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toiminnot. Uuden järjestelmän minimivaatimuksina oli käyttöliittymän modernisointi, vanhan 
järjestelmän kaikkien toimintojen toteuttaminen ja käyttöjärjestelmäriippumattomuus. Lisäksi 
tavoitteena oli monen yhtäaikaisen käyttäjän tuki, prosessointitehoa vaativien tehtävien 
hajauttaminen, tietokantaratkaisun järkeistäminen ja järjestelmän laajennettavuus.

Uuden hajautetun järjestelmän alustaksi valittiin Java-ohjelmointiympäristö, joka tukee 
vahvasti oliopohjaista suunnittelu- ja ohjelmointitapaa. Uuden järjestelmän kehityksessä 
noudatettiin formaalia, Nokia-yhtymän kehittämää OMT++-mallinnus- ja kehitysmenetelmää, 
jossa oliomallinnus perustuu UML-merkintäkieleen. Suunnittelussa käytettiin uusimpia 
mallinnus-ja kehitystyökaluja, joiden avulla voitiin luoda helposti oliokaaviot ja generoida 
Java-luokat. Näiden työkalujen käyttö lisäsi kehityksen tehokkuutta huomattavasti.

Suunnitellun järjestelmän arkkitehtuuri perustuu kolmitasoiseen malliin, joka koostuu 
taittotyöasemista, taittopalveluista sekä palveluja työasemille välittävästä ja järjestelmää 
valvovasta hallintamoduulista. Työasemia ja palveluja voidaan liittää järjestelmään ja poistaa 
siitä dynaamisesti. Arkkitehtuuri toteutettiin prototyypissä, josta muotoutui vanhan ja uuden 
järjestelmän hybridi siten, että siinä käytettiin yhä joitakin vanhan järjestelmän palveluja.
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olla saatavilla vuoden 2000 alusta.
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The objective of this thesis was to design a novel distributed architecture to serve as the 
platform for the next generation version of an existing intelligent advertisement pagination 
software. For testing purposes it was to be created a functional prototype that would offer all 
significant operations. The minimum requirements were modernising of user interface, 
implementation of all existing functionality, and operation environment independence. 
Further objectives were multi-user support, distribution of processing-intensive tasks, 
rationalisation of current database solution, and extensibility of the system.

The platform for the new distributed system was decided to be Java programming 
environment. It has strong support for object-oriented design and programming practices. The 
design process of the new system was conducted according formal OMT++ modelling and 
design methodology developed by Nokia corporation, and based on UML, Universal 
Modeling Language. The latest modelling and development software tools were used in the 
designing of the system. Using these tools, the creation of object diagrams and generation of 
Java classes was performed with ease, which increased development efficiency significantly.

The new system architecture is based on three-layered model, which consists of pagination 
clients, pagination services, and a control module that mediates services to clients and 
monitors the system. Clients and services can be added and removed dynamically. The 
architecture was implemented in a prototype, which emerged as a hybrid of old and new 
system in the sense that it uses some focal pagination services of the old system.

The resulting design meets all specified requirements. The prototype implements all 
minimum requirements and some further objectives. The implementation of unimplemented 
objectives is fairly straightforward, and the goal is to realise them during the next year as the 
development continues.

The produced prototype has also commercial significance. Version 3.0 of V I P intelligent 
pagination software that is based on the prototype was announced in October 1999 and a 
production release is planned to be made available in the beginning of year 2000.
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Lyhenne- ja termiluettelo v

Lyhenne- ja termiluettelo

drag and drop (suom. vedä ja tipauta). Tapa siirtää olioita graafisessa käyttöliittymässä 
napsauttamalla ja vetämällä niitä hiiren osoittimella.

hajakooditustaulukko (engl. hash table). Tietojen nopeaa käsittelyä varten kehitetty 
taulukko, joka perustuu olioiden hajakooditukseen (engl. hash code), joiden mukaan 
oliot sijoitetaan taulukkoon.

EPS (Encapsulated PostScript). Adoben kehittämä tulosteenkuvauskieli kirjoittimia 
varten.

JDBC (Java Database Connectivity). Sun Microsystemsin kehittämä, tietokantojen 
käsittelyyn tarkoitettu Java-kielinen ohjelmointirajapinta.

ODBC (Open Database Connectivity). Tietokantojen käsittelyyn kehitetty avoin 
ohjelmointirajapinta.

SQL (Standard Query Language). Relaatiotietokantaj ärj estelmiä varten kehitetty 
hallinta- ja kyselykieli.
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1 Johdanto

1.1 Taustaa

VTT Tietotekniikassa on kuluneen vuosikymmenen aikana kehitetty sanomalehtien ja 

keltaisten sivujen ilmoitustaittoon suunniteltu älykäs V-I-P-ilmoitustaittojärjestelmä, 

joka on tuotantokäytössä useassa suuressa julkaisuyhtiössä. V-IP-järjestelmä on UNEX- 

käyttöympäristössä toimiva ilmoitustaittajan apuväline, joka tukee taittajan eri työvai

heita: ilmoitusten automaattista ja manuaalista sijoittelua sivuille ja valmiiden sivujen 

toimittamista tulostettavaksi. Nykyinen V I P on yhden käyttäjän järjestelmä, ja se on 

tiedostopohjaisessa yhteydessä muihin julkaisutietojärjestelmiin ja niiden tietokantoihin.

VTT Tietotekniikka sai suunnan seuraavan sukupolven VI-P-ohjelmiston suunnitteluun 

nykyisen järjestelmän - V-I-P-version 2.x - käytöstä tulleesta palautteesta sekä tieto

tekniikan viimeaikaisesta kehityksestä ja sen tarjoamista uusista mahdollisuuksista eri

tyisesti käyttöliittymissä ja tietoverkoissa. Uuden version haluttiin tarjoavan käyttäjäl

leen kaikki vanhan ohjelmiston ominaisuudet ja toiminnot erityisesti älykkäässä ilmoi

tusten sijoittelussa. Samalla sen haluttiin olevan helppokäyttöisempi, tukevan paremmin 

taittajan työprosessia ja olevan aidosti monen käyttäjän järjestelmä, joka olisi käytettä

vissä eri laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

1.2 Tutkimusalue ja työn tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko nykyinen V-I-P-järjestelmä hajau

tettavissa monen käyttäjän järjestelmäksi, suunnitella arkkitehtuuri ja luoda prototyyppi 

testausta ja arviointia varten.

Tässä tutkimuksessa keskitytään nykyjärjestelmän kehittämiseen monelle käyttäjälle 

sopivaksi ja siihen liittyviin erityisongelmiin. Järjestelmän käyttöliittymään tai käytettä

vyyteen ei oteta kantaa muuten kuin arvioimalla käyttöliittymän toimivuutta osana 

muuta järjestelmää. Palvelujen sisäiseen toteutukseen, kuten taittoheuristiikkoihin ei
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puututa kuin yleisellä tasolla. Erityisenä esimerkkinä palvelujen toteutuksesta esitetään 

sivujen linjojenpiirtopalvelun toteutus.

1.3 Diplomityön rakenne

Tämä diplomityö noudattaa analyysipohjaista lähestymistapaa ongelman ratkaisemi

seksi. Luvussa 2 kuvaillaan järjestelmän kohdeympäristö. Luvussa 3 esitetään 

hajautettujen järjestelmien ominaispiirteitä ja lähestytään hajautettua 

järjestelmäsuunnittelua teoriapohjaisesti. Luvussa 4 esitetään kehittämissuunnitelma ja 

kerrotaan, miten siihen päästiin. Luku 5 käsittää suunnitelman pohjalta toteutetun 

prototyypin toteutuksen. Yksityiskohtaisempana esimerkkinä esitetään 

linjanpiirtopalvelun toteutus. Luvussa 6 analysoidaan prototyypin rakennetta ja tomintaa 

ja ehdotetaan parannustoimenpiteitä. Viimeisessä luvussa käsitellään diplomityön 

tuloksia ja vedetään joitakin johtopäätöksiä.



Luku 2. Kohdeympäristön kuvaus ja analyysi 3

2 Kohdeympäristön kuvaus ja analyysi

2.1 Ilmoitustaittojärjestelmän vaatimukset ja toiminnot

2.1.1 Yleistä

Ilmoitustaittojärjestelmän tarkoituksena on avustaa taittajaa ilmoitusten sijoittelussa 

sanomalehden tai muun julkaisun sivuille. Se sisältää automaattisia taitto- ja 

viimeistelytoimintoja, jotka tukevat taittajan työtä. Helppokäyttöinen ja selkeä graafinen 

käyttöliittymä on tärkeä osa toimivaa taittojärjestelmää. Ilmoitukset ja julkaisun sivut 

tulee esittää intuitiivisessa ja taittajan toimintatapoja tukevassa muodossa. Usean 

taittajan yhteistoiminta ja julkaisun toisistaan osittain eroavat osapainokset asettavat 

lisävaatimuksia käyttöliittymälle ja järjestelmäarkkitehtuurille. Ilmoitusten 

automaattinen taitto vaatii järjestelmältä muokattavuutta erilaisten asiakaskohtaisten 

taittosääntöjen ja -tapojen takia.

Taittajan tulee saada tarpeellinen määrä informaatiota taitettavasta julkaisusta ja käytet

tävästä ilmoitusmateriaalista. Tämän informaation on oltava käyttöliittymässä saatavilla 

helposti ja selkeästi esitettynä.

2.1.2 Laite- ja ohjelmistoympäristö

Järjestelmän on oltava mahdollisimman helposti siirrettävissä erilaisiin laite

ympäristöihin, sillä julkaisijoiden nykyjärjestelmät ovat hyvin heterogeenisiä. Käytössä 

on sekä erilaisia UNIX-ympäristöjä, Applen Mac-työasemia että Microsoftin Windows 

NT -käyttöjärjestelmiä. Nykyisestä V-I-P-järjestelmästä on olemassa versio sekä Sunin 

Solaris- että ШМ:п ADi-ympäristöön. Uudelle järjestelmälle on asetettu minimi

vaatimukseksi tukea ainakin nykyisiä käyttöympäristöjä sekä Windows NT -työasemien 

käyttöä.
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Järjestelmän on toimittava ainakin TCP/IP-verkossa, joka on maailmanlaajuisesti yleisin 

verkkoratkaisu, mutta toivottavaa olisi, että järjestelmä olisi myös verkkoympäristön 

osalta mahdollisimman järjestelmäriippumaton.

2.1.3 Liitynnät muihin järjestelmiin

Tyypillisesti julkaisun parametrit, kuten sivujen mitat ja muut tiedot (sivun nimi, 

numero, tyyppi) sekä ilmoitustiedot, tuotetaan muualla julkaisijan tietojärjestelmissä. 

Sieltä ne on siirrettävä ilmoitustaittojärjestelmään ja muunnettava sen ymmärtämään 

muotoon. Nykyisissä järjestelmissä on käytössä tavallisesti eri valmistajien 

relaatiotietokantoja, joihin on mahdollista luoda yhteys ODBC-rajapinnan kautta.

Ilmoitustaittoj ärj estelmässä tuotettu valmis materiaali siirretään yleensä EPS-muodossa 

tai muussa tulostusvalmiissa formaatissa tulostusj ärj estelmään. Ilmoitustaitto- 

järjestelmän on siis tuotettava painovalmista materiaalia sekä tarvittaessa myös muuta 

tietoa muun muassa ylläpitoa ja tilastointia varten.

2.1.4 Järjestelmän hajautus

Monet sanomalehdet ovat suuria ja koostuvat useasta, ilmoitusmateriaaliltaan toisistaan 

poikkeavasta osapainoksesta. Yhden henkilön on käytännössä mahdotonta taittaa 

kaikkia ilmoituksia realistisessa ajassa. Tämä edellyttää julkaisun osapainosten hallintaa 

ja usean taittajan samanaikaista työskentelyä.

2.1.4.1 Osapainokset ja työn hallinta

Julkaisu voi olla jaettu useampaan osapainokseen esimerkiksi alueellista mainontaa 

varten, jolloin osa ilmoitusmateriaalista on yhteistä kaikille painoksille ja osa painos- 

kohtaista tai yhteistä vain joillekin osapainoksille. Tämä johtaa siihen, että käyttäjien on 

saatava reaaliaikaista tietoa materiaalin tilasta. Voidaan esimerkiksi olettaa, että vain 

yksi taittaja käsittelee kutakin sivua kerrallaan, ja että samaan materiaaliin ei voida koh

distaa useita toimenpiteitä yhtäaikaisesti.

2.1.4.2 Prosessoinnin hajauttaminen

Taitettava ilmoitusmateriaali toimitetaan ilmoitusjärjestelmään tavallisesti EPS-tiedos- 

toina, joiden koko saattaa olla useita megatavuja. Täten valmis, taitettu sivuesitys
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saattaa EPS-muodossa olla jopa satojen megatavujen kokoinen. Tällaisen tiedoston 

muodostaminen on nykyjärjestelmillä hyvin prosessori-intensiivistä, mikä antaa syyn 

prosessoinnin suorittamiseen muualla kuin taittotyöasemassa.

2.1.4.3 Modulaarisuus ja laajennettavuus

Järjestelmän on oltava laajennettavissa tulevaisuudessa mahdollisesti lisättäviä uusia 

ominaisuuksia varten. Julkaisualalla on nähtävissä tulevia muutoksia liittyen Intemet- 

tekniikoiden ja uusmedian mahdollisuuksiin. Järjestelmään on voitava lisätä uusia 

palveluita asiakkaiden tarpeen mukaan, ja nykypalvelujen on oltava helposti 
muokattavissa.

2.1.5 Tehokkuus ja kattavuus

Taittojärjestelmän on oltava nopeudeltaa riittävän tehokas, jotta taittoprosessi ei hidas

tuisi tai keskeytyisi tarpeettomasti ja jotta ohjelmisto pysyisi käytettävänä. Atomiset 

toiminnot, kuten ilmoitusten siirtely ja ikkunoiden avaus, eivät saisi viedä sekunnin 

murto-osia enempää aikaa. Automaattiset, älykkäät toiminnot saavat kestää 

kauemminkin. Tällöin käyttäjälle on kuitenkin ilmoitettava toiminnon etenemisestä tai 

tuotava muulla tavalla ilmi, että suoritus kestää pidempään.

Taittotyökalun on tarjottava käyttäjälle kaikki sellaiset ominaisuudet ja toiminnot, joita 

tarvitaan haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Tämä käsittää kaikki ilmoitustaitto- 

prosessin vaiheet, jotka on kuvattu seuraavassa luvussa.

2.2 Ilmoitustaittoprosessin kuvaus

Bmoitustaiton kohteena on tavallisimmin sanomalehti, mutta kyseessä voi olla myös esi

merkiksi pelkkiä ilmoituksia sisältävä julkaisu, kuten puhelinluettelon keltaiset sivut. 

Taitettava julkaisu koostuu joka tapauksessa yksittäisistä lehdistä, jotka yhdessä erilai

sine parametreineen muodostavat lehtirakenteen. Lehtirakenteen sivut voidaan jakaa 

taittotapansa mukaan kahteen ryhmään: toimituksellisiin sivuihin ja ilmoitussivuihin. 

Toimitukselliset sivut sisältävät nimensä mukaan toimituksellista materiaalia ja 

ilmoitussivut ilmoituksia. Lehden sivu voi olla myös osittain toimituksellinen ja osittain 

ilmoitussivu.
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Toimituksellisille sivuille ja osalle ilmoitussivuista tulevat tekstisivuilmoitukset ovat 

tyypillisesti suuria ja mahdollisesti monivärisiä. Esimerkkeinä tekstisivuilmoituksista 

ovat matkailu- ja työpaikkailmoitukset sekä vähittäiskaupan mainokset. Ilmoitussivuille 

taitetaan luokitellut ilmoitukset, joiden sijoittelu on tekstisivuilmoituksia säännön

mukaisempaa: saman luokan ilmoitukset taitetaan tiettyyn järjestykseen saman otsikon 

alle. Luokitellut ilmoitukset ovat tyypillisesti niin sanottuja rivi-ilmoituksia.

Tietokoneavusteinen taittoprosessi etenee pääpiirteittäin seuraavasti [Tal99]:

1. Julkaisun lehtirakenteen, parametrien ja ilmoitusmateriaalin lataus.

2. Tekstisivuilmoitusten manuaalinen ja automaattinen sijoittelu.

3. Luokiteltujen ilmoitusten automaattinen ja manuaalinen taitto.

4. Automaattisen taittotuloksen vuorovaikutteinen muokkaus. Taittoa voidaan purkaa 

ja tehdä uudelleen taittotuloksen optimoimiseksi.

5. Täyteilmoitusten lisäys, ilmoitusten pystysuuntaisten välien tasoitus sekä palsta- 

linjojen ja ilmoitusten väliin tulevien vaakalinjojen piirto.

6. Mahdollisen vedoksen teko.

7. Valmiiden sivujen tulostus julkaisujärjestelmän seuraavaan vaiheeseen (painoon).

Kaikista edellisistä vaiheista (ensimmäistä lukuunottamatta) saatetaan palata aiempiin 

vaiheisiin lähtötilanteen niin vaatiessa. Esimerkiksi ilmoitusmateriaalin sisältö saattaa 

muuttua taiton jo alettua.
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3 Hajautettujen järjestelmien suunnitteluperiaatteet

3.1 Hajautetun järjestelmän erityisvaatimukset

3.1.1 Hajautetun järjestelmän ominaispiirteet

Hajautettu järjestelmä voidaan Spectorin mukaan jakaa kahteen tasoon [Spe89]: perus- 

arkkitehtuuritasoon, joka koostuu laitteisto- ja käyttöjärjestelmäkerroksesta sekä hajau

tettuun sovellustasoon. Perusarkkitehtuuri tason on tarjottava hajautetun järjestelmän 

perusedellytykset, kuten moniprosessointi ja prosessien välinen kommunikaatio. 

Nykyiset yleisimmät verkotetut järjestelmät, kuten UNIX- ja Windows NT 

-käyttöjärjestelmät tarjoavat hajautuksen edellyttämän perusarkkitehtuurin. Sovellustaso 

kattaa perimmillään implementaation edellyttämät lokaalit ja hajautetut algoritmit.

Hajautetuilla sovelluksilla on erityisiä vaatimuksia, jotka voi Spectorin mukaan tiivistää 

seuraaviin paradigmoihin: suorituskyky ja modulaarisuus, saavutettavuus, luotettavuus, 

rajattu vasteaika, jaetut erillisresurssit, itsenäisyys ja turvallisuus. Seuraavassa näitä kä

sitellään yksityiskohtaisemmin:

3.1.1.1 Suorituskyky ja modulaarisuus

Jos ohjelma voidaan jakaa osiin, joita voidaan ajaa samanaikaisesti, saadaan aikaan 

nopeampi vasteaika ja/tai suurempi laskentakapasiteetti. Siihen, voidaanko sovelluksen 

ajo osittaa, vaikuttaa perusarkkitehtuurin rinnakkaisuudelle asettamien rajoitusten 

lisäksi miten paljon prosessit voivat käsitellä itsenäisesti dataa. Jos prosessit käsittelevät 

paljon yhteistä dataa, se on säilytettävä kaikkien prosessien käsiteltävillä ja datan jako 

toimii sovelluksen hajautuksen perustana (data sharing). Jos prosessit käsittelevät dataa 

suhteellisen riippumattomina toisistaan, voidaan data jakaa samanaikaisesti useille itse

näisille prosesseille ja prosessien käyttämä aika toimii sovelluksen hajautuksen 

perusteena (function shipping).
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3.1.1.2 Saavutettavuus ja luotettavuus

Sovelluksen saavutettavuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavat lähes samat asiat. Luotet

tavasti toteutettu tapahtumienhallinta takaa myös vikatilanteissa sovelluksen luotettavan 

toiminnan. Tietojen säilyvyyttä ja stabiilisuutta voidaan lisätä replikoimalla. Salzer et ai. 

[Sai84] esittävät end-to-end-periaatteen, jonka mukaan vianhallinnasta on huolehdittava 

alemmilla abstraktiotasoilla.

3.1.1.3 Rajattu vasteaika

Kun prosessikutsulle on määritetty vasteaika, saadaan varmuus prosessikutsun perille

pääsystä. Tämä kuitenkin hidastaa jonkin verran järjestelmän yleistä suorituskykyä, 

joten joissain tapauksissa proaktiivinen toiminnallisuus saattaa olla aiheellinen.

3.1.1.4 Jaetut erillisresurssit

Hajautetuissa järjestelmissä prosesseilla on oltava pääsy jaettuihin resursseihin, kuten 

tulostimiin tai tiedostoihin. Näiden jako ja käyttö yksinkertaistuvat tekemällä verkosta 

läpinäkyvä, jolloin paikalliset ja etäresurssit näkyvät prosesseille samanlaisina.

3.1.1.5 Itsenäisyys

Hajautetun sovelluksen toteutuksessa on otettava huomioon, että sovelluksen osat 

voidaan ajaa toisistaan täysin riippumattomissa kohteissa, jolloin prosessien riippuvuus 

toisistaan saattaa lisätä tietoliikenteen kustannuksia sietämättömiksi. Prosesseista on 

tehtävä kohdeympäristöönsä suhteutettuna riittävän itsenäisiä, jotta ne todella ovat 

hajautettavissa.

3.1.1.6 Turvallisuus

Hajautetun sovelluksen turvallisuus voidaan toteuttaa joko sisäisesti tai ulkoisesti. 

Useissa ympäristöissä on nykyisin riittävä turvallisuus toteutettu jo perusarkkitehtuuri- 

tasolla, jolloin hajautetussa sovelluksessa ei tarvita mitään erityisiä turvallisuus- 

toimenpiteitä. Jos näin ei ole, prosessointisolmut on suojattava fyysisesti ja niiden 

välinen tietoliikenne on salattava.
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3.1.2 Hajautetun järjestelmän hallinta

Hajautettu järjestelmä tarjoaa monoliittiseen järjestelmään verrattuna monia etuja, kuten 

modulaarisuus, laajennettavuus, saavutettavuus, skaalautuvuus ja luotettavuus, mutta 

sillä on myös haittapuolia, joista merkittävin on järjestelmän hallinnan kompleksisuus. 

Äärimmillään hajautetulla järjestelmällä ei ole yleistä kontrollitasoa lainkaan, vaan 

systeemi koostuu itsenäisistä, omatoimisista agenteista. Tällaisilla järjestelmillä on 

kuitenkin vähän käytännön sovelluksia kontrollin puutteen takia; tavallisesti 

järjestelmällä on oltava jonkintasoinen ohjausosa, joka mahdollistaa tehtävänhallinnan.

Colyer ja Wong [Col94b] ehdottavat järjestelmänhallinnalle viittä kategoriaa ja jokai

selle kategorialle viisi tehtäväluokkaa. Heidän esittämänsä hallintakategoriat ovat:

• käyttäj ienhallinta (user management),

• tehtävienhallinta (task management),

• ohjelmistonhallinta (software management),

• laitteistonhallinta (hardware management) ja

• verkonhallinta (network management).

Jokainen kategoria sisältää seuraavat tehtäväluokat: konfiguraationhallinta 

(configuration management), suorituksenhallinta (performance management), 

vianhallinta (fault management), turvallisuudenhallinta (security management) ja 

resurssienhallinta (resource management).

Hajautettu järjestelmä asettaa edellä esitetyille kategorioille erityisvaatimuksia. Seuraa- 

vissa kohdissa käsitellään näistä V-IP-järjestelmälle relevantteja ominaisuuksia oletuk

sena, että vianhallinnasta ja turvallisuudenhallinnasta huolehditaan järjestelmän alem

milla tasoilla [Sal84],

3.1.2.1 Käyttäjienhallinta

Käyttäjäkohtainen sovelluskonfiguraatio, kuten käyttöliittymän erityispiirteet on oltava 

saatavilla riippumatta siitä, missä järjestelmää käytetään. Käyttäjiä on myös pystyttävä 

lisäämään ja heidän profiilejaan muokkaamaan keskitetysti.
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3.1.2.2 Tehtävienhallinta

Tehtävienhallinnalla tarkoitetaan ohjelmiston ajonaikaista hallintaa. VIP-järjestelmän 

ajonaikaista konfiguraatiota on voitava muuttaa käytössä olevien resurssien 

(tulostuslaitteet, käytettävien palvelimien määrä ja käyttöteho) mukaan. Myös käytettä

vissä olevien palvelujen määrä saattaa muuttua käytön aikana, mikä on huomioitava työ

asemaohjelman suunnittelussa.

Järjestelmän on kyettävä seuraamaan suorituskykyään, jotta laskentaa voidaan tarvitta

essa jakaa palvelimien kesken. Järjestelmän tulisi kyetä tunnistamaan suorituksen 

pullonkaulat, jotta niistä voitaisiin päästä eroon joko laitteistoa lisäämällä tai 

muuttamalla laskentakuorman jakoa palvelimien kesken. Tavoitteena on itse itseään, 

mahdollisesti proaktiivisesti, optimoiva järjestelmä.

3.1.2.3 Ohjelmistonhallinta

Ohjelmistonhallinta käsittää järjestelmän staattisen hallinnan, erotuksena tehtävien- 

hallinnasta. V-I-P-järjestelmän on oltava laajennettavissa samalla perusarkkitehtuurilla. 

Uusia palveluja on voitava lisätä ja nykyistä konfiguraatioita muokata asiakkaan tarpeen 

mukaan. Tämän on myös voitava tapahtua verkon välityksellä etätyöasemasta käsin.

Ohjelmistovirheisiin on varauduttava, sillä hajautetussa järjestelmässä saattaa olla 

virheitä tai puutteita, jotka ilmenevät vasta käytössä, mahdollisesti usean ominaisuuden 

yhteisvaikutuksesta. Sen takia järjestelmän on tuotettava riittävästi ajonaikaista infor

maatiota esimerkiksi lokitiedostoihin, jotta ongelmatilanne on myös myöhemmin toden

nettavissa.

Ohjelmistonhallinnan resursseilla käsitetään ohjelmistolisenssien hallintaa, joka saattaa 

tuottaa lisävaikeuksia. Ohjelmiston toimittajan on päätettävä lisenssien käyttö- 

perusteista; onko se käyttäjien määrä, työasemien ja palvelimien yhteismäärä vai kenties 

jokin muu.

3.1.2.4 Laitteistonhallinta ja verkonhallinta

Tässä tutkimuksessa oletetaan, että laitteiston ja verkon hallinta suoritetaan järjestelmän 

alemmilla tasoilla. Laitteiston ja verkon on kuitenkin tarjottava peruspalvelut, kuten 

tehokkaan tietoliikenteen ja riittävän suorituskyvyn.
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3.2 Hajautetun oliojärjestelmän suunnittelu

3.2.1 Oliomallinnuksen periaatteet

3.2.1.1 Identiteetti, luokittelu, polymorfismi ja perintä [Rum91 ]

Oliomallinnus perustuu luokkaesitykseen, jossa käsiteltävä ongelma-alue hajoitetaan 

ominaispiirteidensä perusteella tietyt ominaisuudet (attribuutit) ja toiminnot (metodit) 

omaaviin luokkiin. Näin ongelma pyritään ratkaisemaan järjestelmällisellä ja kattavalla 

tavalla ottaen huomioon ongelma-alueen muodostavien alkioiden erityispiirteet sekä 

vuorovaikutus- ja periytymissuhteet. Tämän vuoksi luokkaesitys on hierarkkinen, eli 

luokka voi periä kaiken tai osan ominaisuuksistaan ja toiminnoistaan toiselta luokalta, 

jolloin syntyy kantaluokka ja aliluokka. Olio on luokan ajonaikainen ainoalaatuinen 

ilmentymä, jonka ominaisuuksilla on määrätty tila ja joka toteuttaa luokan toiminnot.

Oliot kommunikoivat keskenään kutsumalla toistensa toimintoja. Myös toimintokutsut 

voivat olla olioita (luokkailmentymiä). Olioiden keskinäistä näkyvyyttä voidaan rajoit

taa, mikä lisää mallin rakenteellisuutta. Rajapinta on määritetty joukko toimintoja, jotka 

rajapinnan toteuttava luokka toteuttaa. Rajapinnat mahdollistavat ohjelmallisen toteu

tuksen piilotuksen, sillä rajapintaa kutsuvan luokan ei tarvitse tietää muuta rajapinnan 

toteuttavasta oliosta.

3.2.1.2 Oliosuuntautunut analyysi & suunnittelu (OOA & OOD)

Oliomallinnusprosessi voidaan jakaa kahteen, osittain päällekkäiseen vaiheeseen, ongel

man analyysiin ja mallin suunnitteluun. Rumbaugh et ai. [Rum91] jakavat suunnittelu

vaiheen edelleen järjestelmäsuunnitteluun ja oliosuunnitteluun, joista edellisessä 

vaiheessa järjestelmä hajoitetaan alijärjestelmiin ja jälkimmäisessä vaiheessa 

alijärjestelmistä luodaan oliomallit.

Aalto ja Rajala [Aal98] määrittävät oliosuuntautuneen analyysin tavoitteiksi ongelman 

ja vaatimusten ymmärtämisen, käsitteiden selvittämisen ja visualisoinnin ja korkean 

tason ratkaisun tuottamisen. Näihin tavoitteisiin päästään 1) keräämällä ja 

määrittelemällä vaatimukset yhteistoiminnassa asiakkaan kanssa, määrittämällä 

2) peruskäsitteet, 3) käsitteiden väliset suhteet, 4) järjestelmältä vaadittava käyttäjätason 

toiminnallisuus, 5) toiminnallisuuden laatumääreet, 6) ulkoisen viestinnän rajapinnat ja
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7) käyttöliittymä, sekä 8) dokumentoimalla edelliset formaalisti. Analyysi on siis 

kaksivaiheinen prosessi; ensin tuotetaan vaatimukset ja sitten etsitään niille alustava 

ratkaisu.

Sama lähde määrittää oliosuuntautuneen suunnitteluvaiheen tavoitteiksi käytännöllisen 

ratkaisun tuottamisen analysoituun ongelmaan, tehdä ratkaisun toteutuksesta suoravii

vaisen ja tehdä arkkitehtuuria koskevista päätöksistä riittävän ilmeisiä kommunikointia 

varten ja virheiden välttämiseksi. Nämä tavoitteet saavutetaan 1) hajoittamalla järjes

telmä alijärjestelmiin ja edelleen olioita edustaviin luokkiin, 2) tutkimalla järjestelmän 

dynaamista käyttäytymistä, 3) suunnittelemalla pysyvät oliot (tietokantasuunnittelu), 

4) optimoimalla suunnitelmaa vastaamaan laatumääreitä (esimerkiksi muistin- ja levyn

käyttö, vasteajat ja turvallisuus), 5) keräämällä ajatuksia uudelleenkäyttöä, ylläpitoa ja 

edelleenkehitystä varten, 6) määrittämällä alijärjestelmien ja luokkien rajapinnat sekä 

7) dokumentoimalla edelliset formaalisti.

3.2.1.3 Mallinnusmenetelmät

Olioperustaiseen analyysiin ja suunnitteluun on kehitetty useita mallinnusmenetelmiä, 

joista tärkeimpiä ovat Rational Softwarella kehitetty Booch-mallinnus [B0086], 

Rumbaughin ja muiden General Electricillä kehittämä OMT (Object Modeling 

Technique), Beckin ja Cunninghamin CRC-kortit (Class-Responsibility-Collaboration) 

[Bec89] ja Ivar Jacobsonin Ericssonilla kehittämä käyttötapauslähtöinen 

suunnittelumalli [Jac92]. Paljolti näiden notaatioiden pohjalta Rational kehitti UML 

(Unified Modeling Language) -kielen [Rum99], joka on tarkoitettu ohjelmisto- 

järjestelmien osien, sekä liiketoiminnan mallintamisen ja muiden ei-ohjelmisto- 

järjestelmien määrittämiseen, visualisointiin, rakentamiseen ja dokumentoimiseen 

[Anon97d],

UML, Unified Modeling Language

UML on standardoitu* mallinnuskieli, joka sisältää elementtimalleja, notaation ja yleis

ohjeita erilaisten ja -kokoisten järjestelmien johdonmukaiseen suunnitteluun. UML 

Summary luettelee UML:lie seuraavat tavoitteet [Ano97d]:

OMG-standardi
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1. Sen tulee tarjota käyttäjille helppokäyttöinen, ilmaisuvoimainen visuaalinen 

mallinnuskieli mielekkäiden mallien suunnitteluun ja vaihtoon.

2. Sen tulee tarjota laajennus- ja erikoistumismekanismit ydinkäsitteiden laajentamista 

varten.

3. Sen on oltava riippumaton ohjelmointikielistä ja suunnittelumenetelmistä.

4. Sen on tarjottava formaali perusta mallinnuskielen ymmärtämiseksi.

5. Sen on rohkaistava oliosuuntautuneiden työkalujen markkinoiden kasvua.

6. Sen on tuettava korkeamman tason suunnittelukäsitteitä, kuten kollaboraatioita, 

kehysympäristöjä, suunnittelumalleja ja komponentteja.

7. Sen tulee yhdistää parhaat toimintatavat.

UML on tarkoitettu vain mallinnuskieleksi, ei suunnitteluprosessin kuvaukseksi 

[Fow97]. UML:n kehittäjät suosittavat kuitenkin kehitysprosessia, joka on käyttötapaus- 

lähtöinen, arkkitehtuurikeskeinen ja iteratiivinen. He ovat julkaisseet UML:ään pohjau

tuvan suunnitteluprosessikuvauksen, Rational Unified Process -kuvauksen [Jac98], joka 

perustuu Jacobsonin kehittämään, myöhemmin Rationalin mukauttamaan Objectory- 

kehitysprosessimalliin [Jac92, Jac97],

OMT++ - oliomallinnusmenetelmä

Nokia-yhtymässä on kehitetty alkujaan OMT:hen ja Hewlett-Packardin kehittämään 

Fusion-menetelmään [Col94a] perustuvan OMT+-mallinnusmenetelmä. Tätä on 

edelleen muokattu UML-notaatiopohj aiseksi OMT++-menetelmämalliksi. Siinä 

käytetään mallinnuskielenä UML:n alijoukkoa, jossa on täydelliseen UML:ään 

verrattuna vähemmän käyttötapauskaavioita, eikä toimintokaavioita (activity diagram), 

yhteistoimintakaavioita (collaboration diagram) ja suunnittelumallirakennekaavioita 

(pattem structure diagram) käytetä lainkaan.

OMT++jakaa oliosuuntautuneen analyysin seuraaviin vaiheisiin [Aal98]:

1. Vaatimusten määritys: käyttäjien ja käyttötapojen hahmottaminen (käyttötapaukset), 

toiminnallisuus-, suorituskyky- ja muiden vaatimusten yksilöiminen, rajoitteiden 

tunnistaminen

2. Toimintojen yksilöiminen: sovelluksen korkean tason toimintojen yksilöiminen ja 

analysointi



Luku 3. Hajautettujen järjestelmien suunnitteluperiaatteet 14

3. Ongelma-alueen olioanalyysi: ongelma-alueen käsitteiden yksilöinti, käsitteiden 

vastuualueiden ja käsitteiden välisten suhteiden tunnistaminen ja analysoiminen

4. Toimintojen määritys: kohdassa 2. yksilöityjen toimintojen määritys

5. Käyttöliittymän määritys

Edelleen OMT++ määrittää oliosuuntautuneen suunnittelun vaiheet seuraaviksi [Jaa98]:

1. Arkkitehtuurisuunnittelu

• sovellusten, kirjastojen, ohjelmien, tietokantojen, ulkoisten laitteiden ja muiden 

järjestelmän konkreettisten elementtien määritys

• arkkitehtonisten elementtien yhteistoiminnan määritys

• toteutetaan UML:n toteutuskaavioilla.

2. Yksityiskohtainen suunnittelu

• keskittyy yhteen sovellukseen tai kirjastoon kerrallaan

• luokkasuunnittelun tuotoksena syntyy luokkakaaviot

• toiminnallinen suunnittelu tuottaa sekvenssikaaviot.

3. Ohjelmointi

• perustuu luokkakaavioihin ja sekvenssikaavioihin

• alhaisen tason päätökset tehdään ja dokumentoidaan.

3.2.2 Hajautettujen oliojärjestelmien erityispiirteet

Tämä luku perustuu vahvasti Low et al.:n lehdessä Journal of Object-Oriented 

Programming julkaistuun artikkeliin "Incorporation of distributed computing concerns 

into object-oriented methodologies." [Low96] Sen mukaan oliosuuntautuneet 

lähestymistavat järjestelmäsuunnitteluun sopivat hyvin hajautettujen järjestelmien 

suunnitteluun. Ne tarjoavat hyvän esitystavan hajautukselle, tukevat luonnostaan 

hajautettujen järjestelmien ominaisuuksia ja helpottavat järjestelmän osittamista. 

Hajautetuissa järjestelmissä on kuitenkin erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon 

oliosuunnittelun eri vaiheissa: vaatimusmäärittelyssä, järjestelmän osituksessa ja osien 

fyysisessä sijoittelussa, hajautetun järjestelmän kokoamisessa ja järjestelmätestauksessa.
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3.2.2.1 Vaatimusmäärittely

Järjestelmän hajautuksesta aiheutuu oliosuunnittelun vaatimusmäärittelyvaiheessa lisä

työtä käyttösijaintien yksilöinnin, ongelma-alueen rinnakkaisuuden ja käyttäjistä 

johtuvien lisärajoitteiden takia. Järjestelmää saatetaan käyttää useissa eri paikoissa, 

mikä on otettava huomioon käyttäjävaatimusten keruussa; käyttövaatimukset saattavat 

vaihdella huomattavasti eri sijainneissa, käyttäjien, käyttöympäristön ja 

käyttötarkoituksen mukaan. Myös ongelma-alueen rinnakkaisuus on otettava huomioon 

jo vaatimusmäärittelyvaiheessa, jotta siihen osataan varautua kehityssyklin 

myöhemmissä vaiheissa.

Vaatimukset

Suorituskykyvaatimukset. Suunnitellulle järjestelmälle saatetaan sen luonteesta riippuen 

asettaa erilaisia suorituskykyvaatimuksia, jotka voivat hajautetussa järjestelmässä olla 

kriittisiä erityisesti vasteaikojen ja kapasiteetin osalta. Suorituskuormaa on kenties 

jaettava useamman laskentayksikön kesken, tai joidenkin toimintojen hajautusta 

rajattava.

Luotettavuusvaatimukset. Hajautettujen järjestelmien mukanaan tuoma lisääntynyt tieto

liikenne on häiriöaltista, mikä on huomioitava järjestelmäsuunnittelussa. Myös 

turvallisuustarpeet on kartoitettava riittävän yksityiskohtaisesti.

Skaalautuvuusvaatimukset. Vaatimusmäärittelyssä on huomioitava järjestelmän skaalau- 

tuvuudelle asetetut vaatimukset. Ne voidaan määrittää käyttötapauksina/ajanjakso, yhtä

aikaisten käyttäjien määränä tai tarjottavana toiminnallisuutena. Hajautus mahdollistaa 

järjestelmän dynaamisen uudelleenkonfiguroinnin ja suorituskuorman jakamisen, mikä 

on otettava huomioon jo perusarkkitehtuuritasolla.

Käytettävyysvaatimukset. Järjestelmän hajautus lisää järjestelmän kompleksisuutta, mi

kä heijastuu myös sen käytettävyyteen.

3.2.2.2 Järjestelmäsuunnittelu

Järjestelmän, joka sijaitsee hajautettuna verkkosolmuissa, on oltava hajautettavissa sa

massa solmussa sijaitseviin alijärjestelmiin. Järjestelmän erottelemista alijärjestelmiin



Luku 3. Hajautettujen järjestelmien suunnitteluperiaatteet 16

kutsutaan osittamiseksi ja näiden loogisten yksiköiden sijoittelua fyysisiin solmuihin 

allokoinniksi. Seuraavassa kuvataan neljä perustapaa tehdä tämä ositus ja allokointi.

Asiakas/palvelinmalli

Asiakas/palvelinmallissa alijärjestelmät jaetaan kolmeen tasoon toimintansa mukaan: 

tiedonhallinta-, sovelluslogiikka- ja esitystasoon. Näiden tasojen toteutus jaetaan asiak

kaan ja palvelimen kesken lähtökohtana se, että asiakassolmu pyytää palvelinsolmulta 

palvelua, jonka palvelinsolmu toteuttaa, mahdollisesti rekursiivisesti.

Käyttöliittymä Sovelluslogiikka Tietokanta

Asiakas Palvelin

Kuva 3-1. Kolmitasoarkkitehtuuri ja asiakas/palvelin-käsite. 

Asiakas/palvelinmalli on yksinkertainen, sillä siinä toiminnot suoritetaan proseduraali- 

sesti ja oliot yksilöidään toimintojensa, ei ominaisuuksiensa, mukaan. Nämä oliot allo

koidaan sitten kolmitasomallin mukaan toimintojensa perusteella. Mikäli oliolla on eri

tasoisia toimintoja, se jaetaan tasojen mukaan.

Alijärjestelmämalli

Alijärjestelmämalli perustuu suunnitteluperiaatteeseen, että alijärjestelmien tulisi olla 

sisäisesti yhtenäisiä ja ulkoisesti mahdollisimman riippumattomia muista ali

järjestelmistä [Rum91]. Alijärjestelmät saattavat kuitenkin olla liian suuria hajautuksen 

yksiköiksi, jolloin alijärjestelmiä on ositettava rekursiivisesti pienempiin osiin. Ali

järjestelmämalli ei kuitenkaan tue loogisten yksiköiden allokointia fyysisiin solmuihin, 

vaan siihen on käytettävä esimerkiksi hajautettua järjestelmämallia.

Hajautettu järjestelmämalli

Tämän mallin mukaan järjestelmäsuunnittelijoiden tulisi tavoitella neljää yleisesti 

hyväksyttyä päämäärää: [Sha93] valmistumisajan minimointi, suori tuskuorman 

tasauksen toimivuus, luotettavuuden maksimointi ja järjestelmän 

kasvumahdollisuuksien parantaminen. Jotta näihin päästäisiin, suunnittelijoiden olisi
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pyrittävä minimoimaan alijärjestelmien välistä tiedonvälitystä, maksimoimaan 

alijärjestelmien keskinäistä rinnakkaisuutta ja rajoittamaan alijärjestelmien kokoa.

Alijärjestelmien allokointi on käytännössä hyvin vaikea ongelma, yksinkertaisimmil- 

1 äänkin n alijärjestelmää voidaan jakaa m solmuun, mitä vaikeuttaa edelleen ali

järjestelmien replikointi ja allokoinnin dynaamisuus. Allokointi tulisi yleensä suorittaa 

pyrkien maksimaaliseen suorituskykyyn rikkomatta kuitenkaan rajoitteita, joita asettavat 

muun muassa muistin määrä, prosessointikyky, vaaditut allokoinnit ja kielletyt allokoin

nit. Suorituskykyä voidaan mitata prosessien välisen tiedonvälityksen kustannuksilla, 

mahdollisesti lisättynä tehtävän suorituksen kustannuksiin, valmistumisajalla tai kuor

man tasaamisella. Myös luotettavuuteen perustuvia mittasuureita on ehdotettu. 

Allokointipäätökset voidaan perustaa formaalisti matemaattiseen ohjelmointiin, verkko- 

teoriaan ja heuristisiin menetelmiin.

Järjestelmän ositusongelma on hyvin samankaltainen kuin allokointiongelma. Erona on 

se, että ositus tehdään loogisin perustein välittämättä fyysisistä rajoitteista, mikä antaa 

suunnittelijalle vapaammat kädet.

Kerroksittainen malli

Mühlhauser et al. [Müh93] esittävät kolmikerroksisen mallin järjestelmän ositusta var

ten. Järjestelmän oliot voidaan jakaa tähän taksonomiaan perustuen relaatio-olioiksi, 

konfiguroiduiksi olioiksi ja generoiduiksi olioiksi. Generoidut oliot esittävät informaa

tiota ja tapahtumia. Ne ovat tavallisesti lyhytikäisiä ja sijaitsevat tietokannassa suuri- 

lukuisina, joten ne voidaan koota fyysisiin solmuihin, jotka sisältävät tietokannan tai 

oliovaraston.

Relaatio-oliot

Konfiguroidut oliot

Generoidut oliot

Kaavio 3-1. Oliotasot Mühlhauserin mukaan.
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Konfiguroidut oliot ovat prosessointi-intensiivisiä olioita, jotka käsittelevät generoituja 

olioita. Ne esittävät loogisia liiketoimintaprosesseja, ja eroavat siten generoiduista 

olioista, jotka esittävät staattista informaatiota.

Relaatio-oliot hallitsevat konfiguroituja olioita, ja niiden toiminnallisuus on korkeam

malla abstraktiotasolla. Ne toimivat hajautuksen yksikköinä.

Muita järjestelmäsuunnittelun näkökohtia

Skaalautuvuus on otettava huomioon tehtäessä järjestelmän ositus- ja allokointi- 

päätöksiä. Lyhytaikainen skaalautuvuus käsittää dynaamisen allokoinnin ja pitkä

aikainen skaalautuvuus tulevaisuuden laajennussuunnitelmat. Dynaamisella 

allokoinnilla voidaan myös jakaa suorituskuormaa ja lisätä viansietoa.

3.2.2.3 Järjestelmän toteutus

Jazayeri [Jaz92] yksilöi neljä erilaista hajautetun tietokonejärjestelmän (DCS, 

Distributed Computer System) rakentamismallia: hajautettu käyttöjärjestelmä, 

verkotettu käyttöjärjestelmä, hajautettu ohjelmointikieli ja ohjelmointiväline. Näistä 

ensimmäinen tarkoittaa järjestelmää, jossa käyttöjärjestelmän hajautus on täysin 

läpinäkyvä, eikä sovelluksen tarvitse välittää hajautuksen toteutuksesta. Verkotetussa 

käyttöjärjestelmässä sovelluksen on itse huolehdittava hajautuksesta tai annettava se 

jonkin toisen sovelluksen tehtäväksi.

Low et ai. määrittelevät hajautetun tietokonejärjestelmän ohjelmointikieleksi, käyttö

järjestelmäksi tai ohjelmointivälineeksi, jonka avulla sovellus voidaan hajauttaa 

verkkoon. Tällaisia ovat muun muassa Open Software Foundationin hajautettu DCE- 

ympäristö [Ano97b], Object Management Groupin CORBА-arkkitehtuuri [Ano98a], 

Sun Microsystemsin Java-ohjelmointikieli ja sen RMI-laajennus [Ano97a], sekä 

hajautetut ohjelmointikielet, kuten Occam ja ADA.

Hajautetun järjestelmän kokoonpano on hyvin pitkälle riippuvainen valitusta hajautus- 

alustasta. Suunnittelijan on otettava huomioon alustan rajoitukset ja sen tarjoamat läpi

näkyvät palvelut. Joitakin hajautusalustasta puuttuvia, järjestelmään itse rakennettavia 

palveluja varten on luotava tarvittavat ohjelmointirajapinnat, jotta itse sovelluslogiikka 

voidaan pitää erillisenä järjestelmän hajautuksesta.
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3.2.2.4 Hajautettu testaus

Hajautettu testaus voidaan jakaa dynaamiseen ja staattiseen testaukseen. Dynaamisella 

testauksella käsitetään ohjelmiston ajamista virheiden löytämiseksi. Hajautettujen järjes

telmien testausta vaikeuttaa niiden epädeterministinen luonne. Shatz [Sha93] esittää 

dynaamisiksi testaustekniikoiksi tapahtumien kirjaamisen, hallinnan ja seurannan. Ta

pahtumien kirjaaminen käsittää kiinnostuksen kohteena olevien tapahtumien (lähinnä 

prosessien luonti, lopetus ja kommunikointi) rekisteröinnin, ja tästä syntyneen lokin 

analysoinnin. Kirjaamisessa on otettava huomioon, että itse kirjaamistapahtuma saattaa 

vaikuttaa koko järjestelmän käyttäytymiseen. Tapahtumien hallinnassa toistetaan mah

dollisesti ristiriitatilanteita aiheuttavia tapahtumia tai suoritetaan ennalta määrättyjä 

tapahtumasarjoja. Tapahtumien seurannalla tarkoitetaan järjestelmän käyttäytymisen 

vertaamista siihen, miten sen kuuluisi käyttäytyä.

Staattinen testaus on järjestelmän testausta ohjelmistoa ajamatta. Sillä järjestelmän 

arkkitehtuuria ja lähdekoodia voidaan testata toteutusympäristöstä riippumatta ja löytää 

virheitä, jotka eivät löydy dynaamisessa testauksessa. Tärkein staattisen testauksen osa- 

alue on mahdollisten lukkiumakohtien (deadlock) löytäminen. Staattista analyysiä 

varten on kehitetty työkaluja, jotka löytävät ehdottomia, ehdollisia ja olemattomia 

virheitä. Ehdoton virhe ilmenee koodin ajojärjestyksestä riippumatta, ehdollinen vain 

tiettyjen ajojärjestysten tuloksena. Staattiset analysointityökalut saattavat löytää myös 

olemattomia vikoja.

Dynaamisen ja staattisen järjestelmätestauksen lisäksi hajautusalusta on testattava ja sen 

soveltuvuus arvioitava, jotta järjestelmäsuunnittelussa voitaisiin ottaa siihen liittyvät 

seikat huomioon. Muun integraatiotestauksen lisäksi tulisi testata järjestelmän virheen- 

käsittelyä, rasitusseurauksia, skaalautuvuutta ja siirrettävyyttä.
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4 Kehittämissuunnitelma

4.1 Menetelmäkuvaus

Järjestelmän suunnittelussa noudatettiin OMT-H--mallinnusmenetelmän periaatteita 

(ks. luku 3.2.1.3, Mallinnusmenetelmät), joiden mukaan ohjelmistokehitys jaetaan 

analyysi- ja suunnitteluvaiheeseen. Järjestelmän analyysivaiheessa määritettiin ensin 

ohjelmiston vaatimukset perustuen olemassaolevaan järjestelmään, sen käytöstä 

syntyneisiin parannusehdotuksiin ja nykytekniikan tarjoamiin laajennus- 

mahdollisuuksiin. Pääkäyttötapaukset pilkottiin alivaiheisiin ja erityiskäyttötapauksiin, 

joiden perusteella määritettiin ohjelman toiminnot. Toimintojen määritysvaiheen jälkeen 

suunnittelu jakautui kahtia: käyttöliittymä- ja järjestelmäsuunnitteluun. Järjestelmän 

suunnitteluvaiheessa ohjelmistolle luotiin sopiva arkkitehtuuri ja määritettiin käyttö

liittymän tarvitsemat palvelut.

4.1.1 Vaatimusten ja toimintojen määritys

Taideteollisen korkeakoulun medialaboratoriossa tehdyssä lopputyössä [Vei98] tutkittiin 

V-I-P-järjestelmän käyttöliittymää. Siinä kartoitettiin vanhan järjestelmän toiminnalli

suutta ja esitettiin parannusehdotuksia järjestelmän käytettävyyden parantamiseksi. Jär

jestelmän edelleenkehitystyötä varten haastateltiin myös ohjelmiston käyttäjiä ja video- 

kuvattiin heidän työskentelyään [Kan98], Nykyasiakkailta kerättiin parannusehdotuksia 

ja -toiveita, joiden toteutuskelpoisuus ja tärkeys arvioitiin ja kirjattiin.

Uuden järjestelmän perusvaatimuksiksi määritettiin käyttöliittymän modernisointi, 

olemassaolevan järjestelmän kaikkien toimintojen toteutus sekä käyttöympäristö- 

riippumattomuus. Tavoitteiksi asetettiin lisäksi monen yhtäaikaisen käyttäjän tuki, 

prosessoritehoa vaativien tehtävien hajauttaminen, tietokantaratkaisun järkeistäminen 

sekä järjestelmän laajennettavuus.

Ohjelmiston perustoimintojen määrityksen jälkeen käsiteltiin erikseen jokainen tarvitta

va toiminto (esimerkiksi sivun viimeistely), ja kartoitettiin toiminnon vaatimat
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järjestelmäpalvelut (linjojenpiirto, välistys, täyteilmoitusten lisäys). Näiden perusteella 

suunniteltiin tarvittavat käyttöliittymätason tehtävät ja ominaisuudet, jotka tulisivat 

tukemaan toiminnon suorituksen kaikkia vaiheita (toiminnon aloitus, suoritus, keskeytys 

ja lopetus). Käyttöliittymätason tehtävistä luotiin tilakaavio, josta ilmeni käyttöliittymän 

eri tilojen keskinäiset vuorovaikutussuhteet.

4.1.2 Arkkitehtuurisuunnittelu

Sanjiv Gossain esittää [Gos98] seuraavan prosessimallin arkkitehtuurisuunnittelulle:

'Järjestelmän 
vaatimukset ja 

rajoitteet

( Järjestelmä- 
V. ksysymykset

Arkkitehtuurin | 
prototyyppi

ZArkkitehtuurivisioX 
x, ja -periaatteet )

Alustava
arkkitehtuuri-

malli

Ideoiden ja 
skenaarioiden 

testaus

r

Jalostettu
arkkitehtuuri-

malli

i r

Toteutettu 
arkkitehtuuripohja 

tai -prototyyppi

Kokemus 
ja ideat )

Korkean tasoni 
komponentti- 
määritykset

Komponettien I 
vuorovaikutus-! 

malli

Kaavio 4-1. Arkkitehtuurin suunnitteluprosessi.
(Lähde: Sanjiv Gossain: Object Modeling and Design Strategies.)

Kaavio kuvaa varsin hyvin uuden V-I-P-järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelua. Lähtö

kohdaksi otettiin järjestelmävaatimukset: nykyistä järjestelmää vastaava käyttöliittymä, 

monta samanaikaista käyttäjää, laskennan hajauttaminen ja nykyaikainen tietokanta- 

perusta. Suunnittelussa käytettiin laajasti suunnittelumalleja (design patterns), jotka ovat 

hyväksi todettuja suunnitteluperiaatteita arkkitehtuurin eri tasoille. Niissä yhdistyvät 

ylläolevan kaavion arkkitehtoniset periaatteet ja kokemus. Visio ja ideat kehitettiin
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suunnitteluryhmän yhteisissä ideointikokouksissa, joiden tuloksena muodostui alustava 

arkkitehtuurimalli.

Ideoita ja alustavaa arkkitehtuurimallia testattiin muutamalla pienellä kokeella, joiden 

perusteella arkkitehtuurimallia voitiin jalostaa ja kehittää edelleen. Lopputuloksena 

saatiin prototyypissä toteutettu arkkitehtuurimalli.

4.2 Järjestelmän perusarkkitehtuuri

Tässä luvussa kuvataan järjestelmän perusarkkitehtuuri sekä perustellaan siihen 

johtaneet ratkaisut, menemättä kuitenkaan yksityiskohtaisuuksiin. Esitetyt kaaviot ovat 

UML-merkinnän [Ano97c] mukaisia, ja ne on pyritty esittämään yksinkertaistaen ja 

olennaisuudet tiivistäen.

4.2.1 Järjestelmäprosessit

Järjestelmän hajautus perustuu asiakas/palvelin-konseptiin, jossa asiakkaana on taitto- 

työasemaprosessi ja palvelimena yksi tai useampi palveluprosessi. Näiden välillä toimii 

välitys- ja hallintaprosessi, joka hallitsee palveluja ja välittää niitä työasemille tarpeen 

mukaan. Kaaviossa 4-2 on esitetty järjestelmätason prosessit, joista jokainen toteutetaan 

omana moduulinaan.

Käyttöliittymä
Työnhallinta

Palvelunhallinta 
Palvelu 1 
Palvelu 2

Kaavio 4-2. Järjestelmäprosessit.

Järjestelmää hallitsee hallintaprosessin alainen järjestelmänhallintaprosessi. Se luo 

kutakin taitettavaa julkaisua kohden yhden julkaisunhallintaprosessin ja yhden
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keskitetyn julkaisunhallintapalvelun, joka takaa työn yhtenäisyyden 

monikäyttöympäristössä. Julkaisunhallintapalvelu nojautuu ulkoiseen 

tietokantajärjestelmään, joka pystyy käsittelemään monen käyttäjän (lähes) 

samanaikaisesti tekemät materiaalitietojen muutospyynnöt johdonmukaisella ja 

yhtenäisellä tavalla.

Jokaista taittajaa kohden käynnistetään työasemaprosessi. Se sisältää taittajan näkemän 

käyttöliittymän ja työnhallintaprosessin, joka suorittaa paikallisprosessoinnin sekä 

toteuttaa käyttöliittymäkutsujen ja muun järjestelmän välisen tietoliikenteen. Työn- 

hallintaprosessilla voi myös olla paikallista tiedonkäsittelyä varten välimuistissa tai 

replikoituna materiaalitietoa, johon tehdyt muutokset on hyväksytettävä julkaisun- 

hallintapalvelussa, joka välittää ne edelleen mahdollisille toisille samaa materiaalia 

käsitteleville työasemille.

Palveluprosesseja voi olla yksi tai useampi, ja ne voivat toteuttaa minkälaisen palvelu- 

skaalan tahansa, kunhan tarjolla on vähintään yksi kutakin pyydettyä palvelua. Palvelun 

toteutuksesta riippuen järjestelmä saattaa vaatia erillisen palvelun luomisen jokaista 

tällaista palvelua pyytävää työasemaa kohden.

4.2.1.1 Järjestelmäprosessien vuorovaikutus

Jotta järjestelmä toimisi, on ensimmäisenä käynnistettävä hallintaprosessi. Samassa 

yhteydessä saatetaan käynnistää palveluprosesseja sekä paikallisesti että hajautetusti 

palvelujen käyttötarpeen ja toteutuksen perusteella. Työasemaprosessi luo 

käynnistyksensä yhteydessä yhteyden hallintaprosessiin, joka rekisteröi työaseman 

järjestelmään.
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Kaavio 4-3 esittää palvelupyynnön etenemisen järjestelmässä. Taittajan tekemä palvelu

pyyntö etenee käyttöliittymän kautta työnhallintaprosessille, joka kutsuu tarvittavaa pal

velua. Jos palvelua ei ole, työnhallinta pyytää sitä hallintaprosessin julkaisunhallinta- 

prosessilta. Tämä voi joko pyytää palvelua suoraan sille määrätyltä palvelunhallinta- 

oliolta tai pyytää uutta palvelunhallintaoliota järjestelmänhallintaoliolta. Palvelun- 

hallinta palauttaa sitten halutun palvelun, joka toteuttaa alkuperäisen palvelupyynnön.

Käyttöliittymä Työnhallinta .Julkaisun- Järjestelmän- Palvalunhalllnta Päiväin
hallinta hallinta

L palvelukutsu
hae palvelu

V Г

anna palvelu
-------------------->r luo

>•— luo
-*□

Kaavio 4-3. Palvelun haku.

4.2.2 Vaatimukset järjestelmämoduulien toteutukselle

Järjestelmän päämoduulit: hallintamoduuli, työasemamoduuli ja palvelumoduuli on 

toteutettava niin, että ne ja niitä vastaavat prosessit ovat helposti konfiguroitavissa 

verkkoympäristössä. Työasemamoduulien ja palvelumoduulien lukumäärän on oltava 

dynaamisesti konfiguroitavissa, jotta järjestelmä ei asettaisi rajoituksia erikokoisia jul

kaisuja taitettaessa tai työskentelyrytmin vaihdellessa.

Hallintaprosessin on pidettävä kirjaa käytössä ja käyttöön saatavilla olevista palveluista, 

käynnissä olevista työasemista sekä järjestelmän käytössä olevan verkon topologiasta. 

Verkon topologia käsittää saatavilla olevat laskentasolmut ja niiden väliset yhteydet. 

Näiden tietojen perusteella hallintaprosessi voi optimoida järjestelmän toimintaa.
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4.3 Hallintamoduuli

Hallintamoduuli toteuttaa järjestelmän hajautuksen. Sen tehtävänä on huolehtia palvelu

jen riittävyydestä ja allokoinnista työasemille. Se toimii myös verkonhallintaoliona, joka 

pystyy tasaamaan verkkosolmujen kuormitusta käynnistämällä ja sulkemalla palvelu

prosesseja.

Hallintamoduuli mahdollistaa työasemien ja palvelujen dynaamisen allokoinnin, sillä 

jos tarvittavia palveluja ei ole saatavilla tai niiden käyttöaste on riittävän korkea, 

hallintaprosessi voi käynnistää työaseman tarvitsemia palveluja varten uusia palvelu

prosesseja tai mahdollisesti määrätä niitä ajettavaksi työasemassa paikallisesti.

Järjestelmähallintaprosessi luo uuden hallintaprosessin jokaista julkaisua kohden. Tämä 

prosessi välittää, järjestelmäprosessin hallinnassa, tarjolla olevia palveluja julkaisua 

työstäville työasemille (kaavio 4-4).

Hallinta
prosessi

Julkaisu lulkaisu

Palvelu

Työasema

Työasema
, 3alvelu

Palvelu
TyöasemaTyöasema

Kaavio 4-4. Kaksi julkaisuprosessia.

4.3.1 Hallintamoduulin rakenne

Hallintamoduuli koostuu kahdesta alimoduulista: järjestelmähallintamoduulista ja 

julkaisunhallintamoduulista (kaavio 4-5). Näiden ajonaikainen ariteetti on l:n, eli yhtä
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järjestelmähallintaprosessia kohden on useita julkaisunhallintaprosesseja, yksi kutakin 

käsiteltävää julkaisua kohden.

Hallintamoduuli

Julkaisunhallinta

Järjestelmänhallinta

hakee palveluja

hallitsee

Kaavio 4-5. Hallintamoduuli

Järjestelmänhallintaprosessilla on yhteys ulkoiseen tietokantaan, joka sisältää julkaisu

jen rakenne- ja materiaalikuvaukset (ks. luku 4.6, Materiaaliesitys). Nämä tiedot syöte

tään tietokantaan julkaisijan muusta tietojärjestelmästä, joka tavallisesti sisältää myös 

lehtirakenteen suunnittelutyökalun ja ilmoitusvarausjärjestelmän.

4.3.2 Uuden julkaisuprosessin aloitus

Uusi julkaisuprosessi aloitetaan määrittämällä järjestelmään julkaisun perustiedot, kuten 

julkaisun nimi ja tarkoitus. Nämä voidaan saada automaattisesti ulkoisesta tieto

järjestelmästä tai erillisellä määritystyökalulla, riippuen olemassaolevasta julkaisu

järjestelmästä. Kun julkaisu on asetettu saataville, se on näkyvissä avattavien töiden 

luettelossa, jonka työasema saa pyydettäessä.

Kun työasema ilmoittaa haluavansa työstää jotakin vapaata julkaisua, järjestelmän- 

hallintaprosessi käynnistää uuden julkaisunhallintaprosessin, joka alustaa vähimmillään 

ainakin yhden palvelun, julkaisutietokantapalvelun. Tämä palvelu on liittymä julkaisu- 

tietokantaan, ja se pitää yllä julkaisun tilan yhteneväisyyttä usean käyttäjän ympäris

tössä. Kun työasema on saanut sijaintiviittauksen julkaisutietokantapalveluun, se lataa 

lehtirakenne- ja materiaalitiedot paikalliseen tietorakenteeseen, joka toimii julkaisu- 

tietokannan välimuistina. Työasemassa tapahtuva julkaisumateriaalin käsittely, kuten 

automaattinen taitto tai ilmoitusten manuaalinen siirtely, ilmoitetaan julkaisutietokanta-
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palveluun, joka hyväksyy muutokset lopullisesti ja ilmoittaa niistä muille samaa 

julkaisua työstäville työasemille.

4.3.3 Resurssien allokointi ja optimointi

Järjestelmänhallintaprosessi voi tarvittaessa lisätä ja vähentää saatavilla olevien palve

lujen määrää. Se pitää kirjaa käynnissä olevista työasemamoduuleista, niiden resurssi

tarpeesta, palvelujen käytöstä ja verkkoliikenteestä. Resurssien optimointialgoritmin (tai 

algoritmien) on oltava modulaarisesti vaihdettavissa, jotta järjestelmän kasvaessa ja 

algoritmien kehittyessä päästään parhaaseen mahdolliseen suorituskykyyn.

4.4 Työasemamoduuli

Työasemamoduuli on käyttäjän liittymä V-I-P-järjestelmään. Moduuli jakautuu kahteen 

alimoduuliin: käyttöliittymään ja työnhallintaan (kaavio 4-6). Käyttöliittymä tarjoaa 

graafisesti V-IP-järjestelmän toiminnot, ja työnhallintamoduuli toimii paikallisena 

materiaalin käsittely-ympäristönä ja palvelupyyntöjen välittäjänä.

Työasemamoduuli

TyönhallintaKäyttöliittymä

Kaavio 4-6. Työasemamoduuli.

4.4.1 Käyttöliittymä

Käyttöliittymä on kevyt, eli se sisältää mahdollisimman vähän ohjelmalogiikkaa. 

Käyttöliittymää hallitsee yksi ainoa hallintaolio, jonka kautta ohjataan kaikki pyynnöt 

käyttöliittymästä työnhallintamoduulille. Työnhallintamoduuli ei tee suoria kutsuja 

käyttöliittymään, vaan palaute järjestelmästä ohjataan käyttöliittymän tarjoaman raja

pinnan kautta, jolloin palautteen näyttämisen tavasta ja ajankohdasta päätetään käyttö

liittymän sisällä.

Käyttöliittymän toteutus ei kuulu tässä tutkimuksessa esiteltävään suunnitelmaan, vaan 

siitä on tehty erillinen käyttöliittymädokumentti [Vei99]. Siinä kuvataan käyttötapaus-
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kohtaisesti ohjelman käyttö sekä esitellään kaikki ikkunat ja niiden toiminnot ja ominai

suudet. Käyttöliittymä käyttää työnhallintamoduuliin määritettyä ohjelmointirajapintaa, 

jonka kautta tehdään kaikki palvelupyynnöt ja -kyselyt.

4.4.2 Työnhallinta

Työnhallintamoduuli sisältää työaseman ohjelmalogiikan. Sen koostuu työnhallinta- 

oliosta ja palvelunhallintaolioista, joita on yksi kutakin palvelutyyppiä kohden (kaavio 

4-7). Työnhallintaolio alustaa moduulin ja luo alioliot, joista kukin hallitsee omaa palve

luaan. Tärkein aliolio on materiaalinhallintaolio, joka valvoo materiaalin käyttöä työ

asemassa ja jolla on liittymä julkaisutietokantapalveluun. Se takaa materiaalin tilan 

yhtenäisyyden usean käyttäjän ympäristössä, sillä tietokantaan tehdyt muutokset (muun 

muassa ilmoitusten sijoittelu ja materiaalin/alueiden varaukset) välitetään tätä kautta 

kaikille työasemille.

Työnhallinta

«Interface»
Julkalsunhallinta

«Interface»
Käyttöliittymä

T yöasemamoduul t

Työnhallintamoduuli

Matenaalinhallinta Ш1 Palveluni hallinta Palvelunzhallmta I PalvelunNhallmta

X/

«Interface»
Materiaalipalvelu

«Interface» 
Palvelu 1

«Interface»
PalveluZ

Kaavio 4-7. Työnhallintamoduuli.

Käyttöliittymä tekee palvelupyynnön työaseman palvelunhallintaolion API: n välityk

sellä. Palvelupyynnön argumenttina palvelunhallintaoliolle tarjotaan palauteliittymä, 

jonka kautta voidaan välittää viestejä käyttöliittymään. Käyttöliittymä toimii siis 

aktiivisesti työnhallintaan päin, kun liitäntä toiseen suuntaan on passiivinen.

Palvelunhallintamoduulin rakenne on kaavion 4-8 mukainen. Palvelua hallitsee hallinta- 

olio, joka tarjoaa käyttöliittymälle palvelurajapinnan. Moduuli sisältää tilaolion, jossa on
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tallennettuna palveluasetukset, jotka käsittävät ohjeita palvelun toteuttamiseen. Esimer

kiksi taitto-oliolla nämä asetukset määrittävät muun muassa taiton suunnan ja käytettä

vän taittotavan. Hallintaolio kutsuu ulkoisen palvelun rajapintaa antaen argumentteina 

ainakin tilaolion ja ulkoisten viestien vastaanottajaolion käyttörajapinnan. Palvelun kä

sittelyn aikana palveluprosessi voi lähettää viestejä tähän rajapintaan. Palvelunhallinta- 

oliolle saattaa tulla myös käyttöliittymästä palvelun käsittelynaikaisia komentoja, kuten 

keskeytyspyyntö. Sekä käyttöliittymästä että ulkoisesta palvelusta tulevat viestit ohja

taan viestinvälittäjälle, joka prosessoi ne ja lähettää viestit edelleen joko tietokanta- 

liittymään (materiaalikutsut) tai ulkoiselle palvelulle viestin vastauksena.

Tilaolio

Vastaanottaja

UlkoinenPalvelu

Hallintaolio

Viestinvälittäjä«Interface»
TietokantaUittymä

«Interface»
Palveluliittymä

«Interface»
TyöasemaLiittymä

«Interface»
KäyttöliittymäAPI

luoritaToimintoO
;eskeytäTolminto()

Palvelunhallintaolio

Kaavio 4-8. Palvelunhallinnan rakenne.
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4.5 Palvelumoduuli

Palvelumoduuli toteuttaa yhden tai useamman älykkään taittoon liittyvän palvelun 

(kaavio 4-9). Moduuli sisältää kaksi eritasoista ohjelmointirajapintaa: palvelujen käyttö

liittymät sekä palvelumoduulin hallintarajapinnan. Edellisten kautta työasemat tekevät 

palvelupyyntöjä ja jälkimmäisen avulla voidaan seurata moduulin tilaa sekä muuttaa 

dynaamisesti palvelujen laatua ja määrää.

Palvelumoduuli

Palvelut PalvelusPalvelus

Palvelujenhalllnta

IlitseeS
V o..*

Kaavio 4-9. Palvelumoduuli.

4.5.1 Palvelujenhallinta

Palvelujenhallintaolio hallitsee palvelumoduulin sisältämiä palveluja. Se myös seuraa 

palvelujen käyttöä mahdollisten ylikuormitustilanteiden varalta, jotta tarvittaessa niistä 

voidaan lähettää ilmoitus järjestelmänhallintaprosessille.

Palvelunhallinta luo jokaista palvelua kohti yhden kutsurajapinnan, jonka kutsuminen 

aiheuttaa uuden palveluinstanssin luomisen omaan säikeeseensä. Kun jokainen palvelu

pyyntö toteutetaan omassa, riippumattomassa säikeessään, vältetään mahdolliset yhtä- 

aikaisuudesta johtuvat kilpailutilanteet tai lukkiumat.

4.5.2 Palvelut

Taittopalvelut ovat luonteeltaan pääosin tilakonepohjaisia heuristisia tai stokastisia 

hakuja, joissa annettujen alkutietojen perusteella etsitään paras tai riittävän hyvä
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ratkaisu. Jokainen palvelupyyntö voidaan siis käsitellä omassa säikeessään, koska 

palvelupyynnöt ovat toisistaan riippumattomia. Erityistapauksena on tietokantapalvelu, 

joka ylläpitää julkaisun yhteisiä tietoja mahdollisesti useiden julkaisua samanaikaisesti 

työstävän työaseman kesken. Tietokantapalvelu nojautuu kuitenkin palvelun takana 

olevaan ulkopuoliseen tietokantaan, joka varmistaa tietojen eheyden ja transaktioiden 

turvallisen ja yhtenäisen toteutumisen.

Palvelujen olioarkkitehtuuri perustuu Abstrakti tehdas -suunnittelumalliin [Gam94] 

(engl. Abstract Factory). Palvelulla saattaa olla erilaisia toteutuksia ohjelmiston elin

kaaren aikana, joten toteutuksen piilotus lisää ohjelman modulaarisuutta. Suunnittelu- 

mallin perusideana on toiminnon toteutuksen instantiointi instansseja tuottavan 'tehtaan' 

avulla. Palvelun toteutus pysyy piilossa, ja sen vaihto vaatii vain yhden luokan, 'tehtaan' 

muuttamisen.

EräsPalvelunToteutusPalveluTehdas

PalveluLiittymänT oteutus

«Interface»
PalveluLiittymä

«Interface»
Palvelu

alustaPalveluO
toteutaPalveluPyyntöO

Palvelunhallinta

Kaavio 4-10. Palvelun rakenne.

Kaaviossa 4-10 esitetään palvelun perusrakenne. Palvelusta tarjotaan ulospäin palvelu- 

rajapinta, jonka toteutus on palvelunsisäinen. Se kutsuu palvelun hallntaoliota, joka luo 

jokaista palvelupyyntöä kohti edellä esitetyn abstraktin tehtaan avulla palvelun toteutta

van instanssin.
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4.5.3 Palveluesimerkki : linjanpiirtomoduuli

Eräänä taiton tarvitseman palveluna on linjojen piirto. Se on sivun viimeistely- 

toimenpide, jossa muuten valmiille sivulle (ilmoitukset, täyteilmoitukset, otsikot ja muu 

taitettava materiaali on lopullisella paikallaan) piirretään palstalinjat ja ilmoitusten väli

set vaakalinjat. Näiden linjojen piirtoon on useita sääntöjä, jotka riippuvat julkaisusta 

sekä materiaalin tyypistä ja luokasta. Kuvassa 4-1 esitetään erilaisia vaakaviivojen 

piirtotyylejä. Kuvassa vasemmanpuoleisimmassa tapauksessa (kuva 4-la) vaakalinjat 

piirrteään leveimmän ilmoituksen mukaisesti. Keskimmäisessä kuvassa (kuva 4-Ib) on 

tyyli, jossa vaakalinjojen piirto perustuu ainoastaan niiden ylläolevan ilmoituksen le

veyteen. Suurimmassa kuvassa (kuva 4-lc) on esimerkki monimutkaisesta linjojen- 

piirtotyylistä, jossa useat ilmoitukset vaikuttavat toisiinsa.

1
1 ------- 1

1 1

ab c

Kuva 4-1. Erilaisia linjanpiirtotyylejä.
(Lähde: VIP Software Requirements Specification [Tal99])

Linjanpiirto toteutetaan omana moduulinaan. Linjanpiirtologiikka tarvitsee tiedot 

kohteena olevan alueen sisällöstä sekä käytettävistä linjanpiirtoasetuksista. Nämä 

välitetään määrittämällä linjanpiirtopalvelulle rajapintaluokka, jonka argumentteina ovat 

viimeisteltävät sivut ja linjanpiirtoasetukset. Tämän rajapinnan toteuttava luokka voi 

eristää argumenteista palvelukäsittelyn tarvitsemat tiedot.

4.6 Materiaaliesitys

Taitettavien julkaisujen oliorakenne on hierarkkinen. Ensinnäkin yhdellä julkaisijalla 

voi olla useita julkaisunimikkeitä, kuten Aamulehti ja Iltalehti. Näitä julkaistaan määrä

välein, kuten päivittäin tai viikoittain. Yksi tällainen julkaisunimikkeen ilmentymä on 

julkaisu. Yksi julkaisu voi jakautua, esimerkiksi jakelualueen perusteella, alijulkaisuihin 

eli painoksiin. Kukin painos koostuu sivuista, joilla on omia ominaisuuksia, kuten
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fyysiset mitat sekä palstojen, niiden välisten tyhjien tilojen sekä marginaalien määrä ja 

koko. Tämän hierarkian perusteella on helppo muodostaa vastaava olioesitys, joka 

esitetään kaaviossa 4-11.

Palsta

PainosJulkaisu Palstaväli

Marginaali

Julkaisunimike

Kaavio 4-11. Julkaisun rakenne.

Yksinkertaistaen taittoprosessi käsittää materiaalin sijoittamisen sivuille niin, että tulos 

on voimassaolevien taittosääntöjen mukainen. Sijoittelua varten ilmoituksesta tai 

muusta materiaalista on tiedettävä koko, väritiedot ja erityisrajoitteet, kuten 

määräpaikka- ja konflikti tiedot*. Taittoympäristössä voidaan käytännön syistä rajoittaa 

materiaalin muodoksi nelikulmio, jonka syrjät ovat julkaisun sivun syrjien suuntaisia. 

Kaaviossa 4-12 esitetään ilmoituksen sijainti oliorakenteena.

Ilmoitus

Щх-koordinaatti 
¡läy-koordinaatti

Sijainti

Kaavio 4-12. Ilmoituksen sijainti luokkakaaviona.

* Ilmoituksen määräpaikka tarkoittaa, että sen sijoitus on määrätty ennen taittoa. Konflikti tar
koittaa, että ilmoitusta ei saa asettaa liian lähelle jotakin toista ilmoitusta.
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5 Prototyypin toteutus

Prototyyppi toteutettiin VTT Tietotekniikassa arkkitehtuurisuunnitelman perusteella 

keväällä ja kesällä 1999. Suunnitelmaa korjattiin jonkin verran prototyypin toteutuksen 

aikana, kuitenkin lähinnä yksityiskohtaisella tasolla. Tässä luvussa kuvataan ensin 

prototyypin toteutusympäristö, jonka jälkeen käsitellään järjestelmän toteutusta yleisellä 

tasolla. Lopuksi esitetään esimerkki yhden palvelumoduulin toteutuksesta.

Järjestelmän dokumentointi tehtiin englanninkielellä, minkä takia tässä luvussa esitet

tävien Java-pakkausten ja -luokkien nimet ovat myös englanninkielisiä. Järjestelmän 

käyttöliittymä on kuitenkin suunniteltu monikieliseksi, vaikkakin prototyypissä ko

mennot ja tekstit ovat englanniksi.

5.1 Toteutusympäristö

5.1.1 Olemassaoleva järjestelmä

Prototyyppi rakennettiin korvaamalla olemassaolevan järjestelmän osia vaiheittain 

uuden suunnitelman mukaisilla komponenteilla. Nykyisin tuotantokäytössä olevan 

V-I-P-järjestelmän ohjelmaversio on 2.7. Se on toteutettu Sun Solaris -ympäristössä 

Common LISP -kielellä. LISP on symbolista tietojenkäsittelyä varten kehitetty 

funktionaalinen ohjelmointikieli, joka tukee olio-ohjelmointia CLOS-oliokehyksen 

avulla. Järjestelmän käyttöliittymästä osa on ohjelmoitu C++-kielellä. LISPin ja C++:n 

välinen kommunikointi perustuu RPC-protokollaan (Remote Procedure Call, 

proseduurien etäkutsu), joka on CERN-tutkimuskeskuksen kehittämä matalan tason 

käyttöjärjestelmäriippumaton tiedonsiirtoprotokolla.

5.1.2 Laitteisto- ja käyttöympäristö

Prototyypin toteutuksessa käytetty laitteistoympäristö koostui Microsoftin 

Windows NT 4.0-työasemista, jotka olivat yhteydessä toisiinsa 100 Mt/s Ethernet 

-verkon välityksellä. Intel-arkkitehtuuriin perustuvien Pentium- ja Pentium П
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-pohjaisten WindowsNT -työasemien tehokkuus vaihteli 166-450 MHz:n välillä ja ne 

kommunikoivat keskenään TCP/IP-protokollan avulla.

5.1.3 UML-suunnitteluympäristö

UML-suunnittelussa käytettiin Rational Corporationin UML-pohjaista Rose- olio- 

mallinnusohjelmistoa. Sen avulla luotiin ensin käyttötapauskaaviot, sekvenssikaaviot ja 

luokkakaaviot, jotka yhdessä käsittivät arkkitehtuurin UML-kuvauksen. Rose-ohjel- 

misto pystyy luomaan valmiit luokkaluurangot tukemilleen kielille, joita ovat ainakin 

C++, Java, VisualBasic, SmallTalk ja Ada. Nämä luurangot sisältävät luokille 

määritetyt ominaisuudet ja toiminnot argumentteineen ja paluuarvoineen sekä 

dokumentointeineen.

Rose-työkalu tukee myös käänteistä UML-suunnittelua, eli se osaa luoda UML- 

kaavioita olemassa olevan ohjelmakoodin perusteella. Tämä on hyödyllistä prototyypin 

luonti vaiheessa, kun alkuperäiseen suunnitelmaan joudutaan tekemään muutoksia.

5.1.4 Java-ohjelmointiympäristö

Prototyyppi toteutettiin Sun Microsystemsin kehittämällä Java-ki elellä 

[Gos96a, Gos96b], sillä sen katsottiin soveltuvan parhaiten hajautetun, skaalautuvan 

moniympäristöjärjestelmän toteutukseen. Java-kielen kehityksen lähtökohtina on ollut 

kehittäjiensä mukaan:

• yksinkertaisuus, oliosuuntautuneisuus ja tuttuus,

• Vikasietoisuus ja turvallisuus,

• arkkitehtuuririippumattomuus ja siirrettävyys,

• suorituskyky sekä

• tulkattavuus, säikeistys ja dynaamisuus.

Nämä tekijät muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka perimmäisenä tarkoituksena 

on tarjota vankka perusta nimenomaan hajautetuille järjestelmille. Samaa Java-koodia 

voidaan ajaa missä tahansa ympäristössä, jossa on Java-tulkki (VM, virtuaalikone). 

Tällainen arkkitehtuurikohtainen tulkki on kuitenkin saatavilla korvauksetta lähes 

kaikkiin merkittäviin käyttöympäristöihin (Windows NT ja 98, Sun Solaris, Linux, 

MacOS, AIX, OS/2, useat UNEX-murteet).
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Java-ympäristön merkittävimpinä puutteina katsottiin olevan järjestelmäriippumattoman 

käyttöliittymän hitaus sekä ympäristön osittainen keskeneräisyys. Sekä laitteiston että 

kielen oletettiin kuitenkin kehittyvän vuoden-kahden kuluessa siinä määrin, että nämä 

ongelmat poistuisivat. Sun ilmoitti myös suunnitteluprosessin alkuvaiheessa luovutta

vansa Javan standardoitavaksi, mikä lisäsi suunnitteluryhmän luottamusta kielen kehi
tykseen.

Java-kielestä on julkaistu kolme versiota: 1.0, 1.1 ja 2 (entinen 1.2). Toteutuksessa 

päädyttiin versioon 2, sillä se sisälsi paremman ikkunointijärjestelmän ja muita 

uudistuksia aiempiin versioihin verrattuna, esimerkkeinä drag and drop -toiminto ja 

kaksiulotteinen grafiikkakirjasto.

5.1.4.1 Java Remote Method Invocation (RMI)

Javan Remote Method Invocation -luokkakirjasto (metodien etäkutsunta) tarjoaa Java- 

virtuaalikoneelle tavan kutsua Java-metodeja toisesta Java-virtuaalikoneesta, joka voi 

olla fyysisesti toisessa paikassa. Tekniikka perustuu RMI-rekisteriin, johon metodeja 

tarjoavat oliot kirjautuvat, sekä luokkien serialisointiin, joka mahdollistaa luokka- 

instanssin siirron verkon ylitse. Kutsuvalle oliolle kerrotaan osoite RMI-rekisteriin, joka 

edelleenohjaa kutsun metodin toteuttavalle oliolle. Metodikutsun argumentit ja paluu- 

arvo ovat joko primitiivistä tyyppiä tai jonkin serialisoituvan luokan instansseja.

rekisteri )

URL-
protokollatyöasema

palvelin
URL- - 

protokolla
(web-palvelin^*

Kuva 5-1. Java RMI: n toimintaperiaate (lähde: Java RMI Specification [Ano98b]). 

RMI-rajapinnan toteuttaville palveluluokille on luotava RMIC-kääntäjällä RMI Stub 

-luokka eli RMI-vastakeluokka, jossa määritetään luokan ulkoapäin käytettävissä olevat
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RMI-etämetodit. Näiden vastakeluokkien on oltava asiakasolion saatavilla, jotta se voisi 

kutsua RMI-etämetodej a.

5.2 Järjestelmän yleinen toteutus

Järjestelmän prototyyppi toteutettiin vaiheittaisesti: ensin toteutettiin käyttöliittymä ja 

sen välittömästi tarvitsemat palvelut ja vasta sen jälkeen järjestelmän hajautus. Prototyy

pissä käytettiin palveluina yhä vanhaa LISP-toteutusta, joka piilotettiin Java-palvelu- 

moduulien taakse.

5.2.1 Java-toteutus

Järjestelmäsuunnitelman luokkakuvauksesta generoitiin alustava Java-luokkahierarkia 

Rational Rose -työkalun avulla. UML-kuvauksen pakkaukset projisoituivat Java- 

pakkauksiksi (package) hierarkioineen. Vaikka puhdas olioajattelu ei sisällä pakkauksen 

käsitettä (se on tiedostohierarkiaan liittyvä käsite), se on sisällytetty UML- 

kuvauskieleen modulaarisuuden tukemiseksi.

Luokkahierarkiassa päädyttiin kuuteen päätasoon (kaavio 5-1): tietorakenne- 

(publication), järjestelmä- (sysmanagement), työasemanhallinta- (jobmanagement), 

käyttöliittymä- (gui), palvelu- (services) ja työkalupakkaukseen (util). Näistä työkalu- 

pakkaus sisältää yleisiä apuluokkia koko järjestelmän toteutusta varten. Tietorakenne- 

pakkaus käsittää taittojärjestelmän materiaalitietorakenteet ja niihin läheisesti liittyvät 

rutiinit. Järjestelmäpakkaus käsittää hallintamoduulin, työasemanhallinta- ja käyttö- 

liittymäpakkaus työasemamoduulin ja palvelupakkaus palvelumoduulit.
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services

publication

Kaavio 5-1. Järjestelmän päätasot ja niiden väliset suhteet.

Luokka- ja rajapintaluokkamäärityksistä luotiin omat tiedostonsa Java-kielen määrit

telyn mukaisesti. UML:n assosiaatioista tuli luokkien kenttiä, jotka sisältävät osoittimen 

toiseen instanssiin tai instanssiluetteloon. Perinnän ja rajapintojen toteuttaminen on 

myös varsin suoraviivaista.

Järjestelmän toteutus jakautui kahtia: käyttöliittymän ja muun järjestelmän toteutukseen. 

Ensin toteutettiin kuitenkin tietorakennepakkaus, jonka tietorakenteita kaikki muut 

pakkaukset tarvitsevat. Käyttöliittymässä ei tarvittu toteutuksen alkuvaiheessa palve

luiden toiminnallisuutta, joten sitä pystyttiin kehittämään erillään muusta järjestelmästä. 

Järjestelmän hajautus vaati kaikkien muiden pakkausten toteutusta rinnakkaisesti, 

kuitenkin niin, että ensin luotiin vähimmäistoiminnallinen raakaversio 

hallintamoduulista, joka käsitti järjestelmän alustuksen ja palvelujen välittämisen 

vaatimat toiminnot.

Työaseman hallintaoliot oli toteutettava samanaikaisesti vastaavien palveluolioiden 

kanssa. Hallintaoliot ja vastaavat palvelut totetutettiin yksi kerrallaan, aloittaen 

toiminnan kannalta välttämättömimmistä toiminnoista, kuten julkaisutietojen hausta ja 

ilmoitustensiirron oikeellisuustarkistuksesta.
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5.2.2 Käyttöliittymä

Käyttöliittymän toteutusperiaatteina olivat modulaarisuus, hierarkisuus ja hallittavuus. 

Kaikki palvelupyynnöt ohjautuvat yhden hallintaolion kautta työnhallintamoduulille, 

joka tarvittaessa ohjaa pyynnöt eteenpäin ulkoisille palveluille. Käyttöliittymä perustuu 

vahvasti Tarkkailija-suunnittelumalliin (engl. Observer), jokaa koostuu joukosta tapah

tumien julkaisijoita ja niiden tilaajia [Gam94], Kun tapahtuman julkaisija (esimerkiksi 

painike) havaitsee ennaltamäärättyjen ehtojen täyttyvän (esimerkiksi painikkeen napsau

tus), se lähettää kaikille tilaajilleen tapahtumaviestin (esimerkiksi 'avaa julkaisu'), jotka 

osaavat reagoida tarpeen mukaan.

Käyttöliittymä koostuu neljästä komponentista, jotka on esitetty alla kuvassa 5-2. 

Hallintapalkki on ylinnä, ja materiaalin käsittelyä varten itse työalue on jaettu kolmeen 

osaan: materiaalinäkymään, julkaisurakennenäkymään ja työpöytään. Kaikki käsittely

alueen komponentit ovat vuorovaikutuksessa keskenään; materiaalia voidaan siirtää hii

rellä vetämällä komponentista toiseen. Koko käyttöliittymää hallitsee erillinen hallinta- 

olio, joka välittää tapahtumia komponenttien välillä.

Hallintapalkki

Julkaisu-
rakenne

Materlaallnäkymä

*
Uh
Uh ...

Työpöytä

Kuva 5-2. Käyttöliittymä.
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Käyttöliittymän modulaarisuus toteutuu hallintapalkin painikkeiden myötä. Jokainen 

ulkoinen palvelu esitetään yhtenä tai useampana toimintopainikkeena hallintapalkin 

vasemmassa reunassa. Uuden palvelukomponentin osana on oltava modulaarinen 

'pienoiskäyttöliittymä', joka sopii nykykäyttöliittymään.

5.2.3 Järjestelmän hajautus RMI-tekniikan avulla

Java-kehitysympäristöön kuuluva RMI-luokkakirjasto tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa 

järjestelmä usean Java-virtuaalikoneen kesken lähes läpinäkyvästi. RMI-rajapintaa 

käyttävät ohjelmat jakautuvat asiakas- ja palvelinohjelmiin sen mukaan, sisältävätkö ne 

metodeja kutsuvia vai tarjoavia luokkia. RMI-palvelinluokan on sidottava nimensä 

aktiiviseen RMI-rekisteriin, jotta sen metodit voisivat olla virtuaalikoneen ulkopuolisten 

luokkien käytössä. Palveluluokan ulkoapäin kutsuttaville metodeille on myös 

määritettävä RemoteException-poikkeus, joka palautetaan asiakkaalle RMI-ongelman 

ilmetessä. RMI-asiakasluokan toteutuksessa on huomioitava näin ilmenevä mahdollinen 

RMI-ongelma, joka voi johtua esimerkiksi palvelinprosessin kuolemisesta.

Prototyyppi toteutettiin kolmena erillisesti ajettavana Java-ohjelmana. Järjestelmä- 

moduuli toteutettiin omana RMI-palvelinohjelmana, johon työasemamoduulin toteut

tava RMI-asiakasohjelma ottaa yhteyden. Kolmas erillinen ohjelma toteutti palvelu- 

ryppään, joka koostui palvelujenhallintaprosessista sekä taitto-ja tulostuspalvelusta.

5.2.3.1 Järjestelmän hallintaohjelma

Järjestelmän hallintaohjelma käsittää kaksi RMI-palvelinluokkaa: järjestelmänhallinta- 

palvelun ja julkaisunhallintapalvelun. Hallintaprosessin käynnistyessä järjestelmän- 

hallintapalvelu sidotaan paikalliseen RMI-rekisteriin, jonka jälkeen se jää odottamaan 

palvelurypäs- ja työasemaohjelman yhteydenottoa. Palvelurypäsohjelma ilmoittaa 

yhteydenottonsa jälkeen toteuttamiensa etäpalvelujen RMI-yhteystiedot (referenssit), 

jotka rekisteröidään järjestelmänhallintapalveluun.

Julkaisun käsittely aloitetaan, kun työasema ottaa yhteyden järjestelmänhallinta

palveluun ja taittaja valitsee haluamansa julkaisun. Julkaisun valinnasta seuraa uuden 

julkaisunhallintapalveluprosessin käynnistys ja julkaisun lataaminen sitä tarjoavan 

palveluryppään julkaisutietokantapalveluun. Julkaisunhallintapalvelu välittää saman

aikaisesti työasemalle sen käytettävissä olevien palvelujen RMI-yhteystiedot.
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5.2.3.2 Palvelurypäsohjelma

Prototyyppiä varten toteutettiin aluksi vain yksi palvelurypäsohjelma, joka käsittää 

palvelujenhallintaprosessin ja ennaltamääritetyt palveluprosessit. Ohjelman käynnis

tyksen yhteydessä palvelujenhallintaprosessi käynnistää palveluprosessit, jotka ilmoit

tautuvat RMI-rekisteriin, sekä ottaa RMI-yhteyden ennaltamäärätyn hallintaohjelman 

järjestelmäpalveluun ilmoittaen sille käytössä olevien etäpalvelujen RMI-yhteystiedot.

Jokaista palvelulle tulevaa metodikutsua kohden luodaan oma palvelusäikeensä, jolla on 

oma muistiavaruutensa. Näin varmistutaan siitä, että palvelun monikäyttö on turvallista 

ja sujuvaa.

5.2.3.3 Työasemaohjelma

Työasemaohjelma on toteutukseltaan lähellä perinteisen palvelin/asiakas-arkkitehtuurin 

asiakasohjelmaa. Työasemaohjelma luo käynnistyksensä jälkeen yhteyden ennalta- 

määrättyyn järjestelmänhallintapalveluun, pyytää siltä luetteloa saatavilla olevista 

julkaisuista ja aloittaa valitun julkaisun käsittelyn. Jotkin työaseman 

palvelunhallintaoliot käynnistävät kuitenkin RMI-palvelinprosessin etäpalvelun tai 

käyttäjän mahdollista palvelun ajon aikaista yhteydenottoa varten.

5.2.4 LISP-palvelujen käyttö BSD Socket -rajapinnan kautta

Tehtävän laajuuden vuoksi prototyyppiin ei toteutettu täydellisiä Java-palveluja, vaan 

etäpalvelut kutsuivat olemassaolevan V-I P-järjestelmän LISP-ohjelmointikielellä toteu

tettuja palveluja BSD Socket -rajapinnan kautta. BSD Socket -rajapinta on Kalifornian 

Berkeleyn yliopiston UNDC-käyttöjärjestelmään kehittämä, prosessienväliseen tiedon

siirtoon tarkoitettu mekanismi. Se tarjoaa tavan siirtää merkkivirtaa kahden erillisen 

entiteetin välillä ottamatta kantaa merkkivirran sisäiseen toteutukseen eli protokollaan.

Vanhan järjestelmän LISP-palvelut on piilotettu etäpalveluun 'Abstrakti tehdas- 

suunnittelumallin (katso luku 4.5.2) mallin mukaisesti palveluntuottajan taakse. Palvelu- 

kutsun saapuessa etäpalvelun hallintaoliolle tämä pyytää tehdasoliolta palvelun toteut

tavan instanssin, joka LISP-palvelun tapauksessa käsittää tarvittavat yhteyskäytäntöoliot 

palvelupyynnön eteenpäin välittämistä ja saadun vastauksen käsittelemistä varten.
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5.2.4.1 Java-LISP-yhteyskäytäntö

Jotta Java-järjestelmä ja LISP-järjestelmä voivat kommunikoida keskenään, ne tarvit

sevat yhteyskäytännön, joka osaa muuntaa Java-kieliset palvelupyynnöt LlSP-funktio- 

kutsuiksi ja niiden paluuarvot takaisin Java-olioiksi. Prototyypissä tämä on toteutettu 

luomalla Java-palveluun jäsennin, joka muuntaa Javan metodikutsut LlSP-pseudo- 

koodiksi, jota LISP-komponentin palvelin osaa evaluoida. Erityistapauksena yhteys

käytännössä ovat oliot, jotka serialisoidaan merkkijonoiksi yhteyskäytännön määri

tyksen mukaisesti. Olioista siirretään vain merkitykselliset tiedot, mikä vähentää järjes

telmien välistä tietoliikennettä.

5.3 Palvelumoduulin toteutus: linjanpiirtomoduuli

Linjanpiirtomoduuli toteutettiin uutena Java-palveluna. Vanhassa järjestelmässä linjojen 

piirto oli osa LISPillä ja C/C++: 11a koodattua, Solaris-käyttöympäristössä toimivaa 

käyttöliittymää. Koska linjanpiirto on olennainen osa taittojärjestelmää, päätettiin 

uusien, Javalla koodattavien palvelujen toteutus aloittaa siitä.

Linjanpiirto oli myös siinä mielessä hyvä lähtökohta palvelujen uustoteutuksessa, että 

sen toteutuksen yhteydessä voitiin kokeilla LISP-kielellä kehitettyjen tietorakenteiden ja 

funktioiden siirrettävyyttä Java-olioiksi ja metodeiksi. Moduulin toteutuksen yhteydessä 

luotiinkin sivuille tietorakenne ilmoitusten esitystä varten, mikä nopeutti ilmoitusten 

käsittelyä jonkin verran.

5.3.1 Linj anpiirtomoduulin arkkitehtuuri

Linjanpiirtomoduulin arkkitehtuuri on yleisen palveluarkkitehtuurin mukainen. Moduuli 

toimii etäpalveluna, jota työasemat kutsuvat Javan RMI-rajapinnan välityksellä. Jo

kainen palvelupyyntö toteutetaan omassa säikeessään muista palvelupyynnöistä riippu

mattomina. Kaaviossa 5-2 esitetään moduulin sisäinen oliorakenne.
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JavaUneDrawer

UneDrawingArgumentlmpl

«Interface»
LineDrawer

LineDrawingRetumValuelmpl

«Interface»
LIneDrawingRetumValue

letUnesQ

¿ijfcreateLineDrawerQ : LineDrawer

LlneDrawerFactory

^setDatajpageContents, HneDrawingState)

«Interface»
UneDrawingArgument

^serve(arg : UneDrawingArgument) : LineDrawingReturnValue

LineDrawing Service

Kaavio 5-2. Linjanpiirtomoduuli.

Kaaviossa 5-2 ylinnä näkyvät palvelulle välitettävä argumenttiluokan rajapinta 

(UneDrawingArgument) ja paluuarvoluokan rajapinta (LineDrawingReturnValue) to- 

teuttavine luokkineen. Palvelua kutsutaessa sen hallintaolio (LineDrawingService) pyy

tää linjanpiirtäjätehdasta luomaan linjanpiirtäjä-rajapinnan (LineDrawer) toteuttavan 

linjanpiirto-olion (JavaUneDrawer), joka tekee itse linjanpiirron.

5.3.2 Linjanpiirto-olio

Linjanpiirto-olio piirtää linjat kolmessa vaiheessa. Ensin vedetään palstaviivat kaikkien 

palstojen väliin ja uloimmaisten palstojen ulkosivulle. Sen jälkeen linjanpiirto-olio etsii 

kaikki ilmoitusvälit ja piirtää niihin vaakalinjat annettujen linjanpiirtoasetusten mukai

sesti. Lopuksi palstaviivat katkotaan vaakalinjojen ja yli yhden palstan levyisten ilmoi

tusten edellyttämällä tavalla.

Palstalinjojen
veto

Vaakalinjojen Paistaviivojen
katkonta

Kaavio 5-3. Linjanpiirron vaiheet.

Linjanpiirto-olio käyttää ilmoitusten välisen tyhjän tilan etsimiseen alunperin LISP-poh- 

jaiseen järjestelmään kehitettyä topologista graafia [Elf96], Siinä sivu kuvataan kaksi
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suuntaisena graafina, jossa ilmoituksia ja niiden välejä vastaavat solmut vuorottelevat. 

Tämän topologian avulla löydetään helposti ilmoitusvälit sekä niiden ympäristössä 

olevat, linjanpiirtoon vaikuttavat ilmoitukset.

Ilmoitusten väliin tulevat usean palstan levyiset vaakaviivat sekä monipalstaiset ilmoi

tukset aiheuttavat pystysuorien palstaviivojen katkomisen. Katkonta suoritetaan suora

viivaisesti tarkastelemalla vuorollaan jokaista löydettyä (mahdollista) katkaisun aiheut

tajaa ja katkomalla palstaviivoja tarpeen mukaisesti.

Linjojen piirron tuloksena saadaan joukko eripituisia ja -paksuisina pysty- ja vaaka- 

viivoja, jotka palautetaan palvelukutsun paluuarvona palvelun pyytäjälle. Mikäli 

linjojenpiirron aikana tapahtuu häiriö, toiminto keskeytetään, ja palvelun pyytäjälle 

palautetaan poikkeusilmoitus.
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6 Prototyypin analyysi

6.1 Yleistä

Prototyyppiin ei toteutettu aivan kaikkia suunnitelman yksityiskohtia. Tämä ei 

kuitenkaan ollut tavoitteena, vaan tarkoituksena oli todeta arkkitehtuurisuunnitelman 

toimivuus ja toteutuskelpoisuus. Kuten prototyypeille on tyypillistä, sen toteutusta 

hiottiin jonkin verran kehityksen aikana saatujen kokemusten perusteella. Resurssien 

vähyyden ja kiireen vuoksi ei esimerkiksi päästy testaamaan järjestelmän toimivuutta 

useissa eri käyttöympäristöissä, vaan prototyyppi toteutettiin ainoastaan Microsoft 

Windows NT -työasemissa enimmillään kahdella tietokoneella ja kolmessa Java- 

virtuaalikoneessa.

Vaikka prototyypin kehitysympäristöjä toteutus olivatkin jossakin määrin rajalliset, siitä 

koituneet havainnot ja tutkimustulokset ovat riittäviä varsin kattavaan analyysiin järjes

telmän jatkokehitystä varten. Tässä luvussa analysoidaan prototyypin arkkitehtuuria ja 

toteutusta ja verrataan järjestelmän ominaisuuksia asetettuihin vaatimuksiin.

6.2 Prototyyppi hajautettuna järjestelmänä

Prototyypin toteutuksen tavoitteena oli hajautettu järjestelmämalli (ks. luku 3.2.2.2), 

jossa pyritään minimoimaan alijärjestelmien välistä tiedonvälitystä, maksimoimaan 

rinnakkaisprosessointia ja rajoittamaan alijärjestelmien kokoa. Näistä kahdessa ensim

mäisessä onnistuttiin varsin hyvin, sillä etäpalvelukutsuista tehtiin mahdollisimman 

kevyitä ja koska palvelujen käyttöä pystytään konfiguroimaan ajonaikaisesti. Vaikeim

maksi osoittautui alijärjestelmien koon pitäminen pienenä, sillä luonteensa 

kompleksisuuden takia palveluiden toteutuksesta syntyy varsin suuria moduuleja. 

Kehitetty järjestelmä ei siinä mielessä ole täysiverinen hajautettu järjestelmä, että 

laskenta suoritetaan yksittäisten komponenttien sisällä, eikä täysin hajautetusti. 

Prototyypin tapauksessa voidaan kenties puhua hajautetusta komponenttijärjestelmästä.
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6.3 Perusvaatimusten toteutuminen

Järjestelmän perusvaatimuksiksi asetettiin suunnitteluvaiheen alussa käyttöliittymän 

modernisointi, olemassaolevan järjestelmän kaikkien toimintojen toteuttaminen sekä 

käyttöjärjestelmäriippumattomuus. Näihin kaikkiin joko päästiin prototyypissä tai niiden 

toteuttaminen tulee olemaan suhteellisen vähätöistä.

6.3.1 Käyttöliittymän modernisointi

Järjestelmän kehityksen pääpaino asetettiin aluksi nimenomaan käyttöliittymän uusi

miseen. Toteutukseen valittu Java-kehitysympäristö tarjoaa kattavan kokoelman käyttö- 

liittymäkomponentteja, joiden avulla voitiin toteuttaa käytännössä kaikki käyttöliittymä- 

suunnitelman yksityiskohdat. Prototyypissä on helppokäyttöinen ja nykyaikainen 

graafinen käyttöliittymä, joka on suunniteltu ja toteutettu tunnettujen käytettävyys- 

periaatteiden ja -suositusten mukaisesti.

6.3.2 Olemassaolevat toiminnot

Prototyyppiin toteutettiin lähes kaikki vanhan järjestelmän toiminnallisuus, ainoastaan 

muutaman vähemmän käytetyn toiminnon toteutus jätettiin prototyypin ulkopuolelle. 

Näiden toimintojen lisääminen tulee olemaan kuitenkin varsin yksioikoista, koska ne on 

huomioitu jo suunnittelussa.

6.3.3 Käyttöjärjestelmäriippumattomuus

Koska prototyyppi on toteutettu kahteen, Java- ja Common LISP -kieliseen ohjelmointi

ympäristöön, sen siirrettävyyttä rajaa näiden kielten saatavuus. Prototyypin valmistumis- 

hetkellä Sunin määrittämä Java 1.2 -ympäristö oli saatavissa Microsoftin 32-bittisiin 

(Intel-pohjaisiin) Windows-ympäristöihin, Sunin Solaris-ympäristöön sekä ainakin 

seuraaviin Unix-ympäristöihin: HP-UX, IRIX. Esiversio oli saatavilla ainakin Linux- 

sekä IBM AIX -ympäristöön. Oletettavaa on, että seuraavan vuoden-kahden kuluessa 

käytetty Java-ympäristö on saatavilla kaikkiin merkittäviin käyttöympäristöihin.

Prototyypissä käytettiin joidenkin keskeisten taittopalvelujen toteutuksessa Franz Inc:in 

Allegro Common LISP -kehitysympäristön versiota 5. Prototyypin valmistuessa se oli



Luku 6. Prototyypin analyysi 47

saatavilla Microsoftin 32-bittisiin Windows-ympäristöihin, Linux-ympäristöön ja kuu

den eri valmistajan UNIX-ympäristöihin.

6.4 Järjestelmän hajautus

Järjestelmäarkkitehtuurin suurin yksittäinen muutos vanhaan järjestelmään verrattuna on 

sen hajautus. Aiempaan monoliittiseen arkkitehtuuriin verrattuna järjestelmän hajautus 

tuo mukanaan sekä uusia etuja että mahdollisia ongelmia. Suunnittelutavoitteista kolme 

liittyy ainakin jollakin tasolla järjestelmän hajautukseen: monen samanaikaisen 

käyttäjän tuki, prosessoritehoa vaativien tehtävien hajauttaminen ja tietokantaratkaisun 

järkeistäminen.

6.4.1 Tehtävien hajauttaminen

Tehtävien hajautus onnistui varsin hyvin odotusten mukaisesti. Erityisesti tulostus

palvelu saatiin siirrettyä etätyöasemaan, jossa sen vaatima laskentateho ei laske muun 

järjestelmän suorituskykyä. Hajautusprosessin suuritöisimmäksi vaiheeksi osoittautui 

olioiden siirto RMI-rajapinnan läpi niin, etteivät ne sisällä referenssejä muihin olioihin 

ja aiheuta täten implisiittisesti niiden, ja mahdollisesti niiden viittaamien olioiden, 

serialisointia ja siirtymistä työaseman ja etäpalvelun välillä.

Prototyypissä kaikki etäpalvelut on hajautettu. Vaikka nykyhajautus on toteutettu vain 

kolmeen virtuaalikoneeseen, palvelujen hajautusta voidaan vähällä vaivalla lisätä 

useampaan Java-virtuaalikoneeseen. Javan RMI-rajapintaan nojautuva hajautusratkaisu 

ei aseta hajautukselle muita rajoitteita kuin sen, että hajautetun järjestelmän kaikissa 

ympäristöissä on käytettävissä Java virtuaalikone ja että ympäristöt ovat yhteydessä 

toisiinsa TCP/IP-yhteyskäytännön avulla.

6.4.2 Tietokantaratkaisu

Prototyyppiin ei vielä toteutettu Javan JDBC-ohjelmointirajapintaan perustuvaa relaatio- 

tietokantaliittymää. Sen toteuttaminen on seuraava askel vakaamman käyttöympäristön 

takaamiseksi ja monen samanaikaisen käyttäjän mahdollistamiseksi. Nykyinen järjes

telmä lukee tarvitsemansa tiedot julkaisutiedostosta työaseman muistiin, ja edistyvän 

työn varmistaminen on tehtävä tallettamalla työn tila tiedostoon.
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Siirtämällä julkaisun tiedot tehokkaaseen ulkoiseen tietokantaan, joka tukee JDBC-raja- 

pintaa, työn edistymisen säilyminen varmentuu, koska erillisiä tallennusoperaatioita ei 

ole; työn edistyminen tallentuu (lähes) reaaliaikaisesti. Nykyiset tietokantajärjestelmät 

ovat varmoja, edullisia ja nopeita, joten sellaisen suunnitteluja toteutus itse osana uutta 

järjestelmää ei ole resurssien käytön kannalta perusteltavissa.

6.4.3 Monen samanaikaisen käyttäjän tuki

Prototyyppi ei tue useata samanaikaista käyttäjää, koska sen mahdollistavaa julkaisun 

tilan yhteneväisyyden takaavaa palvelua ei vielä toteutettu. Käyttöliittymässä on 

kuitenkin jo valmiudet usean käyttäjän mukanaan tuomille ominaisuuksille, kuten 

sivujen ja materiaalin eksplisiittiselle varaamiselle (taittaja merkitsee kohteen varatuksi 

ts. lukitsee sen) ja implisiittiselle varaamiselle (taittaja kohdistaa jonkin yksinkäyttöä 

edellyttävän toimenpiteen julkaisuun tai materiaaliin) ja taiton etenemisen näyttämiselle.

Helpoin tapa saada järjestelmään tehokas monen käyttäjän tuki lienee tehokkaan 

ulkoisen tietokannan hyväksikäyttö. Nykyiset tietokantaohjelmistot ovat hyvin nopeita, 

niissä on konsistentti transaktioinani, ja ne kykenevät toipumaan häiriötilanteista. 

Julkaisun tila voidaan tallentaa reaaliaikaisesti tällaiseen tietokantaan, joka pystytään 

elvyttämään mahdollisen häiriötilanteen jälkeen, kuten järjestelmän kaatumisen jälkeen.

6.5 Järjestelmän modulaarisuus ja ylläpito

Uuden järjestelmän yhdeksi tavoitteeksi asetettiin laajennettavuus. Järjestelmän on 

oltava mukautettavissa ajan mukanaan tuomiin uusiin vaatimuksiin, kuten uusiin 

julkaisuformaatteihin ja työtapojen muutoksiin. Uusien palvelujen lisäyksen on oltava 

helppoa, jotta järjestelmä pysyisi ajantasaisena. Myös järjestelmän ylläpidon kannalta on 

suotavaa, että järjestelmä on mahdollisimman modulaarinen.

6.5.1 Staattinen konfiguroitavuus

Järjestelmän peruskokoonpano on staattisesti konfiguroitavissa. Ennen järjestelmän 

käyttöä voidaan määrittää käytössä olevat työasemat ja palvelut ja niiden sijainnit. 

Palveluiden toimintaa voidaan säätää vastaamaan haluttuja taittosääntöjä ennen niiden 

käynnistämistä, ja käyttöliittymän palveluiden määrää ja laatua voidaan rajata.
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Käyttöliittymän käynnistyksen yhteydessä voidaan valita muun muassa käytettävä kieli 

ja tehdä käyttäjä- ja työasemakohtaisia valintoja käyttöliittymän ulkoasuun.

6.5.2 Dynaaminen konfiguroitavuus

Järjestelmän kokoonpano on muutettavissa ajon aikana. Dynaamisen etäpalvelu- 

konseptin ansiosta palveluja voidaan käynnistää ja sulkea ajonaikaisesti, ja niitä voidaan 

ohjata uusien työasemien käyttöön. Työasemalle ei ole merkitystä sillä, missä palvelu 

toteutetaan, kunhan palvelu on käytettävissä. Käyttöliittymän joitakin asetuksia, kuten 

palvelujen oletustoimintoja voidaan myös muuttaa halutunlaisiksi käytön aikana.

6.5.3 Täysin uusien palvelujen lisääminen

Jotta kokonaan uusi palvelu olisi liitettävissä järjestelmään, sen on toteutettava kaksi 

rajapintaa: järjestelmän hallintapalvelulle tarjottava hallinnointirajapinta ja työasemalle 

tarjottava palvelurajapinta. Uuden etäpalvelun lisäämisessä järjestelmätasoa suurempana 

ongelmana on palvelun esittäminen työasemassa. Tällä hetkellä työasemamoduuliin ei 

voida lisätä tai siitä poistaa palveluja dynaamisesti tai edes järjestelmää uudelleen- 

konfiguroimalla, vaan palveluiden lajimäärässä tapahtuvat muutokset on tehtävä koodi- 

tasolla. Tämä johtuu siitä, että nykytoteutuksessa työaseman työnhallintamoduulissa on 

kiinteästi ohjelmoidut hallintaoliot kutakin etäpalvelua varten. Samaten palveluiden 

esitys käyttöliittymässä on kiinteästi toteutettu.

Jotta palveluita voitaisiin liittää aidosti modulaarisesti, työasemamoduulia on edelleen- 

kehitettävä niin, että palveluille määritetään ohjelmointirajapinta. Sen tulisi määrittää, 

miten uuden palvelun hallintaolio liitetään työasemaan ja miten palvelu esitetään käyttö

liittymässä (toimintokutsut argumentteineen, painikkeet, valintaikkunat ja niin 

edelleen).

6.6 Jatkokehitys

Prototyyppi on alustava, mutta toimiva luonnos tulevasta tuotteesta. Ohjelmisto

kehityksessä prototyypin tai useamman prototyypin ja lisäsuunnittelun jälkeen seuraa 

tavallisesti niinsanottu alpha- ja beta-versio, joista jälkimmäistä testataan jo kehitys

ympäristön ulkopuolella. V-I P-järjestelmästä päätettiin tuotteistaa nykysuunnitelman 

puitteissa väliversio, joka tarjoaa kaikki vanhan järjestelmän toiminnot uudessa käyttö
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liittymässä. Se ei sisällä kaikkia uusia ominaisuuksia, ja on varsin lähellä toteutettua 

prototyyppiä.

V I P-tuotekehityksen tavoitteena on tuottaa tämän suunnitelman mukainen tuote. Sitä 

varten on toteutettava joitakin vielä keskeneräisiä tai toteuttamattomia suunnitelman 

kohtia. Seuraavassa käsitellään tärkeimpiä mahdollisia kehityksen kohteita.

6.6.1 Etäpalvelut Java-ympäristöön

Prototyypissä suuri osa etäpalveluista on toteutettu proseduurikutsuina vanhaan järjes

telmään. Tarkoituksena on kuitenkin tulevaisuudessa siirtyä vanhasta järjestelmästä 

asteittain kokonaan uuteen toteutukseen. Ensimmäiseksi uuteen järjestelmään siirretään 

tietojen tallennus, jolloin vanhan toteutuksen älykkyys voidaan eristää itsenäisiin LISP- 

moduuleihin, jotka kapsuloidaan tämän arkkitehtuurisuunnitelman mukaisiin Javalla 

toteutettuihin etäpalveluihin.

Seuraava vaihe palveluiden siirtämisessä on niiden toteuttaminen täysin Java-ympäris- 

tössä, jolloin päästään eroon kahden kehitysympäristön mukanaan tuomasta ylimääräi

sestä ylläpito- ja muusta työstä. Tällaisen uuden palvelun luomisesta on prototyypissä 

esimerkkinä linjojenpiirtopalvelu, jonka toiminta perustuu alunperin LISP-ympäristössä 

kehitettyihin tietorakenteisiin ja algoritmeihin. Sen toteutuksen vaatimasta työmäärästä 

voidaan vetää johtopäätös, että myös muiden palvelujen siirto uuteen ympäristöön on 

kannattavaa, sillä ylläpidollisten seikkojen lisäksi se lisää järjestelmän suorituskykyä ja 

siirrettävyyttä.

6.6.2 Monen käyttäjän tuki

Prototyypissä on jo valmiudet sen muuntamiseksi monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle 

sopivaksi. Työasemamoduuli ja palvelumoduulit tukevat jo nyt varsin hyvin monta 

samanaikaista käyttäjää, ja ne tulevat vaatimaan vain suhteellisen vähän lisätyötä. Tehtä

väksi jää sellaisen tehokkaan tietokantapalvelun luominen, jonka avulla tiedot materiaa

lin ja julkaisun tilan muutoksista saadaan nopeasti ja varmasti lähetettyä kaikille 

samanaikaisille käyttäjille.

Tällä hetkellä kaikki merkittävimmät tietokantatoimittajat tukevat tuotteissaan yhtenäis

tä JDBC-tietokantarajapintaa, joten tietokantapalvelun toteutus voidaan tehdä toimittaja- 

riippumattomasti. Järjestelmään voidaan kehittää JDBC-rajapintaan perustuva



Luku 6. Prototyypin analyysi 51

SQL-kieltä käyttävä palvelu, joka toimiakseen eri ohjelmistoympäristöissä tarvitsee vain 

kyseisessä ympäristössä toimivan ohjelmistoajurin. Tällaisen palvelun toteuttaminen on 

varsin suoraviivaista, joten oletettavasti sen lisääminen järjestelmään ei tule vaatimaan 

ylivoimaisia ponnisteluja.

6.6.3 Työasemamoduulin laajennettavuus

Kuten luvussa 6.5.3 esitetään, järjestelmän laajennettavuutta voidaan lisätä muuntamalla 

jonkin verran prototyypissä toteutettua työasemamoduulin arkkitehtuuria. Tekemällä 

palveluiden lisäämisestä työasemaan aiempaa modulaarisempaa tulee uusien palvelujen 

luomisesta nykyistä helpompaa. Tämä modulaarisuuden lisäys saadaan aikaan määrittä

mällä työasemamoduulin käyttöliittymään ja hallintaosaan palveluiden ohjelmointi

rajapinta, joka tarjoaa uusien palvelujen tarvitsemat palvelut, kuten tiedot materiaali

valinnasta ja referenssit tietojen tulostamista varten.

Jää nähtäväksi, onko suunnitteluryhmän mielestä kannattavaa käyttää resursseja proto

tyypin uudelleensuunnitteluun ja -toteutukseen näiltä osin. Sillä saavutetaan kylläkin 

etua, paitsi uusien palvelujen mahdollisessa lisäämisessä, kuin myös järjestelmän 

ymmärrettävyyden kannalta. Modularisointi tekee työaseman toteutuksesta selkeämmän 

ja paremmin hahmotettavan.

6.6.4 Konfiguraationhallinta

Järjestelmää voisi laajentaa lisäämällä siihen, kenties erillisen, ylläpitäjän konfigurointi- 

työkalun. Sen avulla ylläpitäjä voisi graafisesti hallita työasemaryppään oletusasetuksia, 

kuten taittosääntöjä ja käyttöliittymän ulkoasua. Toistaiseksi nämä tehdään erilaisten 

alustustiedostojen avulla. Osa konfiguraatiotiedoista voisi olla siirrettävissä tietokan

taan, jolloin niistä saataisiin dynaamisempia, ja esimerkiksi käyttäjäkohtaisista asetuk

sista tulisi työasemariippumattomia.

Konfiguroinnin hallittavuuteen panostettu työ lisää järjestelmän houkuttavuutta, sillä 

hankintapäätökset tehdään usein enemmän ylläpitonäkökulmasta kuin käyttäjän näkö

kulmasta. Siihen sijoittaminen saattaisi olla kannattavaa etenkin markkinointimielessä.
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6.6.5 Julkaisunhallintatyökalu ja muut laajennukset

Järjestelmää voisi laajentaa lisäämällä siihen julkaisuprosessiin liittyviä erillisiä ja sisäi

siä työkaluja. Ulkoinen työkalu voisi olla esimerkiksi materiaalinhallintasovellus, jolla 

voitaisiin luoda ja hallita staattista ja/tai vaihtuvaa julkaisumateriaalia. Sanomalehdillä 

on suuri määrä staattista materiaalia, joka säilyy muuttumattomana painoksesta toiseen; 

täyteilmoitukset, otsikot ja sisällysluettelot ovat varsin muuttumattomia, mutta vaativat 

kuitenkin muutoksia silloin tällöin.

Esimerkkinä sisäisestä työkalusta voisi olla ilmoituksen muokkaustyökalu, joka toimisi 

eräänlaisena järjestelmälaajennuksena. Tässä on tehtävä kuitenkin ero uuteen 

etäpalveluun, jotka toimivat älykkäinä apuvälineinä ja joita kutsutaan proseduraalisesti. 

Sisäinen työkalu toimisi omana sovelluksenaan, joka käynnistetään VIP-järjestelmän 

rinnalle.
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7 Tulosten tarkastelu ja päätelmät

7.1 Järjestelmän lähitulevaisuus

Prototyypin valmistamisen tarkoituksena on todeta suunnitellun mallin toimivuus ja 

samalla tehdä huomioita mallin dynamiikasta ja rakenteesta. Sen aikana saadaan 

arvokasta kokemusta mallin toteutukseen liittyvistä seikoista, jotka voidaan ottaa 

huomioon järjestelmän edelleenkehityksessä, ja näin kenties huomata etukäteen 

toteutuksen kompastuskivet ja mahdollisesti jopa välttää ne. Liian usein prototyypin 

toteutuksen jälkeen ei seisahduta katsomaan taaksepäin ja oteta oppia menneestä, vaan 

esimerkiksi resurssipulaan vedoten jatketaan tuotteen kehitystä suoraan prototyypin 

päälle. Järjestelmäkehityksen kannalta on tärkeää tehdä eräänlainen välitilinpäätös, jossa 

evaluoidaan tehtyä työtä ja korjataan havaitut virheet.

V-IP-järjestelmää aiotaan edelleenkehittää seuraavan vuoden aikana. Järjestelmää 

tullaan kehittämään luvussa 6.6 esitettyjen ehdotusten perusteella. LISP-palvelujen 

siirtämistä Java-ympäristöön tullaan jatkamaan, ja järjestelmää laajennetaan, muun 

muassa uuteen tietokantaratkaisuun siirtymällä, toimimaan usean käyttäjän 

ympäristössä. Suunnitteilla on myös erinäisiä muita parannuksia, jotka tulevat lisäämään 

uuden järjestelmän tehokkuutta ja käytettävyyttä.

Järjestelmän prototyyppiin pohjalta on kehitetty V-I-P-järjestelmän uutta versiota, 

järjestysnumeroltaan 3.0. Sen beta-esiversio julkaistaan kansainvälisillä uuden 

sanomalehtiteknologian IFRA-messuilla lokakuussa 1999. Järjestelmän tuotantoversion 

on arvioitu valmistuvan vuodenvaihteessa 2000.

7.2 Formaali kehitysmenetelmä

Järjestelmän suunnittelun eri vaiheissa nojauduttiin Nokia-yhtymän kehittämään 

OMT++-menetelmään [Jaa98] ja siinä käytettyyn UML-oliomallinnuskieleen [Ano97d], 

Tällaisen suunnittelumallin käyttö lisäsi varmuutta suunnittelun aikana ja toi
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järjestelmällisyyttä suunnitteluprosessiin. Vaikka ohjelmoinnin sanotaankin olevan 

luovaa toimintaa, on luovuus rajattava suunnitelman kehitysvaiheeseen. Jo alustavalle 

arkkitehtuurisuunnitelmalle on laadittava formaali kuvaus, jotta sen analysointi olisi 

helpompaa ja sen jatkokehitys selkeämpää, kun jokainen suunnitteluun osallistuva näkee 

suunnittelun etenemisen. Kun suunnitelma on ’mustaa valkoisella’, sen linjanvedoista ja 

yksityiskohdista on helpompi keskustella, kun kaikki näkevät sen yhteisesti ymmärrettä

vässä muodossa.

On tietysti vaikea sanoa, miten paljon OMT++-menetelmä auttoi VIP-järjestelmän 

kehityksessä, koska objektiivista vertailukohdetta ei ole. Joka tapauksessa suunnittelu

ryhmän keskinäinen kommunikointi helpottui huomattavasti, kun sen pohjana olivat for

maalit UML-kaaviot. Suunnittelussa edettiin järjestelmällisesti ja hyväksi koetun tavan 

mukaisesti, mikä paransi projektisuunnittelun aikataulutuksen tarkkuutta ja asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisessa.

7.3 Tietokoneavusteinen suunnittelu

Nykyaikaisten mallinnustyökalujen avulla säästettiin todennäköisesti satoja tunteja 

työtä: aikaa säästyi UML-mallien teossa, suunnittelun eri vaiheissa ja erityisesti UML- 

mallien toteuttamisessa valitulle ohjelmointikielelle. Käytettyjen työkalujen avulla 

koodirunkojen toteutus tapahtui automaattisesti ja ohjelmoinnin edetessä muutokset 

saatiin heijastettua nopeasti takaisin UML-kaavioihin. Tämä parantaa suunnittelijoiden 

ja ohjelmoijien tiedonvälitystä huomattavasti ja tehtyihin virheisiin voidaan puuttua jo 

aikaisessa vaiheessa.

7.4 Päätelmät

Ohjelmointi ei enää nykypäivänä ole muutamien yksilöiden itsenäistä toimintaa, vaan 

sitä tehdään suurissa ryhmissä, joissa tärkeimmiksi tavoitteiksi vaatimusten mukaisen 

järjestelmän tuottamisen lisäksi on tullut tuotannon resurssisuunnittelu ja virheiden 

havaitseminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Järjestelmien monimutkaisuuden 

kasvaessa ja hajautuksen lisääntyessä tarvitaan hyvin johdettua ja järjestelmällistä tapaa 

suunnitella, toteuttaa ja testata ohjelmistotuotteita. Nykyaikaiset suunnittelumenetelmät 

ja työkalut ovat erittäin hyödyllisiä pyrittäessä vaatimusmääritysten mukaisen 

tuotteeseen aikataulussa pysyen. Tämä tekee vaatimismäärittelystä ohjelmistokehityksen
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tärkeimmän vaiheen; sen aikana on pystyttävä määrittämään ohjelmiston toiminnot ja 

ominaisuudet riittävän tarkasti tunnistamaan kaikki olennaiset suunnitteluun vaikuttavat 

asiat, jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen.

Sovelluksen hajautusprosessin onnistumisessa on tärkeää, että hajautusalusta on ominai

suuksiltaan ja palveluiltaan tarpeeksi laaja. Kun alusta tarjoaa riittävän kattavan inf

rastruktuurin hajautusta varten, voidaan järjestelmäsuunnittelussa keskittyä olennaisiin 

seikkoihin, kuten komponenttien hajauttamiseen komponenttiryppäiksi laskenta- 

solmuihin, ryppäiden rinnakkaisuuden maksimoimiseen ja laskentasolmujen välisen 

tiedonsiirron minimoimiseen. Java-kehitysympäristö tarjoaa tällaisen vahvan hajautus- 

alustan - V-I-P-järjestelmän hajautuksessa voitiin keskittyä ylempien abstraktitasojen 

haasteisiin ja hajautetun järjestelmän erityisvaatimusten täyttämiseen.
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