäni hakulauseen tiedolle, jonka perusteella ikonin väri määritellään.
Kun olin saanut vaaditun toiminnallisuuden kuntoon tein kehityshaarastani pull requestin,
eli tarkistuspyynnön, jonka tiimini jäsen tarkistaa ennen kuin oma haarani yhdistetään
pääkehityshaaraan uusine koodeineen.
Tämän jälkeen pidimme päivittäisen palaverimme, jossa sovimme seuraavista tehtävistä.
Otin työn alle seuraavaksi muokata tietoikkunasta ja palvelupyynnöt prosessin sivulta siirtymisen auditointisivun taulukkonäkymään. Sovimme myös aloittavamme iltapäivästä
käyttöliittymätestauksen paikoista, johon Unityn korjaukset ovat vaikuttaneet.
Tiimiläiseni kävi kommentoimassa tarkistuspyyntööni uutta koodia. Korjaamista ei löytynyt
yhden turhan else haaran ja käyttämättömän boolean arvon poistamisen lisäksi. Viimeistelin korjaukset omaan kehityshaaraani yhdistin haaran pääkehityshaaraan sekä merkitsin
tehtävän valmiiksi.
Seuraavaksi rupesin tutkimaan palvelupyyntö tietoikkunan koodia ja pohtimaan miten toteutan tietoikkunasta taulukkonäkymään siirtymisen. Tiimiläiseni oli lisännyt tarvittavan parametrin siirtymisen hallintaa varten taulukkosivun URL merkkijonoon, jonka avulla voidaan tarkastaa käyttäjän tietoja sivulle mennessä.
Aloitimme lounaan jälkeen testaamaan käyttöliittymää. Testasimme toimivuutta ryhmäkoodaamalla, koska myös tässä tilanteessa on hyvä olla useampi silmäpari tarkistamassa
sekä myös siksi että käyttöliittymän manuaalinen testaus on hyvin mekaanista työtä, joten
vuoroa vaihtamalla testauksesta tulee tarkempaa. Olin itse ensin testaus vuorossa
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ensimmäisenä ja toinen tiiminjäsen kirjasi ylös testatut ominaisuudet. Tätä jatkoimme testaus vuoroa välillä vaihdellen, kunnes olimme tarkistaneet kaikki prosessin ominaisuudet.

Viikkoanalyysi

Kuluneen viikon aikana työtehtäviäni oli mm. Unityn korjaus liitännäisissä, käyttöliittymätestaus ja frontend kehitys. Unityä käyttävät liitännäiset alkavat olemaan korjattu, joten
ensi viikolla työnkuvaani ei todennäköisesti enää kuulu, ainakaan niin paljoa, Unityn korjausta. Jatkan ensiviikolla todennäköisesti auditointiprosessin muutoksien parissa. Tällä
viikolla en auditoinnin puolelle tehnyt muuta kuin viimeistellyt palvelupyyntöikonin toiminnallisuuden. Tehtävä oli kuitenkin mielenkiintoinen, sillä pääsin muokkaaman sekä frontend että backend koodia.
Perjantai iltapäivän työmme, eli käsin käyttöliittymän toimivuuden testaaminen, todisti
kuinka automaatio voi olla todella tehokas työkalu ja säästää paljon aikaa. Suorittamamme testaus oli ns. dynaamista käyttöliittymätestausta. Dynaaminen käyttöliittymätestaus tarkoittaa ohjelmiston käyttöliittymän testausta käytännössä (Jäppinen R., 2015). Eli
toisin sanoen kokeillaan käyttäjän näkökulmasta sivun elementtien toimivan halutulla tavalla simuloimalla eri käyttötapauksia. Perjantaina teimme testausta käsin. Jotta saimme
yhden prosessin kaikki käyttötapaukset käsin testattua, aikaa kului kolmelta kehittäjältä
lähes kaksi tuntia. Meidän ei tarvitse toistaa perjantain testitapauksia, mutta jos joutuisimme ja tekisimme sen käsin, aikaa kuluisi todella paljon mekaanisesti yksinkertaiseen
asiaan. Työkaluilla, kuten esimerkiksi Selenium selainautomaatiotyökalulla voidaan simuloida valtava määrä testattavia käyttötapauksia ja ajastaa testauksen ajankohta.
Seleniumilla on kaksi pääkäyttötapaa: Selenium ohjelmointiympäristö, jolla voidaan nopeasti jäljentää virheitä korjausta varten ja Selenium WebDriver, jolla voidaan tehdä komplekseja automatisoituja testejä ohjelmiston ylläpitoa varten (Selenium, 2018). Managerissa
käytössä on ollut jälkimmäinen. WebDriver on Seleniumin osa, joka suorittaa eri käyttötapauksia. WebDriverille kerrotaan kohdistettava web elementti, jonka jälkeen se simuloi erilaisia tapahtumia nettisivulla, kuten hiiren tai nappien klikkauksia, tekstin syöttöä tai näppäimistön painalluksia (Rohrman J., 2015). Tämän avulla voidaan luoda testejä, jotka suorittavat aina tietyt painallukset ja syötöt automaattisesti, kun halutaan testata käyttöliittymän toimivuutta. Automatisoiduilla testeillä voidaan varmistua, ilman ihmisen ajan käyttöä,
että käyttöliittymä toimii myös esimerkiksi tehtyjen muutosten jälkeen.
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Kuva 14 Selenium WebDriverille annetaan elementtien ID arvot sekä HTML elementin tyyppi.

Ylläolevassa kuvassa havainnollistetaan, miten koodissa annetaan WebDriverille nettisivun elementtejä ja suoritetaan niihin kohdistuvia tapahtumia. Elementtejä voidaan identifioida esimerkiksi niiden attribuuttien arvojen perusteella tai niiden hierarkkisesta sijainnista
sivun HTML rakenteessa. Luokat TextInput, CheckBox ja Dialog, ovat web elementtejä
kuvaavia luokkia, joita Manageriin on tehty testausta varten. Navigation luokalla voidaan
taas liikkua eri osoitteesta toiseen Managerin REST rajapinnan avulla.

Käyttöliittymätestaus on kuitenkin vain yksi osa web sovelluksen testausta. Käyttöliittymätasolla toiminnallisuuden testaamisen lisäksi ohjelmiston testauksen voi jakaa vielä ainakin kahteen muuhun osaan. Yksikkötestaukseen ja integraatiotestaukseen. Yleinen laadunvarmistukseen käytetty strategia onkin pyrkiä tekemään mahdollisimman vähän käyttöliittymätestejä ja keskittyä enemmän alemman tason rakenteiden testaamiseen yksikköja integraatiotesteillä (Davis E., 2018).

Kuva 15 Automaatiopyramidi. Ohjelmiston testien määrä kussakin testattavassa osiossa ja niiden
ylläpidon vaativuus. (Kuva: Kitchener B., 2014)

Yksikkötestauksessa testataan ohjelman pienimmän mahdollisimman osan, kuten esimerkiksi tietyn metodin toimivuutta. Yksikkötesteillä voidaan varmistua testattavien osien toimivuudesta annetuilla testiarvoilla ja tällä tavoin ennakoida mahdollisia virhetilanteita. Esimerkkinä voidaan käyttää yksinkertaista laskumetodia, joka palauttaa syötettyjen lukujen
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summan. Yksikkötestaamalla metodia eri raja-arvoilla, kuten syöttämällä summausmetodille negatiivisia lukuja, voidaan testin mennessä läpi todeta, että testattava metodi osaa
käsitellä oikein kaikkia mahdollisia käyttäjän syöttämiä arvoja. Toisaalta yksikkötesteillä
voidaan testata myös sitä, että testattava metodi ei tee myöskään mitään ylimääräistä (Jyväskylän yliopisto). Esimerkkinä voidaan pitää metodia, joka päivittää tietokannan rivin.
Metodin yksikkötesteissä voidaan tarkkailla, että metodi ei esimerkiksi luo uutta riviä kantaan, vaan päivittää olemassa olevan rivin tietoja.

Integraatiotestauksella puolestaan tarkoitetaan ohjelman osien testausta laajemmassa
mittakaavassa kuin yksikkötestauksessa. Integraatiotestauksen tavoitteena on löytää virheitä, joita ei syntynyt ohjelman pienempien osien testauksen yhteydessä, vaan virheitä,
jotka syntyvät suurempia kokonaisuuksia käsitellessä (Jyväskylän yliopisto). Yksi esimerkki integraatiotestauksen osasta on API testaus tai ohjelmointirajapinnan testaus. API
testauksessa ohjelmaa käytetään lähettämään kutsuja rajapintaan ja saatujen vastausten
perusteella määritetään testin onnistuminen (Astasheva V., 2017).
Projektin kasvaessa integraatiotestauksen ”polku” tai testauskokonaisuus kasvaa inkrementaalisesti. Ohjelmiston rakenne usein ns. kasvaa itsensä päälle projektin edetessä,
jolloin uudet ominaisuudet voivat vaikuttaa vanhempiin, jo testattuihin, ominaisuuksiin.
Testipolkujen kasvaessa on hyvä käyttää regressiotestausmallia. Regressiotestauksessa
uusien testien lisäksi suoritetaan vanhat testit uudelleen varmistukseksi siitä, että uudet
ominaisuudet eivät aiheuta virhetilanteita tai muita ongelmia vanhojen osien toiminnassa
(Jyväskylän yliopisto).

3.6

Seurantaviikko 6

Maanantai 15.10.2018

Maanantai alkoi viikkopalaverilla, jossa kävimme läpi mm. Unity projektin edistymistä ja
suunnittelimme miten tukea työntekijöiden itseopiskelua. Unityn puolella, ainakin liitännäisten osalta, loppusuora alkaa ymmärtääkseni lähestyä ja tavoitteena olisi saada liitännäiset valmiiksi tämän viikon aikana. Tänään jatkamme vielä käyttöliittymätestausta samalla tapaa kuin edellisenä perjantaina, eli manuaalisesti tarkistamalla käyttöliittymän toimivuus. Myös itseopiskelun edistämäistä suunniteltiin. Ammattikirjallisuuteen käsiksi pääsyä työntekijöille helpotetaan hankkimalla tunnuksia e-kirja palveluihin, joista työntekijät
voivat halutessaan lukea tarvitsemaansa kirjallisuutta. Työntekijöillä on viikossa tietty
määrä aikaa varattuna itseopiskelulle, jonka työntekijä voi sopivan tilanteen tullessa käyttää esimerkiksi kirjojen lukemiseen tai muuten ammattiin liittyvien asioiden opiskeluun.
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Testasimme palvelupyyntöjä käsittelevän prosessin käyttöliittymän toimivuuden. Testasimme sivun ominaisuuksien toimivuuden lisäksi myös käyttäjäroolien eri näkymät ja käytettävissä olevat toiminnallisuudet. Testasimme tällä kertaa koko tiimin voimin, eli kaikki
kirjautuivat eri käyttäjärooleja edustaville testikäyttäjille ja testasimme jokaisen roolin kohdalla, että käyttäjä näkee ja voi tehdä vain niitä asioita joita kyseiselle roolille on sallittu.
Testauksen jälkeen siirryin auditointiprojektin puoleen. Jatkoin perjantaina työn alle ottamaani prosessista toiseen siirtymistä koskevaa tehtävää. Tarkoitus on saada palvelupyyntöprosessista auditointiprosessiin ohjattu siirtyminen avaamaan samanaikaisesti auditointipistetaulukon uudelle sivulle siirtyessä.
Päivän päätteeksi sain siirtymisen toimimaan ja tuotua avattavan auditointipisteen ID:n,
mutta taulukon avaaminen siirtyessä jäi vielä kesken, joten jatkan siitä tiistaina.

Tiistai 16.10.2018

Tiistaina jatkoin maanantaina jäämääni tehtävään. Tarkoituksena on avata lisätieto-osio
auditointitaulukosta, kun sivulle poraudutaan palvelupyyntöjä käsittelevän prosessin
kautta. Sain maanantaina tehtyä siirtymisen sekä auditoinnin ID:n tuonnin siirtymisen mukana valmiiksi, joten tänään on vuorossa lisätietojen näyttäminen.
Aloitin aamulla työt tutkimalla Managerin taulukkokomponenttien toimintaa. Suurin osa
Managerin käyttöliittymäkomponenteista on johdettu Kendo UI kirjaston komponenteista,
rakentamalla lisää logiikkaa ja ominaisuuksia Kendon komponenttien päälle. Tämä lisää
hieman haastetta tiedon hakuun Telerikin, Kendo UI:n takana olevan yrityksen, dokumentaatioista, sillä käyttötavat eivät ole aina aivan yksi yhteen Managerin komponenttien
kanssa.
Ennen päivittäistä tiimipalaveriamme en saanut vielä lisätietoja näkymään. Päivän palaverissa kerroimme kukin tehtäviemme tämän hetkisen tilan ja keskustelimme päivän tulevista tehtävistä.
Palaverin jälkeen jatkoin lisätietojen näytön parissa. Ensimmäinen vastaan tullut oli HTML
elementin löytäminen jQuerylla, joka on HTML elementtien käsittelyyn tehty kirjasto JavaScriptille. Vaiheessa, jossa elementtiin piti päästä käsiksi, ei sitä kuitenkaan oltu vielä
ladattu sivulle. Jouduin muuttamaan koodin rakennetta hieman, jotta elementti löytyisi.
Muitakin haasteita tuli komponenttien puolesta vastaan enkä saanut lisätietojen näyttämistä toimimaan vielä tänäänkään kokonaan, joten jatkan ongelman parissa vielä keskiviikkonakin.
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Keskiviikko 17.10.2018

Aamulla jatkoin eilen jäämääni tehtävää, eli auditoinnin lisätietojen näyttämistä. Tutkin
Managerin taulukon pohjakoodia, josta auditointiprosessissa käytetty taulukko perii koodinsa. Parametrit, joita lisätietonäkymän avaaminen käyttää eivät ole näkyvissä paikassa,
johon oma uusi koodini sijoittuu, joten jouduin hakemaan tarvittavat elementit parametreiksi uudestaan käyttämällä jQuerya.
Aamun palaverissa keskustelimme eilisistä töistämme ja mistä jatkamme tänään. Sain senior kehittäjältä muutamia neuvoja omaan tehtäväni liittyen.
Palaverin jälkeen palasin lisätietonäkymän pariin. Sain haettua tarvittavat HTML elementit
parametreiksi lisätietoikkunan näyttöä varten. Tämän jälkeen kirjoitin uuden funktion, perustuen alkuperäiseen nappulasta avattavaan lisätietonäkymän näyttämiseen käytettävän
funktion koodiin. Tällä tavoin sain koodista helppolukuista ja ymmärrettävää myös muille
kehittäjille, jotka koodiani mahdollisesti tutkivat, koska logiikka on yhteneväistä.
Muutaman korjauksen jälkeen sain lisätietonäkymän avautumaan, kun URL osoitteen perään annetaan tiettyjä parametreja. Tämän jälkeen aloin refaktoroimaan syntynyttä koodia. Varsinkin kun työn alla oleva tehtävä tai alue on minulle tuntematon, tai en alusta asti
täysin hahmota ratkaisua ongelmaan, vaan joudun pohtimaan ”matkan varrella” eteen tulevia ongelmia, pyrin ensin ohjelmoimaan ns. rungon, jonka päätehtävä on vain toteuttaa
haluttu toiminto. Kun perusrakenne on valmis ja toimiva, siirryn rakentamaan koodista hienostuneempaa ja ehkäisemään mahdollisia virhetilanteita. Koodin viimeistelyn jälkeen tein
tarkistuspyynnön tiimilleni ja ratkoin yhdistyksen (merge) aikana syntyneet konfliktit.

Torstai 18.10.2018

Torstaina aloitin aamun korjaamalla uudet yhdistyskonfliktit, jotka olivat syntyneet, kun tiimimme pääkehityshaaraan oli tullut muutoksia. Sain korjattua konfliktit hakemalla uusimmat muutokset päähaarasta ja yhdistämällä ne omaan kehityshaaraani.
Aamupäivästä pidimme palaverin, jossa keskustelimme tiimimme sisäisestä tehtävienhallinnasta ja sen suhteesta koko osaston hallintatapaan. Aikaisemmin tiimillämme ei ollut
tarpeeksi tarkkaa yhtenäistä käsitystä tehtävienhallinta työkalussa, JIRA:ssa, sijaitsevan
Kanban taulun käytöstä. JIRA on Granlundilla käytössä oleva tehtävienhallintatyökalu,
jonka avulla suuria tehtävämääriä on mahdollista pitää järjestyksessä sekä jo löytyneistä
ratkaisuista ja suoritetuista tehtävistä pitää kirjaa (Atlassian, 2018). Kanban taulu on puolestaan työkalu tai hallintametodi, joka on luotu visualisoimaan projektin työnkulkua. Alun
perin metodia käytettiin valkotaululla, jossa projektiin liitetyt tehtävät jaettiin vaiheittain sarakkeisiin, jotka edustivat tehtävän vaiheita. Kun tehtävän vaihe muuttui, se siirrettiin taululla seuraavaan sarakkeeseen ja näin taulu antoi kokonaiskuvan projektin edistymisestä.
40

Kanban taulun toimintaperiaate on sama kuin valkotauluun tehdyssä versiossa, mutta vain
digitaalisena.

Kuva 16 Kanban taulu JIRA:ssa

Keskustelimme siitä mikä olisi oikea tapa merkata tehtävien vaiheet tauluun ja missä työvaiheessa tehtävä pitäisi liikuttaa taulussa vaiheesta toiseen. Päädyimme hankkiutumaan
eroon hyväksyntävaiheesta pientehtäviä käsitellessä ja käyttämään vaihetta vain, kun
päätehtävä, joka koostuu useista pientehtävistä, vaatii hyväksyntää.
Seuraavaksi siirryin uuden tehtävän pariin. Otin työn alle ensimmäisen mobiilikehitystehtävän. Tehtävä on kuitenkin lähes identtinen aikaisemman tehtäväni kanssa, jolloin tein palvelupyyntöjen määrää kuvaavan ikonin, mutta nyt vain Managerin mobiiliversioon. Ikoninon tarkoitus näkyä mobiilin auditointipistetaulukon piste rivillä, kun pisteelle on määritetty
palvelupyyntöjä.
Aloitin tutustumalla mobiili Managerin koodiin, koska teen ensimmäistä kertaa mobiilikehitystä ohjelmistoon. En myöskään päässyt vielä aloittamaan itse työtä, koska kirjautuminen
mobiiliin ei toiminut.

Perjantai 19.10.2018

Emme vielä torstaina saaneet ratkaistua kirjautumisen estävää ongelmaa, joten tänään
jatkamme sen selvittämistä. Ongelma toistuu Managerin mobiiliversioon kirjautuessa. Virheviestissä mainitaan virheellisen JSON merkkijonon epäonnistunut parsintayritys, joka
aiheuttaa poikkeuksen. Kirjautumistietoja syöttäessä palvelimelle palautus arvona tulee
tyhjä arvo (null) takaisin, joten todennäköisesti vika on siis viallisessa JSON tiedossa tai
sitten sitä parsivassa komponentissa.
Ongelmaan löytyikin yksinkertainen ratkaisu: koska ohjelmaa ajetaan kokonaan lokaalissa
ympäristössä, eli myös palvelinta, josta sovellus hakee tiedot, pyöritetään samassa tietokoneessa ja verkossa, myös palvelimen IP osoite on sama. Tämä osoite oli jäänyt aikaisemmin osoittamaan ulkoisen palvelimen osoitetta, joten ongelma ratkesi, kun vaihdoin
myös palvelimen osoitteen osoittamaan omaan IP osoitteeseeni.
Kun mobiiliversio lähti jälleen toimimaan, pääsin työn ääreen. Aloitin ikonin lisäyksen ensin paikantamalla projektin tiedostohierarkiasta, missä kyseinen listaus sijaitsee. Kun olin
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löytänyt listauksen sisältävän XAML tiedoston, lisäsin auditointipisteriville uuden kuvaelementin, johon sijoitin Managerin tyylien mukaisesti palvelupyyntöikonin.
Androidille ohjelmoidessa .NET ympäristössä käytössä on Xamarin alusta. Tällöin HTML
voidaan korvata Xamarinin omalla XAML kuvauskielellä, jonka syntaksi poikkeaa hieman
perinteisestä HTML:stä.
Jotta palvelupyyntöikonin näkyvyys toimisi oikein, annoin kuva elementin näkyvyysattribuutille arvon, jonka määrittää auditointipisteelle kohdistettujen palvelupyyntöjen määrä.
Jos pisteelle on annettu palvelupyyntöjä, ikoni näkyy, ja kun taas ei ole, ikoni piilotetaan.
Toisin kuin selainversiossa, mobiilipuolella auditointipisteen viewmodeliin ei ole lisätty palvelupyyntöjen määrää kuvaavaa attribuuttia, eikä tiedolle ole tietokantahakuakaan vielä
tehty, joten maanantaina jatkan backend puolella hakemalla tarvittavat tiedot.

Viikkoanalyysi

Kuluneen viikon aikana pääsimme oman tiimini osalta maaliin Unity Core projektin
kanssa, kun saimme viimeiset liitännäiset korjattua ja testattua. Unityn lisäksi työskentelin
auditoinnin parissa. Sain Managerin web versiossa auditointipistetaulukon lisätiedot näkymään eri prosessista siirtyessä sekä refaktoroitua ja siistittyä syntyneen koodin.
Pääsin myös tällä viikolla ensimmäisen Managerin mobiiliversion tehtävän pariin. Tuntemus mobiilipuolen koodista kasvoi, kun työskentelin itsenäisesti palvelupyyntöjen ja auditointipisteiden listauksen parissa. Sain frontend osion lähes valmiiksi ja ensi viikolla vuorossa on mm. tietokantahaun tekeminen ja palvelupyyntöjen määrän käsittely auditointipisteelle.
Tämän lisäksi tutustuin myös lähemmin projektinhallintatyökaluihin tällä viikolla. Granlundilla on käytössä JIRA, joka on Atlassian ohjelmistoyrityksen luoma, todella kattava ja yrityksen tarpeita varten modifioitava projektinhallintatyökalu.
Ohjelmistoprojektit kasvavat koko ajan, sitä myötä, kun uutta koodia syntyy ja vanhaa
muokataan. Siksi ohjelmistokehityksessä, varsinkin Managerin kokoisissa ohjelmistoprojekteissa tilanteesta kartalla pysyminen on äärimmäisen tärkeää. Projektinhallintatyökalut,
kuten JIRA, tarjoavat tähän helpotusta mahdollistamalla tehtävien järjestelyn, tiedon jakamisen ja projektin suunnittelun, työkalun sisällä.

Ohjelmistokehityksessä työskennellään usein tiimeissä, niin myös Granlundilla. Mitä suurempi tiimi, sitä enemmän tehtäviä ja vastuualuetta. Oma tiimini koostuu 4 ohjelmoijasta,
joten se ei ole kokonsa puolesta suuri, mutta jopa pienissä tiimeissä, kuten omassani,
kaikkien on pysyttävä tietoisina siitä mitä on tehty, tehdään ja tullaan vielä tekemään. Läpinäkyvyys onkin yksi ohjelmistokehitysprosessin peruspilareista, jonka varaan useat onnistuneet ohjelmistoprojektit nojaavat (Wilson G., 2018).
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Yksi tapa edistää tiimin välistä läpinäkyvyyttä ja sen kautta projektin onnistumisen edistämistä, on päivittäiset ”stand upit”, jotka ovat jokapäiväisiä, samaan aikaan pidettyä keskusteluita, joissa puidaan eilisiä tehtyjä ja tekemättömiä töitä, tänään tehtäviä töitä ja mahdollisia haasteita, joita on tullut vastaan. Stand upeissa keskitytään pieneen aikaväliin kerrallaan, joka yleensä on kahden keskustelun välinen aika. Omassa tiimissäni stand uppiin
voisi verrata jokapäiväistä aamupalaveriamme, jossa keskustelemme juuri näistä asioista.
Toinen kriittinen tekijä projektin onnistumisen kannalta on oikein valittu kehitysmalli, kuten
vesiputous tai ketterän kehityksen malli (agile). Torstaina käymämme keskustelu tiimimme
tavasta toteuttaa ohjelmistokehitysprojekteja, kävi läpi nykyistä tapaamme tehdä ja mahdollisia muutoksia ja parannuksia siihen. Tulimme kokouksessa lopputulokseen, että kokeilemme noin seuraavan kuukauden ajan eräänlaista vesiputousmallin ja ketterän kehityksen sekoitusta.

Kuva 2 Tiimini vesiputousmallinen prosessinäkökulma (Kuva: Henri Holm, 2018)

Yllä oleva kuva on yhden tiiminjäsenen kuvaus prosessin tai tehtävän suorittamisesta. Kuvan vasemmassa reunassa tiimillemme tulee tilaus, tai issue, joka käytännössä voi tarkoittaa esimerkiksi nykyistä auditointiprosessin laajentamistehtäväämme. Iso tilaus jaetaan
sitten pienempiin tehtäviin (task), jotka jaetaan tiimin kesken tehtäviksi kehitysvaiheessa.
Kysymysmerkillä (?) ja huutomerkillä (!) merkatut viivat kuvaavat kysymyksiä ja vastauksia
tiimin ulkopuolisilta lähteiltä, kuten projektinjohtajalta tai muilta tiimeiltä, joiden mukaan
tehtävien lopputulos saattaa hieman muuttua. Tämän vuoksi tiimimme malli ei ole täysin
vesiputousmallin mukainen, vaan mukana on myös ketterän kehityksen mallin mukaisia
vähittäismuutoksia. Kun tehtävät on saatu tehtyä, siirtyy tekemämme työ testattavaksi.
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Testausta varten Ohjelmistot osastolla on oma yksikkö, joten tässä vaiheessa meidän tiimimme tehtävä tilauksen osalta loppuu.
Peruste valitsemallemme kehitysmallille, on esimerkiksi se, että tiimimme on lähes puhtaasti vain ohjelmistokehityksen tiimi, joten me emme saa vaatimuksia suoraan asiakkaalta, vaan projektinjohtaja antaa meille tilauksia, jotka on mietitty jo valmiiksi. Tämän
vuoksi tiimimme saamat alkuvaatimukset ovat usein melko tarkkaan määritetty, mikä mahdollistaa vesiputousmallisen kehitysprosessin. Hyviä puolia vesiputousmallissa onkin ”turvallisuus”, joka rakentuu tarkasti totutetusta alustustyöstä ja työn lopputuloksen ennustettavuus (Babich N., 2016). Toisaalta tiimimme ei toteuta vesiputousmallia täysin orjallisesti,
vaan palautteen perusteella, joitakin asioita voidaan muokata hieman vielä kehitysvaiheessakin, mikä syö hieman vesiputousmallin aiemmin mainittuja hyötyjä. Koemme kuitenkin, että saamamme palaute on tämän arvoista, sillä sen avulla koko ohjelmiston koodin laatu saattaa parantua. Palaute kuitenkin yleensä koskee vain tilauksen pieniä osia, eli
tehtäviä, joihin muutokset kohdistuvat. Juuri tämä tilauksen pieniin osiin jakaminen ja päivittäispalaverien tuoma läpinäkyvyys tuo projektinhallintamalliimme ketteryyttä ja pyrkii minimoimaan vesiputousmallin mukana tulevat huonot puolet.

3.7

Seurantaviikko 7

Maanantai 22.10.2018

Maanantaina keskustelimme viikkopalaverissa mm. Unityn tilasta, joka alkaa olemaan kokonaisuudessaan maalissa, muutamaa testitapausta lukuun ottamatta, oman tiimini puolesta Unity on valmis. Toinen asia, josta keskustelimme, oli erään asiakkaan rajapinta, jota
yksi Managerin tietoikkunoista käyttää, muuttuu toimittamaan kuvatiedostoja, joten tietoturvaa pitää hieman uusia tältä osin.
Olen kuluneen syksyn aikana huomannut, että työkoneeni on melko hidas ja vaikuttaa työtehooni, joten menin viikkopalaverin jälkeen käymään toimistomme IT-osastolla ja sain tilattua itselleni uuden koneen muutaman viikon päähän. Tämän jälkeen autoin tiimiläistäni
käyttämään Applen Mac OS käyttöjärjestelmää, koska hän tarvitsee sitä mobiilikehitykseen. Autoin mm. Homebrew paketinhallintaohjelman ja Dockerin asennuksen kanssa.
Docker on ohjelma, joka mahdollistaa esimerkiksi ohjelmistokehitysympäristön paketoimisen ”konttiin”. Kontin avulla sama ympäristö voidaan käynnistää toisessa käyttöjärjestelmässä ja näin kehittäjä voi olla varma, että ympäristö pysyy samana, vaikka tietokone tai
käyttöjärjestelmä vaihtuisi (Barker J., 2014). Homebrew puolestaan on Applen OSX käyttöjärjestelmää varten tehty paketinhallintaohjelma. Homebrewn avulla voidaan asentaa
Mac OSX:n Unix ympäristöön ohjelmia suoraan komentokehotteen kautta, ilman ylimääräistä käyttöliittymää. Homebrew hakee ohjelmat, Homebrewssä termillä formulae, cellar
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kirjastosta, jonne on tallennettu ohjelmien hakemistoja, joita voidaan sitten asentaa suoraan versionhallinnasta (Arko A., 2010).
Kun olimme saaneet Maciin asennettua tarvittavat ohjelmat, kertasimme hetken tiimin
kesken Managerin mobiiliversion ohjelmistorakennetta, koska se poikkeaa huomattavasti
web versiosta. Esimerkiksi web versiossa käytetty malli, jossa C# tiedostot on jaettu prosessikohtaisesti omiin kansioihinsa, puuttuu mobiiliversiossa ja luokittelu on tehty eri perusteella.
Tämän jälkeen jatkoin viime viikolla aloittamaani palvelupyyntöikonin näyttämistä. Sovimme tiimiläiseni kanssa, että hän tekee tarvittavat API muutokset palvelupyyntöjen tietoja varten ja minä teen käyttöliittymäpuolen.
Tiistai 23.10.2018
Aloitin tiistai aamusta korjaamalla mobiilikehitysympäristöäni, joka oli hajonnut uusien päivitysten myötä. Hakiessani uusimmat koodit mobiilikehityksen päähaarasta, jotta voisin
jatkaa palvelupyyntöikonin parissa, kävi ilmi, että mm. Android SDK oli päivitettävä, jotta
laitteistokiihdytys toimisi. Päivityksen myötä myöskään itse Manager ei suostunut avautumaan. Sain Managerin avaukseen liittyvät ongelmat korjattua poistamalla automaattisesti
luodut bin ja obj -kansiot Android projektista, luomalla uuden emulaattori-instanssin ja päivittämällä SDK: n. Laitteistokiihdytystä en kuitenkaan saanut aamusta vielä korjattua,
koska tiimini vetäjä ilmoitti minulle tarvittavista korjauksista aiemmin tekemääni virhemääriä näyttävään tietoikkunaan sekä korjauksista aikaisemman tehtäväni, eli siirtymän yhteydessä lisätietojen näytön, koodiin.
Päivittäisen aamupalaverin jälkeen siirryin korjaamaan auditointipistesivun lisätietojen
näyttämistä. Muokkasin funktioita, jonka tein avaamaan lisätiedot sivulle siirtyessä, toimimaan muissakin käyttötapauksissa, kuin vain auditointitaulukossa, eli tein funktiosta ns.
”geneerisen”. Tämän lisäksi siirsin logiikan, jossa tarkistetaan URL parametrit, joiden mukaan päätetään, avataanko lisätiedot vai ei, sijaitsemaan auditointisivun koodissa.
Seuraavaksi korjasin virhemäärä tietoikkunan näkyvyyden vain admin käyttäjälle. Managerissa tietoikkunoita hallitaan listoilla, jotka ovat määritetty eri käyttöoikeuksille. Siirsin
kaikille näkyvistä listasta tietoikkunan alustuksen vain admin käyttäjälle näkyvään listaan.
Tämän lisäksi päivitin käyttöoikeusmatriisin, jossa ylläpidetään listaa käyttäjien oikeuksista
prosesseihin.
Pyydettyjen korjausten jälkeen autoin tiimiläistäni pystyttämään mobiilikehitysympäristön
uudelleen, koska hän oli saanut uuden työkoneen, eikä muistanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, joita piti tehdä ennen kuin mobiilikehitys on mahdollista. Ohjeistin asentamaan
Android SDK:n ja ottamaan käyttöön VT-x laitteistokiihdytyksen sekä asentamaan muut
tarvittavat työkalut.
45

Tämän jälkeen jatkoin ikonien käsittelyä auditointipistelistassa. Sain ikonit näkymään sarakkeittain käyttämällä XAML kuvauskielessä käytettyä FlexLayout luokkaa, joka mahdollistaa elementtien lisäyksen dynaamisesti, määritettyyn taulukkoon. Jäljelle jäi vielä ikoninen tyylittelyt oikein muokkaamalla niiden väliä sekä niiden sijoittaminen tarkasti tiettyyn
kohtaan taulun riviä.

Keskiviikko 24.10.2018

Keskiviikkona jatkoin siitä mihin tiistaina jäin. Tyylittelin ikonit riveille vaaditulla tavalla ja
asetin ikonien välin sopivaksi. Tämän jälkeen asetin kaikki rivin ikonit näkyviin havainnollistaakseni, miten FlexLayout käyttäytyy eri määrillä sille annettuja elementtejä.
FlexLayout osoittautui melko käteväksi työkaluksi ruudukkoon asetettujen elementtien hallinnassa, sillä se osaa käsitellä elementtejä oikein, vaikka niiden lukumäärä muuttuisi.
Komponentti on suunniteltu hyvin, sillä sen sisältävillä vakio arvoilla voidaan toteuttaa monenlaisia ruudukon toimintalogiikoita eri elementeille.
Sain palautetta palvelupyynnöstä auditointiprosessiin siirtävästä koodista, jonka parissa
työskentelin viime viikolla. Korjattavaa oli vielä URL:n käsittelyssä, kun lisätiedot on näytetty sekä virhe, joka syntyy, jos sivulle siirrytään väärä auditointi ID parametri URL merkkijonossa. Syntyvä virhetilanne aiheuttaa auditointisivulle liitetyn haun hajoamisen. Tämä
haku osa sivusta ei välttämättä suoraan liity tekemiini muutoksiini, mutta virhetilanne on
kuitenkin asia, joka tapahtuu oman koodini käyttötapauksessa, joten otan sen korjaamisen
myös työn alle. Palatessani auditointisivulle, huomasin myös palautteen mukana tulleiden
korjausten lisäksi muutaman lisähuomion: auditointirivin komentopalkin napit hajoavat
sekä rivin tekstit näkyvät väärin. Uskon tällä hetkellä tämän johtuvan väärin kohdistetuista
jQuerylla tehdyistä elementtien hauista, mutta jatkan asian selvittämistä torstaina.

Torstai 25.10.2018

Torstaina aloitin työ toimistolla ensin auditointisivulta löytyneiden virheiden parissa. Pohdimme tiimini kanssa mm. miten ratkaista URL:n mukana tulevien parametrien käsittelyyn
liittyvän ongelman, kun sivulle on tultu ja tehdään muita toimintoja, jolloin URL:ssä olevat
parametrit vaikuttavat myös seuraaviin toimintoihin. Pohdimme muuttavamme lähetystavan vaihtamista POST muotoiseksi, jolloin parametrit tulisivat objektina sivun käsittelijälle
merkkijonon sijasta, jolloin ne olisi helpompi nollata, kun niitä ei enää tarvita.
Emme ehtineet lyödä lukkoon ratkaisua, koska aamupäivälle oli sovittu palaveri, jossa sovimme tekevämme pikatestin koko Managerin toimivuudesta, koska erästä perustavanlaatuista ominaisuutta oli muutettu. Aloitimme siis testaamaan käyttöliittymää ja Managerin
toiminnallisuuksia.
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Testauksen jälkeen jatkoin vielä mobiilikehitystä. Emulaattorin sijaan otin käyttööni tällä
kertaa kehityskäyttöön tarkoitetun Android puhelimen.

Kuva 17 Granlund Manager Android puhelimella.

Oikealla puhelimella saa paremman kuvan käyttöliittymästä ja siitä, miltä se käytännössä
näyttää ja toimii. Tein hetken aikaa mobiilikehitystä, kunnes sain tiedon, että auditointisivun korjaukset on siirretty prioriteettina korkeammalle, joten siirryin auditointitehtävän pariin.
Auditointisivulla sain korjattua käyttöliittymävirheet. Taulukon elementit ajautuivat virhetilaan, kun lisätiedot avattiin siirtymisen yhteydessä. Kävi ilmi, että virhe aiheutuu, koska tapahtumaan, jossa sivun viewmodel saa palvelimelta tulevan datan, johon lisätiedot
avaava funktio on sidottu, suoritetaan kahdesti ja toisella kerralla tarvittua rivin ID:tä ei
enää löydy. Virhe korjaantui tarkistamalla ID:n arvo ennen sen käyttöä.

Perjantai 26.10.2018

Jatkoin perjantaina torstaina aloittamistani virheenkorjauksista. Lisätiedon näyttämisessä
paljastui vielä uusi virhe eilen korjaamani listauksen näyttämisen lisäksi. Tämä virhe tapahtuu, kun sivulle saapumisen yhteydessä avattu lisätietotaulukko suljetaan. Ensimmäisellä ”sulje” napin painalluksella lisätiedot näkymä avautuu uudelleen. Viime kädessä
virhe johtuu samasta asiasta, kuin eilinen korjaamani virhe, jossa taulukon elementit ajautuivat virhetilaan, koska datan viewmodeliin sijoittava tapahtuma toistetaan kahdesti. Eilinen ID:n tarkistus ei kuitenkaan tätä ongelmaa korjannut, koska taulukon avausfunktio on
sidottu onDataBound (event), eli aiemmin mainittuun tapahtumaan, joka tuplasti toistuessaan myös suorittaa avausfunktion.
Ratkaisin virheen lisäämällä uuden tarkistuksen avausfunktioon. Ensin sivulle siirtyessä
tieto avattavan rivin ID:stä tarkistetaan ja tämän jälkeen avataan lisätiedot normaalisti. Lisätietojen avauduttua annetaan tieto taulukkokomponentille avauksesta, jolloin tarkistus
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boolean arvo saa arvokseen 1. Tämän jälkeen, lisätietoja sulkiessa, kun databound tapahtuma tapahtuu uudelleen ja kääntäjä siirtyy lisätietojen sulkemisen jälkeen jälleen avaamaan niitä, tehdään tarkistus, onko näkymä avattu jo kertaalleen. Jos on, avausfunktiosta
hypätään ulos heti alussa eikä näkymää avata, jos taas tarkistusarvo on 0, näkymä avataan normaalisti. Ratkaisu toimii ja lisätiedot saadaan tällä tavoin piilotettua yhdellä painalluksella, mutta ratkaisu on pikemminkin hotfix, eli tilapäisratkaisu, joten uskon että ensiviikolla joudun modifioimaan tekemääni koodia hieman.

Viikkoanalyysi

Kuluneen viikon aikana päätehtäviini kuului mm. työskentely mobiilikehityksen sekä auditointiprojektin parissa. Mobiilikehityksessä jatkoin auditointipistelistan ikonien näyttämisen
työstämistä sekä kokeilin käyttöliittymää oikealla puhelimella. Mobiilikehitys kuitenkin jäi
tärkeydessään toiseksi web projektin auditointisivun korjauksille. Korjasin viimeviikolla tekemästäni koodista löytyneitä virheitä. Esimerkiksi lisätietojen avaaminen sivulle siirtyessä
aiheutti näytettävän rivin ohjauspalkin nappien hajoamisen sekä tiettyjen HTML elementtien väärän sijoituksen taulussa. Ongelma johtui kaksinkertaisesta onDataBound tapahtuman suorittamisesta. Kyseiseen tapaukseen korjaukseksi toimi muutaman ylimääräisen
tarkistuslogiikan luominen, mutta syy tapahtuman ylimääräiseen suorittamiseen on jossain
syvemmällä ohjelmiston koodissa, eikä suoranaisesti liity omaan työhöni. Keskustelin tiiminvetäjäni kanssa asiasta ja hän kertoi, että ongelma on huomattu jo aikaisemmin ja siitä
on tehty huomio.
Uutena asiana viikon aikana minulle tuli XAML (Extensible Application Markup Language),
joka on HTML kuvauskieltä vastaava työkalu. XAML ja HTML ovat molemmat kuvauskieliä, eli niitä käytetään kuvaamaan asioita, kuten nettisivuja ja käyttöliittymiä. Nämä kaksi
eroavat käytettävyydeltään kuitenkin huomattavasti. HTML perustuu valmiiksi määriteltyyn
malliin, joka koostuu elementeistä tai tietynlaisista ”rakennuspalikoista”, joita yhdistämällä
voidaan luoda esimerkiksi nettisivuja. XAML kielen toiminta puolestaan on malli, jonka toimintatapa periytyy läheisesti XML (Extensible Markup Language) merkintäkielen standardista, jossa käyttäjä määrittelee itse elementit. XML:ää käytetäänkin uusien kielien luomiseen (Nidumolu S., 2014). XAML kuvauskieltä käytetään usein esimerkiksi mobiiliapplikaatioiden käyttöliittymän kehityksessä, kuten myös Granlundilla, koska toisin kuin HTML,
joka keskittyy pääasiassa nettisivujen tekemiseen, se on kehitetty varta vasten käytettäväksi sovelluksien kehittämiseen.
Eroavaisuuksia XAML:n ja HTML:n välillä löytyy esimerkiksi datan käsittelyssä ja sen
näyttämisessä. Natiivi HTML:n puolella dataa käsitellään toisin kuin XAML:ssa, kun
HTML:n data sidotaan eri elementteihin sijoittamalla esimerkiksi JavaScript koodin puolella data tiettyyn elementtiin ID:n perusteella, XAML:n käyttötapauksissa data sidotaan
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suoraan elementtiin kiinni XAML koodissa. Sidottu elementti viittaa esimerkiksi sivulle
määritellyn viewmodel luokan tiettyyn attribuuttiin tai metodiin, joka sitten näytetään käyttöliittymässä (Nixon, 2012).

Kuva 18 Esimerkki datan sitomisesta elementtiin XAML:ssa.

HTML:ssä datan sitominen samalla tavalla kuin XAML:ssa, vaatii ulkoisen viitekehyksen,
kuten esimerkiksi Granlundilla käytössä oleva Kendo UI.
Hyviä puolia XAML:ssa on esimerkiksi äsken mainittu helppo datan sitominen, resoluutioriippumattomuus ja Microsoft -alustan täysi tuki. Resoluutioriippumattomuudella tarkoittaa esimerkiksi sitä että, jos XAML:llä tehty käyttöliittymä näytetään 17” näytöllä, jossa on
1024x768 pikselin resoluutio, se näyttää hyvältä. Jos näytön resoluutioita nostetaan esimerkiksi 1680x1050 tarkkuudelle, XAML käyttöliittymä skaalautuun näytöllä samankokoiseksi, mutta vain tarkemmaksi, kun taas resoluutioriippuvainen käyttöliittymä olisi pienentynyt koossa, koska sen koko perustuu pikseleihin (Nixon J., 2012).
HTML on kuitenkin XAML:a huomattavasti avoimempi ja vähemmän ympäristöriippuvainen. HTML ei ole Microsoftin alusta rajoitteinen ja sitä voidaan käyttää universaalimmin
(Blankenburg J., 2012).

Mobiilikehityksessä eteen tulleen XAML:n lisäksi uutena asiana minulle tuli myös geneeriset metodit. Managerissa minulle on tullut aikaisemmin vastaan geneerisiä metodeja,
mutta tällä viikolla sovelsin sellaista ensimmäistä kertaa itse.

Geneerisyys, C# ohjelmoinnissa, on esimerkiksi metodin kyky käsitellä tyyppiparametrejä
annetussa tyypissä (Hejlsberg A., 2004). Esimerkiksi lista, joka sisältää kokonaislukuja ja
toinen lista, joka sisältää merkkijonoja, voidaan syöttää parametrina samaan geneeriseen
metodiin, joka käsittelee listoja. Myös luokat voivat olla geneerisiä. Geneeriset luokat sisältävät metodeja, joille on parametriksi määritetty geneerinen luokka T.
Luokkien ja metodien geneerisyys mahdollistaa niiden uudelleenkäytettävyyden. Tämä
tarkoittaa sitä että, esimerkiksi sama geneerinen luokka, joka käsittelee listoja, saadaan
käsittelemään kokonaisluvuista ja merkkijonoista koostuvia listoja samalla tavalla, eikä eri
tietotyypeille tarvitse tehdä erikseen samaa toiminnallisuutta sisältävää metodia
(Tchekrekjian A., 2018). Geneerisiä rakenteita käyttämällä vältytään myös ohjelman ajoaikana tyyppimuunnoksien tekemiseltä, joka tyyppien geneerisyyden ansiosta hoituu itsestään ja lisää myös ohjelman suorituskykyä (Tchekrekjian A., 2018). Tyyppimuunnoksen
lisäksi geneerisiä rakenteita käyttämällä vältytään myös tyyppien laatikoimiselta. Laatikoimisella tarkoitetaan tietyntyyppisen muuttujan sijoittamista objektin attribuutiksi, jotta se
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voitaisiin syöttää parametrina objektia käyttävälle metodille (Tchekrekjian A., 2018). Laatikoiminen on laskennallisesti raskas operaatio, joka vaikuttaa ohjelman suorituskykyyn
(Tchekrekjian, 2018). Laatikoiminen korvataankin geneerisissä metodeissa parametrityypillä T, joka vastaa annetun parametrin tyyppiä.

Kuva 19 Geneerinen vertausmetodi

Ylläolevassa kuvassa on geneerinen vertausmetodi. Metodille voidaan syöttää kaksi mitä
tahansa saman tyyppistä parametria, joita metodi vertaa ja palauttaa boolean arvon sen
perusteella ovatko syötetyt parametrit samat. Metodia voidaan näin käyttää useissa eri
käyttötapauksissa. Jos metodi ei olisi geneerinen, kaikille eri käytettäville tietotyypeille pitäisi tehdä omat metodit, jotka kuitenkin seuraisivat täsmälleen samaa logiikkaa.

3.8

Seurantaviikko 8

Maanantai 29.10.2018

Maanantain viikkopalaverissa keskustelimme työntekijöiden omatoimisen opiskelun edistämistä varten hankittavista e-kirjoista. Vielä emme saaneet palvelua käyttöömme, koska
sopivaa sopimusta ei ole vielä löytynyt. Tämän lisäksi keskustelimme tiimien uusista tehtävistä ensi kuukaudelle. Oman tiimini tehtäviin lisättiin asiakasbugien ja ”showstopperien”, eli ohjelmiston kannalta kriittisten bugien, korjausvastuut ja mobiiliversion ilmoitusalustan päivittäminen. Tiimimme työmalli muuttui uuden asiakasbugivastuun myötä, siten
että joka kuukausi varaamme yhden viikon koko tiimin voimin asiakkaiden ilmoittamien
sekä tuotantoversiossa olevien virheiden korjaamiseen. Jatkamme myös ensi kuussa auditointiprosessin jatkokehitystä. Toimintatapamuutoksia tuli tiimeille myös testauksen parissa. Aiemmin Ohjelmistot osastolla on ollut yksi testaus- ja laadunvarmistustiimi, jonka
työtehtäviin on yksinomaan kuulunut ominaisuuksien testaus. Nyt tiimi on kuitenkin hajotettu, joten ominaisuuksien testaaminen siirtyy kehittäjätiimien työksi.
Palaverin jälkeen jatkoin mobiilikehityksen parissa. Sain viimeinkin ikonit näkymään oikein
auditointipistetaulussa. Viime viikolla asettamani näkymä oli muuten oikein, mutta sain tiedon, että ikonit ovat väärässä järjestyksessä, joten järjestyksen korjaamisen jälkeen ikonit
olivat oikein sijoitettu.
Lounaan jälkeen katselmoimme yhdessä tiimiläiseni kanssa luomaani koodia auditointisivun avausta varten. Testasimme muutamia eri ratkaisuja korvaamaan perjantaina tekemäni ratkaisun, mutta totesimme että komponenttien toimintaa pitäisi muuttaa liikaa, jotta
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muut ratkaisumme toimisivat, jolloin myös muuta ohjelmiston koodia pitäisi muokata
melko radikaalisti. Ongelmaa ei todettu niin vakavaksi, että pitäisi ryhtyä niin suuriin toimenpiteisiin, joten päätimme jättää tekemäni korjauksen sellaiseksi.

Tiistai 30.10.2018

Aloitin tiistai aamun korjaamalla hieman tiimimme Kanban lautaa. Jaoin muutaman tehtävän pienempiin osiin, koska koko tehtäviä ei vielä voida tehdä vielä valmiiksi. Esimerkiksi
uusien siirtymien ohjelmointia ei vielä kannata aloittaa, koska teemme muutoksia prosessikohtaisesti, emmekä ole vielä edenneet niihin prosesseihin, joista siirtymät tehtäisiin.
Managerin tuotantoversiot julkaistaan aina kuukauden alussa ja kuluva kuukausi alkaa
olemaan lopussa, joten sovimme päivittäisessä palaverissamme jättävämme tekemäni
korjauksen sellaisekseen ja lisäävämme koodin marraskuun tuotantoversioon. Muuten
koko palvelupyyntöprosessista auditointiin siirtymisominaisuus jäisi seuraavasta versiosta
pois. Jouduimme myös priorisoimaan tehtäviä sen mukaan, että saamme tarkistettua
kaikki tällä hetkellä tarkistamattomat tarkistuspyynnöt. Päätimme siis keskittyä tänään tarkistamaan kuun aikana syntynyttä koodia sen sijaan että jatkaisimme uuden tekoa.
Otin työn alle tarkistaa palvelupyyntöjen poiston toimivuuden auditointipisteiltä. Tarkoituksena oli tarkistaa että, tietokanta taulusta, joka linkittää palvelupyynnön ja auditointipisteen poistuu rivi sekä käyttöliittymän taulusta, jossa palvelupyyntöjen määrä näytetään,
pienenee numero, kun palvelupyyntö poistetaan. Loin testausta varten uuden palvelupyynnön ja liitin sen auditointipisteeseen. Poistaessa palvelupyyntöä käyttöliittymän puolella kaikki toimi suunnitellusti, mutta tietokannasta ei poistunut riviä. Ilmoitin löydöstä tiimini vetäjälle ja hän kertoi, että tässä tapauksessa poiston toiminta on hieman poikkeava.
Poiston yhteydessä ei poistetakkaan, historia syistä, riviä linkkitaulusta vaan tarkistetaan,
onko joko auditointipiste- tai palvelupyyntötaulusta poistettu rivejä. Tarkistin tämän tiedon
jälkeen palvelupyyntötaulun, mutta löysin sieltäkin palvelupyynnön, jonka olin poistanut.
Katselmoin koodia ja koitin selvittää syytä, mutta en päivän aikana saanut vielä asiaa selvitettyä, joten jatkan siitä keskiviikkona.

Keskiviikko 31.10.2018
Jatkoin eilen kesken jäänyttä tarkistusta. Selvisikin että myöskään auditointipiste- tai palvelupyyntötaulusta ei poisteta riviä, vaan se merkataan poistetuksi. Näin todetessani sain
valmiiksi poiston tarkistuksen ja merkitsin sen tarkistetuksi projektinhallintaan.
Aamupalaverissa suunnittelimme päivän testausta. Tarkoituksena on testata seuraavaan
tuotantojulkaisuun tulevat muutokset, joita olemme tiimini kanssa kuluneen kuukauden
ajan työstäneet. Testaus suoritetaan manuaalisesti koko tiimin voimin.
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Jaoimme tiimin kesken testattavat käyttäjäroolit kullekin tiiminjäsenelle. Itse testasin pääkäyttäjän roolilla. Roolijaon jälkeen teimme listan testattavista käyttötapauksista. Lista
suunniteltiin siten että voimme testata samaan aikaan puhelun välityksellä tapaukset eri
rooleilla samanaikaisesti. Administraattorin tunnuksilla testaava käyttäjä vaihtaa käyttäjäroolien oikeuksia tapauksen mukaan ja kaikki testaajat käyttävät eri selaimia, joten
saamme testattua mahdollisimman kattavasti mahdollisimman pienellä työllä.
Managerissa käyttäjäroolien lisäksi käyttäjälle annetaan palvelualuerooli, joka kattaa oikeudet tiettyyn palvelualueeseen. Aloitimme testaamalla niin että ensin kaikilla on kaikki
palvelualueroolien oikeudet ja vaihdoimme vain käyttäjäroolin oikeuksia. Testasimme mm.
palvelupyynnön luontia, siirtymiä ja tarkistimme yleisesti käyttöliittymäelementtien toimivuuden. Tämän jälkeen testasimme muuttamalla käyttäjien palvelualuerooleja. Palvelualuerooleja muuttamalla saimme tarkistettua, että käyttäjä ei näe tietoa, jota ei ole asetettu
näkyväksi käyttäjän palvelualueroolille.
Testaukseen kului aikaa lähes koko päivä ja kun olimme saaneet tarvittavat käyttötapaukset ja ominaisuudet testattua siirryimme suoraan korjaamaan löydettyjä virheitä. Onneksi
löydetyt viat olivat melko marginaalisia ja täten nopeasti korjattavia. Otin itse työn alle korjata auditointipistetaulukon rivivalikon bugin, jonka vuoksi valikon alimmalle riville lisättiin
ylimääräinen jakoviiva. Sain virheen korjattua helposti lisäämällä viivan luontiin käyttöoikeustarkistuksen, joka lisää viivan vain, jos käyttäjällä on sen alla oleviin elementteihin oikeus tarkastella niitä.

Torstai 1.11.2018

Torstaina aamulla aloitimme retropalaverilla. Retroissa käymme läpi viime kuukauden aikana tiimien töitä, hyviä ja huonoja asioita, sekä keskustelemme seuraavan kuukauden
tehtävistä ja mahdollisista kokeiluista.
Yksi tiimini jäsenistä oli lupautunut menemään edustamaan Granlundia Talent IT messuille tänään. Retrossa, osaston teknologiajohtajamme kertoi kuitenkin hänen tulemisensa
estyneen ja tuli tarve uudelle vapaaehtoiselle henkilölle, joka edustaisi yritystä messuilla.
Koin tilaisuuden mielenkiintoiseksi ja hyväksi vaihteluksi tavallisille työtehtävilleni, joten ilmoittauduin vapaaehtoiseksi.
Messut sijaitsivat Otaniemessä urheiluhallin tiloissa. Saavuin paikalle hieman myöhemmin
kuin muuta Granlundilta tulleet työntekijät. Itseni lisäksi pisteellämme oli myös kaksi
muuta Granlundin työntekijää. Toinen oli samalla osastolla kanssani työskentelevä UI/UX
suunnittelija, joka olikin minulle jo entuudestaan tuttu, ja toinen oli työelämääntutustumis
jaksoa suorittava yläasteella opiskeleva nuori. Tarkoituksena oli edustaa etenkin Granlundin ohjelmistokehitysosastoa, koska yleinen tietoisuus Granlundin ohjelmistokehityspuolesta on julkisesti huonommin tunnettu kuin muut yrityksen osastot. Rekrytoimme
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potentiaalisia ohjelmistokehittäjiä osastollemme ja ihmiset olivatkin suuressa määrin kiinnostuneita Granlundista ja tarjoamistamme työmahdollisuuksista.
Esittelin Granlundia yrityksenä, mitä teemme ja mihin aloihin pääosin suuntaudumme yrityksenä. Kerroin kiinnostuneille myös omista työtehtävistäni ja yleisesti Granlund Managerista ja toisesta ohjelmistostamme, Designeristä. Pyrin kertomaan mahdollisimman tarkasti ja houkuttelevasti Granlundin tarjoamista työtehtävistä. Suurin osa messuille tulleista
työnhakijoista oli englanninkielisiä, joten pääsin myös harjoittamaan alan teknisistä käsitteistä keskustelemista myös englanniksi. Myös rekrytointi ja messuilla edustaminen tuli
minulle uutena kokemuksena ja olin tyytyväinen omaan panokseeni, sillä sain useita ihmisiä kiinnostumaan Granlundista ja monet jopa antoivat minulle CV:nsä eteenpäin vietäväksi.
Kaiken kaikkiaan messut olivat mielestäni positiivinen kokemus ja uskon oppineeni päivän
aikana paljon mm. keskustellessani uusien alan ihmisten kanssa ja kiertäessäni toisten
yritysten pisteillä.

Perjantai 2.11.2018
Perjantaina päiväpalaverissamme keskustelimme eilen tehdystä testauksesta, joka kohdistui auditoinnin laajennusprojektiin, jota olimme viime kuukauden ajan työstäneet. Projekti on edennyt hyvin ja olemme aikataulussa projektin edistymisen kanssa. Myös mobiilipuolen laajennukset ovat edistyneet. Kerroin myös muille tiimini jäsenille eilisistä messuista ja kokemuksistani siellä. Tämän jälkeen aloimme jakamaan jäsenille päivän seuraavia tehtäviä. Otin itse työn alle auditointiraportteja koskevan tehtävän. Tarkoituksena on
muokata auditoinneista luotavia Excel, ja .pdf muotoisia raportteja niin että niihin lisätään
myös tieto palvelupyynnöistä auditointipiste kohtaisesti.
Aloitin työn selvittämällä, miten raportin luominen toimii Managerissa, sillä en aiemmin ole
raporttien luonnin parissa työskennellyt. Keskityin ensin .pdf muotoisiin raportteihin. Sain
selville, että raporttien luontilogiikka perustuu raporttiin määritettyihin parametreihin. Parametreissä määritellään niin raportin rakenne kuin näytettävien tietojen arvot. Parametrilista
käydään sitten läpi parametri kerrallaan ja erotellaan raporttielementit, kuten esimerkiksi
alaviitteet ja kenttien nimikkeet, ja resurssiarvot. Tämän jälkeen parametrit asetetaan raporttiluokkaan perustuvaan olioon, joka asettaa raportin tiedot ”oikeaan” muotoon. Olion
perustella renderöidään .pdf muotoinen bittitaulukko, joka sitten lähetetään käsittelijän
kautta selaimeen käyttäjälle ladattavaksi.
Päättelin, että paras tapa saada lisättyä palvelupyyntöjen tiedot raporttiin on siis lisätä
uusi arvo raportin luontiparametreihin. Arvo kuvaa palvelupyyntöjen määrää, joka sitten
näytetään ladattavassa raportissa muiden tietosarakkeiden vieressä.
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Päivän lopuksi sain lisättyä arvon parametrilistaan, mutta arvon näyttö itse raportissa jäi
vielä ensi viikkoon.

Viikkoanalyysi

Viimeisen raportointiviikon aikana työskentelin mobiilikehityksen, auditointiprosessin laajentamisprojektin, käyttöliittymätestauksen, raporttihallinnan sekä messuedustajan tehtävien parissa.
Mobiilikehityksen puolesta sain alkuviikosta palvelupyyntöikonia koskevan tehtävän valmiiksi lähes kokonaan. Itse ikonin näyttäminen FlexLayout moduulilla sekä sen käsittely
ruudukossa eri määrillä ikoneita, tuli tällä viikolla valmiiksi. Koko tehtävää en voinut vielä
tällä viikolla saada valmiiksi, sillä rajapinta, jota näkymän listaus käyttää hakeakseen dataa, ei ole vielä valmis. Rajapinnasta puuttuu vielä palautusarvot palvelupyyntöjen tiedoille, eikä ilman näitä tietoja voida palvelupyyntöikonin näyttämislogiikkaa saada valmiiksi.
Auditointiprosessin laajennuksen parissa työskentelyni tällä viikolla keskittyi lähinnä aikaansaamiemme lisäysten ja ominaisuuksien testaamiseen. Kävimme tiimini kanssa tekemämme ominaisuudet kohta kohdalta läpi ja kokeilimme mahdollisia käyttötapauksia varmistaaksemme niiden toimivuuden tuotantoversiota varten. Pohdimme alkuviikosta myös
korjausta auditointisivulle lisätietojen avausta varten tekemääni tarkistukseen, joka perustui boolean arvon vaihtumiseen, mikä ei kyseisessä tapauksessa ole hyvän koodaustavan
mukaista. Jätimme korjauksen kuitenkin sikseen, koska ratkaisu olisi vaatinut runsaasti
työtä, mutta ei kuitenkaan olisi vaikuttanut käyttökokemukseen ollenkaan ja halusimme
saada ominaisuuden mukaan seuraavaan julkaisuun.
Uusi tehtäväni oli myös osa auditoinnin laajennusprojektia ja keskittyi raportteihin. Tehtävänäni oli lisätä tietoa palvelupyynnöistä auditointiraportteihin. Kyseinen tehtävä (issue)
pitää sisällään lisäyksen .pdf ja Excel muotoisiin raportteihin. Tutkailin perjantaina koodia
ja selvitin, miten raporttitiedoston luonti tapahtuu Managerissa.
Viikolla ehdottomasti poikkeavin tapahtuma oli Talent IT messut, jossa toimin Granlundin
pisteellä rekrytoimassa, kertomassa ihmisille yrityksestä ja levittämässä tietoa ohjelmistokehitysosastostamme. Messujen aikana tapasin monia alan ihmisiä ja kerroin työstäni yrityksessä ohjelmistokehittäjänä. Kokemuksesta jäi positiivinen kuva ja olin tyytyväinen itseeni tullessani hieman ulos mukavuusalueeltani.
Omalta mukavuusalueelta poistumisella on hyviä seurauksia, kuten Lisa Evans artikkelissaan kirjoittaa. Artikkelissa mainitaan esimerkiksi, kuinka ”oman muotin” rikkomisella voidaan luoda varmuutta saavuttaa korkeampia tasoja niin työelämässä kuin henkilökohtaisessa elämässäkin (Evans L., 2015). Artikkelissa mainitaan tapoja mukavuusalueelta lähtemisen helpottamiseen. Epämukavuusalueellaan kannattaa artikkelin mukaan osata
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viihtyä. Tähän voidaan päästä hakeutumalla mukavuusalueen ulkopuolisiin tilanteisiin
säännöllisesti. Ei myöskään kannata aloittaa menemällä heti alussa ns. syvään päähän,
eli kannattaa edetä pienin askelin, eikä suoraan heivata kaikkia tottumuksiaan ikkunasta.
Artikkelissa suositellaan myös uusimaan suhtautumistaan pelon taikka uuden kohtaamisen käsittelyyn. Epämukavan olon tunteita voi pyrkiä yhdistämään esimerkiksi odotukseen
ja uusiin mahdollisuuksiin. Myös perustelemalla itselleen asian tärkeyttä ja sitä miksi astuu
ulos mukavuusalueeltaan voi olla helpottavia vaikutuksia uusien asioiden kohtaamiseen.

3.9

Seurantaviikko 9

Maanantai 19.11.2018

Maanantaina jatkan toissaviikolla kesken jäänyttä tehtävääni. Tarkoituksena on luoda auditointipistetaulukon riveille lisätoiminto, jonka avulla voidaan lisätä ja tarkastella valittuun
pisteeseen liitettyjä toimenpiteitä. Tehtävä jäi kesken toissaviikolla, koska viimeviikon
ajaksi tiimillemme oli määrätty kuukausittainen buginkorjausvastuu.
Päivän tavoitteeksi asetan saada valmiiksi vähintään toimenpiteiden listauksen ja jos aikaa jää, pyrin aloittamaan myös lisäysominaisuuden kehityksen.

Päivä alkoi tavalliseen tapaan viikkopalaverilla. Kävimme läpi viimeviikolla tapahtuneita
asioita ja suunnittelimme tämän viikon torstaina pidettävän tiimipäivän aiheita ja ohjelmaa.
Liityin päivän ajaksi itse mobiilikehitystiimiin. Tiimipäivän aiheeksi valikoitui biometrisen
tunnistautumistavan lisääminen Managerin mobiiliapplikaatioon. Todennäköisesti toteutamme joko sormenjälki- tai kasvojentunnistusominaisuuden. Koska käytössämme on vain
yksi päivä aikaa, päätimme rajata tehtävän aluksi vain toiselle mobiilialustalle. Emme
myöskään vielä lyöneet lukkoon kummalle alustalle, Androidille vai iOS:lle, toteutamme
ominaisuuden ensimmäiseksi.

Työskentelin päivän aikana tiiviisti listauksen parissa ja sainkin sen valmiiksi loppupäivästä. Jouduin modifioimaan jo tehtyä koodia ominaisuutta tehdessäni, ja jotta koodista
tulisi tehokasta eikä turhaa toistoa syntyisi jouduin yhdistelemään ja muokkaamaan aiemmin tehtyjä toimenpidehakumetodeja. Toimenpidehaussa on monta kerrosta, joita jokaista
jouduin muokkaamaan, jotta ne kykenisivät käsittelemään auditointipisteen ID:tä, jolla
piste ja toimenpide on linkitetty yhteen. Lisäsin metodeille uuden ID parametrin, joka oletuksena on null arvoinen. Tällöin muita metodien kutsuja toisista sijainneista ei tarvitse
muokata erikseen, vaan ne toimivat samalla tavalla kuin ennenkin, mutta nyt lisäominaisuutena hakua voidaan tarkentaa auditointipisteen ID:n avulla. Sain siis päiväni tavoitteen
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suoritettua, mutta en ehtinyt aloittaa uuden toimenpiteen luontiominaisuutta vielä tänään.
Aloitan sen työstämisen tiistaina.

Tiistai 20.11.2018

Tiistaina aloitin aamusta tutkimalla toimenpiteiden lisäysdialogia. Toimenpide sivulla lisäysdialogi on toteutettu ASP.NET tekniikalla, joka on ”legacy” koodia, eli vanhentuneella
tekniikalla tehtyä ohjelmistorakennetta. Aamupalaverissa totesimme, että lisäysdialogin
lisääminen auditointipisteen valikkoon kannattaa toteuttaa myöhemmin. Otamme käyttöön
REACT kirjaston lähitulevaisuudessa, jolla aiomme sivuuttaa Kendo UI viitekehyksen käytön tulevissa Managerin frontend osissa. Päätimme jättää siis lisäyksen luonnin myöhemmälle, koska haluamme toteuttaa uuden ominaisuuden REACT:lla.
Sain vielä eilen tekemääni koodiin parannusehdotuksia: tietokantakyselylauseen korjaamista ja yksikkötestien tekoa uuden parametrin lisäyksen vuoksi. Otin myös työn alle tarkistaa yhden tarkistuspyynnön, jonka tiimin jäseneni oli eilen tehnyt. Otan siis päivän tavoitteeksi korjata kyselylauseen, tehdä mahdollisesti yksikkötestejä huomioimaan lisättyä
parametria sekä tarkistuspyynnön tarkistuksen.

Aloitin korjaamalla tietokantakyselyn. Olin maanantaina tehnyt LINQ kyselykielellä kyselyn, joka haki toimenpiteen ja auditointipisteen yhdistävästä linkkitaulusta toimenpiteen ID:
n. Kyselyssä en kuitenkaan ottanut huomioon mahdollisuutta, että linkkitaulu saattaa olla
tyhjä, joka olisi tällöin mahdollisesti hajottanut kyselyn. Korjasin lauseen tekemällä ”left joinin”, joka palauttaa kaikki rivit toisesta taulusta, jotka vastaavat toisen taulun arvoja. Tällä
tavoin estetään kyselyn hajoaminen, jos linkkitaulu on tyhjä. Tämän jälkeen siirryin tekemään yksikkötestejä hakuluokalle. En ole aikaisemmin kyseisen tyyppiselle tietokantakyselyluokalle tehnyt yksikkötestejä, joten aikaa kului hetki luokan mockin tekemiseen. Sain
testit kuitenkin tehtyä hetken testattavaa luokkaa tutkittuani. Tämän jälkeen tarkistin vielä
tiimin jäseneni tekemä tarkistuspyynnön. Tarkistuspyyntö koski uuden palvelupyynnön lisäysdialogia, joka on osa auditoinnin laajennusprojektia. Aloitin tarkistamalla korjatut kohdat käyttöliittymätasolla ja kun totesin lisäykset toimiviksi, siirryin tarkistelemaan uutta koodia. Myös koodi vaikutti järkevältä ja hyvän ohjelmointitavan mukaiselta. Tarkistuspyyntöä
koskevassa tehtävässä oli kuitenkin yksi pieni UI korjaus, joka oli jäänyt tekemättä, joten
jätin tarkistuspyynnön merkitsemisen valmiiksi vielä huomiselle, jolloin ehdin kysyä tiimiläiseltäni, onko se tarkoituksella siinä.
Sain päiväni tavoitteet suoritettua ja aloitan uuden tehtävän jälleen huomenna.
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Keskiviikko 21.11.2018

Sain tiistaina valmiiksi aiemman tehtäväni, toimenpiteiden näytön auditointipistelistauksen
lisätoiminnoista, joten otin työn alle seuraavaksi luoda toimenpidesivulle ikonin indikoimaan toimenpiteeseen liitetyistä auditointipisteistä. Aamupalaverissa tiedustelin lisää ohjeita tehtävään liittyen, sillä JIRA:ssa oleva tehtävän kuvaus oli hieman vajavainen. Sain
tietää, että palvelupyynnöt sivulta löytyy esimerkiksi kelpaava, vastaava toteutus, josta
aion ottaa mallia omaa ratkaisua tehdessäni. Toimenpidesivu on toteutettu ASP.NET tekniikalla, josta minulla ei ole vielä paljoa kokemusta, päätin tutustua hieman tekniikkaan ennen kuin aloitan ominaisuuden työstämisen. Päivän aikana pyrin opiskelemaan hieman
ASP.NET:stä ja tämän jälkeen aloittamaan uuden ominaisuuden työstämisen.

Sain korjausehdotuksia viimeviikolla tekemääni tehtävään liittyen, jossa olin korjannut
erään tiedostonkäsittelykomponentin toimintaa niin, että erään asiakkaan tiedostoja käsitellessä tiedot ladataan rajapinnan kautta, eikä suoraan kovalevyltä. Korjausten jälkeen
siirryin opiskelemaan ASP.NET sivujen toimintaa. Luin Microsoftin dokumentaatioita aiheesta sekä katsoin YouTubesta aiheeseen liittyviä opetusvideoita. Aloitin opiskelun
ASP.NET sivun elinkaaresta, joka koostuu eri vaiheista, joissa sivun eri kontrolleja ja asetuksia käsitellään tietyssä järjestyksessä. Elinkaaren lisäksi tutkin myös ASP.NET sivujen
User Controllien käyttöä .ascx sivuilla. ASP.NET:ssä käytettyjen User Controllien avulla
voidaan luoda, yhdistämällä useita eri HTML elementtejä, malleja, joita voidaan käyttää
uudelleen eri paikoissa, joutumatta kirjoittamaan samaa HTML koodia aina uudestaan.
Esimerkiksi lomakkeen päivämääräkenttä, jossa on otsikko, syöttökenttä ja nappi, voidaan
tallentaa User Controlliin, jota voidaan sitten käyttää uudelleen eri lomakkeissa.

Iltapäivä kului pitkälti opiskellessa ja pääsin vasta aloittamaan uuden tehtäväni parissa.
Sain kuitenkin muuta päiväni tavoitteet suoritettua ja jatkan toimenpidesivun parissa perjantaina.

Torstai 22.11.2018

Torstaina aloitin aamulla työt tekemällä vielä pieniä korjauksia edeltävällä viikolla tekemiini
tiedostonkäsittelykomponentteihin. Tämän lisäksi perehdyin hieman biometrisiin tunnistautumistapoihin, ennen tiimityön aloittamista. Suunnittelimme maanantaina toteuttavamme
tiimityöpäivän aikana jonkin biometrisen tunnistautumismetodin Managerin mobiiliversioon.
Aloitimme tiimityöpäivän 3 hengen tiimissä, johon kuului itseni lisäksi yksi vanhempi kehittäjä sekä toinen junior kehittäjä. Päätimme toteuttaa tunnistautumisen Androidilla ja
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valitsimme metodiksi sormenjäljellä tunnistautumisen. Toinen vaihtoehto olisi ollut kasvotunnistus, mutta tutkittuamme aihetta, vaikutti siltä, että teknologia on vielä melko uutta,
eikä järkevän tuntuisia rajapintoja tai kirjastoja sitä varten löytynyt, joten päätimme toteuttaa sormenjälkitunnistautumisen. Teimme tiimipäivänä töitä etänä kotoa käsin, koska toimistollamme suoritetaan remonttia, joten työskentelimme Microsoft Teams palvelun välityksellä. Olin itse koko päivän ”ajo” vuorossa, eli jaoin näyttöni muille tiimiläisille ja pohdimme yhdessä koodia.

Toteutimme kehityksen ja ominaisuuden testaamisen älypuhelimellani, sillä puhelimella,
mitä tavallisesti käytän Android kehitykseen töissäni, ei ole sormenjälkilukijaa. Käytimme
myös Android emulaattorin sormenjäljen simulointia, mutta halusimme testata ominaisuutta myös oikealla skannerilla.
Saimme päivän päätteeksi kirjautumisen toimimaan sormenjäljellä, joten päivän tavoitteen
lasken saavutetuksi. Päivän lopuksi pidimme vielä kaikkien kehitystiimien välisen palaverin, jossa kukin tiimi demosi omat tuotoksensa. Demosin itse web kameran kautta puhelimellani muille uutta toimivaa sormenjälkikirjautumista. Vaikka saimmekin kirjautumisen
toimimaan, asiasta kuitenkin jäi vielä pohdittavaa, kuten mikä on paras tapa yhdistä varmennettu sormenjälki Manager käyttäjään ja miten tallennus tulisi hoitaa.

Perjantai 23.11.2018

Aloitin perjantaina aamusta jatkamalla hieman ASP.NET:iin tutustumista. Tämän lisäksi
kävin poistamassa turhia ja vanhentuneita haaroja versionhallinnasta. Eilisenä tiimityöpäivänä eräs toinen kehitystiimi oli ottanut työkseen siistiä Managerin versionhallintaa, joten
he pyysivät myös muita kehittäjiä tarkistamaan omat kehityshaaransa ja poistamaan niistä
käyttämättömät, jotta Managerin versionhallinnan varasto pysyisi siistimpänä. Aamupalaverissa kävimme läpi vielä hieman eilistä tiimityöpäivää ja sen tuloksia sekä päivitimme
toisemme tilanteen tasalle omista tehtävistämme.
Päivän tehtäväni on jatkaa keskiviikkona aloittamaani ikonin lisäystä toimenpide sivulle.
Tehtävään kuuluu ikonin näyttäminen taulukossa, sen perusteella onko toimenpiteelle
määritetty auditointipisteitä sekä tähän tarvittavat backend ratkaisut. Asetan päivän tavoitteeksi saada vähintään frontend puolen ominaisuudet valmiiksi ja jos aikaa jää, myös
aloittaa taustapalveluiden työstämisen.

Sain päivän päätteeksi sekä frontend että backend puolen tehtävästä tehtyä. Lisäsin taulukkoon ikonin, joka näytettään vain, jos toimenpiteellä on auditointipiste yhdistettynä siihen. Ikonin painallus avaa popup dialogin, joka näyttää pisteen tiedot sekä sisältää linkin
auditointipistesivulle valitun pisteen näkymään. Taustapalveluihin lisäsin ominaisuuden,
58

jossa toimenpiteeseen liitetään pisteen ID parametri, jonka perusteella dialogi osaa hakea
pisteen muut tiedot. Jouduin siis hieman laajentamaan tietokantahakua, jossa toimenpiteen tiedot haetaan sekä auditointipisteen ID:n käsittelyä toimenpiteen kantaluokassa ja
sivunäkymän käyttämässä näkymäluokassa.

Viikkoanalyysi

Kuluneen raportointiviikon tehtäviini on kuulunut auditointisivun taulukon riveille toimenpidelistauksen luontia, tarkistuspyyntöjen läpikäyntiä, vanhan tekemäni koodin parantelua,
ASP.NET teknologiaan tutustumista sekä tiimityöpäivänä toteuttamamme sormenjälkitunnistautuminen Managerin mobiiliversioon.

Viikon ehdottomasti mielenkiintoisin aihe oli torstaina toteuttamamme sormenjäljellä tunnistautuminen. Aloitimme työn lisäämällä Managerin kirjautumissivulle painikeen, jota painamalla kutsutaan metodia, joka kuuntelee laitteen sormenjälkiskanneria. Koska Managerin minimi Android API versio oli matalampi kuin 23, jouduimme käyttämään sormenjäljen
lukemista varten Xamarinin Android Support Package v4:n mukana tulevaa FingerprintManagerCompat yhteensopivuusluokkaa, jotta skannaus toimisi myös vanhempien
Android versioiden kanssa. Teimme metodin, jossa alustimme uuden FingerprintManagerCompatin instanssin, jonka avulla tarkistetaan laitteen valmiuksia lukea sormenjälkeä, kuten tarkistamalla onko laitteessa skanneri, onko laitteeseen asetettu käyttäjän
sormenjälki sekä onko laitteeseen kirjautuminen suojattu sillä. Tämän jälkeen loimme
kryptausluokan, jossa hallitaan sormenjäljen kryptaaminen ja kryptauksen purkaminen.
Android käyttöjärjestelmä on suunniteltu niin, että sovelluksilla ei ole lupaa tallentaa sormenjälkeä omaan muistiinsa, vaan käyttäjä tallentaa laitteen järjestelmään sormenjäljen,
jonka sovellus voi sieltä tarvittaessa hakea (Sena J., 2017). Käyttämämme kryptaustyökalu tallentaa oletuksena tiedot AndroidKeyStoreen, joka on tarkoitettu arkaluontoisen tiedon tallennukseen (Sena J., 2017). Tämän yhteydessä sormenjälkidatasta luodaan avain,
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joka kryptataan AES (Advanced Encryption Standard) algoritmia käyttäen ja tallennetaan
laitteeseen (Dunn C. & McLemore M., 2017).

Kuva 20 AES algoritmin kryptausrakenne (Di Natale G., Flottes M., Rouzerye B., 2007)

AES on yksi yleisimmistä ja turvallisimmista salausalgoritmeista (Boxcryptor). Algoritmi
purkaa datan 16 bittisiksi osiksi ja kryptaa osat erikseen, suorittamalla datalle muunnoksia. Osien kryptaus tapahtuu kierroksittain, joita toistetaan useaan kertaan. Koska AES jakaa datan osiin kryptaa niitä kierroksittain, yhdenkin bitin muokkaaminen aiheuttaa, joko
salausavaimessa tai selväkielisessä osassa, täysin eri lopputuloksen (Boxcryptor).
Teimme kryptauksen jälkeen palveluluokan, jota kutsutaan, kun sormenjälkikirjautuminen
on valittu. Luokassa tarkistetaan laitteen pätevyys, luodaan mahdolliset virheilmoitukset,
jos jokin kirjautuessa menee vikaan sekä autentikoidaan sormenjälki. Tämän jälkeen, jos
autentikointi onnistuu ja laitteen pätevyys on kunnossa, siirrytään kirjautumiseen.
Managerin mobiiliversiossa on eroteltuna erillisinä projekteina Android ja iOS spesifit koodit sekä yhteiset, molempien alustojen käytettävissä olevat koodit. Ongelmia tästä syntyi
hieman, sillä kirjautumiseen käytettävät osat olivat yhteisessä projektissa. Kirjautumissivun osia varten loimme julkisia rajapintoja, joiden riippuvuudet toimme Android projektin
puolelle, erillisellä riippuvuusinjektio työkalulla. Tällä tavoin pystyimme erottelemaan
Android versiossa käytetyn sormenjälkitunnistautumisen mukana tulevat lisävaiheet vain
Android kohtaisiksi ominaisuuksiksi.
Kun olimme saaneet kirjautumisen toimimaan sormenjäljellä refaktoroimme ja siistimme
vielä syntynyttä koodia. Muokkasimme sormenjälkitunnistuksen toimimaan kuuntelijalla,
aikaisemmin napin painalluksen takaisen kutsun sijasta. Lisäsimme myös kirjautumissivulle sormenjälki-ikonin kertomaan käyttäjälle kirjautumisvaihtoehdosta. Testasimme kirjautumisen toimivan älypuhelimellani sekä Android SDK:n mukana tulevalla emulaattorilla.
Puhelimella luettaessa skannataan puhelimeen tallennettu sormenjälki, jota käytän myös
laitteeseen kirjautumisessa. Emulaattorilla sormenjäljellä kirjatutumista varten simuloidaan
sormenjälkidataa, jonka emulaattorin virtuaalinen sensori lukee ja lähettää sovellukselle.
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Opin tiimityöpäivän aikana paljon biometrisestä tunnistautumisesta, kryptauksesta sekä
substanssiosaamiseni Managerin mobiiliversiosta parani. Viimeisestä raportointiviikosta
käteen jäi myös uutta tietoa ASP.NET teknologiasta sekä mobiilikehityksestä yleisesti.

4

Pohdinta ja päätelmät

Opinnäytetyöni raportointiosuuden aikana olen työskennellyt lukuisien eri työtehtävien parissa. Tehtäviini on kuulunut isompia projekteja, kuten Integraatio UI projekti, Unityn riippuvuustyökalun käytön korjaus sekä auditointisivun laajennusprojekti. Kaksi ensin mainittua valmistuivat raportointijakson aikana, mutta auditoinnin laajennukset jatkuvat edelleen.
Integraatio UI projekti, joka aloitettiin jo ennen raportointijakson alkua, oli ensimmäinen
projektini Granlundilla, jossa toimin ohjeistavassa asemassa ja pääsin myös itse suunnittelemaan projektin toteutusta sekä käyttöliittymän taustapalveluiden rakennetta. Projektin
aikana opin mm. projektinhallinnasta sekä suunnittelun tärkeydestä projektia aloittaessa.
Jouduimme projektin aikana korjaamaan osaa syntyneestä koodista ja sen toimintalogiikasta, koska suunnitteluvaiheessa asioita oli jäänyt huomiotta. Koska projektissa toimin
kokeneemman kehittäjän roolissa, jouduin pohtimaan myös projektinhallintaan liittyviä
käytännön asioita, kuten tehtävänhallintaa. Opin projektityössä omien työtehtävien järjestämisen tärkeyden, esimerkiksi tehtävien järjestäminen niiden välisten riippuvuuksien mukaan on tärkeää, koska se vaikuttaa projektin kestoon ja lopputulokseen.
Unity projektin parissa työskentelin, varsinkin projektin alkaessa, hieman pienemmässä
osassa. Projektin aikana kuitenkin kehityin työkalun käytössä ja aloin pääsemään mukaan
työtehtäviin paremmin projektin edetessä. Unityä korjatessa ymmärrykseni luokkien riippuvuuksista ja niiden hallinnoimisen tärkeydestä, varsinkin suurissa ohjelmistokokonaisuuksissa, kasvoi. Unityn korjauksen aikana sain myös hyviä esimerkkejä siitä, miten riippuvuuksien käsittelyssä voidaan ajautua tilanteeseen, jossa työkalun käytön kannalta paras
vaihtoehto on muuttaa kokonaan riippuvuuksien hallintaa ja näin ollen tulevaisuudessa
olla lankeamatta samaan käytäntöön.
Auditoinnin laajennus projektissa työskentelin useiden pienempien ominaisuuksien parissa. Projektin aikana kehitin frontend sekä backend koodia useiden eri teknologioiden
kanssa, jotkut niistä olivat minulle uusia, kuten ASP.NET WebForms, kun taas toiset olivat
jo ennestään tuttuja aikaisemmista työtehtävistäni. Olen tähän mennessä oppinut projektin parissa juuri ASP.NET:stä sekä Managerin substanssiosaamiseni on kasvanut.
En kuitenkaan ole työskennellyt pelkästään isojen projektien parissa, vaan uuteen tiimiini
liityttyäni tehtäviin on lisätty myös päivittäisiä ja pienemmän mittakaavan tehtäviä, kuten
tarkistuspyyntöjen tarkistaminen ja kuukausittainen bugienkorjausviikko.
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Koen että, henkilökohtaista kehitystä ohjelmoinnin osalta on raportointijakson aikana tullut
runsaasti. Oleellista Managerin substanssiosaamista on kertynyt kolmen isomman projektin kautta. Myös koodillisesti olen kehittynyt opinnäytetyön teon aikana. Osaan tuottaa
helppolukuisempaa ja ylläpidettävämpää koodia Manageriin, kuin aikaisemmin, eli toisin
sanoen koodini laatu on parempaa. Esimerkiksi opittuani käyttämään geneerisiä luokkia ja
metodeja oikein, tuottamastani koodista tuli monikäyttöisempää.
Backend puolella olen jakson aikana perehtynyt syvemmin mm. LINQ kyselykielen käyttöön, jolla osaan nyt tehdä tietokanta kyselyitä jo täysin itsenäisesti. Myös Managerin tietokannat ovat tulleet tutummaksi kuluneen raportointijakson aikana, varsinkin Integraatio
UI ja auditoinnin laajennus projektien kautta, koska niissä olen ollut tekemisissä tietokantojen muokkauksen ja luonnin parissa. Unity projektin alkaessa työkalu oli minulle vieras
sekä Managerin rakenteiden väliset riippuvuudet olivat hieman hämärän peitossa. Projektin aikana kuitenkin pääsin tutustumaan kumpaankin ja nyt tuntemukseni niistä on parempi.
Frontend teknologioista uutena minulle tuli raportoinnin aikana ASP.NET, jonka käyttöön
perehdyin raportoinnin loppuvaiheessa. Tämän lisäksi osaamiseni on myös kehittynyt jo
aiemmin käyttämissäni tekniikoissa ja teknologioissa, kuten Kendo UI, jQuery sekä TypeScript. Osaan nyt tehdä varmemmin uusia osia Managerin käyttöliittymään sekä muokata jo olemassa olevia.
Raportointijakson aikana työskentelin ensimmäistä kertaa myös mobiilikehityksen parissa.
Tältä alueelta uutena asiana tuli minulle aiemmin tuntematon Managerin mobiiliversio,
joka on oma erillinen projektikokonaisuutensa, joten siihen liittyvä substanssiosaaminen
on kasvanut valtavasti. Toisena uutena aiheena, tuli Android mobiilikehityksessä käytetty
XAML kuvauskieli, jota opiskelin seitsemännellä raportointiviikolla. Mobiilikehityksen käyttöympäristön pysyttäminen ja siihen kuuluvien osien, kuten Android SDK:n, tuntemus kasvoi myös raportointijakson aikana.
Eri teknologioiden lisäksi olen huomannut, että osaan suunnitella koodin rakennetta paremmin nyt, kuin raportointijakson alkaessa. Esimerkiksi uutta ominaisuutta suunnitellessani minun ei tarvitse kysyä enää apua ja ohjeita toisilta kehittäjiltä niin usein kuin vielä
muutama kuukausi sitten ja löydän itsenäisesti tarvittavat ohjeet ja vertailukohdat koodia
suunnitellessani.

Olen koodillisen tiedon ja taidon lisäksi kehittynyt tiimityöskentelyssä ja projektinhallinnassa. Uuden tiimini myötä vuorovaikutustaitoni ovat kehittyneet ja kykyni työskennellä
osana ohjelmistokehitystiimiä on parantunut. Vuorovaikutus toisten tiiminjäsenien sekä
muiden sidosryhmien kanssa on tullut suuremmaksi osaksi työtehtäviäni kuin aikaisemmin.
62

Opinnäytetyön tekemisen yhteydessä tulleita uusia projektinhallintaan liittyviä taitoja on
ollut mm. JIRA työkalun käyttö ja Git versionhallintatyökalun tehokkaampi hyödyntäminen.
JIRA alustaa en ollut aikaisemmin käyttänyt päivittäin, joten tehtävien merkitseminen ja
niiden päivittäminen, jotta muut tiiminjäsenet saavat myös niistä tiedon, on tullut uutena
lisäyksenä työtehtäviini. Olen oppinut JIRA:n tai vastaavanlaisten työkalujen tärkeyden
ohjelmistoprojekteissa. Ohjelmistoprojektit ovat kokonaisuuksia, jotka koostuvat lukuisista
pienestä palasesta, jotka täytyy suorittaa järjestyksessä ja kun työ tehdään tiimeissä, täytyy kaikkien tekijöiden olla tietoisia sen hetkisestä projektin tilasta. Myös versionhallinnan
oikeanlainen käyttö on muuttunut olennaisemmaksi osaksi työtäni, kun aloitin työskentelemään osana uutta tiimiäni.
Päiväkirjamuotoista opinnäytetyötä kirjoittaessani sain selkeämmän kuvan työtehtävistäni,
kirjoittaessani niitä auki. Hyötyä työtehtävien kirjoittamisesta muistiin oli myös mahdollisuus tarkastella omaa tekemistään jälkeenpäin. Luettuani joitakin päiväkirjamerkintöjä, tajusin missä olin sinä päivänä tehnyt virheen ja pystyin näin palaamaan asian pariin myöhemmin, eli päiväkirjamerkinnät toimivat ns. ”kumiankkana”. Kumiankka on ohjelmistokehityksessä käytetty käsite sille, että koodaaja selittää ääneen ongelmansa esimerkiksi kumiankalle ja kun ongelman sanoo ääneen voi ratkaisu ongelmaan ilmaantua mieleen.
Tässä mielessä koen, että itse kirjoittamisen prosessilla oli työhöni myönteisiä vaikutuksia.

Jatkossa pyrin edelleen kasvamaan ammatillisesti kaikilla työni aloilla. Haluaisin kasvattaa
tietämystäni muun muassa alemman tason ohjelmoinnissa, joka on minulle vielä melko
tuntematon aihe. Eli oppia web kehityksen ulkopuolelta esimerkiksi käyttöjärjestelmä tasolla tapahtuvaa ohjelmistokehitystä C -ohjelmointikielellä, tai laitteiden komponentteja ja
arkkitehtuuria hallinnoivaan kehitykseen käytettyä Assembly -ohjelmointikieltä. Toinen aihepiiri, joka kiinnostaa ja haluaisin oppia siitä lisää, on koneoppiminen. Koneoppiminen ja
siihen käytetyt algoritmit, jotka analysoivat dataa, olisi aihe, jonka koen mielenkiitoiseksi ja
uskon sen myös olevan oleellinen osa ohjelmistokehittäjien tulevaisuutta. Opiskelijavaihto
lukukauteni aikana kävin aiheeseen liittyviä kursseja yliopistossa, jossa siellä opiskelin.
Sain lukukauden aikana hyvän käsityksen aiheesta ja toteutinkin oman projektini aiheeseen liittyen siellä, mutta koneoppiminen ja sen algoritmit ovat todella laaja aihealue, joten
opiskeluni on vain pinta raapaisu aiheesta ja opittavaa olisi vielä paljon.
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