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Yrityssovellusten kehityksessä ovat kehityksen tehokkuus ja lopputuloksen laatu koko ajan 
yhä tärkeämmässä roolissa. Molemmat tekijät ovat merkittävässä määrin kiinni yksittäisistä 
kehittäjistä, mutta sopivalla arkkitehtuurin ja käytettävien työkalujen valinnalla voidaan 
suuresti helpottaa kehittäjien työtä. Erityisesti J2EE-sovellusten tekoa helpottamaan on 
kehitetty lukematon määrä erilaisia työkaluja, sekä yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi 
että sovelluksen kokonaiskehitystä helpottamaan.

Mikäli ajatellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan ohjelmistoprojekteja toteuttavaa yritystä, 
ei ole kannattavaa käydä läpi eri toteutusvaihtoehtoja jokaisen uuden projektin aluksi. Sen 
sijaan olisi hyödyllistä löytää tietynlainen perustoteutusmalli, jota voidaan helposti muokata 
yksittäisten projektien tarpeiden mukaan. Tämän tyyppiseen tarpeeseen pyrkivät vastaamaan 
erilaiset sovelluskehykset, jotka tarjoavat puolivalmiita toteutuksia vaihtelevan laajuisiin 
ongelmiin.

Tämän työn tarkoituksena on arvioida eräiden avoimen lähdekoodin sovelluskehysten 
soveltuvuutta referenssiarkkitehtuurin pohjaksi kolmitasoarkkitehtuuriin pohjautuvia 
yrityssovelluksia tehtäessä. Työssä tarkasteltava joukko sovelluskehyksiä valitaan 
kirjallisuuskatsauksen perusteella, jossa pyritään ensin tunnistamaan ratkaisulta toivotut 
ominaisuudet ja tämän jälkeen löytämään nämä ominaisuudet parhaiten toteuttavat 
sovelluskehykset. Näitä sovelluskehyksiä käyttäen tehdään referenssiarkkitehtuuriksi 
ehdotettava toteutus, jota verrataan tutkimuksessa myös tehtävään EJB-pohjaiseen 
toteutukseen. Toteutuksia vertaillaan sekä kehityksen helppouden että lopullisten toteutuksien 
suorituskykyerojen perusteella.

Saatuihin tuloksiin perustuen voidaan tehdyn tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena 
todeta, että sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus mahdollistaa yksinkertaisemman ja 
tehokkaamman, mutta silti monipuolisemman kokonaisarkkitehtuurin kuin raskaampi, 
perinteinen, EJB-pohjainen J2EE-arkkitehtuuri. Sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus 
mahdollistaa perinteisiin menetelmiin verrattuna myös joitakin kokonaan uudenlaisia 
ratkaisuja, kuten aspektiohjelmoinnin käytön.

Avainsanat: yrityssovellus, sovelluskehys, ohjelmistokehitys, J2EE, EJB, Spring,
Hibernate, iBATIS, ORM, olio-relaatio-muunnos, AOP, aspektiohjelmointi
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The efficiency of the development work and the quality of the finished software are becoming 
increasingly important in the development of enterprise applications. Both of these depend 
greatly on the skills of individual programmers, but the appropriate selection of architecture 
and tools can help considerably. There are many tools designed especially for J2EE application 
development, which can aid both in specific problems and in the overall development work.

It is not cost efficient to go through every possible development option in the beginning 
of every new project when we consider, for example, a company that creates custom-made 
software for various clients. It would be useful to have a common basic model as the basis 
for development, which could be easily modified according to the needs of a single project. 
Application frameworks try to address this kind of need.

The aim of this thesis is to evaluate the feasibility of some open source application frameworks 
for the development of enterprise applications based on three-level architecture. The selection 
of the application frameworks studied in this thesis was based on a literary survey, which first 
tries to identify the attributes required from the solution and then tries to find the application 
frameworks to meet these requirements. Then a reference architecture and an EJB-based 
solution are implemented. These two implementations are compared based on the ease of 
development and the performance difference of the finished applications.

Based on the results, it can be concluded as the most important result of the thesis that an 
architecture based on application frameworks facilitates the production of a solution that is 
simpler and more efficient, yet more versatile, than the solution based on the traditional and 
heavier EJB-based J2EE architecture. The architecture based on the application frameworks 
also enables some new alternative solutions to certain problems by using, for example, 
aspect-oriented programming.

Keywords: enterprise application, application framework, software development,
J2EE, EJB, Spring, Hibernate, iBATIS, ORM, object-relational mapping, 
AOP, aspect-oriented programming
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Luku 1

Johdanto

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä lyhyesti työn tausta ja työn keskeiset tavoitteet. 
Tämän jälkeen esitellään lyhyesti tutkimusongelma, johon tässä työssä pyritään vastaamaan 
ja tutkimusmenetelmä, jolla tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan. Tämän jälkeen 
rajataan työn sisältöjä lopuksi esitellään työn tarkempi rakenne yleisellä tasolla.

1.1 Työn tausta

Kehityksen tehokkuuden ja lopputuloksen laadun merkitys on kasvanut jatkuvasti 
yrityssovellusten kehityksessä. Sekä tehokkuus että laadukkuus ovat merkittävässä 
määrin kiinni yksittäisistä kehittäjistä, mutta sopivalla arkkitehtuurin sekä käytettävien 
teknologioiden ja työkalujen valinnalla voidaan suuresti helpottaa kehittäjien työtä. 
Erityisesti J2EE-sovellusten tekoa helpottamaan on kehitetty suuri määrä erilaisia työkaluja 
ja apukirjastoja. Näitä työkaluja on tarjolla sekä yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi että 
sovelluksen kokonaiskehitystä helpottamaan.

Tämän työn kirjoittaja työskentelee tällä hetkellä yrityksessä, joka tarjoaa räätälöityjä 
ohjelmistoprojekteja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Mikäli ajatellaan tällaista 
asiakasprojekteja tekevää yritystä, ei ole missään nimessä kannattavaa käydä läpi valtavaa 
määrää erilaisia vaihtoehtoja jokaisen uuden projektin aluksi ja opetella käyttämään 
uusia työkaluja joka projektin yhteydessä. Sen sijaan olisi hyödyllistä löytää tietynlainen 
perustoteutusmalli, jota voidaan helposti muokata yksittäisten projektien tarpeiden 
mukaan. Tämän tyyppiseen tarpeeseen pyrkivät vastaamaan erilaiset sovelluskehykset, 
jotka tarjoavat puolivalmiita toteutuksia vaihtelevan laajuisiin ongelmiin.

1.2 Työn tavoitteet

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on arvioida eräiden avoimen lähdekoodin 
sovelluskehysten soveltuvuutta referenssiarkkitehtuurin pohjaksi kolmitasoarkkitehtuuriin 
pohjautuvia yrityssovelluksia tehtäessä. Tutkimukseen valittujen sovelluskehysten 
soveltuvuutta arvioidaan ensisijaisesti ohjelmistokehityksen helppouden, tuottavuuden, 
integroitavuuden ja suorituskyvyn näkökulmista. Tutkimus on osa ohjelmaa, jonka
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1.4. Tutkimusmenetelmä 2

tavoitteena on löytää soveltuvat avoimen lähdekoodin sovelluskehykset räätälöityjä 
asiakasprojekteja toteuttavan ohjelmistoyrityksen käyttöön.

Mikäli tässä työssä tuotettava referenssiarkkitehtuuri osoittautuu käytettyjen 
arviointikriteerien pohjalta soveltuvaksi J2EE-sovellusten arkkitehtuuriksi, tullaan 
sitä soveltamaan tulevissa asiakasprojekteissa perustoteutusmallina. Joissakin projekteissa 
on toki erityisiä arkkitehtuuri tarpeita, jolloin muunlaisten arkki tehtuuriratkaisujen käyttö 
on perusteltua. Monissa projekteissa on kuitenkin tarpeen kyetä tuottamaan ja esittämään 
asiakkaalle perusarkkitehtuurisuunnitelma jo projektin alussa. Tämän työn tarkoituksena 
on toimia perussuunnitelman pohjana näissä tilanteissa.

1.3 Tutkimusongelma

Edellisessä luvussa esitettyjen tavoitteiden pohjalta voidaan johtaa seuraavat keskeiset 
tutkimusongelmat, joihin vastaamiseen tässä työssä keskitytään:

1. Mitä ominaisuuksia hyvältä yleiskäyttöiseltä J2EE-arkkitehtuurilta toivotaan?

2. Minkä sovelluskehysten avulla nämä ominaisuudet voidaan toteuttaa J2EE- 
sovelluksessa?

3. Mahdollistavatko nämä sovelluskehykset helpon ja tuottavan sovelluskehityksen 
sekä hyvän integroitavuuden ja suorituskyvyn? Tähän kysymykseen vastaaminen 
edellyttää muun muassa seuraavien asioiden huomioimista:

• Helposti kehitettävä ja ylläpidettävä sovellus tarvitsee vähän koodia ja 
konfigurointia suhteessa toteutettavaan toiminnallisuuteen.

• Helposti kehitettävän ja ylläpidettävän sovelluksen koodi ei ole tarpeettoman 
monimutkaista suhteessa toteutettavaan toiminnallisuuteen.

• Hyvän integroitavuuden edellytykset ovat vastaavia kuin edellä mainitut helpon 
kehitettävyyden ja ylläpidettävyyden vaatimukset.

• Hyvän suorituskyvyn omaavan sovelluksen on selviydyttävä käyttäjän 
näkökulmasta nähden halutuista tehtävistä riittävän nopeasti ja luotettavasti. 
Riittävän nopean määritelmä riippuu käyttäjän odotuksista.

1.4 Tutkimusmenetelmä

Tämän työn tutkimusmenetelmä pohjautuu konstruktiivisen tutkimuksen periaatteisiin. 
Ohjelmistotuotantoon liittyvän konstruktiivisen tutkimuksen määritelmiä on esitetty 
tarkemmin Shawn [2002] tutkimuksessa. Esitetyistä määritelmistä tämän työn 
tutkimusongelma keskittyy lähinnä tunnistamaan J2EE-sovelluksen kehitykseen soveltuvia 
menetelmiä ja arvioimaan mikä olisi parempi tapa niiden toteutukseen kuin perinteinen 
EJB-pohjainen arkkitehtuuri. Tutkimuksen tavoitteena on siten tuottaa “tekniikka”, 
tarkemmin sanottuna sovelluskehyspohjainen arkkitehtuuri, joka tarjoaa toivotunlaisen 
paremman toteutustavan. Tarjotun ratkaisun soveltuvuutta pyritään arvioimaan lähinnä 
referenssitoteutuksen ja EJB-pohjaisen toteutuksen vertailun kautta.
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Kirjallisuuskatsaus

Ratkaisun valinnassa Ratkaisuorientoituneet Tarkasteltavat
huomioitavat tekijät * ominaisuudet * sovelluskehykset

......................... _i
Tutkimusosio

Johtopäätökset:
- Tulosten arviointi
- Työn arviointi
- Jatkotutkimuksen kohteet

Toteutusten vertailu:
- Sovelluskoodin metriikat
- Konfiguraatiotiedostojen 
metriikat

- Suorituskykytestit

Tutkimusasetelma:
- EJB-toteutus
- Sovelluskehyksiä 
hyödyntävä toteutus

Kuva 1.1: Kokonaiskuva tutkimusmenetelmästä

Kokonaiskuva tutkimusmenetelmästä on esitetty kuvassa 1.1. Aluksi pyritään 
kirjallisuuskatsauksen avulla tunnistamaan ne tekijät, jotka on syytä ottaa huomioon 
ratkaisun valinnassa. Tämän jälkeen pyritään löytämään ne ratkaisuorientoituneet 
ominaisuudet, jotka mahdollistavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Näiden 
pohjalta valitaan tarkasteltavat sovelluskehykset, jotka tarjoavat halutut ominaisuudet. 
Valittujen sovelluskehysten soveltuvuutta arvioidaan tutkimusosiossa, jossa toteutetaan 
esimerkkitoteutukset sekä perinteistä EJB-pohjaista arkkitehtuuria että sovelluskehyksiä 
hyödyntävää arkkitehtuuria käyttäen. Näitä esimerkkitoteutuksia verrataan keskenään 
muun muassa sovelluskoodin metriikoiden, konfiguraatiotiedostojen metriikoiden ja 
suorituskykytestien pohjalta. Suoritetun vertailun perusteella pyritään lopuksi arvioimaan 
esitetyn menetelmän soveltuvuutta tutkimusongelmien ratkaisemiseen.

1.5 Työn rajaus

Eri yrityssovelluksilla on hyvinkin vaihtelevia tarpeita käyttökohteen ja siihen 
liittyvien vaatimusten johdosta. Vastaavasti sovelluskehyksiä on tarjolla hyvin 
vaihteleviin tarkoituksiin, vaihdellen yhden osa-alueen ratkaisuista koko sovelluksen 
kattaviin sovelluskehyksiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään kolmitasoarkkitehtuurin 
sovelluspalvelinkerrokseen, joka vastaa käytännössä sovelluksen liiketoimintalogiikan 
toteutuksesta. Liiketoimintalogiikan voidaan perustellusti todeta olevan sovelluksen 
ydintoiminnallisuutta ja siten keskeisessä asemassa koko sovelluksen arkkitehtuurin ja 
toiminnallisuuden kannalta.

Käyttöliittymien osalta ei sen sijaan ole löydettävissä yhtä yleispätevää mallia kuin 
sovelluspalvelinkerroksesta, koska sovellusten käyttöliittymätarpeet vaihtelevat suuresti. 
Osa sovelluksista on tarkoitettu käytettäväksi työpöytäsovelluksina, kun taas osa on 
tarkoitettu käytettäväksi Internetin ylitse, mahdollisesti sekä graafisten että tekstipohjaisten 
mobiililiittymien kautta. Yrityksessä on lisäksi tehty jo aiemmin J2EE-esityskerroksen 
sovelluskehyksiin kohdistuva opinnäytetyö [Parviainen, 2006]. Näistä syistä sovelluksen 
käyttöliittymäkerroksen yksityiskohdat rajataan tarkastelun ulkopuolelle.



1.6. Työn rakenne 4

Tiedonsaantikerroksen1 osalta monilla asiakkailla on jo jossain määrin vakiintuneet 
tietojärjestelmät käytössään, joihin sovelluksia toteuttava yritys ei yleensä pääse 
vaikuttamaan. Tästä syystä varsinaiset tietokantapalvelinten yksityiskohdat rajataan 
tarkastelun ulkopuolelle.

Edellä esitetyistä syistä johtuen on tässä tutkimuksessa esitettävän referenssiarkkitehtuurin 
kyettävä tukemaan monenlaisia käyttöliittymä- ja tiedonsaantikerroksen ratkaisuja. Tämä 
pyritään saavuttamaan soveltuvien sovelluskehysten valinnalla ja niiden oikeaoppisella 
käytöllä.

1.6 Työn rakenne

Työ jakaantuu useaan lukuun, joista luvut 2, 3 ja 4 keskittyvät aihepiirin teoreettiseen 
aineistoon kirjallisuuskatsauksen avulla. Loput luvut pohjautuvat työn kokeelliseen 
tutkimukseen ja sen tulosten analysointiin, muodostaen varsinaisen tutkimusosion.

Luvussa 2 esitellään niitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon yrityssovelluksen 
arkkitehtuuria ja sen toteutuksessa käytettäviä työkaluja valittaessa. Luvun tarkoituksena 
on tarjota lukijalle yleiskuva työn myöhemmissä vaiheissa esitettyjen valintojen taustalla 
vaikuttavista perusteista.

Luvussa 3 käydään läpi sovelluksen arkkitehtuurilta ja sen toteutuksessa käytettäviltä 
työkaluilta toivottavia ominaisuuksia. Luvun tarkoituksena on antaa lukijalle lyhyt 
esittely niistä ominaisuuksista, joita pidetään merkittävänä yrityssovelluksen arkkitehtuurin 
kannalta ja joiden perusteella työssä tarkasteltavat sovelluskehykset on valittu.

Luvussa 4 on esitelty lyhyesti tarkasteltavaksi valitut sovelluskehykset. Tämän luvun 
jälkeen lukijalla pitäisi olla yleisen tason käsitys tarkasteltavaksi valittujen sovelluskehysten 
ominaisuuksista ja niiden vastaavuudesta aiemmissa luvuissa esitettyihin sovelluksen 
arkkitehtuurilta toivottuihin ominaisuuksiin.

Luvussa 5 esitellään työssä toteutettava referenssitoteutus ja sen pohjalta suoritettavat testit 
ja arvioinnit. Luvussa esitellään tarkemmin sekä referenssitoteutus että sen vertailukohtana 
toteutettava perinteisiä J2EE-menetelmiä hyödyntävä toteutus. Luvun tarkoituksena on 
esitellä tutkimusasetelma ja -menetelmät ja auttaa siten lukijaa arvioimaan tutkimustulosten 
sovellettavuutta eri tilanteissa.

Luvussa 6 esitellään referenssitoteutuksen pohjalta suoritettujen testien tulokset ja niistä 
selkeästi havaittavat eroavaisuudet eri toteutusvaihtoehtojen välillä. Luvun tarkoituksena 
on osoittaa kokeellisten tulosten perusteella tutkimuksen kannalta merkittävät erot 
sovelluskehyksiä hyödyntävän referenssitoteutuksen ja perinteiseen J2EE-arkkitehtuuriin 
pohjautuvan vertailutoteutuksen välillä. Tarkoituksena on esitellä tulokset lukijalle 
ilman niihin liittyviä johtopäätöksiä, mikä tarjoaa lukijalle mahdollisuuden tehdä omia 
päätelmiään tulosten perusteella.

Luvussa 7 tarkastellaan tuloksia edellistä lukua syvällisemmin ja esitetään tulosten pohjalta 
tarkempaa arviointia eri toteutusvaihtoehtojen ominaisuuksista. Luvussa arvioidaan myös 
tehtyä tutkimusta kokonaisuutena ja esitetään joitakin mahdollisia jatkotutkimuksen 
aiheita. Luvun tarkoituksena on esittää johtopäätöksiä eri toteutusvaihtoehtojen

'data access layer; se sovelluksen osa, joka vastaa tietokannan kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta
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soveltuvuudesta käytännön sovelluskehitystyöhön ja sovelluksen elinkaaren aikana 
tapahtuvaan ylläpitotyöhön.

Luvussa 8 esitetään lyhyt yhteenveto tehdystä työstä ja saavutetuista tuloksista. Luvun 
tarkoituksena on esittää työn keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset tiiviinä yhteenvetona.



Luku 2

Arkkitehtuurin ja työkalujen 
valinnassa huomioitavien tekijöiden 
esittely

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä niitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon 
yrityssovelluksen arkkitehtuuria ja sen toteutuksessa hyödynnettäviä työkaluja valittaessa. 
Näihin tekijöihin lukeutuu sekä korkeamman tason suunnitteluperiaatteita että erilaisten 
mallien toteuttamiseksi tarjolla oleva työkalutuki. Tässä luvussa on keskitytty valinnan 
taustalla vaikuttaviin yleisiin tekijöihin, jotka on syytä huomioida valintoja tehdessä. 
Näiden periaatteiden pohjalta muotoutuvat tarkemmat ratkaisuorientoituneet ominaisuudet 
on esitetty luvussa 3. Näiden ominaisuuksien pohjalta on puolestaan valittu tarkasteltavaksi 
joukko sovelluskehyksiä, jotka on esitelty tarkemmin luvussa 4.

Tämän luvun ensimmäisissä aliluvuissa esitellään lyhyesti arkkitehtuurin ja työkalujen 
valinnan taustalla olevia yleisiä periaatteita ja valintakriteerejä. Tämän jälkeen käydään 
lyhyesti läpi, miksi arkkitehtuurin valintaan kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota. 
Tämän jälkeen esitellään lyhyesti EJB-teknologia ja siihen pohjautuvan J2EE-ratkaisun 
puutteita, joiden takia halutaan lähteä tutkimaan vaihtoehtoista arkkitehtuurista ratkaisua. 
Lopuksi esitellään sovelluskehykset yleisellä tasolla, koska ne ovat tärkeässä asemassa 
vaihtoehtoisen ratkaisun löytämisessä EJB-pohjaiselle J2EE-arkkitehtuurille.

2.1 Valintoja ohjaavat yleiset periaatteet

Arthur ja Azadegan [2005] ovat tiivistäneet artikkelissaan hyvin sovelluskehityksen 
kannalta merkittävät tavoitteet. Vaikka artikkeli käsitteleekin ainoastaan web-sovellusten 
tekoa, ovat periaatteet yleistettävissä lähes sellaisenaan muunkin tyyppisiin 
yrityssovelluksiin. Heidän mukaansa sovelluskehityksen tavoitteena on tuottaa sovellus 
tarkasti (vaatimusten mukaisesti), taloudellisesti ja tehokkaasti. Näiden tavoitteiden 
täyttämiseksi on otettava huomioon lukuisia pienempiä yksittäisiä tekijöitä, kuten 
toteutuksen yksinkertaisuus, testattavuus ja siirrettävyys. Mitä tehokkaampaa kehittäminen 
ja koodin ylläpito on, sitä edullisemmaksi projekti tulee elinkaarensa aikana.

Pärjätäkseen nykyajan kilpailluilla, nopeatahtisilla markkinoilla, vaaditaan sovellukselta

6
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monenlaisia ominaisuuksia. Joitakin esimerkkejä tällaisista ominaisuuksista on listattu alla 
[Schmidt et ai., 2004]:

• Laajennettavuus. Sovelluksen on kyettävä tukemaan peräkkäisiä nopeita päivityksiä 
ja lisäyksiä uusien vaatimusten ratkaisemiseksi.

• Joustavuus. Sovelluksen on kyettävä tukemaan kasvavaa joukkoa mm. 
multimediatietotyyppeihin, tiedonvälitykseen ja palvelun laatuun liittyviä 
vaatimuksia.

• Siirrettävyys.1 Sovelluksen on tuettava edullisesti mm. eri käyttöjärjestelmiä 
asennusympäristön tarpeiden mukaisesti.

• Luotettavuus. Sovelluksen on oltava vakaa ja sen pitää sietää virhetilanteita.

• Skaalautuvuus. Sovelluksen pitää kyetä käsittelemään suurta joukkoa samanaikaisia 
asiakkaita ja kyetä toimimaan voimakkaasti vaihtelevien asiakasmäärien kanssa.

• Kohtuuhintaisuus. Sovelluksen kokonaiskustannukset kehityksen ja ylläpidon 
aikana eivät saa olla suhteettoman suuret.

Taulukko 2.1: Avoimen lähdekoodin sovellusten laatu verrattuna kaupallisiin 
kilpailijoihin [Methods & Tools, 2006]

Avoimen lähdekoodin sovellus verrattuna kaupalliseen 2006 2004
Samaa laatua 38% 32%
Tähän kysymykseen ei ole helppoa vastausta 22% 24%
Parempia laadultaan 20% 26%
Huonompia laadultaan 12% 13%
En käytä avoimen lähdekoodin työkaluja 6% 4%
En käytä kaupallisia työkaluja 2% 1%
Osallistujia 524 312

Edellä listattujen tavoitteiden saavuttamisessa voivat omalta osaltaan auttaa erilaiset 
sovelluskehykset. Avoimen lähdekoodin työkalujen ja sovelluskehysten käyttöä 
voidaankin nykyisin pitää enemmän sääntönä kuin poikkeuksena. Tarkempaa tietoa 
sovelluskehyksistä on esitetty luvussa 2.4. Avoimen lähdekoodin taustalla olevia ajatuksia 
on selvitetty ansiokkaasti artikkelissa [Raymond, 2006], mutta tässä työssä ei syvennytä 
avoimen lähdekoodin ominaisuuksiin tarkemmin. Joitakin arvioita avoimen lähdekoodin 
laadukkuudesta saadaan kuitenkin mm. Methods & Tools [2006]-lehden tekemästä 
kyselystä, jonka tulokset on esitelty taulukossa 2.1. Vaikka kysely koskikin ainoastaan 
avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia sovelluksia, kuten MySQL, Eclipse ja JBoss, voidaan 
tuloksia pitää suuntaa-antavina myös avoimen lähdekoodin sovelluskehyksille. Avoimen 
lähdekoodin sovelluskehysten kehitysprosessi on käytännössä vastaava kuin edellä 
mainituilla avoimen lähdekoodin työkaluillakin ja laajasti katsottuna sovelluskehyksiäkin 
voidaan pitää työkaluina, joita käytetään hyväksi sovelluksia tehdessä. Kyselyn tuloksista 
voidaan havaita, että suurin osa kyselyyn vastanneista on pitänyt avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoja laadullisesti yhtä hyvänä tai jopa parempana kuin kaupallisia ohjelmistoja. 
Vaikka kyseessä onkin vain verkkokysely, jonka tuloksia ei voida pitää kovinkaan 
luotettavina, voidaan näiden tulosten valossa todeta, että ei ole nähtävissä mitään selkeää

‘usein “haamuvaatimus”, jota ei käytännössä sittenkään tarvita
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syytä olla käyttämättä avoimen lähdekoodin ratkaisuja, mikäli niiden avulla voidaan 
saavuttaa merkittävää etua sovelluksen kehityksessä.

Avoimen lähdekoodin ratkaisuja on nykyisin tarjolla erittäin suuri määrä ja ilman hallittua 
valintaprosessia ajaudutaan helposti vaikeuksiin. Muun muassa seuraavia periaatteita on 
esitetty ongelmien välttämiseksi avoimen lähdekoodin ratkaisujen integroinnissa [Johnson 
ja Hoeller, 2004]:

• Minimoi käytettävien tuotteiden ja teknologioiden lukumäärä, olivat ne sitten 
kaupallisia tai avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Vaikka jokainen uusi tuote voi 
ratkaista jonkin tietyn ongelman hyvin, niin se monimutkaistaa kokonaisratkaisua 
koko projektin elinkaaren ajan. Etsi tuotteita, jotka tarjoavat lisäarvoa koko projektin 
ajaksi ja käytä yhdenmukaista lähestymistapaa koko projektissa.

• Pyri yhdistämään avoimen lähdekoodin ratkaisuja vain jos ne ovat jo entuudestaan 
toimivaksi tunnettu yhdistelmä. Ei kannata olla koekäyttäjä ilman hyvää syytä.

• Ellei välttämättä tarvitse uusimpia ominaisuuksia, kannattaa päivittää käytössä olevat 
sovelluskehykset omassa aikataulussa, eikä jokaisen avoimen lähdekoodiprojektin 
aikataulussa sitä mukaa kun päivityksiä tulee.

• Käytä hyvin dokumentoituja sovelluskehyksiä. Hyvä dokumentointi auttaa siinä, ettet 
tarvitse syvällistä tuntemusta sovelluskehysten sisäisestä toiminnasta, jotta voisit 
käyttää niitä tehokkaasti ja ylläpitää sovelluksiasi.

• Suosi sovelluskehyksiä, jotka minimoivat riippuvuudet omasta sovelluskoodista 
sovelluskehykseen. Tämä auttaa välttämään lukkiutumisen tiettyyn 
sovelluskehysvaihtoehtoon ja vähentää ylimääräistä työtä kun sovellus päivitetään 
käyttämään sovelluskehyksen uutta versiota. Lisäksi se yleensä yksinkertaistaa 
testausta.

• Älä pidä avoimen lähdekoodin ratkaisua ilmaisena vaihtoehtona vaan teknisenä 
valintana. Harkitse kaupallisen tuen ostamista projektin kannalta kriittisille avoimen 
lähdekoodin tuotteille.

• Ota lisäksi huomioon jokaisen käyttöön otettavan avoimen lähdekoodin tuotteen 
elinkelpoisuus arvioimalla mm. kehittäjien lukumäärää, käyttäjäyhteisön kokoa, 
dokumentaation laatua, avoimien bugien lukumäärää ja tarkastustahtia sekä 
kommunikaatiota keskustelualueilla ja postituslistoilla.

Edellä esitettyjä periaatteita on pyritty huomioimaan mahdollisuuksien mukaan luvussa 4 
esitettyjen sovelluskehysten valinnassa.

2.2 Arkkitehtuurin merkitys

Sovelluksen arkkitehtuurin keskeisen aseman takia vaikuttaa sen valinta yleensä 
tuottavuuteen enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä sovelluksen kehityksessä. 
Yksi parhaista tavoista tuottavuuden parantamiseksi on mahdollisimman yksinkertaisen 
arkkitehtuurin löytäminen siten, että se kuitenkin täyttää asiakkaan tarpeet ja toteuttaa 
halutut J2EE-vaatimukset [Arthur ja Azadegan, 2005]. Toisaalta laajennettavissa oleva
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arkkitehtuuri on suuremmassa mittakaavassa tapahtuvan uudelleenkäytön kulmakivi 
[Hakala et ai., 2001], Tällainen arkkitehtuuri voidaan toteuttaa oliopohjaisena 
sovelluskehyksenä, joita käsitellään tarkemmin luvussa 2.4.

Alla on listattu joitakin asioita, jotka on tärkeää ottaa huomioon arkkitehtuurien arvioinnissa 
ja eri toteutusvaihtoehtojen tarkastelussa [Johnson ja Hoeller, 2004]:

• Yksinkertaisuus (simplicity). Arkkitehtuurin ja toteutuksen pitäisi aina olla 
mahdollisimman yksinkertaiset. Erityisesti yksinkertaisten ongelmien tapauksessa 
monimutkaisuus pitäisi aluksi minimoida siihen, mikä on tarpeen nykyisten 
vaatimusten täyttämiseksi, eikä tehdä toteutuksesta tarpeettoman monimutkaista. 
Kohtuullisen ennalta-arvattavat vaatimukset on hyvä huomioida, mutta kaikkiin 
mahdollisiin tuleviin vaatimuksiin varautuminen on haitallista, koska on 
todennäköistä ettei niille koskaan tule olemaan tarvetta. Jos jossain vaiheessa 
näille ominaisuuksille olisikin tarvetta, ei silti ole mahdollista tietää niiden tarkkaa 
sisältöä ja siksi niihin varautuminen jo nyt ei todennäköisesti olisi yhtään sen 
halvempaa tai helpompaa kuin niiden toteutus myöhemmin. Yksi XP:n opeista on 
se, että on usein kustannustehokkaampaa, ja tuottaa todennäköisemmin laadukkaan 
toteutuksen, kun ei yritä ratkaista kaikkia kuviteltavissa olevia ongelmia etukäteen 
[Wells, 1999]. On tärkeää, että on yksinkertainen arkkitehtuuri, joka skaalautuu 
ylöspäin. Sen sijaan on haitaksi, jos on monimutkainen arkkitehtuuri, joka ei kykene 
skaalautumaan alaspäin vastaamaan yksinkertaisiin vaatimuksiin.

• Tuottavuus (productivity). J2EE-kehittäjät käyttävät tyypillisesti liikaa aikaa 
toissijaisten asioiden kanssa kamppailemiseen, kun heidän pitäisi keskittyä 
liiketoimintatoiminnallisuuteen. Tuottavat tiimit ovat kustannustehokkaita ja tarjoavat 
eniten arvoa sidosryhmille (stake-holders).

• Oliosuuntautuneisuus (object orientation). Oliosuuntautunut suunnittelu on 
tärkeämpi kuin yksittäiset teknologiat, kuten J2EE tai EJB. Teknologiavalintojen 
ei pitäisi antaa rajoittaa mahdollisuuksia käyttää oikeaoppista oliosuuntautunutta 
suunnittelua (true object-oriented design).

e Vaatimusten ensisijaisuus (primacy of requirements). Sovelluksen arkkitehtuurin 
pitäisi olla liiketoimintavaatimusten, eikä kohdeteknologian ohjaama. Usein 
J2EE-sovelluksia toteutettaessa kehittäjät olettavat haamuvaatimuksia, kuten tuki 
hajautetulle tietokannalle tai tuki monelle eri tyyppiselle asiakasohjelmistolle. Kaikki 
tällaiset ylimääräiset ominaisuudet maksavat ja niitä ei pitäisi toteuttaa ilman hyvää 
syytä.

• Empiirinen prosessi (empirical process). Päätöksiä ohjaavat usein mielipiteet, 
joita ei välttämättä osata edes perustella tai joille ei löydy todisteita tueksi. Tähän 
auttaa kun “kysyy tietokoneelta” eli toteuttaa pystysuuntaisen siivun arkkitehtuurista 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämän avulla voidaan arvioida mm. 
suorituskykyä, kehityksen vaikeutta (oliko kehityksen monimutkaisuus suhteessa 
vaatimuksiin, vaadittiinko erityisiä kikkoja, onko toistettavissa) ja ylläpidettävyyttä 
(kuinka vaikeaa on lisätä tähän arkkitehtuurisiivuun uusia ominaisuuksia).

• Testattavuus (testability). Tehokkaiden yksikkötestien kirjoittaminen sovellukselle 
ei riipu pelkästään käytettävissä olevista resursseista, vaan huonosti suunniteltu 
arkkitehtuuri saattaa haitata pahasti niiden toteutusta. Koodi, joka on vaikeasti 
testattavaa, on usein myös vaikeaa muokata, uudelleenkäyttää ja refaktoroida.
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Arkkitehtuurin kannalta yksi merkittävimmistä tavoitteista on vastuualueiden erottelu 
(separation of concerns). Kuten Richardson [2006] toteaa artikkelissaan, on vastuualueiden 
erottelu yksi vanhimmista tietotekniikan käsitteistä. Alkuperäisen termin esitteli Dijkstra 
jo vuonna 1974. Käsite on tärkeä, koska sen avulla on mahdollista yksinkertaistaa 
ohjelmistoja, tehden ne helpommaksi kehittää ja ylläpitää. Yleensä vastuualueiden erottelu 
toteutetaan jakamalla sovellus komponentteihin. On olemassa kuitenkin niin sanottuja 
läpileikkaavia ominaisuuksia, jotka liittyvät monen eri komponentin toiminnallisuuksiin. 
Tämän tyyppisiä vastuualueita ei voida käsitellä perinteisin modularisoinnin menetelmin 
ja ne voivat siten tehdä sovelluksesta monimutkaisemman ja vaikeamman ylläpitää. 
Näihin ongelmiin on esitetty ratkaisuksi erityisesti viime aikoina suosiota saavuttanutta 
aspektiohjelmointia, joka esitellään tarkemmin luvussa 3.3.

Kuten todettua, on arkkitehtuurin vaikutus sovelluksen lopulliseen suorituskykyyn erittäin 
merkittävä, mutta sen muuttaminen jälkikäteen on valitettavasti hyvin vaikeaa. Tästä 
syystä myös arkkitehtuuria olisi kyettävä testaamaan ennen täysimittaisen kehitystyön 
alkua. Yksinkertainen, mutta käytännössä varsin hyvin toimiva menetelmä on yllä olevassa 
listassakin esitetty “koneelta kysyminen”, jossa toteutetaan yksinkertainen pystysuuntainen 
siivu arkkitehtuurista [Johnson ja Hoeller, 2004]. Vastaavanlaista menettelyä ehdotetaan 
myös toisessa artikkelissa, jossa todetaan, että riittävällä prototyyppien käytöllä voidaan 
varmistaa arkkitehtuurin kykenevän täyttämään vaaditut suorituskykyvaatimukset [Gorton 
ja Liu, 2003]. Tätä menetelmää noudattaen on toteutettu tämänkin työn kokeellinen, luvussa 
5 tarkemmin esitelty, osuus.

2.3 J2EE-standardi ja EJB

Sun Microsystemsin J2EE-standardi on tarkoitettu Java-pohjaisille palvelinsovelluksille. 
Standardi määrittelee komponenttipohjaisen lähestymistavan yrityssovellusten 
(enterprise applications) kehittämiseen, mahdollistaen komponenttien uudelleenkäytön 
palvelinpäässä. EJB-arkkitehtuuri puolestaan määrittelee ohjelmointimallin hajautettujen, 
oliopohjaisten, palvelinpään sovellusten toteuttamiseksi J2EE-standardin mukaisesti. 
J2EE-standardin mukainen sovelluspalvelin tarjoaa EJB-säiliön (container), joka hallinnoi 
sovelluskomponenttien suoritusta. Kun asiakas kutsuu palvelimella olevaa komponenttia, 
luo EJB-säiliö automaattisesti tarvittavat instanssit tarpeellisista komponenteista. EJB-säiliö 
vastaa komponentin puolesta myös resurssien hallinnasta ja mahdollisesta yhteistyöstä 
ulkopuolisten järjestelmien kanssa. Näin ollen EJB-komponentti on täysin riippuvainen 
EJB-säiliöstä ja sitä ei voi suorittaa itsenäisesti. [Gorton ja Liu, 2003]

Teknisesti EJB-arkkitehtuuri perustuu niin sanottuihin “bean”-komponentteihin, joiden 
kaksi perustyyppiä ovat entity-beanit ja session-beanit. Entity-beanit on tarkoitettu 
olioiden tietojen muuntamiseksi vastaamaan tietokannassa olevia tauluja siten, että 
yleensä yksi beanin instanssiolio vastaa yhtä riviä tietokannassa. Beanin kehittäjä 
voi itse käsitellä olioiden tallentamiseen liittyvät toiminnallisuudet, jolloin puhutaan 
BMP:stä (bean-managed persistence) tai antaa EJB-säiliön vastata tallentamisesta, jolloin 
puhutaan CMP:stä (container-managed persistence). Kun entity-bean käyttää BMP:tä, 
joutuu toteuttaja kirjoittamaan tarvittavat SQL-lauseet itse ohjelmakoodiin ja hän käyttää 
ainoastaan EJB-säiliön yhteydenhallinta- ja transaktio-ominaisuuksia. CMP:tä käytettäessä 
sen sijaan kirjoitetaan erilliseen, yleensä XML-muotoiseen, kuvaustiedostoon muunnos 
olion ominaisuuksien ja tietokannan taulujen sarakkeiden välille. Tätä kuvaustiedostoa 
käyttäen EJB-säiliö luo itse tarvittavat SQL-lauseet ja vastaa tietokannan eheydestä.
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Session-beanit voidaan puolestaan jakaa kahteen päätyyppiin, tilallisiin ja tilattomiin 
beaneihin. Näistä tilalliset bean it on tarkoitettu pääasiassa tilapäisten olioiden tietojen 
esittämiseen, kuten verkkokauppasovelluksen ostoskärryn tilan säilyttämiseen, ja tilattomat 
beanit ainoastaan toimintojen suorittamiseen, koska ne eivät pidä sisällään tietoja olion 
tilasta. [Cecchet et ai., 2002]

kutsuu

sieppaa

asiakas

transaktio-,
tietoturva-,

tiedontallennus-
määrittelyt

XML-
kuvaustiedosto

tiedontallennus

transaktioiden
hallinta

tietoturva

sovelluspalvelin / 
EJB-sovelluskehys

Kuva 2.1: EJB-mallin mukainen läpileikkaavien ominaisuuksien käsittely [Richardson, 
2006]

Ennen kuin EJB tuli käyttöön, joutuivat kehittäjät kirjoittamaan itse tarvittavan koodin 
mm. transaktioiden hallintaan, käyttäjien tunnistautumiseen ja tietojen tallennukseen. 
Tämä koodi oli erittäin virheherkkää ja aikaa vievää kirjoittaa, minkä lisäksi se 
johti usein näiden toiminnallisuuksien sekoittumiseen varsinaisen liiketoimintalogiikan 
kanssa. EJB-teknologiaa käytettäessä tarvitaan vain XML-muotoinen kuvaustiedosto, 
jossa voidaan määritellä halutut transaktio-, tietoturva- ja tiedontallennusominaisuudet. 
Kuvassa 2.1 esitellään EJB-mallin mukainen läpileikkaavien ominaisuuksien käsittely. 
EJB-sovelluskehys lukee kuvaustiedostoa ja toteuttaa siinä vaaditun toiminnallisuuden 
yleensä sieppaamalla komponenttiin tulevia kutsuja ja suorittamalla ylimääräistä koodia, 
joka käsittelee läpileikkaavan ominaisuuden. Esimerkiksi transaktioiden hallinta on yleensä 
hoidettu kuvaustiedoston kautta EJB-sovelluksissa ja tämä poistaa tarpeen kirjoittaa 
itse transaktioiden hallintaan tarkoitettua koodia, joka yleensä sotkeutuisi jokaisen 
liiketoimintakomponentin koodiin. EJB-sovelluskehys sieppaa EJB:hen kohdistuvat kutsut 
ja vastaa transaktioiden aloittamisesta, lopettamisesta ja peruuttamisesta tarpeen mukaan. 
[Richardson, 2006]

Siitä huolimatta, että J2EE on onnistunut menestyksekkäästi standardoimaan 
vuorovaikutuksen matalan tason järjestelmien kanssa, on J2EE käytännössä 
epäonnistunut tarjoamaan tyydyttävää ohjelmointimallia sovelluksille. Esimerkkejä 
tästä ovat muun muassa Java Transaction API, JNDI ja Javan sanomanvälityspalvelu,
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jotka ovat kaikki suunniteltu lähinnä kyseisten palvelujen tuottajien näkökulmasta. 
Sovelluskehittäjien näkökulmasta ne sen sijaan johtavat liian monimutkaiseen 
koodiin, jotta niitä voisi hyödyntää suoraan sovelluskoodissa. Vastaavasti JDBC 
yksinkertaistaa tietokantayhteyksien käsittelyä ja tukee melko hyvin Java-koodin 
siirrettävyyttä eri tietokantojen välillä, mutta sen ohjelmointimalli on vaivalloinen suoraan 
sovelluskoodissa käytettynä ja johtaa helposti virheisiin erityisesti poikkeusten käsittelyssä 
ja tietokantayhteyksien hallinnassa. J2EE:n ytimessä olevat EJB:t ovat myös osoittautuneet 
käytännössä pettymykseksi. Ne mm. vaikeuttavat yksikkötestausta ja rajoittavat Javan 
perintämekanismin käyttöä pakottaen usein Javan ainoan perintämahdollisuuden 
käytettäväksi jonkin EJB-peruskomponentin laajentamiseen. [Johnson, 2005a].

Yksi suurimmista EJB-teknologian ongelmista on se, että EJB:t asettavat tiukkoja 
vaatimuksia niiden komponenttimallin toteuttaville luokille. EJB 1.0- ja 2.0-versioiden 
mukaisten komponenttien pitää toteuttaa EJB-sovelluskehyksen määrittelemiä rajapintoja ja 
ne joutuvat usein kutsumaan EJB-sovelluskehyksen API:a suoraan. Tämä kytkee ne tiiviisti 
yhteen EJB-sovelluskehyksen kanssa, mikä johtaa esimerkiksi siihen, että vastuualueiden 
erottelu ei käytännössä toteudu. Vaikka läpileikkaavia ominaisuuksia, kuten transaktioiden 
hallinta, on määritelty erillisessä kuvaustiedostossa, on ne silti otettava huomioon 
liiketoimintalogiikkaa kehitettäessä. Esimerkiksi tallennettavaa EJB-komponenttia 
ei voi helposti testata ilman tietokantaa ja kun halutaan testata komponentin 
liiketoimintalogiikkaa, joudutaan pakosti miettimään samalla tietokantamallia. Näin 
ollen EJB-malli omalta osaltaan estää työskentelemästä yhden vastuualueen parissa 
kerrallaan. Ongelmaa pahentaa entisestään se, että liiketoimintalogiikka ei välttämättä ole 
siirrettävissä eri sovelluskehyksen versioiden välillä. Vaikka EJB on standardi, on se silti 
muuttunut epäyhteensopivasti historiansa aikana nopeassa tahdissa. Sekä versioiden 1.0 ja 
2.0 että versioiden 2.0 ja 3.0 välillä on ollut merkittäviä ja epäyhteensopivia muutoksia. 
Jotta voisi hyödyntää uusien versioiden uusia ja parannettuja ominaisuuksia, on monessa 
tapauksessa joutunut kirjoittamaan komponentit osittain tai jopa kokonaan uusiksi. Tämä 
voi olla melko haastavaa ja kallista, mikäli EJB-sovelluksen käyttöikä on enemmän kuin 
vain pari vuotta. [Richardson, 2006]

Monet muutkin ovat törmänneet ongelmiin EJB:den kanssa. Cecchet et ai. [2002] 
toteavat artikkelissaan, että vaikka EJB-komponentteja on suhteellisen helppo kirjoittaa, 
voi beanien lukumäärä nousta melko suureksi, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti kehityksen 
vaatimaan aikaan ja ylläpitokuluihin. He nostavat esiin myös yhteensopivuusongelmat 
eri säiliöiden välillä, mikä huonontaa sovelluksen siirrettävyyttä ja yhteensopivuutta. 
Samassa artikkelissa he toteavat session-beanien suorituskyvyn olevan verrattavissa 
pelkällä Java Servlet-teknologialla tehtyyn toteutukseen, mutta kaikkien muiden 
EJB-pohjaisten toteutusten suoriutuvan selvästi huonommin. Erityiseksi ongelmaksi 
näyttävät muodostuvan entity-beanit riippumatta siitä onko ne toteutettu BMP- vai 
CMP-pohjaisesti. Arthur ja Azadegan [2005] puolestaan korostavat artikkelissaan EJB:den 
olevan erittäin monimutkaisia ja vaativan EJB-säiliön, mikä tarkoittaa käytännössä 
niiden vaativan raskaan sovelluspalvelimen. Toisaalta mahdollisuus koota sovelluksia 
komponenteista on houkutteleva ajatus [Gorton ja Liu, 2003], Tässä käytössä yksi 
tärkeä tavoite on kyetä ennustamaan sovelluksen suorituskyky jo ennen sen toteutusta. 
EJB-toteutuksissa tämä muodostuu kuitenkin merkittäväksi ongelmaksi. EJB-toteutuksessa 
komponenttimalli ja sovelluslogiikka on kytkeytynyt tiiviisti yhteen, eikä kummankaan 
suorituskykyä voi mitata itsenäisesti. Eri EJB-toteutusten suorituskyky vaihtelee suuresti, 
joten EJB-arkkitehtuurin suorituskyvyn ennustaminen ennalta on hyvin vaikeaa. Liu et ai. 
[2002] ovat vertailleet artikkelissaan eri EJB-arkkitehtuurivaihtoehtojen suorituskykyä. 
Heidän havaintonsa tukevat jo edellä esitettyä käsitystä erityisesti entity-beanien heikosta
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suorituskyvystä ja kevyemmän ratkaisun tarjoavien session-beanien selvästi paremmasta 
suorituskyvystä. Tämä tukee käsitystä, että kevyempi ja yksinkertaisempi ratkaisu 
mahdollistaa paremman suorituskyvyn raskaampaan verrattuna. Kokemus on osoittanut, 
että EJB:t aiheuttavat enemmän kustannuksia ja vähemmän hyötyä kuin alunperin arveltiin, 
ja niiden on todettu aiheuttavan ongelmia erityisesti seuraavilla osa-alueilla [Johnson ja 
Hoeller, 2004]:

• Eivät välttämättä vähennä monimutkaisuutta vaan tuovat mukanaan paljon 
tarpeetonta monimutkaisuutta.

• Entity-beanit tiedon tallentamiseksi ovat suurelta osin epäonnistunut teknologia.

• Sovellus, joka käyttää EJB:tä on tyypillisesti hankalammin siirrettävissä 
sovelluspalvelimien välillä kuin sovellus, joka käyttää muita J2EE-teknologioita.

• Vaikka EJB:t lupaavat olevansa ratkaisu skaalautuvuuteen, ovat EJB-järjestelmät 
usein suorituskyvyltään heikkoja ja eivät välttämättä skaalaudu hyvin ylöspäin.

• EJB:t voivat tehdä yksinkertaisista asioista vaikeita. Esimerkiksi 
Singleton-suunnittelumalli [Wikipedia, 2007c] on vaikea toteuttaa EJB:llä.

Vastaavaan johtopäätökseen on päätynyt myös Tate haastattelussa, jossa häneltä kysyttiin 
suurimman suorituskyvyn parannuksen tarjonneesta muutoksesta tekemissään projekteissa. 
Tähän Tate vastasi: “Me hylkäsimme EJB:t ja siirryimme käyttämään yksinkertaista 
POJO-ratkaisua.” [Java Performance Tuning, 2007]. Täten mainitsemaa POJO-mallia on 
käsitelty tarkemmin luvussa 3.1.

Vaikka edellä esitetyt ongelmat koskevatkin pääasiassa EJB-versioita 1.0 ja 2.0, 
niin myös uusinta EJB-versiosta 3.0 on kritisoitu. Uusi EJB 3.0-standardi pohjautuu 
POJO-ohjelmointimalliin, eikä enää vaadi komponenttien toteuttavan EJB-rajapintoja ja 
niiden tarvitsee vain harvoin kutsua EJB API:a. Tämän tuloksena EJB-komponentit ovat 
aiempaa vähemmän kytköksissä EJB 3.0-sovelluskehykseen ja niiden kehittäminen on 
merkittävästi aiempaa helpompaa. Avoimen lähdekoodin sovelluskehykset, kuten Spring 
ja Hibernate, tarjoavat kuitenkin monipuolisemman joukon ominaisuuksia [Richardson, 
2006]. Toisaalta EJB 3.0 yrittää standardoida muun muassa riippuvuuksien syötön 
(dependency injection), mutta sen hyöty on kyseenalainen, kun näyttää siltä, että se 
väistämättä johtaa samalla tärkeiden ominaisuuksien menettämiseen avoimen lähdekoodin 
ratkaisuihin verrattuna [Johnson, 2005a], Edellä mainittuja avoimen lähdekoodin 
sovelluskehyksiä on käsitelty tarkemmin luvussa 4.

Kaikki edellä esitetyt ongelmat saavat kyseenalaistamaan EJB:den käytön mielekkyyden 
J2EE-sovellusta toteutettaessa. Monet saattavat ihmetellä mitä J2EE:stä jää jäljelle 
ilman EJB:tä, mutta on tärkeä muistaa, että J2EE on paljon enemmän kuin EJB. 
J2EE:ssä on pohjimmiltaan kysymys standardoinnista joukolle yrityssovelluspalveluja, 
kuten transaktioiden hallinta, resurssien hallinta ja JNDI [Johnson ja Hoeller, 2004], J2EE:n 
todellinen voima on näissä palveluissa. EJB sen sijaan on vain yksi keino käyttää kyseisiä 
palveluja tietyn määritellyn komponenttimallin kautta. Vaihtoehtoisesti tämän voi tehdä 
myös kirjoittamalla itse koodia, joka käyttää kyseisiä palveluja suoraan tai vielä helpommin 
hyödyntämällä hyväksi todettuja kirjastoja ja sovelluskehyksiä, jotka abstraktoivat kyseisten 
palvelujen käytön aiheuttamatta silti EJB:den monimutkaisuutta. Toisaalta on esitetty, että 
J2EE-sovelluksen tärkeimmät osakokonaisuudet ovat esityskerros, liiketoimintapalvelujen 
kerros ja tiedonsaantikerros, ja vähintään nämä kolme kerrosta pitää olla toteutettuna,
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jotta sovellusta voitaisiin pitää J2EE-yhteensopivana [Arthur ja Azadegan, 2005], Näiden 
määritelmien valossa on selvää, että J2EE-sovelluksen ei tarvitse välttämättä pohjautua 
EJB-teknologiaan, ja aiemmin tässä luvussa esitettyjen ongelmien johdosta on jopa 
suositeltavaa pyrkiä etsimään parempi toteutusteknologia. Tässä työssä vaihtoehtoiseksi 
toteutusteknologiaksi on valittu kevyitä sovelluskehyksiä hyödyntävä J2EE-arkkitehtuuri.

2.4 Sovelluskehykset

Yksinkertaisimmassa muodossaan sovelluskehyksiä on ollut olemassa jo pitkään. Mikä 
tahansa koodikokonaisuus, kuten kirjastoluokka, joka vähentää kehitysaikaa tulevilta 
projekteilta olemalla uudelleenkäytettävä, on eräänlainen sovelluskehys. Kirjastot ovat 
kuitenkin yleensä keskittyneitä yhteen tiettyyn osa-alueeseen, kuten grafiikan tuottamiseen 
tai liukulukulaskentaan. Sovelluskehitykseen suunnatut sovelluskehykset ovat sen sijaan 
laajemmin sovellettavissa koko viimeistellyn sovelluksen kehitysprosessiin ja ne koostuvat 
usein monesta eri toiminnallisuusalueesta. [Nash, 2003]

Sovelluskehysten päätarkoitus on auttaa ja helpottaa sovelluskehitysprosessia. Niiden pitäisi 
auttaa kehittämään sovellus nopeasti ja helposti ja tuottaa ensiluokkainen, viimeistelty 
sovellus. [Nash, 2003]

Kuten jo edellä todettiin, sovelluskehykset eivät ole mikään uusi käsite. Esimerkiksi 
jo vuonna 1996 Sparks et ai. [1996] kirjoittivat sovelluskehyksistä artikkelissaan. 
He erottelevat sovelluskehykset kutsuttaviin ja kutsuviin sovelluskehyksiin ja toteavat 
kutsuvien sovelluskehysten noudattavan niin kutsuttua Hollywood-periaatetta: “Älä soita 
meille, me soitamme sinulle.”. Tähän periaatteeseen perustuu useimpien nykyaikaisten 
sovelluskehysten toiminta.

Sovelluskehykset toimivat usein sovelluksen pääohjelmana ja vastaavat sovelluksen 
suorittamisesta ja sen toiminnan ohjaamisesta [Johnson ja Foote, 1988], Tämä käänteinen 
hallinta (inversion of control) mahdollistaa sovelluskehyksen toiminnan laajennettavana 
luurankona, jolloin sovelluskehyksen käyttäjän tuottamat komponentit muokkaavat 
sovelluskehyksen avulla toteutetun kokonaisuuden yksittäisen sovelluksen tarpeiden 
mukaiseksi. Enemmän tietoa käänteisestä hallinnasta löytyy luvusta 3.2.

Edellisessä kappaleessa esitettiin sovelluskehysten toimivan luurankona, jota kehittäjät 
täydentävät omilla komponenteillaan. Toisaalta sovelluskehys on uudelleenkäytettävä 
suunnitelma, joka tarvitsee ohjelmistokomponentteja toimiakseen ja sovelluskehyksen 
käyttäjän on tuotettava ohjelmistokomponentit, joita sovelluskehys kutsuu [Murray 
et ai., 2004], Tämä on erona työkalupaketteihin tai ohjelmistokirjastoihin, joita 
ohjelmistokomponentit kutsuvat itse. On huomioitava, että sovelluskehyksen vaatimat 
ohjelmistokomponentit voivat olla muutakin kuin varsinaista ohjelmakoodia. Useat 
sovelluskehykset käyttävät esim. erilaisia kuvaustiedostoja sovelluksen toiminnallisuuden 
määrittelyssä.

Sovelluskehysten käyttöön sovelluksen suunnittelun apuvälineinä viittaavat myös Fayad 
ja Schmidt [1997] artikkelissaan, jossa he toteavat sovelluskehysten hyödyntävän 
tavallisesti useita tunnettuja suunnittelumalleja ja tuovan ne yhdenmukaisesti käyttöön 
koko sovelluksen läpi. Sovelluskehysten kahteen perushyötyyn viittaa myös Nash [2003] 
kirjassaan, jossa hän toteaa sovelluskehysten tarjoavan hyödyllisiä suunnittelumalleja ja 
rakennetta sovelluskehitysprojektille ja toisaalta tarjoavan säiliön toimintaympäristöksi
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itse kehitetyille komponenteille. Nash korostaa sovelluskehysten tarjoamaa rakennetta 
jopa enemmän kuin niiden tarjoamia työkaluja: “Vaikka sovelluskehykset tarjoavatkin 
usein voimakkaat työkalut sovelluksen kehittämiseen, tarjoavat niiden tarjoamat 
suunnittelumallit ja rakenne usein suurimman parannuksen sovelluksen kehitykseen. 
Erityisesti kokemattomammille kehittäjille on etua kun voi keskittyä vain kehitteillä olevaan 
sovellukseen, eikä tarvitse yrittää selvittää laajemmassa mittakaavassa mikä toimii ja mikä 
ei.” [Nash, 2003],

Kuten edellisistä kappaleista voidaan huomata, on sovelluskehyksillä monta erilaista 
määritelmää ja käyttötarkoitusta. Tässä työssä tarkastellaan sovelluskehyksiä ensisijaisesti 
niiden tarjoaman kokonaisarkkitehtuurin kannalta, mutta jossain määrin myös niiden 
tarjoamien toiminnallisuuksien suorituskyvyn kannalta. Erityisesti arkkitehtuuri pyritään 
rakentamaan niin sanottujen “tunkeilemattomien” eli kutsuvien sovelluskehysten varaan, 
jotta varsinainen liiketoimintalogiikka pysyy riippumattomana sovelluskehyksistä.

Sovelluskehitysprojektit on tärkeää pitää mahdollisimman yksinkertaisina. Vaikka 
sovelluskehykset joskus ovatkin itsessään melko monimutkaisia, tuovat ne silti 
yksinkertaisuutta kehitykseen jakamalla ongelma-alueen erillisiin osiin. Jokainen näistä 
erikseen ja yhdenmukaisesti käsiteltynä mahdollistaa selkeämmän kokonaisratkaisun, kuin 
jos niitä olisi käsitelty yhtenä kokonaisuutena sisäkkäisine riippuvuuksineen. Toisaalta 
sovelluskehysten tarjoama rakenne mahdollistaa helpon rinnakkaiskehityksen, koska 
useampi kuin yksi kehittäjä voi työskennellä eri osien parissa tietäen, että osat sopivat 
myöhemmin yhteen. Myös projektin suunnitteluvaihe nopeutuu, kun voi keskittyä enemmän 
sovelluskohtaisiin asioihin kuin yleiseen sovelluksen infrastruktuuriin. [Nash, 2003]

Sovelluskehyksien käyttöön pohjautuvaa lähestymistapaa sovelluskehitykseen pidetään 
soveliaana jopa ohjelmistokehityksen aloittelijoille. Aloittelijoilla on tapana tehdä kaikki 
alusta alkaen ja “keksiä pyörä uudelleen” monta kertaa. Sovelluskehysten käytön 
avulla heitä voidaan kuitenkin ohjata oikean oliosuuntautuneen suunnittelun suuntaan 
ja auttaa tuottamaan sovelluksia, joita voidaan ylläpitää helposti [Demuth et ai., 
2002]. Keskiverto-ohjelmoijat myös kykenevät sovelluskehysten avulla kehittämään 
sovelluksia hienostunutta arkkitehtuuria käyttäen. Tämän merkitystä korostaa entisestään 
se, että projektin suunnittelu- ja arkkitehtuurivaiheissa tehdyt virheet korostuvat yleensä 
myöhemmin ja osoittautuvat paljon kalliimmiksi korjata kuin toteutusvaiheessa syntyvät 
koodausvirheet [Hancock, 2000], Sovelluskehyksen tarjoama rakenne ja suunnittelumallit 
varmistavat, että projekti rakennetaan vakaalle pohjalle ja siten ne auttavat osaltaan 
välttämään näitä ongelmia [Nash, 2003],

Sovelluskehysten käyttäminen ei aina ole kuitenkaan aivan yksinkertaista. 
Sovelluskehyksen käyttämiseksi kehittäjän on mm. ymmärrettävä mitä sovelluskehys 
tekee (sovelluskehyksen semantiikka), mitkä komponentit on tarjottava sovelluskehyksen 
ottamiseksi käyttöön (sovelluskehyksen ja sen komponenttien väliset rajapinnat) ja miten 
sovelluskehys käynnistetään (sovelluskehyksen syntaksi) [Murray et ai., 2004], Näiden 
asioiden hahmottamisessa on sovelluskehyksen dokumentaatiolla ratkaiseva merkitys.

Kolme tärkeää sovelluskehyksen dokumentaation osa-aluetta ovat: tarkoitus, käyttöohje 
ja suunnittelumallit. Sovelluskehyksen tarkoituksen pitäisi olla kommunikoitu siten, että 
kehittäjät voivat valita oikeat osat tiettyä tehtävää varten. Vastaavasti käyttöohjeen 
avulla osia voidaan käyttää oikein ja suunnittelumallien kuvaukset mahdollistavat 
sovelluskehyksen käytön ja tarvittaessa muokkaamisen siten, että sovelluskehyksen rakenne 
pysyy yhdenmukaisena. [Johnson, 1992]
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Hieman toisenlaisen lähestymistavan sovelluskehysten dokumentaatioon esittävät Shull 
et ai. [2000], jotka arvioivat artikkelissaan esimerkkien merkitystä sovelluskehyksen 
käytössä. Heidän tutkimuksensa tulokset viittaavat siihen, että esimerkit ovat tehokas 
oppimismenetelmä erityisesti niille, jotka ovat vasta aloittamassa sovelluskehyksen 
käytön opettelua. Mahdollisia ongelmia voi kuitenkin aiheuttaa mm. tietyn pienen 
toiminnallisuuden löytäminen isommasta esimerkistä, epäyhdenmukainen esimerkkien 
rakenne ja suunnittelupäätösten perustelujen puuttuminen esimerkkien dokumentaatiosta. 
Esimerkkien käyttö ainoana dokumentaationa voi kuitenkin johtaa siihen, että kehittäjät 
eivät käytä muita toiminnallisuuksia kuin niitä, jotka löytyvät esimerkeistä ja kehittäjät 
eivät mahdollisesti ymmärrä järjestelmää niin syvällisellä tasolla, että he voisivat toteuttaa 
sen tarvittaessa puhtaalta pöydältä. Näin ollen esimerkkien käyttö sovelluskehysten 
dokumentointina ei ole yksinään riittävää, mutta niiden käytöllä kehityksen aloituspisteenä 
on kuitenkin enemmän etuja kuin haittoja, ja mikäli on löydettävissä soveltuva esimerkki, 
on sen muokkaaminen usein tehokkaampaa kuin puhtaalta pöydältä aloittaminen. 
Esimerkkien käyttö dokumentoinnin apuvälineenä ei ole myöskään mikään uusi ajatus, 
sillä jo vuonna 1995 julkaistussa artikkelissa korostetaan esimerkkien merkitystä 
sovelluskehysten arkkitehtuurin ymmärtämisessä [Gangopadhyay ja Mitra, 1995], mikä 
puolestaan on avainasemassa sovelluskehysten uudelleenkäytön suhteen. Toisaalta on 
todettu, että sovelluskehyksen dokumentaatio joukkona suunnittelumalleja on tehokas 
viestinnän väline sovelluskehyksen kehittäjän ja sen käyttäjän välillä [Srinivasan, 1999]. 
Suunnittelumallien käyttö auttoi käyttäjiä kehittämään yhteisen terminologian, jonka avulla 
kyettiin keskustelemaan suunnittelusta ja sovelluskehyksen käytöstä. Suunnittelumallit 
auttoivat keskustelemaan tehokkaammin myös sovelluskehyksen sisäisestä rakenteesta ja 
vähensivät kaiken kaikkiaan riippuvuutta dokumentaatiosta.

Sovelluskehystä valittaessa ja sen käytön kustannuksia ja kannattavuutta arvioitaessa on 
tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin asioihin [Nash, 2003]:

• Suunnittelumallit. Hyvä sovelluskehys ei ole vain kokoelma abstrakteja luokkia, 
joista voi periä, vaan myös laajempi suunnittelumalli, joka määrittelee miten 
kokonaisuuden eri osien pitäisi vuorovaikuttaa toimivan sovelluksen kehittämiseksi.

• Esimerkit. Sovelluskehyksen pitäisi tarjota joukko esimerkkejä alkaen 
yksinkertaisista esimerkeistä, joista näkee miten sovelluskehystä käytetään 
mahdollisimman helposti, ja laajentuen monimutkaisempiin esimerkkeihin, 
joista näkee miten sovelluskehystä käytetään käytännössä tuotantokäytössä. Usein 
näiden monipuolisempien esimerkkien osia voi käyttää apuna ensimmäistä omaa, 
sovelluskehystä hyödyntävää, sovellusta kehitettäessä.

• Dokumentaatio. Sovelluskehyksen dokumentaation laatu ja kattavuus on 
tärkeää. Hyödyllisiä dokumentteja kehityksen eri vaiheissa voivat olla mm. 
ominaisuuslista, askel askeleelta ohjeistus uuden sovelluksen kehittämiseksi, 
suunnitteludokumentaatio (sisältäen mm. tärkeimmät suunnittelumallit ja perustelut 
niille), statusdokumentti (missä vaiheessa elinkaarta sovelluskehys on ja onko tietyt 
ominaisuudet jo toteutettu), road-map (mitä on tulossa lähitulevaisuudessa/pitkällä 
tähtäimellä), lähdekoodi.

• Tuki. Huomioitava sovelluskehykselle saataville olevan tuen laatu ja kattavuus. 
Esim. kuka tarjoaa, miten tarjotaan (help-desk, bugien raportointijärjestelmä), mitä 
maksaa, minkä tasoinen osaaminen, vasteaika, itsenäisen selvitystyön mahdollisuus 
(dokumentaatio, oman yrityksen sisäinen käyttö muissa projekteissa, yrityksen 
sisäinen asiantuntijaryhmä).
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• Kokonainen (complete) vai sovelluskohtainen (application-specific) sovelluske
hys. Huomioitava onko sovelluskehys käyttökelpoinen lähes missä tahansa tilanteessa 
vai ainoastaan tietyssä käytössä esim. web-portaalia tehtäessä. Onko suunnattu vain 
tietylle teollisuuden alalle tai vain esim. esityskerroksen tai tietojensaantikerroksen 
toteutukseen.

• Lisenssi. Lisenssi, jota sovelluskehyksen jakelussa sovelletaan on kriittisen tärkeä. 
Se kertoo mitä sovelluskehyksen avulla voi tehdä ja mitä ei, sekä mahdollisista 
tarjottujen ominaisuuksien rajoituksista ja kustannuksista. Sovelluskehykset ovat 
siinä mielessä erikoisia sovelluksia, että niitä käytetään muiden sovellusten luonnissa, 
eikä ainoastaan oteta käyttöön. Tästä syystä on otettava huomioon mm. liittyykö 
lisenssiin hyvitysmaksuja sovelluskehyksen avulla kehitetyistä sovelluksista tai 
onko kehitetyn sovelluksen lisensointia rajoitettu jotenkin. Kaupallisissa suljetun 
lähdekoodin tuotteissa olisi lisäksi tärkeää varmistaa pääsy lähdekoodiin esim. 
escrow-järjestelyn1 avulla, mikäli sovelluskehyksen kehittänyt yhtiö ei enää kykene 
tarjoamaan tukea sovelluskehykselle.

• Sovelluksen vaatimusten vastaavuus sovelluskehyksen tarjoamiin palveluihin.
Vaikka sovelluksessa olisi useampi osa-alue, joiden vaatimuksiin sovelluskehys 
ei vastaa, voi sovelluskehys olla silti hyvä valinta, jos se hoitaa sovellukselle 
keskeisen osa-alueen hyvin. Vastaavasti, jos sovelluskehys hoitaa suuren joukon 
pikkuasioita hyvin, voi se olla hyvä valinta, vaikka se ei käsittelisikään yksittäistä 
tärkeää osa-aluetta. Usein tällainen yksittäinen osa-alue voidaan hoitaa jollain toisella 
sovelluskehyksellä.

e Oppimiskäyrä. Mitä vaaditaan sovelluskehyksen oppimiseksi vähintään projektissa 
tarvittavassa laajuudessa? Tätä on vaikea arvioida, koska se riippuu paljon 
projektissa työskentelevien kehittäjien osaamisesta, saatavilla olevasta tuesta, 
projektin aikataulusta jne. Oppimiskäyrä on kuitenkin kiivettävä vain kerran ja sen 
jälkeen sovelluskehystä voidaan hyödyntää monessa projektissa.

e Hankinnan kustannukset. Maksaako lisenssi jotain? Maksaako tuki? Hankinnan ja 
käyttöönoton kustannuksiin on laskettava myös jo edellä mainitut sovelluskehyksen 
käytön oppimisen kustannukset.

• Käytön kustannukset. Sisältää mm. sovelluksen päivittämisen kustannukset 
siirryttäessä käyttämään sovelluskehyksen uutta versiota. Päivittämistä arvioitaessa 
on huomioitava sekä päivittämisen kustannukset että päivittämättä jättämisen 
mahdolliset kustannukset. Päivittämisen kustannukset on suhteellisen helppo 
arvioida, mutta päivittämättä jättämisen huomattavasti vaikeampi. Jos ei 
päivitä sovelluskehystä uuteen versioon niin menettää vähintään viimeisimpien 
bugikorjausten hyödyt. Jos aikaa kuluu jonkin jo korjatun ongelman selvittämiseen, 
on rahaa kulunut turhaan. Myös sovelluskehyksen uusien ominaisuuksien 
puuttuminen voi maksaa esim. vaikeamman ja hitaamman sovelluskehityksen 
kautta. Vakavin ongelma on kuitenkin vaara kehittää “orpo”-versio. Jos käytössä 
oleva sovelluskehyksen versio poikkeaa merkittävästi sovelluskehyksen nykyisestä 
versiosta niin nykyversioon tehdyt korjaukset voivat muuttua käyttökelvottomiksi. 
Tämän jälkeen ei voi luottaa enää sovelluskehyksen toimittajan ylläpitoon vaan 
joutuu itse ylläpitämään sovelluskehystä vähintään mahdollisten kriittisten korjausten 
osalta.

'kolmas osapuoli säilyttää lähdekoodin ja tarjoaa sen käyttöön ennalta määriteltyjen ehtojen toteutuessa
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Edellistä listaa täydentävän arviointikriteerin tarjoaa artikkeli [Mattsson ja Bosch, 1999], 
joka esittelee “tieteellisen” tavan arvioida sovelluskehyksen vakautta. Sovelluskehyksen 
vakauden arviointi on tärkeää, koska nopeasti kehittyvät sovelluskehykset aiheuttavat 
korkeampia ylläpitokustannuksia niiden avulla kehitetyille sovelluksille. Ongelmaksi 
muodostuvat lähinnä tapaukset, joissa sovelluskehyksen ulkoinen rajapinta on muuttunut 
verrattuna sovelluksen käyttämään rajapintaan. Mikään menetelmä ei kuitenkaan 
tarjoa yleispätevää ratkaisua sovelluskehyksen valintaan vaan on tärkeää valita oikea 
sovelluskehys aina tilanteen mukaan. Vaikka osa sovelluskehyksistä soveltuukin moniin 
erilaisiin sovelluksiin, on aina yksi työkalu, joka on paras kyseiseen tehtävään [Nash, 2003]. 
Tämän työkalun määrittelemiseksi pitää ymmärtää sekä sovelluksen vaatimukset että eri 
sovelluskehysten tarjoamat ominaisuudet. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on kuitenkin 
projektiin osallistuvien kehittäjien osaaminen. Tutun sovelluskehyksen käyttö, jonka 
oppimiskäyrä on jo kiivetty, voi osoittautua paremmaksi valinnaksi kuin ominaisuuksiltaan 
monipuolisempi, entuudestaan tuntematon sovelluskehys. Väärän sovelluskehyksen valinta 
voi olla jopa kohtalokasta projektin kannalta kehittäjien joutuessa kirjoittamaan paljon 
ylimääräistä koodia saadakseen sovelluksen sopimaan epäsopivan sovelluskehyksen 
muottiin ja saadakseen sovelluskehyksen puutteet paikattua [Ahamed et ai., 2004],

Keskinen [2003] on esitellyt diplomityössään joukon tyypillisiä sovelluskehysten käyttöön 
liittyviä ongelmia. Hänen mukaansa sovelluskehysprojektien tyypillisiä kompastuskiviä 
ovat muun muassa kehityksen vaiva, käytön oppiminen, sovelluskehyksen avulla 
rakennettujen, ohjelmistojen ylläpito ja virheiden etsintä, sovelluskehysten yhdistäminen 
muiden ohjelmistojen kanssa ja standardien puute [Fayad ja Schmidt, 1997], Kirk et ai. 
[2002] tutkivat erästä käyttöliittymien tekoon tarkoitettua sovelluskehystä ja löysivät 
mm. seuraavanlaisia sen käytön oppimiseen liittyviä ongelmia: toiminnallisuuden 
ymmärtäminen, vuorovaikutuksien ymmärtäminen, reaalimaailman ongelman kuvaus 
sovelluskehykseen ja sovelluskehyksen arkkitehtuurin tekemien oletuksien ymmärtäminen. 
Vastaavia ongelmia havaittiin myös toisessa tutkimuksessa, joka paljasti neljän tyyppisiä 
ongelmia sovelluskehyksen uudelleenkäytön yhteydessä: ratkaisujen muuntaminen 
sovelluskehykselle sopivaan muotoon, sovelluskehysten sisäisen vuorovaikutuksen 
ymmärtäminen, sovelluskehyksen tarjoaman toiminnallisuuden ymmärtäminen ja 
arkkitehtuurisen yhdenmukaisuuden säilyttäminen muutoksia tehtäessä [Kirk et ai., 2005], 
Toisaalta kehittäjät eivät joko käytä vaikeasti ymmärrettävää sovelluskehystä ollenkaan 
tai käyttävät sitä eri tavalla kuin on tarkoitettu. Myös kehittäjien motivaatio uuden 
sovelluskehyksen opetteluun voi olla ongelma [Keskinen, 2003]. Koska sovelluskehykset 
eivät ole muodostaneet standardeja [Fayad ja Schmidt, 1997] ja ne liittyvät kiinteästi 
tiettyyn käyttötarkoitukseen, eivät kehittäjät välttämättä pidä tietyn sovelluskehyksen 
käytön opettelua mielekkäänä ammattitaitonsa kehittämisen kannalta. Erityisen heikkoa voi 
olla motivaatio opetella käyttämään sellaista sovelluskehystä, joka ei ole yleisesti käytössä 
missään muualla ja jonka käytön opettelu voi siksi tuntua turhalta.

Sovelluskehysten käytössä on syytä huomioida monia eri asioita. Sovelluskehysten 
versiointi on aina osa rakennetun sovelluksen versiointia, koska sovelluskoodi on 
riippuvainen sovelluskehyksestä [Keskinen, 2003], Sovelluskehyksen muuttuminen 
saattaa aiheuttaa viivästystä projektiin, kun sovelluskehyksen uudet versiot aiheuttavat 
muutosvaatimuksia myös itse kirjoitettuun koodiin [Bosch et ai., 2000]. Mahdollisesti 
on myös pidettävä yllä useita eri versioita sovelluskehyksestä. Esimerkiksi jos 
sovelluskehyksen versio on jäädytetty tietyssä projektissa, mutta siitä löydetään virheitä, 
on haettava jäädytetty versio ja tehtävä korjaukset siihen, eikä uusimpaan mahdolliseen 
versioon, joka ei ehkä muutostensa takia ole enää yhteensopiva aikaisemman version 
päälle tuotetun sovelluksen kanssa. On myös tärkeää, että sovellus integroidaan kehykseen



2.4. Sovelluskehykset 19

suunnittelun aikaisissa vaiheissa ja osalle kehittäjistä osoitetaan sovelluskehysekspertin 
rooli [Froehlich et ai., 2000]. Missä tahansa sovelluskehyspohjaisessa kehityksessä 
oppimisella on merkittävä vaikutus kehittäjien tuottavuuteen sekä virhemääriin, ja toisaalta 
sovelluskehyksen kehittäminen on huomattavasti vaativampi ja kalliimpi tehtävä kuin 
normaali sovelluskehitys [Morisio et ai., 1999]. Tämä havainto osaltaan tukee valmiina 
saatavan sovelluskehyksen käyttöä, kunhan dokumentaatio on riittävä sovelluskehyksen 
käytön oppimiseen.

Kaikista edellä käsitellyistä haasteista huolimatta tarjoaa hyvin suunnitellun 
sovelluskehyksen käyttäminen monia merkittäviä etuja. Keskeisimpiä etuja on listattu alla 
[Johnson, 2005a]:

• Hyvän sovelluskehyksen kanssa kehittäjät kirjoittavat vain sen koodin mitä tarvitsevat 
ilman, että heidän täytyy työskennellä suoraan matalan tason infrastruktuuri-API:en 
parissa.

• Hyvin suunniteltu sovelluskehys voi tarjota rakennetta ja yhdenmukaisuutta 
sovellukseen. Rakenne on selkeä uusille projektiin liittyville kehittäjille.

• Helposti ymmärrettävä sovelluskehys voi esitellä parhaita käytäntöjä esimerkkien ja 
muun dokumentaation avulla.

• Menestyvät avoimen lähdekoodin sovelluskehykset on paremmin testattu kuin 
yrityksen sisäinen koodi.

• Sovelluskehyksistä tulee yleensä suosittuja vain, jos niillä on jotain tarjottavaa. 
Yrityksen sisäisiä sovelluskehyksiä on usein pakko käyttää, mutta J2EE-projekti 
käyttää avoimen lähdekoodin sovelluskehyksiä vain jos ne tarjoavat selkeää hyötyä.

Tutkimuksessa on todettu sovelluksen kehittämisen kokonaisuuden kattavalla 
sovellusalueeseen keskittyvällä sovelluskehyksellä tarjonneen merkittäviä etuja, kuten 80% 
väheneminen virheissä, 40-80% väheneminen koodin määrässä ja ennustettavissa 
oleva kehitysaika jopa ensikertalaisilla Java-kehittäjillä [Hancock, 2000]. Vaikka 
tutkimus käsittelikin vain tietyn tyyppisiä sovelluskehyksiä, osoittaa se silti lupaavia 
mahdollisuuksia sovelluskehysten käytössä yleisemmässäkin mittakaavassa. Nash [2003] 
esittelee kirjassaan yhden mahdollisen edun lisää. Useimmat sovelluskehitysprojektit 
ovat rajoitettuja sekä ajallisesti että rahallisesti. Yleensä ei ole aikaa tehdä ylimääräisiä 
“olisi kiva jos”-ominaisuuksia, vaan ainoastaan tärkeimmät määritellyt ominaisuudet 
valmiiksi. Sovelluskehysten käyttö voi tarjota jonkin verran lisää mahdollisuuksia. Mikäli 
sovelluskehys tarjoaa jonkin tällaisen toiminnallisuuden jo valmiiksi, eikä sen toteutukseen 
siten kulu ylimääräistä aikaa, voi tuloksena olla monipuolisempi sovellus kuin olisi 
ollut mahdollista ilman sovelluskehyksen käyttöä. Ylläpitovaiheessa nämä ylimääräiset 
mahdollisuudet tulevat usein vielä enemmän tarpeeseen, kun aletaan toteuttaa sovelluksen 
hienosäätöä ja täydentävien ominaisuuksien lisäämistä.

Yhteenvetona sovelluskehysten käytöstä voidaan todeta: “Vaikka sovelluskehysten käytöllä 
on monia etuja, eivät ne silti ratkaise kaikkia ongelmia. Edelleen tarvitaan kehittäjien 
luovuutta, kokemusta ja kurinalaisuutta, mutta oikealla tavalla käytettynä sovelluskehykset 
auttavat vähentämään sovellusten monimutkaisuutta ja siten tarjoavat paremman laatuisia 
sovelluksia pienemmällä kokonaistyömäärällä.” [Schmidt et ai., 2004]. Sovelluskehykset 
kykenevät tarjoamaan neljään pääryhmään jaettavia etuja, joita lähes kaikki kehitysprojektit 
tavoittelevat: olemassa olevien koodin ja suunnitelmien uudelleenkäytön, tilanteen
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mukaisen muokkauksen helppouden, nopean sovelluksen kehityksen ja alentuneet 
ylläpitokustannukset [Ridjanovic ja Okanovic, 2004], Sovelluskehyksen käyttöönotto 
ja opettelu vaatii merkittävää panostusta ja sen valinta huolellisuutta ja monen asian 
huomiointia. Kuitenkin hyöty on lähes aina vaivan arvoista ja parantunut tuottavuus ja 
sovelluksen laatu korvaavat alun jyrkän oppimiskäyrän [Nash, 2003],

2.5 Luvun yhteenveto

Tässä luvussa esiteltiin sovelluksen arkkitehtuurin ja sen toteutuksessa käytettävien 
työkalujen valinnassa huomioitavia tekijöitä. Aluksi käytiin läpi yleiset huomioitavat 
periaatteet ja todettiin arkkitehtuurin olevan merkittävässä asemassa sovelluksen 
kokonaisuuden kannalta. Tämän jälkeen käytiin läpi perinteisen EJB-pohjaisen 
J2EE-totetuksen heikkouksia, joiden takia vaihtoehtoinen ratkaisu on toivottava. 
Lopuksi esiteltiin sovelluskehysten periaatteita yleisellä tasolla ja todettiin niiden 
olevan varteenotettava vaihtoehto vaihtoehtoisen J2EE-arkkitehtuurin toteutuksessa.



Luku 3

Ratkaisuorientoituneiden 
ominaisuuksien esittely

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä sovelluksen arkkitehtuurilta ja sen toteutuksessa 
käytettäviltä työkaluilta ja sovelluskehyksiltä toivottavia ominaisuuksia, joiden toivotaan 
auttavan referenssitoteutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti näiden 
ominaisuuksien toivotaan tekevän sovelluksesta helpommin kehitettävän, ylläpidettävän 
ja integroitavan sekä perinteistä EJB-toteutusta suorituskykyisemmän. Tässä luvussa on 
keskitytty yksittäisten arkkitehtuuriin ja työkaluihin kohdistuvien toivomusten esittelyyn. 
Näiden toivomusten pohjalta on valittu tarkasteltavaksi luvussa 4 esitellyt sovelluskehykset.

Tämän luvun ensimmäisessä aliluvussa on esitelty yksinkertaisten Java-olioiden merkitys 
J2EE-arkkitehtuuriin pohjautuvassa sovelluskehityksessä. Tämän jälkeen esitellään lyhyesti 
käänteinen hallinta, joka mahdollistaa yrityssovelluspalvelujen tarjoamisen yksinkertaisille 
Java-olioille sopivan sovelluskehyksen avulla. Tämän jälkeen esitellään aspektiohjelmointi, 
joka tarjoaa uudenlaisen mallin sovelluksen läpileikkaavien ominaisuuksien käsittelyyn ja 
tarjoaa lisäksi muita yksittäisiä sovelluskohteita. Lopuksi esitellään olio-relaatio-muunnos, 
joka mahdollistaa tiedonsaantitoiminnallisuuden siistin erottamisen varsinaisesta 
liiketoimintalogiikasta.

3.1 POJO-ohjelmointi

EJB-teknologian ongelmat johtivat lopulta siihen, että yrityssovellusten toteuttajat 
alkoivat etsiä parempia tapoja läpileikkaavien ominaisuuksien käsittelyyn [Richardson, 
2006], Suurin osa uudistuksista tuli avoimen lähdekoodin sovelluskehysten, kuten 
Springm ja Hibematen, kehittäjiltä. Nämä sovelluskehykset tukevat merkittävästi erilaista 
ohjelmointimallia, joka perustuu yksinkertaisten, perinteisten Java-olioiden (POJO) 
käyttöön monimutkaisten EJB-komponenttien sijasta. POJO-nimityksen sanotaan olevan 
peräisin vuodelta 2000, jolloin Martin Fowler, Rebecca Parsons ja Josh MacKenzie 
ihmettelivät miksi ihmiset olivat usein niin vastahakoisia käyttämään tavallisia olioita 
sovelluksissaan. He arvelivat sen johtuvan siitä, että yksinkertaisilta olioilta puuttui hieno 
nimi ja niinpä he keksivät nimityksen POJO [Wikipedia, 2007b]. On kuitenkin tärkeää 
huomata, että käsitteenä POJO:t ovat huomattavasti itse termiä vanhempia ja siten kyse ei 
ole varsinaisesti mistään “uudesta” teknologiasta. Tämän hetkinen käsitys Java-yhteisössä
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tukee liiketoimintalogiikan toteuttamista POJO:ja käyttäen, mikä on lähestymistapana 
yksinkertaisempi, mutta silti voimakkaampi kuin vanhanaikainen EJB-lähestymistapa 
[Richardson, 2006], Pohjimmiltaan POJO on vain yksinkertainen Java-olio, joka ei toteuta 
mitään erikoista rajapintaa, toisin kuin usein vaaditaan EJB-toteutuksen yhteydessä, 
eikä se myöskään kutsu mitään sovelluskehyksen API:a. Tämä yksinkertainen ajatus 
tarjoaa yllättävänkin tärkeitä etuja, mukaan lukien huomattavasti paremman vastuualueiden 
erottelun.

lukee

tallentaa

sieppaa

lukee

POJOasiakas

tietoturva-
metadata

transaktio-
metadata

tiedon
tallennus-
metadata

transaktioiden-
hailinta-

sovelluskehys

tiedontallennus-
sovelluskehys

tietoturva-
sovelluskehys

Kuva 3.1: POJO-mallin mukainen läpileikkaavien ominaisuuksien käsittely [Richardson, 
2006]

POJO:t eivät kuitenkaan yksinään riitä, vaan ne palvelut, kuten transaktioiden hallinta ja 
tietoturva, jotka aikaisemmin tarjosi EJB-sovelluskehys, tarvitaan yhä [Richardson, 2006]. 
Ratkaisuna on hyödyntää niin sanottuja “tunkeilemattomia” sovelluskehyksiä (noninvasive 
frameworks), jotka tarjoavat vastaavat palvelut POJO:ille. Näiden sovelluskehysten 
käyttö vaatii kuvaustiedostojen tai muun metadatan kirjoittamista, aivan kuten 
EJB-sovelluksetkin, sen kuvaamiseksi miten sovelluskomponenttien pitäisi käyttäytyä. 
Merkittävänä erona EJB-sovellukseen verrattuna on kuitenkin se, että transaktioiden 
hallinta, tietoturva, tietojen tallennus ja muut vastaavat ominaisuudet voidaan tarjota ilman, 
että sovelluskomponenttien tarvitsee toteuttaa sovelluskehyksestä riippuvia rajapintoja 
tai kutsua sovelluskehyksen API:a. Kuvassa 3.1 esitellään POJO-mallin mukainen 
läpileikkaavien ominaisuuksien käsittely. Kuten kuvasta nähdään, pohjautuu sovellus 
POJO:ihin, jotka ovat itsenäisiä niistä sovelluskehyksistä, jotka tarjoavat niille mm. 
transaktioiden hallinnan, tietoturvan tai tietojen tallennuksen. Nämä palvelut voidaan tarjota 
joko yhden tai useamman sovelluskehyksen avulla, mutta oleellista on, että ne eivät aiheuta 
muutoksia liiketoimintalogiikan tarjoaviin POJO:ihin ja siten näiden sovelluskehysten 
vaihtokin on tarpeen vaatiessa huomattavasti helpompaa.

Käsitteenä POJO:t ovat erittäin yksinkertaisia, mutta niiden käyttö voi parantaa
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kehitysprosessia dramaattisesti [Richardson, 2006]. POJO:jen ja tunkeilemattomien 
sovelluskehysten käyttö tarjoaa muun muassa seuraavia etuja [Richardson, 2006]:

• Parantunut vastuualueiden erottelu. Sen sijaan, että kehittäjä joutuisi miettimään 
kaikkea samanaikaisesti ottaen huomioon mm. liiketoimintalogiikan, transaktioiden 
hallinnan ja tietojen tallennuksen, voi hän keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. 
Kehittäjä voi ensin suunnitella ja toteuttaa varsinaisen liiketoimintalogiikan, 
ja kun se on toimiva, voidaan toiminnallisuuteen lisätä suhteellisen helposti 
“päälle liimaamalla” transaktioiden hallinta ja muut tarvitut palvelut. Tämä 
vähentää huomattavasti samanaikaisesti huomioon otettavien asioiden aiheuttamaa 
kuormitusta kehitystyössä ja tekee kehityksestä huomattavasti nopeampaa.

• Nopeampi kehitys. Liiketoimintalogiikan testaaminen on mahdollista ilman, 
että tarvitsee huolehtia transaktioiden hallinnasta tai tietojen tallennuksesta. 
Liiketoimintakomponentit voidaan testata suoraan kehitysympäristössä ja 
testit voidaan ajaa muutamassa sekunnissa tarvitsematta odottaa esim. hitaiden 
tietokantatestien valmistumista.

• Parempi siirrettävyys. Liiketoimintalogiikka ei ole sidottu mihinkään tiettyyn 
sovelluskehykseen ja kustannukset ovat siten huomattavasti pienemmät esim. 
siirryttäessä käyttämään seuraavan sukupolven sovelluskehyksiä. Sen sijaan, että 
muutokset täytyisi tehdä lukuisiin paikkoihin sovelluskoodissa, riittää yleensä muutos 
kuvaustiedostossa ja pienen koodimäärän kirjoittaminen uudelleen. Usein ei tarvita 
mitään muutoksia, jos siirrytään vain käyttämään saman sovelluskehyksen uudempaa 
versiota.

Edellä esitettyjen POJO:jen tarjoamien etujen johdosta voidaan todeta niiden olevan erittäin 
varteenotettava vaihtoehto liiketoimintalogiikan toteutuksen ytimeksi, ja sovelluksen 
arkkitehtuurin tulisi pohjautua niiden käyttöön. Käytännössä POJO:t eivät yksinään riitä, 
joten toteutuksessa käytettävien sovelluskehysten tulee kyetä toimimaan yhdessä POJO:jen 
kanssa ja tarjoamaan niille tarvittavat yrityssovelluspalvelut.

3.2 Inversion of Control - käänteinen hallinta

Inversion of Control (IoC), vapaasti suomennettuna käänteinen hallinta, on suunnittelumalli, 
jossa oliot eivät itse “hae" tarvitsemiaan palveluita, vaan ne “annetaan” niille ulkoa käsin. 
IoC:n on sanottu olevan tekniikka luokkien välisten suhteiden hallinnoimiseksi [Braswell, 
2005], Sovelluksen olioiden suhteiden määrittely ohjelmallisesti on virheherkkää, mutta 
hyvä IoC-sovelluskehys voi auttaa näiden määrittelyssä tarjoamalla mahdollisuuden 
määrittää niitä erillisessä, usein XML-muotoisessa, kuvaustiedostossa. IoC pohjautuu 
kattavaan rajapintojen käyttöön sovelluksessa, minkä pitäisi olla muutenkin itsestään 
selvää monimutkaisempia yrityssovelluksia tehtäessä. IoC-sovelluskehystä käytettäessä 
rajapinnan toteuttava olio valitaan konfiguraation mukaisesti, mikä mahdollistaa 
sovelluksen suhteiden uudelleen virittämisen hyvin vähäisin muutoksin varsinaiseen 
sovelluskoodiin. Tämä tuo joustavuutta mahdollistamalla tietyn toteutuksen vaihtamisen 
toiseen tarvittaessa. Jos jonkin komponentin toiminnallisuutta tarvitsee muuttaa, voidaan 
tämä muokattu komponentti tarjota sitä käyttäville luokille tarvitsematta koskea niiden 
koodiin ollenkaan. Tietyissä tapauksissa tämä voidaan tehdä jopa lennossa, sovelluksen 
suorituksen siitä häiriintymättä. Toinen joustavuutta lisäävä mahdollisuus on sovelluksen
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uudelleen konfigurointi käyttämään esim. kokonaan toista tietolähdettä tai erillisiä 
testaukseen tarkoitettuja olioita todellisten olioiden sijaan. IoC ei kuitenkaan rajoitu 
pelkästään olioiden välisten suhteiden hallintaan, vaan sitä voidaan käyttää myös olion 
ominaisuuksien, kuten merkkijono-, kokonaisluku- tai liukulukumuuttujien määrittelyyn.

Käänteisen hallinnan toteuttamisessa on useita vaihtoehtoisia menetelmiä. Fowler [2004] 
on esitellyt kirjoituksessaan hyvin eri menetelmiä. Kaksi korkeimman tason vaihtoehtoista 
toteutustapaa ovat palvelujen paikannus (service locator) ja riippuvuuksien syöttö 
(dependency injection). Toinen palvelujen paikannuksesta yleisesti käytetty termi on 
riippuvuuksien veto (dependency pull) [Harrop ja Machacek, 2005]. Molemmissa tavoissa 
sovelluskoodi on riippumaton palvelurajapinnan varsinaisesta toteutuksesta, mutta niiden 
välillä on merkittävä ero siinä, miten ne tarjoavat toteutuksen sovellusluokan käyttöön. 
Palvelujen paikannuksessa perusajatuksena on se, että on olemassa olio tai muu rekisteri, 
joka tietää miten päästä käsiksi sovelluksen tarvitsemiin palveluihin. Tältä paikantajalta 
sovelluksen muut luokat voivat erikseen pyytää toteutusta ja siten jokaisella palvelujen 
käyttäjällä on oltava riippuvuus paikantajaan. Riippuvuuksien syötössä sovellusluokan ei 
tarvitse suorittaa erillistä pyyntöä ja siten se toteuttaa käänteisen hallinnan periaatteen, 
jonka mukaan sovelluksen ei tarvitse itse hakea tarvitsemiaan palveluja. Tilanteesta riippuen 
palvelujen paikannuksen aiheuttama riippuvuus paikantajaan voi muodostua suureksikin 
ongelmaksi, joten useimmissa tapauksissa on varmempi ratkaisu käyttää riippuvuuksien 
syöttöä. On olemassa kolmea eri päätyyppiä olevaa riippuvuuksien syöttöä. Nämä ovat 
konstruktorisyöttö (constructor injection), asettajasyöttö (setter injection) ja rajapintasyöttö 
(interface injection). Nimensä mukaisesti menetelmät käyttävät joko sovellusluokan 
konstruktoria, sovellusluokan asettajametodeja tai rajapintojen välisiä riippuvuuksia 
sovellusolioiden välisten riippuvuuksien asettamisessa. Menetelmistä konstruktorisyöttö ja 
asettajasyöttö ovat huomattavasti yleisempiä ja vähintään toista niistä tukevat käytännössä 
lähes kaikki sovelluskehykset. Niiden välillä ei ole selkeää eroa paremmuudessa, vaikka 
niillä molemmilla onkin omat etunsa. Konstruktorisyöttö sopii erityisen hyvin tilanteisiin, 
joissa riippuvuuden asettaminen on ehdottoman välttämätöntä ennen komponentin käyttöä 
[Harrop ja Machacek, 2005]. Asettajasyöttö puolestaan sopii hyvin tilanteisiin, joissa 
komponentilla on jotkin oletusarvot, mutta se tarjoaa mahdollisuuden muuttaa näitä. Toinen 
asettajasyötön etu on se, että se mahdollistaa riippuvuuksien määrittelyn rajapinnoissa 
eikä ainoastaan luokissa. Sovelluskehyksen olisi hyvä tukea molempia menetelmiä, jotta 
voitaisiin käyttää aina tilanteeseen paremmin sopivaa vaihtoehtoa.

Markkinoilla on jo nykyään paljon vaihtoehtoja IoC-toteutuksen valintaan ja lisää 
on koko ajan kehitteillä. Kuinka suuri riski siis on, että valitsee väärän ratkaisun 
toteutusvaihtoehdoksi? Tämän huolenaiheen minimoimisessa on avainasemassa IoC:n 
tunkeilemattomuus. Useimmissa tapauksissa on mahdollista käyttää samaa sovelluskoodia 
kokonaan ilman muutoksia tai hyvin vähäisin muutoksin toisessa IoC-toteutuksessa 
[Johnson ja Hoeller, 2004]. Konfiguraatio pitää toki muokata uuden IoC-toteutuksen 
vaatimaan muotoon, mutta hyvän IoC-toteutuksen pitäisi minimoida tarvittavan 
konfiguraation määrä ja siten senkään ei pitäisi olla erityisen monimutkaista. Vaikka 
IoC-toteutusta ei joutuisikaan vaihtamaan toiseen, on vähintään yhtä tärkeää, että suurin 
osa sovelluskoodista on suojattu IoC-toteutukseen tulevilta muutoksilta versiopäivitysten 
yhteydessä. Kuten EJB-toteutuksia käsittelevässä luvussa 2.3 todettiin, voivat tyypilliset 
tunkeilevat komponenttimallit sen sijaan vaatia merkittäviä koodimuutoksia päivitysten 
yhteydessä.

Edellä esitettyjen IoC-toteutuksen tarjoamien etujen johdosta on IoC-pohjainen ratkaisu 
erittäin tärkeässä asemassa sovelluksen arkkitehtuurin valinnassa. Käytännössä tämä
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edellyttää IoC-toteutuksen tarjoavan sovelluskehyksen valintaa toteutuksen osaksi 
ja IoC-yhteensopivuuden huomioimista myös muiden toteutuksessa käytettävien 
sovelluskehysten valinnassa.

3.3 Aspect Oriented Programming - aspektiohjelmointi

Tsang et al. [2004] käsittelevät artikkelissaan yhtä tyypillistä sovelluskehityksen 
ongelma-aluetta. Sovelluksia suunniteltaessa ja kehitettäessä on usein vaikeaa löytää 
suunnitelma, joka kykenee modularisoimaan kaikki järjestelmän ominaisuudet. Usein 
on löydettävissä tietyt ominaisuudet, jotka eivät sovi hyvin mihinkään toteutettavissa 
olevaan luokkarakenteeseen. Kun ensin on suunniteltu yhtenäinen luokkamalli ja sen 
jälkeen yritetään sovittaa näitä ongelmallisia ominaisuuksia siihen, joudutaan usein 
tekemään myönnytyksiä luokkamallin suhteen. Mallin suhteen tehdyt myönnytykset 
johtavat helposti koodiin, jossa jotkin ominaisuudet ovat kietoutuneet erottamattomasti 
yhteen ja toisaalta joidenkin ominaisuuksien koodi on levällään ympäri sovellusta. Näiden 
ilmiöiden perimmäinen syy on usein niin sanotuissa läpileikkaavissa ominaisuuksissa 
(crosscutting-concems) ja lopputuloksena sovelluksen ymmärrettävyys, ylläpidettävyys, 
testattavuus ja uudelleenkäytettävyys kärsivät. Läpileikkaavista ominaisuuksista johtuva 
monimutkaisuus aiheuttaa ongelmia esimerkiksi silloin kun kehittäjä joutuu muuttamaan 
monessa paikassa esiintyvää toiminnallisuutta sovelluksen uuden version yhteydessä. 
Kehittäjän on usein vaikea löytää toiminnallisuuden jokainen esiintymispaikka ja siinä 
epäonnistuminen voi johtaa hankalasti löydettäviin virheisiin [Miller, 2001]. Eräs viime 
aikoina suosiota saavuttanut ratkaisu näihin ongelmiin on niin sanottu aspektiohjelmointi 
(AOP). Vaikka AOP onkin saanut laajempaa suosiota vasta viime vuosina, ei kyseessä ole 
mikään uusi tekniikka tai käsite. Yksi ensimmäisistä AOP-tutkimuksista on jo vuodelta 
1997, jolloin Kiczales et ai. [1997] julkaisivat aihetta käsittelevän artikkelinsa.

Aspektiohjelmoinnin ei ole tarkoitus korvata olio-ohjelmointia vaan täydentää sitä 
läpileikkaavien ominaisuuksien käsittelyn osalta. Pyrkimyksenä on se, että läpileikkaava 
toiminnallisuus määritellään yhdessä paikassa ja sitä voidaan soveltaa yksittäisiin olioihin 
tarpeen mukaan. Etuna on luonnollisesti koodin toiston väheneminen, koska haluttu 
toiminnallisuus määritellään vain yhdessä paikassa. Viega ja Vöas [2000] esittävät 
artikkelissaan hieman erilaisen näkökulman aspektiohjelmointiin. Heidän mukaansa AOP 
voidaan jossain mielessä nähdä luokkien perintämekanismin vastakohtana. Perintää 
käytettäessä luokka päättää, mitä toiminnallisuuksia se haluaa sisällyttää itseensä muista 
luokista. Aspekti sen sijaan määrää, mitä toiminnallisuuksia sisällytetään muihin luokkiin. 
Tämä määritelmä tuo hyvin esiin sen, että aspektiohjelmoinnin avulla voidaan jossain 
määrin vaikuttaa muiden luokkien toiminnallisuuteen, vaikka kyseiset luokat eivät edes 
tiedä AOP:n käytöstä.

Aspektiohjelmoinnin keskeistä käsitteistöä on määritelty alla olevassa listassa [Peurala, 
2005]:

• Aspekti (aspect) on toteutus jollekin sellaiselle ominaisuudelle, jota tarvitaan 
monessa eri luokassa, eli läpileikkaavalle ominaisuudelle.

• Liitoskohta (joinpoint) on jokin sellainen kohta ohjelman suorituksessa, johon 
voidaan liittää aspektin suoritus. Aspektiympäristöstä riippuen liitoskohdat voivat 
olla esim. metodikutsuja, kenttien luku- ja kirjoitusoperaatioita tai olioiden
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luontihetkiä.

• Neuvo (advice) on toiminto, joka suoritetaan tietyissä liitoskohdissa. Yleisimmät 
neuvotyypit ovat:

- Ympäri (around): Kaikkein voimakkain neuvotyyppi, joka suoritetaan ennen 
ja jälkeen metodikutsun. Ympäri-neuvot voivat myös aiheuttaa sen, että 
metodikutsu ei ollenkaan etene itse oliolle asti. Tämä voi olla hyödyllistä 
esimerkiksi tiedon puskuroinnissa, jolloin metodikutsun tulos palautetaan 
valmiiksi laskettuna muistista sen sijaan, että metodi suoritettaisiin uudelleen. 
Ympäri-neuvot ovat virhealttiimpia ohjelmointivirheille, koska ohjelmoijan 
täytyy itse muistaa erikseen kutsua metodin toteutusta.

- Ennen (before): Neuvo suoritetaan ennen metodin toteutuksen suoritusta.
- Poikkeuksella (throws): Neuvo suoritetaan metodin toteutuksen suorituksen 

jälkeen, jos metodi heittää tietynlaisen poikkeuksen.
- Jälkeen (after): Neuvo suoritetaan metodin toteutuksen suorituksen jälkeen 

silloin kun metodikutsusta palataan normaalisti eli poikkeuksia ei ole heitetty. 
Näin ollen poikkeuksella- ja jälkeen-neuvot ovat toisensa poissulkevia.

Suositeltavaa on käyttää aina vähiten voimakasta neuvotyyppiä, jolla pystytään 
suorittamaan haluttu tehtävä. Mitä heikompi neuvo on, sitä vähemmän se vaikuttaa 
ohjelman suorituskykyyn ja sitä yksinkertaisempi neuvon toteutus on kooditasolla.

• Liitoskohtien valitsin (pointcut) on funktio, joka määrittää mitkä liitoskohdat 
valitaan sellaisiksi, että tietty neuvo suoritetaan niiden kohdalla. Valitsimet perustuvat 
yleensä säännöllisiin lausekkeisiin (regular expressions), jotka kohdistuvat luokan ja 
metodin nimiin. Lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää myös metodikutsun parametreja 
osana valitsinta, mutta tämä on harvinaisempaa. Liitoskohdan valitsimilla voidaan 
myös suorittaa joukko-opillisia operaatioita, kuten leikkaus (intersection) ja 
yhdiste (union), jotka mahdollistavat monimutkaisempien valitsinten teon helposti 
hallittavalla tavalla.

• Esittely (introduction) tarkoittaa metodien tai kenttien lisäämistä olioon AOP:n 
avulla. Tämän avulla on mahdollista esimerkiksi saada mikä tahansa olio 
toteuttamaan halutut rajapinnat, vaikkei rajapinnan vaatimia metodeja olisi alunperin 
toteutettu olion luokassa.

• Kohdeolio (target object) on olio, joka sisältää liitoskohdan, johon neuvo on liitetty.

• Punoja (weaver) yhdistää aspektit muuhun koodiin. Aspektiympäristöt voidaan 
jakaa staattisiin ja dynaamisiin punojan suoritushetken perusteella. Staattisissa 
ympäristöissä punoja suoritetaan käännösaikaisesti, kun taas dynaamisissa 
ympäristöissä aspektit punotaan koodin sekaan vasta ajon aikana.

• Punominen (weaving) on prosessi, jossa liitoskohtien valitsimet evaluoidaan ja 
tämän perusteella liitetään tietyt neuvot tiettyihin liitoskohtiin. Punomisen ajankohta 
riippuu punojan toteutuksesta.

AOP:n käyttö voi parantaa sovellusten laatua monin tavoin. Yleisellä tasolla edut 
liittyvät sovelluksen parempaan ymmärtämiseen, korkeampaan tuottavuuteen ja 
kustannussäästöihin. Alla on listattu tarkemmalla tasolla keskeisimpiä etuja [Laddad, 
2003]:
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• Selkeät vastuualueet yksittäisten komponenttien välillä. Läpileikkaavien 
ominaisuuksien erottaminen omaksi toteutuksekseen johtaa komponentteihin, 
joilla on selkeästi määritellyt vastuualueet. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen 
toiminnallisuuden parissa voi työskennellä sen parhaiten tunteva kehittäjä ja 
komponenteista tulee myös helpommin ymmärrettäviä.

• Yhdenmukainen toteutus. Perinteisellä toteutustavalla läpileikkaavat ominaisuudet 
voivat olla toteutettu joissakin komponenteissa aivan eri tavalla kuin muissa. Näistä 
toteutuksista osa voi toimia oikein ja osa väärin, mutta sitä on erittäin vaikea huomata, 
koska toiminnallisuus on hajautunut useaan eri paikkaan.

• Parannettu uudelleenkäytettävyys. Perinteisellä toteutustavalla tehdyt sovelluksen 
ydinkomponentit eivät usein ole uudelleenkäytettäviä vaihtelevien läpileikkaavien 
ominaisuuksien takia. AOP erottaa ydintoiminnallisuuden läpileikkaavista 
ominaisuuksista, mikä parantaa niiden molempien uudelleenkäytettävyyttä 
myöhemmissä projekteissa.

• Taitojen siirrettävyys. AOP-käsitteet ja -osaaminen ovat sovellettavissa monissa eri 
projekteissa. Kehittäjien voi olla tarpeellista opetella useita eri AOP-kieliä, mutta 
peruskäsitteet ja monet suunnittelumallit ovat yleisesti käytettäviä.

• Erityiset laatua parantavat sovelluskohteet. AOP mahdollistaa joidenkin 
sovelluksen laatua parantavien menetelmien toteuttamisen helposti. Tällaisia 
menetelmiä ovat mm. koko järjestelmän kattava menettelytapojen valvominen ja 
virhetilanteiden simulointi oikeat oliot korvaavien testiolioiden avulla.

Erityisesti on syytä huomioida, että edellä olevassa listassa ei ole kiinnitetty suoranaisesti 
huomiota sovelluksen vaatimien koodirivien lukumäärään tai muuhun vastaavaan lukemaan. 
Saman toteaa myös Gregor Kiczales Millerin haastattelussa: “AOP:n varsinainen arvo ei 
ole koodirivien vähentämisessä, vaan modulaarisuuden parantamisessa. Ohjelmoijien on 
mahdollista parantaa tuottavuutta ja virheettömyyttä käyttämällä aspekteja suunnittelussa 
ja toteutuksessa.” [Miller, 2001],

Aspektiohjelmoinnin käytöllä on esitetty olevan etujen vastapainoksi myös joitakin 
haittoja. Laddad [2003] esittelee artikkelissaan kaksi väitettyä haittaa. Ensimmäisen 
väitteen mukaan AOP tekee ongelmien selvittämisestä vaikeampaa, koska se vaikeuttaa 
ohjelman etenemisen seurantaa. Tähän auttaa jossain määrin kehitysympäristöjen tuki 
etenemisen seurantaan vianetsintätilassa. Toisaalta aspektit voidaan helposti ottaa kokonaan 
pois käytöstä, jolloin voidaan nopeasti paikantaa ongelmakohta joko sovelluksen 
ydintoiminnallisuuteen tai aspektiin itseensä. Toinen väitetty AOP:n ongelma on se, 
että AOP vaatii kehittäjän ymmärtävän sekä ydintoiminnallisuuden toteutuksen että 
aspektien toiminnallisuuden voidakseen toteuttaa niistä kumman tahansa. Käytännössä 
riittää kuitenkin tietää niiden välinen työnjako ja rajapinta, mikä ei poikkea kahden olion 
välisestä abstraktiosta normaalissa olio-ohjelmoinnissa. Muitakin ongelmia on esitetty. Yksi 
näistä on AOP:n käyttö ratkaisuna ongelmiin, joihin se ei sovellu [Holmström, 2005] ja 
aspekteiksi soveltuvien toiminnallisuuksien tunnistamisen vaikeus, joka puolestaan johtaa 
jälleen siihen, että AOP-pohjaista ratkaisua yritetään pakottaa epäsopivaan ongelmaan 
[Dechow, 2004], Toisaalta AOP:tä käytettäessä joudutaan valitsemaan rajoitetusta määrästä 
ohjelmointikieliä [Holmström, 2005]. Tämä ei ole kuitenkaan ongelma Java-sovellusta 
tehtäessä, koska Java-puolella on olemassa useampikin vaihtoehtoinen AOP-toteutus. 
Ongelmana voidaan myös pitää suhteellisen korkeaa oppimiskynnystä, koska AOP vaatii 
kehittäjiltä uudenlaisen ajattelutavan vanhan oliopohjaisen ajattelun rinnalle [Holmström,
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2005] . Tutkimuksissa on päädytty kahteen tärkeään havaintoon. Ensinnäkin aspektin 
sovelluskoodiin aiheuttamien muutosten laajuudella on suuri merkitys, koska kehittäjien 
on helpompi ymmärtää AOP-pohjaista toteutusta silloin, kun aspektin vaikutusalue on 
selkeästi määritelty. Toiseksi aiempi aspektien käyttö sovelluksessa johtaa siihen, että 
kehittäjät etsivät useammin ratkaisua aspektitoteutuksen muodossa. Jos tällaista ratkaisua 
ei ollut olemassa, kesti kehittäjiltä pidempään päätyä toimivaan ratkaisuun [Walker et ai., 
1999; Murphy et ai., 2001], Kaikkein kriittisimmissä kannanotoissa on kyseenalaistettu 
koko AOP:n väite sovellusten paremmasta modularisoinnista ja vaadittu AOP.lle parempaa 
määritelmää, joka sopisi paremmin yhteen AOP:n väitettyjen hyötyjen kanssa [Steimann,
2006] ,

Kuten edellisestä kappaleesta nähdään, on aspektiohjelmointia koskien vielä joitakin 
huolia jäljellä. Onkin siis aiheellista kysyä, kannattaako AOP:n käyttö yrityssovelluksia 
tehtäessä. Jonkinlaisen vastauksen kysymykseen antavat viime vuosien aikana julkaistut 
artikkelit. Zhang ja Jacobsen [2003] toteavat tutkimuksessaan onnistuneensa tuottamaan 
saman toiminnallisuuden vähintään 9% pienemmällä koodimäärällä aspektiohjelmointia 
käyttäen kuin ilman AOP:tä, mikä vähensi merkittävästi arkkitehtuurin monimutkaisuutta. 
Suorituskykymittausten perusteella he myös totesivat suorituskykyeron olevan 
merkityksettömän pieni toteutusten välillä. Toisaalta vuonna 2001 AOP vaati vielä 
parempaa työkalutukea ja koulutusta kehittäjille [Miller, 2001]. Nykyään työkalutukea 
on jo saatavilla suosituimmille kehitys- ja aspektiympäristöille, mutta korkeatasoisen 
koulutusmateriaalin löytäminen on edelleen vaikeaa lukumäärällisesti runsaasta tarjonnasta 
huolimatta. Useimmat AOP-toteutukset eivät myöskään tarjoa punottujen lopputuotosten 
lähdekoodia kehittäjän nähtäville, mikä heikentää sovelluksen kokonaisuuden 
ymmärtämistä ja vaikeuttaa vaihtoehtoisten punomisjärjestysten vertailua tilanteissa, joissa 
toteutukseen punotaan useamman kuin yhden aspektin toiminnallisuuksia [Alexander, 
2003], Vuonna 2003 on AOP:n tilanteesta vielä todettu: “AOP ei ole hopealuoti, joka 
ratkaisee kaikki sovellusten laatuongelmat, vaan perinteiset laadunvarmistusmenetelmät 
ovat edelleen hyödyllisiä. AOP on vain voimakas työkalu, joka tarjoaa oikeita hyötyjä 
läpileikkaavien ominaisuuksien toteutukseen. Kestää vielä muutaman vuoden ennen kuin 
ymmärrämme täysin AOP:n käytön vaikutukset, mutta sen tarjoamat hyödyt ovat jo tänään 
paljon suuremmat kuin sen käyttöön liittyvät mahdolliset riskit.” [Laddad, 2003].

Aspektiohjelmoinnin hyötyjä ja riskejä pohdittaessa on hyvä ottaa huomioon AOP:n 
toimintaperiaate. AOP on luonteeltaan tunkeilematon ja tästä syystä sitä voidaan 
käyttää sovelluksessa vain niiltä osin kun sen käyttö katsotaan hyödylliseksi. Tietyn 
tyyppisiä toiminnallisuuksia toteutettaessa AOP tarjoaa merkittäviä etuja verrattuna 
perinteiseen oliopohjaiseen lähestymistapaan ja tästä syystä AOP:n käytön mahdollisuus 
on erittäin toivottava ominaisuus sovelluksen arkkitehtuuria ja toteutuksessa käytettäviä 
sovelluskehyksiä valittaessa.

3.4 O/R mapping - olio-relaatio-muunnos

Tiedonsaanti (data access) on yksi esimerkki tärkeistä läpileikkaavista ominaisuuksista, 
mihin törmätään käytännössä aina yrityssovelluksia tehtäessä, koska niistä lähestulkoon 
kaikki käyttävät tietokantaa tietojen tallentamiseen. Sovelluksen liiketoimintalogiikka voi 
käsitellä tietokantaa suoraan suorittamalla SQL-lausekkeita, mutta tämä lähestymistapa 
on usein aikaa vievä ja virhealtis [Richardson, 2006]. Voi myös olla haastavaa 
kirjoittaa SQL-lausekkeet siten, että ne ovat siirrettävissä eri tietokantoja käytettäessä.
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Näiden ongelmien takia on useimmiten parempi erottaa tiedonsaantiominaisuudet 
liiketoimintalogiikasta sovelluskoodissa. Ongelmaksi tämän toteuttamisessa voi kuitenkin 
muodostua sovelluksen oliomallin ja tietokannan relaatiomallin välinen ristiriita. 
Tämän ristiriidan ratkaisemiseksi on kehitetty olio-relaatio-muunnos (O/R mapping, 
ORM) niminen tekniikka. Tätä tekniikkaa on kuvailtu muun muassa seuraavasti: 
“Olio-relaatio-muunnos on ohjelmointitekniikka epäsopivien tietotyyppien muuntamiseksi 
tietokannan ja olio-ohjelmointikielien välillä. Käytännössä luodaan eräänlainen virtuaalinen 
tietokanta, jota voidaan käyttää ohjelmointikielestä käsin. Ohjelmoijan näkökulmasta 
tietokantajärjestelmän pitäisi ainoastaan näyttää pysyvältä olioiden tallennuspaikalta. 
Ohjelmoija voi luoda ja käyttää olioita normaalisti, mutta ne päätyvät tietokantaan 
automaattisesti.” [Wikipedia, 2007a]. Käytännössä nykytoteutukset eivät kuitenkaan ole 
vielä aivan niin edistyneitä, kuin edellä esitetyssä kuvauksessa annetaan ymmärtää. Kaikki 
nykyiset ORM-sovelluskehykset vaativat niiden huomiointia sovelluskoodissa jossain 
määrin, eivätkä ne salli ohjelmoijien olla täysin välittämättä tietokannan rakenteesta.

Monipuolisimmat nykyaikaiset ORM-sovelluskehykset mahdollistavat kuitenkin jo varsin 
hyvän riippumattomuuden tietokantamallista sovelluskoodia kirjoitettaessa. Tämä on 
mahdollista erityisesti käyttämällä niin sanottuja läpinäkyvästi tallennettavia olioita 
(transparently persistent objects). Läpinäkyvästi tallennettavia olioita käytettäessä kehittäjä 
kirjoittaa määrittelyn, jossa kerrotaan miten oliomalli muunnetaan tietokantamallia 
vastaavaksi. Määrittelyssä kerrotaan mm. miten sovelluksen luokat vastaavat 
tietokantatauluja, miten luokkien arvot vastaavat tietokantataulujen sarakkeita ja miten 
olioiden väliset suhteet esitetään viiteavainkenttien tai liitostaulujen avulla tietokannassa. 
Näiden tietojen pohjalta tallennukseen käytettävä sovelluskehys luo tarvittavat 
SQL-lausekkeet läpinäkyvästi tallennettavien olioiden hakemiseksi tietokannasta ja 
tallentamiseksi tietokantaan. Oikein käytettynä tämä menetelmä voi vähentää merkittävästi 
käsin kirjoitettavan tiedonsaantikoodin määrää. Sovellus käsittelee ainoastaan olioita 
ja lähes kaikki tietokannan käyttöön liittyvät toiminnot tapahtuvat sovelluskehyksen 
toimesta. Edistyneimmät sovelluskehykset pitävät jopa kirjaa sovelluksen olion tietoihin 
tekemistä muutoksista ja kirjoittavat automaattisesti muokatut oliot takaisin tietokantaan. 
[Richardson, 2006]

Toinen mahdollinen ratkaisu olisi käyttää suoraan oliomalliin pohjautuvaa tietokantaa 
olioiden tallentamiseen, relaatiomallisen tietokannan sijasta. Tällöin tiedot tallennettaisiin 
niiden alkuperäisessä oliomuodossa, eikä tietoja tarvitsisi muuntaa ollenkaan 
relaatiotietokantamallin mukaiseksi. Oliotietokannat eivät ole kuitenkaan vielä levinneet 
laajempaan käyttöön, eikä niitä siksi voida pitää varteenotettavina vaihtoehtoina useimmissa 
tilanteissa. Yrityssovelluksia tehtäessä on usein jo olemassa jokin vanha relaatiotietokanta, 
jonka tietoja halutaan käyttää hyödyksi uutta sovellusta tehtäessä. Tällöin vanhan 
relaatiotietokannan tiedot on huomattavasti helpompi siirtää uuteen järjestelmään, jos 
myös sen tietokanta pohjautuu relaatiomalliin. Kehittäjät ovat myös tottuneet käyttämään 
SQL-kyselyjä tiedon haussa, mutta useimmat oliotietokannat tarjoavat vain rajoittuneita 
SQL-ominaisuuksia verrattuna perinteiseen relaatiotietokantaan.

Edellä esitettyjen tekijöiden johdosta voidaan todeta olio-relaatio-muunnoksen olevan 
varteenotettava vaihtoehto sovelluksen tiedonsaantitoiminnallisuuksien toteuttamiseen. 
Tästä syystä mahdollisuus olio-relaatio-muunnoksen käyttöön tiedonsaantikerroksessa 
on toivottava ominaisuus sovelluksen arkkitehtuuria ja toteutuksessa käytettäviä 
sovelluskehyksiä valittaessa.
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3.5 Luvun yhteenveto

Tässä luvussa esiteltiin joitakin ratkaisuorientoituneita ominaisuuksia, joiden avulla 
pyritään vastaamaan työn kohteena oleviin tutkimusongelmiin. Aluksi käytiin läpi 
yksinkertaisemmat periaatteet, POJO-ohjelmointi ja käänteinen hallinta, joiden todettiin 
muodostavan tärkeän perustan arkkitehtuurin toteutukselle. Tämän jälkeen käytiin 
läpi monimutkaisemmat menetelmät, aspektiohjelmointi ja olio-relaatio-muunnos, 
joiden puolestaan todettiin tarjoavan joitakin erittäin kiinnostavia lisämahdollisuuksia 
perusarkkitehtuurin täydentämiseksi uusilla ominaisuuksilla. Luvussa keskityttiin 
esittelemään eri menetelmien hyötyjä ja haittoja ja kertomaan lukijalle, miksi kyseiset 
ominaisuudet ovat toivottavia lopullisessa referenssitoteutuksessa.



Luku 4

Tarkasteltavien sovelluskehysten 
esittely

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tarkasteltavaksi valitut sovelluskehykset. 
Tarkasteltavat sovelluskehykset on valittu siten, että ne tarjoavat mahdollisimman hyvin 
luvussa 3 esitellyt ratkaisuorientoituneet ominaisuudet ja täyttävät ainakin keskeisimmiltä 
osiltaan luvussa 2 esitellyt arkkitehtuurin ja sovelluskehyksen valintaan vaikuttavat kriteerit. 
Käytännössä valinnat on suoritettu projektityössä kerättyjen käytännön kokemuksien sekä 
alustavan karsinta- ja valintamenettelyn pohjalta. Erästä yrityksessä toteutettua projektia 
kuvataan Haapasalon [2007] diplomityössä. Alustava valintamenettely puolestaan perustui 
lähinnä kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin sovelluskehyksistä.

Jokainen tarkasteltavaksi valittu sovelluskehys esitellään omassa aliluvussaan. 
Ensimmäiseksi esitellään keskeisin ja laajin sovelluskehys Spring Framework, jonka 
jälkeen esitellään kaksi olio-relaatio-muunnokseen pohjautuvaa sovelluskehystä 
Hibernate ja iBATIS. Kokonaisuuden kannalta tärkein osa, Spring Framework, on 
esitelty perusteellisemmin ja muut kokonaisuutta tukevat osat hieman lyhyemmin.

4.1 Spring Framework

Spring Framework [Spring Framework, 2006] (tästä eteenpäin Spring) on viime vuosina 
suurta suosiota saavuttanut sovelluskehys, joka on kehitetty ensisijaisesti käytännön 
J2EE-projektien tarpeisiin [Peurala, 2005]. Alkuperäisen kehittäjän mukaan Spring on 
ensisijaisesti teknologia, jonka on tarkoitus mahdollistaa sovellusten kehittäminen POJO:ja 
käyttäen [Johnson, 2005b], POJO-ohjelmoinnista on kerrottu tarkemmin luvussa 3.1.

Spring Frameworkm historia open source-projektina alkaa helmikuusta 2003. Projekti 
alkoi infrastruktuurikoodista, joka julkaistiin Rod Johnsonin “Expert One-on-One J2EE 
Design and Development”-kirjassa vuoden 2002 loppupuolella. Koodi oli tarkoitettu 
käytettäväksi oikeissa sovelluksissa, eikä sitä tehty vain kirjaa varten esittelytarkoituksessa. 
Springin keskeiset arkkitehtuurikäsitteet ovat peräisin vuoden 2000 alusta, jolloin 
kirjoittaja kehitti infrastruktuuria joukolle onnistuneita kaupallisia projekteja [Johnson ja 
Hoeller, 2004], Tammikuusta 2003 lähtien Spring-projektia on isännöity SourceForge:ssa 
[SourceForge.net: Spring Framework, 2006], Vuonna 2005 kirjoittamassaan artikkelissa
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Johnson [2005b] toteaa kehittäjiä olevan jo 20, joista tärkeimmät kehittäjät ovat 
omistautuneet täysipäiväisesti kehittämiseen ja tukitehtäviin. Vuoden 2007 alussa 
SourceForge-projektiin rekisteröityneitä kehittäjiä oli kuitenkin jo lähes 40, joten projekti 
on kasvanut merkittävästi vuosien varrella ja sen voidaan olettaa hyvällä syyllä olevan 
tältä osin vakaalla pohjalla. Lisäksi tukena on kattava yhteisö, joka alkuperäisen kehittäjän 
mukaan on mahdollistanut Springm kehittyvän paljon enemmän kuin olisi ollut mahdollista 
kenenkään yhden henkilön toimesta [Johnson, 2005b].

Spring on sovelluskehys, joka voi standardoida suuren joukon parhaita J2EE-käytäntöjä 
ja yhdenmukaistaa J2EE-suunnittelumalleja [Braswell, 2005]. Toisaalta Spring tarjoaa 
vaihtoehdon EJB-teknologioiden turhaa monimutkaisuutta ja yksikkötestauksen ongelmia 
vastaan [Noushene, 2005]. EJB:den sijasta Spring:ssä suositellaan, että käytetään tavallisia 
POJO:ja ja pienillä muutoksilla saadaan silti lähes kaikki EJB-ympäristön hyödyt. Spring 
esitetään pääasiassa korvaavana vaihtoehtona EJB:lle, mutta se on suunniteltu toimimaan 
myös yhdessä EJB:den kanssa, mikäli se on tarpeen. Toisin sanottuna, Spring tarjoaa 
mahdollisuuden käsitellä olioita yhtenäisellä tavalla niiden tyypistä (EJB, POJO, jne.) 
riippumatta [Braswell, 2005].

Päätavoite Springm taustalla on yksinkertaistaa J2EE-kehitystä ja testausta. Alla on lista 
tärkeimmistä Springm taustalla olevista tavoitteista [Johnson ja Hoeller, 2004]:

e Parantaa alueita, joita muut sovelluskehykset eivät palvele hyvin. On
olemassa useita hyviä ratkaisuja J2EE-infrastruktuurin eri osa-alueisiin, mutta 
näiden työkalujen integrointi yhtenäiseksi arkkitehtuuriksi voi vaatia paljon 
työtä ja muodostua taakaksi. Spring tarjoaa mahdollisuuden “liimata" monia eri 
ominaisuuksia yhteen sovellukseen, mahdollistaen silti parhaan vaihtoehdon valinnan 
jokaisella osa-alueella.

• Mahdollistaa helppo käyttöönotto. Sovelluskehyksen pitäisi olla selkeästi jaettu 
kerroksiin siten, että se sallii yksittäisten ominaisuuksien käytön, pakottamatta tiettyä 
kokonaisratkaisua sovellukselle. Monia Springm ominaisuuksia voi käyttää kirjaston 
tapaan tai osana Springm kokonaisuuden kattavaa ratkaisua.

• Tarjota helppokäyttöisyys. Hyvän infrastruktuurisovelluskehyksen pitäisi tehdä 
helppojen tehtävien saavuttamisesta helppoa ilman, että se pakottaa tekemään 
myönnytyksiä mahdollisten tulevien monimutkaisten vaatimusten osalta. Sen pitäisi 
sallia kehittäjien käyttää J2EE-palveluja, kuten JTA:ta, silloin kun niitä tarvitaan, 
mutta välttää riippuvuudet niihin silloin kun ne ovat tarpeettoman monimutkaisia.

• Tehdä parhaiden käytäntöjen noudattaminen helpommaksi. Spring pyrkii 
vähentämään parhaiden käytäntöjen, kuten ohjelmoinnin rajapintoja eikä luokkia 
käyttäen, noudattamisen kustannuksia lähestulkoon nollaan. Se kuitenkin jättää 
arkkitehtuurityylin valinnan kehittäjälle.

• Riippumattomuus. Sovelluksen olioilla pitäisi olla minimaalinen riippuvuus 
sovelluskehykseen. IoC ja AOP ovat tärkeimmät mahdollistavat teknologiat 
sovelluskehyksestä riippuvuuden välttämisessä.

• Yhtenäinen konfiguraatio. Hyvän infrastruktuurisovelluskehyksen pitäisi pitää 
sovelluksen konfiguraatio joustavana ja yhdenmukaisena, välttäen tarvetta itse 
tehdyille “oliotehdas”-ratkaisuille. Yhden tyylin pitäisi olla käytettävissä kaikkiin 
konfiguraatiotarpeisiin, kaikissa sovelluskerroksissa.
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• Testauksen helppous. Sekä koko sovelluksen testauksen että yksittäisten 
sovellusluokkien yksikkötestauksen pitäisi olla mahdollisimman helppoa. Resurssien 
ja sovellusolioiden korvaaminen testaukseen soveltuvilla jäljitelmäolioilla (mock) 
pitäisi olla suoraviivaista.

• Sallia laajennettavuus. Koska Spring itse pohjautuu rajapintoihin, eikä luokkiin, 
on sen laajentaminen ja kustomointi helppoa. Monet Spring-komponentit käyttävät 
strategy-mallin [Wikipedia, 2007d] mukaisia rajapintoja, jotka mahdollistavat helpon 
kustomoinnin.

Yksi Springm hyvistä ominaisuuksista on se, että se on jaettu erillisiin osiin. Sitä 
voi jopa ajatella eräänlaisena kokoelmana pienempiä sovelluskehyksiä [Wikipedia, 
2006b], Useimmat näistä sovelluskehyksistä on suunniteltu toimimaan itsenäisesti, mutta 
ne tarjoavat silti vieläkin paremman toiminnallisuuden, kun niitä käytetään yhdessä. 
Tätä kuvaa parhaiten seuraava toteamus: “Käytön voi aloittaa hyvin yksinkertaisesti 
määrittelemällä vain olioiden välisiä suhteita, mutta vähän ajan päästä, löydät lisää sen 
(Springm) houkuttelevista ominaisuuksista ja pian haluat lisää ja lisää sitä.” [Braswell, 
2005]. Yksittäiset Springm osa-alueet on jaettu tyypillisen monimutkaisen sovelluksen 
osa-alueiden mukaan. Alla on lista keskeisimmistä osa-alueista [Wikipedia, 2006b]:

• IoC-sovelluskehys. IoC-sovelluskehys on Springm keskeisin osa-alue. Sen tehtävänä 
on tarjota yhtenäinen tapa sovelluskomponenttien konfigurointiin ja yksittäisten 
olioiden elinkaaren hallintaan. Esimerkkejä tälle vastuualueelle kuuluvista tehtävistä 
ovat mm. olioiden luonti, alustusmetodien kutsuminen ja olioiden välittäminen 
rekisteröidyille takaisinkutsumetodeille (call-back). Kaikki nämä toiminnot yhdessä 
muodostavat olioiden elinkaaren.

• AOP-sovelluskehys. Spring:llä on oma AOP-sovelluskehys, joka mahdollistaa 
läpileikkaavien ominaisuuksien erottamisen aspekteiksi. Perustelu 
erillisen AOP-sovelluskehyksen kehittämiseksi on peräisin halusta tarjota 
perus-AOP-ominaisuudet ilman turhaa monimutkaisuutta suunnittelussa tai 
toteutuksessa. Springm AOP-sovelluskehys hyödyntää IoC-sovelluskehyksen 
ominaisuuksia tarjotakseen helpon konfiguroinnin. Springm AOP-sovelluskehys 
konfiguroidaan ajonaikaisesti, eikä se siten tarvitse erillistä vaihetta sovellusta 
käännettäessä. AOP-sovelluskehyksessä on tehty yksinkertaisuuden takaamiseksi 
joitain myönnytyksiä käytettävissä olevien ominaisuuksien suhteen. Lopputuloksena 
on kuitenkin varsin monipuolinen AOP-toteutus, joka on suhteellisen helppo 
oppia. Lisäksi Spring tarjoaa hyvän tuen AspectJ-aspektiympäristön käytölle 
niitä tilanteita varten kun tarvitaan joitain harvinaisempia AOP-ominaisuuksia. 
Spring käyttää sisäisesti AOP-sovelluskehystä mm. transaktioiden hallintaan, 
turvallisuusominaisuuksiin ja etäkäyttöön ja -hallintaan.

• Tiedonsaantisovelluskehys. Springm tiedonsaantisovelluskehyksen vastuulla on 
käsitellä niitä ongelmia, joihin kehittäjät usein törmäävät työskennellessään 
tietokantojen parissa sovelluksia kehittäessään. Vastuualueeseen kuuluu työskentely 
sekä olio-relaatio-muunnostyökalujen että suoraan relationaalisten tietokantojen 
kanssa. Tuetuille menetelmille tiedonsaantisovelluskehys tarjoaa mm. seuraavat 
toiminnallisuudet:

- Resurssienhallinnan, joka automaattisesti noutaa ja vapauttaa 
tietokantaresursseja.
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- Poikkeusten käsittelyn, joka tulkitsee tiedonsaantiin liittyvät poikkeukset 
Springm oman tiedonsaantihierarkian mukaisiksi. Tällä saavutetaan se hyöty, 
että tiedonsaantiin liittyvät poikkeukset voidaan käsitellä ylemmissä kerroksissa 
yhtenäisesti riippumatta siitä, millä tekniikalla varsinainen tiedonsaanti on 
toteutettu.

- Transaktioihin osallistumisen, joka mahdollistaa läpinäkyvän osallistumisen 
meneillään oleviin transaktioihin.

- Resurssien purkamisen, joka mahdollistaa tietokantaolioiden saatavuuden 
tietokantayhteyksien kierrätykseen tarkoitetuista päällysluokista.

- Abstraktion BLOB-ja CLOB-tietotyyppien käsittelyyn, mikä auttaa välttämään 
tietokantariippuvuutta näitä tietotyyppejä käytettäessä.

On syytä kuitenkin huomata, että Springm tiedonsaantisovelluskehys ei tarjoa 
yhteistä tiedonhaku-API:a vaan se tarjoaa alla olevien tiedonsaantiratkaisujen API:t 
käyttöön alkuperäisessä muodossaan. Spring sisältää kuitenkin joukon apuluokkia, 
jotka helpottavat näiden API:en käyttöä sovelluksissa.

• Transaktioiden hallintasovelluskehys. Transaktioiden hallintasovelluskehyksen 
vastuualueena on eri transaktioiden hallintaratkaisujen toteutuksen 
yhdenmukaistaminen ja konfiguroitavan transaktioiden hallinnan tarjoaminen 
olioille. Transaktioiden hallintaan sovelluksissa tarjotaan mahdollisuus sekä 
ohjelmallisesti, käyttäen Springm tarjoamaa apuluokkaa, että konfiguroinnin avulla, 
käyttäen joko XML-määritystiedostoa tai annotaatioita sovelluskoodissa.

• MVC-sovelluskehys. MVC-sovelluskehys on HTTP- ja servlet-teknologioihin 
pohjautuva sovelluskehys, joka tarjoaa ensisijaisesti liityntäkohtia itse tehdyille 
laajennuksille ja kustomoinnille toteutettaessa MVC-arkkitehtuuriin pohjautuvaa 
sovellusta.

• Etäsaantisovelluskehys. Etäsaantisovelluskehys tarjoaa konfiguroitavissa olevan 
olioiden tarjonnan ja käytön tietoverkon yli tukien mm. HTTP-pohjaisia 
protokollia, RMI:tä, CORBA:a ja SOAP:a. Se tarjoaa myös etäkäytön 
virhetilanteista palautumiseen tarkoitettuja toiminnallisuuksia, kuten automaattisen 
uudelleenyrityksen yhteysongelmien jälkeen.

• Todennus- ja käyttöoikeussovelluskehys. Todennus- ja käyttöoikeussovelluskehys 
tarjoaa konfiguroitavissa olevan todennus- ja käyttöoikeusprosessien hallinnan, 
tukien monia suosittuja menetelmiä ja käytäntöjä.

• Etähallintasovelluskehys. Etähallintasovelluskehys mahdollistaa konfiguroitavan 
olioiden paikallisen hallinnan tai etähallinnan käyttäen JMX:ää.

• Sanomanvälityssovelluskehys. Sanomanvälityssovelluskehys tarjoaa
konfiguroitavan rekisteröinnin sanomia kuunteleville olioille, mahdollistaen 
läpinäkyvän sanomien käsittelyn sanomajonoista JMS:ää hyväksikäyttäen. 
Sanomanvälityssovelluskehys tarjoaa lisäksi joitakin parannuksia sanomien 
lähettämiseen perinteiseen JMS API:in verrattuna.

• Testaussovelluskehys. Testaussovelluskehys tarjoaa apuluokkia yksikkö- ja 
integrointitestien kirjoittamista varten.

Toisaalta Springm voi ajatella kerrosarkkitehtuurina, joka muodostuu seitsemästä hyvin 
määritellystä moduulista. Moduulit voidaan jakaa seuraavasti [Noushene, 2005]:
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1. Ydinsovelluskehys
Ydinsovelluskehys tarjoaa Springm perustoiminnallisuuden. Sen tärkein komponentti 
on BeanFactory, joka mahdollistaa IoC:n avulla sovelluksen konfiguraation ja 
riippuvuuksien määrittelyn erottamisen varsinaisesta sovelluskoodista.

2. Spring-konteksti/Sovelluskonteksti
Spring-konteksti on konfigurointitiedosto, joka tarjoaa kontekstitietoa
Spring-sovelluskehykselle. Spring-konteksti tarjoaa yrityssovelluspalveluja,
kuten JNDI-saannin, EJB-integraation, sähköpostin, lokalisoinnin, validoinnin 
ja ajastuksen.

3. Spring AOP
Spring AOP integroi AOP-toiminnallisuuden suoraan Spring-sovelluskehykseen. 
Tämän seurauksena on mahdollista käyttää AOP-ominaisuuksia helposti mille 
tahansa Springm hallinnassa olevalle oliolle. Spring AOP tarjoaa transaktioiden 
hallintapalvelut kaikille Spring-pohjaisille sovelluksille ja mahdollistaa
deklaratiivisen transaktioiden hallinnan ilman EJB-komponenttien käyttöä. Spring 
AOP mahdollistaa myös metadatan käytön Spring-ohjelmoinnissa ja sen avulla 
voidaan käyttää annotaatioita, jotka kertovat Spring: lie missä ja miten aspekteja pitää 
soveltaa.

4. Spring DAO
Springm JDBC- ja DAO-kerros taijoaa mielekkään poikkeushierarkian 
tietokantayhteyksien hallitsemiseksi ja poikkeusten käsittelyyn eri tietokantojen 
välillä. Poikkeushierarkia yksinkertaistaa virhetilanteiden käsittelyä ja vähentää 
merkittävästi sen koodin määrää, mitä tarvitaan yhteyksien avaamista ja 
sulkemista varten. Tämä moduuli tarjoaa myös transaktioiden hallintapalvelut 
Spring-sovelluksen olioille.

5. Spring ORM
Spring ORM tarjoaa integrointimahdollisuuden monien eri ORM-sovelluskehyksien 
kanssa. Tuettuja ORM-ratkaisuja ovat mm. JDO, Hibernate, OJB ja iBatis SQL Maps.

6. Spring Web
Spring Web-konteksti laajentaa perussovelluskontekstin toiminnallisuuksia 
tarjoten kontekstin web-pohjaisille sovelluksille. Tämä mahdollistaa Springm 
tuen integroinnille mm. Jakarta Strutsm, JSFm ja Webworksm kanssa. Web-moduuli 
myös helpottaa moniosaisten pyyntöjen käsittelyä ja pyyntöparametrien sitomista 
toimialaolioihin (domain object).

7. Spring MVC
MVC-sovelluskehys on täysimittainen MVC-toteutus Web-sovellusten toteuttamista 
varten. MVC-sovelluskehys on monipuolisesti konfiguroitava strategy-mallin 
mukaisten rajapintojen kautta ja se tukee monia eri näkymäteknologioita, kuten 
JSP:tä, Velocity:a, Tiles:a ja PDF- sekä Excel-tiedostojen luontia.

Kuten listoista huomataan, voidaan Springm ominaisuuksia käyttää tarpeen mukaan eri 
toiminnallisuuksien osalta, mikä puolestaan helpottaa laajan sovelluskehyksen opiskelua 
merkittävästi kun kaikkia ominaisuuksia ei tarvitse opetella ja ottaa käyttöön heti 
aluksi. Tätä voidaan myös hyödyntää asennuspaketin koon pienentämisessä, mikäli 
sovelluksen koko on jostain syystä merkittävä tekijä. On kuitenkin syytä huomata, että 
Springm jako erillisiin paketteihin ei noudattele suoraan kumpaakaan listaa ja Springm
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sisäiset riippuvuudet voivat edellyttää jonkin muunkin kuin vain suoraan kyseiseen 
toiminnallisuuteen liittyvän paketin asentamista. Tarkempi jaottelu pakettien sisällöstä ja 
riippuvuuksista löytyy esimerkiksi Harropin ja Machacekin [2005, s. 18] kirjasta.

Yksi Springm parhaista puolista on se, että sitä käytettäessä testaaminen on huomattavasti 
helpompaa ja joustavampaa kuin monessa muussa tapauksessa. J2EE-sovelluspalvelimien 
käyttö on monimutkaistanut ja vaikeuttanut testausta niin paljon, että se usein 
jää aivan liian vähäiseksi. Syy testauksen vaikeuteen on pohjimmiltaan siinä, 
että sovelluksen liiketoimintalogiikka on kytkeytynyt yhteen sovelluspalvelimen 
tarjoamien palveluiden kanssa. Tämä tekee liiketoimintalogiikan riippuvaiseksi 
sovelluspalvelimesta ja sen itsenäisen testaamisen hankalaksi. Käytettäessä kevyttä 
sovelluskehystä vastaavaa ongelmaa ei ole, koska liiketoimintalogiikka on toteutettu 
POJOija käyttäen. POJO:t on helppo yksikkötestata ilman sovelluspalvelintakin ja 
testauksessa voidaan helposti käyttää avuksi esim. JUnit-pohjaisia testaustyökaluja. 
Vaikka sovelluksessa käytettäisiinkin EJB-tekniikoita, helpottaa Springm käyttö silti 
testaamista. Springm konfigurointimahdollisuuksien avulla on suhteellisen helppoa vaihtaa 
EJB-toteutus tynkätoteutukseksi (stub), jolloin edes EJB-riippuvaisia komponentteja 
päästään testaamaan helposti. Vastaavasti tiedonsaantitoiminnallisuuksia voidaan 
testata yksinkertaisemmassa ympäristössä kehityksen aikana, kun voidaan tarvittaessa 
konfiguroida monipalvelinympäristön transaktioiden hallintaominaisuudet ja vastaavat pois 
käytöstä. Nämä mahdollisuudet hyödyttävät lopullistakin sovellusta, sillä mitä helpompi 
sovellusta on testata, sitä enemmän sitä myös testataan, mikä puolestaan johtaa väistämättä 
laadun paranemiseen. [Arthur ja Azadegan, 2005; Braswell, 2005]

Kevyen sovelluskehyksen, kuten Springm, käytössä on useimmissa tapauksissa 
merkittäviä etuja verrattuna EJB:den käyttöön. Spring mahdollistaa riippumattomuuden 
sovelluspalvelimesta, mikä puolestaan vähentää palvelimen ylläpidon vaatimaa työtä 
ja mahdollistaa paremman siirrettävyyden eri alustojen välillä, koska Spring vaatii 
ainoastaan web-palvelimen. Springm käyttö parantaa myös koodin uudelleenkäytön 
mahdollisuuksia samasta syystä, sillä toteutus ei ole sidottu sovelluspalvelimeen toisin kuin 
usein EJB:ä käytettäessä. Spring ei IoC-mallin ansiosta tunkeudu sovelluksen puolelle, 
mikä minimoi sovelluksen riippuvuuden sovelluskehyksestä. Tämä puolestaan maksimoi 
mahdollisuuden koodin uudelleenkäyttöön ja parantaa testattavuutta. Springm tarjoamat 
monipuoliset mahdollisuudet eivät jää vain irrallisiksi teknisiksi leluiksi, vaan niiden avulla 
on saavutettavissa oikeaa etua sovelluskehityksessä. [Arthur ja Azadegan, 2005]

Ehkäpä parhaiten Springm tarjoamat edut tiivistyvät kuitenkin seuraavassa toteamuksessa: 
“Hän (Arthur) oli yrittänyt oppia toteuttamaan arkkitehtuurin EJB:den avulla ja oli aina 
todennut sen olevan sekavaa ja typerää. Työskenneltyään Springm kanssa alle viikon ajan 
hän kykeni toteuttamaan joitakin melko monimutkaisia toiminnallisuuksia, joita hän ei 
ollut ikinä kyennyt toteuttamaan EJB:ä käyttäen. Spring on huomattavasti helpommin 
ymmärrettävissä.” [Arthur ja Azadegan, 2005],

Edellä esitettyjen tekijöiden johdosta voidaan Springm todeta olevan hyvä vaihtoehto 
luvussa 3 esitettyjen ominaisuuksien toteuttamiseen. Erityisesti voidaan todeta Springm 
tukevan hyvin POJO-ojelmointia (luku 3.1), tarjoavan käänteiseen hallintaan (luku
3.2) pohjautuvan ohjelmointimallin ja tarjoavan sekä oman AOP-toteutuksensa (luku
3.3) että mahdollistavan ulkopuolisten AOP-toteutusten käytön helposti. Lisäksi Spring 
tarjoaa mahdollisuuden käyttää useita vaihtoehtoisia ORM-toteutuksia (luku 3.4) helposti. 
Tämän valossa voidaan Springm todeta olevan erittäin keskeisessä asemassa sovelluksen 
arkkitehtuurissa ja täyttävän käytännössä kaikki sovelluskehykselle esitetyt toivomukset.
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4.2 Hibernate

Hibernate [Hibernate, 2006] pyrkii olemaan ohut kerros JDBC:n päällä. 
Se tarjoaa läpinäkyvän tiedontallennuksen täydet ominaisuudet ja lisää 
olio-relaatio-muunnosominaisuudet, yrittämättä silti abstraktoida kokonaan pois alla 
olevaa relationaalista tietokantaa. [Johnson ja Hoeller, 2004]

Hibematen kehitti alunperin Gavin Kingin johtama joukko Java-kehittäjiä ympäri 
maailmaa. Myöhemmin JBoss1 kuitenkin palkkasi Hibematen johtavat kehittäjät ja nykyään 
he työskentelevät tukemassa ja jatkokehittämässä Hibematea. Tämä suuren kaupallisen 
yrityksen osoittama kiinnostus ja heidän tarjoamansa tuki osoittaa omalta osaltaan 
Hibematen olevan varteenotettava vaihtoehto nopean sovelluskehityksen työkaluksi 
tiedonsaantikerrokseen. Tämä muutos myös toi Hibematen kehityksen J2EE-määrittelyjen 
yhteyteen. [Wikipedia, 2006a; Harrop ja Machacek, 2005]

Hibematen tarkoitus on vapauttaa kehittäjä merkittävästä määrästä yleisistä tiedon 
tallennukseen liittyvistä ohjelmointitehtävistä ja se kykenee jopa mukautumaan 
tietyssä määrin kehittäjän kehitysprosessiin, riippumatta siitä aloitetaanko kehitys 
puhtaalta pöydältä vai jo olemassa olevan järjestelmän pohjalta. Hibernate ei vastaa 
pelkästään olioiden muuntamisesta tietokannan tauluja vastaaviksi ja Javan tietotyyppien 
muuntamisesta SQL:n tietotyypeiksi, vaan tarjoaa myös muita tiedonsaantiin liittyviä 
palveluja. Se voi siten merkittävästi vähentää kehitykseen kuluvaa aikaa verrattuna käsin 
tehtävään tietojen käsittelyyn SQL:ää ja JDBC:tä käyttäen. [Wikipedia, 2006a]

Hibernate edustaa ORM-sovelluskehysten toista päätyyppiä, joka toimii siten, 
että sovelluskehys luo itse tarvittavat SQL-lausekkeet kehittäjän puolesta. Tämä 
nopeuttaa kehitystä huomattavasti, koska kehittäjän tarvitsee kirjoittaa vain tarvittavat 
kuvaustiedostot, jonka jälkeen sovelluskehys hoitaa tarvittavat tietokantaoperaatiot ja 
käsittelee tulokset, vapauttaen kehittäjän käsin tehtävästä tulosjoukkojen käsittelystä ja 
olioiksi muunnoksista. Hibernate tukee useita eri SQL-murteita, jotka auttavat pitämään 
sovelluksen siirrettävänä eri tietokantapalvelimien välillä ja toisaalta mahdollistavat sen 
generoivan lähes optimaalisia SQL-lausekkeita käytössä olevalla tietokantapalvelimella. 
SQL-murre mahdollistaa Hibematen generoimalle koodille mm. taululiitosten ja “valitse 
N. ensimmäistä”-tyyppisten tietokantapalvelinkohtaisten optimointien käytön. [Wikipedia, 
2006a; Harrop ja Machacek, 2005]

Vaikka Hibernate lopulta muuttaakin tiedonsaantilausekkeet SQL-lausekkeiksi, käyttää 
se sovelluksen suuntaan omaa kyselykieltään Hibernate Query Languages (HQL), 
joka tosin muistuttaa erittäin paljon SQL:ää. Yleisesti ottaen HQL onkin lähempänä 
SQL:ää kuin muita olioiden kyselykieliä, tarjoten tärkeitä relationaalisia käsitteitä kuten 
liitokset (joins) ja aggregaattifunktiot (esim. avg, sum). Merkittävänä erona SQL:ään on 
kuitenkin se, että kyselyt ja muut lausekkeet ilmaistaan toimialaolioiden ominaisuuksien 
avulla, eikä tietokannan sarakkeiden nimillä. Tämä erottaa sovelluksen oliot tehokkaasti 
tietokantamallista, mutta antaa silti monissa tapauksissa kehittäjien käyttää SQL:n 
voimaa toimialaolioiden tasolla. Samasta syystä HQL on myös suhteellisen helppo oppia 
kehittäjille, jotka jo hallitsevat SQL:n käytön. [Johnson ja Hoeller, 2004]

Hibernate voi nopeuttaa merkittävästi sovelluksen kehitystahtia ja se mahdollistaa 
erityisesti nopeat muutokset sovelluksen tietomalliin alla olevan tietokantarakenteen

1 nykyään osa Red Hat:ä
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muuttuessa. Toisaalta Hibernate rajoittaa jossain määrin mahdollisuuksia sovelluksen 
optimointiin, koska kehittäjä ei pääse käsin muokkaamaan suoritettavia SQL-lausekkeita. 
Erityisen ongelmallisia ovat 1:N- ja M:N-tyyppiset tietokantakyselyt, joista saattaa tulla 
liian monimutkaisia ja siten ne saattavat heikentää merkittävästi sovelluksen lopullista 
suorituskykyä. [Harrop ja Machacek, 2005]

Edellä esitettyjen tekijöiden johdosta voidaan todeta Hibematen tarjoavan yksinkertaisen 
ja oletettavasti suhteellisen tehokkaan ratkaisun luvussa 3.4 esitettyyn toivomukseen 
arkkitehtuurin ORM-toteutuksen tuesta. Hibernate toimii hyvin yhteen Springm kanssa, 
joten sen integrointi kokonaisarkkitehtuuriin on suhteellisen helppoa. Yksinkertaisissa 
sovelluksissa ja käyttötapauksissa Hibernate tarjoaa erittäin hyvää suorituskykyä erittäin 
vähäisellä ohjelmointityöllä. Monimutkaisemmissa sovelluksissa Hibernate voi olla 
kuitenkin liian hidas, eikä se mahdollista täyttä kontrollia suoritettavien SQL-lausekkeiden 
suhteen. Tämäkään ei ole varsinainen ongelma, sillä yhteistyö Springm kanssa mahdollistaa 
sen, että tiedonsaantikerroksen toteutus voidaan aloittaa Hibematen kanssa, mutta toteutus 
voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti toiseen, kuten iBATIS-toteutukseen.

4.3 iBATIS

iBATIS [iBATIS, 2006] on suosittu työkalu, joka toimii SQL-tasolla, mutta abstraktoi 
JDBCrn käytön kokonaan pois. Perusajatus iBATISm taustalla on yksinkertainen. 
Sen mukaan lausekkeet määritellään XML-tiedostossa, jossa esitetään halutunlainen 
tietokantalauseke SQL-muodossa ja siinä olevat parametrit täydennettävinä “muuttujina”. 
Suorituksen aikana nämä muuttujat saavat arvonsa määriteltyjen parametrien muunnosten 
mukaan esimerkiksi olion ominaisuuksien tai yksinkertaisten ennalta määriteltyjen arvojen 
pohjalta. Mikäli suoritettava lauseke on SQL-kysely, hoitaa iBATIS myös tulosjoukon 
tietokantataulujen sarakkeiden muunnoksen tulosolioiden ominaisuuksiksi, jotka voivat olla 
vastaavia tyyppejä kuin kyselyn parametritkin. [Johnson ja Hoeller, 2004]

Toisin kuin Hibernate, iBATIS ei tarjoa läpinäkyvää tietojen tallennusta. Se ei tarjoa 
esimerkiksi minkäänlaista tukea tietokannasta haettujen olioiden tilan muutosten 
havaitsemiselle, vaan keskittyy ainoastaan muuntamaan olioiden ominaisuudet 
SQL-lausekkeiden parametreiksi ja vastaavasti muuntamaan kyselylausekkeiden tulokset 
takaisin tulosolioiden ominaisuuksiksi. Sisäkkäiset oliot (nested objects) pitää myöskin 
käsitellä erikseen, sillä iBATIS ei sisällä tukea automaattisesti tapahtuville päivityksille ja 
poistoille niiden tapauksessa. [Johnson ja Hoeller, 2004]

iBATISm SQL-tason muunnoksella on esitetty olevan joitakin selkeitä etuja verrattuna 
korkeamman tason läpinäkyvään tietojen tallennukseen. Alla on listattuna tärkeimmät edut 
[Johnson ja Hoeller, 2004]:

• Säilyttää SQL:n täyden voiman, sallien täyden kontrollin kaikkien suoritettavien 
SQL-lauseiden yksityiskohdista.

• Voi käyttää joukkopohjaisia (set-based) päivityksiä ja poistoja usean rivin 
manipuloimiseksi tehokkaasti.

• Aggregaattifunktioita kuten avg, sum, max ja count voi käyttää ilman mitään 
rajoituksia.
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• Toimialaolioiden muunnos on suoraviivaista siinäkin tapauksessa, että vastaavat 
kentät sijaitsevat useassa eri tietokannan taulussa.

Vastaavasti sovelluksen oma tiedonsaantikoodi on vielä vastuussa muun muassa seuraavista 
asioista [Johnson ja Hoeller, 2004]:

• Sovelluksen pitää erikseen päivittää muuttuneet oliot, pitäen kirjaa mahdollisista 
muutoksista ja käsitellen oikein olioiden väliset suhteet.

• Sovelluksen on muutettava arvot tietokantayhteensopiviksi esimerkiksi boolean- ja 
päivämäärätyyppisten arvojen osalta.

Toisaalta iBATISm suurimman edun on esitetty olevan se, että se ei generoi itse 
ollenkaan koodia [Harrop ja Machacek, 2005], Kehittäjien ei tarvitse opetella erillistä 
kyselykieltä ja he kirjoittavat itse suoritettavat SQL-lausekkeet. Tämä mahdollistaa 
kaikkien tietokantapalvelinkohtaisten ominaisuuksien käytön tarvittaessa, mikä saattaa 
tietyissä tapauksissa parantaa sovelluksen lopullista suorituskykyä huomattavasti. Tämä 
rajoittaa jossain määrin sovelluksen siirrettävyyttä eri tietokantapalvelimien välillä, 
mutta toisaalta se on käytännössä harvoin tarpeen. Toisaalta kaikki iBATISm vaatimat 
määrittelyt ovat XML-muotoisisssa kuvaustiedostoissa, joiden muokkaaminen uudelle 
tietokantapalvelimelle on suhteellisen yksinkertaista, eikä se edellytä muutoksia 
sovelluskoodiin. iBATISm suurimpana puutteena on esitetty olevan enumeraatioiden 
puuttuminen, jonka takia jokaista tietyn tyyppistä arvoa kuvaamaan joudutaan luomaan 
uusi olio, vaikka kyseessä olisi aina tietty arvo tiukasti rajatusta arvojoukosta [Harrop 
ja Machacek, 2005]. iBATISm on kuitenkin väitetty tarjoavan parhaan kompromissin 
kehityksen helppouden ja hallinnan säilyttämisen välillä [Harrop ja Machacek, 2005].

Edellä esitettyjen tekijöiden johdosta voidaan todeta iBATISm olevan erittäin 
varteenotettava vaihtoehto monipuolisen ja tehokkaan ORM-toteutuksen (luku 3.4) 
tarjoamiseen. Kuten Hibematekin, myös iBATIS toimii hyvin yhteen Springm kanssa 
ja siten sen integrointi kokonaisarkkitehtuuriin on helppoa. iBATIS tarjoaa käyttäjälle 
täyden kontrollin suoritettavien SQL-lausekkeiden suhteen, joten periaatteessa sitä voidaan 
käyttää kaikissa tilanteissa. Käytännössä täydellinen vapaus tuo kuitenkin myös ongelmia, 
sillä suoritettavien SQL-lausekkeiden suorituskyky ja oikeellisuus ovat täysin kehittäjän 
vastuulla. Yksi suositelluista tavoista tiedonsaantitoiminnallisuuksien toteutukseen 
onkin lähteä liikkeelle yksinkertaisemmasta Hibemate-toteutuksesta ja vaihtaa toteutus 
käyttämään iBATISm siellä, missä sen tarjoamia ominaisuuksia ja vapautta tarvitaan. 
Tiedonsaantikerroksen yhteistyö Springm kanssa mahdollistaa toteutuksen vaihdon 
helposti tarpeen vaatiessa.

4.4 Luvun yhteenveto

Tässä luvussa esiteltiin tarkasteltavaksi valitut sovelluskehykset yleisellä tasolla. Aluksi 
käytiin läpi arkkitehtuurin pohjana toimiva Spring Framework, jonka todettiin vastaavan 
erinomaisesti arkkitehtuurille ja sovelluskehyksille esitettyihin toivomuksiin. Tämän 
jälkeen esiteltiin kaksi olio-relaatio-muunnossovelluskehystä, Hibernate ja iBATIS. Näiden 
todettiin ottavan hieman eri näkökulman olio-relaatio-muunnoksen toteutukseen, mutta 
molempien todettiin silti toteuttavan tarvittavat ominaisuudet. Kokonaisuudessaan
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luvussa esitetyt sovelluskehykset vastaavat erittäin kattavasti arkkitehtuurilta ja 
sovelluskehyksiltä toivottuihin ominaisuuksiin ja toteuttavat kaikki aiemmin työssä 
esitellyt ratkaisuorientoituneet ominaisuudet. Näiden sovelluskehysten pohjalta toteutetaan 
työn seuraavassa vaiheessa esiteltävä referenssitoteutus.



Luku 5

Tutkimusasetelman ja 
esimerkkitoteutusten esittely

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä työssä toteutettava referenssitoteutus ja sen pohjalta 
suoritettavat testit ja arvioinnit. Varsinaisen referenssitoteutuksen lisäksi on toteutettu 
vaihtoehtoinen toteutus perinteisiä J2EE-menetelmiä käyttäen. Näitä toteutuksia vertaillaan 
keskenään luvussa 1 esitettyjen tavoitteiden ja tutkimusongelman pohjalta. Tässä luvussa 
molemmat toteutustavat on esitelty vain tutkimuksen kannalta oleellisten asioiden osalta. 
Toteutusvaihtoehtojen taustalla olevista suunnittelumalleista ja sovelluskehyksistä voi lukea 
tarkemmin luvuista 2.3 ja 4.

Tämän luvun ensimmäisessä aliluvussa esitellään tutkimusasetelma ja siihen liittyen 
esimerkkitoteutuksen määrittely, toteutusvaihtoehtojen arviointikriteerit ja testiympäristön 
kokoonpano. Tämän jälkeen käydään erillisissä aliluvuissa tarkemmin läpi molemmat 
toteutusvaihtoehdot. Toteutusvaihtoehtojen osalta keskitytään esittelemään niiden keskeiset 
luokkarakenteet sekä muut tarvittavat komponentit, kuten konfiguraatiotiedostot.

5.1 Hitkimusasetelman esittely

Tutkimuksessa tuotetaan kaksi erilaisiin arkkitehtuureihin perustuvaa toteutusta saman 
määrittelyn pohjalta. Rajallisten resurssien johdosta tutkimuksessa ei pyritä toteuttamaan 
toiminnallisuuksiltaan täydellistä sovellusta, vaan luvussa 2.2 esitellyn periaatteen 
mukainen pystysuuntainen siivu arkkitehtuurista. Rajoitetusta toiminnallisuudesta 
huolimatta, on tämän perusteella mahdollista havainnollistaa arkkitehtuurien 
eroja ja vertailla niitä keskenään. Arkkitehtuurin pitäisi pysyä samana, vaikka 
sovellukseen lisättäisiin muitakin ominaisuuksia, joten rajoitettu toiminnallisuus antaa 
tämän tutkimuksen osalta riittävän kuvan eri toteutusvaihtoehtojen arkkitehtuurien 
ominaisuuksista.

Tutkimuksessa toteutettavat arkkitehtuurit ovat perinteisen J2EE-arkkitehtuurin 
mukainen, EJB-komponentteihin perustuva, toteutus ja nykyaikaisten sovelluskehysten 
hyödyntämiseen perustuva toteutus. Näiden arkkitehtuurien sisällä on lisäksi toteutettu ja 
vertailtu vaihtoehtoisia tiedonsaantiominaisuuksien toteutuksia. EJB-pohjaisen toteutuksen 
osalta on toteutettu sekä CMP- että BMP-pohjaiset toteutukset ja sovelluskehyksiä
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hyödyntävän toteutuksen osalta on toteutettu JDBC-, Hibernate- ja iBATIS-pohjaiset 
toteutukset. Eri arkkitehtuureihin pohjautuvat toteutukset on esitelty tarkemmin luvuissa
5.2 ja 5.3. Yleisemmän tason kokonaiskuva tutkimusmenetelmästä on esitetty luvussa 1.4.

Täysimittaisen käyttöliittymän toteutus rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Molemmissa 
arkkitehtuureissa toteutettiin mahdollisuus liiketoimintametodien kutsumiseen verkon 
kautta, mutta varsinaisen käyttöliittymän sijasta toteutettiin ainoastaan yksittäinen JSP-sivu, 
jonka kautta voitiin suorittaa liiketoimintametodeja ja siten testata niiden toiminnallisuus. 
Suorituskykytestien osalta sovelluksen käyttö suoritettiin myös verkon ylitse, mikä vastasi 
käytännössä normaalia web-käyttöliittymän kautta tapahtuvaa käyttöä.

Molemmat tutkimuksessa toteutettavat arkkitehtuurit pyrittiin tekemään mahdollisimman 
perustoteutuksina, ilman mitään edistyneempää suorituskyvyn optimointia tai 
harvinaisempien suunnittelumallien käyttöä. Useimmat edistyneemmät suorituskyvyn 
optimoinnit edellyttävät kehittäjältä syvempää arkkitehtuurin ja käytettyjen menetelmien 
tuntemusta, mitä ei tutkimuksen tavoitteet huomioon ottaen voida pitää hyväksyttävänä. 
Vastaavasti kehittäjien ei voi olettaa tuntevan harvinaisempia tiettyyn käyttötarkoitukseen 
tarkoitettuja suunnittelumalleja, vaan arkkitehtuurin on toimittava perusmuodossaan 
mahdollisimman hyvin. Tästä syystä molemmat arkkitehtuurit on pyritty pitämään 
mahdollisimman yksinkertaisina ja yleiskäyttöisinä.

5.1.1 Esimerkkitoteutuksen määrittely

Esimerkkitoteutuksena päädyttiin tekemään prototyyppi verkossa toimivasta 
kaupankäyntipaikasta, jossa palvelun käyttäjät voivat käydä kauppaa toisten käyttäjien 
omistamista tuotteista. Kaupankäyntipaikka eroaa perinteisistä verkkokaupoista siten, että 
yksittäisen kauppiaan sijasta tuotteita voivat tarjota myytäväksi kaikki palvelun käyttäjät 
ja kaikki palvelun käyttäjät voivat ostaa toisten käyttäjien myymiä tuotteita. Käytännössä 
palvelu muistuttaa siis enemmän perinteistä huutokauppaa ja vastaavaan ajatukseen 
perustuvia verkkopalveluja.

Tutkimuksessa toteutettu pystysuuntainen siivu arkkitehtuurista päätettiin toteuttaa 
kaupankäyntisovelluksen keskeisimpien perustoiminnallisuuksien osalta. Tällaisiksi 
toiminnallisuuksiksi katsottiin mahdollisuus käyttäjien ja tuotteiden käsittelyyn. 
Sovelluksen kautta on oltava mahdollista lisätä, poistaa, päivittää ja hakea käyttäjiä. 
Lisäksi on oltava mahdollista lisätä, poistaa, päivittää ja hakea tuotteita, jotka kuuluvat aina 
jollekin tietylle käyttäjälle. Näiden vaatimusten pohjalta suunniteltiin esimerkkitoteutuksen 
tietomalli, joka on esitelty kuvassa 5.1.

Tietomalli on varsin yksinkertainen ja koostuu ainoastaan kahdesta tietokantataulusta. 
Käyttäjätiedot talletetaan userdata-tauluun, joka pitää sisällään tiedot käyttäjän 
henkilötiedoista, kuten nimestä ja osoitteesta. Tähän tauluun on luotu indeksit käyttäjien 
hakemiseksi käyttäjätunnisteen, käyttäjänimen ja käyttäjän sukunimen perusteella. Tuotteen 
tiedot talletetaan puolestaan product-tauluun, joka pitää sisällään tuotteeseen liittyvät tiedot, 
kuten tuotteen nimen, kuvauksen, hinnan ja myyntiintulopäivämäärän. Lisäksi taulussa 
on viittaus tuotteen omistavaan käyttäjään. Tähän tauluun on luotu indeksit tuotteiden 
hakemiseksi tuotetunnisteen, tuotteen omistavan käyttäjätunnisteen ja hinnan perusteella. 
Esimerkkitoteutuksen osalta ei oltu määritelty selkeitä tiedonhakuominaisuuksia tuotteiden 
osalta, joten indeksointi on toteutettu product-taulun osalta melko niukasti. Käytännössä 
olisi toivottavaa kyetä hakemaan tuotteita myös tuotteen nimen ja mahdollisesti tuotteen
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userdata

id: integer not null
username: varchar(50) not null
firstname: varchar(50) not null
lastname: varchar(50) not null
address: varchar(50) not null
zipcode: varchar(10) not null
city: varchar(50) not null
email: varchar(50)
birthdate:
unique index ux _user_l on userdata(id)
unique index ux user 2 on userdata(username)
index ix_user_l on userdata(lastname)

C
___ /

>
i__________________________

product

id: integer not null
ownerid: integer not null
name: varchar(50) not null
description: varchar(1000)
price: numeric(10,2) not null
placed at, timestamp °°t null
unique index ux_product_l on product(id) 
index ix_product_l on product(ownerid) 
index ix_product_2 on product(price)

Kuva 5.1: Esimerkkitoteutuksen tietomalli

kuvauksen perusteella.

Perus-CRUD-toiminnallisuuksien lisäksi käyttäjien ja tuotteiden käsittelyyn haluttiin 
asettaa kaksi lisäehtoa. Tuotetta ei voi lisätä ilman käyttäjää ja kun käyttäjä 
poistetaan tietokannasta, pitää poistaa myös kaikki käyttäjälle kuuluvat tuotteet. Nämä 
toiminnallisuudet olisi ollut mahdollista toteuttaa tietokannan sisäisesti, mutta tutkimusta 
ajatellen ne päätettiin toteuttaa sovelluskooditasolla, jotta eri arkkitehtuurien ominaisuuksia 
päästäisiin vertailemaan tältäkin osin. Näiden lisäehtojen lisäksi määriteltiin, että käyttäjiä 
on kyettävä hakemaan sekä heille kuuluvien tuotteiden kanssa että ilman tuotteita. Tätä 
ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi erilaisten listojen yhteydessä, kun tietokantakyselyjen 
suorituskykyä voidaan optimoida sen mukaan täytyykö myös käyttäjän tuotteet hakea vai 
ei.

Esimerkkitoteutuksen yleisten vaatimusten lisäksi haluttiin sovelluskehyksiä 
hyödyntävälle toteutukselle asettaa ylimääräinen vaatimus kaikkien liiketoimintametodien 
suorituspyyntöjen ja metodeille välitettyjen parametrien kirjaamisesta lokitiedostoon. 
Tutkimuksen yhteydessä tällä ominaisuudella haluttiin lähinnä arvioida AOP:n 
tarjoamia mahdollisuuksia ja vaikutusta sovelluksen suorituskykyyn. Käytännössä 
vastaavaa toiminallisuutta voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi käytön profiloinnissa tai 
väärinkäytösten valvonnassa.

5.1.2 Arviointikriteerien esittely

Tutkimuksessa vertailtiin eri toteutusvaihtoehtoja useiden kriteerien pohjalta. Valittujen 
arviointikriteerien pohjalta pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin luvussa 1.3 
esitettyihin tutkimusongelmiin. Erityisen tärkeänä pidetään eri toteutusvaihtoehtojen 
ominaisuuksia sovelluskehityksen helppouden ja tuottavuuden ja toisaalta sovelluksen 
suorituskyvyn kannalta.
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Erityisesti sovelluskehityksen helppouden ja tuottavuuden mittaaminen ja arviointi 
on kuitenkin käytännössä erittäin vaikeaa. Tästä syystä näitä tavoitteita pyritään 
tarkastelemaan erilaisten koodimetriikoiden kautta, jotka kuvaavat sovelluskoodin 
ominaisuuksia. Molemmat arkkitehtuuritoteutukset käyttävät sovelluskoodin lisäksi 
useita konfiguraatiotiedostoj a sovelluksen toiminnallisuuden ja ominaisuuksien 
määrittelyssä. Myös näiden konfiguraatiotiedostojen sisältö on siten otettava huomioon 
arkkitehtuuritoteutuksien monimutkaisuutta arvioitaessa.

Sovelluksen suorituskyvyn mittaaminen on jossain määrin helpompaa. Tässä tutkimuksessa 
keskityttiin mittaamaan sovelluksen suorituskykyä keskeisten käyttötapausten kannalta 
kokonaisuutena, eikä niinkään yksittäisten sovelluskomponenttien suorituskykyä. 
Käyttötapausten suorituskyvyn mittaamisen voidaan olettaa antavan arkkitehtuurin 
kokonaissuorituskyvystä paremman kuvan kuin arkkitehtuurin yksittäisten osa-alueiden 
suorituskyvyn mittaamisen. Suorituskyvyn arvioiminen rajoittuu tässä tutkimuksessa 
suoritusaikojen mittaamiseen määritellyn kuormituksen aikana, eikä sovelluksen 
suorituskykyä mitattu vaihtelevan kuormituksen alaisena. Koska suorituskykytestit 
suoritettiin eri toteutusvaihtoehdoille samalla tavalla ja samanlaisissa olosuhteissa, voidaan 
käytettyjen testien perusteella arvioida toteutusvaihtoehtojen suorituskykyä tutkimuksen 
edellyttämässä laajuudessa.

Edellä mainittujen arviointikriteerien osalta on syytä huomioida, että kaikki ne 
ovat tarkoitettuja käytettäväksi vain eri toteutusvaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun, 
eikä niiden tarjoamia absoluuttisia arvoja ole syytä arvioida sellaisenaan. Erilaiset 
koodimetriikat ja konfiguraatiotiedostojen koot eivät sellaisenaan kerro juuri mitään, 
mutta niiden väliset erot eri toteutusvaihtoehtojen välillä voivat tarjota oleellista tietoa 
toteutusvaihtoehtojen eroista sovelluskehityksen helppoutta ja tuottavuutta arvioitaessa. 
Vastaavasti sovelluksen suoritusaikojen arvot eivät yksinään kerro paljonkaan sovelluksen 
suorituskyvystä, mutta niiden avulla on mahdollista vertailla eri toteutusvaihtoehtojen 
suorituskykyä keskenään.

Koodimetriikoiden keräämisessä on käytetty AOP Metrics-nimistä työkalua [AOPMetrics, 
2006], Ohjelmasta käytettiin versiota 0.3. Erityisesti tarkasteltavaksi on valittu seuraavat 
työkalun tarjoamat metriikat:

• LOCC (lines of class code). LOCC kertoo komponentin koodirivien lukumäärän. 
Vaikka koodirivien lukumäärää pidetään yleisesti melko huonona mittarina 
sovelluksen monimutkaisuuden arvioinnissa, on se kuitenkin niin laajasti käytetty, 
että sen käyttö tässäkin tutkimuksessa on perusteltua. Tätä mittaria ei ole kuitenkaan 
syytä käyttää niinkään sovelluksen monimutkaisuuden arviointiin, vaan pikemminkin 
kuvaamaan sitä koodirivien lukumäärää, jonka kehittäjä joutuu kirjoittamaan erilaisia 
toiminnallisuuksia toteuttaessaan. Nykyaikaiset kehitystyökalut kykenevät luomaan 
luokasta riippuen varsin merkittävänkin osan koodista automaattisesti, joten tätä 
lukua voidaan pitää lähinnä suuntaa antavana metriikkana.

• WOM (weighted operations in module). WOM kertoo komponentin sisältämien 
olevien operaatioiden lukumäärän, pitäen sisällään konstruktorit ja metodit. 
Operaatioiden lukumäärää antaa viitteitä siitä, kuinka paljon aikaa komponentin 
kehittäminen ja ylläpito vaatii. Suuri operaatioiden lukumäärää aiheuttaa usein sen, 
että komponentista tulee sovelluskohtaisempi ja vähemmän uudelleenkäytettävä. 
Tämäkään metriikka ei anna tarkkoja tuloksia, mutta sitä voidaan käyttää 
apuna arvioitaessa komponenttien kirjoittamisen ja käytännön projekteissa tärkeän
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ylläpidon vaatimaa työmäärää.

• RFM (response for a module). RFM kuvaa sitä, kuinka monta metodia 
potentiaalisesti tulee suoritettua kun komponenttia kutsutaan. Lukema pitää 
sisällään mm. komponentin metodien lukumäärän ja metodeista kutsuttavien 
metodien lukumäärän. Mitä useampia metodeja komponentista kutsutaan, sitä 
monimutkaisempi sen toiminta usein on. Suuri RFM-lukema tarkoittaa myös sitä, 
että komponentin testaaminen on vaikeampaa kuin vähän metodikutsuja sisältävien 
komponenttien. Käytännön projekteissa, missä kattava testaus on kriittisen tärkeää, 
on tämä näkökulma erityisen merkittävä. Tässä tutkimuksessa tätä metriikkaa 
käytetään yhdessä LCO:n kanssa arvioitaessa komponenttien monimutkaisuutta 
verrattuna toisiin komponentteihin.

• LCO (lack of cohesion in operations). LCO kuvaa niiden operaatioiden lukumäärää, 
jotka käsittelevät eriäviä osajoukkoja komponentin kenttiä. Alhainen LCO kuvaa 
sitä, että kaikki komponentin operaatiot jakavat yhteisen tietorakenteen. Korkea LCO 
antaa viitteitä siitä, että komponentti pitäisi mahdollisesti jakaa pienempiin osiin 
ja komponentti saattaa sisältää tarpeetonta monimutkaisuutta. Tässä tutkimuksessa 
tätä metriikkaa käytetäänkin yhdessä RFM:n kanssa arvioitaessa komponentin 
monimutkaisuutta verrattuna toisiin komponentteihin.

Konfiguraatiotiedostojen monimutkaisuuden arvioinnissa tarvittavien metriikoiden 
keräämisessä on käytetty Linux-käyttöjärjestelmän sisältämää word count (wc)-ohjelmaa. 
Erityisesti arvioinnissa on käytetty ohjelman tarjoamia tietoja tiedostojen sisältämien 
rivien ja sanojen lukumääristä. Rivien lukumäärä antaa karkean tason arvion tarvittavien 
konfiguraatiotietueiden lukumäärästä ja sanojen lukumäärä puolestaan kuvaa tarvittavan 
“konfiguraatiokoodin” lukumäärää kokonaisuudessaan. Konfiguraatiotiedostojen joukossa 
on sekä teksti- että XML-muotoisia tiedostoja, joten edistyneempien, XML-elementtien 
profilointiin keskittyvien, ohjelmien käyttö ei ollut kattavasti mahdollista. Word 
count-ohjelman tarjoamat metriikat antavat kuitenkin tutkimuksen tarpeisiin nähden 
riittävän kuvan eri toteutusvaihtoehtojen tarvitsemien konfiguraatiotiedostojen 
monimutkaisuudesta.

Sovelluksen suorituskyvyn mittaamisessa on käytetty JMeter-nimistä työkalua [JMeter, 
2006], Ohjelmasta käytettiin versiota 2.2. Kuten edellä jo todettiin, on suorituskyvyn 
mittaaminen suoritettu käyttötapausten tasolla. Kaikille toteutusvaihtoehdoille 
suoritettiin samat testitapaukset, joiden suoritusaikoja vertailemalla pyrittiin arvioimaan 
toteutusvaihtoehtojen suorituskykyä käytännössä. Suoritetut testitapaukset on listattu alla:

• Lisäystesti. Lisäystestissä luodaan 1 000 käyttäjää ja jokaiselle näistä luodaan 10 
tuotetta eli yhteensä 10 000 tuotetta. Yhteensä testissä lisätään siis 11 000 riviä 
tietokantaan. Testi ajetaan rinnakkain 100 säikeessä, mikä vastaa 100 samanaikaista 
käyttäjää. Tällä testillä pyritään kuvaamaan tilannetta, jossa järjestelmään on 
rekisteröitymässä paljon uusia käyttäjiä, joista merkittävä joukko samanaikaisesti, ja 
joista jokainen lisää itselleen joukon tuotteita myyntiin.

• Hakutesti. Hakutestissä haetaan kaikki 1 000 käyttäjää tuotteineen 10 kertaa 
peräkkäin eli yhteensä tehdään 10 000 hakua käyttäjätietoihin ja 100 000 hakua 
tuotetietoihin. Tietokantaan suoritetaan siis kaiken kaikkiaan 110 000 rivihakua. 
Testi ajetaan rinnakkain 1 000 säikeessä, mikä vastaa 1 000 samanaikaista käyttäjää. 
Tällä testillä pyritään kuvaamaan tilannetta, jossa järjestelmä on kovan kuormituksen 
alaisena ja sieltä pyritään etsimään käyttäjiä ja heidän myymiään tuotteita.
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• Päivitystesti. Päivitystestissä muokataan kaikkien 1 000 käyttäjän tietoja ja jokaisen 
10 000 tuotteen tietoja. Yhteensä testissä päivitetään siis 11 000 tietokannan riviä. 
Testi ajetaan rinnakkain 100 säikeessä, mikä vastaa 100 samanaikaista käyttäjää. 
Tällä testillä pyritään kuvaamaan tilannetta, jossa joukko samanaikaisia käyttäjiä 
päivittää omia tietojaan ja myymiensä tuotteiden tietoja.

• Poistotesti. Poistotestissä poistetaan kaikki 1 000 käyttäjää, mikä aiemmin 
tässä luvussa esitetyn määrittelyn mukaisesti johtaa myös käyttäjien tuotteiden 
poistamiseen. Näin ollen tietokannasta poistetaan yhteensä 11 000 riviä. Testi ajetaan 
rinnakkain 100 säikeessä, mikä vastaa 100 samanaikaista käyttäjää. Tällä testillä 
pyritään kuvaamaan tilannetta, jossa joukko samanaikaisia käyttäjiä päättää poistaa 
käyttäjätietonsa järjestelmästä ja samalla poistetaan myös heillä myynnissä olleiden 
tuotteiden tiedot.

Edellä esitettyjen erilaisiin metriikoihin ja mittauksiin perustuvien arvioiden lisäksi 
toteutusvaihtoehtoja arvioidaan myös toteutusvaihtoehtojen kehittäjän subjektiivisen 
mielipiteen pohjalta. Vaikka näille henkilökohtaisille mielipiteille ei voikaan antaa kovin 
suurta painoarvoa, voivat ne kuitenkin omalta osaltaan auttaa muodostamaan kuvaa 
toteutusvaihtoehtojen kehityksen vaivattomuudesta. Toisaalta kehittäjän arvioiden pohjalta 
on mahdollista saada viitteitä sellaisistakin asioista, joita muut käytetyt mittarit eivät 
välttämättä paljasta. Näitä arvioita voidaankin käyttää sekä selittämään muilla mittareilla 
havaittuja ilmiöitä että huomioimaan uusia kiinnostavia jatkotutkimuksen kohteita. Näin 
ollen kehittäjän arvioiden huomiointi on perusteltua tutkimuksessa.

5.1.3 Testiympäristön esittely

Tutkimuksessa ei ollut mahdollista saada varsinaista tietokanta- tai verkkopalvelinta 
testiympäristön käyttöön, joten suorituskykytestit jouduttiin suorittamaan tavallisilla 
työkoneilla. Työkoneita saatiin käyttöön kaksi kappaletta, joiden välillä vastuut päätettiin 
jakaa siten, että toinen koneista toimii tietokanta- ja sovelluspalvelimena ja toinen 
testejä suorittavana asiakaskoneena. Asetelmaa voidaan pitää vertailukelpoisena pienen 
verkkopalvelun käytännön toimintaympäristön kanssa, koska pienillä käyttömäärillä 
erilliselle tietokantapalvelimelle ei ole kriittistä tarvetta.

Kahden testikoneen käytöllä saavutettiin se merkittävä etu, että itse testien suoritus 
ei kuormita palvelimena toimivaa konetta, vaan ainoastaan asiakaskonetta. Näin ollen 
palvelinkoneelle kohdistuu ainoastaan siihen normaalikäytössäkin kohdistuvaa rasitusta. 
Suorituskykytesteissä olisi ollut parempi, jos testeissä olisi oikeasti ollut käytettävissä 
rinnakkaisten käyttäjien lukumäärää vastaava määrä asiakaskoneita, mutta koska tätä ei 
ollut järjestettävissä, pyrittiin asiaa simuloimaan rinnakkaisten säikeiden käytöllä.

Testiympäristön palvelinkoneen tekniset tiedot on esitetty taulukossa 5.1.

Palvelinkoneen prosessoritehot ovat varsin riittävät suorituskykytestejä ajatellen. Muistia 
olisi hyvä olla palvelinkäytössä olevassa koneessa vähintään kaksinkertainen määrä, mutta 
jonkinlaiset palvelinkoneen minimivaatimukset testeissä käytetyn koneen voidaan katsoa 
täyttävän. Testeissä käytetyistä palvelinohjelmistoista ja sovelluskehyksistä on pyritty 
valitsemaan uusimmat tuotantokäytössä olevat versiot. Näiden katsottiin tarjoavan paras 
kompromissi uusimpien ominaisuuksien ja luotettavuuden välillä.

Testiympäristön asiakaskoneen tekniset tiedot on esitetty taulukossa 5.2.
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Taulukko 5.1: Testiympäristön palvelinkoneen tekniset tiedot
Käyttöjärjestelmä Red Hat Enterprise Linux WS Version 3.2.3
Prosessori Intel Pentium 4 CPU 3.40 GHz
Muisti 1 GB
Java-versio 1.5.0 11
Ohjelmistoversiot PostgreSQL (versio 8.2.3) [PostgreSQL, 2007]

JDBC-ajuri postgresql-8.2-504.jdbc3.jar
JBoss-sovelluspalvelin (versio 4.0.5.GA) [JBoss, 2007] 1 
Tomcat-pavelin (versio 5.5.20) [Tomcat, 2007] 2
Spring Framework (versio 2.0.2) [Spring Framework, 2006] 2 
Hibernate (versio 3.2.1) [Hibernate, 2006] 2 
iBATIS (versio 2.3.0) [iBATIS, 2006] 2

* vain EJB-toteutuksessa

2 vain sovelluskehyksiä hyödyntävässä toteutuksessa

TAULUKKO 5.2: Testiympäristön asiakaskoneen tekniset tiedot
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 2000 Professional
Prosessori Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz
Muisti 1 GB
Java-versio 1.5.0 10

Asiakaskoneen koostumus muistuttaa varsin hyvin nykyisin yleistä tietokonemallia 
sekä prosessoritehoiltaan että muistin määrältään. Ongelmaksi kuitenkin muodostui 
jossain määrin asiakaskoneella ajettujen suorituskykytestien aiheuttama kova kuormitus. 
Asiakaskone olisi suoriutunut testeistä sujuvammin, mikäli se olisi sisältänyt jonkin 
verran enemmän muistia ja erityisesti tehokkaamman prosessorin tai jopa moniytimisen 
prosessorin.

Asiakaskoneen ja palvelinkoneen välisenä tietoverkkona toimi yrityksen sisäinen verkko, 
joten testitilanne vastasi erittäin nopeaa verkkoyhteyttä normaaliin Internet-yhteyteen 
verrattuna. Näin ollen verkkoviiveen osuus suorituskykytesteihin saatiin minimoitua ja 
palvelimelle tasainen, mahdollisista verkko-ongelmista riippumaton kuormitus.

Joistakin edellä esitetyistä testiympäristöä koskevista puutteista huolimatta, voidaan 
testiympäristön todeta soveltuneen tutkimuksen tarpeisiin varsin hyvin. Ennen kaikkea on 
syytä huomioida, että testiympäristön kokoonpano oli sama kaikille toteutusvaihtoehdoille, 
joten suorituskyky erojen mittaaminen ja arviointi onnistuu hyvin tälläkin kokoonpanolla. 
Ainoastaan kaikkein raskaimpien suorituskykytestien osalta olisi lisätehoista saattanut olla 
merkittävää hyötyä testien suoritukselle.

5.2 EJB-toteutus

Tutkimuksessa toteutettiin perinteisiin J2EE-menetelmiin pohjautuva, EJB-teknologioita 
hyödyntävä, toteutus varsinaisen ehdotetun sovelluskehyksiin pohjautuvan 
referenssitoteutuksen vertailukohdaksi. EJB-toteutuksessa tehtiin tiedonsaantiominaisuudet 
sekä CMP- että BMP-teknologioita hyödyntäen. Näitä menetelmiä vertaamalla on 
mahdollista verrata kahden vaihtoehtoisen tiedonsaantitoteutuksen monimutkaisuutta ja
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suorituskykyä keskenään, ja siten minimoida yksittäisen toteutustavan ominaisuuksien 
vaikutus kokonaisarvioon. Tämä auttaa siinä, että on mahdollista arvioida paremmin 
EJB-pohjaisen arkkitehtuurin suorituskykyä kokonaisuutena.

EJB-toteutuksen luokkarakenne on esitetty kuvassa 5.2.

ProductEntityPK UserDataEntityPK

ProductEntity
extends EJBObject

♦handleRequest()

EJBTestServIet
extends HttpServlet

UserDataEntity
extends EJBObject

ProductEntityBMPBean
implements EntityBeanProductEntityBean

implements EntityBean

UserDataEntityBMPBean
implements EntityBean

EJBTestManagementBean
implements SessionBean

UserDataEntityBean
implements EntityBean

«interface»
EJBTestManagementHome

extends EJBHome

♦name: String 
♦description: String
talasafl ?t: Dai??

ProductPOJO

♦create ()
♦findByPrimaryKey() 
♦ findAHQ

UserDataEntityHome
extends EJBHome

♦create()
♦findByPrimaryKey() 
♦findByUserDatald() 
♦ findAll()__________

ProductEntityHome
extends EJBHome

♦username: String 
♦firstname: String 
♦lastname: String 
♦address: String 
♦zipcode: String 
♦city: String 
♦email: String

♦usersProducts: List

UserDataPOJO

♦getAllUserDataPOJOs(/ByBMP)() 
♦getUserDataPOJO(/ByBMP)() 
♦removeUserDataPOJO(/ByBMP)() 
♦updateUserDataPOJO(/ByBMP)() 
♦createöserDataPOJO(/ByBMP)() 
♦getAllProductPOJOs(/ByBMP)()
♦getProductPOJO(/ByBMP)() 
♦getProductPOJOsByOwnerld(/ByBMP)() 
♦removeProductPOJO(/ByBMP)() 
♦updateProductPOJO(/ByBMP)() 
♦createProductPOJO(/ByBMP)()

EJB Tes tManagement
extends EJBObject

Kuva 5.2: EJB-toteutuksen luokkarakenne

Luokkarakenteessa ensimmäinen komponentti käyttäjästä nähden on EJBTestServIet, 
joka vastaa verkon ylitse tulevien HTTP-pyyntöjen käsittelystä. Esimerkkitoteutuksessa on 
toteutettu ainoastaan yksinkertainen pyyntöjen käsittelijä, joka osaa käsitellä ainoastaan 
rajatun määrän oikean muotoisia pyyntöjä oikeilla parametreillä, eikä esimerkiksi 
virheenkäsittelyä ole toteutettu ollenkaan. Normaalissa käytössä tämä komponentti 
vaatisi merkittävän määrän lisätyötä ja sen pitäisi lisäksi toimia saumattomasti yhteen 
käyttöliittymän kanssa, mutta tutkimuksessa suoritettavien testien tarpeisiin on nykyinen 
toteutus riittävä.

Seuraavana luokkarakenteessa on E JBTe s tManagement, joka vastaa varsinaisten 
liiketoimintatoiminnallisuuksien kutsumisesta. Käytännössä kyseessä on vain ohut 
kerros varsinaisten liiketoimintalogiikan toteuttavien komponenttien päällä, joille tämä 
komponentti välittää pyynnöt eteenpäin. Tähän ratkaisuun päädyttiin EJB-toteutuksissa 
usein käytetyn suunnittelumallin pohjalta, jossa suositellaan kokoamaan erillisten 
komponenttien tarjoamat toiminnallisuuden yhden yhteisen liiketoimintarajapinnan 
taakse. Tämä helpottaa toiminnallisuuksien kutsumista jossain määrin, joten ratkaisu 
päätettiin toteuttaa pienestä lisätyöstä huolimatta. Kyseisen ratkaisun ei pitäisi
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myöskään vaikuttaa merkittävästi monimutkaisuuden arviointiin, koska kyseessä on vain 
hyvin yksinkertainen välittäjäkomponentti. E JBTe st Management muodostaa yhdessä 
E JBTestManagementBean- ja E JBTe s tManagement Home-komponenttien kanssa 
EJB-mallin mukaisen session-bean-kokonaisuuden. Komponentti sisältää mahdollisuuden 
kutsua sekä CMP- että BMP-pohjaisia tiedonsaantiominaisuuksia.

ProductEntity, ProductEntityHome, ProductEntityPK ja
ProductEntityBean tai ProductEntityBMPBean muodostavat EJB-mallin 
mukaisen entity-bean-kokonaisuuden. ProductEntityBean toteuttaa CMP-pohjaiset 
tiedonsaantiominaisuudet ja ProductEntityBMPBean toteuttaa vastaavat 
BMP-pohjaiset tiedonsaantiominaisuudet. ProductEntit y-komponentti tarjoaa 
toiminnallisuudet tuotteiden lisäämiseksi tietokantaan, hakemiseksi tietokannasta, 
päivittämiseksi ja poistamiseksi tietokannasta. Tuotteita voidaan hakea joko hakemalla 
kaikki tietokannassa olevat tuotteet tai hakemalla yksittäinen tuote tuotetunnisteen tai 
joukko tuotteita tuotteet omistavan käyttäjän käyttäjätunnisteen avulla.

UserDataEntity, UserDataEntityHome, UserDataEntityPK ja
UserDataEntityBean tai UserDataEntityBMPBean muodostavat 
vastaavan EJB-mallin mukaisen entity-bean-kokonaisuuden käyttäjätiedoille 
kuin edellisessä kappaleessa esitellyt komponentit muodostivat tuotetiedoille. 
UserDataEntity -komponentti tarjoaa toiminnallisuudet käyttäjien lisäämiseksi 
tietokantaan, hakemiseksi tietokannasta, päivittämiseksi ja poistamiseksi tietokannasta. 
Käyttäjiä voidaan hakea joko hakemalla kaikki tietokannassa olevat käyttäjät tai hakemalla 
yksittäinen käyttäjä käyttäjätunnisteen avulla.

Luokkarakenteessa on lisäksi esitetty komponentit ProductPOJO ja UserDataPOJO. 
Nämä komponentit pitävät sisällään tuotteeseen tai käyttäjään liittyvät tiedot ja niitä 
käytetään pääasiassa järjestelmän sisäisinä tietorakenteina.

Luokkarakenteessa esitettyjen komponenttien lisäksi EJB-toteutus tarvitsee 
joukon konfiguraatiotiedostoja toiminnallisuuksien määrittelyyn. Merkitykselliset 
konfiguraatiotiedostot on listattu alla:

• application.xml: XML-muotoinen tiedosto, jossa määritellään käytössä 
olevat moduulit. Esimerkkisovelluksen tapauksessa tiedostossa esitellään 
dippa-e jb. jar-moduuli, joka pitää sisällään varsinaisen liiketoimintalogiikan 
ja dippa-ejb.war-moduuli, joka pitää sisällään verkon kautta tapahtuvien 
pyyntöjen käsittelyyn tarkoitetun toiminnallisuuden.

• e jb-jar. xml: XML-muotoinen tiedosto, jossa määritellään
sovelluksen sisältämät EJB-bean-komponentit ja näiden
transaktio-ominaisuudet. Esimerkkisovelluksen tapauksessa tiedostossa 
esitellään EJBTestMan a geme n t -session-bean-komponentti ja
UserDataEntityCMP-, ProductEntityCMP-, UserDataEntityBMP- 
ja ProductEntityBMP-entity-bean-komponentit. CMP-komponenttien osalta 
tiedostossa esitellään myös EJB-kyselykielellä esitetyt lausekkeet haluttujen tietojen 
hakemiseksi tietokannasta.

• jboss.xml: XML-muotoinen tiedosto, jossa määritellään muun
muassa session-bean-komponentit JBoss-sovelluspalvelimen käyttöön 
ja annetaan niille osoitteet niiden hakemiseksi JNDI:n kautta.
Esimerkkisovelluksen tapauksessa tiedostossa on määritelty ainoastaan
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E JBTestManagement-session-bean-komponentti.

• jbosscmp-jdbc. xml: XML-muotoinen tiedosto, jossa määritellään 
JBoss-sovelluspalvelinta varten CMP-pohjaisten entity-bean-komponenttien kenttien 
vastaavuudet tietokannan taulujen sarakkeisiin. Esimerkkisovelluksen tapauksessa 
tiedostossa on määritelty ProductEntity-komponentin kenttien vastaavuus 
tietokannan product-taulun sarakkeiden kanssa ja UserDataEnt it y-komponentin 
kenttien vastaavuus tietokannan userdata-taulun sarakkeiden kanssa.

• jboss-web. xml: XML-muotoinen tiedosto, jossa määritellään
JBoss-sovelluspalvelinta varten tarvittavat konfiguraatiot verkkosovelluksen osalta. 
Esimerkkisovelluksen tapauksessa tiedosto ei sisällä mitään varsinaista tietoa vaan 
se on ainoastaan tyhjä kehys, jonka JBoss vaatii.

• web.xml: XML-muotoinen tiedosto, jossa määritellään verkko-osoitteiden ja 
niihin kohdistuvien pyyntöjen käsittelyyn tarkoitettujen sovelluskomponenttien 
välinen suhde. Esimerkkisovelluksen tapauksessa tiedosto sisältää 
EJBTestServlet -komponentin määrittelyn.

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta EJB-toteutuksen vaativan melko suuren 
määrän sovelluskomponentteja ja erilaisia konfiguraatiotiedostoja niinkin yksinkertaisen 
toiminnallisuuden toteuttamiseksi, kuin esimerkkisovelluksessa tehdään. Arkkitehtuurin 
kannalta E JB-toteutusta voidaan pitää varsin raskaana, mutta suhteellisen hyvin vastuut 
erottelevana kokonaisuutena.

5.3 Sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus

Tutkimuksessa toteutettiin sovelluskehyksiä hyödyntävä, POJO-malliin pohjautuva, 
referenssitoteutus ehdotetun arkkitehtuuriratkaisun arvioimiseksi. Sovelluskehyksiä 
hyödyntävä toteutus pohjautui pääasiassa Spring Framework-sovelluskehyksen käyttöön. 
Referenssitoteutuksen tiedonsaantiominaisuudet toteutettiin sekä JDBC-teknologiaa että 
iBATIS- ja Hibemate-sovelluskehyksiä hyödyntäen. Kolmea eri tiedonsaantimenetelmää 
käyttäen pyritään minimoimaan yksittäisen toteutustavan ominaisuuksien vaikutus 
arkkitehtuurin kokonaisarvioon. Toisaalta kolmea toteutustapaa vertaillaan myös 
keskenään ja pyritään löytämään paras ratkaisu esimerkkitoteutuksen kaltaisten sovellusten 
tiedonsaantiominaisuuksien toteuttamiseksi.

Sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen luokkarakenne on esitetty kuvassa 5.3.

Luokkarakenteessa ensimmäinen komponentti käyttäjästä nähden on 
DippaController, joka vastaa verkon ylitse tulevien HTTP-pyyntöjen käsittelystä. 
Esimerkkitoteutuksessa on toteutettu ainoastaan yksinkertainen pyyntöjen käsittelijä 
samaan tapaan kuin EJB-toteutuksessakin. Tutkimuksessa suoritettavien testien tarpeisiin 
nykyinen toteutus on kuitenkin riittävä.

DippaCont roller käyttää vastaanottamiensa pyyntöjen pohjalta ProductManager- 
ja Us e rDat aManage r-komponenttien tarjoamia palveluja tuotteiden ja käyttäjien 
käsittelemiseksi. Kyseiset komponentit tarjoavat toiminnallisuudet tuotteiden ja käyttäjien 
lisäämiseksi tietokantaan, hakemiseksi tietokannasta, päivittämiseksi ja poistamiseksi 
tietokannasta. Komponentit tarjoavat mahdollisuuden tiedonsaantiominaisuuksien käyttöön
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ProductDaoJdbc
extends JdbcDaoSupport 
implements ProductDao

I .

ProductDaolbatis
extends SqlMapCIientDaoSupport 

implements ProductDao

I

ProductDaoHibernate
extends HibemateDaoSupport 

implements ProductDao

I

«interface»
ProductDao ProductPOJO

♦create() ♦id: int
♦remove() ♦ownerid: int
♦update() ♦name: String
♦findByldO ♦description: String

♦findAll0

ProductManager

♦createProduct(ByJdbc/Bylbatis/ByHi 
♦removeProduct(ByJdbc/Bylbatis/ByHi 
♦updateProduct(ByJdbc/Bylbatis/ByHi 
+getProductsById(ByJdbc/ByIbatis/By 
♦getAllProducts(ByJdbc/Bylbatis/ByH 
♦getProductsByOwnerld(ByJdbc/Bylbat

bemate) () 
be mate) () 
bemate) ()
Hibernate)() 
ibemate) () 
is/ByHibemate) ()

DippaController
implements Controller

♦handleRequest ()

LogMethodArgumentsAdvIce
implements MethodBeforeAdvice

User Data Manager

♦createUserData(ByJdbc/Bylbatis/i 
♦removeUserData(ByJdbc/Bylbatis/ 
♦updateUserData(ByJdbc/Bylbatis/l 
+getUserDatasById(ByJdbc/ByIbati 
♦getAllUserDatas(ByJdbc/Bylbatis

ByHibemate) ()
ByHibemate) ()
ByHibemate) () 
s/ByHibemate) ()
ByHibemate) ()

<<interf ace»
UserDataDao

♦create() 
♦remove() 
♦update() 
♦findByldO 
♦findAll()

UserDataPOJO

♦username: String 
firstname: String 
♦lastname: String 
♦address: String 
♦zipcode: String 
♦city: String 
♦email: String 
♦birthdate: Date 
♦usersProducts: List

UserDataDaoJdbc
extends JdbcDaoSupport 
implements UserDataDao

UserDataDaolbatis
extends SqlMapCIientDaoSupport 

implements UserDataDao

UserDataDaoHibernate
extends HibemateDaoSupport 

implements UserDataDao

Kuva 5.3: Sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen luokkarakenne

JDBC-, iBATIS- tai Hibemate-pohjaista toteutusta hyödyntäen. Käytännön sovelluksessa 
tarjottaisiin todennäköisesti vain yksi vaihtoehto, mutta esimerkkisovelluksen tapauksessa 
haluttiin tarjota kaikki vaihtoehdot samanaikaisesti käyttöön suorituskykytestien ja eri 
toteutusvaihtoehtojen monimutkaisuuden vertailun helpottamiseksi.

ProductManager käyttää tiedonsaantiominaisuuksia ProductDao-rajapinnan kautta. 
ProductDao-rajapinta tarjoaa toiminnallisuudet tuotteiden lisäämiseksi tietokantaan, 
hakemiseksi tietokannasta, päivittämiseksi ja poistamiseksi tietokannasta. Tuotteita voidaan 
hakea joko hakemalla kaikki tietokannassa olevat tuotteet tai hakemalla yksittäinen tuote 
tuotetunnisteen tai joukko tuotteita tuotteet omistavan käyttäjän käyttäjätunnisteen avulla.

UserDataManager käyttää vastaavasti tiedonsaantiominaisuuksia
UserDataDao-rajapinnan kautta. Us e rDat aDao-rajapinta tarjoaa toiminnallisuudet 
käyttäjien lisäämiseksi tietokantaan, hakemiseksi tietokannasta, päivittämiseksi ja
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poistamiseksi tietokannasta. Käyttäjiä voidaan hakea joko hakemalla kaikki tietokannassa 
olevat käyttäjät tai hakemalla yksittäinen käyttäjä käyttäjätunnisteen avulla.

ProductDaoJdbc, ProductDaolbatis ja ProductDaoHibernate tarjoavat 
kolme vaihtoehtoista toteutusta ProductDao-rajapinnalle. Kyseiset komponentit 
toteuttavat ProductDao-rajapinnan edellyttämät toiminnallisuudet käyttäen vastaavasti 
JDBC-, iBATIS- tai Hibemate-pohjaista toteutusta.

Vastaavaan tapaan UserDataDaoJdbc, UserDataDaolbatis ja 
UserDataDaoHibernate tarjoavat kolme vaihtoehtoista toteutusta 
UserDataDao-rajapinnalle, käyttäen JDBC-, iBATIS- tai Hibemate-pohjaista toteutusta.

Luokkarakenteessa on lisäksi esitetty komponentit ProductPOJO, UserDataPOJO 
ja LogMethodArgumentsAdvice. POJO-komponentit pitävät sisällään 
tuotteeseen tai käyttäjään liittyvät tiedot ja niitä käytetään pääasiassa 
järjestelmän sisäisinä tietorakenteina vastaavaan tapaan kuin EJB-toteutuksessa. 
LogMethodArgumentsAdvice-komponentti puolestaan toteuttaa sovelluskehyksiä 
hyödyntävälle toteutukselle asetetun lisävaatimuksen kaikkien liiketoimintametodien 
suorituspyyntöjen ja metodeille välitettyjen parametrien kirjaamisesta lokitiedostoon. 
Kyseinen toiminnallisuus on toteutettu AOP:n mahdollistamaa ’ennen’-neuvoa käyttäen.

Luokkarakenteessa esitettyjen komponenttien lisäksi sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus 
tarvitsee joukon konfiguraatiotiedostoja toiminnallisuuksien määrittelyyn aivan kuten 
EJB-toteutuskin. Merkitykselliset konfiguraatiotiedostot on listattu alla:

• dippa-po jo—servlet. xml: XML-muotoinen tiedosto, jossa määritellään 
Spring-sovelluskehystä varten kaikki käytössä olevat komponentit ja niiden 
väliset suhteet. Tiedostossa määritellään myös esimerkiksi tietokantayhteyden 
ominaisuudet, AOP-neuvojen liitoskohtien valitsimet ja transaktioiden ominaisuudet. 
Esimerkkisovelluksen tapauksessa käytännössä kaikki sovelluksen komponentit on 
määritelty tässä tiedostossa.

• log4 j . properties: Tekstimuotoinen tiedosto, jossa määritellään lokitiedostojen 
kirjoitukseen liittyvät ominaisuudet. Esimerkkitoteutuksen tapauksessa tiedosto 
sisältää yhden lokitiedoston määrittelyn, johon kirjoitetaan kaikki sovelluksen 
tuottama lokitieto.

• messages.properties: Tekstimuotoinen tiedosto, joka sisältää
käyttöliittymässä esitettävien tekstien ja niistä käytettävien tunnisteiden väliset 
muunnokset. Esimerkkisovelluksessa tätä tiedostoa ei varsinaisesti tarvittaisi 
ollenkaan, mutta käytännössä käyttöliittymän viestien lokalisointi voitaisiin toteuttaa 
tämän tiedoston avulla melko helposti.

• web. xml: XML-muotoinen tiedosto, jossa määritellään verkko-osoitteiden ja niihin 
kohdistuvien pyyntöjen käsittelyyn tarkoitettujen sovelluskomponenttien välinen 
suhde. Esimerkkisovelluksen tapauksessa tiedosto sisältää määrittelyn, joka ohjaa 
kaikki ’.htm’-sivuja koskevat pyynnöt Spring-sovelluskehyksen käsiteltäväksi.

• sqlMapConfig. xml (vain iBATIS-toteutus): XML-muotoinen tiedosto, jossa 
määritellään iBATIS-toteutusta varten olio-relaatio-muunnokset määrittelevien 
tiedostojen sijainnit. Esimerkkisovelluksen tapauksessa tiedostossa kerrotaan 
Product. xml-ja UserData . xml-tiedostojen sijainnit.
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• Product, xml (vain iBATIS-toteutus): XML-muotoinen tiedosto, jossa 
määritellään iBATIS-toteutusta varten ProductPOJO-komponentin kenttien 
vastaavuudet product-tietokantataulun sarakkeisiin. Lisäksi tiedostossa määritellään 
SQL-lausekkeet tuotteiden lisäämiseksi tietokantaan, hakemiseksi tietokannasta, 
päivittämiseksi ja poistamiseksi tietokannasta.

• UserData.xml (vain iBATIS-toteutus): XML-muotoinen tiedosto, jossa 
määritellään käyttäjien osalta vastaavat tiedot kuin Product. xml-tiedostossa 
tuotteiden osalta. Käyttäjien tapauksessa vastaavuudet määritellään 
UserDataPOJO-komponentin kenttien ja userdata-tietokantataulun sarakkeiden 
välillä.

• product .hbm.xml (vain Hibemate-toteutus): XML-muotoinen tiedosto, jossa 
määritellään Hibernate-toteutusta varten ProductPOJO-komponentin kenttien 
vastaavuudet product-tietokantataulun sarakkeisiin.

• userdata.hbm.xml (vain Hibemate-toteutus): XML-muotoinen tiedosto, jossa 
määritellään Hibernate-toteutusta varten UserDataPOJO-komponentin kenttien 
vastaavuudet userdata-tietokantataulun sarakkeisiin.

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen 
vaativan karkealla tasolla suurin piirtein saman verran sovelluskomponentteja 
ja konfiguraatiotiedostoja kuin mitä EJB-toteutus vaatii. Arkkitehtuurin kannalta 
sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus on kuitenkin huomattavasti kevyempi kuin 
EJB-toteutuksen arkkitehtuuri, tarjoten silti vähintään yhtä hyvän kokonaisuuden 
sovelluksen vastuiden erotteluun. Suurin yksittäinen ero kokonaisarkkitehtuureissa 
tulee AOP:n käytöstä sovelluskehyksiä hyödyntävässä toteutuksessa. AOP:n avulla on 
toteutettu jo edellä mainittu kaikkien liiketoimintametodien suorituspyyntöjen ja metodeille 
välitettyjen parametrien kirjaaminen lokitiedostoon, mutta lisäksi Spring-sovelluskehys 
käyttää AOP:tä sisäisesti muun muassa transaktioiden hallinnassa. Ainoan poikkeuksen 
transaktioiden osalta muodostavat Hibemate-toiminnallisuudet, jotka jostain syystä 
eivät toimineet yhdessä Springm transaktio-ominaisuuksien kanssa. Näin ollen 
Hibemate-toiminnallisuuksien osalta transaktiot eivät olleet käytössä, mikä on huomioitava 
tuloksia tarkasteltaessa.

5.4 Luvun yhteenveto

Tässä luvussa esiteltiin tarkemmin työn varsinaisen tutkimusosion tutkimusasetelma. 
Tutkimusasetelma pohjautui kahteen vaihtoehtoiseen toteutukseen, joista toinen oli 
toteutettu perinteistä EJB-pohjaista J2EE-arkkitehtuuria käyttäen ja toinen sovelluskehyksiä 
hyödyntäen. Luvussa esiteltiin näiden esimerkkitoteutusten yhteinen määrittely ja 
niiden tarkemmat yksityiskohtaiset toteutukset. Testiasetelman osalta esiteltiin eri 
toteutusvaihtoehtojen keskinäiset arviointikriteerit sekä testiympäristön kokoonpano. 
Tärkeimmät arviointikriteerit olivat sovelluskoodin metriikat, konfiguraatiotiedostojen 
metriikat ja koko toteutukselle suoritettavat käyttötapauskohtaiset suorituskykytestit.



Luku 6

IXilosten esittely

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä lyhyesti esimerkkitoteutuksille luvussa 5.1.2 
asetettujen arviointikriteerien pohjalta suoritettujen testien tulokset. Tulosten pelkän 
esittämisen lisäksi niistä esitellään myös selkeästi havaittavat eroavaisuudet eri 
toteutusvaihtoehtojen välillä. Tulosten ja eroavaisuuksien tarkempi arviointi esitetään 
kuitenkin vasta luvussa 7.1. Tämän ratkaisun tarkoitus on erottaa tulosten esittäminen 
selkeästi niihin liittyvistä johtopäätöksistä ja tarjota lukijalle mahdollisuus tehdä omia 
päätelmiään tulosten perusteella.

Tämän luvun ensimmäisessä aliluvussa esitellään itse sovelluskoodiin liittyvien 
metriikoiden antamat tulokset. Tämän jälkeen esitellään esimerkkitoteutusten vaatimiin 
konfiguraatiotiedostoihin liittyvät metriikat. Lopuksi esitetään eri toteutusvaihtoehtojen 
suorituskykytestien tulokset. Tarkemmat yksityiskohdat tutkimusasetelmasta, suoritetuista 
testeistä ja testiympäristöstä löytyvät luvusta 5.

6.1 Sovelluskoodin metriikat

Eri toteutusvaihtoehtojen sovelluskoodia koskevat metriikat on esitetty EJB-toteutuksen 
osalta taulukossa 6.1 ja sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen osalta taulukossa 
6.2. Taulukoissa on esitetty kaikkien luvussa 5.1.2 kuvattujen metriikoiden osalta 
niiden minimiarvo, keskiarvo, maksimiarvo ja kokonaissumma. Minimiarvo kertoo 
metriikan pienimmän arvon yksittäisen tiedoston osalta, keskiarvo kertoo metriikan 
keskiarvon kaikkien tiedostojen osalta ja maksimiarvo kertoo metriikan suurimman arvon 
yksittäisen tiedoston osalta. Kokonaissumma puolestaan kertoo kaikkien tiedostojen osalta 
metriikoiden yhteenlasketun summan.

Koodimetriikat on jaettu EJB-toteutuksen osalta kolmeen erilliseen osioon. Yhteinen 
osio kertoo metriikat arkkitehtuurin perustan muodostavien yhteisten tiedostojen osalta. 
CMP-toteutus ja BMP-toteutus puolestaan kertovat metriikat BMP- tai CMP-toteutuksen 
vaatimien lisätiedostojen osalta. ’Yhteensä’-osio kertoo metriikat koko EJB-toteutuksen 
osalta.

Koodimetriikat on jaettu sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen osalta neljään erilliseen 
osioon vastaavaan tapaan kuin EJB-toteutuksen tapauksessa. Tässäkin yhteydessä yhteinen 
osio kertoo metriikat arkkitehtuurin perustan muodostavien yhteisten tiedostojen osalta.

54
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Taulukko 6.1: Koodimetriikat EJB-toteutuksen osalta
LOCC 1 WOM 1 RFM 1 LCO 1

Yhteinen osio 3/86,1 /524 1 / 9,5 / 28 0/10,8/43 0/33,8/210
(12 tiedostoa) (1033) (114) (130) (406)
CMP-toteutus 65 / 72,5 / 80 23 / 26 / 29 35/41 / 47 251 /327,5/404
(2 tiedostoa) (145) (52) (82) (655)
BMP-toteutus 345 / 346,5 / 348 26/28,5/31 39/44,5/50 307/374/441
(2 tiedostoa) (693) (57) (89) (748)
Yhteensä 3/116,9/524 1/13,9/31 0 / 18,8 / 50 0/113,1/441
(16 tiedostoa) (1871) (223) (301) (1809)
* tulokset esitetty muodossa min / avg / max (kokonaissumma)

TAULUKKO 6.2: Koodimetriikat sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen osalta
LOCC 1 WOM 1 RFM 1 LCO 1

Yhteinen osio 7/92,5/318 1/11,75/23 0/ 19,5/52 0/31,9/150
(8 tiedostoa) (740) (94) (156) (255)
JDBC-toteutus 104/ 106/ 108 13/14/15 26/28,5/31 0/0/0
(2 tiedostoa) (212) (28) (57) (0)
iBATIS-toteutus 22 / 24 / 26 5/5,5/6 13/13,5/14 0/0/0
(2 tiedostoa) (48) (11) (27) (0)
Hibernate-toteutus 23 / 25 / 27 5 / 5,5 / 6 13/13,5/14 0/0/0
(2 tiedostoa) (50) (H) (27) (0)
Yhteensä 7/75/318 1/10,3/23 0/19,1/52 0 / 18,2 / 150
(14 tiedostoa) (1050) (144) (267) (255)
' tulokset esitelty muodossa min / avg / max (kokonaissumma)

JDBC-toteutus, iBATIS-toteutus ja Hibernate-toteutus puolestaan kertovat metriikat eri 
tiedonsaantiominaisuuksien toteutustapojen osalta. ’Yhteensä’-osio kertoo metriikat koko 
sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen osalta.

EJB-toteutuksen metriikoita tarkasteltaessa voidaan havaita, että BMP-toteutuksen LOCC 
on huomattavasti korkeampi kuin CMP-toteutuksen vastaava lukema. Muissa metriikoissa 
vastaavaa eroa ei ole havaittavissa lukuun ottamatta LCO-lukemaa, joka on jonkin 
verran suurempi BMP-toteutuksella. Muut kaksi metriikkaa ovat hyvin lähellä toisiaan 
toteutusvaihtoehtojen välillä. EJB-toteutuksen yhteisestä osiosta mielenkiinto kiinnittyy 
lähinnä havaintoihin LOCC- ja LCO-metriikoiden osalta. Molemmissa on nähtävissä, että 
metriikoiden maksimiarvo on huomattavasti keskiarvoa suurempi ja muodostaa jopa yli 
puolet yleisen osion kyseisen metriikan kokonaissummasta.

Sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen metriikoita tarkasteltaessa voidaan havaita, 
että iBatis- ja Hibemate-toteutukset ovat niiden valossa lähes identtiset keskenään, 
mutta JDBC-toteutuksella on selvästi korkeampi LOCC ja hieman korkeammat WOM ja 
REM. Sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen yhteisessä osiossa on havaittavissa 
vastaava erikoisuus kuin EJB-toteutuksen metriikoissa. Myös sovelluskehyksiä 
hyödyntävän toteutuksen tapauksessa LOCC- ja ECO- metriikoilla on yksittäinen 
korkea maksimiarvo, joka on selvästi yli keskiarvon ja muodostaa merkittävän osan 
metriikoiden kokonaissummasta.

EJB-toteutuksen ja sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen kokonaisuuksien
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kokonaissummia vertailtaessa voidaan todeta EJB-toteutuksen kaikkien metriikoiden 
olevan suurempia kuin sovelluskehyksiä hyödyntävällä toteutuksella. WOM- ja 
RFM-metriikoiden osalta ero ei ole kovin merkittävä, mutta LOCC-metriikoissa ero 
on huomattava ja LCO-metriikan osalta jopa valtava. Metriikoiden keskiarvoja vertailtaessa 
erot pysyvät pääpiirteissään saman suuntaisina ja WOM- ja RFM-metriikoiden keskiarvot 
ovat hyvin lähellä toisiaan. RFM-metriikan osalta EJB-toteutuksella on aavistuksen 
pienempi arvo kuin sovelluskehyksiä hyödyntävällä toteutuksella, mutta muuten lukemat 
ovat säännön mukaisesti suuremmat EJB-toteutuksella keskiarvojakin tarkasteltaessa. 
Myös keskiarvoja tarkasteltaessa on havaittavissa selkeät erot arkkitehtuuriratkaisujen 
välillä LOCC- ja LCO-metriikoissa.

6.2 Konfiguraatiotiedostojen metriikat

Eri toteutusvaihtoehtojen konfiguraatiotiedostoja koskevat metriikat on esitetty taulukossa 
6.3. Taulukossa on esitetty toteutustapakohtaisesti tiedostojen lukumäärä ja niiden 
sisältämien rivien ja sanojen minimi-, keskiarvo- ja maksimilukumäärät. Lisäksi riveistä 
ja sanoista on esitetty niiden kokonaislukumäärät. Arvot toimivat vastaavaan tapaan kuin 
sovelluskoodin metriikoiden osalta eli minimiarvo kertoo metriikan pienimmän arvon 
yksittäisen tiedoston osalta, keskiarvo kertoo metriikan keskiarvon kaikkien tiedostojen 
osalta ja maksimiarvo kertoo metriikan suurimman arvon yksittäisen tiedoston osalta. 
Kokonaislukumäärä puolestaan kertoo rivien tai sanojen yhteenlasketun lukumäärän 
kaikkien tiedostojen osalta.

Taulukko 6.3: Konfiguraatiotiedostojen metriikat
Lukumäärä Rivit 1 Sanat1

EJB-toteutus 6 7/58,2/212(349) 13/69,3/259 (416)
Sovelluskehystoteutus: 
yhteinen osio

4 4/67,8/224 (271) 9/ 115,3/361 (461)

Sovelluskehystoteutus:
iBATIS-toteutus

3 6/31,3/45 (94) 18/96,3/ 141 (289)

Sovelluskehystoteutus:
Hibemate-toteutus

2 14/15,5/17(31) 35 / 39,5 / 44 (79)

1 tulokset esitetty muodossa min / avg / max (kokonaislukumäärä)

Konfiguraatiotiedostojen metriikat on esitetty EJB-toteutuksen osalta yhtenä lukuna. 
Sekä CMP- että BMP-toteutusvaihtoehtojen konfiguraatio on esitetty samoissa 
tiedostoissa, eikä niiden erottelu erilleen ollut mahdollista helposti. Sovelluskehyksiä 
hyödyntävän toteutuksen osalta on esitetty perusarkkitehtuurin edellyttämät yhteiset 
konfiguraatiotiedostot esitetty yhtenä osiona ja iBATIS- ja Hibernate-toteutusten metriikat 
erikseen. JDBC-toteutus sen sijaan ei edellyttänyt erillisiä omia konfiguraatiotiedostojaan.

Eri toteutusvaihtoehtojen konfiguraatiotiedostojen metriikoita tarkasteltaessa todetaan, 
että yhtä selkeitä eroja kuin sovelluskoodin metriikoiden kanssa ei ole syntynyt. 
Sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen yhteisen osion tiedostojen lukumäärä on hieman 
pienempi kuin EJB-toteutuksella ja ne sisältävät jonkin verran vähemmän rivejä, mutta 
toisaalta jonkin verran enemmän sanoja. Sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen 
tiedonsaantiominaisuuksien toteutusvaihtoehdoista iBATIS-toteutus vaatii merkittävästi 
enemmän konfiguraatiota kuin Hibemate-toteutus, mutta kummankaan vaihtoehdon rivien
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tai sanojen kokonaislukumäärä ei ole absoluuttisesti kovinkaan suuri. Mikäli iBATIS- ja 
Hibemate-toteutuksien konfiguraatiotiedostot lasketaan yhteen sovelluskehystoteutuksen 
yhteisen osion konfiguraatiotiedostojen kanssa, nousee tiedostojen sisältämien rivien ja 
sanojen kokonaislukumäärä selvästi suuremmaksi kuin EJB-toteutuksella.

6.3 Suorituskykytestien tulokset

Eri toteutusvaihtoehtojen suorituskykytestien antamat tulokset on esitetty EJB-toteutuksen 
osalta taulukossa 6.4 ja sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen osalta taulukossa 6.5. 
Lisäksi kaikkien eri toteutusvaihtoehtojen suorituskapasiteetti on esitetty testitapauksittain 
kuvassa 6.1. Taulukoissa on esitetty kaikkien luvussa 5.1.2 kuvattujen testitapausten ja eri 
toteutusvaihtoehtojen osalta yksittäisen testitapauksen suorittamiseen keskimäärin kulunut 
aika, suoritusajan mediaani, 90% raja ja kokonaistestitapauksen virheprosentti. 90% raja 
kuvaa suoritusaikaa, jonka alle 90% yksittäisistä testitapauksen suorituksista on jäänyt. 
Virheprosentti puolestaan kuvaa kuinka monta prosenttia yksittäisistä testitapauksista 
on epäonnistunut. Kuvassa esitetty suorituskapasiteetti kuvaa kuinka monta yksittäistä 
testitapausta on käsitelty yhden sekunnin aikana. Suorituskapasiteetti on esitetty 
kuvassa vastaavaan tapaan testitapausten ja toteutusvaihtoehtojen mukaan jaoteltuna kuin 
taulukoissakin olevat suorituskykytulokset.

Taulukko 6.4: Suorituskykytulokset EJB-toteutuksen osalta
Keskiarvo (ms) Mediaani (ms) 90% raja (ms) Virheprosentti

CMP
Lisäystesti 498 359 828 0
Hakutesti 3469 1157 6891 0,90
Päivitystesti 320 188 453 0
Poistotesti 852 593 1047 0
BMP
Lisäystesti 313 282 344 0
Hakutesti 6756 2609 15516 4,49
Päivitystesti 320 125 562 0
Poistotesti 1287 1000 1734 0

EJB-toteutuksen suorituskykytestien tuloksista voidaan havaita, että CMP- ja 
BMP-toteutuksien välillä suorituskykyerot vaihtelevat testitapauksen mukaan rajusti. 
CMP-toteutus vaikuttaisi olevan hieman hitaampi lisäystestissä, mutta vastaavasti 
merkittävästi nopeampi hakutestissä ja poistotestissä. Päivitystestissä molemmat 
toteutukset saavat lähes samoja aikoja. Virheitä molemmille toteutuksille tulee ainoastaan 
hakutestissä, jossa BMP-toteutukselle niitä tulee merkittävästi enemmän. Tuloksista 
voidaan lisäksi havaita, että mediaanit ovat kaikissa tapauksissa keskiarvoa pienempiä ja 
hakutestien osalta 90% raja on erittäin suuri mediaaniin verrattuna.

Sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen suorituskykytestien tuloksista nähdään nopeasti, 
että kaikkien kolmen tiedonsaantiominaisuuksien toteutustavan suoritusaikojen keskiarvot 
ovat hyvin lähellä toisiaan. Ainoastaan Hibemate-toteutuksen poistotestin suoritusaikojen 
keskiarvo poikkeaa kahden muun toteutuksen keskiarvosta merkittävästi. Mediaaneissakaan 
ei ole merkittäviä eroja toteutusvaihtoehtojen välillä, lukuun ottamatta hakutestiä, jossa 
JDBC-toteutus on nopein ja Hibernate-toteutus hitain. 90% rajan tapauksessa tulokset ovat
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Taulukko 6.5: Suorituskykytulokset sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen osalta
Keskiarvo (ms) Mediaani (ms) 90% raja (ms) Virheprosentti

JDBC
Lisäystesti 242 156 235 0
Hakutesti 2570 94 9891 2,77
Päivitystesti 270 156 563 0
Poistotesti 430 109 688 0
iBATIS
Lisäystesti 258 172 250 0
Hakutesti 2492 281 9547 2,49
Päivitystesti 276 187 546 0
Poistotesti 439 109 703 0
Hibernate
Lisäystesti 255 187 422 0
Hakutesti 2550 422 9891 2,24
Päivitystesti 251 171 296 0
Poistotesti 696 156 2343 0

muuten varsin lähellä toisiaan, mutta Hibemate-toteutuksen osalta lisäys-ja poistotestit ovat 
hitaampia kuin kahdella muulla toteutustavalla. Vastaavaan tapaan kuin EJB-toteutuksessa, 
ainoastaan hakutestin kohdalla ilmeni virheitä. Virheprosentit eri toteutustapojen välillä 
ovat hyvin lähellä toisiaan. Tuloksista voidaan lisäksi tehdä saman suuntaisia havaintoja 
kuin EJB-toteutuksessakin. Mediaanit ovat kaikissa tapauksissa keskiarvoa pienempiä 
ja hakutestien osalta 90% raja on kaikilla toteutustavoilla erittäin suuri mediaaniin 
verrattuna. Hakutestien osalta silmiin pistää lisäksi erittäin suuri ero kaikilla toteutustavoilla 
suoritusaikojen mediaanin ja keskiarvon välillä.

EJB-toteutuksen ja sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen suorituskykytestien tuloksia 
vertailtaessa huomataan heti, että sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen kaikilla 
kolmella tiedonsaantiominaisuuksien toteutustavalla kaikkien testitapausten suoritusaikojen 
keskiarvot ovat pienempiä kuin EJB-toteutuksen kummallakaan tiedonsaantitoteutuksella. 
Vastaava havainto voidaan tehdä myös suoritusaikojen mediaanin osalta, lukuun ottamatta 
päivitystestiä, jossa EJB-toteutuksen BMP-toteutus on nopein. 90% rajan suhteen mitään 
selkeää riippuvuussuhdetta ei ole havaittavissa, vaan tulokset vaihtelevat toteutustapojen 
välillä testitapauksen mukaan. Virheprosenteiltaan sovelluskehystoteutukset asettuvat 
EJB-toteutuksen CMP- ja BMP-toteutusten väliin.

Eri toteutusvaihtoehtojen suorituskapasiteetteja tarkasteltaessa havaitaan nopeasti, että 
EJB-toteutukset häviävät sovelluskehyspohjaisille toteutuksille kaikissa testitapauksissa. 
EJB-toteutuksen osalta CMP- ja BMP-toteutukset ovat melko tasaisia päivitystestissä 
ja poistotestissä, mutta lisäystestissä ja hakutestissä niiden välillä on selkeä ero. 
Lisäystestin tapauksessa BMP-toteutuksella on selvästi suurempi suorituskapasiteetti, 
mutta hakutestin tapauksessa tulokset ovat päinvastoin. Sovelluskehyksiä hyödyntävän 
toteutuksen osalta suorituskapasiteetit ovat melko tasaisia eri tiedonsaantiominaisuuksien 
toteutustapojen välillä. Lisäystestissä CMP-toteutus häviää selvästi neljälle muulle 
toteutusvaihtoehdolle, jotka ovat keskenään melko tasaväkisiä. Hakutestissä BMP-toteutus 
on selvästi heikoin, tämän jälkeen CMP- ja JDBC-toteutukset melko tasaväkisinä ja 
parhaimpina Hibernate- ja iBATIS-toteutukset. Päivitystestissä CMP- ja BMP-toteutukset 
ovat merkittävästi heikompia kuin kolme tasaväkistä sovelluskehyspohjaista toteutusta.
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Suorituskapaslteettl (/see)

0 50 100 150 200 250 300 350

Lisäystesti 
EJB: CMP 
EJB: BMP 

Sovelluskehys: JDBC 
Sovelluskehys: iBATIS 

Sovelluskehys: Hibernate

Hakutesti 
EJB: CMP 
EJB: BMP 

Sovelluskehys: JDBC 
Sovelluskehys: iBATIS 

Sovelluskehys: Hibernate

Päivi tys testi 
EJB: CMP 
EJB: BMP 

SoveBuskehys: JDBC 
Sovelluskehys: iBATIS 

Sovelluskehys: Hibernate

Poistotesti 
EJB: CMP 
EJB: BMP 

Sovelluskehys: JDBC 
Sovelluskehys: iBATIS 

Sovelluskehys: Hibernate

Kuva 6.1: Toteutusvaihtoehtojen suorituskapasiteetit testitapauksittain

Poistotestissä BMP-toteutus on heikoin, tämän jälkeen CMP- ja Hibemate-toteutukset 
tasaväkisinä ja parhaimpina tasaväkiset iBATIS-ja JDBC-toteutukset.

6.4 Luvun yhteenveto

Tässä luvussa keskityttiin esittelemään eri toteutusvaihtoehtojen arvioinnissa käytettyjen 
metriikoiden ja testien tulokset. Esimerkkitoteutuksista esiteltiin niiden sovelluskoodiin 
liittyvät metriikat, niiden konliguraatiotiedostoihin liittyvät metriikat ja niiden 
suorituskykytestien tulokset. Sovelluskoodin metriikoiden osalta havaittiin kaikkien 
EJB-toteutuksen metriikoiden kokonaissummien olevan suurempia kuin sovelluskehyksiä 
hyödyntävällä toteutuksella. Konfiguraatiotiedostojen metriikoita tarkasteltaessa ei sen 
sijaan havaittu yhtä selkeitä eroja. Suorituskykytestien osalta sovelluskehyksiä hyödyntävä 
toteutus saavutti parempia tuloksia sekä testitapausten suoritusaikojen keskiarvoja että 
suorituskapasiteetteja tarkasteltaessa.



Luku 7

Talosten ja työn arviointi

Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella tuloksia lukua 6 syvällisemmin ja esittää 
tulosten pohjalta tarkempaa arviointia eri toteutusvaihtoehtojen ominaisuuksista. 
Tulosten tarkemman arvioinnin pohjalta yritetään myös tehdä johtopäätöksiä eri 
toteutusvaihtoehtojen soveltuvuudesta käytännön sovelluskehitystyöhön ja sovelluksen 
elinkaaren aikana tapahtuvaan ylläpitotyöhön. Luvussa arvioidaan myös tehtyä 
tutkimusta kokonaisuutena ja esitetään joitakin mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita 
työn aihealueelta.

Tämän luvun ensimmäisessä aliluvussa esitellään työn tulosten tarkempi arviointi ja 
tuloksiin pohjautuvat johtopäätökset. Tämän jälkeen arvioidaan työtä kokonaisuutena ja 
tutkimuksen validiteettia. Lopuksi esitetään joukko mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita, 
joita tutkimalla voitaisiin täydentää tehtyä tutkimusta.

7.1 Tulosten arviointi

Tämän tutkimuksen keskeiset tutkimusongelmat esitettiin luvussa 1.3. Tutkimusongelmien 
pohjalta muodostettujen testien tulokset esiteltiin puolestaan luvussa 6. Tässä 
luvussa pyrimme vastaamaan viimeiseen esitettyyn tutkimusongelmaan eli 
arvioimaan mahdollistavatko tutkittavaksi valitut sovelluskehykset helpon ja tuottavan 
sovelluskehityksen sekä hyvän integroitavuuden ja suorituskyvyn. Tätä tarkastelemme 
kyseisen kysymyksen alla luvussa 1.3 esitettyjen huomioitavien asioiden pohjalta.

Helposti kehitettävän ja ylläpidettävän sovelluksen ja hyvän integroitavuuden vaatimukset 
ovat yhtenevät. Sovellus ei saa tarvita suhteettoman suurta koodi- tai konfiguraatiomäärää, 
eikä se saa olla tarpeettoman monimutkainen suhteessa toteutettavaan toiminnallisuuteen. 
Näitä ominaisuuksia pyritään arvioimaan luvuissa 6.1 ja 6.2 esitettyjen sovelluskoodin ja 
konfiguraatiotiedostojen metriikoiden pohjalta.

Koodirivien lukumäärän arvioinnissa käytetään hyväksi luvussa 5.1.2 
kuvattua LOCC-metriikkaa ja tarvittavan konfiguraation määrän arvioinnissa 
konfiguraatiotiedostojen sisältämien rivien ja sanojen lukumääriä. Kuten luvussa 
6.1 todettiin, on EJB-toteutuksen LOCC-metriikka huomattavasti suurempi kuin 
sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen. Luvussa 6.2 esitettyjen konfiguraatiotiedostojen 
metriikoissa suurta eroa eri toteutusvaihtoehtojen välillä ei sen sijaan ollut nähtävissä.

60
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Näiden lukujen valossa vaikuttaa selvältä, että EJB-toteutus vaatii enemmän 
sovelluskoodin kirjoittamista kuin sovelluskehystoteutus ja suurin piirtein saman verran 
konfiguraatiotiedostojen kirjoittamista.

Metriikoissa havaittiin jonkin verran eroja myös eri tiedonsaantiominaisuuksien 
toteutustapojen välillä. EJB-toteutuksen osalta BMP-toteutuksen LOCC oli huomattavasti 
korkeampi kuin CMP-toteutuksella. Tämä on luonnollisesti selitettävissä sillä, 
että CMP-toteutuksessa tietokantakyselyt on määritelty sovelluskoodin sijasta 
konfiguraatiotiedostossa ja EJB-sovelluspalvelin vastaa suuresta osasta tietokannan 
käsittelyyn liittyvää koodia. Vastaava ilmiö on havaittavissa sovelluskehystoteutuksessa 
JDBC-toteutuksen ja iBATIS- ja Hibemate-toteutuksen välillä. JDBC-toteutuksen LOCC 
lukema on selvästi suurempi kuin kahdella muulla toteutuksella, koska JDBC-toteutus 
joutuu vastaamaan itse kaikesta tietokannan käsittelystä ja tietokantalausekkeet on 
määritelty sovelluskoodin yhteydessä. Sen sijaan iBATIS- ja Hibernate-toteutuksien 
yhteydessä sovelluskehykset vastaavat suurelta osin tietokannan käsittelystä ja 
tarvittavat tietokantasuhteiden ja -lausekkeiden määrittelyt on tehty erillisissä 
konfiguraatiotiedostoissa. Tämä on nähtävissä erityisesti konfiguraatiotiedostojen 
metriikoista, jossa sekä iBATIS- että Hibemate-toteutukset vaativat omat 
konfiguraatiotiedostonsa, mutta JDBC-toteutus ei vaadi erillistä konfiguraatiota. 
Konfiguraatiotiedostot huomioon ottaenkin JDBC-toteutus vaatii silti eniten kirjoitustyötä.

Sekä EJB-toteutuksen että sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen yhteisten osioiden 
yhteydessä havaittiin, että LOCC-metriikoiden maksimiarvo on huomattavan suuri 
verrattuna metriikan keskiarvoon ja kokonaisarvoon. Molemmissa toteutustavoissa syyksi 
osoittautui kyseiselle toteutustavalle ominainen HTTP-pyyntöjen käsittelyyn tarkoitettu 
komponentti. Kuten luvuissa 5.2 ja 5.3 todettiin ovat kyseiset komponentit tehty 
yksinkertaisina versioina vain testien suorittamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että näitä komponentteja ei ole jaettu oikeaoppisesti modulaarisiin kokonaisuuksiin vaan 
kaikki tarvittava koodi on kirjoitettu yhteen tiedostoon ja lähestulkoon yhteen metodiinkin. 
Tämä suuri komponentti näkyy LOCC-metriikassa havaitun kaltaisena poikkeamana 
kummankin toteutustavan yhteydessä. Koska poikkeama on kuitenkin sama molemmilla 
toteutustavoilla, voidaan olettaa, että tämä ei vääristä merkittävässä määrin metriikan 
tuloksia muilta osin.

Edellisissä kappaleissa arvioidut metriikoiden antamat tulokset sopivat varsin hyvin 
yhteen kehittäjän subjektiivisten havaintojen kanssa. EJB-toteutus vaati kehityksen 
aikana huomattavasti enemmän kirjoitustyötä kuin vastaavien toiminnallisuuksien toteutus 
sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen yhteydessä. Eri tiedonsaantiominaisuuksien 
toteutusvaihtoehtojen kehityksen yhteydessä havaittiin metriikoidenkin osoittama ero 
käsin tehdyn tietokantakoodin ja sovelluspalvelimen tai -kehyksen vastuulla olevan 
tietokantakoodin luonnin välillä. BMP- ja JDBC-toteutukset vaativat huomattavan paljon 
enemmän koodin kirjoitusta kuin CMP-, iBATIS- ja Hibernate-toteutukset. CMP-toteutus 
tosin vaati melko paljon suhteellisen vaivalloista konfiguraatiokoodin kirjoitusta, joten sen 
etu BMP-toteutukseen ei ollut käytännössä kovinkaan merkittävä. Sen sijaan iBATIS- ja 
Hibernate-toteutuksien vaatima konfiguraatio oli selkeää ja suhteellisen vähäistä, joten 
niiden käyttö oli huomattavasti yksinkertaisempaa kuin JDBC-toteutuksen.

Sovelluksen monimutkaisuuden arvioinnissa käytetään hyväksi luvussa 5.1.2 kuvattuja 
WOM-, REM- ja LCO-metriikoita. Kuten luvussa 6.1 todettiin, ei EJB-toteutuksen ja 
sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen WOM- ja RFM-lukemissa ollut merkittäviä 
eroja. Molempien metriikoiden osalta EJB-toteutuksen arvot olivat kuitenkin jonkin verran
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suurempia kokonaissumman osalta. Sen sijaan EJB-toteutuksen LCO-metriikka oli kaikin 
tavoin mitattuna erittäin paljon suurempi kuin sovelluskehystoteutuksella. Näiden lukujen 
valossa vaikuttaa selvältä, että EJB-toteutus on merkittävästi monimutkaisempi kehittää ja 
ylläpitää kuin sovelluskehystoteutus. Tästä syystä myös sovelluksen uudelleenkäytettävyys 
oletettavasti kärsii EJB-toteutuksen tapauksessa.

Muiden metriikoiden osalta ei ollut havaittavissa vastaavia eroja eri 
tiedonsaantiominaisuuksien toteutustapojen välillä kuin LOCC-metriikan tapauksessa. 
BMP-toteutuksen arvot olivat jonkin verran korkeampia kuin CMP-toteutuksella 
ja vastaavasti JDBC-toteutuksen arvot olivat korkeampia kuin iBATIS- tai 
Hibemate-toteutuksella. Tämä viiltäisi siihen, että tiedonsaantitoiminnallisuudet 
lisäävät sovelluskoodin monimutkaisuutta silloin kun ne joudutaan kirjoittamaan 
käsin, eikä sovelluspalvelin tai -kehys vastaa niistä. On kuitenkin syytä huomata, että 
CMP-toteutus vaikuttaisi olevan metriikoiden valossa huomattavasti monimutkaisempi kuin 
JDBC-toteutus, joten kokonaisarkkitehtuurilla vaikuttaa olevan merkittävämpi vaikutus 
toteutuksen monimutkaisuuteen kuin yksittäisen tiedonsaantitoteutuksen valinnalla.

LCO-metriikan osalta havaittiin vastaava poikkeama kuin LOCC-metriikan yhteydessä. 
Sekä EJB-toteutuksen että sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen yhteisten osioiden 
yhteydessä LCO-metriikan maksimiarvo oli huomattavan suuri verrattuna metriikan 
keskiarvoon ja kokonaisarvoon. LCO-metriikan osalta ei kuitenkaan ollut havaittavissa 
mitään selkeää yksittäistä syytä ilmiöön. EJB-toteutuksen yhteydessä maksimiarvo on 
kuitenkin suhteellisen pieni verrattuna BMP- ja CMP-toteutuksien LCO-metriikoihin, joten 
kovin suurta käytännön merkitystä tällä yksittäisellä poikkeamalla keskiarvoon nähden ei 
pitäisi olla. Sovelluskehystoteutuksen osalta syyksi paljastui toinen POJO-komponenteista, 
joka ei käytännössä ole kovinkaan monimutkainen komponentti. Koska LCO-metriikan 
absoluuttinen lukuarvokin on kohtuullisen pieni verrattuna esimerkiksi EJB-toteutuksen 
yhteydessä mitattuihin arvoihin, ei tätäkään tapausta ole syytä pitää kovin merkittävänä 
ongelmana sovelluksen monimutkaisuuden kannalta.

Edellisissä kappaleissa esitetyt metriikoihin pohjautuvat arviot eri toteutusvaihtoehtojen 
kehityksen monimutkaisuudesta sopivat hyvin yhteen kehittäjän subjektiivisten havaintojen 
kanssa. EJB-toteutuksen edellyttämien komponenttien kehitys oli huomattavasti 
monimutkaisempaa ja hitaampaa kuin sovelluskehystoteutuksen komponenttien. 
Perusarkkitehtuurin toteutuksen jälkeen sovelluskehystoteutukseen oli hyvin helppo 
lisätä uusia toiminnallisuuksia, kun taas EJB-toteutuksen yhteydessä kehitys oli 
vaivalloista koko kehitystyön ajan. Sovelluskehystoteutuksen kanssa työskentely 
oli huomattavasti miellyttävämpää ja sen tuloksena syntyneen sovelluksen ylläpito 
olisi käytännössä lähes varmasti helpompaa kuin EJB-toteutuksen. Erityisesti 
tiedonsaantiominaisuuksien toteutuksessa oli valtava ero näiden kahden eri arkkitehtuurin 
välillä. Sovelluskehystoteutuksessa oli nopeampi ja helpompi toteuttaa kaikki kolme 
tiedonsaantitoteutusta kuin EJB-toteutuksen yhteydessä oli toteuttaa edes kumpaakaan 
yksittäistä tiedonsaantitoteutusta.

Hyvän suorituskyvyn omaavan sovelluksen vaatimuksena on esitetty, että sen on 
selviydyttävä käyttäjän näkökulmasta nähden halutuista tehtävistä riittävän nopeasti ja 
luotettavasti. Esimerkkisovelluksen tapauksessa kyseessä on yksinkertaisten toimintojen 
suorittaminen verkkosovelluksen avulla, joten ohjelman käytön on oltava sulavaa 
järjestelmän ollessa kovankin kuormituksen alaisena. Näiden vaatimusten pohjalta 
eri toteutusvaihtoehtojen suorituskykyä pyritään arvioimaan luvussa 6.3 esitettyjen 
suorituskykytestien tulosten pohjalta.
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Kuten suorituskykytestien tuloksien esittelyssä todettiin, ei EJB-toteutuksessa CMP- 
ja BMP-toteutuksien välillä ollut havaittavissa johdonmukaista eroa suoritusaikojen 
suhteen. Vastaavasti sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen kaikkien kolmen 
tiedonsaantiominaisuuksien toteutusvaihtoehdon suoritusajat olivat hyvin lähellä 
toisiaan. Hibemate-toteutus oli päivitystestiä lukuun ottamatta jonkin verran kahta 
muuta toteutusvaihtoehtoa hitaampi, mutta erot eivät olleet kovinkaan merkittäviä. Sekä 
EJB-toteutuksen että sovelluskehystoteutuksen kohdalla testeissä ilmeni jonkin verran 
virheitä hakutestien yhteydessä. Virheet olivat enimmäkseen yhteyden katkeamisia 
odotusajan päättymisen johdosta. Tämä viiltäisi siihen, että hakutesti oli hieman liian 
raskas testiympäristön koneille, jotka eivät ilmeisesti kyenneet vastaamaan pyyntöihin 
riittävän nopeasti. Testiympäristön rajalliseen suorituskykyyn viiltäisi myös havainto siitä, 
että mediaanit ovat kaikissa testitapauksissa keskiarvoa pienempiä. Testien yhteydessä tämä 
tarkoittaa sitä, että selvästi yli puolet testitapauksista käsiteltiin keskiarvoa nopeammin 
ja vastaavasti jotkin yksittäiset testitapaukset kestivät todella pitkään. Tämä viiltäisi 
vahvasti siihen, että testijärjestelmästä yksinkertaisesti loppuivat resurssit kesken kovan 
kuormituksen alla. Hakutestien osalta havaittiin lisäksi 90% rajan olevan erittäin suuri 
mediaaniin verrattuna ja melko suuri keskiarvoonkin verrattuna, mikä osaltaan tukee 
havaintoa siitä, että suurin osa pyynnöistä kyettiin käsittelemään nopeasti, mutta loput 
pyynnöt kuormittivat järjestelmää selvästi enemmän. Koska vastaavat havainnot tehtiin 
kaikkien toteutusvaihtoehtojen osalta, voidaan olettaa, että ne eivät vaikuta merkittävässä 
määrin testitulosten keskinäiseen vertailtavuuteen.

Suorituskykytestien tuloksia vertailtaessa huomattiin heti, että sovelluskehystoteutuksen 
kaikkien kolmen tiedonsaantiominaisuuksien toteutustavan suoritusaikojen keskiarvot 
olivat pienempiä kuin EJB-toteutuksen kummallakaan tiedonsaantitoteutuksella. 
Mediaanien suhteen tilanne oli sama lukuun ottamatta päivitystestiä, jossa EJB-toteutuksen 
BMP-toteutus oli nopein. Edellisessä kappaleessa esitetyistä syistä johtuen 90% rajan 
ja keskiarvon tarkasteleminen on jossain määrin kyseenalaista. Mediaanin voidaan 
olettaa olevan riippumattomampi testiympäristön rajoituksista ja kertovan suhteellisen 
totuudenmukaisesti niistä suoritusajoista, joita ainakin puolien testitapauksista voidaan 
olettaa saavuttavan. Mediaaneja tarkasteltaessa erityisesti haku- ja poistotesteissä 
sovelluskehystoteutukset saavuttavat huomattavasti parempia suoritusaikoja kuin 
EJB-toteutukset. Lisäystestissä ero on merkittävästi pienempi ja päivitystestissä kaikki 
toteutusvaihtoehdot saavuttavat lähes samoja tuloksia. Päivitystestissä BMP-toteutuksen 
hyvä suorituskyky on mielenkiintoinen ilmiö. Sekä haku- että poistotestissä suoritetaan 
myös olion haku tietokannasta ennen kuin sen kenttiä päivitetään tai se poistetaan. Tähän 
nähden on jonkinlainen mysteeri miksi BMP-toteutus pärjää päivitystestissä, vaikka se 
on hakutestissä hitain kaikista toteutusvaihtoehdoista. Näiden tulosten valossa vaikuttaisi 
kuitenkin siltä, että sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus saavuttaisi arkkitehtuurina 
parempia suoritusaikoja kuin EJB-toteutus. Tämä riippuvuussuhde ei tosin ole kiistattoman 
selvä ja lisätutkimukset paremmalla testiympäristöllä voisivat olla hyödyllisiä havaintojen 
varmistamisessa.

Eri toteutusvaihtoehtojen suorituskapasiteetteja tarkasteltaessa erot arkkitehtuurien 
välillä ovat kuitenkin kiistattoman selkeät. Kuten tulosten esityksen yhteydessä 
todettiin, häviävät molemmat EJB-toteutukset kaikille sovelluskehystoteutuksille 
suorituskapasiteetissa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana suorituskapasiteetin osalta 
ei ole havaittavissa samanlaista poikkeamaa BMP-toteutuksen kohdalla päivitystestissä, 
vaan se suoriutuu selvästi heikommin kuin sovelluskehystoteutukset. Sovelluskehyksiä 
hyödyntävän toteutuksen kolme eri tiedonsaantitoteutusta ovat suhteellisen tasaväkisiä 
suorituskapasiteetiltaan, eikä niiden osalta ole helppoa todeta selkeästi parasta vaihtoehtoa.
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Keskimäärin parhaiten suoriutui kuitenkin iBATIS-toteutus, jolla oli kaikkien testien osalta 
joko paras tai toiseksi paras suorituskapasiteetti. Suorituskapasiteetin merkitys sovelluksen 
suorituskyvylle on yksittäisiä suoritusaikoja merkittävämpi sovelluksen ollessa kovan 
kuormituksen alaisena. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että sovellus pystyy käsittelemään 
mahdollisimman paljon pyyntöjä mahdollisimman lyhyessä ajassa. Koska kaikki tulokset 
viittaavat siihen, että sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus pystyy käsittelemään enemmän 
pyyntöjä kuin EJB-toteutus samassa ajassa, voidaan sovelluskehystoteutuksen todeta 
tarjoavan parempaa suorituskykyä järjestelmän ollessa raskaasti kuormitettuna.

Edellä esitettyjä tuloksia alkuperäisiin tutkimusongelmiin verratessa, voidaan todeta 
sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen kykenevän tarjoamaan kyseisiin ongelmiin 
paremmat vastaukset kuin EJB-toteutus. Sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus tarjoaa 
paremmat edellytykset helposti kehitettävän ja ylläpidettävän sovelluksen tekoon, 
sekä mahdollistaa paremman integroitavuuden. Se sisältää suhteessa vähemmän 
sovelluskoodia ja konfiguraatiota kuin EJB-toteutus ja sen kokonaistoteutus on 
huomattavasti yksinkertaisempi kuin EJB-toteutuksen tapauksessa. Sovelluskehyksiä 
hyödyntävä toteutus on myös suorituskyvyltään EJB-toteutusta parempi. Erityisesti kovan 
kuormituksen alaisena sovelluskehystoteutus kykenee palvelemaan suuremman joukon 
asiakkaita kuin EJB-toteutus samassa ajassa ja myös yksittäisten pyyntöjen käsittelyyn 
kuluva suoritusaika on monessa tapauksessa EJB-toteutusta parempi. Sovelluskehyksiä 
hyödyntävän toteutuksen eri tiedonsaantiominaisuuksien toteutusvaihtoehtojen välillä ei 
ole yhtä helppo nimetä selkeää paremmuusjärjestystä, vaan kaikilla toteutusvaihtoehdoilla 
on omat vahvuutensa. JDBC-toteutus kuitenkin vaatii eniten sovelluskoodin kirjoittamista 
ja siinä on suurin riski sekoittaa sovelluskoodiin tietokantariippuvaista koodia. Tästä 
syystä suositeltavampi vaihtoehto käytännön sovelluskehityksessä olisi käyttää joko 
iBATIS- tai Hibemate-toteutusta. Näiden kahden ratkaisun välillä ei ole välttämätöntä 
valita yksittäistä ratkaisua, sillä niitä molempia voidaan käyttää tarvittaessa hyvin 
rinnakkain, kuten esimerkkitoteutuksenkin yhteydessä on tehty. Hibemate-toteutus vaatii 
hieman vähemmän konfiguraation kirjoittamista kuin iBATIS-toteutus, mutta toisaalta 
iBATIS-toteutus mahdollistaa täyden kontrollin suoritettavien tietokantalausekkeiden 
suhteen. Hibernate-toteutus sopii hyvin nopeaan kehitystyöhön, mutta tarvittaessa 
voidaan ottaa helposti käyttöön iBATIS-toteutuksen mahdollistama tarkempi kontrolli. 
Mikäli sovellusta kehitettäessä haluttaisiin kuitenkin sitoutua ainoastaan yhteen 
tiedonsaantiominaisuuksien toteutustapaan, olisi kehittäjän subjektiiviseen arvioon 
perustuva valinta iBATIS. Sen mahdollistama täydellinen vapaus suoritettavien 
tietokantalausekkeiden suhteen ja siitä huolimatta varsin vähäinen konfiguraation ja 
sovelluskoodin tarve muodostavat voimakkaan kokonaisuuden, joka tarjoaa paljon 
ominaisuuksia vähällä työllä.

Yhteenvetona edellä esitettyjen tulosten pohjalta voidaan todeta, että toteutusvaihtoehtojen 
välisestä paremmuudesta ei jäänyt epäilystäkään. Kun otetaan vielä huomioon 
sovelluskehyksiä hyödyntävälle toteutukselle asetettu lisävaatimus kaikkien 
liiketoimintametodien suori tuspyyntöjen ja metodeille välitettyjen parametrien 
kirjaamisesta lokitiedostoon, voidaan arvioida tuloksia kokonaisuudessaan 
vertailukelpoisista lähtökohdista. Tämän perusteella voidaan todeta, että sovelluskehyksiä 
hyödyntävä toteutus ei kyennyt ainoastaan tarjoamaan vaihtoehtoa perinteiselle 
EJB-toteutukselle, vaan se tarjosi enemmän ominaisuuksia vähemmällä vaivalla 
ja suorituskykyisemmin. Nämä havainnot tukevat hyvin luvuissa 2, 3 ja 4 esitettyä 
kirjallisuuteen pohjautuvaa materiaalia.
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7.2 Työn arviointi

Arvioitaessa työtä kokonaisuutena, voidaan todeta luvussa 1.4 esitetyn tutkimusmenetelmän 
soveltuneen kokonaisuudessaan varsin hyvin luvussa 1.3 esitettyihin tutkimusongelmiin 
vastaamiseen.

Luvussa 7.1 esitettiin työn keskeisimpien tulosten arvioinnit ja yksityiskohtaisempi vertailu 
yksittäisiin tutkimusongelmiin. Yleisen tason yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, 
että kirjallisuuskatsauksen avulla onnistuttiin tunnistamaan joukko ominaisuuksia, joiden 
arveltiin auttavan tutkimusongelmien ratkaisussa. Tämän avulla kyettiin vastaamaan 
erityisesti tutkimusongelmaan, joka käsitteli yleiskäyttöiseltä J2EE-arkkitehtuurilta 
toivottuja ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien pohjalta valittiin tutkittavaksi joukko 
sovelluskehyksiä, joiden varaan rakennettiin vaihtoehtoinen toteutus perinteiseen 
EJB-pohjaiseen J2EE-arkkitehtuuriin verrattuna. Näiden avulla kyettiin vastaamaan 
tutkimusongelmaan, joka käsitteli niiden sovelluskehysten tunnistamista, joiden 
avulla halutut ominaisuudet voidaan toteuttaa J2EE-sovelluksessa. Tämän jälkeen 
toteutettiin esimerkkitoteutukset sekä EJB-pohjaisella että sovelluskehyksiä hyödyntävällä 
menetelmällä ja verrattiin näitä toteutuksia keskenään tutkimusongelmiin pohjautuvien 
metriikoiden suhteen. Tämän perusteella kyettiin vastaamaan tutkimusongelmaan, 
jossa käsiteltiin sitä mahdollistavatko valitut sovelluskehykset helpon ja tuottavan 
sovelluskehityksen sekä hyvän integroitavuuden ja suorituskyvyn. Näitä ominaisuuksia 
tosin käsiteltiin erillisten aliongelmien kautta. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, 
että metriikat ja suoritetut testit tukivat pääpiirteissään kirjallisuuskatsauksessa esitettyjä 
oletuksia eri toteutusvaihtoehtojen ominaisuuksista. Näin ollen työssä onnistuttiin 
muodostamaan varsin hyvin yhtenevä kokonaisuus kirjallisuuskatsauksessa esitetyn 
aikaisemman tutkimuksen ja tässä työssä toteutetun tutkimusosion välille.

Edellisessä kappaleessa esitettyjen hyvin onnistuneiden asioiden lisäksi työssä oli 
pari osiota, jotka olisivat vaatineet tarkempaa käsittelyä. Ennen kaikkea AOP:n 
käsittely jäi melko vajavaiseksi ja teknologian hyödyllisyyttä käytännössä ei 
ollut mahdollista arvioida tämän työn puitteissa. Tämän työn perustella ei ole 
mahdollista arvioida AOP:n käytön hyötyjä käytännön ongelmien ratkaisussa 
sovelluskehitystyössä, eikä AOP-pohjaisten ratkaisujen ominaisuuksia verrattuna 
perinteisiin olio-ohjelmointiratkaisuihin. Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä esitetyt lähteet 
viittaavat siihen, että AOP:n avulla voitaisiin saavuttaa tietyissä tilanteissa merkittäviä etuja. 
Toisaalta työn tutkimusosiossa onnistuttiin toteuttamaan AOP:n avulla erittäin helposti 
lisävaatimus kaikkien liiketoimintametodien suorituspyyntöjen ja metodeille välitettyjen 
parametrien kirjaamisesta lokitiedostoon. Edellä mainitut tekijät antavat viitteitä siitä, että 
AOP-teknologia voisi tarjota hyötyjä myös käytännön sovelluskehitystyössä.

Toinen työn puutteellinen osio liittyi transaktioiden käsittelyyn. Hibemate-toteutuksen 
yhteydessä transaktioita ei saatu toimimaan sovelluskehyksen yhteisestä 
konfiguraatiotiedostosta käsin. Toisaalta EJB-toteutuksen ja sovelluskehyksiä hyödyntävän 
toteutuksen tavat transaktioiden käsittelyyn ja määrittelyyn poikkesivat selvästi. Työssä 
ei tehty juurikaan selvitystyötä sen varmistamiseksi, että transaktio-ominaisuudet 
todella olivat keskenään samanlaiset eri toteutustapojen välillä. Transaktiot kuitenkin 
testattiin yksinkertaisella tasolla, joten ainakin jossain muodossa ne olivat käytössä ja eri 
toteutusvaihtoehdot siten keskenään vertailukelpoisia niiltä osin.

Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää kohtalaisena. Shawn [2002] tutkimuksessa 
esitetyistä validiteetin arviointimenetelmistä tässä työssä käytettiin esimerkkitoteutusta
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ja tämän esimerkkitoteutuksen vertailua toiseen toteutusvaihtoehtoon. Kuten edellisessä 
kappaleessa todettiin, oli tutkimuksessa tietyt puutteensa. Kattavan kirjallisuuskatsauksen 
ja kirjallisuudessa esitettyjä väitteitä tukevan kokeellisen tutkimusosion perusteella 
voidaan kuitenkin todeta, että tutkimus kykeni vastaamaan riittävällä tarkkuudella ja 
luotettavuudella esitettyihin tutkimusongelmiin.

Tutkimuksen validiteetin arvioinnin lisäksi on hyödyllistä arvioida myös sen käytännön 
hyötyjä. Konstruktiivisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein heikosta ja vahvasta 
markkinatestistä [Kasanen et ai., 1993]. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei valitettavasti 
ollut mahdollista ottaa menetelmiä suoraan käyttöön, eikä niiden tulevaisuutta ole vielä 
arvioitu yrityksen puolesta. Hieman vastaavan tyyppistä sovelluskehyksiä hyödyntävää 
arkkitehtuuria sen sijaan käytettiin yhdessä yrityksen projektissa varsin lupaavin tuloksin 
[Haapasalo, 2007]. Tämä antaa viitteitä siihen suuntaan, että tässä työssä esitettyä 
arkkitehtuuria tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa soveltamaan jonkin tulevan projektin 
yhteydessä ja se tulee siten läpäisemään ainakin heikon markkinatestin.

7.3 Jatkotutkimuksen kohteet

Edellisessä aliluvussa esitetyn työn arvioinnin yhteydessä todettiin joitakin työn 
osioita, jotka jäivät tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Näiden ja muiden työn 
aikana kertyneiden kokemusten perusteella oli mahdollista tunnistaa joukko mahdollisia 
jatkotutkimuksen kohteita, joita tutkimalla voitaisiin täydentää tehtyä tutkimusta. Näistä 
mahdollisista jatkotutkimuksen kohteista keskeisimmät on listattu alla:

• Spring-sovelluskehyksen käyttötapojen määrittely. Spring-sovelluskehys sallii 
kehittäjälle melko paljon vapauksia tehdä asioita haluamallaan tavalla. Käytännössä 
sovelluskehitystyöhön osallistuu aina useampi kehittäjä, jolloin olisi tärkeää luoda 
yhteiset tavat tehdä määrättyjä asioita, jotta ne tehtäisiin aina samalla tavalla. 
Springm yhteydessä olisi hyvä sopia esimerkiksi sovelluskehyksen hallinnassa 
olevien komponenttien kenttien asettamistavasta ja transaktioiden määrittelytavasta. 
Komponenttien kentille voidaan antaa arvoja joko konstruktorin tai ’aseta’-metodien 
avulla ja tietyissä tilanteissa jopa molempia käyttäen. Transaktioita puolestaan 
voidaan määritellä muun muassa konfiguraatiotiedoston kautta tai annotaatioita 
hyödyntäen.

• Kehitys- ja testausprosessien määrittely. Sovelluskehyksien käyttöön pohjautuva 
arkkitehtuuri ei edellytä tietynlaista kehitysprosessia. Se kuitenkin mahdollistaa 
sujuvasti erilaisten nykyaikaisten, ketterien kehitysprosessien käytön ja niitä 
kannattaa pyrkiä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Sovelluskehyksiin 
pohjautuva arkkitehtuuri mahdollistaa myös kattavan yksikkötestauksen, joka 
on suositeltavaa ottaa kiinteästi kehitystyön osaksi. Tarkempi kehitys- ja 
testausprosessien määrittely voisi merkittävästi helpottaa sovelluskehitystyötä 
kokonaisuudessaan.

• Aspektiohjelmoinnin käytön määrittely. Tässä työssä perehdyttiin
aspektiohjelmoinnin mahdollisuuksiin ja käyttöön hyvin kevyesti. AOP:n käyttö 
voi kuitenkin tarjota mahdollisuuksia tietyn tyyppisten ongelmien ratkaisemiseksi 
huomattavasti helpommin kuin mitä perinteiset ohjelmointimallit mahdollistavat.
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AOP-.n tarjoamia mahdollisuuksia olisi hyödyllistä tutkia tarkemmin ja määritellä 
tilanteet, joissa AOP:n käytöstä olisi erityisesti etua.

• Käyttöliittymätoteutuksen määrittely. Tässä työssä ei käsitelty ollenkaan 
varsinaisen käyttöliittymäkerroksen toteutusta. Käytännön sovelluksessa 
käyttöliittymä on kuitenkin vähintään yhtä tärkeässä osassa kuin sovelluksen 
muukin toiminnallisuus, joten käyttöliittymäkerroksen toteutustapojen tutkiminen 
ja määrittely olisi hyödyllistä. Sovelluskehyksien käyttöön pohjautuva arkkitehtuuri 
mahdollistaa useiden eri käyttöliittymäteknologioiden käytön, joten eri 
toteutustapojen arvioinnilla on mahdollista löytää eri tilanteisiin soveltuvia 
menetelmiä ilman monia keinotekoisia arkkitehtuurin asettamia rajoitteita.

7.4 Luvun yhteenveto

Tässä luvussa esitettiin tulosten tarkempi arviointi ja tehdyn työn arviointi kokonaisuutena. 
Lisäksi esitettiin joukko mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita työn aihealueelta. Tulosten 
arvioinnin jälkeen ei jäänyt epäilystä eri toteutusvaihtoehtojen välisestä paremmuudesta. 
Sovelluskehyksiä hyödyntävän toteutuksen todettiin kykenevän tarjoamaan enemmän 
ominaisuuksia ja parempaa suorituskykyä vähemmällä vaivalla kuin perinteinen 
EJB-toteutus. Työn arvioinnissa todettiin tutkimuksen sujuneen pääpiirteissään hyvin 
ja validiteetin olevan kohtuullinen. Joitakin ongelmiakin tunnistettiin, mutta ne eivät 
vaikuttaneet työn kokonaisuuteen merkittävässä määrin. Osa tutkimuksessa vähemmälle 
huomiolle jääneistä asioista tuli esiin vielä mahdollisina jatkotutkimuksen kohteina.
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Tässä työssä pyrittiin löytämään ja toteuttamaan referenssiarkkitehtuuri J2EE-sovelluksille 
kevyitä sovelluskehyksiä käyttäen. Tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, jonka 
tavoitteena oli löytää tutkimuksen tavoitteiden mukainen ja tutkimusongelmiin 
mahdollisimman hyvin vastaava arkkitehtuuri- ja työkalukokonaisuus. Ensimmäisessä 
vaiheessa pyrittiin tunnistamaan joukko ominaisuuksia, joiden arveltiin auttavan 
tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti käsiteltiin arkkitehtuurin merkitystä sovelluksen 
kannalta, perinteisen EJB-pohjaisen J2EE-arkkitehtuurin puutteita ja sovelluskehyksien 
tarjoamia etuja kokonaisuuden kannalta. Tämän jälkeen tunnistettiin kirjallisuuden 
pohjalta joukko ratkaisuorientoituneita ominaisuuksia, joiden avulla asetetut tavoitteet 
olisi käytännössä mahdollista saavuttaa. Potentiaalisina ratkaisumenetelminä tunnistettiin 
POJO-ohjelmointi, käänteinen hallinta, aspektiohjelmointi ja olio-relaatio-muunnos. 
Näiden ominaisuuksien pohjalta valittiin tarkasteltavaksi joukko sovelluskehyksiä, 
joiden varaan suunniteltiin vaihtoehtoinen toteutus perinteiseen EJB-pohjaiseen 
J2EE-arkkitehtuuriin verrattuna. Tarkasteltavaksi valittiin Spring-, Hibernate- ja 
iBATIS-sovelluskehykset. Näiden avulla on mahdollista toteuttaa kaikki edellä mainitut 
potentiaaliset ratkaisumenetelmät ja ne sopivat sujuvasti käytettäväksi yhdessä.

Tutkimusosiossa tehtiin esimerkkitoteutukset sekä EJB-pohjaisella että 
kirjallisuuskatsauksessa tunnistettuja sovelluskehyksiä hyödyntävällä menetelmällä. 
Näitä toteutuksia verrattiin tämän jälkeen usean eri metriikan avulla toteutusvaihtoehtojen 
välisten eroavaisuuksien osoittamiseksi. Arvioinnissa käytettiin sekä sovelluskoodiin 
että konfiguraatiotiedostoihin liittyviä metriikoita ja suorituskykytestien tuloksia. 
Sovelluskoodiin ja konfiguraatiotiedostoihin liittyviä metriikoita käytettiin ensisijaisesti 
sovelluskehityksen helppouden ja tuottavuuden sekä integroitavuuden arvioinnissa. 
Näitä ongelmia käsiteltiin tutkimusongelman näkökulmasta käsin erillisten aliongelmien 
kautta. Suorituskykytestien tuloksia puolestaan hyödynnettiin arvioitaessa sovelluksen 
käytännön suorituskykyä käyttäjän näkökulmasta käsin. Lopuksi tutkimuksen tuloksia 
arvioitiin tutkimusosiossa suoritettujen testien ja kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen 
olettamusten pohjalta. Lisäksi arvioitiin työtä kokonaisuutena ja esitettiin joitakin 
mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita työn aihealueelta.

Tehdyn tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena todettiin, että sovelluskehyksiä 
hyödyntävä toteutus mahdollistaa yksinkertaisemman ja tehokkaamman, mutta 
silti monipuolisemman kokonaisarkkitehtuurin sovelluskehityksen tarpeisiin kuin 
raskaampi, perinteinen, EJB-pohjainen J2EE-arkkitehtuuri. Tutkimusosiossa saadut
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tulokset tukivat kirjallisuuskatsauksessa esitettyjä oletuksia ja vahvistivat siten omalta 
osaltaan käsitystä esitetyn sovelluskehyksiin pohjautuvan referenssiarkkitehtuurin 
paremmuudesta. Kaiken kaikkiaan työssä onnistuttiin muodostamaan yhtenäinen 
kokonaisuus kirjallisuuskatsauksessa esitetyn aikaisemman tutkimuksen ja tässä työssä 
toteutetun tutkimusosion välille. Yhteenvetona tehdystä työstä voidaan todeta, että 
sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus kykeni tarjoamaan enemmän ominaisuuksia 
ja parempaa suorituskykyä vähemmällä vaivalla kuin vastaavan toiminnallisuuden 
toteutus EJB-pohjaisia menetelmiä käyttäen. Sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus 
mahdollistaa myös kokonaan uudenlaisia ratkaisutapoja, kuten aspektiohjelmoinnin käytön 
tai transaktioiden määrittelyn annotaatioiden avulla.
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