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Toimittajanäkökulman materiaalit

• Sovellusarkkitehtuurin kontrolli
• ADM menetelmän esittely
• Looginen palveluarkkitehtuuri

• Käytännön kirjastojen konkretiataso yleisillä teknologioilla

• Uusien hankkeiden sijaan jatkuva ylläpito

• Sovellusarkkitehtuuritason pilkkominen
• Erillinen materiaali

• Hajautettujen järjestelmien yhdistäminen
• Erillinen materiaali

• Loogisen palveluväylän muodostaminen
• Erillinen materiaali



Sovellusarkkitehtuurin 
kontrolli
Olemassaolevan järjestelmän kehityksen haltuunotto



ADM - menetelmä

• Abstraction Design Methodology
• Avoin menetelmä, perustuu olemassaoleviin työkaluihin
• XML ja T4 koodigenerointi (open source, .NET corea)
• Julkaistu ground-up demoja + videoita myöten – palvelukerroksen abstraktio-automaatio demoten
• http://abstractiondev.wordpress.com/2012/03/09/microsoft-techdays-2012-finland-adm-materials/

• Mahdollistaa manuaalisen ”näin koodaat” ohjeistuksen paketoimisen automaatio-tuetuksi
• Normaalisti versionhallittavat ja muokattavat tekstitiedostot rinnastuvat lähdekoodiksi

• Syntynyt ratkaisemaan tehokkaan ohjeistuksen
• Otettu lennosta käyttöön Verohallinnon projektissa

• Korvaa arkkitehtuurin manuaalisen ohjeistuksen
• Tehostaa arkkitehtuurin hallintaa järjestelmän ylläpitovaiheessa radikaalisti
• Kertautuu automaation uudelleenkäytön kautta => ylläpidon modernisointi

Sitran teettämä neutraali assesmointiraportti menetelmästä (syksy 2011)
http://abstractiondev.wordpress.com/references/

http://abstractiondev.wordpress.com/2012/03/09/microsoft-techdays-2012-finland-adm-materials/
http://abstractiondev.wordpress.com/references/


ADM korvaa toisteisen 
informaation automaatiolla...
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.. Jossa kukin rooli käsittelee omaa 
käsitteistöään
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Konkreettinen esimerkki

• Sovellusarkkitehti, sovellussuunnittelu ja toteutus
• Hallitsevat todellista reaalimaailman toteutusta
• Dokumentaatio ja statusraportointi saadaan automatisoitua
• Suunnittelun looginen taso = looginen käsittelysääntö/määrittely

• Esimerkit Pallo-alustan kehityksestä
• Operations (OperationAbstractionFromTheBallCore).doc
• Status Tracking Document (TheBall.CORE).doc

• Demovideot dokumentoinnin ja statusraportoinnin
generoinnista ja kooditason hallinnasta
• http://www.youtube.com/watch?v=UOZCwjGD0II&list=PL72C60EC1

3830DA64&index=1
• http://abstractiondev.wordpress.com/demo-videos/

http://www.youtube.com/watch?v=UOZCwjGD0II&list=PL72C60EC13830DA64&index=1
http://abstractiondev.wordpress.com/demo-videos/


Looginen arkkitehtuuri



Yleinen sovellusarkkitehtuuri: 
Palvelurajapinnat ja datamallit

External Data 
Access Services

Internal Database Integration Synchronization

Internal Data 
Access Services

External Systems

External 
Service 
Access

Client To Back-End Service Layer

Business Logic 
Processing

Web Browser
HTML5 & jQuery

Client Application Mobile Application



SOA-mallin rajapintasopimukset...

Web Services
For App A

Listeners for App A
Proxies for App B

Native Mobile
Client

Proxy Classes

Web/HTTP Client
Proxy + JavaScript UI

Web Services
For App B

Listeners for App B

Interop
Contracts

(App A with App B)

Interop
Contracts (App A)

Interop
Contracts (App A)

Occasionally
Offline Client

Proxy + Temporary Logic 
Routing

Agreed logical class/message structures
Required for communication contracts

- Can be used as-is in mapping to local data structures



... ja niiden loogiset rakenteet...

Palvelukonteksti

• Protokollatason tuki

• mm. autentikaatio

Rajapinnan 
luokkamalli

• Palvelun käyttämä 
käsite/luokkamalli

Rajapinnan 
operaatiot

• Kutsuttavat 
operaatiot

• Käyttävät 
luokkamallia



... ulottuvat lähdekooditasolle asti

• Lähtötilanne on määrittelytason rajapintakuvaus
• Nykyisin tuotetaan suoraan alustatason koodiksi käsityönä

• SOA/Web Service valtavirrassa kuvataan koodissa
• Työkalutuki luo mm. WSDL-kuvauksen

• Hyödyntämällä puhdasta määrittelykuvausta
• Voidaan automatisoida nykyinen ja myös uusi koodi
• Mukaanlukien nykyinen tapa (esim. SOA/Web Service)
• Laajentaa protokollatukea tehokkaasti
• Laajentaa loogista arkkitehtuuria tehokkaasti



Looginen ajoympäristö

Looginen luokkamalli + 
loogiset operaatiot

Voimassa oleva 
konteksti

•Käyttäjäkohtainen suoritus

•mm. autentikaatio

Rajapinnan 
luokkamalli

•Palvelun käyttämä 
käsite/luokkamalli

Rajapinnan 
operaatiot

•Kutsuttavat 
operaatiot

•Käyttävät 
luokkamallia

SOA palvelukutsun 
komponentit

Palvelukonteksti

• Protokollatason tuki

• mm. autentikaatio

Rajapinnan 
luokkamalli

• Palvelun käyttämä 
käsite/luokkamalli

Rajapinnan 
operaatiot

• Kutsuttavat 
operaatiot

• Käyttävät 
luokkamallia



Palvelurajapinta + toteutus

Nykyinen työkalutuki

Kutsuva pää

•Kutsuva proxy-koodi

•Käyttö ohjeistamalla hallittua käsityötä

•Nykyisin generoituu palvelin/WSDL-määrityksestä

•Generointi työkalukohtaista, ei yleisesti hallittavaa

Looginen 
rajapintakuvaus

•Määrittely operaatioista – käsityönä 
määrittelyspeksistä

•Määrittely tietomalleista – käsityönä 
määrittelyspeksistä

Palvelinpää

•Rajapinnan toteutus

•Luo WSDL - kuvauksen

•Ohjeistamalla hallittu käsityötoteutus

ADM automaatio

Kutsuva pää

• Kutsuva proxy-koodi

• Käyttö + laajennukset automatisoitavissa

• Generointi hallittua ja laajennettavaa

Looginen 
rajapintakuvaus

• Määrittely operaatioista – XML:ään

• Speksin kiinnitys ja generointi

• Määrittely tietomallista – XML:ään

• Speksin kiinnitys ja generointi

Palvelinpää

• Rajapinnan toteutus

• Generoidaan XML-speksistä

• Automaatiolla kiihdytetty toteutus 



Palvelukirjastot
Käytännön konkretiataso



Palveluiden hakemistot/kirjastot

• ADM mahdollistaa kuvauksen informaation määrämuotoistamisen
• Voidaan tunnistaa tekninen sekä semanttisen informaation yhteensopivuus

• Tekninen minimi palvelun kutsumiselle
• Palvelun nimi
• Palvelun tekniset parametrit
• Palvelun tekninen paluuarvo
• Osoite, josta palvelu löytyy

• Semanttinen minimi palvelun määrittelyyn
• Palvelun nimi

• Semanttisesti MinunApp.HaeHenkilö vs. VRK.HaeHenkilö

• Palvelun semanttisesti nimetyt parametrit ja paluuarvo
• MinunApp.HenkilöTunnus vs. VRK.HenkilöTunnus

• Tekninen + Semanttinen Yhdessä muodostavat palvelun ”sormenjäljen” tai ”signaturen”
• VRK.HaeHenkilö – niminen palvelu
• Parametri: VRK.HenkilöTunnus
• Paluuarvo: VRK.Henkilö



Kirjaston toteutusrakenne

• Auditoitava / sisällön takaava tietovarasto

• Hajautettu: julkinen/avoin tai yksityinen/suljettu
• Käyttäjäkohtainen pääsy tietovarastokohtaisesti

• Yhtenäinen, mahdollisimman laajasti käytetty

• Ratkaisu = Git: versionhallinta + XML sisältö
• Koodin hallintaan kehitetty, sisältää luontaisesti tarvittavat piirteet
• Avoimen koodin toteutus mm. indeksoinnille ja hauille

• Indeksointi mukautettavissa erillisenä



Hajautettu rakenne

Main Commit 
Repositories

Catalogues

Standard 
Dependency
Signatures

Vertical Specific
Dependency 
Signatures

Certification
Digital

Signatures

Any Other 
Metadata

For Searches
Or Anything Else

Joined Data Indexing And 
Search Functionality

These repositories contain the 
actual ADM-module data. The git 

technically unique SHA1 hash is 
used to identify exact version of 

the module data.

Catalogues simply join the unique SHA1 git ID with URL 
location where the repository is available.

Everything in catalogues and the joined additional assets 
are bound to commit repository s git SHA1 ID value.

Technically any distributed additional asset can be 
connected with anything else without relying on a 

catalogue or main commit repository at all.

It s easier to understand the whole picture focusing on 
 centralized catalogues , even when everything is 

genuinely distributed – and even the catalogues are as 
distributed as everything else.

Searching is based on per-use-basis on the chosen 
repositories; the catalogues and the metadata providers.

This means that the indexing needs to be dynamic based 
on the currently configurated repository combination. 

The distributed design allows additional repositories to 
be plugged in at any given time.

The searching (like the indexing) is based on the active 
configuration of the repositories.



Lucene indeksointi: Operaatio



Lucene indeksointi: Datamalli



Neo4j graafi-indeksointi –
riippuvuuslinkitys semantiikasta



Esimerkkirepositoriot

• Kirjaston sisältöesimerkki
• https://github.com/kallex/ServiceCatalogueExample

• Indeksointitoteutus
• https://github.com/kallex/ServiceCatalogueIndexer

https://github.com/kallex/ServiceCatalogueExample
https://github.com/kallex/ServiceCatalogueIndexer


Jatkuva ylläpito
Pilkotun kokonaisuuden mahdollistama jatkuva ylläpito



Ylläpito = 80%+ kustannuksesta

• Loogisesti pilkottu arkkitehtuuri mahdollistaa 
järjestelmän hallinnan pienempinä palasina

• Läpinäkyvä informaationhallinta kehityksessä tukee 
aktiivista yhteistyötä – ja toimittajien vaihtumista

• Kehitys ja muutoshallinta läpinäkyvää statusraportissa

• Tarpeen mukaan tehtävä modernisointi minimoi 
raskaat etukäteisinvestoinnit



Sovellusarkkitehtuurin 
pilkkominen
Järjestelmän tekninen pilkkominen



Loppukäyttäjän 
perspektiivi
Usean järjestelmän tuominen samaan käyttöliittymään



Loogisen väylän rakenne
Palvelukirjastojen kiinnitys integraatioihin


