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Työn tavoitteena oli kehittää yksi tai useampia pilvessä sijaitsevia ohjelmistorajapintoja asiakasprojektiin 
tehtävään sisällönjakeluverkkoon. Ohjelmistorajapinnat suunniteltiin ja toteutettiin Devecto Oy:n 
toimeksiantona Kajaanissa alkuvuodesta 2021. Sisällönjakeluverkkoa käytettäisiin asiakkaan laitteiden 
konfiguraation ja elinkaaren hallintaan. Sisällönjakeluverkko oli yksi osa massiivista projektia ja 
opinnäytetyön tavoitteena oli saada tehtyä jakeluverkosta ns. proof of concept -prototyyppiratkaisu. 

Projektissa käytettiin Microsoftin oman pilvialustan Azuren palveluita hyödyksi. Azuren tarjoamien 
serverless-ratkaisujen ansiosta konesalien ja palvelimien rakentamista ei tarvitse tehdä itse, vaan ne 
voidaan tilata Azuren kautta tarvittavaksi ajaksi. Tämä säästää varsinkin projektin alkumetreilla aikaa satoja 
tunteja, jotka olisivat muuten menneet kaiken tämän infrastruktuurin pystyttämiseen. 

Rajapinnat suunniteltiin ja rakennettiin iteratiivisesti pala kerrallaan. Tällöin prosessia voidaan seurata 
paremmin ja muutoksia voidaan tehdä mahdollisimman helposti tarvittaessa. Toteutus sujui sujuvasti ja 
aikataulussa pysyttiin. Projektin loppupuolella rajapintoja piti lisätä vielä yksi kappale, sillä projektiin 
haluttiin lisätä vielä yksi toiminnallisuus. 

Projektiin tehty sisällönjakeluverkon prototyyppi oli onnistunut: useita rajapintoja saatiin tehtyä Azuren 
puolelle, sekä monia toiminnallisuuksia saatiin tehtyä valmiiksi. Opinnäytetyö antaa hyvän pohjan jatkaa 
asiakasprojektia eteenpäin sekä hioa jo olemassaolevia toiminnallisuuksia paremmiksi. 
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The goal of this Bachelor’s thesis was to develop one or more Application Programming Interfaces (APIs) 
for a client project. The APIs were designed and developed in a commissioned project by Devecto Oy in 
Kajaani in early 2021. The content delivery network is planned to be used in controlling the life cycle and 
configuration of the client’s vehicles and devices. The content delivery network is a small part of a massive 
project, and the goal of this thesis was to make a prototype version – a proof of concept – of the content 
delivery network. 

One of the major technologies used in this project was the cloud computing services of Microsoft Azure. 
Thanks to the serverless technology provided by Azure, it was not necessary to build datacenters to host 
the developed APIs, but rather it sufficed to purchase the required services for as long as required. In the 
long run this will save a lot of money and effort, which would otherwise be spent on setting up the required 
infrastructure for this project. 

The APIs were designed and developed piece by piece. This was done so that the development process 
could be monitored closely, and any necessary changes could be done as easily as possible in the early 
stages. The general implementation went smoothly, and the team stayed on schedule. In addition, one 
more API was added to the project in the last minute, as the team wanted to build just one more functional 
API. 

The implementation of the content delivery network was successful: multiple APIs were developed and 
many back-end functionalities were completed. This thesis will provide a strong starting point for the 
project itself.
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Termit ja lyhenteet 

API   (Application Programming Interface) ohjelmistorajapinta. 

Back-end Termi web-sovelluskehityksessä. Palvelinpuolen kerros, jossa dataa käsitellään. 

Blob  (Binary large object) Yhteen objektiin koottu binääridatakokonaisuus. 

CDN  (Content Delivery Network) sisällönjakeluverkko 

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) jatkuva integraatio ja toimitus. 

Iteratiivisessa sovelluskehityksessä käytettävä termi. 

Client Web-sovelluskehityksessä termi päätekoneelle, jonka kanssa käyttäjä on 

tekemisissä. 

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) Mekanismi, jonka avulla domainien välisiä 

resursseja voidaan palvella keskenään. 

Domain Web-sivun tunniste, jonka avulla osoiteavaruudet määritellään. 

Front-end Termi web-sovelluskehityksessä. Client-puolen kerros, jossa käyttäjä on 

käyttöliittymän kanssa tekemisissä. Usein myös synonyymi sanalle käyttöliittymä. 

Header  HTTP-protokollaan liittyvät otsikkotiedot. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) hypertekstin siirtoprotokolla. Selainten ja WWW-

palveluiden käyttämä protokolla. 

Kernel Käyttöjärjestelmän ydin, joka hallitsee kaikkea järjestelmässä tapahtuvia 

operaatioita. 

NPM (Node Package Manager) NodeJS-kehityksessä usein käytettävä kirjastojen 

hallintaohjelma. 

Runtime Laaja termi, joka viittaa ohjelmoinnissa käytettyihin kirjastoihin, alustoihin tai 

sovellustason kääntäjän muihin ohjeisiin. 

Serverless Palvelimeton tietojenkäsittely. Pilvipalvelumuoto, jossa palveluntarjoajan 

palvelimia otetaan käyttöön kehittäjän tarpeen mukaan. 



 

Scrum  Ketterän ohjelmistokehityksen toimintatapa. 

SQL  (Structured Query Language) kyselykieli, jota käytetään tietokantakyselyissä. 

Unit test Yksikkötesti. Käytetään ohjelmistokehityksessä. 

URL  (Uniform Resource Locator) web-osoite. 
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1 Johdanto 

Viime vuosina entistä useampi palvelu on siirtynyt tai siirtymässä tavalla tai toisella pilveen, eli 

fyysisiä palvelimia ei tarvita tarjoamaan tiettyjä palveluita. Tämä toteamus on eräällä tavalla 

harhaanjohtavaa, sillä datan tai palvelun täytyy kuitenkin fyysisesti sijaita jossain, jotta sitä 

voidaan käyttää. Monille kyseisen tarpeen toteuttavat pilvialustat, jolloin tämä pilveen 

siirtymisen ympärillä oleva suuri infrastruktuurin remontti voidaan välttää. Pilvialustojen avulla 

tarvittavaa konesalikapasiteettia voidaan vuokrata kuukausi tai vuosi kerrallaan käyttöön. 

Suurimpien yhtiöiden pilvipalveluihin käytetty raha mitataan sadoissa miljardeissa dollareissa. 

[1.] 

Tätä konseptia voi käyttää myös laitteen elinkaaren ja konfiguraation hallinnassa. Missä laite on? 

Milloin laitteeseen on tehty viimeisin sovelluspäivitys? Miten paljon laitetta on käytetty? 

Pilvialustalla sijaitseva konfiguraationhallintasovellus voisi vastata näihin kaikkiin kysymyksiin  

ilman sen ympärille vaadittavaa konesaliratkaisua. 

Fyysisestä laitteesta voidaan myös luoda digitaalinen kaksonen, eli digital twin. Tämän 

hyödyntäminen tulisi olemaan konfiguraation hallinnassa avainasemassa, sillä digitaalisen 

kaksosen käyttäminen teollisuudessa on ollut jo nykypäivää monen kymmenen vuoden ajan. 

Tehtaalta lähtevään uuteen laitteeseen täytyy pystyä päivittämään tuorein versio laitteen 

ohjelmistosta, mutta mistä tehtaalla oleva henkilö tietää, minkä sovelluspaketin hän tälle tietylle 

koneelle voi asentaa? Tähän kysymykseen vastauksen tarjoaisi tämän opinnäytetyön 

ohjelmistorajapinnat. 

Työn tarkoituksena on toteuttaa pieni osa suureen projektiin. Tämä osa sisältyisi 

sisällönjakeluverkkoon, jota asiakas käyttäisi tehtaallaan sovelluspakettien hallintaan. Työn 

suurin osa-alue on käytännön toteutusta, eli sovelluskehitystä. Työ tehdään iteratiivisesti pala 

kerrallaan ja muokataan tarvittaessa. Työ suoritetaan Devecto Oy:n toimeksiantona Kajaanissa 

alkuvuonna 2021. 

Opinnäytetyössä käydään läpi lyhyesti Microsoftin pilvialustan Azuren palveluita sekä muita 

teknologioita, joita työn käytännön toteutuksessa käytettiin. Lopuksi käydään läpi työssä tehdyt 

rajapinnat, näiden mahdolliset kehityskohteet sekä loppuyhteenveto. 
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2 Ohjelmistokehitys 

Ammattialueena sovelluskehitykseen liittyy erilaisia tekniikoita ja teknologioita. 

Ohjelmistokehitystiimiin kuuluu usein sovelluskehittäjien lisäksi myös projektipäällikkö ja 

mahdollisesti sovellusarkkitehti. Seuraavana tarkastellaan tarkemmin ketterään 

ohjelmistokehitykseen liittyviä perusteita. 

2.1 Agile – ketterät menetelmät 

Sovelluskehityksessä ja IT-alalla yleisesti käytetään ns. ketteriä menetelmiä (Agile) projektien 

läpiviemiseen. Tämä on vastakohta perinteiselle vesiputousmallille, jossa ohjelmisto pyritään 

saamaan putkessa toimivaksi mahdollisimman nopeasti ilman välikatselmointeja asiakkaan 

kanssa. Yksi ketterien menetelmien suosituimmista viitekehyksistä on Scrum (kuva 1). Scrumissa 

tuotekehitysprosessi pilkotaan 1–3 viikon jaksoiksi, joita kutsutaan sprinteiksi. Yhden sprintin 

tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin tietyn ominaisuuden valmiiksi saaminen tai ohjelmiston 

tuotantoversion käyttöönotto. Tämä helpottaa kehittäjiä keskittymään muutamaan asiaan 

kerrallaan, mikä helpottaa ohjelmistokehitysprosessia. Lisäksi aikataulutus on helpompaa 

sprinteihin perustuvan tuotekehityssyklin kanssa: Projekti on helppo aikatauluttaa tehokkaasti 

pieniin palasiin, jolloin projektin loppupäässä tiimille ei tule kiire. Sprintien lisäksi Scrumiin 

yleensä kuuluu päivittäinen palaveri tiimin kanssa, jossa käydään läpi jokaisen tiimin jäsenen 

omakohtaiset tekemiset ja ongelmat. Ketteriin menetelmiin kuuluu myös asiakkaan kanssa 

kommunikointi. Monesti asiakkaalle näytetään jo keskeneräistä sovellusta, jolloin asiakas voi 

kommentoida prosessin edetessä oman mielipiteensä sovelluksen toimintaan, mikä helpottaa 

lopullisen tuotteen viilausta. [2.] 
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Kuva 1. Yleiskuva Scrumista [3]. 

2.2 Työkalut 

Ketteriin menetelmiin on kehitetty muutamia hallinnallisia sovelluksia, joista tunnetuimmat ovat 

Atlassianin tuotteet, joihin kuuluvat mm. Jira, Confluence ja Bitbucket [4]. 

Yksi Atlassianin suosituimmista projektinhallintaan tarkoitetuista sovelluksista on Jira. Jirassa 

tiimin jäsenet voivat luoda työjonoon (backlog) ns. tikettejä, joihin kirjataan projektissa tehtävät 

asiat tai tehtävät. Näitä tikettejä yleensä siirretään työjonosta sprintille aina sprintin alussa, ja 

niitä toteutetaan sprintin edetessä. Tiketeillä on workflow, jossa niillä voi olla neljä eri tilaa: todo 

(tekemättä), in progress (vaiheessa), in review (katselmoinnissa) ja done (tehty). Jiran avulla 

projektin pilkkominen pienempiin, helpommin tehtäviin palasiin on helppoa sekä 

projektipäällikön että sovelluskehittäjän kannalta. [5.] 

Atlassian on kehittänyt dokumentointia varten Confluence-sovelluksen. Confluence on 

Atlassianin pilvipohjainen wiki-sivu, jonne voi projektikohtaisesti luoda dokumentaatiota ja tietoa 

projektijäsenten kesken. Monipuolisen rakenteensa vuoksi Confluencea voi myös käyttää muissa 

yhteyksissä kuin ohjelmistokehitysprojekteissa. [6.] 
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Sovelluskehityksessä syntyneen koodin hallintapalveluna käytetään Bitbucket-sovellusta. 

Bitbucket on GitHubin tapainen koodinhallinta- ja yhteistyöpalvelu, jossa on integroituna 

yksikkötestit ja CI/CD-ratkaisut. GitHubin tapaan Bitbucket toimii repositoryjen avulla, jonne 

koodia tuotetaan eri haaroihin. Bitbucketiin on helppo integroida tarvittavat deploymentit, 

esimerkiksi Azuren puolelle. [7.] 

2.3 Testaus 

Yksikkötestaus (unit testing) on sovellustestaustekniikka, jossa sovelluksen yksittäisiä osia 

testataan pala kerrallaan. Testaus ja testien rakentaminen tehdään sovelluskehityksen aikana. 

Kehitysprosessissa on tärkeää tehdä yksikkötestejä samalla kun kehittää, koska se säästää aikaa 

ja vaivaa myöhemmässä vaiheessa, kun sovellukselle tehdään laajempia testejä. Lisäksi 

yksikkötestauksen avulla kehittäjä voi huomata bugit helpommin ja nopeammin, jolloin 

tarvittavat korjaukset voidaan tehdä mahdollisimman pian. Usein yksikkötestit ovat 

automatisoituja ja ne suoritetaan automaattisesti, kun kehittäjä esimerkiksi lisää uuden 

ominaisuuden jo olemassa olevaan haaraan (merge). Bitbucket-palveluun voidaan kirjoittaa 

yksikkötestejä, joiden läpi uusi koodi juoksutetaan aina [7]. [8.]  

Yksikkötestauksen lisäksi ohjelmistoprojektin testaukseen liittyy tyypillisesti integraatiotestaus 

(integration testing) ja systeemitestaus (system testing) ja hyväksyntätestaus (kuva 2) [9]. 

Integraatiotestauksella tarkoitetaan kehitettävän toiminnallisuuden ja muiden siihen liittyvien 

toiminnallisuuksien yhteistestausta. Esimerkkinä tiedon tallennuksesta vastaava luokka (model) 

ja itse tietokantasovellus. [9.] 

Systeemitestauksella tarkoitetaan pidempien, usein käyttäjälähtöisten toimintaketjujen (Use 

Case) testausta. Esimerkkinä käyttötapaus matkavarausjärjestelmästä: ”Käyttäjänä haluan listata 

kaikki lennot Helsingistä Roomaan”, jonka testaamiseen vaaditaan käyttöliittymän, 

taustajärjestelmän ja tietokannan yhteistoiminnan testaamista. [9.] 

Hyväksyntätestauksella tarkoitetaan toiminnallisuuden lopullista testausta käyttäjän 

näkökulmasta alkuperäisiä vaatimuksia vasten. [9.] 
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Kuva 2. Ohjelmistotestauksen eri tasot [9]. 
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3 Palvelinpuolen tietoliikenne 

Palvelinpuolen tietoliikenne perustuu HTTP Requesteihin, jotka ovat nimensä mukaisesti 

eräänlaisia kyselyitä, joita tehdään johonkin rajapintaan. Näillä kyselyillä on aina osoite, joihin 

request tehdään (endpoint). Endpoint on yleensä jonkinlainen URL, esimerkiksi ”www.google.fi”. 

[10.] 

Monesti näitä serveriresursseja käytettäessä puhutaan ns. rajapinnasta eli API:sta. Rajapinnan 

kautta käyttöliittymälle voidaan tuoda palvelimelta tietoa. Esimerkiksi kun käyttäjä asioi 

verkkopankissa, kaikki hänen tilitiedot tuodaan jonkin rajapinnan kautta käyttöliittymälle. [11.] 

3.1 HTTP Request 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Request on nimensä mukaisesti eräänlainen pyyntö, jonka 

käyttäjä (client) tekee palvelimelle (server). Tämä request voi palauttaa mitä tahansa resursseja, 

esimerkiksi pelkkä ”OK”, tai jopa kokonainen nettisivu. HTTP Requesteissa on hyvin tarkasti 

määritelty standardirakenne (kuva 3), jonka avulla tekniikkaa voidaan käyttää joka yhteydessä. 

[12.] 

HTTP Request muodostuu headereista ja bodystä. Headerit sisältävät ns. metadataa käyttäjän 

requestista, ja ne voivat myös sisältää autentikointiin liittyviä tietoja. Bodyssä sijaitsee itse 

requestin sisältö, joka on myös eniten näkyvillä. Tämän takia bodyyn ei saisi laittaa mitään 

arkaluontoista tietoa, koska monet selaimet tukevat request bodyjen lukemista. Headerit voidaan 

tarvittaessa piilottaa käyttäjältä. [13.] 

HTTP Requesteihin liittyy erilaisia tyyppejä, joilla request voidaan tehdä. Näihin kuuluvat GET, 

POST, HEAD, PUT, DELETE, TRACE, PATCH ja CONNECT. Yleisimmin käytettyjä tyyppejä ovat GET 

ja POST. [14.] 

GETillä voidaan nimensä mukaisesti hakea dataa tietystä resurssista ja käyttäjä ainoastaan lukee 

serverin tietoja, eikä kirjoita sinne mitään. GET Requestin bodyyn ei tarvitse määrittää välttämättä 

mitään. [14.] 
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POSTin avulla serverille lähetetään tietoa, joka kirjoitetaan johonkin, esimerkiksi tietokantaan. 

Yleensä POST Requestin bodyssä on jotain päivitettävää tietoa, esimerkiksi tiedosto tai JSON-

rakenne. [13.]  

Palvelimelta tulevassa vastauksessa on aina mukana HTTP Status Code. Näitä koodeja on viisi 

erilaista sarjaa: 100-, 200-, 300-, 400- ja 500-sarjaa. Näiden sarjojen alla on kymmeniä erilaisia 

tarkempia koodeja, jotka kertovat clientille tarkemmin tietoa responsen mukana. 100-sarjalaisten 

koodit ovat informatiivisia, ja niitä usein käytetään väliaikaisena siirtymäkoodina, jolloin client 

tietää, että serveri prosessoi clientin pyyntöä. 200-sarjalaiset ovat success- eli onnistumiskoodeja, 

joista yleisin on yksinkertainen 200-OK. 300-sarjaa olevat koodit käskevät clientiä vaihtamaan 

nettisivua, esimerkiksi siirtyessä lukemaan jotain uutisartikkelia tarkemmin, kun käyttäjä klikkasi 

otsikkoa. 400-sarjan koodit ovat virhetilanteita, jotka johtuivat clientin virheelisestä requestista 

(400 – Bad Request). 500-sarjan koodit ovat virheitä, jotka tapahtuivat serverin päässä, 

esimerkiksi 500 – Internal Server Error. [10.] 

 

 

Kuva 3. HTTP Requestin rakenne [12]. 
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3.2 Headers 

HTTP Requestin headerit sisältävät metadataa tai autentikaatiotietoa käyttäjän tekemään 

requestiin liittyen. Monesti headereissa myös voidaan asettaa, pidetäänkö yhteys koko ajan yllä 

(keep-alive) tai esimerkiksi millä laitteella käyttäjä teki requestin (user-agent). User-agent-

headerin avulla nettisivu tietää, palauttaako se käyttäjälle nettisivun työpöytä- vai mobiiliversion. 

Muita palvelimelle hyödyllisiä tietoja on esimerkiksi requestin pituus (content-length). [14.] 

3.3 Käyttäjän autentikointi ja autorisointi 

Autentikointi ja autorisointi ovat tärkeä osa palvelinpuolen tietoliikennettä, kun salattua tietoa 

käsitellään. Käyttäjän tehdessä palvelimelle HTTP Requestin palvelin saattaa palauttaa koodin 401 

Unauthorized, koska käyttäjä ei syöttänyt tietojaan requestin mukana. Autentikoinnissa 

järjestelmä tarkistaa käyttäjän kredentiaalit, eli mitä oikeuksia käyttäjällä on. Tekniikka perustuu 

HTTP Requestin mukana kulkevaan käyttäjäkohtaiseen tunnisteeseen eli ID tokeniin. Access 

tokenia käsitellään taustajärjestelmässä, kun käyttäjä tekee HTTP Requesteja palvelimelle. 

Autentikointi toimii siis eräänlaisena avaimena, jolla käyttäjä voi päästä käsiksi tarvittaviin 

palvelinpuolen funktioihin. Autorisointi vastaa kysymykseen, onko käyttäjällä oikeutta suorittaa 

tätä kyseistä funktiota. Kuten useimmissa järjestelmissä, kaikki käyttäjät eivät tarvitse pääsyä 

kaikkeen sisältöön, mitä palvelu tarjoaa. HTTP Requesteja tehdessä autorisointi tehdään 

samantyyppisen tunnisteen avulla kuin autentikoinnissa: access tokenilla. [15.] 

Autentikointia tehdessä HTTP Requestin mukana käyttäjän täytyy määritellä autentikointiin 

käytettävä skeema. Eri skeemoja on kuusi erilaista, joista usein käytetään Basic- ja Bearer-

tyyppisiä skeemoja. Basic- ja Bearer-skeemoihin on määritelty tarkat standardit: RFC 7617 ja RFC 

6750. Basic-skeemassa HTTP Requestin mukana kulkevat kredentiaalit koodataan base64-

muotoon (kuva 4). Tästä johtuen Basic-tyyppinen autentikointi ei ole juurikaan turvallinen, koska 

base64-muotoiset merkkijonot ovat helposti muunnettavissa takaisin tekstimuotoon. Tämän 

takia Basic-skeemaa käytettäessä suositellaan käyttämään HTTPS/TLS-yhteyttä, eli salattua 

yhteyttä. Bearer-skeemassa käytetään OAuth 2.0 -protokollan mukaisia tunnisteita käyttäjän 

autentikoinnissa [16]. OAuth 2.0 on yksi teollisuuden johtavia protokollia, joita käytetään mm. 

OpenID Connect -toteutuksessa. OpenID Connect on yksi suosituimpia autentikointiratkaisuja 

web-sovelluskehityksessä [17].  
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Kuva 4. Basic-tyyppinen autentikointi [16]. 
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4 Pilvipalvelualustat 

Microsoft Azure, entiseltä nimeltään Windows Azure, on Microsoftin perustama massiivinen 

julkinen pilvialusta. Se tarjoaa satoja eri pilvipalveluita, jotka keskittyvät mm. laskentaan, 

analytiikkaan, tallentamiseen ja erilaisiin muihin sovelluksiin. Azure on maksullinen palvelu ja se 

perustuu ns. subscription- eli tilauspohjaiseen ratkaisuun. Käyttäjä voi tilata Azuren palveluita 

esimerkiksi kuukausi tai vuosi kerrallaan ja myöhemmin perua tilauksensa, jolloin käyttäjä maksaa 

palveluista juuri sen verran, kun hän haluaa. Joidenkin palveluiden laskutus perustuu palvelun 

käytön tai käyttäjien mukaan, esimerkiksi Azure Functionsin laskutus toimii HTTP Requestien 

mukaan. [18.] 

Azuren kilpailijana toimii AWS (Amazon Web Services), joka tarjoaa samantyyppisen 

pilvialustaratkaisun kuin Microsoftin Azure. Palvelu on Amazon.com-organisaation vuonna 2006 

perustama pilvialusta. Amazon itse käyttää palvelustaan termiä ”pilvilaskenta-alusta”, eli se 

ensisijaisesti tarjoaa laskentatehoa pilvipalveluna. [19.] 

Osa AWS:n palveluista on hyvin samantyyppisiä kuin Azuren vastaavat: Azure Functions ja AWS 

Lambda, Azure Blob Storage ja Amazon S3 (Simple Storage Service), sekä Azure Virtual Machines 

ja Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud). [20.] 

Molemmat palvelut tarjoavat samanlaisia palveluita, mutta yleisesti AWS on tällä hetkellä isompi 

palvelu verrattuna Azureen. Lisäksi AWS on vanhempi palvelu ja Amazonilla on ollut aikaa hioa 

AWS:n palveluiden laatua sekä yleisesti lisätä palveluiden määrää. Työmarkkinoilla on viime 

vuosien aikana ollut kuitenkin kysyntää Azure-asiantuntijoille enemmän. [21.] 

Lisäksi Googlella on oma vastaava pilvipalvelualusta: Google Cloud Platform. Googlen omat 

palvelut on tehty GCP:n avulla [22]. Kuvassa 5 on esitetty eri pilvipalveluntarjoajien 

teknologioiden vertailua. 

Seuraavissa luvuissa käsitellään Microsoftin Azuren tarjoamia palveluita, joita työssä käytettiin. 
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Kuva 5. Eri pilvipalvelualustojen vertailua [23]. 

4.1 Azure Functions 

Microsoftin tarjoama Azure Functions -palvelu mahdollistaa pilvipalvelimella toimivia 

ohjelmointifunktioita, joiden avulla voidaan toteuttaa erilaisia back-end -ratkaisuja. Functions-

palvelun toteuttamiseen tarjotaan erilaisia ohjelmointikieliä, kuten JavaScript, C#, Python ja PHP. 

Functions perustuu ns. ”serverless”-tekniikkaan, jossa käyttäjän ei tarvitse itse tarjota palvelua, 

jossa funktiot suoritetaan, vaan Azure tarjoaa kaiken infrastruktuurin näiden funktioiden 

suorittamiseen. [24.] 

Funktiot voidaan käynnistää (trigger) erilaisilla tavoilla: kutsumalla tiettyä osoitetta (endpoint), 

Blob Storagen tallennuksella tai ajastimella [25]. 

Azure Functionsiin tehtyihin funktioihin voidaan myös muokata oma erillinen endpoint jokaiselle 

funktiolle. Yksi esimerkki endpointista on yksinkertainen URL-osoite, kuten 

”https://<VERKKOKAUPPA>.azurewebsites.net/api/products/{productID}/”. Kyseisessä URLissa  

”{productID}” määrittää, minkä tuotteen tiedot käyttäjälle palautetaan rajapinnan kautta. 

Endpointia voidaan muokata ohjelmallisesti Functionin kansiossa sijaitsevan ”function.json”-

tiedoston kautta (kuva 6). Jos ”function.json”-tiedostossa olevaan ”route”-asetukseen on 

määritelty arvoja – esimerkiksi ”{productID}” – näitä arvoja voidaan käyttää ja käsitellä 

Functionissa ohjelmallisesti. [26.] 



12 

 

 

Kuva 6. Työn eräässä rajapinnassa käytetyn funktion ”function.json”-tiedosto. 

Azure Functions -rajapinnoissa on oma autentikointijärjestelmä, jossa on kaksi eri vaihtoehtoa: 

anonymous tai function key. Anonymous-asetuksen avulla Function voidaan käynnistää ilman 

minkäänlaista URLiin kuuluvaa rajapinta-avainta. Function key -asetuksella URL:iin vaaditaan 

Azuren portaalista haettava rajapinta-avain, jotta Function käynnistyy. Autentikointitason voi 

määrittää function.json-tiedostosta käsin (kuva 6). Microsoft suosittelee käyttämään joko 

function key -asetusta tai anonymous-asetusta, jonka taustalla on muu autentikointijärjestelmä, 

kuten Azure Active Directory. [27.] 

 
Azure Functions voidaan toteuttaa monella eri ohjelmointikielellä tai frameworkillä, mutta yksi 

suosituimmista web-kehityksessä käytettävistä ohjelmointikielistä on Javascript, jonka ympärillä 

käytetään NodeJS-frameworkiä. NodeJS on JavaScript-ohjelmointikielellä toteutettu ns. runtime, 

jota käytetään erilaisissa skaalautuvissa serverisovelluksissa. NodeJS mahdollistaa JavaScript-

koodin suorittamisen selaimen ulkopuolelta, jolloin esimerkiksi tiedostojen lukeminen tai 

kirjoittaminen on helpompaa verrattuna perinteisiin JavaScript-teknologioihin. [27.] 

NodeJS:n toiminta perustuu asynkronisuuteen: kun yksi prosessi aloitetaan, se ei estä muiden 

prosessien toimintaa, eikä se käytä säikeistystä tämän toteuttamiseen (kuva 8). JavaScript on 

ohjelmointikielenä yksisäikeinen, mutta NodeJS:n avulla se pystyy delegoimaan suoritettavia 

säikeitä järjestelmän kernelille käyttäen yksittäistä säiettä pyörittämään ns. event loopia. 

Useimmat nykyajan kernelit ovat monisäikeisiä, joten ne voivat suorittaa monia operaatioita 

yhtäaikaisesti (kuva 7). [29.] 
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Kuten normaaliin front-end JavaScript -kehitykseen, myös NodeJS-palvelimelle voidaan asentaa 

npm:n avulla erilaisia paketteja, jotka voi kustomisoida kehittäjän tarpeiden mukaan. Visual 

Studio Coden avulla NodeJS voidaan suorittaa paikallisesti, jolloin käyttäjä voi luoda oman 

palvelimensa tai testata kehittämiään ominaisuuksia. [30.] 

 

Kuva 7. Monisäikeinen palvelin [31]. 

 

Kuva 8. NodeJS-palvelin [31]. 
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4.2 Azure Blob Storage 

Azure tarjoaa tiedostojen säilytystä varten erilaisia palveluita, mutta projektissa käytettiin 

hyödyksi Azure Blob Storage -palvelua. Blob on tiedostomainen, muuttumaton ”möykky” raakaa 

dataa, joka voidaan lukea tekstinä tai raakana binääridatana. [32.] 

Blob Storagen tiedostorakenne on esitetty kuvassa 9. Yhdellä storage-tilillä voi olla monta 

”containeria”, jotka toimivat eräänlaisina ylemmän tason kansioina. Yhdellä tilillä voi olla monta 

containeria ja niissä voi olla monta tiedostoa (blob). Lisäksi blobeilla voi olla ”prefix”, joka toimii 

myös kansion tavalla, eli yhdessä containerissa voi olla myös monta kansiota. Esimerkki 

kokonaisen blobin nimestä voisi olla ”elokuvat/lotr/the_two_towers.mp4” joka sijaitsee 

containerissa ”elokuvat-container”. [33.] 

Blob storagessa tiedostoille voidaan määritellä blob type, joita ovat Block blob, Append blob ja 

Page blob. Block blob on näistä yksinkertaisin: se on määrittämätön möykky dataa, jota voidaan 

hallita itsenäisesti. Append blob on optimisoitu jatkuvaa muutosta varten, jolloin siihen on helppo 

esimerkiksi kirjoittaa tapahtumalokeja jostain palvelusta. Page blobit säilövät virtuaalisia 

kovalevyn tiedostoja (VHD, virtual hard drive), joita voidaan palvella Azuressa sijaitseviin 

virtuaalikoneisiin. [33.] 

 

Kuva 9. Blob Storagen rakenne [33]. 
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4.3 Azure Active Directory 

Microsoft tarjoaa autentikointitarkoituksiin oman Azure Active Directory (AAD) -sovelluksen 

(kuva 10), jonka avulla käyttäjiä ja identiteettejä voidaan hallita pilven kautta. Microsoftin oma 

Office 365 käyttää tätä palvelua. [34.] 

AAD tarjoaa ns. single sign-on -teknologian, jonka avulla käyttäjän ei tarvitse kirjautua sovelluksiin 

joka kerta manuaalisesti, vaan yksi kirjautuminen per laite riittää käyttäjän autentikointiin. Lisäksi 

AAD voidaan helposti integroida jo olemassa oleviin Azure-palveluihin, kuten Azure Functionsiin 

tai Blob Storageen. [35.] 

Azure Functionsien kanssa AAD aiheuttaa hieman monimutkaisuutta, sillä mikään funktioista ei 

enää toimi, ellei käyttäjä ole kirjautunut client-koneella AAD-palveluun ja generoinut itselleen ns. 

access tokenia. Funktioita kutsuessa käyttäjän täytyy lähettää headereissa generoitu access 

token, jotta sovellus tietää, että käyttäjälle on annettu lupa suorittaa funktioita. Azuren portaalin 

kautta voidaan kuitenkin konfiguroida, että Functions lähettää kirjautumispyynnön eikä 402 

Unauthorized palautusviestissä. [36.] 

 

Kuva 10. Azure Active Directory [36]. 

4.4 Azure API Management 

Azure tarjoaa rajapintojen hallintaan Azure API Management -sovelluksen, jonka avulla kehittäjät 

voivat tehdä rajapintakuvaksia, rajapintasuunnittelua ja testausta (kuva 11). Azure API 

Management toimii eräänlaisena lokerona kaikille rajapintakyselyille, joita projektissa 
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käytettäisiin. Lisäksi sinne voidaan helposti integroida Azure Functions -palvelu, jolloin back-end-

toiminta on valmiiksi määriteltynä. [38.] 

API Managementin käytöstä on monenlaista hyötyä: rajapinnat ovat lokeroituna ja selkeästi 

määriteltyinä yhteen paikkaan, ongelmia on helppo ratkoa ja versiointi on tehty helpoksi. Lisäksi 

tekniseltä kannalta Azure Functionsiin normaalisti pakollisesti syötettävät function keyt on  

yksinkertaistettu API Managementin puolella, jolloin avainten päivittäminen ei ole vaikeaa uuden 

version — kuten tuotanto/esituotanto — kannalta. Lisäksi rajapintojen endpointit ovat täysin 

kustomoitavissa API Managementin puolella. [39.] 

 

Kuva 11. API Management -esimerkki [39]. 

4.5 Azure Database for PostgreSQL 

PostgreSQL on avoimen lähdekoodin relaatiotietokantajärjestelmä, joka on viime vuosina 

kasvattanut suosiotaan kehittäjien keskuudessa. PostgreSQL muistuttaa ulkonäöllisesti MySQL:n 
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mallia, mutta siinä on muutamia eroja. MySQL on puhtaasti relaatiotietokanta, kun taas 

PostgreSQL on objekti-relaatiotietokanta. Lisäksi PostgreSQL:ssä käyttäjä voi luoda tietokannan 

sisälle funktioita, joita voidaan suorittaa tarvittaessa. PostgreSQL:ssä kyselyitä voidaan tehdä 

säikeistyksen avulla yhtäaikaisesti, toisin kuin MySQL:ssä. Yleisesti kehittäjät ovat sitä mieltä, että 

PostgreSQL on MySQL:n kehittynyt versio, jossa on enemmän ominaisuuksia. [40.] 

PostgreSQL:n hallinnoimiseen käytetään pgAdmin-ohjelmaa. PgAdmin-ohjelma tarjoaa 

käyttäjälle käyttöliittymän, jonka kautta käyttäjä voi tehdä PostgreSQL-tietokantaan kyselyitä ja 

muita hallinnollisia toimenpiteitä. PgAdmin toimii selaimen kautta, ja pgAdminin sivuilla voi 

halutessaan testata pgAdminin demoversiota ilman paikallisia asennuksia. [41.] 

Normaalisti PostgreSQL-tietokantaa luodessa käyttäjän pitää luoda kanta virtuaalikoneelle tai 

fyysiselle koneelle, mutta Azuren kautta tämän voi tehdä nopeasti ja näppärästi. Azuren 

portaalista tietokantaa luodessa käyttäjä luo myös pääkäyttäjä- eli admin-tunnuksen. Lisäksi 

kannalle annetaan nimi sekä määritellään, montako ydintä ja paljonko tallennustilaa 

tietokannalle allokoidaan (kuva 12). Tietokannan prosessointitehon tarve kannattaa miettiä 

käyttötarkoitukseen sopivaksi. [42.] 
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Kuva 12. PostgreSQL-kannan luonti Azure-portaalin kautta [42]. 
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5 Työn toteutus 

Projekti toteutettiin 6-8 viikon sisällä. Suunnittelua tehtiin iteratiivisesti projektin aikana ja 

muutama käytännön toteutus tehtiin eri tavalla. Lopuksi järjestelmää testattiin ja siihen tehtiin 

yksinkertainen React-käyttöliittymä, jonka avulla järjestelmän rajapintoja voitiin esitellä. Tässä 

luvussa esitellään työn suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä käydään läpi toteutetut rajapinnat. 

5.1 Suunnittelu 

Projektiin oli tehty vaatimusmäärittely, jonka pohjalta Azure Functionsien toteutusta 

suunniteltiin. Tarkoituksena olisi tehdä ns. minimum viable product (MVP) eli pienin 

julkaisukelpoinen tuote. Rajapintojen toiminta todettaisiin toimivaksi käyttöliittymältä tehtävillä 

rajapintakyselyillä, sekä tarvittavat tietokannat ja muut rajapinnan takana olevat pakolliset 

toiminnallisuudet olisi toteutettu. Tietokantana käytettiin PostgreSQL-kantaa, koska kyseinen 

tietokantamalli oli osoittautunut toimivaksi tämän tyyppisissä projekteissa. 

Projektin Confluence-sivulle tehtiin rajapintasuunnittelua (kuva 13). Toteutukseen tarvittaisiin 

ainakin kolme eri Azure Functionia. Ensimmäinen toteutetuista rajapinnoista oli 

GetAllSWPackages, jonka avulla käyttäjä voi ladata kaikki laitteelle saatavilla olevat 

sovelluspaketit.  

5.2 Sovellusrajapinnat 

CDN-ratkaisuun saatiin tehtyä useita Azure Function -rajapintoja (kuva 13). Suunniteltu päästä 

päähän -toteutus toimi hyvin, sekä demoversio toimi erinomaisesti. Toteutuksesta puuttui 

kuitenkin palanen: Identity access management. Tämä olisi kuitenkin vaatinut client-koneella 

kirjautumismahdollisuuden, joka olisi ollut projektin sisällön ulkopuolella. Azure Functionit saatiin 

lisättyä Azure API Management -sovelluksen puolelle, josta niitä oli helppo hallinnoida. 

Kaikille rajapinnoille määriteltiin API Management -sivulla endpoint. Endpointit ovat muotoa 

https://apim-<PROJECT>.azure-

api.net/swconfigurations/v1/<FUNCTION_NAME>/<PARAMETERS>. 
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Kuva 13. Järjestelmän valmiit rajapinnat 

5.2.1 GetSWConfigurations 

GetSWConfigurations-funktio käyttää PostgreSQL-tietokantaa hyödyksi. Se listaa rajapinnan 

kautta kaikki tietylle ajoneuvolle saatavilla olevat konfiguraatiotiedot. Funktio on yksinkertainen, 

koska se ei tee muuta kuin lue tietokannassa olevia taulun rivejä. Haastavinta funktiossa oli luoda 

oikea tietokantakysely, sillä konfiguraatiotietoja sijaitsee kahdessa eri taulussa. Tähän käytettiin 

hyödyksi ”LEFT JOIN”-kyselyä. 

Rajapinta palauttaa yhdelle laitteelle kaikki saatavilla olevat konfiguraatiot. Laitteen tunnisteena 

toimii laitteen ID eli device ID. Azure Function lukee PostgreSQL-tietokannasta laitteen ID:n 

perusteella muutamaa eri taulua, jossa sijaitsee yhden laitteen eri tietoja. 

Input: 

deviceID (string) – Laitteen tunniste. 
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Output: 

Laitteen konfiguraatiodata JSON-muodossa (kuva 14). 

 

Kuva 14. GetSWConfigurations-palautusarvot. 

5.2.2 UpdateManifest 

 

Blob Storageen oli jo valmiiksi tehty container, jossa oli jo joitain binääritiedostoja ja 

manifestitiedosto. Blob Storagen terminologia oli hieman outoa: kansioita kutsuttiin nimellä 

”prefix”, ja ohjelmallisesti kansion sisällön listaaminen oli tehty vaikeaksi. 

UpdateManifest-funktion toteutuksessa käytettiin Blob Storagen lukemisen lisäksi myös sinne 

kirjoittamista. Tiedoston päälle kirjoittaminen oli lopuksi yksinkertaista, eikä ylimääräisiä 

ongelmia ilmaantunut. 

Rajapinta päivittää Blob storagessa sijaitsevan manifest.json-tiedoston uudella datalla. Function 

lisäksi päivittää tietokannassa sijaitsevan konfiguraatioblokin sisällön vastaamaan Blob storagessa 

sijaitsevaa dataa. 
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Input: 

packageName – Sovelluspaketin nimi, jolle manifestitiedoston päivitys tehdään. 

Body – JSON-rakenne datasta, jota manifest-tiedostoon lisätään. Tämä ylikirjoittaa jo olemassa 

olevan tiedoston päälle, joten käyttäjän on oltava tietoinen, mitä dataa bodyssä syötetään. 

5.2.3 GetAllSWPackages 

GetAllSWPackages-funktion toteutus tehtiin pala kerrallaan: ensin luetaan Blob Storagesta, sen 

jälkeen vasta yritetään tehdä logiikkaa Blob Storagen tiedostojen valitsemiseen. Itse funktion 

toteutus olikin helppoa, mutta oudoksi paljastunut Azure API Management aiheutti hieman 

hämmennystä. Vaikka Azure App Servicessä CORS (Cross Origin Resource Sharing) -asetukset oli 

asetettu sallimaan paikalliselta kehitysympäristöltä tulevat pyynnöt palvelimelle, ei tämä 

toiminut API Managementin kautta. Ongelma ratkottiin asettamalla samat CORS-asetukset myös 

API Managementin puolelle. 

Rajapinta palauttaa käyttäjälle kaikki yhdelle laitesarjalle saatavilla olevien sovelluspakettien 

nimet. Function lukee Blob Storagesta pakettien nimen perusteella kansiota, pakkaa nämä ja 

lopulta lähettää ne palautusviestissä takaisin käyttäjälle. Käyttäjä voi DownloadAllSWPackages-

rajapinnan avulla ladata näitä halutessaan paikalliselle koneelle. 

 
Input: 
Series – Laitteen sarjan tunniste. 
 
Output: 
packageNames – Saatavilla olevien sovelluspakettien nimet. 
 

5.2.4 DownloadAllSWPackages 

Lopuksi päätettiin, että sovelluspakettien haku ja lataus erotettaisiin toisistaan eri funktioihin. 

GetSWPackages-funktiota muokattaisiin palauttamaan pelkät saatavien pakettien nimet, ja uusi 

DownloadSWPackages-funktio lataisi nämä paketit client-koneelle. 
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DownloadSWPackages-funktioon käytettiin adm-zip -kirjastoa, joka ladattiin npm-sivuilta. Tämän 

avulla Blob storagesta ladatut paketit pakattiin yhteen .zip -tiedostoon. Itse lopullisessa 

projektissa tälle ei olisi tarvetta, mutta selainpohjaisessa React-testisovelluksessa oli rajoituksia 

monen tiedoston lataamisessa. 

Rajapinta palauttaa käyttäjälle GetAllSWPackages-rajapinnan avulla saatujen pakettien nimen 

perusteella sovelluspaketit client-koneelle. Alustavasti palautus tehdään zip-muotoon pakattuna, 

mutta tulevaisuudessa tiedostojen tallennus voitaisiin tehdä erillisen Python-ohjelman avulla. 

Input: 

packageNames – Sovelluspakettien nimet. Voi sisältää yksi tai useampia paketteja. 

Output: 

Packages – zip-tiedosto sovelluspaketeista, jotka sijaitsevat Azure Blob Storagessa. 

5.2.5 UpdateConfigurationBlock 

UpdateConfigurationBlock-funktion kanssa eteen tuli uusi asia: Blob Trigger. Azure Function siis 

käynnistyisi aina, kun Blob Storageen tehtäisiin muutoksia. Funktion tavoitteena oli päivittää 

PostgreSQL-tietokannassa sijaitseva rivi uudella tiedolla, mitä Blob Storageen ladattaisiin. Rivillä 

sijaitseva aikaleima päivitettäisiin nykyhetkeen, ja rivillä sijaitseva ”binary_files”-sarake 

päivitettäisiin ajan tasalle vastaamaan Blob Storagen tiedostojen nimiä. Toteutuksessa hankalaa 

oli monenlaiset tilanteet: onko tiedosto jo olemassa? Entä jos tiedostoa ei ole olemassa, eikä 

sovelluspakettiakaan ole olemassa? Entä jos rivi on olemassa, mutta siellä on jo kyseinen 

binääritiedoston nimi tallennettu?  

Ongelmat ratkottiin yksinkertaisella ohjelmallisella logiikalla. Funktio tarkistaa, onko tiedosto jo 

olemassa, onko sovelluspaketti olemassa ja onko samanniminen binääritiedosto jo olemassa. 

Tämän jälkeen funktio päivittää tietokannan rivin näiden muuttuvien tekijöiden mukaan, 

esimerkiksi se luo uuden ”configuration_block” -taulun rivin, jos Blob Storageen ladataan uusi 

kansio. 

Funktio aktivoituu, kun Blob Storageen lisätään tiedostoja. PostgreSQL-tietokannan 

configuration_block -taulun sisältö päivitetään vastaamaan Blob Storagessa olevaa sisältöä, jotta 
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tiedot pysyisivät synkronoituna. Rajapinnalla ei ole input- tai output-arvoja, sillä funktio 

aktivoituu itsestään, kun Blob Storagessa muokataan dataa. 

5.3 Tietokanta 

Blob Storagessa sijaitsevat binääritiedostot ovat tarkasti kytkettyinä tietokannan riveihin, joten 

itse tietokantakin täytyi luoda Azuren kautta. PostgreSQL:n määrittely oli portaalin kautta 

helppoa, eikä ongelmia tullut. Palvelimelle valittiin prosessointivoimaa vain yksi ydin sekä 60 GB 

tallennustilaa. Tehot ovat suhteellisen pienet, mutta tietokannan käyttöaste tulisi olemaan niin 

pieni, että suuremmalle tallennustilalle tai prosessointivoimalle ei olisi tarvetta. 

PostgreSQL:n luonnin yhteydessä tietokantaan luotiin admin-käyttäjä, jolla on kaikki oikeudet 

tietokantaan. Yleisesti käytäntönä on kuitenkin luoda erillinen ”user”-käyttäjä, jolla on vain 

tarvittavat oikeudet kirjoittamiseen ja lukemiseen. Tässä vaiheessa työssä aloitettiin myös 

tekemään tietokannan ns. ”setup-scriptiä” eli luontiskriptiä (liite 1). Tämä tallennettiin sql-

tyyppiseen tiedostoon ja siihen kerättiin kaikki tarvittavat lauseet tietokannan pystyttämiseen, 

kuten taulujen luonnit. Tämä helpottaisi myöhemmin tietokannan pystyttämistä, jos sille on 

tulevaisuudessa tarvetta. 

Haastavin vaihe oli suunnitella tietokannan taulut tarpeen mukaan (kuva 15) sekä tehdä 

tarvittavat luontiskriptit näille. Lisäksi tauluihin piti miettiä taulujen väliset relaatiot, rajoitukset 

sekä kenttien tyypit. 
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Kuva 15. Tietokantataulujen tietomalli ja rakenne. 

5.4 Testaus 

Projektissa päätettiin käyttää yksikkötestaukseen Jestiä, koska sitä myös käytettiin eräässä 

toisessa projektissa. Jest on testaukseen tarkoitettu framework Javascript-kielelle. Jestin käyttää 

omanlaista ohjelmointikieltä, jossa ”kuvataan” testiskenaarioita, sekä mikä lopputuleman pitäisi 

olla. Jestin integrointi Bitbucket-ympäristöön osoittautui haastavaksi, sillä useat testiskenaariot 

vaativat tietokantayhteyttä, eikä Bitbucket-ympäristöön kannattaisi lisäillä tietokannan 

käyttäjätietoja. Lopulta työssä tehtiin yksinkertainen ”1+1” -testi, joka toimi paikallisessa testissä 

hyvin. Jestillä testit voi suorittaa joko itse Pipelinessa tai paikallisesti käyttämällä PowerShell-

komentoa ”npm run test”. 

Rajapintojen testaamiseen kehitettiin single-page React -sovellus (kuva 16), jonka avulla HTTP 

Requesteja tehtiin. HTTP Requesteja olisi voinut tehdä JavaScriptin omalla fetch-metodilla, mutta 

toteutukseen valittiin NPM:n Axios-kirjasto. Axiosin avulla HTTP Requestien tekeminen onnistui 

JavaScriptin omaa Promise-rajapintaa käyttäen, mikä on hyvä käytäntö web-sovelluskehityksessä. 

Käyttöliittymän avulla rajapintoihin voidaan tehdä HTTP Requesteja sekä nähdä palautuvat arvot 

näytöllä. 



26 

 

Kuva 16. React-sovellus. 
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5.5 Kehityskohteet 

Vaikka rajapintoja saatiinkin tehtyä monta, niissä on silti hieman kehitystarpeita. Monessa 

funktiossa ei ole juurikaan virheentarkistusta, joten virheellistä datan käsittelyä tai muita 

ohjelman kaatavia virheitä voi esiintyä.  

Rajapinnoista puuttuu Identity Access Management -ratkaisu. Tämä olisi helppo kytkeä portaalin 

kautta päälle, sekä hallita käyttäjien valtuuksia suorittaa funktioita. Tämä vaatisi kuitenkin 

enemmän työtä käyttöliittymän puolella, sillä siihen pitäisi tehdä kirjautumisjärjestelmä, joka 

hakisi Azuren kautta käyttäjälle access tokenin, jonka avulla käyttäjä voisi käyttää rajapintoja. 

UpdateManifest-rajapinnan olisi voinut toteuttaa järkevämmin, sillä nykyinen toteutus kirjoittaa 

aina manifest.json-tiedoston perään uuden sarjatiedon, eikä poista siitä mitään edellisiä 

sarjatietoja. Azuren Blob Storagen oman protokollan mukaan kuitenkin tiedoston yli pitää 

kirjoittaa aina jos tiedostoa muokkaa, joten datan häviäminen on todellinen riski. Tämän voisi 

estää sillä, että tiedoston yli ei kirjoiteta koskaan, vaan tiedostosta tehtäisiin aina eri versio. 

Yksikkötestaukseen olisi voinut panostaa enemmän. Haastavinta aiheessa oli, että kaikki funktiot 

käyttäisivät tietokantaa tavalla tai toisella, eikä Bitbucket-ympäristöön kannata tuoda 

tietokannan käyttäjätietoja. Testi siis toimisi paikallisesti hyvin, mutta Bitbucketissa määritetty 

pipeline epäonnistuisi, koska tietokantayhteys epäonnistuisi. Rajapinnat saatiin kuitenkin 

testattua käyttäen Reactilla tehtyä käyttöliittymää. 
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6 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Azure-pilvialustaympäristöön ohjelmistorajapintoja, joita 

käytettäisiin laajemman projektin sisällönjakoverkossa erilaisten laitteiden konfiguraatioiden ja 

elinkaarten hallintaan. Tehtävänä oli suunnitella ja tehdä rajapinnoista prototyyppiversiot, joita 

voidaan demota tarvittaessa. Työssä käytettiin Azuren omaa Azure Functions -palvelua back-end 

toteutukseen sekä JavaScript-ohjelmointikieltä ohjelmointiin.  

Työssä tehtiin neljä eri rajapintaa, joihin käyttäjä voi tehdä pyyntöjä: GetSWConfigurations, 

UpdateManifest, GetAllSWPackages ja DownloadAllSWPackages. Lisäksi 

UpdateConfigurationBlock tehtiin käyttäen Blob triggeriä, joka käynnistetään, kun Blob 

storagessa olevia tietoja muokataan. 

Työn suoritus onnistui erinomaisesti: rajapintoja saatiin tehtyä useita ja tietokanta saatiin 

pystytettyä. Rajapintojen rakentamisessa hyödynnettiin aikaisempaa kokemusta sekä 

Microsoftin omia laadukkaita dokumentaatioita heidän sivuiltaan. Internet tarjosi kymmeniä 

koodiesimerkkejä, joita työssä voitiin soveltaa. Täysin uutena aiheena työssä tuli Azure Blob 

Storagen käsittely, joka sekin saatiin toimimaan mallikkaasti.  

Tulevaisuudessa rajapintoja voitaisiin jalostaa paremmiksi sekä ne voitaisiin kytkeä erillisen 

käyttöliittymän kanssa yhteen. Tällöin konfiguraationhallintasovellus voisi olla täysin web-

pohjainen, jolloin sitä voitaisiin käyttää päätelaitteesta riippumatta. Lisäksi rajapintoihin pitäisi 

lisätä virheiden käsittelyä, sillä pienikin erhe requesteissa voi aiheuttaa rajapinnasta virheen tai 

virheellistä datan käsittelyä. 

Pilvialustat tarjoavat kehittäjille ns. ”hiekkalaatikkoon hiekat” -ratkaisun, eli alustat palvelevat 

kehittäjille tarvittavan infrastruktuurin rajapintojen pystyttämiseen ja kehittäjä voi keskittyä 

olennaiseen eli palveluiden rakentamiseen. 
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Liitteet 

CREATE  SCHEMA  IF NOT EXISTS <PROJECT_NAME> AUTHORIZATION 

"<PROJECT_NAME>dbadmin"; 

COMMENT ON  SCHEMA <PROJECT_NAME> IS '<PROJECT_NAME> database schema'; 

 

CREATE USER "<PROJECT_NAME>dbuser" WITH PASSWORD "<PASSWORD>"; 

 

GRANT ALL   ON SCHEMA <PROJECT_NAME> TO "<PROJECT_NAME>dbadmin"; 

GRANT USAGE ON SCHEMA <PROJECT_NAME> TO PUBLIC; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS <PROJECT_NAME>.vehicle( 

    vehicle_id          varchar(64) NOT NULL, 

    engine_serial       varchar(64) NOT NULL, 

    battery_serial      varchar(64) NOT NULL, 

    CONSTRAINT vehicle_pk PRIMARY KEY (vehicle_id) 

) 

WITH ( OIDS = FALSE ) TABLESPACE pg_default; 

 

COMMENT ON TABLE <PROJECT_NAME>.vehicle IS 'Vehicle data table'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.vehicle.vehicle_id IS 'VID (Vehicle 

Identification) number'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.vehicle.engine_serial IS 'Serial 

number of the engine used in the vehicle'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.vehicle.battery_serial IS 'Serial 

number of the battery used in the vehicle'; 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS <PROJECT_NAME>.configuration_block( 

    block_id        bigserial NOT NULL, 

    block_name      varchar(64) NOT NULL, 

    binary_files    json NOT NULL, 

    parameter       varchar(64), 

    ecu_config      varchar(64), 

    created_timestamp   timestamp NOT NULL DEFAULT NOW(), 

    edited_timestamp     timestamp NOT NULL DEFAULT NOW(), 

    CONSTRAINT configuration_block_pk PRIMARY KEY (block_id), 

    CONSTRAINT configuration_block_uk UNIQUE (block_name) 

) 

WITH ( OIDS = FALSE ) TABLESPACE pg_default; 

 

COMMENT ON TABLE <PROJECT_NAME>.configuration_block IS 'Configuration 

blocks table'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.configuration_block.block_id IS 

'Config block identifier'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.configuration_block.block_name IS 

'Config block name'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.configuration_block.binary_files IS 

'List of binary files linked to config block (incl. manifest)'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.configuration_block.parameter IS 

'Custom parameters'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.configuration_block.ecu_config IS 'ECU 

configuration'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.configuration_block.created_timestamp 

IS 'Timestamp - block creation time'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.configuration_block.edited_timestamp 

IS 'Timestamp - block last edited time'; 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS <PROJECT_NAME>.vehicle_configuration( 

    config_id           varchar(64) NOT NULL, 

    vehicle_id          varchar(64) NOT NULL, 

    block_id            bigint NOT NULL,  

    CONSTRAINT vehicle_vehicle_configuration_pk PRIMARY KEY 

(config_id), 

    CONSTRAINT vehicle_vehicle_configuration_fk1 FOREIGN KEY 

(vehicle_id) REFERENCES <PROJECT_NAME>.vehicle (vehicle_id), 

    CONSTRAINT vehicle_vehicle_configuration_fk2 FOREIGN KEY (block_id) 

REFERENCES <PROJECT_NAME>.configuration_block (block_id) 

) 

WITH ( OIDS = FALSE ) TABLESPACE pg_default; 

 

COMMENT ON TABLE <PROJECT_NAME>.vehicle_configuration IS 'Vehicle 

configuration table'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.vehicle_configuration.config_id IS 

'Vehicle configuration identifier'; 

COMMENT ON COLUMN <PROJECT_NAME>.vehicle_configuration.vehicle_id IS 

'VID (Vehicle Identification) number'; 

 

 

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA <PROJECT_NAME> TO 

<PROJECT_NAME>dbuser;  

GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA <PROJECT_NAME> TO 

<PROJECT_NAME>dbuser; 


