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Opinnäytetyössä kuvaillaan web-sovelluskehittäjän arkea yrityksessä Smilee. Töiden tarkoituksena 
oli kehittää chat-sovellusta, jota käytetään online-asiakaspalvelussa asiakkaiden verkkosivuilla. 
Työtehtävät keskittyivät sekä selaimen että palvelimen JavaScript-koodin toteutukseen. Opinnäy-
tetyössä käsitellään toteutuksen yksityiskohtia sekä koodin että teknologioiden osalta. 
 
Chat-sovellukseen kuului käyttöliittymät asiakaspalvelijalle sekä loppukäyttäjälle. Sovelluksen ko-
konaisuuteen kuului myös muun muassa GraphQL-palvelin, sekä Representational State Transfer 
arkkitehtonisen tyylin mukainen ohjelmointirajapinta. 
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Described in this thesis is the everyday work of a web application developer in the company Smilee. 
Purpose of the work was to further develop a chat application, which is used in online customer 
service on customers’ websites. Assignments were mostly centered around the implementation of 
browser- and server-side JavaScript code. The thesis deals with implementation details in terms of 
both code and technologies. 
 
The chat application contained user interfaces for customer service agents and end users. The 
application also contained a GraphQL server in addition to a Representational State Transfer ar-
chitectural style application programming interface. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö kuvailee arkeani web-sovelluskehittäjänä yrityksessä nimeltä Smilee. Opinnäy-

tetyön tärkeimmät tavoitteet olivat kehittää online-asiakaspalvelussa käytettävää chat-sovellusta, 

sekä omia taitojani web-sovelluskehittäjänä. Opinnäytetyö kirjoitettiin päiväkirjamuodossa kymme-

nen viikon ajanjaksolta keväällä 2018. Päiväkirjaosuuden tarkka aikaväli oli 5.3.2018-11.5.2018. 

Valitsin juuri tämän aiheen, koska olin kiinnostunut web-sovellusten kehityksestä, ja halusin jatkaa 

töitä web-sovelluskehittäjänä. Opinnäytetyön suorittaminen töiden kautta, heti harjoittelun jälkeen, 

oli mielestäni täydellinen tapa jatkaa aloittamaani uraa. 

1.1 Käsitteet 

API – Application Programming Interface. API mahdollistaa esimerkiksi sovelluksen tai ohjelmoin-

tikielen kanssa vuorovaikutuksen. Sovellukset tai ohjelmat voivat tarjota rajapinnan, jonka kautta 

niiden kanssa voi vuorovaikuttaa. 

Apollo Client – Tuo GraphQL-palvelimelta haetun datan React-komponentteihin. 

Docker – Työkalu, jonka avulla sovellusten kehittäminen ja ajaminen on nopeaa, helppoa ja vä-

hemmän virhealtista. Docker käyttää sovelluskontteja, jotka ovat kuin virtuaalitietokoneita. Sovel-

luskontin sisällä on käyttöjärjestelmä, jolle voi määrittää haluamat versiot ja asetukset, jonka seu-

rauksena kaikilla sen sovelluskontin käyttäjillä on täysin sama ympäristö. 

Docker-compose – Työkalu usean Docker-sovelluskontin sisältävän sovelluksen määrittelyyn 

sekä ajamiseen. 

DOM – Document Object Model. DOM eli dokumenttioliomalli kuvaa HTML-, XHTML- tai XML-

dokumenttia puuna, jossa jokainen noodi on objekti, joka esittää dokumentin osaa. 

Funktio – Funktio on joukko lausuntoja, jotka suorittavat tehtävän tai laskevat arvon. 

Git – Versionhallintajärjestelmä. Auttaa hallitsemaan sovellusten lähdekoodia. 

GraphQL – Query-kieli, jonka avulla voi hakea ja muuttaa palvelinpuolen dataa tehokkaasti ja hel-

posti ymmärrettävällä tavalla. 

Higher-order component – Menetelmä, jonka avulla React-komponentin logiikkaa voi käyttää uu-

delleen. Reactissa HOC on komponentti, joka kietoo toisen komponentin. 
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JSON – JavaScript Object Notation. Avoimen standardin tiedonsiirtoformaatti, joka on kevyt, yk-

sinkertainen ja luettava. Se helpottaa tiedonsiirtoa laitteiden välillä. JSON on alkuperäisin Ja-

vaScript-objektista, joten ne ovat samannäköiset luettuna. 

Kubernetes – Docker-sovelluskonttien orkesterointityökalu. Kubernetestä käytetään muun mu-

assa sovelluskonteissa ajettavien sovellusten hallitsemiseen, automaattiseen käyttöönottoon ja 

skaalaamisen. 

Metodi – Metodi on objektin omaama funktio. 

MongoDB – NoSQL tai ”non-relational” tietokanta. Data tallennetaan dokumentteina, jotka näyttä-

vät JSON-objekteilta. Tämä helpottaa datan käsittelyä JavaScriptillä, koska datan muotoa ei tar-

vitse muuttaa. 

MongoDB-dokumentti – MongoDB-dokumentti sisältää avainarvopareja ja muistuttaa muodoltaan 

JSON-objektia. 

MongoDB-kokoelma – MongoDB-kokoelma on kokoelma MongoDB-dokumentteja. 

Node.js – Alustariippumaton JavaScript-ajonaikainen ympäristö. Tapahtumapohjainen ja asynkro-

ninen. Suunniteltu skaalautuvien verkkosovellusten rakentamiseen. Käytetään usein web-sovel-

lusten kehityksessä sekä niiden palvelimena. 

Objekti – JavaScriptissa objekti on kokoelma yhteenkuuluvaa dataa tai toiminnallisuutta. Voi si-

sältää arvoja ja metodeja. 

Ohjelmistokehys – Eng. framework. Ohjelmistokehykset sisältävät valmiiksi rakennettuja tietoko-

neohjelman osia, joita voi uudelleenkäyttää omissa tietokoneohjelmissa. 

Päätepiste – Englanniksi endpoint. Päätepiste on URL-osoite, jonka kautta sovellus kommunikoi 

muiden sovellusten kanssa. 

React – JavaScript-kirjasto käyttöliittymien rakentamiseen. Deklaratiivinen, komponenttipohjai-

nen. 

React-komponentti – Reactilla rakennetaan käyttöliittymiä yhdistäen useita komponentteja. Kom-

ponentti voi olla esimerkiksi painike, joka sisältää sen toiminnallisuuden ja ulkonäön. 

REST-ohjelmointirajapinta – Representational State Transfer. REST on arkkitehtoninen tyyli, jota 

käytetään hajautettujen järjestelmien suunnittelussa. REST-ohjelmointirajapinnan omaavat palve-

lut tarjoavat määritellyt URL-osoitteet, joiden kautta voi esimerkiksi hakea dataa tai laukaista jon-

kin tapahtuman. 

Sovelluskontti – Englanniksi container. Sovelluskontti on irrallinen, kevyt ja suoritettava sovellus-

paketti, joka sisältää kaiken tarvittavan sovelluksen suorittamiseen kuten koodin, järjestelmätyö-

kalut, järjestelmäkirjastot sekä asetukset. Sovelluskontin sisällä suoritettava sovellus suoriutuu 

riippumatta sovelluskontin ulkopuolisesta käyttöjärjestelmästä. 
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2 NYKYTILANTEEN KUVAUS 

2.1 Oman nykyisen työn analyysi 

Juuri ennen opinnäytetyötä suoritin yleis- sekä ammattiharjoittelun yhtäjaksoisesti tässä samassa 

yrityksessä samoissa työtehtävissä. Työskentelin harjoittelun alussa parin WordPress-verkkosivus-

ton parissa käyttäen PHP-ohjelmointikieltä. Siirryin pikkuhiljaa JavaScript-ohjelmointikielen puolelle 

rakentamalla yksinkertaisia Node.js-sovelluksia. Pari kuukautta harjoittelun alkamisen jälkeen aloin 

työskentelemään chat-sovelluksen asiakaspalvelijan käyttöliittymän puolella, jossa käyttöliittymän 

rakentamisessa käytetään JavaScript-ohjelmistokehystä nimeltä React. 

 

Työskentelen pääasiassa kehittäen asiakaspalvelijan käyttöliittymää. Hoidan myös käyttöliittymän 

kommunikaation back endin kanssa, joka sisältää MongoDB-tietokannan ja GraphQL-palvelimen. 

Eli toisin sanoin toteutan datan käsittelyn käyttöliittymän ja tietokannan välillä. Työskentelen lokaa-

lissa kehitysympäristössä, jota ajetaan Docker-sovelluskonttien sisällä. Tuotannossa sovelluksen 

ajamiseen käytetään Kubernetesta, jota käytetään Docker-sovelluskonttien hallinnassa, mutta se 

olisi ylilyöntiä kehitysympäristössä. 

 

Työtehtävieni itsenäiseen suorittamiseen korkean tason vaatimuksia ovat JavaScript-ohjelmointi-

kielen, React-ohjelmistokehyksen ja Git-versionhallintatyökalun käytön osaaminen. Alemman ta-

son vaatimuksia ovat muun muassa webin toiminnan ymmärtäminen, tietoturva ja peruskäytäntö-

jen osaaminen. Työtehtäväni vaativat myös useiden eri JavaScript-kirjastojen ja -ohjelmistokehys-

ten osaamisen, mutta niitä harvoin tarvitsee osata etukäteen, vaan niitä oppii käyttämään työteh-

täviä tehdessä. 

 

Ajan tasalla pysyminen on tärkeää web-kehityksessä, koska web on todella nopeasti muuttuva 

alue. Pysyäkseni ajan tasalla olen tilannut sähköpostiini muutamia uutiskirjeitä liittyen web-kehityk-

seen sekä kuuntelen podcasteja, joissa keskustellaan uusista asioista webissä ja JavaScriptissä. 
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2.2 Työssä kehittyminen 

Web-kehityksessä tärkeimpiä taitoja tai ominaisuuksia ovat mielestäni kärsivällisyys sekä aito halu 

oppia. Web, ja varsinkin JavaScript, muuttuu uskomatonta vauhtia, joten ajan tasalla pysyminen 

vaatii jatkuvaa uusien teknologioiden ja käytäntöjen opettelemista. 

 

Olen oppinut äärimmäisen paljon uusia asioita liittyen esimerkiksi webin toimintaan, web-kehityk-

sen parhaisiin käytäntöihin sekä JavaScriptiin. Silti olen niin sanotusti vain raapaissut pintaa. Esi-

mieheni on osannut antaa työtehtäviä järkevästi porrastettuna ottaen huomioon sekä osaamiseni 

että sovelluksen kehitystavoitteet, mikä on mielestäni edelleen nopeuttanut oppimisvauhtia. 

2.3 Sidosryhmät työpaikalla 

Sidosryhmät koskien omaa työtäni: 

● online-asiakaspalvelijat 

● kehittäjät 

● myyjät 

● johtajat 

● chatin loppukäyttäjät. 
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Kuvio 1. Sidosryhmät koskien itseäni 

Sidosryhmien intressit: 

• online-asiakaspalvelijoita kiinnostaa sovelluksen käyttökokemus 

• kehittäjiä kiinnostaa ymmärrettävyys ja virheettömyys 

• johtajia kiinnostaa sovelluksen kehityksen edistyminen 

• chatin loppukäyttäjiäkin kiinnostaa sovelluksen käyttökokemus 

• myyjiä kiinnostaa sovelluksen luotettava toimivuus. 

 

Kehitystiimiin kuuluu minun lisäksi vain kaksi kehittäjää. Toinen heistä on välitön esimieheni, joh-

tava kehittäjä, ja toinen on vähemmän kokenut kehittäjä kuten minäkin. Teen lähes kaikki työteh-

tävät esimieheni kautta. Olen kuitenkin tekemisissä muidenkin yrityksessä työskentelevien työnte-

kijöiden kanssa etenkin työtehtävissä, joissa käyttökokemus on tärkeässä roolissa. Sovelluksen 

käyttäjien, joista suurin osa oli online-asiakaspalvelijoita, palaute on erityisen hyödyllistä uusien 

ominaisuuksien kehityksessä käytettävyyden kannalta. Työtila on avotoimisto, joten kommunikointi 

on vaivatonta. 
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2.4 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

Työtehtäviini suoraan liittyvät vuorovaikutustilanteet ovat olleet suurin piirtein vain yksittäisiä kysy-

myksiä tai lyhyitä keskusteluja toteutuksen tavoista ja yksityiskohdista vieressä istuvan esimieheni 

kanssa. Näiden vuorovaikutustilanteiden lisäksi joskus samassa tilassa työskentelevät online-asia-

kaspalvelijat saattavat ehdottaa parannuksia sovelluksen käyttökokemukseen tai ilmoittaa 

bugeista. 

 

Olen osallistunut sivullisena suurimpaan osaan palavereista, jotka koskevat muuta kuin kehitystä. 

Kehitykseen keskittyneitä palavereita ei ole ollut tarvetta pitää säännöllisesti, koska tällä hetkellä 

kehityksen suunnittelun hoitaa yksi henkilö, joka hoitaa myös suurimman osan kehityksestä. 
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3 PÄIVÄKIRJARAPORTOINTI 

3.1 Seurantaviikko 1 

Maanantai 5.3.2018 

Päätin tehdä ensimmäisenä päivänä töitä kotoa käsin, sillä esimieheni, joka on myös ainoa koo-

daaja lisäkseni, piti etäpäivän. Ymmärtääkseni kovin moni muukaan ei ollut tänään toimistolla, 

koska nyt on talvilomaviikko. 

Aloitin päivän jatkamalla harjoittelun lopussa kesken jäänyttä työtehtävää. Tehtävä koski asiakas-

palvelijan käyttöliittymän interaktiivista ohjetta. Tämän ohjeen avulla käyttäjälle näytetään esimer-

kiksi, mistä voi vaihtaa nimen tai online-tilan. 

Asiakaspalvelijan käyttöliittymässä käytetään Reactia ja interaktiivisen ohjeen toteutuksessa käy-

tetään React Joyride -kirjastoa, jonka avulla voi helposti tehdä esimerkiksi porrastettuja ohjeita. 

Joyridelle annetaan lista, joka sisältää ohjeen askeleet ja sen ominaisuudet. Ominaisuudet ovat 

esimerkiksi otsikko, teksti ja HTML-elementti, johon askel liitetään. Interaktiivisen ohjeen alkaessa 

ensimmäiselle askeleelle määritetyn HTML-elementin kohdalle ilmestyy sykkivä punainen ympyrä. 

Vietäessä kursori ympyrän päälle tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sitä tulee näkyviin työkaluvinkki, 

joka sisältää otsikon, tekstin sekä painikkeita, kuten Skip ja Next. 

Tein tänään uusille käyttäjille tarkoitetun valintaikkunan, jossa interaktiivinen ohje kehotetaan käy-

mään läpi. Valintaikkunan voi ohittaa tai ohjeen voi aloittaa klikkaamalla toimintoa kuvaavaa paini-

ketta. 
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Tiistai 6.3.2018 

Jatkoin tänään ohjeen parissa, mutta tekeminen keskittyi MongoDB-tietokannan datan käsittelyyn 

GraphQL-palvelimen kautta. Tehtäväni oli miettiä ohjeessa tarvittavan datan käsittelemisen ja ha-

kemisen logiikka. Tämän datan käsittelemiseen kuuluu esimerkiksi suoritettujen askelten suodat-

taminen ja suoritusmerkintöjen nollaaminen.  

GraphQL auttaa sovelluksen ja tietokannan välisen datan liikkumisen helpottamisessa ja nopeut-

tamisessa. Jos haluan hakea dataa tietokannasta, niin kysyn GraphQL-palvelimelta HTTP-pyyn-

nön avulla, mitä dataa haluan hakea GraphQL-palvelimella määritetyn metodin avulla sekä lisäksi 

määritän haluamani kentät. 

Keskiviikko 7.3.2018 

Tutkin tänään eri tapoja saada usean eri GraphQL-kyselyn datan samanaikaisesti React-kompo-

nenttiin, jossa interaktiivinen ohje sijaitsee. Tulin siihen tulokseen, että paras ratkaisu tähän käyt-

tötapaukseen on hakea kaikki ohjeeseen tarvittava data yhdellä GraphQL-kyselyllä.  

Käyttötapauksessa, joka vaatii paljon dataa, on yleensä parempi ratkaisu hakea tarvittava data 

useassa osassa porrastettuna, jotta käyttöliittymän renderöinti ei mahdollisesti viivästy hitailla in-

ternet-yhteyksillä. 

Torstai 8.3.2018 

Tänään viimeistelin interaktiivisen ohjeen. Varmistin virheenkäsittelyn toiminnan sekä käyttöliitty-

män että GraphQL-palvelimen puolella. 

Perjantai 9.3.2018 

Tutkin tänään tapoja analysoida JavaScriptin ja Reactin suorituskykyä sekä verkkopyyntöjen no-

peutta. Etsin asiakaspalvelijan käyttöliittymän koodista, erityisesti React-komponenteista, mahdol-

lisia hidastavia operaatioita. 
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Chrome-selaimen kehittäjätyökaluissa on suorituskyky-välilehti, jonka avulla näkee todella tarkkaa 

tietoa React-komponenttien elinkaarista. Suorituskyky-välilehdellä näkee esimerkiksi React-kom-

ponentin ajamat metodit ja niiden suorituskeston, joten sen avulla pystyy paikantamaan mahdolliset 

hidastavat tekijät. Chromen kehittäjätyökaluissa on myös verkko-välilehti, josta näkee esimerkiksi 

verkkopyyntöjen kestot, jota voi myös käyttää ongelmien paikantamiseen. 

Viikkoanalyysi 

MongoDB:n ja varsinkin GraphQL:n parissa työskennellessä opin jatkuvasti uusia asioita datan 

käsittelemisestä webissä. Kummatkin MongoDB sekä GraphQL esittävät datan JSON-muodossa, 

mikä helpottaa sen käsittelyä kehitysvaiheessa käyttäen JavaScriptiä. 

En tajunnutkaan, kuinka arvokkaita ominaisuuksia Chromen kehittäjätyökaluissa on, kunnes tutus-

tuin niihin konsolia ja verkko-välilehteä syvemmälle. 

 

Kuvio 2. Chrome-selaimen kehittäjätyökalulla voi rajoittaa suorittimen suoritusnopeutta sekä verkon no-
peutta. 

Tehdessä suorituskykytarkastuksia on olennaista, että kohdelaitteet ovat realistisia. Kaikilla ei ole 

$3000 tietokonetta tai uuden mallin puhelinta. (Schwarz 2017, viitattu 28.4.2018.) 
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Kuvio 3. Chromen kehittäjätyökalun User Timing -näkymästä löytyy React-komponenttien koodin suoritus-
kestot 
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3.2 Seurantaviikko 2 

Maanantai 12.3.2018 

Kirjoitin tänään yksikkötestejä interaktiiviseen ohjeeseen liittyvälle valintaikkuna-komponentille, 

sekä korjasin ja päivitin vanhoja testejä. Testien kirjoittamisessa ja ajamiseen on käytössä ohjel-

mistokehys nimeltään Jest. React-komponenttien testaamisessa käytetään Jestin lisäksi myös En-

zyme-kirjastoa, joka on tehty React-komponenttien testaamista varten. 

Kummatkin Jest ja Enzyme auttavat testien kirjoittamisessa, mutta Jest myös suorittaa testit. Tes-

tasin komponenttien renderöinnin niille annettujen ominaisuuksien kanssa, sekä ilman niitä. Testa-

sin myös painikkeiden onClick-funktioiden toiminnan. 

Testien kirjoittamisen jälkeen jatkoin asiakaspalvelijan käyttöliittymän suorituskyvyn parantamisen 

parissa. Tutkin tarkemmin, miten React-komponentin elinkaari toimii ja miten React päättää, milloin 

komponentti renderöidään uudelleen. 

Tiistai 13.3.2018 

Tänään jatkoin asiakaspalvelijan käyttöliittymän suorituskyvyn parantamista sekä korjasin muuta-

man bugin. Luin myös useita artikkeleita sekä kävin läpi API-dokumentaatioita. Eniten aikaa käytin 

kuitenkin bugien korjaamiseen. 

Keskiviikko 14.3.2018 

Aloitin aamun miettimällä lisää keinoja parantaa Reactin suorituskykyä ja korjasin bugeja loppupäi-

vän. Yksi bugi koski chatin automaattista vieritystä. Asiakaspalvelijan käyttöliittymän chatin vas-

taanottaessa uuden viestin, chat vieritti aina alas asti, vaikka sen oli tarkoitus vierittää alas vain 

chatin avautuessa. Muiden kehittäjien koodissa olevien bugien korjaaminen on auttanut minua pa-

remmin ymmärtämään, miten sovellus toimii yksityiskohtaisesti. 
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Torstai 15.3.2018 

Tänään tutkin Redux-varastoon yhdistettyjen React-komponenttien testausmenetelmiä. Useiden 

React-komponenttien testaamiseen liittyvien artikkeleiden jälkeen tulin siihen tulokseen, että tässä 

käyttötapauksessa paras tapa on testata komponentit ja Redux-varastoon liittyvät toiminnot erik-

seen. Uuden tiedon perusteella tein yksikkötestejä React-komponenteille sekä Redux-varaston toi-

minnoille. 

Perjantai 16.3.2018 

Jatkoin tänään yksikkötestien kirjoittamista. Kirjoittamani testit varmistavat React-komponenttien 

renderöinnin ilman virheitä sekä painikkeiden onClick-funktioiden toiminnan, kuten maanantaina 

kirjoittamissani testeissäkin. Kirjoitin React-komponenttien testien lisäksi yksikkötestejä myös 

Redux-varaston toiminnoille, joita kyseiset komponentit käyttivät. Pahimmassa tapauksessa ren-

deröidessä tapahtuva virhe voi estää Reactin toiminnan kokonaan sillä hetkellä auki olevassa se-

laimen välilehdessä. 

Viikkoanalyysi 

Ennen tätä viikkoa minulla ei ollut mielipidettä testeistä, koska en ollut tutustunut niihin ollenkaan. 

Yksikkötestejä miettiessä ja kirjoittaessa aloin ymmärtämään, kuinka tärkeitä ne ovat varsinkin mo-

nimutkaisissa sovelluksissa, joiden parissa työskentelee useita kehittäjiä. 

Hyvät testit nopeuttavat työnkulkua ja lievittävät huolestuneisuutta sovelluksen toiminnasta. Tes-

tien miettiminen ja kirjoittaminen saattaa tuntua turhauttavalta ja ajan haaskaukselta, mutta loppu-

jen lopuksi testit nopeuttavat kehitystä. Testit auttavat paljastamaan bugeja ja niiden avulla huomaa 

heti, jos vanha koodi on rikkoutunut uusien muutoksien jäljiltä. 

Web-kehityksessä testityyppejä on karkeasti kolme eri lajia: yksikkötestit, integraatiotestit ja toimin-

nalliset testit. Yksikkötestit ovat väiteltävästi tärkeimpiä, kun puhutaan web-sovelluksen testaami-

sesta. 
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Yksikkötestaus on pienien koodipätkien testausta, tyypillisesti yksittäiset funktiot, yksin ja eristet-

tyinä. Jos testi käyttää jotain ulkopuolista resurssia, kuten verkkoa tai tietokantaa, se ei ole yksik-

kötesti. (CodeUtopia 2015, viitattu 29.4.2018.) 

Integraatiotestauksen idea on testata, miten järjestelmän osat toimivat yhdessä eli osien integraa-

tioa. Integraatiotestit ovat samankaltaisia yksikkötestien kanssa, mutta niissä on yksi suuri ero: 

yksikkötestit ovat eristettyjä muista komponenteista, integraatiotestit eivät ole. Esimerkiksi yksikkö-

testi tietokannan pääsykoodiin ei kommunikoisi oikean tietokannan kanssa, mutta integraatiotesti 

kommunikoisi. (CodeUtopia 2015, viitattu 29.4.2018.) 

Toiminnallinen testaus on määritelty jonkin sovelluksen kokonaisuuden toiminnallisuuden tes-

taukseksi. Web-sovellusten kanssa tämä käytännössä tarkoittaa selaimen automatisointia käyttäen 

jotain työkalua, jonka avulla klikkaillaan ympäriinsä sovelluksen sivuilla. (CodeUtopia 2015, viitattu 

29.4.2018.) 

3.3 Seurantaviikko 3 

Maanantai 19.3.2018 

Kirjoitin React-komponenteille vielä pari samanlaista yksikkötestiä kuin viime viikollakin. Tämän 

jälkeen lisäsin chatin vierittämiseen ominaisuuden, joka jäi huomaamatta viime viikolla bugia kor-

jatessa. Käytin lapsikomponentin referenssiä toteuttaakseni tämä ominaisuuden. Koska tämä lap-

sikomponentti oli Redux-varastoon yhdistetty, referenssin kiinniottamisessa oli yksi ylimääräinen 

askel normaaliin React-komponenttiin verrattuna. 

Ominaisuuden toteuttamisessa meni odotettua pidempään, koska en tiennyt miten lapsikomponen-

tin referenssin saa kiinni, kun komponentti on yhdistetty Redux-varastoon higher-order-componen-

tin avulla. Oletin, että vika oli muualla kuin missä se oikeasti oli. 
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Tiistai 20.3.2018 

Tänään tutkin ja mietin React Router-kirjaston toimintaa ja miten sitä voisi käyttää paremmin käyt-

tötapauksessamme. En päätynyt vielä tekemään mitään muutoksia tähän liittyen, koska muutokset 

veisivät liikaa aikaa ottaen huomioon sen prioriteetin. Käyttäjän autentikoinnin logiikkaa täytyisi 

muuttaa, joka on mahdollisesti melko suuri muutos. 

Keskiviikko 21.3.2018 

Kirjoitin tänään taas yksikkötestejä React-komponenteille. Lähdekoodin testikattavuus on ollut huo-

lestuttavan pieni johtuen koodaajien vähäisestä määrästä, mikä on vuorostaan aiheuttanut kiireen 

saada olennaiset ominaisuudet tuotantoon. Kirjoitin testejä, jotka varmistavat komponenttien toi-

minnan, jos palvelimelta haettu data ei jostain syystä ole päässyt komponenttiin asti sen renderöi-

tyessä. 

Torstai 22.3.2018 

Jatkoin taas testien kirjoittamista React-komponenteille. Opin enemmän ja enemmän pieniä asioita 

Reactin toiminnasta ja sovelluksen koodista kirjoittamalla testejä. Testien laatu ja varmuus parane-

vat samaa tahtia kuin Reactin toiminnan ja sovelluksen kokonaisvaltainen ymmärrykseni kasvaa. 

Perjantai 23.3.2018 

Kirjoitin tänään lisää testejä, mutta en ehtinyt saada kovinkaan paljoa aikaan. Kävin ruokatauolla 

syömässä koululla ja juuri kun olin lähtemässä takaisin töihin, siellä alkoi poliisioperaatio, joka kesti 

yli kolme tuntia. Mitään erikoisempaa ei kuitenkaan tapahtunut. 

Viikkoanalyysi 

Kirjoitin tällä viikolla lähes samanlaisia testejä kuin viime viikollakin. Opin kuitenkin uusia asioita 

React-komponentin elinkaaresta ja tutkiessani ongelmia, jotka ilmenivät kirjoittamistani yksikkötes-

teistä. Lisäksi opin paremmin käyttämään React-komponenttien ja DOM-elementtien referenssejä. 
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Referenssit toimittavat tavan päästä käsiksi render-metodissa luotuihin DOM-noodeihin tai React-

elementteihin (React 2018, viitattu 19.9.2018). 

React-komponenttien tai DOM-elementtien referenssien käyttö komponenttien toimintojen toteut-

tamiseen ei ole yleensä hyvä tapa, mutta joskus se voi helpottaa toteuttamista tai joskus se on vain 

ainoa tapa. 

Referensseille on muutamia hyviä käyttötapauksia. Kohdistuksen, tekstin valinnan tai median tois-

ton hallinta, imperatiivisten animaatioiden laukaisu sekä integrointi kolmannen osapuolen DOM-

kirjastojen kanssa. (React 2018, viitattu 19.9.2018.) 

DOM-elementin referenssistä voi hakea esimerkiksi elementin leveyden ja korkeuden, sijainnin 

DOM:ssa tai muuttaa elementin ominaisuuksia. Ominaisuudet voivat olla esimerkiksi tekstisisältö 

tai tyyli. DOM-elementin referenssin avulla voi myös ohjata median soittamista tai elementin ani-

maatioita. 

Joskus käyttäessä kolmannen osapuolen React-komponentteja voi olla, että komponentti ei aivan 

sovi omaan käyttöön sen toiminnan kannalta. Tällaisessa tapauksessa referenssin käyttö on hyö-

dyllistä, sillä React-komponentin referenssillä pystyy esimerkiksi muuttamaan komponentin tilaa 

kutsumalla sen metodeja referenssin kautta. 

3.4 Seurantaviikko 4 

Maanantai 26.3.2018 

Jatkoin taas testien kirjoittamista. Varmistin testien kirjoittamisen seurauksena muutettujen React-

komponenttien toiminnan sovelluksen kehitysympäristössä. 

Työpäivän lopulla aloin miettimään seuraavaa tehtävää. Tehtävän päämääränä oli hakea React-

komponentissa tarvittava data MongoDB:stä GraphQL-palvelimen kautta. Tällä hetkellä data ei ole 

aina täysin reaaliaikaista. GraphQL:n avulla tarvittava data voidaan hakea tehokkaammin verrat-

tuna nykyiseen REST API:iin. 
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Tiistai 27.3.2018 

Tutkin tänään Apollon dokumentaatiota sekä blogia etsien ratkaisuja datan viemisessä React-kom-

ponenteille tehokkaasti. Apollon välimuistin käytön avulla datan uudelleenhakemista voisi vähen-

tää, minkä avulla verkkopyyntöjen määrää saisi vähennettyä jonkin verran. 

Keskiviikko 28.3.2018 

Asiakaspalvelijan käyttöliittymän tiiminäkymässä näkyy muut online-tilassa olevat asiakaspalvelijat. 

Aloin muuttamaan muiden asiakaspalvelijoiden online-tilan hakemisen käyttämään GraphQL:ää 

näkymän nopeuden ja reaaliaikaisuuden vuoksi. Käytin taas Apolloa käyttöliittymän puolella. 

Torstai 29.3.2018 

Jatkoin eilen aloittamaani tehtävää. MongoDB-dokumentin rakenne on tähän käyttötapaukseen 

melko epäkäytännöllinen. Eniten aikaa meni ratkaista, miten datan saisi järkevästi MongoDB:stä 

React-komponentille sopivassa muodossa. Sain muiden asiakaspalvelijoiden online-tilan reaaliai-

kaisen päivittymisen toimimaan iltapäivällä, jonka jälkeen lähdin viettämään pääsiäistä. 

Viikkoanalyysi 

Opin tällä viikolla uusia tapoja hakea dataa tietokannasta käyttäen REST-arkkitehtuurimallia muut-

taessani asiakaspalvelijoiden online-tilan hakemisen käyttämään GraphQL:ää. 

Facebookin kehittämä GraphQL on sen verran uusi teknologia, ainakin julkisena, että sille ei ole 

vielä muodostunut selkeitä parhaita käytäntöjä. Tämän lisäksi GraphQL:n eri JavaScript-ohjelmoin-

tirajapinnat toteuttavat ominaisuudet erillä tavoin ja nekin lisäävät jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää 

GraphQL:n ominaisuuksia. Tämän takia ajan tasalla olevien toteutustapojen löytäminen on välillä 

melko hankalaa, varsinkin kun ei ole aiempaa kokemusta muista samantapaisista teknologioista. 
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REST-ohjelmointirajapinnat ovat olleet suosiossa palvelinpuolen datan hakemisessa ja käsittele-

misessä web-sovelluksissa jo vuosien ajan. REST-ohjelmointirajapinnan avulla data haetaan käyt-

täen URL-osoitetta. 

Dataa haettaessa URL-osoitteeseen tehdään GET-kysely, joka palauttaa datan sisältävän resurs-

sin. Twitterin API:a käyttäen esimerkkinä haettaessa käyttäjän twiitit tehdään GET-kysely pääte-

pisteeseen https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?screen_name=käyttäjänimi, 

mikä palauttaa resurssin, mikä on tässä tapauksessa JSON-objekti. Tämä JSON-objekti sisältää 

tietoa käyttäjän twiiteistä. Kysely palauttaa aina koko resurssin eli jos tarvitsee esimerkiksi vain 

twiitin tekstin sekä tunnuksen, suurin osa JSON-objektin sisältämästä datasta on turhaa. 

REST-ohjelmointirajapinnat ovat yleensä kokoelma päätepisteitä, jossa jokainen päätepiste esittää 

resurssia. Joten, kun asiakasohjelma tarvitsee dataa monesta eri resurssista, sen täytyy suorittaa 

usea meno–paluu-matka REST-ohjelmointirajapinnalle saadakseen tarvittavan datan. (Buna 2017, 

viitattu 27.5.2018.) 

Datan määrän eksponentiaalisen kasvun seurauksena nykyaikaiset web-sovellukset vaativat 

enemmän ja enemmän dataa, mikä on nostanut esille REST-arkkitehtuurimallin huonompia puolia. 

Tämä on puskenut alan edelläkävijät kehittämään nykyaikaisemman, tehokkaamman ja nopeam-

man teknologian REST-arkkitehtuurimallin tilalle. 

GraphQL ratkaisee REST-ohjelmointirajapinnan ongelmista muun muassa tarpeen tehdä useita 

kyselyitä palvelimelle, sekä GraphQL:n avulla datasta voi valita vain tarvittavat osat. GraphQL il-

maisee datan muodon samalla tavalla kuin kyselyn palauttama data JSON-objektina, kun taas 

REST-ohjelmointirajapinta käyttää vain URL-osoitetta. 

3.5 Seurantaviikko 5 

Tiistai 3.4.2018 

Jatkoin viime viikolla aloittamani asiakaspalvelijan käyttöliittymän muiden asiakaspalvelijoiden on-

line-tilan näkymän parissa. 
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Reaaliaikaisen datan lähettämisessä käytetään GraphQL:n tilaus-operaatiotyyppiä, joka toimii 

WebSocket-protokollalla. Jokainen kerta, kun tilauksessa määritettyyn aiheeseen lähetetään 

JSON-objektin sisältävä viesti, tämä viesti julkaistaan kaikille aiheen tilaajille. Yritin selvittää, miten 

tämän aiheen viestit saisi lähetettyä vain niille tilaajille, jotka ovat oikeutettuja vastaanottamaan ne. 

Jätin tämän tehtävän kesken MongoDB-dokumentin ongelmallisen rakenteen vuoksi. Minun täytyy 

tuntkia tarkemmin MongoDB-dokumentin ominaisuuksia ja rakennetta. Seuraavaksi aloin mietti-

mään chat keskustelun raportoinnin tagien lisäämisen logiikkaa. 

Keskiviikko 4.4.2018 

Aloin kehittämään lomaketta chat-keskustelun raportoinnin tagien lisäämiseen. Käytin lomakkeen 

toteuttamisessa Downshift-kirjastoa. Tutkin Downshiftin dokumentaatiota ja siihen liittyviä artikke-

leita. Mietin samalla lomakkeen rakennetta, jotta käyttökokemus olisi sulava. 

Torstai 5.4.2018 

Tämä päivä meni lähes kokonaan Downshiftin opettelemiseen ja React-komponentin logiikan mu-

kauttamiseen. Yritin etsiä esimerkkejä Downshift-kirjaston käytöstä oikeissa käyttötapauksissa. 

Perjantai 6.4.2018 

Mukautin tänään chat-keskustelun raportin tagien lisäämiseen käytettävän lomakkeen sisältävän 

React-komponentin logiikan toimivaksi. Toteutin näkymän tageille, jossa käytin React Bootstrap 

Tree View -komponenttia. 

Viikkoanalyysi 

Tällä viikolla keskityin enimmäkseen tavallista monimutkaisemman lomakkeen rakentamiseen 

Reactissa käyttäen Downshift-kirjastoa. Opin uusia tapoja manipuloida lomakkeen ulkonäköä sekä 

tilaa riippuen lomakkeen sisällöstä. 
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Yksinkertaisen lomakkeen toteuttaminen on todella helppoa käyttämällä vain HTML-elementtejä, 

mutta suuren lomakkeen, joka sisältää ehdollisia tekstikenttiä tai painikkeita, toteuttaminen vaatii 

enemmän kaiken logiikan ja ehdollisten tyylien sisällyttämisen mahdollistamiseksi. Downshift-kir-

jastolla voi tehdä todella paljon eri asioita lomakkeiden rakentamisessa, mikä tekee siitä hieman 

sekavan ainakin ensimmäistä kertaa sitä käyttävälle kehittäjälle. 

Lomakkeen validointi on tärkeää useimmissa käyttötapauksissa, koska muuten lomakkeeseen syö-

tetty data voi olla väärässä muodossa, mikä voi aiheuttaa ongelmia lomakkeen sisältämän datan 

käsittelyssä palvelimella. Validointivirheiden esittäminen on myös tärkeää käyttökokemuksen kan-

nalta varsinkin, jos syötettävä data on salasana, jonka täytyy täyttää tietyt vaatimukset. Lomakkeen 

validoinnin voi suorittaa joko käyttöliittymän tai palvelimen puolella. 

Käyttöliittymän puolen validointi on validointi, joka tapahtuu selaimessa ennen datan lähettämistä 

palvelimelle. Tämä on käyttöystävällisempi kuin palvelimen puolen validointi, koska se antaa välit-

tömän vastauksen. (Mozilla 2018, viitattu 24.6.2018.) 

Palvelimen puolen validointi on validointi, joka tapahtuu palvelimella datan lähettämisen jälkeen. 

Palvelimen puolen koodia käytetään datan validointiin ennen sen tallentamista tietokantaan. Jos 

datan autentikointi epäonnistuu, vastaus lähetetään takaisin käyttöliittymälle tiedottamaan käyttä-

jälle mitä korjauksia tehdä. Palvelimen puolen validointi ei ole yhtä käyttäjäystävällistä kuin käyttö-

liittymän puolen validointi, koska se ei toimita virheitä, kunnes koko lomake on lähetetty. Palvelimen 

puolen validointi on kuitenkin sovelluksen viimeinen puolustuslinja väärää tai jopa haitallista dataa 

vastaan. Kaikilla suosituilla palvelimen puolen ohjelmistokehyksillä on ominaisuuksia datan vali-

dointiin ja sanitointiin. (Mozilla 2018, viitattu 24.6.2018.) 

3.6 Seurantaviikko 6 

Maanantai 9.4.2018 

Yritin keksiä parempaa tapaa esittää chat-keskustelun raportin tagit käyttöliittymässä. Viime viikolla 

alkuun saamani puurakenne käyttäen React Bootstrap Tree View -komponenttia ei ollutkaan so-

piva tähän käyttötapaukseen. 
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Tuskailin myös tagien lisäämistä ja poistamista tietokannasta MongoDB-dokumentin ominaisuuk-

sien vuoksi. Tagit ovat kolmessa tasossa. Ensimmäisen tason tageilla on omat lapsitaginsa ja nii-

den lapsitageilla on vielä omat lapsitaginsa. MongoDB:n Node.js-kirjaston avulla ei pysty ainakaan 

kovin helposti muuttamaan yksittäisiä arvoja kolmen tason syvyydestä tällaisessa rakenteessa. 

Tämän ongelman pystyisi ratkaisemaan käyttämällä Mongoose-kirjastoa, mutta tässä tapauksessa 

se on vasta viimeinen vaihtoehto. Mongoose-kirjaston avulla tietokannan datan käsittely vaatii da-

tamallit. Datamallit ovat kyllä olemassa eri sovelluksessa, mutta niiden uudelleen käyttäminen 

GraphQL-palvelimella vaatisi refaktorointia sekä jonkinlaisen koodin kokoamisvaiheessa suoritet-

tavan toimenpiteen, joka kopioisi datamallit useaan paikkaan. 

Tiistai 10.4.2018 

Jouduin muuttamaan chat-keskustelun raportin tagien rakennetta tietokantaan tallennettaessa, 

koska aiemmin käyttämäni rakenne ei toiminutkaan. Uudelleenkirjoitin koodia yhteensopivaksi uu-

den rakenteen kanssa Reactin ja GraphQL-palvelimen puolella. 

Keskustelin työkaverin kanssa, miten kolmitasoisten tagien lisäämisen voisi toteuttaa, jotta se olisi 

mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemuksen puolesta. Päädyimme hyvään ratkaisuun, ja aloin to-

teuttamaan sitä. 

Keskiviikko 11.4.2018 

Keksin toimivan rakenteen chat-keskustelun raportin tageille tietokannassa. Uudelleenkirjoitin taas 

React- ja GraphQL-koodin yhteensopivaksi uuden tagien rakenteen kanssa. 

Torstai 12.4.2018 

Tänään viimeistelin chat-keskustelun raportin tagien lisäämisen käyttöliittymän ja GraphQL-palve-

limen puolella sekä päivitin komponentin yksikkötestit. 
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Perjantai 13.4.2018 

Tein harjoittelun aikana, ennen tätä opinnäytetyötä, Node.js-sovelluksen. Sovellus tarkistaa, onko 

chat online-tilassa. Käytin sen toteuttamiseen Puppeteeria, joka on ohjelmointirajapinta Chrome-

selaimen ohjaamiseen JavaScriptin avulla. Sillä pystyy testaamaan verkkosivustoja selaimessa. 

Toteutin sen niin, että avasin haluamani verkkosivuston ja tarkistin, onko tietyllä HTML-elementin 

class-ominaisuudella tietty arvo. 

Toteutin sen aikaisemmin seuraavalla tavalla. Ensin sivustojen osoitteet ja palveluajat haetaan tie-

tokannasta. Seuraavaksi tarkistettavat sivustot suodatetaan palveluaikojen perusteella, jonka jäl-

keen alla olevat askeleet suoritettiin jokaiselle sivustolle vuorotellen: 

• avaa selain 

• avaa uusi välilehti 

• tarkista elementin olemassaolo 

• sulje selain. 

Muutin sovelluksen nopeammaksi käyttäen Promise.all-funktioa. Tällä tavalla sivustot pystytään 

tarkistamaan samanaikaisesti. Uudella tavalla jokaiselle sivulle avattiin oma välilehti selaimen 

käynnistyessä. 

Sovelluksen ensimmäisen version koodi oli todella vaikeasti luettavaa ja muutenkin epäkäytännöl-

listä, koska en tiennyt useista hyödyllisistä JavaScript ES6-ominaisuuksista. Muutin koodia luetta-

vammaksi ja poistin turhaa koodia. Puppeteerkin oli saanut uusia ominaisuuksia ja buginkorjauksia, 

joten tietyt toiminnot olivat helpommin toteutettavissa. 

Viikkoanalyysi 

Vaikka olenkin käyttänyt MongoDB-tietokantaa nyt useamman kuukauden ajan, en osannut sanoa 

miksi MongoDB, joka on NoSQL-tietokanta, on käytössä jonkin SQL-tietokannan sijasta. Tutkies-

sani MongoDB:n hyviä ja huonoja puolia aloin ymmärtämään ja arvostamaan sitä hieman enem-

män. 
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NoSQL-tietokannat eli ei-relaatiotietokannat eroavat vanhanaikaisemmista SQL-tietokannoista eli 

relaatiotietokannoista neljällä pääalueella: 

Datamallit: NoSQL-tietokanta mahdollistaa sovelluksen rakentamisen ilman scheman eli mallin 

määrittämistä ennen tiedon tallentamista. Tämä helpottaa NoSQL-tietokannan päivittämistä, kun 

data ja sen vaatimukset muuttuvat. (MongoDB 2018, viitattu 1.5.2018.) 

Datan rakenne: Relaatiotietokannat rakennettiin aikana, jolloin data oli kohtalaisen jäsenneltyä ja 

selvästi määriteltyä niiden suhteiden perusteella. NoSQL-tietokannat ovat suunniteltu käsittele-

mään jäsentymätöntä dataa (esimerkiksi tekstit, sosiaalisen median päivitykset, video ja sähkö-

posti), joka muodostaa suuren osan nykypäivän datasta. (MongoDB 2018, viitattu 1.5.2018.) 

Skaalaus: NoSQL-tietokannan skaalaaminen on halvempaa kuin relaatiotietokannan skaalaami-

nen, koska tilavuutta voi lisätä levittämällä tietokannan usean halvan palvelimen ylle. Relaatiotie-

tokannat taas vaativat yhden palvelimen koko tietokannalle. Joten skaalaamiseen tarvitsee aina 

yhden suuremman ja kalliimman palvelimen. (MongoDB 2018, viitattu 1.5.2018.) 

Kehitysmalli: NoSQL-tietokannat ovat avointa lähdekoodia, kun taas relaatiotietokannat ovat tyy-

pillisesti suljettua lähdekoodia lisenssimaksut liitettynä ohjelmistoon. NoSQL-tietokannalla voi aloit-

taa projektin ilman raskaita investointeja ohjelmistoon etukäteen. (MongoDB 2018, viitattu 

1.5.2018.) 

MongoDB-tietokannan datan rakenne sopii todella hyvin käytettäväksi web-sovelluksissa, koska 

MongoDB-dokumentin rakenne on ulkoisesti täysin samanlainen kuin web-sovelluksissa käytettä-

vien JSON-objektien rakenne. 
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Kuvio 4. Esimerkki MongoDB-dokumentista luettavassa muodossa JavaScript-objektina 

3.7 Seurantaviikko 7 

Maanantai 16.4.2018 

Chatin testaussovellusta ajettiin aikaisemmin käyttäen Google App Engineä. Kuberneteksen puo-

lelle sovelluksen päivittämisen ja monitoroinnin helpottamisen vuoksi. Korjasin samalla pari erikois-

tilanteisiin liittyvää bugia. Tutkin jonkin verran Kuberneteksen monitorointiin käytettävää työkalua. 

Seuraavaksi alan siirtämään sovelluksen datan hakemista yleisesti GraphQL-palvelimen puolelle. 

Tiistai 17.4.2018 

Muutin React-komponenttien tiedonhaun logiikkaa käyttämään GraphQL-palvelimelta haettua da-

taa. Toteutin koodin yhteen React-komponenttiin ja käytin samaa koodia lukuisissa muissa React-

komponenteissa hiukan mukautettuna. 

Keskiviikko 18.4.2018 

Muutin React-komponenttien datan vastaanoton logiikkaa käyttämään GraphQL:n kautta haettua 

dataa. Toteutin koodin yhteen React-komponenttiin ja käytin samaa koodia lukuisissa muissa 
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React-komponenteissa hieman mukautettuna. Tätä tehdessä menikin tämän päivän jäljellä oleva 

työaika. 

Torstai 19.4.2018 

Tutkin, miten GraphQL:n eri datatyyppejä voisi hyödyntää tässä käyttötapauksessa. Testailin tut-

kinnan ohessa eri datatyyppien toteutustapoja ja toimintaa nykyisessä käyttötapauksessa. 

Perjantai 20.4.2018 

Tutkin, miten tämän käyttötapauksen tiedonhaun voisi toteuttaa selkeämmin ja tehokkaammin 

käyttäen GraphQL:ää. Päädyin muuttamaan logiikkaa jonkin verran. Viimeistelin GraphQL-palveli-

men puolen, mutta koodia täytyy vielä hienosäätää suorituskyvyn parantamiseksi sekä testit täytyy 

päivittää. 

Viikkoanalyysi 

Maanantaina opin käynnistämään sovelluksen kokonaisuuden muodostavat Docker-sovelluskontit 

sekä hallinnoimaan niitä käyttäen Kubernetestä. Kuberneteksen toiminnan ymmärtämisestä tulee 

varmasti olemaan hyötyä, vaikka emme käytäkään sitä kehitysympäristössä, koska käytämme Ku-

bernetestä tuotannossa sovelluskonttien ajamiseen ja hallintaan. 

Vetoamalla modernien käyttöjärjestelmien natiiviseen eristämiskykyyn, sovelluskontit tukevat virtu-

aalitietokonemaista huolien erottelua paljon pienemmillä kustannuksilla sekä paljon suuremmalla 

joustavudella kuin hypervisoriin perustuvat virtuaalikoneet (InfoWorld 2018, viitattu 13.11.2018). 

Sovelluskonttien avulla sovelluksen vaatimat ohjemistot, ohjaimet sekä muut riippuvat sovellukset 

voidaan asentaa automaattisesti suoritusympäristöön eli sovelluskontin sisäiseen käyttöjärjestel-

mään. Suoritusympäristön ollessa riippumaton kehittäjän käyttöjärjestelmästä, käyttöjärjestelmän 

kokoonpanolla ei ole juurikaan väliä, ja säästää aikaa sekä mahdollista turhautumista siirtyessä 

kehittämään eri sovellusta, jolla on eri riippuvuudet. 
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Sovelluskontit ovat niin kevyitä suorittaa sekä joustavia, että ne ovat nostaneet esille uusia sovel-

lusarkkitehtuureja. Uusi lähestymistapa on paketoida useita eri palveluita, joiden kokonaisuus muo-

dostaa sovelluksen eri sovelluskontteihin ja järjestää nämä sovelluskontit yli rykelmän, joka muo-

dostuu fyysisistä- tai virtuaalisista koneista. Tämä nostaa esille tarpeen työkalulle sovelluskonttien 

orkesterointiin, joka automatisoi käyttöönoton, hallinnan, skaalaamisen, verkottumisen ja saatavuu-

den sovelluskonttipohjaisissa sovelluksissa. (InfoWorld 2018, viitattu 13.11.2018.) 

Ottamalla askeleen takaisin sovelluksen sisäpuolelle, löysin koodin selkeyden ja suorituskyvyn 

kannalta parempia tapoja käsitellä rakenteeltaan eri muotoista dataa käyttäen GraphQL:n eri data-

tyyppejä. GraphQL on tarkasti kehitetty teknologia, joka on perusteiltaan yksinkertainen, mutta 

skaalautuu todella tehokkaasti monimutkaisiinkin tarkoituksiin. 

3.8 Seurantaviikko 8 

Maanantai 23.4.2018 

Jatkoin aamupäivällä viime viikolla aloittamani työtehtävän parissa. Päivitin testit muutetuille React-

komponenteille, muutin koodia luettavammaksi sekä kirjoitin pari funktioa varmistaakseni datan 

pätevyyden. 

Tein pull requestin Git-repositorioon, jonka jälkeen odottelin useamman muun pull requestin yhdis-

tämistä, joiden lopputuloksen pohjalta pystyn aloittamaan seuraavan työtehtävän. Odotellessa lu-

eskelin artikkeleita liittyen Reactin uusiin ominaisuuksiin sekä ominaisuuksiin, joihin en ollut vielä 

tutustunut. Löysin muun muassa hyvän tavan toteuttaa sovelluksessa useassa paikassa uudel-

leenkäytetyn valintaikkunan hyödyntäen React 16.3 -versiossa julkaistua uutta Context-ohjelmoin-

tirajapintaa. 

Tiistai 24.4.2018 

Tänään tutkin ja kokeilin tapoja, joilla GraphQL-palvelimelta haetun datan saisi vietyä järkevästi 

mille tahansa React-komponentille. 
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Taisin löytää sopivan tavan hyödyntämällä Apollo Clientin välimuistia. Apollo Client tallentaa 

GraphQL-palvelimelta haetun datan automaattisesti välimuistiin, josta datan voi hakea React-kom-

ponenteissa käytettäväksi. Yleensä data haetaan GraphQL-palvelimelta suoraan komponenttiin, 

mutta tässä tapauksessa haettua dataa käytetään koko sovelluksen laajuisesti, joten mielestäni 

paras vaihtoehto on hakea data välimuistista yksittäisiin komponentteihin. 

Keskiviikko 25.4.2018 

Aloin toteuttamaan React-komponenttia uusien chat-keskustelun raportin tagien valitsemiseen ja 

tallentamiseen raportoinnin yhteydessä. Käytin pudotusvalikoiden toteuttamiseen Googlen Mate-

rial UI -kirjastoa. Tagit tallennetaan GraphQL-palvelimen kautta MongoDB-tietokantaan.  

Torstai 26.4.2018 

Toteutin tänään chat-keskustelun raportin tagien tallentamisen MongoDB-tietokantaan GraphQL-

palvelimen kautta ja hioin käyttöliittymän ulkonäön sopivaksi. 

Perjantai 27.4.2018 

Tänään mietin parasta toteutustapaa säilyttää chat-keskustelun raportin tagit koko istunnon ajan. 

Selvitin, miten Apollo Clientin välimuistiin pystyy tallentamaan dataa ilman, että kyseinen data tulee 

GraphQL-palvelimelta. Toteutin chat-keskustelun raportin tagien tallentamisen ja hakemisen Apollo 

Clientin välimuistista, jotta valitut tagit eivät katoaisi kesken istunnon. 

Viikkoanalyysi 

Tutustuin eri menetelmiin tallentaa palvelimelta haettu data välimuistiin selaimessa. Välimuisti on 

tietovarasto, johon tallennetaan dataa, jota voidaan tarvita uudelleen. Se voi sijaita joko tietokoneen 

muistissa tai levyllä. Välimuisti voi tarkoittaa hieman eri asiaa eri asiayhteyksissä.  
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Välimuistista puhuttaessa selaimen yhteydessä, sillä yleensä tarkoitetaan HTTP-välimuistia. 

HTTP-välimuistin avulla selaimet sekä välityspalvelimet voivat tallentaa pyyntöjen vastauksia, ku-

ten kuvia tai verkkosivustoja, jotta niitä ei tarvitse hakea aina uudelleen palvelimelta. Tämä paran-

taa selailukokemusta erityisesti huonoilla internet-yhteyksillä. 

Web-välimuistin tehokkaassa hyötykäytössä voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Kaikista yksin-

kertaisin niistä on selaimen puolen web-välimuisti, jossa verkkosivusto hyödyntää selaimen upo-

tettua HTTP-välimuistia. (Amazon Web Services 2018, viitattu 4.12.2018.) 

HTTP-välimuistin lisäksi selaimessa on myös useita ohjelmointirajapintoja datan tallentamiseen. 

Kaksi yleistä ohjelmointirajapintaa ovat LocalStorage ja SessionStorage, joiden kautta data tallen-

netaan avainarvoparina, jossa arvo on merkkijono eli string. 

LocalStorage ja SessionStorage toimivat käytännössä hieman erin tavoin, sillä LocalStorageen tal-

lennetulla datalla ei ole vanhentumisaikaa, mutta SessionStorageen tallennettu data katoaa vii-

meistään selaimen sulkeutuessa. LocalStoragea käytetään usein esimerkiksi sisäänkirjautumislo-

makkeen sähköposti- tai nimimerkkikentän arvon tallentamiseen, jotta sitä ei tarvitse kirjoittaa jo-

kaisella kerralla kirjautumisen yhteydessä. 

3.9 Seurantaviikko 9 

Maanantai 30.4.2018 

Jatkoin viime viikolla aloittamaani työtehtävää chat-keskustelun raportin tagien parissa. Tajusin, 

että datan voi hakea Apollo Clientin välimuistista käyttämällä vähemmän resursseja, joten uudel-

leenkirjoitin koodia melko pitkälti loppupäivän. Tapa, jolla toteutin datan hakemisen ja päivittämisen 

ennen tätä uudelleenkirjoitusta, oli muutenkin melko epäkäytännöllinen. 

Aikaisemmin tein periaatteessa saman asian, jonka Apollo Client tekee automaattisesti. Minulta oli 

jäänyt välistä pari toteutuksen yksityiskohtaa, joiden avulla datan tallentaminen välimuistiin ja sieltä 

hakeminen onnistui todella pienellä vaivalla koodin ja suorituskyvyn kannalta. 
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Keskiviikko 2.5.2018 

Tänään jatkoin taas töitä chat raportin tagien parissa. Vanhaa chat-keskustelun raportin tagien ra-

kennetta käytettiin useissa React-komponenteissa, joten korjasin niistä muutosten aiheuttamat vir-

heet. 

Torstai 3.5.2018 

Viimeistelin chat-keskustelun raportin sähköpostiviestien mallit mukautettuna eri tyyppisille tunnuk-

sille. Muutin myös, mitä dataa raportista tallennetaan tietokantaan riippuen tunnuksen tyypistä. 

Työpäivän lopuksi tutkin evästeiden käytön ilmoittamisen toteutustapoja sekä siihen liittyviä sään-

töjä. Testailin pop-upin tai bannerin toteutustapoja omassa testiympäristössä. Toteutin myös yksin-

kertaisen prototyypin käyttäen jQueryä. 

Löysin myös yhden asiallisen näköisen ja sopivasti mukautettavan avoimen lähdekoodin Ja-

vaScript-lisäosan, jota voisi käyttää pop-upin toteuttamisessa.  

Perjantai 4.5.2018 

Aamupäivällä tutkin lisää evästeiden käytön ilmoittamisen säännöistä. Tutkin kilpailijoiden sekä 

muiden yritysten toteutustapoja heidän verkkosivustoillaan. Löysin Viestintäviraston verkkosivus-

tolta todella kattavan tietolähteen evästeistä ja niitä koskevista lakipykälistä, joiden perusteella pää-

timme toteutustavan. Vietin loppupäivän korjatessa bugeja. 

Viikkoanalyysi 

Tällä viikolla opin hieman lisää Apollo Clientin sisäisestä toiminnasta keskittyen sen välimuistiin. 

Opin myös evästeistä ja niihin tallennetun tiedon yleisestä sisällöstä. Olin tietoinen evästeistä ja 

niiden käyttötarkoituksista, koska ne tulevat nykyään esille lähes jokaisella verkkosivulla, mutta 

opin paljon itselleni uusia yksityiskohtia. 
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Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esi-

merkiksi, kun web-palvelu haluaa tallentaa tietoa käyttäjästä, kun käyttäjä siirtyy sivulta toiselle. 

Evästeiden käyttö vaatii aina käyttäjän suostumuksen. (Viestintävirasto 2018, viitattu 12.12.2018.) 

Evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavan datan keräämisessä: 

• käyttäjän IP-osoite 

• aika 

• vieraillut sivustot 

• selaimen tyyppi 

• verkko-osoite 

• palvelin 

• verkkotunnus. 

(Viestintävirasto 2018, viitattu 12.12.2018) 

3.10 Seurantaviikko 10 

Maanantai 7.5.2018 

Tänään aloin toteuttamaan admin-työkalun ominaisuuksia asiakaspalvelijan käyttöliittymän puo-

lella. Admin-työkalun kautta voi muuttaa esimerkiksi asiakkaan verkkosivustolla näkyvän chat-ik-

kunan ominaisuuksia, kuten väriä tai sijaintia. Tutkin admin-työkalussa olevia ominaisuuksia, koska 

minulla ei ole ollut syytä tutustua siihen aikaisemmin. Keskustelin myös esimieheni kanssa ominai-

suuksien tärkeysjärjestyksestä ja mahdollisista muutoksista. 
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Tiistai 8.5.2018 

Lisäsin tänään muutaman ominaisuuden asiakaspalvelijan käyttöliittymän admin-asetuksiin. Nykyi-

nen admin-työkalu on tehty käyttämällä Angular-ohjelmistokehystä, johon en ole juurikaan tutustu-

nut. Onneksi minun ei tarvitsekaan ymmärtää Angularia, koska käytän admin-työkalun koodista 

vain datan käsittelyyn liittyvää koodia referenssinä. 

Käytin datan hakemiseen ja tallentamiseen tavalliseen tapaan GraphQL:ää sekä käyttöliittymän 

toteuttamiseen tietenkin Reactia, koska asetukset toteutetaan asiakaspalvelijan käyttöliittymän si-

sään. 

Keskiviikko 9.5.2018 

Jatkoin admin-asetusten toteuttamista asiakaspalvelijan käyttöliittymän puolella lisäämällä taas 

muutaman uuden asetuksen. Rakensin periaatteessa erilaisia lomakkeita, jotka sisälsivät suurim-

maksi osaksi tekstikenttiä, kytkimiä sekä painikkeita. 

Perjantai 11.5.2018 

Tänään oli opinnäytetyön viimeinen työpäivä. Viimeistelin tähän asti lisättyjen admin-asetusten kie-

likäännökset ja tarkistin React-komponenttien toiminnan erilaisissa virhetilanteissa. 

Uusien ominaisuuksien lisäämisen sijasta kirjoitin uusille React-komponenteille yksikkötestejä työ-

päivän loppuun saakka. Testasin painikkeiden, tekstikenttien sekä kytkinten toiminnan. 

Viikkoanalyysi 

Chat-palvelun kokonaisuuden muodostavat sovellukset ovat luonnollisesti jaettu omiin kansioi-

hinsa, joiden sisältämä koodi kootaan omiin nippuihinsa, mikä vaikeuttaa muun muassa koodin 

uudelleenkäyttöä. Alhaisen prioriteetin tavoitteena olisi jäsentää palvelu järkevästi lähdekoodin 

osalta. 
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Yksi ratkaisu olisi siirtää front endin sekä back endin juurikansiot saman kansion alle, joka sisältäisi 

myös kolmannen jaetun kansion kummankin tarvitsemalle koodille. Tällöin front endin asetustie-

dostossa voisi määritellä vain front endin tarvitseman koodin omasta sekä jaetusta kansiosta. 

Koodin uudelleenkäytön puute on yleinen ongelma ohjelmistokehityksessä, koska kehitys tapahtuu 

iteratiivisesti ja ilman tarkkaa suunnitelmaa siihen harvoin pystyy valmistautumaan järkevästi. On-

gelma vain laajenee, kun kehittäjät, syystä tai toisesta, monistavat koodin useaan paikkaan refak-

toroinnin sijasta. 

Refaktorointi on tärkeä osa nopeaa ohjelmistokehitysprosessia, vaikka sitä yleisesti ajatellaankin 

virheiden korjauksena. Jos tuottaa koodia sillä ajattelutavalla, että kaikki täytyy tehdä kerralla oi-

kein, se hidastaa kehitystä huomattavasti. Silloin joutuu ajattelemaan tulevaisuudessa mahdolli-

sesti tapahtuvia tapahtumia, joista lähellekään kaikkia ei pysty ennakoimaan. Koodia on kuitenkin 

hyvä kirjoittaa tavalla, joka mahdollistaa vaivattoman laajennettavuuden ilman suurta refaktorointia. 

Refaktorointi on tehokkainta, kun sitä tekee pieni osa kerrallaan normaalin kehityksen ohessa. Täy-

tyy kuitenkin ottaa huomioon refaktoroinnin vaatima aika sekä koodin toteuttaman toiminnallisuu-

den tärkeys. 
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4 POHDINTA 

Olin harjoittelussa tässä samassa yrityksessä, jolloin opin kehitysprosessin kulun sekä opin käyt-

tämään kehityksessä käytettäviä ohjelmointikieliä, ohjelmistokehyksiä sekä työkaluja. Opinnäyte-

työn aikana tekemäni työtehtävät olivat monipuolisia, ja olen todella tyytyväinen niistä oppimistani 

taidoista ja tiedosta sekä tehtävien lopputuloksista. Opin paljon enemmän, kuin mitä osasin odot-

taa. 

Työskentelin full-stack-kehittäjänä eli toteutin sekä selaimen että palvelimen puoleisen koodin. 

Pääsin tutustumaan useisiin suosittuihin työkaluihin ja palveluihin, joita käytetään web-sovellusten 

kehityksessä ja niiden hallinnassa sekä kehitys- että tuotantoympäristössä. Monet suuret yritykset-

kin käyttävät näitä samoja työkaluja ja palveluita, kuten Facebook, Netflix ja PayPal. Muutamana 

esimerkkinä näistä palveluista tai työkaluista ovat Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform ja 

Jira. 

Ensimmäisen kerran käydessäni läpi sovelluksen lähdekoodia se vaikutti ylivoimaisen monimutkai-

selta. Ajattelin hetkellisesti, että enhän minä voi tätä ymmärtää. Tarkastelemani koodin logiikka oli 

keskiarvoa monimutkaisempaa, sillä se sisälsi päältä päin näkymättömiä yhteyksiä muuhun koodiin 

sekä koodin käyttämän API:n funktioita, joiden toiminnan ymmärtää vasta, kun on tutustunut kysei-

seen API:iin. 

Viikko toisensa jälkeen oppien valtavasti uusia asioita sovelluksen lähdekoodi alkoi luonnollisesti 

olemaan enemmän ja enemmän ymmärrettävää. Jossain vaiheessa ymmärsin sovelluksen toimin-

nan lähes perusteellisesti, koska olin tutustunut lähes jokaiseen sovelluksen osaan koodin puolella 

tehdessäni työtehtäviä. 

Työtehtävän alku on yleensä vaikein osa ainakin itselleni, mutta se pätee yleensä vain tehtäviin, 

joissa täytyy rakentaa jotain täysin uutta. Olen luonnollisesti kehittynyt tässä olemalla vähemmän 

epäröivä työtehtävien alkuvaiheessa. 

Työskennellessäni oikean tuotantoon menevän sovelluksen parissa näin, mitä kaikkea se vaatii 

kehittäjältä koodin toimivuuden lisäksi. Sovelluksen testauksen täytyy olla kattava, ja suorituksen 
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aikana tapahtuville virheille täytyy olla automaattinen ilmoitustapa, jonka avulla virheet tulee ilmi 

tuotannossa ja ne voidaan korjata mahdollisimman nopeasti. 

Töitä tehdessäni sekä kirjoittaessani tätä opinnäytetyötä olen oivaltanut sen, että muistiinpanojen 

tekemisestä ja ajatusten ylös kirjaamisesta on minulle yllättävän paljon hyötyä. En ole arvostanut 

näitä asioita tarpeeksi. Mieleni on avartunut uusille ideoille, mahdollisuuksille sekä eri tavoille aja-

tella ongelmien ratkaisua kokemuksieni kautta. Tunnen omaavani kattavat valmiudet tulevaisuuden 

haasteisiin web-kehityksessä, toisin kuin ennen opinnäytetyötä sekä harjoittelua. 
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