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This thesis investigated how a micro-enterprise utilizing multiple sales channels
could benefit from system integration. The thesis was conducted as a constructive
case study, in which a preliminary version of an integration solution for the needs
of an e-commerce company operating in Finland was developed. The integration
targets were a Finnish online marketplace and an e-commerce platform used by the
company.
Construction of the solution followed a typical software development process.
High-level requirements for the future system were gathered by way of an interview
and by observing the company's business processes. Possible solutions and
limitations were explored by analyzing public web documentation of the target
systems and by observing responses to test requests made against their APIs. After
implementation, the new system was evaluated in a real-world setting.
As a result, the software solution’s goals were high level automation of listing and
order synchronization, and a centralized way to track and control system state. In
the previous system, these tasks were time-consuming and error-prone. To resolve
these issues, a custom application was developed and embedded in the e-commerce
platform, which enabled a more efficient use of the marketplace. For the
preliminary version, the desired level of automation could not be reached due to
current understanding of the limitations of the target systems. However, based on
the success criteria set for the project, the main objectives were still achieved. The
developed solution enabled automatic composition of listings as well as bulk listing
of products, making the listing process considerably more efficient. The
maintenance of listings was simplified by providing various status indicators and
quick actions in the application’s user interface. Order management was simplified
by registering marketplace orders automatically to the e-commerce platform, thus
eliminating the manual process of the previous system.
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JOHDANTO

Yrityksen tietojärjestelmä voi koostua useista eri järjestelmistä sen liiketoiminnan
mahdollistamiseksi tai tukemiseksi. Osa järjestelmistä voi olla yrityksen omia, itse
tuottamia tai ostettuja, ja toiset yrityksen liikekumppanin tai asiakkaan. Osaa
voidaan ajaa paikallisesti tunnetussa ympäristössä, ja toiset sijaita pitkien
välimatkojen päässä täysin erilaisella alustalla. Järjestelmäintegraation tavoite on
saada itsenäiset järjestelmät toimimaan yhdessä yhtenäisen toiminnallisuuden
tuottamiseksi, mikä voi olla tehtävän monimuotoisuuden vuoksi haastavaa. (Hohpe
& Woolf 2003, 39; Tähtinen 2005, 70.) Tässä työssä järjestelmäintegraation
perehdytään

käytännön

verkkokauppa-alustan

tasolla
integroiva

kehittämällä

verkkomarkkinapaikan

ohjelmistoratkaisu

ja

monikanavamyyntiä

harjoittavan yrityksen tarpeisiin.
1.1

Työn tausta

Verkon markkinapaikat tarjoavat yrityksille kanavan saavuttaa valtava määrä
potentiaalisia asiakkaita. Verkkomarkkinapaikkoihin lukeutuu hyvin tunnettuja
nimiä, kuten vuosikymmeniä toimineet Amazon Marketplace ja eBay sekä
sittemmin joukkoon liittyneet Wish, AliExpress, Walmart Marketplace ja Facebook
Marketplace. Myyntiä hallitaan markkinapaikalla tavallisesti manuaalisesti
palvelun oman selainpohjaisen graafisen käyttöliittymän kautta, mikä voi olla
sovelias lähestymistapa, jos yrityksen toiminta on pientä tai kyseinen
markkinapaikka on yrityksen ainoa myyntikanava. Usein taustalla on kuitenkin
toinen tuotetietoja, tilauksia ja muuta toimintaa tukeva tietojärjestelmä, jolloin
tiedonsiirto järjestelmästä toiseen voi osoittautua työlääksi ja virhealttiiksi.
Manuaalisen ylläpidon haaste tietenkin vain moninkertaistuu, mikäli yritys toimii
useammalla markkinapaikalla.
On selvää, että markkinapaikalla myynnin hyöty laskee mitä enemmän resursseja
kaupan ylläpitoon markkinapaikalla täytyy käyttää. Usein kaupan manuaalinen
ylläpito markkinapaikan käyttöliittymän kautta ei kuitenkaan ole välttämätöntä,
sillä monet paikat ylläpitävät myös ohjelmointirajapintoja, joiden kautta eri
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toimintoja voi automatisoida integroimalla ne osaksi yrityksen olemassa olevaa
tietojärjestelmää ja liiketoimintaprosesseja.
Tämän työn tarve syntyi suomalaisessa mikroyrityksessä, joka harjoittaa
monikanavamyyntiä oman verkkokaupan sekä useamman verkkomarkkinapaikan
kautta,

ja

on

kohdannut

edellä

mainittuja

ongelmia

sekä

puutteita

markkinapaikkojen tarjoamissa työkaluissa. Markkinapaikkojen ja yrityksen
tietojärjestelmän yhteiskäyttö on tähän mennessä ollut pitkälti manuaalista työtä,
minkä

tueksi

toivotaan

olemassa

olevaan

järjestelmään

integroituvaa

ohjelmistoratkaisua.
Vaikka

erillisten

tietojärjestelmien

kokoamisesta

yhtenäiseksi

toimivaksi

ratkaisuksi on ollut vuosien saatossa paljon kysyntää ja aihetta tutkittu niin yritysten
organisatoristen kuin teknisten haasteiden näkökulmasta (Chen ym. 2008; Hvolby
& Trienekens 2010; Madonsela 2020), on integraatiot kuitenkin hyvin
tapauskohtaisia ja sopivaa lähestymistapaa täytyy tarkastella kunkin integroitavan
järjestelmän asettamat rajoitteet (Tähtinen 2005, 64) sekä tulevan järjestelmän
loppukäyttäjien tavoitteet huomioon ottaen (Almazán ym. 2017).
1.2

Työn tavoitteet ja rajaukset

Tämän työn päämäärä on selvittää, miten verkkomarkkinapaikoilla toimiva,
monikanavamyyntiä

harjoittava

verkkokauppayritys,

voisi

hyötyä

järjestelmäintegraatiosta toimintansa tehostamiseksi. Tuloksena tavoitellaan
käytännöllistä integraatioratkaisua, jonka kohdejärjestelmät ovat suomalainen
markkinapaikka Huuto.net ja monikansallinen verkkokauppa-alusta Shopify.
Ratkaisun tarpeen tiedustelun, sen kehityksen ja arvioinnin kautta tutkielmalla
pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1. Millaisia ongelmia monikanavamyyntiä harjoittava mikroyritys voi kohdata
verkkomarkkinapaikan käytössä, kun käytössä on useampi tietojärjestelmä
ja integraation taso olematon?
2. Miten järjestelmäintegraatiosta voi olla apua ongelmien ratkaisemiseksi?
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Aiheen rajaamiseksi on huomioitava, että koska tietojärjestelmät koostuvat
ohjelmien lisäksi erilaisista laitteista sekä ihmisistä (Tähtinen 2005, 16), on niiden
integraatio hyvin monitahoinen ongelma, jonka hyötyjen keräämiseksi tarvitaan
uuden teknologian lisäksi myös organisatorisia ja käytöksellisiä muutoksia (Hvolby
& Trienekens 2010, 810). Mutta vaikka täydellinen integraatio vaatiikin
kokonaisvaltaista koordinointia, voidaan ongelmaa lähestyä useammalla eri tasolla
(Vernadat 1996, 14–16; Chen 2008, 648):
1. Fyysisen integraation tasolla käsitellään järjestelmien välisiä kytkentöjä ja
datansiirtoa tietokoneverkkojen ja kommunikaatioprotokollien avulla
2. Sovellusintegraation tasolla käsitellään sovellusten yhteentoimivuutta
heterogeenisilla alustoilla ja niiden välistä datan jakamista
3. Yritysintegraation
funktioita,

jotka

tasolla
johtavat,

käsitellään
hallitsevat

integraatiota
sekä

koordinoimalla

valvovat

yrityksen

liiketoimintaprosesseja
Yrityksen hyvin pienen koon vuoksi uuden teknologian käyttöönotto katsotaan
organisatorisesta näkökulmasta käytännössä ongelmattomaksi, minkä vuoksi
aiheen tarkastelussa keskitytään pääasiassa ongelman tekniseen puoleen
sovellusintegraation

tasolla.

Tehtävänä

on

selvittää

tietojärjestelmien

yhteensopivuuteen liittyviä ongelmia, ratkaisuiksi soveltuvia toimintamalleja ja
niiden implementoinnin vaikutuksia yrityksen liiketoimintaprosesseihin.
1.3

Työn toteutus ja rakenne

Työ toteutetaan kuvan 1 mukaisesti neljässä vaiheessa, jotka koostuvat
kirjallisuuskatsauksesta sekä integraatioratkaisun kehitysprojektista. Useimmat
ohjelmistonkehitysprojektimallit ovat hyvin joustavia ja iteratiivisia (Saeed ym.
2019), mutta ajallisten rajoitteiden takia tutkielmassa toteutettu ja dokumentoitu
kehittämisprosessi seuraa käytännössä lineaarista vesiputousmallia ilman useampaa
iteraatiota. Työn tutkimuksellisena lähestymistapana käytetään konstruktiivista
tapaustutkimusta, johon palataan tarkemmin luvussa 4.
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Kuva 1 Tutkielman vaiheet ja niiden tulokset

Tutkielman ensimmäisessä vaiheessa kehitetään työn teoreettinen viitekehys,
edeten yleisemmästä aihepiirin tarkastelusta teknisempiin yksityiskohtiin. Luvussa
2 järjestelmäintegraatiota käsitellään yleisellä tasolla. Luvun tavoitteena on
rakentaa hyvä ymmärrys ongelmakentästä perehtymällä tietojärjestelmien
keskeisiin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin integraatioratkaisun toteuttamisen
näkökulmasta. Ongelmakentän pohjustuksen jälkeen luvussa 3 keskitytään
verkkomarkkinapaikkoihin ja tutustutaan niiden käyttämiin teknologioihin. Valitun
teoriapohjan on tarkoitus auttaa integraatioratkaisun vaatimusten keräystä, jotta
tulevan järjestelmän mahdollisiin ongelmakohtiin osataan varautua hyvissä ajoin.
Vaiheessa kaksi suoritetaan tutkielman ensimmäinen aineistonkeruu vaatimusten
keräyksenä, jonka tuloksia analysoidaan luvuissa 5 ja 6. Ensimmäinen osa keskittyy
nykyisen järjestelmän ongelmiin ja tulevan järjestelmän korkean tason
vaatimuksiin,

eli

yrityksen

tavoitteisiin.

Toisessa

osassa

perehdytään

järjestelmätason vaatimuksiin, eli niihin rajoittaviin raameihin, joiden sisällä
ratkaisu täytyy toteuttaa.
Tutkielman

kolmannessa

implementoidaan

vaiheessa

vaatimusten

uusi

keräyksen

järjestelmä
pohjalta.

suunnitellaan

Vaiheen

tuloksia

ja
on

dokumentoitu luvussa 7.
Implementoinnin jälkeen alkaa vaihe neljä, jossa ohjelmaa testataan todellisessa
ympäristössä. Luvussa 8 saatuja tuloksia analysoidaan ratkaisun arvioimiseksi,
jonka jälkeen tutkielma päätetään luvun 9 johtopäätöksiin.
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2

JÄRJESTELMÄINTEGRAATIO

Tietojärjestelmällä viitataan tyypillisesti kuvan 2 mukaiseen joukkoon pienempiä
järjestelmiä, jotka voivat toimia itsenäisesti tai osana suurempaa järjestelmää
(Almazán ym. 2017, 322). Järjestelmän komponentit voivat olla tietoteknisten
laitteiden, ohjelmien sekä prosessien lisäksi ihmisiä, toimintamalleja ja laitoksia,
tai mitä tahansa muita luonnollisia itsenäisiä kokonaisuuksia ja niiden yhdistelmiä
(ISO/IEC/IEEE 2015, 9). Järjestelmien toimiessa yhdessä, ne voivat muodostaa
koko yrityksen tietojärjestelmän, jonka tehtävä on informaation käsittely,
hallinnointi ja jakaminen organisaation eri tarpeiden täyttämiseksi (Almazán ym.
2017, 322).

Kuva 2 Tietojärjestelmän hierarkia (ISO/IEC/IEEE 2015, 12)

Järjestelmäintegraation kontekstissa tietojärjestelmällä voidaan siis edellä
kuvaillun määritelmän mukaan viitata sekä integroitaviin järjestelmiin, että niistä
koostettuun suurempaan tietojärjestelmään. Käsitteen tarkentamiseksi tässä
tutkielmassa

lainataan

ja

jatketaan

Gohin

(1997)

käyttämää

sanastoa

heterogeenisista tietojärjestelmistä.
Tietojärjestelmällä viitataan datalähteisiin sekä datan vastaanottajiin, jotka tekevät
yhteistyötä jakamalla informaatiota (Goh 1997, 15). Lähteet voivat olla
tietokantoja, datasyötteitä, tai muita sovelluksia, jotka tarjoavat dataa pyyntöjä
vastaan (Goh 1997, 15). Tässä työssä datalähteistä käytetään myös termiä palvelin.
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Vastaanottajat ovat käyttäjiä, koostavia tietokantoja ja muita sovelluksia, jotka
tekevät datapyyntöjä (Goh 1997, 15). Vastaanottajista käytetään myös termiä
asiakas tai vielä tarkemmin asiakasohjelma, mikäli on tärkeä erotella ihmisen ja
ohjelman rooli.
2.1

Järjestelmien yhteentoimivuus ja integraatio

Järjestelmäintegraation merkityssisällölle on tarjottu kirjallisuudessa useita eri
tulkintoja (Banarjee ym. 2005, 176). Käsitteen määrittelyä voidaan lähestyä
yhteentoimivuuden kautta.
Yhteentoimivuus (eng. interoperability) voidaan yleisellä tasolla ymmärtää sanan
mukaisesti itsenäisten kokonaisuuksien kykynä toimia yhdessä (Vernadat 2003,
30). Termi on peräisin ohjelmistotuotannosta, mutta siitä tuttujen entiteettien
(ohjelmien, prosessien ja systeemien) lisäksi käsite voidaan jatkaa kattamaan myös
organisatorisia entiteettejä, kuten yrityksiä, niiden osia sekä yksiköitä (Vernadat
2003, 30–31; Vallespir ym. 2005, 71). Organisatorisesta näkökulmasta
yhteentoimivuudessa on kyse erinäisten yrityksen sisäisten tai yritysten välisten
entiteettien sekä liiketoimintaprosessien yhteensovittamisesta (Vernadat 2003, 31).
Ohjelmistotuotannon

näkökulmasta

yhteentoimivuudella

tarkoitetaan

eri

tietoteknisten järjestelmien kykyä vaihtaa keskenään dataa ja palveluita (Heiler
1995, 271).
Yhteentoimivuus edellyttää järjestelmiltä taulukon 1 mukaisesti korkean tason
yhteensopivuutta, johon kuuluu järjestelmien välisen kommunikaatioväylän
rakentaminen, informaation jakaminen sekä yhteinen ymmärrys (Chen & Vernadat
2004, 249–250; Vallespir ym. 2005, 71).

Vielä korkeammalla tasolla

yhteentoimivuuden kriteeriksi voidaan katsoa myös, että entiteetit toimivat yhdessä
jonkin korkeamman tason entiteetin asettaman tavoitteen saavuttamiseksi
(Vallespir ym. 2005, 74). Näin ollen yhteentoimivuutta voikin joutua
tarkastelemaan samanaikaisesti sekä organisatorisesta että ohjelmistotuotannon
näkökulmasta.
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Vaihtokelpoinen

Yhteentoimiva

Yhteentoimitettava

Yhdistettävä

Järjestelmän
ominaisuus

Yhteiselo

Yhteensopivuuden
taso

Yhteensopimaton

Taulukko 1 IEC TC 65/290/DC 2002 yhteensopivuusmatriisi vapaasti käännettynä (Vallespir ym. 2005)

✓

Dynaaminen käyttäytyminen
Toiminnallisuus

✓

✓

Parametrien semantiikka

✓

✓

✓

✓

✓

Tietotyypit
Tiedonhaku

✓

✓

✓

✓

Kommunikaatiorajapinta

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kommunikaatioprotokolla

✓

Järjestelmäintegraatiossa on kyse eri järjestelmien yhteensovittamisesta. Se on
prosessi, jossa joukko järjestelmiä yhdistetään uudeksi kokonaisvaltaiseksi
järjestelmäksi

tunnistamalla

niiden

vaatimukset

ja

kytkemällä

ne

tarkoituksenmukaisen yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi (ISO/IEC/IEEE
2015, 68). Järjestelmäintegraation tavoite on automatisoida eri tietojärjestelmien
kommunikaatio tehostaen yrityksen liiketoimintaprosesseja esimerkiksi säästöjen
(Tähtinen 2005, 22) ja kilpailullisen edun saavuttamiseksi (Madonsela 2020).
Integraatio voi mahdollistaa tietojärjestelmän tilan tarkkailun yhdestä paikasta,
millä voidaan lisätä tiedon ajantasaisuutta ja vähentää epätarkkuuksia (Domański &
Kolinski 2020, 198). Hyötyjen toteutumiseksi tulee tietojärjestelmän suunnittelussa

kiinnittää huomioita laatuun, loppukäyttäjän vaatimuksiin muun muassa
informaation turvallisuuden, tarkkuuden ja saatavuuden suhteen sekä järjestelmän
käyttökokemukseen (Almazán ym. 2017).
Kirjallisuudessa integraatiosta voidaan käyttää eri termiä riippuen missä
kontekstissa se toteutetaan. Yrityksen sisäisten järjestelmien välisestä integraatiosta
käytetään usein termiä Enterprise Application Integration (EAI), ja yrityksen
ulkoisissa integraatioissa Business-to-Business integration (B2Bi) tai Business-to-
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Business application integration (B2Bai) (Tähtinen 2005, 33–34; Manouvrier &
Ménard 2008, 23–24).
2.2

Tietojärjestelmä järjestelmäintegraation kontekstissa

Tietojärjestelmät voivat koostua järjestelmistä, joista osa on yrityksen omia, itse
tuottamia tai ostettuja, ja toiset yrityksen liikekumppanin tai asiakkaan. Osaa
voidaan ajaa paikallisesti tunnetussa ympäristössä ja toisia suorittaa pitkien
välimatkojen päässä täysin erilaisella alustalla. Järjestelmät ovat todennäköisesti
rakennettu eri aikaan, eri ihmisten toimesta sekä eri rajoitteiden ja tavoitteiden
ohjaamana.

(Tähtinen

Järjestelmäintegraation

2005,

55,

kontekstissa

70;

Hohpe

&

tietojärjestelmiä

Woolf
voidaan

2003,

39.)

luonnehtia

heterogeenisiksi, autonomisiksi sekä hajautetuiksi (Bussler 2003, 63; Hasselbring
2000).
Geneerisen määritelmän mukaan heterogeenisuus viittaa erilaisten tietoteknisten
elementtien attribuuttien monimuotoisuuteen (Widjaja ym. 2012). Hasselbring
(2000) mukaan teknisellä tasolla se tulee erilaisista laitteistoalustoista,
käyttöjärjestelmistä, tietokannoista sekä ohjelmointikielistä. Käsitteellisellä tasolla
se tulee erilaisista ohjelmointi- ja datamalleista sekä siitä, miten käsitteet
ymmärretään ja mallinnetaan. (Hasselbring 2000, 37.) Pitkälti kyse on siis
suunnitteluautonomiasta, eli kehittäjien vapaudesta määritellä miten kukin systeemi
toimii (Widjaja ym. 2012; Hasselbring 2000).
Heterogeenisuuden hallinnointi tehokkaalla tavalla on yksi tärkeimmistä
integraatiotehtävistä (Hasselbring 2000, 37; Mandreoli & Montangero 2019, 236).
Informaation siirto ja sen ymmärtäminen on yhteentoimivuuden edellytys, mutta
jopa samanlaisia toiminnallisuuksia tarjoavissa järjestelmissä voi olla huomattavia
eroja (Blomberg ym. 2011; Widjaja ym. 2012, 3; Mandreoli & Montangero 2019,
236). Lisäksi ohjelmistosysteemit ovat jatkuvan muutospaineen alla (Hora ym.
2018; Breivold ym. 2012), joten heterogeenisuuden hallinta on liikkuva maali
järjestelmien toimintamallien sekä datan esitysmuotojen muuttuessa ajan saatossa
(Mountantonakis & Tzitzikas 2019).

12

Hajautuneisuus on toinen merkittävä tietojärjestelmän ominaisuus. Yleisen
määritelmän mukaan hajautettu järjestelmä on yhtenäiseltä näyttävä kokoelma
suureksi osin itsenäisesti toimivia ohjelmistoprosesseja ja/tai laitteita, jotka
kommunikoivat toistensa kanssa tietokoneverkon yli lähettämällä viestejä
(Kshemkalyani & Singhal 2008; van Steen & Tanenbaum 2017). Järjestelmille on
siis ominaista suorituksen ja kommunikaation autonomisuus, eli kunkin
komponentin auktoriteetti päättää milloin ja miten se on vuorovaikutuksessa
ulkopuolisen maailman kanssa (Hasselbring 2000, 37). Väljän määritelmän takia
termi kattaa joukon hyvin eri tavalla toimivia ja eri tarkoitukseen rakennettuja
järjestelmiä,

kuten

korkeaa

suorituskykyä

tavoittelevat

hajautetut

laskentajärjestelmät, hajautetut tietojärjestelmät sekä hajautetut sulautetut
järjestelmät (eng. pervasive systems) (van Steen & Tanenbaum 2017, 24–35).
Kaikkien hajautettujen järjestelmien tulee luonnostaan olla yhteentoimivia, mutta
aina ei ole kyse integraatiosta. Hohpe ja Woolf (2003) mukaan integroidut
sovellukset ovat itsenäisiä omaa tehtävää toteuttavia sovelluksia, jotka koordinoivat
keskenään löyhästi kytkeytyneellä tavalla. Kun sovellus on arkkitehtuurinsa
mahdollistamana hajautettu (esim. N-tason sovellusarkkitehtuuri), mutta sen
komponentit ovat tiukkaan kytketyt eivätkä voisi toimia itsekseen, on kyse
pelkästään hajautuksesta. (Hohpe & Woolf 2003.)
2.3

Järjestelmäintegraation haasteet

Järjestelmäintegraatioon

liittyy

tietojärjestelmien

heterogeenisuuden,

autonomisuuden ja hajautuneisuuden vuoksi monia haasteita. Yrityksen sisäiset
integraatiot ovat tavallisesti ulkoisia integraatioita yksinkertaisempia, sillä
järjestelmät voivat olla varsin vapaasti hallittavissa, ne käyttävät tyypillisesti
homogeenisia teknologioita, ja niiden operointiympäristö on turvallisempi
(Tähtinen 2005, 33–34; Gudivada & Nandigam 2005; Manouvrier & Ménard 2008,
23–24). Toisaalta monissa suuremmissa yrityksissä voidaan kohdata ulkoisen
integraation ongelmia myös yrityksen sisäisissä integraatioissa (Manouvrier &
Ménard

2008,

25).

Seuraavissa

järjestelmäintegraation teknisiä haasteita.

alaluvuissa

käsitellään

tarkemmin
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2.3.1 Järjestelmien väliset dataristiriidat
Dataristiriitoja on käsitelty runsaasti dataintegraation kontekstissa, joka on pitkään
haastanut monia eri tietojenkäsittelytieteen aloja (Mandreoli & Montangero 2019,
236). Suunnitteluautonomiasta johtuen eri järjestelmien tuottama data eroaa usein
sekä arvojen että rakenteen suhteen, vaikka ne liittyisivät samaan ilmiöön
(Mandreoli & Montangero 2019, 239). Goh (1997) esittämän taksonomian mukaan
datan heterogeenisuus voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: skemaattisiin,
semanttisiin ja intensionaalisiin dataristiriitoihin (Goh 1997).
Skemaattiset ristiriidat viittaavat datan rakenteellisiin eroavaisuuksiin, joita ovat
muun muassa erot attribuuttien alkeistyypeissä, synonyymien (yhdellä käsitteellä
monta

nimeä)

ja

homonyymien

(eri

käsitteillä

sama

nimi)

käyttö

skeemaelementeissä sekä datan aggregointiristiriidat (Goh 1997).
Semanttinen heterogeenisuus viittaa datan tulkinnallisiin eroavaisuuksiin ja on
erityisen ongelmallista, sillä datan semantiikka on harvoin eksplisiittistä ja
ristiriitojen selvitys vaatii usein asiantuntijan työpanoksen (Heiler 1995, 271).
Lisäksi semanttiset ristiriidat huomataan usein vasta kun datansiirto-ongelma on
saatu ratkaistua (Hasselbring 2000, 37). Semanttisia ristiriitoja ovat muun muassa
synonyymit ja homonyymit attribuuttien arvoissa sekä erot käytetyissä arvojen
asteikoissa, skaalauskertoimissa tai yksiköissä (Goh 1997).
Intensionaalinen heterogeenisuus viittaa eroavaisuuksiin tietolähteiden tuottaman
tai tiedon vastaanottajan odottamassa informaatiosisällössä (Goh 1997). Näihin
kuuluvat erot järjestelmien tavassa mallintaa domainiaan sekä erot järjestelmien
vaatimissa eheysrajoitteissa (Goh 1996, 17–21).
2.3.2 Järjestelmien välinen tiedonsiirto ja tiedon ajantasaisuus
Tietojärjestelmän komponenttien tulee voida vaihtaa informaatiota muiden
komponenttien

kanssa,

mutta

järjestelmien

autonomisuudesta

johtuen

heterogeenisuutta esiintyy datan esitysmuotojen lisäksi tiedonsiirrossa (Hasselbring
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2000, 37). Hohpe ja Woolf (2003) tunnistaa neljä erilaista tiedonsiirtomenetelmää,
joilla kaikilla on omat etunsa ja haasteensa: tiedostonsiirto, jaettu tietokanta,
etäproseduurikutsut sekä sanomasysteemit (Hohpe & Woolf 2003).
Tiedostonsiirto
Tiedostonsiirto on yksinkertainen menetelmä, jossa yksi järjestelmä tuottaa
jaettavaa dataa sisältävän tiedoston, jonka toinen järjestelmä sitten lukee ja toimii
saadun informaation avulla sääntöjensä mukaisesti (Hohpe & Woolf 2003, 6).
Tiedostot ovat universaali informaation tallennusmekanismi, joiden käsittelyyn
löytyy työkalut käytännössä kaikista käyttöjärjestelmistä ja ohjelmointikielistä
(Fowler 2003, 44; Manouvrier & Ménard 2008, 33). Tiedostonsiirto voi johtaa
löyhästi kytkeytyneeseen integraatioon, sillä tiedostot itsessään muodostavat
sovelluksien julkisen rajapinnan, eikä tiedostoja vaihtavien sovelluksien tarvitse
tietää mitään toistensa sisäisestä toiminnasta (Fowler 2003, 44–45).
Tiedostonsiirto ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Tiedostojen lukeminen ja
tuottaminen vaatii tietyn verran työtä, eikä niiden tiuha käsittely ole välttämättä
soveliasta. Järjestelmien väliset päivitykset voivat siis tapahtua melko harvoin ja
johtaa sovellusten tilojen yhtenäisyyden rikkoutumiseen, mikä voi kyseisen
informaation laadusta riippuen olla isokin ongelma (Fowler 2003, 45). Tämän
lisäksi sovelluksille tulee sopia liuta yhteisiä käytäntöjä: tiedostojen tulee noudattaa
tiettyä muotoa, käytetyn nimeämisstrategian tulee kyetä tuottamaan tiedostot
yksilöiviä tunnisteita, sovelluksien on sovittava milloin ja minne tiedostot
kirjoitetaan, milloin ne luetaan, ja kuka tiedostot poistaa (Fowler 2003, 44–45; Van
Steen & Tanenbaum 2017, 38–39).
Jaettu tietokanta
Jaetun tietokannan menetelmässä sovellukset jakavat saman tietokoneverkon
sisäisen tietokannan ja tietokantakaavion, millä voidaan helposti taata järjestelmän
tilan yhtenäisyys (Fowler 2003, 48). Tietokantojen käyttöä helpottaa Structured
Query Language -perustaisten (SQL) relaatiotietokantojen laaja käyttö, jonka
käsittelyyn on kehitetty runsaasti työkaluja ja ovat kehittäjille jo valmiiksi tuttuja
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(Fowler 2003, 48; van Steen & Tanenbaum 2017, 39). Jaettua tietokantaa
käyttämällä voidaan hyödyntää myös niiden tavanomaisia ominaisuuksia:
samanaikaisesti tapahtuvien päivitysten sovittelusta huolehtii transaktiot ja
sovelluksen reaktiivisuus voidaan saavuttaa tietokannan laukaisimilla, joilla
sovellukselle voidaan ilmoittaa tietojen muutoksista heti niiden tapahduttua (Hohpe
& Woolf 2003, 6; Fowler 2003, 48.)
Jaetun tietokannan käytössä on myös omat haasteensa. Yksi suurimmista haasteista
on laatia kaikkien integroitavien järjestelmien tarpeet täyttävä tietokantakaavio
(van Steen & Tanenbaum 2017, 39; Fowler 2003, 48). Toinen haaste voi olla
ulkoisten pakettien joustamattomuus muihin kuin itse määrittämään tietomalliinsa
(Fowler 2003, 49). Lisäksi tietokannasta voi tulla järjestelmän suorituskyvyn
pullonkaula, kun samaa tietokantaa käyttää useampi sovellus (van Steen &
Tanenbaum 2017, 39; Fowler 2003, 49).
Etäproseduurikutsut
Etäproseduurikutsut ovat järjestelmän tarjoamia toiminnallisuuksia, joita toinen
järjestelmä voi suorittaa kuin omiaan niiden välisestä etäisyydestä huolimatta.
Informaatiota

siirretään

perinteisen

ohjelmointimallin

mukaisesti

kutsun

parametreissa ja vastaus voidaan palauttaa kutsun tuloksena (van Steen &
Tanenbaum 2018, 174). Jaettuun tietokantaan ja tiedostonsiirtoon verrattuna
etäproseduurikutsujen etu on yksinkertainen toiminnallisuuksien, eikä vain tiedon,
jakaminen, sillä menetelmässä on kyse vain proseduurien suorittamisesta (Fowler
50). Toinen etu on toimintojen ja datan tehokas kapselointi, joka asettaa selkeät
rajat sille, miten sen kanssa tulee ja voi kommunikoida (Fowler 2003, 50–51).
Todellisuudessa etäproseduurikutsut eroavat kompleksisuudessaan paikallisista
proseduurikutsuista suuresti. Jos verkon epäluotettavuutta ja järjestelmien välistä
etäisyyttä ei huomioida järjestelmän suunnittelussa, voi lopputuloksena olla hidas
ja epäluotettava systeemi (Fowler 2003, 52). Lisäksi menetelmän käyttö voi
kapseloinnista huolimatta johtaa tiukasti kytkeytyneeseen järjestelmään (Fowler
2003, 52).
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Sanomasysteemit
Sanoma-arkkitehtuuriin perustuva kommunikointi tapahtuu lähettämällä sanomia,
jotka koostuvat sanoman otsakkeesta ja kehosta. Sanoman otsake sisältää
metainformaatiota, jota sanoman siirtokanava voi käyttää sanoman reititykseen.
Sanoman keho on itse viestin informaatiosisältö, jonka järjestelmä haluaa toiselle
järjestelmälle välittää. Se voi siis olla pelkkää dataa, kuvaus suoritettavasta
komennosta tai ilmoitus jostain tapahtumasta. Tiheällä pienen viestien lähetyksellä
voidaan siis saavuttaa sekä informaation että toiminnallisuuksien jakaminen.
(Hohpe & Woolf 2003, 16–17, 55.)
Koska verkostot ovat epäluotettavia, käytetään sanomien välittämiseen niin
kutsuttuja sanomasysteemejä (Hohpe & Woolf 2003, 17–18). Sanomasysteemin
pohjimmainen tehtävä on pyrkiä varmistamaan viestin luotettava toimitus, mutta
erilaisia systeemejä on kehitetty esimerkiksi vastauksen palauttamiseen ja viestien
ryhmälähetykseen (van Steen & Tanenbaum 2017, 193, 206, 221–222).
Sanomasysteemit mahdollistavat nopean ja asynkronisen kommunikoinnin kahden
ohjelman välillä, ne hyötyvät samoista löyhän kytkeytyneisyyden ominaisuuksista
kuin tiedostonsiirto, ja ne mahdollistavat järjestelmän helpon koostamisen viestien
muunnettavuuden ansiosta (Hohpe & Woolf 2003, 53–54).
Sanomasysteemejä

koskee

kuitenkin

integraation

tavalliset

haasteet,

eli

sovelluksien tulee sopia viestin muodosta ja tietää mihin viesti välitetään (van Steen
& Tanenbaum 2017, 39–40). Sen lisäksi viestin välityksessä on etäisyyden vuoksi
pakosti viivettä eivätkä järjestelmät siis päivity yhtä aikaa (Hohpe & Woolf 2003,
55).
2.3.3 Järjestelmien vikatilat ja virhesietoisuus
van Steen ja Tanenbaum (2017) lähestyy virhesietoisuutta järjestelmän
luotettavuuden näkökulmasta, joka kattaa monta tärkeää järjestelmän ominaisuutta:
saatavuus, toimintavarmuus, turvallisuus sekä huollettavuus (van Steen ja
Tanenbaum 2017).
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Saatavuus on ominaisuus, joka kuvaa järjestelmän kykyä tarjota palveluita minä
tahansa ajanhetkenä. Toimintavarmuus on saatavuuden läheinen käsite, joka
tarkoittaa järjestelmän ominaisuutta toimia häiriöttä tietyn ajanjakson ajan.
Järjestelmällä voi siis olla korkea saatavuus, mutta olla toimintavarmuudeltaan
heikko, jos siinä esiintyy usein häiriöitä sen toimintajakson aikana. Kaikilta
häiriöiltä ei voi välttyä, joten turvallisuus on järjestelmän ominaisuus minimoida
häiriöistä aiheutuvat negatiiviset seuraukset. Lopulta huollettavuus tarkoittaa miten
helposti vikaantunut järjestelmä voidaan korjata. (van Steen & Tanenbaum 2017,
424–425.)
Virheet eivät ole ominaisia ainoastaan integroiduille järjestelmille, mutta niiden
riippuessa mahdollisesti useammasta erillisestä palvelusta, voi virhetilanteita
esiintyä odottamattomasti ja monista eri syistä. Hajautetuille järjestelmille
ominaista ovat osittaiset virheet, jossa järjestelmän jokin osa hajoaa, mutta muu
järjestelmä vaikuttaa toimivan siitä huolimatta (van Steen & Tanenbaum 2017,
423). Yksi järjestelmän komponentti tai palveluntarjoaja voi esimerkiksi
-

kaatua jonkin sisäisen virheen takia,

-

jättää vastaamatta pyyntöön,

-

vastata pyyntöön liian hitaasti,

-

vastata pyyntöön väärin, tai

-

toimia väärin jostain muusta syystä (van Steen & Tanenbaum 2017, 427–
430).

Vaikka virhe siis tapahtuisi palveluntarjoajalla tai kommunikaatiokanavassa, siirtyy
virheen käsittely myös asiakkaan vastuulle. Ongelmaa hankaloittaa työssä
tarkasteltavassa tapauksessa myös se, että integraatio tehdään ulkoisiin
järjestelmiin, minkä vuoksi järjestelmän eri komponenttien tiloja ei kunnolla pysty
seuraamaan, virheen sattuessa vikaa pysty myöskään korjaamaan, eikä niiden
luotettavuuteen voi siis vaikuttaa.
Virheet ovat myös yksi tilaristiriitojen lähde. Koska toiminnot kommunikoidaan
järjestelmien välillä viestein, niin mitä tapahtuu, kun viestin vastaanotosta ja
oikeasta käsittelystä ei ole varmuutta? Tilanne voi syntyä ulkoisen järjestelmän,
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oman järjestelmän, tai kommunikaatiokanavan virheen seurauksesta. Joka
tapauksessa järjestelmän todellista tilaa ei aina voida tietää – palvelin on saattanut
ottaa informaation vastaan ja aloittanut sen jatkokäsittelyn, tai sitten ei (Tähtinen
2005, 168).
2.3.4 Järjestelmän tietoturva
Tietoturvallisuuden ylläpito on välttämätön osa mitä tahansa järjestelmää, mutta
järjestelmien hajautuneisuus synnyttää tietynlaisia lisähaasteita etenkin silloin, kun
kommunikaatio tapahtuu avoimen ja julkisen verkon yli. Keskeisimmät
integroituneen

järjestelmän

tietoturvan

alueet

liittyvät

informaation

luottamuksellisuuteen, eheyteen sekä saatavuuteen (Tähtinen 2005, 110–111).
Informaation luottamuksellisuus viittaa siihen, että sitä voi tarkastella ja käsitellä
vain siihen oikeutetut henkilöt ja ohjelmistot. Informaation eheys tarkoittaa, että
sitä voidaan muuttaa vain valtuutetusti, eli kaikki sopimattomat muutokset tulisi
olla huomattavissa ja palautettavissa. Informaation saatavuus tarkoittaa, että
informaatio on aina tarkasteltavissa ja käsiteltävissä viiveettä siihen oikeutettujen
tahojen toimesta. Saatavuus liittyy siis vahvasti järjestelmän toimintavarmuuteen ja
luotettavuuteen. (Tähtinen 2005, 110–111; van Steen & Tanenbaum 2017, 502.)
Käytännössä

järjestelmän

tietoturvakysymyksiin

voidaan

yrittää

vastata

turvallisella viestintäkanavalla, pääsynvalvonnalla sekä avainten ja valtuutuksien
hallinnalla (van Steen & Tanenbaum 2017, 552–553). Turvallinen viestintäkanava
pyrkii lisäämään tietoturvaa kommunikaation alimmalla tasolla. Sen tehtävä on
todentaa kommunikaation osapuolet ja estää viestien manipulointi sekä lukeminen
niiden siirtymän aikana (van Steen & Tanenbaum 2017, 552–553).
Pääsynvalvonnalla

tarkoitetaan

operaation

seuraavan

tason

tietoturvan

vahvistamista, jossa käyttäjän pääsyä resursseihin rajoitetaan antamalla sen
suorittaa vain sellaiset operaatiot, joihin sillä on valtuudet. Pääsynvalvontaan on
kaksi lähestymistapaa. Ensimmäisessä resurssit ylläpitävät listaa, jossa kunkin
prosessin ja käyttäjän pääsyoikeudet ovat tarkkaan määritetty. Toisessa resursseja
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käsittelevät prosessit kantavat sertifikaatteja, jotka kertovat mitä oikeuksia
prosesseilla on. (van Steen & Tanenbaum 2017, 529–530.)
Edellä mainitut rakennuspalat vastaavat erityisesti kolmikon kahteen ensimmäiseen
haasteeseen. Kolmikon kolmannen kohdan täyttämiseen liittyy vahvasti
järjestelmän luotettavuus, josta kerrottiin aiemmin.
2.4

Yleinen integraatioratkaisumalli

Integraatioratkaisu on kokoelma toimintamalleja, jolla integraatio-ongelma
ratkaistaan. Se voidaan esittää järjestelmän korkean tason kuvauksena eli
ohjelmistoarkkitehtuurimallina.

Ohjelmistoarkkitehtuuri

kuvailee

mistä

ohjelmistokomponenteista järjestelmä koostuu, miten ne ovat kytketty toisiinsa ja
miten ne ovat vuorovaikutuksessa (van Steen & Tanenbaum 2017, 55).
Järjestelmien yhteentoimivuutta tarkasteltaessa todettiin, että yhteentoimivuus on
informaation ja palveluiden vaihtoa järjestelmien välillä yhteisen tavoitteen
toteuttamiseksi, mikä edellyttää viestintäkanavan perustamisen ja yhteisen
ymmärryksen (Chen & Vernadat 2004, 249–250). Pohjimmiltaan kaikkien
integraatioratkaisujen tulee siis ainakin osittain vastata tarpeisiin, jotka voidaan
ryhmittää kolmeen toisensa päälle rakentuvaan palvelutasoon (Tähtinen 2005, 48;
Manouvrier & Ménard 2008, 29):
-

yhteyden hallinta ja informaation siirto järjestelmien välillä

-

tietomuunnokset järjestelmien sisäisten esitysmuotojen välillä

-

näiden

tasojen

prosessien

kontrollointi

ja

automatisointi

liiketoimintaprosessien suorittamiseksi.
Tässä osassa integraatioratkaisun tarkastelun tukena käytetään kuvan 3 mukaista
kerrosmallia, johon käytännössä kaikki integraatioratkaisut perustuvat (Tähtinen
2005, 48–49; Erasala ym. 2003, 72).
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Kuva 3 Integraatioratkaisun kerrosmalli (Tähtinen 2005, 72; Erasala ym. 2003, 72)

2.4.1 Yhteyden hallinta ja informaation siirto
Tiedon luotettavasta, nopeasta ja täsmällisestä siirtämisestä verkoston eri
järjestelmien välillä vastaa siirtokerros. Kerroksen fyysinen siirtomedia voi olla
käytännössä mitä vain, mutta useimmiten siinä käytetään jotain nopeaan
tietoliikennöintiin

tarkoitettua

tietokoneverkkoa.

Yrityksen

sisäisessä

integraatiossa luonnollinen valinta on yrityksen sisäinen ja suljettu lähiverkko,
mutta yrityksen ulkoisissa integraatioissa voidaan käyttää myös esimerkiksi
maailmanlaajuista Internetiä. Verkkoteknologioiden päällä käytetään yleensä vielä
jotain korkeamman tason kommunikaatioarkkitehtuuria kuten etäkutsu- tai
sanomasysteemejä. (Tähtinen 2005, 49–53.)
Kommunikaatiokanavan lisäksi informaation siirto edellyttää, että järjestelmistä
löytyy tiedon ohjelmalliseen hakuun ja syöttöön jonkinlainen rajapinta (Tähtinen
2005, 49–50). Yleensä tietojärjestelmistä sellainen jo löytyy (Tähtinen 2005, 50),
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mutta mikäli rajapintaa ei ole, voi integraatiokerroksen rakennus olla välttämätöntä.
Erasalan ym. (2003) mukaan tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi
-

ruudun haravointi ja käyttäjän simulointi,

-

kokonaan uuden rajapinnan rakennus lähdekoodia muokkaamalla, tai

-

vanhan

järjestelmän

migraatio

kartoittamalla

toimintamallit

ja

suunnittelemalla ne uudelleen toiminnallisuuksia lisäten (Erasala ym. 2003,
74–76).
Integroitavien järjestelmien rajapinnat poikkeavat toisistaan yleensä runsaasti ja
vaativat erilaisten protokollien, parametrien sekä tunnistautumistapojen käyttöä.
Tämän heterogeenisuuden hallintaan siirtokerrokseen kytketään yleensä vielä
rajapintoja vasten sijoittuvat järjestelmäkohtaiset adapterit tai konnektorit, jotka
huolehtivat rajapintojen asettamien kommunikaatioon liittyvien rajoitteiden ja
vaatimuksien noudattamisesta. (Tähtinen 2005, 71.)
2.4.2 Informaation tulkinta ja muunnokset
Vastaanotettavan

datan

tulkinnasta

ja

vastaanottajan ymmärtämään muotoon

lähetettävän

datan

muunnoksesta

vastaa informaation käsittely- ja

muunnoskerros, joka sijaitsee siirtokerroksen ja koko operaatiota ohjaavan
prosessinhallinnan välissä (Tähtinen 2005, 54–59; Erasala ym. 2013, 72–73;
Manouvrier & Ménard 2008, 52).
Syntaksisissa dataristiriidoissa järjestelmään saapuva tai siitä lähtevä informaatio
on esitetty muodossa, jota kohdejärjestelmä ei suoraan ymmärrä. Tällöin käytetään
muunnosta, jossa informaation merkitystä ei muuteta, mutta sen esitysmuoto
saatetaan kohdejärjestelmän hyväksymään muotoon (Manouvrier & Ménard 2008,
57–61.) Semanttisissa ristiriidoissa muunnokseen voi kuulua mahdollisesti eri
lähteistä saapuvan tiedon synkronointi ja koostaminen, jotta tiedon esitysmuoto
vastaa sitä odottavan järjestelmän tarpeita kokonaisuudessaan (Blomberg ym. 2011,
391; Manouvrier & Ménard 2008, 57–61; Tähtinen 2005, 54–59).
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Muunnoskerros voi myös tarvittaessa täydentää käsiteltävää informaatiota ennalta
määrättyjen vakioasetuksien mukaan sekä suorittaa validointia (Tähtinen 2005, 54–
59; Erasala ym. 2013, 72–73).
2.4.3 Prosessien kontrollointi ja automatisointi
Ratkaisun aiemmat kerrokset ovat vastanneet informaation ymmärtämiseen sekä
siirtoon koskeviin kysymyksiin, mutta ne eivät ole vastanneet ehkä olennaisimpaan
kysymykseen, eli siihen mitä informaatiolla tehdään. Kontrollikerros vastaa
järjestelmän prosessinhallinnasta, joka koostu kommunikaation koordinoinnista,
muunnospalveluiden hallinnasta, informaation liiketoimintamallin sääntöjen
vahvistamisesta sekä liiketoimintaprosessien suorittamisesta (Tähtinen 2005, 59–
64; Erasala ym. 2013, 72–73). Kontrollikerros siis käyttää integraatioratkaisun
palvelupinon alempia kerroksia suorittaakseen integraatioratkaisun tarkoitusta.
Mallin viimeinen kerros on esitystapakerros, joka toimii rajapintana järjestelmän ja
sitä

hallinnoivien

ihmisten

välillä.

Integraatioratkaisu

suorittaa

useita

monimutkaisia toimintoja ja voi käsitellä yritykselle kriittisiä tietoja, minkä vuoksi
on tärkeää, että järjestelmän tilaa voidaan tarkasti valvoa. Tähän tehtävään tarvitaan
järjestelmän globaalista tilasta tietoinen systeemi, joka kasaa informaatiota kaikista
kerroksista ja tarjoaa työkaluja tapahtumien seurantaan ja prosessien manuaaliseen
väliintuloon. Esitystapakerros tarjoaa prosessien valvontaan erilaisia näkymiä,
jotka

voivat

olla

yksinkertaisia

sähköpostilla

lähetettyjä

raportteja

tai

käyttöliittymiä, jolla eri järjestelmän osia voi hallita. (Tähtinen 2005, 70–72;
Manouvrier & Ménard 2008, 50–51, 70–72.)
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3

MARKKINAPAIKAT INTEGRAATIOKOHTEINA

Kansainvälisen postialan järjestön, International Post Corporationin (IPC), tekemän
tutkimuksen perusteella suomalaisten kolme suosituinta markkinapaikkaa,
laskettuna kyselyyn vastanneiden viimeisimmän kansainvälisen verkko-ostoksen
paikan mukaan, ovat Wish, eBay ja Amazon (Posti 2021). Tutkimalla näiden
markkinapaikkojen kehittäjädokumentaatioita voidaan nähdä, että ne ovat
toteuttaneet kaupankäynnin automaatioon tarkoitetut ohjelmointirajapintansa
www-sovelluspalveluina (ContextLogic 9.6.2021a; eBay 9.6.2021a; Amazon
9.6.2021), joita myös työn kohdejärjestelmät ovat. Www-sovelluspalvelulla ei tässä
työssä tarkoiteta ainoastaan World Wide Web Consortiumin (W3C) määritelmän
mukaiseen teknologiapinoon perustuvaa järjestelmää (W3C 2004), vaan
yleisempää

verkkoteknologioihin

perustuvaa

palvelinta,

joka

on

vuorovaikutuksessa asiakasohjelmien kanssa ja tarjoaa niille jotain palvelua
ohjelmointirajapintansa kautta (Barbaglia ym. 2017, 907; Halili & Ramadani 2018).
Tässä luvussa integraation ongelmakenttää tarkennetaan tutustumalla kyseisen
järjestelmätyypin yleisiin teknologioihin.
3.1

Verkkopino ja kommunikaatioprotokollat

Matalalla tasolla kommunikaatio www-sovelluspalveluiden kanssa on pitkälti
standardoitunut.

Tietoliikenne

perustuu

useamman

eri

abstraktiotason

yhteistoimintaan, joilla kaikilla on oma tehtävänsä viestien kuljettamisessa
järjestelmästä toiseen mahdollisesti epäluotettavan ja epäturvallisen verkon yli.
Konseptista on luotu erilaisia malleja, joista kaksi hyvin tunnettua ovat 1970luvulla alkunsa saanut TCP/IP-malli sekä International Organization for
Standardizationin (ISO) 1980-luvulla julkaisema seitsemänkerroksinen Open
Systems Interconnection -malli (OSI) (Day & Zimmermann 1983).
TCP/IP-pino on viitemallin toteutus ja koostuu taulukon 2 mukaisesti neljästä eri
kerroksesta. Kommunikoidakseen Internetin välityksellä, tulee järjestelmän yleensä
implementoida vähintään yksi protokolla pinon jokaisesta kerroksesta (Braden
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1989, 8). Taulukkoon on kirjattu lyhyt kooste kunkin kerroksen tehtävästä ja
esimerkkejä protokollista.
Taulukko 2 TCP/IP kerrokset ja niiden funktiot (Braden 1989, 8–10)

Kerros

Kerroksen funktio

Sovelluskerros

Koostuu protokollista, jotka tarjoavat palveluita suoraan
käyttäjälle (esim. HTTP, FTP, SMTP) sekä
tukipalveluita, joita käytetään kommunikoinnin
hallinnallisiin toimintoihin (esim. DNS).

Kuljetuskerros

Huolehtii järjestelmien päästä päähän kommunikoinnista.
Kerroksen yleisimmin käytetyt protokollat ovat TCP ja
UDP, joista ensimmäinen tarjoaa luotettavan
yhteysperustaisen siirtopalvelun ja jälkimmäinen
yhteydettömän tietosähke-pohjaisen siirtopalvelun.

Verkkokerros

Kantaa tietosähkeet lähettävästä järjestelmästä
vastaanottavaan järjestelmään. Sen tärkein protokolla on
IP, joka on yhteydetön tietosähke-palvelu, jolla ei ole
toimitustakuuta. Tietosähkeet voivat saapua
vahingoittuneena, väärässä järjestyksessä tai ei ollenkaan,
joten luotettava kommunikaatio tulee järjestää pinon
ylemmillä kerroksilla.

Siirtoyhteyskerros

Pinon alin kerros, jonka tehtävä on toimia rajapintana
toisiinsa kytkettyjen verkkolaitteiden välillä.

Viestintäkanavan turvallisuuden lisäämiseksi tiedonsiirtoprotokollista käytetään
usein sen turvallista versiota, kuten Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
ja File Transfer Protocol Secure (FTPS). Molemmat protokollat ovat laajennoksia
niiden alla olevalle protokollalle ja hyödyntävät Transport Layer Security salausprotokollaa (TLS).
Sovelluskerroksessa tiedonsiirto perustuu usein 1990-luvulla alkunsa saaneeseen
hypertekstin siirtoprotokollaan (Hypertext Transfer Protocol, HTTP). HTTPstandardin (Fielding & Reschke 2014a) mukaan se on geneerinen ja tilaton
sovellustason protokolla hajautettujen järjestelmien kommunikointiin asiakaspalvelin-mallilla. Se määrittelee osapuolten välillä siirrettävien viestien rakenteen
sekä yhtenäisen tavan tulkita viestejä. (Fielding & Reschke 2014a.) Tämän
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tutkielman kannalta on tarpeellista käsitellä protokollan muutamaa tärkeää
konseptia.
HTTP määrittelee pyynnölle joukon metodeja, jolla asiakasohjelma voi indikoida
vastaanottavalle palvelimelle mitä pyynnön kohteena olevalle resurssille halutaan
tehdä. Kaikkien metodien implementointi ei ole pakollista, mutta jos palvelin tiettyä
metodia tukee, tulisi sen noudattaa metodin määräämää semantiikkaa. Metodin
osoittaman toiminnon lisäksi näihin oletettuihin ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi
idempotenttius, jonka mukaan metodin voi suorittaa useamman kerran peräkkäin
ilman, että ensimmäisen pyynnön jälkeisillä pyynnöillä on uusia sivuvaikutuksia.
(Fielding ym. 1999, 35, 50–51.) Taulukossa 3 on esitetty protokollaversion 1.1
määrittämät metodit, niiden suorittama toiminto sekä odotus idempotenttiudesta.
Taulukko 3 HTTP/1.1 metodit ja niiden ominaisuudet (Fielding & Reschke 2014a, 20–32)

Metodi

Toiminto

Idempotentti

GET

Siirrä kohderesurssin tämänhetkinen
representaatio.

Kyllä

HEAD

Kuten GET, mutta siirrä vain statusrivi ja
otsakeosio.

Kyllä

POST

Suorita resurssikohtaista prosessointia pyynnön
tietosisällölle.

Ei

PUT

Korvaa kaikki kohderesurssin representaatiot
pyynnön tietosisällöllä.

Kyllä

DELETE

Poista kaikki kohderesurssin tämänhetkiset
representaatiot.

Kyllä

CONNECT

Avaa tunneli kohderesurssin osoittamalle
palvelimelle.

Ei

OPTIONS

Kuvaile kommunikaatiomahdollisuudet
kohderesurssille.

Kyllä

TRACE

Suorita viestin reititystesti kohderesurssin
polulla.

Kyllä
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Asiakkaan

pyytämien

kolminumeroinen

toimintojen

tilakoodi,

joille

tyydyttämisestä
on

määritetty

indikoi

vastauksen

erilaisia

merkityksiä

asiakasohjelman päätöksenteon ohjaamiseksi. Protokollasta löytyy joukko
standardoituja

tilakoodeja,

mutta

sitä

voi

myös

tarvittaessa

laajentaa.

Asiakasohjelman tulisi vähintään ymmärtää tilakoodin luokka (taulukko 4), jonka
indikoi koodin ensimmäinen numero. (Fielding & Reschke 2014a, 47.)
Taulukko 4 HTTP tilakoodiluokat ja niiden merkitykset (Fielding & Reschke 2014a, 47–48)

Ryhmä

Merkitys

1XX

Pyyntö vastaanotettu, mutta sen prosessointi jatkuu

2XX

Pyyntö vastaanotettu onnistuneesti, ymmärretty ja hyväksytty

3XX

Pyynnön loppuun suorittaminen vaatii lisätoimintoja

4XX

Pyyntö on virheellinen

5XX

Pyyntöön ei voitu vastata palvelimen virheen vuoksi

Pyynnön sekä vastauksen tärkeisiin kenttiin kuuluvat myös otsakkeet, joihin
lisätään

viestin

käsittelyyn

tarvittavaa

metadataa,

kuten

viestin

tietojenvaihtoformaatti. Otsakkeet ovat jatkettavia, joten niihin voi lisätä myös
palvelukohtaisia käyttöön liittyvää informaatiota, kuten asiakkaan pääsytiedot.
(Fielding & Reschke 2014b, 22–27.)
Edellä mainittujen standardin mukaisten käytäntöjen noudattamista ei vahvisteta ja
niiden seuraaminen on lopulta palvelun kehittäjien käsissä, minkä vuoksi
integraatiokohteiden rajapintojen dokumentaation tutkiminen on välttämätöntä.
3.2

Yleiset tietojenvaihtoformaatit

Sovelluskerroksen korkeammalla tasolla heterogeenisuus alkaa merkittävästi
kasvaa. Monet protokollat ovat suunniteltu niin, että ne voivat kantaa mielivaltaista
merkattua sisältöä (Freed ym. 2013, 3). Erilaisia tiedon tallennukseen ja siirtoon
tarkoitettuja formaatteja onkin lukuisia; pelkästään avoindata.fi (8.6.2021)
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tiedostonmuoto-suodattimessa on valikoitavissa kymmeniä vaihtoehtoja ja Internet
Assigned Numbers Authorityn (IANA) ylläpitämässä mediatyyppilistassa virallisia
formaatteja on tällä hetkellä miltei kaksi tuhatta (IANA 2021). Formaatteja on
domainien vaihtelevien tarpeiden vuoksi monia, mutta strukturoitua geneerisen
tiedonvaihtoa on www-sovelluspalveluiden julkisissa rajapinnoissa pitkään
hallinneet Extensible Markup Language (XML) ja JavaScript Object Notation
(JSON), joiden käsittelyyn löytyy ohjelmointiympäristöistä usein myös valmiita
ratkaisuja (Barbaglia ym. 2017, 907–908).
JSON on European Computer Manufacturers Associationin (ECMA) standardoima
kevyt ja yksinkertainen tietojenvaihtoformaatti. Se koostuu nimi-arvo-pareista ja on
helposti myös ihmisen luettavissa, kuten kuvan 4 tuotelistaesimerkistä voidaan
nähdä.

JSON

on

johdettu

ECMAScript-ohjelmointikielestä,

mutta

on

ohjelmointikieliriippumaton. (Ecma International 2017, 1.)
{
"tuotteet": [
{
"sku": "t1",
"nimike": "Nimike 1",
"hinta": {"valuutta": "EUR", "arvo": 123.45}
},
{
"sku": "t2",
"nimike": "Nimike 2",
"hinta": {"valuutta": "USD", "arvo": 10.10}
}
]
}
Kuva 4 Esimerkki tuotelistasta - JSON

XML on W3C:n standardoima on merkintäkieli, jota käytetään dokumenttien
tallentamiseen sekä tietojenvaihtoon. Sen suunniteltuina tavoitteina oli muun
muassa yksinkertainen käyttö viestintään internetin välityksellä, tuki monille eri
sovelluksille sekä helppo laadinta ja luettavuus (W3C 2008.) Kuvassa 5 on
esimerkki samasta tuotelistasta XML-formaatissa.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tuotteet>
<tuote sku="t1">
<nimike>Nimike 1</nimike>
<hinta valuutta="EUR">123.45</hinta>
</tuote>
<tuote sku="t2">
<nimike>Nimike 2</nimike>
<hinta valuutta="USD">10.10</hinta>
</tuote>
</tuotteet>
Kuva 5 Esimerkki tuotelistasta - XML

3.3

Yleiset rajapintojen arkkitehtuurimallit

Tiedon voi saattaa asiakkaan saataville lukuisilla eri tavoilla. Wwwsovelluspalveluissa kommunikaatio käy verkkopohjaisten ohjelmointirajapintojen
kautta, joiden toteuttamiseen on käytetty useita erilaisia arkkitehtuureja (Halili &
Ramadani 2018). Historiallisesti laajassa käytössä ovat olleet WS-* standardeihin
perustuva teknologiapino sekä Representational State Transfer (REST) tai sitä
mukailevat ratkaisut (Barbaglia ym. 2017; Pautasso ym. 2008; Halili & Ramadani
2018).
WS-* on joukko standardeja, jotka perustuvat W3C:n (2004) wwwsovelluspalvelumääritelmän mukaiseen XML-pohjaiseen teknologiapinoon, jossa
kommunikaatio suoritetaan Simple Object Access Protocol (SOAP) viesteillä
(W3C 2004, 7). SOAP on protokolla, joka määrittelee tilattoman yhdensuuntaisen
kehyksen jäsennetyn ja tyypitetyn informaation viestintään hajautettujen
järjestelmien välillä (W3C 2007a). W3C:n (2007b) spesifikaation mukaisesti
SOAP viesteillä on ennalta määritelty XML-rakenne, joka pitää sisällään datan
lisäksi SOAP-verkoston toiminnanohjaukseen liittyviä tietoja (W3C 2007b).
Spesifikaatio ei määrittele viestien tiedonsiirtomekanismia, mutta sen voi yhdistää
esimerkiksi HTTP:n kanssa asiakas-palvelin-mallin viestinnän toteuttamiseksi
(W3C 2007a; W3C 2007b). WS-* käyttöön on saatavilla myös useita kypsyneitä
työkaluja (Pautasso ym. 2008, 806–807).
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REST on Fieldingin (2000) määrittelemä arkkitehtuurityyli hajautetuille
hypermediajärjestelmille. Se sisältää joukon rajoitteita, joiden tarkoitus on ohjata
skaalautuvan,

käytettävän,

saavutettavan

sekä

koostettavan

järjestelmän

rakennuksessa (Fielding 2000, 76–106; Pautasso & Wilde 2011, 2–3). REST on
itsessään melko korkean tason kuvaus arkkitehtuurityylistä ja myöhemmin sen
käytännönläheisempänä versiona on muodostunut käsite RESTful-arkkitehtuurista,
joka on www-sovelluspalveluissa laajassa käytössä. Pautasso ym. (2008) tunnistaa
RESTful-arkkitehtuurista neljä keskeistä ominaisuutta (Pautasso ym. 2008, 807):
1. Resurssit nimetään yksikäsitteisesti Uniform Resource Identifierilla (URI)
2. Resursseja käsitellään enintään POST, GET, PUT ja DELETE operaatioilla
3. Viestit ovat itseselitteisiä metadataa hyödyntäen
4. Operaatiot ovat tilattomia ja tilallinen vuorovaikutus perustuu tilan siirtoon
järjestelmien välillä
Todellisuudessa moni RESTfuliksi ristitty rajapinta ei kuitenkaan noudata mallin
asettamia rajoitteita täydellisesti, minkä vuoksi arkkitehtuurin tavoittelemat
positiiviset ominaisuudet voivat jäädä saavuttamatta (Pautasso & Wilde 2011).
Palveluiden rajapintoja voidaan analysoida Richardsonin (2008) kypsyysmallin
avulla, joka luokittelee ne taulukon 5 mukaisesti kriteerien noudattamisen
perusteella neljään eri tasoon.
Taulukko 5 RESTful-rajapinnan kypsyysmalli (Richardson 2008; Pautasso & Wilde 2011, 4–5)

Taso

Kriteerit

Taso 0

Palvelu käyttää HTTP:tä vain tunnelointiin ja rakentaa
vuorovaikutuksen jonkin muun mekanismin varaan.

Taso 1

Palvelu nimeää resurssit yksikäsitteisesti URI:lla, jota käyttäen niitä
voi suoraan käsitellä. Vuorovaikutus rakentuu tunnisteiden varaan.

Taso 2

Palvelu käyttää HTTP-metodeja sekä statuskoodeja niiden oikeilla
semantiikoilla.

Taso 3

Resurssien representaatiot sisältävät hypermediakontrolleja, joita
seuraamalla palvelun resurssitarjontaa voi tutkia ja käsitellä.
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Monet palvelut tyytyvät implementoimaan kriteerit vain tasolle 2 asti, sillä
hypermediakontrollien hyöty www-sovelluspalveluiden domainissa ei ole niin
selvä (Richardson 2008).
3.4

Verkkomarkkinapaikkojen teknologiatrendit

Verkkomarkkinapaikkojen rajapintojen lähihistoriaa tutkimalla on nähtävissä alan
teknologiakehityksen trendejä. Taulukon 6 lyhyessä katsauksessa tarkastellaan
kolmea aikaisemmin mainittua markkinapaikkaa, jotka olivat IPC:n tekemän
kyselytutkimuksen (Posti 2021) mukaan suomalaisten suosiossa.
Taulukko 6 Verkkomarkkinapaikkojen rajapintojen teknologiakehitys

Kauppa Rajapinnan teknologiamuutokset
Amazon Amazonin yli vuosikymmenen palvellut Marketplace Web Service
perustui XML-teknologioihin. Vuonna 2020 uusi Selling Partner API
julkaistiin yleiseen käyttöön, minkä johdosta vanha rajapinta tullaan
poistamaan käytöstä. Uusi rajapinta seuraa RESTful-periaatteita,
käyttää valtuutukseen OAauth2:sta ja tietojenvaihtoformaattina
JSONia. (Amazon 9.6.2021.)
eBay

eBayn aikaisempi Trading API perustui XML- ja SOAPteknologioihin (ebay 9.6.2021b). Se merkittiin vanhentuneeksi
vuonna 2020 ja tullaan poistamaan käytöstä vuonna 2022 (eBay
9.6.2021c). Rajapinnan korvannut Sell API seuraa RESTfulperiaatteita OpenAPI-määrityksellä, käyttää valtuutukseen OAuth2mukaisia menetelmiä ja tietojenvaihtoformaattina JSONia (ebay
9.6.2021a).

Wish

Wishin tämänhetkinen rajapinta (v2) noudattaa RESTful-periaatteita,
käyttää valtuutukseen OAuth2:sta, ja tukee tietojenvaihtoformaattina
sekä XML:ää että JSONia (ContextLogic 9.6.2021a). Tulevan
rajapinnan (vielä keskeneräinen v3) dokumentaatiosta viittausta
XML:ään ei enää löydy ja se alkaa seuraamaan OpenAPI-määritystä
RESTful-periaatteiden noudattamiseen (ContextLogic 9.6.2021b).

Rajapintojen

kehityksen

perusteella

verkkomarkkinapaikkojen

käyttämät

teknologiat ovat siirtymässä homogeenisempaan suuntaan, kun JSON- ja RESTfulratkaisut syrjäyttävät XML- ja SOAP-ratkaisut. Eräs syy trendiin voi olla, että
kyseiset teknologiat ovat näennäisesti yksinkertaisempia (Pautasso ym. 2008, 807;
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Halili & Ramadani 2018; Barbaglia ym. 2017, 908). Myös koneluvun
mahdollistavien

rajapintamääritelmien

ja

tunnettujen

standardinmukaisten

valtuutusmenetelmien käyttö on yleistä, joista esiin nousi toistuvasti järjestyksessä
OpenAPI ja OAuth2.
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4

METODOLOGIA

Tämän tutkielman lähestymistapa perustuu konstruktiiviseen tapaustutkimukseen.
Tässä luvussa täsmennetään tutkimusotteen valintaperusteet, esitellään käytetyt
aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, miten tutkielman luotettavuutta pyrittiin
parantamaan sekä miten tutkielma käytännössä eteni.
4.1

Tutkimusote

Tapaustutkimuksessa ilmiötä tutkitaan syvällisesti ja monipuolisesti, pyrkien
aineiston yhtenemiseen triangulaation tavoin (Yin 2017, 15). Erikkson ja Koistinen
(2005) tunnistaa tapaustutkimuksen valinnalle ohjaavina kriteereinä muun muassa
sen, että tutkijalla on vähän kontrollia tapahtumiin, tutkimuskohteena on jokin
tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö, ja että ”mitä”, ”miten” ja ”miksi” kysymykset ovat keskeisellä sijalla (Erikkson & Koistinen 2005, 4–5). Tutkittavien
ilmiön ajantasaisuuden ja kontrollin puutteen takia tapaustutkimusta on käytetty
ohjelmistotuotannon tutkimuksissa, joissa kohteena voi olla esimerkiksi
ohjelmistoprojekti, prosessi, tuote, teknologia, tai toimintaperiaate (Runeson &
Höst 2008, 139). Konstruktiivinen tutkimus on tapaustutkimuksen alamuoto, jonka
tarkoitus on tuottaa innovatiivisia konstruktioita jonkin tosielämän ongelman
ratkaisemiseksi

(Lukka

2003).

Tavanomaiseen

tutkimukseen

verrattuna

konstruktiivisessa tutkimuksessa tutkijan vaikutus on eksplisiittinen ja voimakas
(Lukka 2003, 85).
Tämän työn päällimmäinen tavoite on tuottaa ohjelmistoratkaisu käytännön
ongelmaan,

minkä

vuoksi

konstruktion

rakennus

seuraa

tyypillisiä

ohjelmistonkehitysprojektin vaiheita. Yleensä projektimallit koostuvat useasta
erillisestä, mutta kytkeytyneestä, vaiheesta (Saeed ym. 2019). Tässä työssä
seurataan

yksinkertaista

vesiputousmallia,

joka

päättyy

kuitenkin

jo

testausvaiheeseen. Tapaustutkimukselle tavalliseen tapaan työssä käytetään
useampaa eri aineistoa, joita kerätään kehitysprosessin kahdessa eri vaiheessa (kuva
6).
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Kuva 6 Tutkimusmenetelmien sovellutus ohjelmistonkehitysprojektissa

Lähes aina kehitysprosessin ensimmäinen vaihe on tutkimusvaihe, jonka tarkoitus
on rakentaa ymmärrys tulevan järjestelmän ongelmakentästä ja dokumentoida sen
tavoitteita ja vaatimuksia (Saeed ym. 2019; Pandey ym. 2010; Berque ym. 1999).
Vaatimusten keräys on yksi tärkeimmistä ohjelmistonkehitysprojektin vaiheista ja
siihen voidaan käyttää useita eri menetelmiä (Wong ym. 2017). Tyypillisesti se
aloitetaan havainnoimalla ja haastattelemalla (Pandey ym. 2010, 288).
Haastattelu on yksi tärkeimmistä tapaustutkimusten aineistonkeruumenetelmistä,
jonka avulla on mahdollista saada selityksiä tutkimukselle keskeisiin tapahtumiin,
vangita osallistujien omat näkökulmat ja saada nopeasti kiinni tapahtumien
historiallisesta taustasta (Yin 2017, 114, 118, 121). Metsämuurosen (2011) mukaan
haastattelua voidaan pitää perusmenetelmä, jota kannattaa käyttää aina kun se on
mielekäs tapa hankkia tietoa (Metsämuuronen 2011, 245–246). Haastattelutyypit
kategorisoidaan

tavallisesti

strukturoituun,

puolistrukturoituun

(myös

teemahaastattelu) ja strukturoimattomaan haastatteluun. Haastattelutyypin valinta
voi perustua muun muassa tiedusteltavan tiedon laatuun ja syvyyteen sekä
informanttien

lukumäärään

(Metsämuuronen

2011,

246–247).

Tapaustutkimuksessa haastattelut ovat usein joustavia eivätkä yleensä noudata
mitään ennalta määriteltyä kaavaa (Yin 2017, 118).
Haastattelu on menetelmänä työläs ja aineiston analyysi vaativaa (Muuronen 2011,
245–246). Tutkijalta pyydetään hyvää artikulaatiota, taitoa esittää hyviä
kysymyksiä sekä avoin mieli. Informantin vastaukset ovat alttiita vääristymille,
unohduksille ja voivat kärsiä epätarkasta tai heikosta artikulaatiosta. Aineisto voi
olla epätarkkaa tutkijan muistin tai riittämättömän tallentamisen takia. Lisäksi
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haastattelun keskustelunomaisen luonteen takia tilanne on altis refleksisyydelle, eli
haastattelijan ja haastateltavan keskiselle hienovaraiselle vaikuttamiselle, jossa
haastattelijan oma näkökulma vaikuttaa haastateltavan antamiin vastauksiin ja
vastavuoroisesti saadut vastaukset vaikuttavat tiedusteluun. (Yin 2017, 114, 118–
120.) Monia näistä ongelmista voidaan kuitenkin pienentää vahvistamalla saatuja
todisteita muita lähteitä käyttämällä (Yin 2017, 120). Tässä työssä haastattelua
käytettiin korkean tason vaatimusten keräykseen.
Tutkittavan ilmiön sijoittuessa nykyaikaan on usein mahdollista kerätä
lisäinformaatiota havainnoimalla (Yin 2017, 121–122). Metsämuurosen (2011)
sanoin ”[havainnoinnissa] on kyse siitä, että tutkija tarkkailee enemmän tai
vähemmän objektiivisesti tutkimuksen kohdetta ja tekee havainnoinnin aikana
muistiinpanoja tai kenttäraporttia.” (Metsämuuronen 2011, 248.) Havainnoinnin
kohde voi olla esimerkiksi jokin tapahtuma, aktiviteetti tai henkilö (Yin 2017), eikä
sen tarvitse rajoittua ainoastaan visuaalisen aineiston keruuseen (Metsämuuronen
2011, 248). Yin (2017) mukaan havainnointia voi käyttää muun muassa lisäämään
uusia dimensioita jonkin uuden teknologian todellisten käyttötapojen ja kohdattujen
ongelmien ymmärtämiseen (Yin 2017, 122). Tässä työssä havainnointia
hyödynnettiin sekä vaatimusten keräyksessä että implementaation jälkeisessä
testauksessa.
Koska integraation osapuolet ovat oma monimutkainen koneistonsa ja rakennettu
mahdollisesti eri teknologioilla, käyttäen erilaisia toimintamalleja ja tietorakenteita,
täytyy jokaisen integroitavan kohteen toimintamallit ja niiden asettamat rajoitteet
tuntea hyvin järjestelmien yhteentoimivuuden rakentamiseksi. Järjestelmien
välisten informaation esitystapojen vastaavuuksien dokumentoinnilla on tärkeä
rooli integraatioratkaisun suunnittelussa (Tähtinen 2005, 79). Kohdejärjestelmien
teknisiä vaatimuksia kartoitettiin dokumenttianalyysilla ja havainnoimalla niiden
rajapintoja vasten tehtyjen testipyyntöjen vastauksia.
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4.2

Luotettavuuden varmistus

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan perinteisesti reliabiliteetin ja validiteetin
avulla, jossa reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen, ja validiteetti siihen,
tutkitaanko oikeita asioita (Metsämuuronen 2011, 65, 74). Tässä työssä
luotettavuutta pyrittiin parantamaan seuraamalla Yinin (2017) esittämiä
aineistonkeruun periaatteita, joista kolme ensimmäistä oli relevantteja tämän työn
osalta.
Ensimmäisen periaatteen mukaan tutkimuksessa tulee käyttää useampaa
todistelähdettä. Useamman todistelähteen käyttö puoltaa myös luonnostaan
tapaustutkimuksen pohjimmaista tarkoitusta, joka on saada syvällisempi ymmärrys
jostain ilmiöstä sen oikean elämän kontekstissa. Useamman todisteen yhteneminen
vahvistaa luottamusta löydöksien totuudenmukaisuudesta. (Yin 2017, 126–130.)
Toisen

periaatteen

tapaustutkimusraportista

mukaan
erillinen

kerätystä

aineistosta

tapaustutkimustietokanta.

tulee

säilyttää

Tietokanta

on

dokumentoitu ja organisoitu kokoelma kerätystä aineistosta sen raakamuodossa,
jota käyttäen kriittinen lukija voi muodostaa omat johtopäätöksensä. (Yin 2017,
130–134.)
Kolmas periaate painottaa todisteketjun ylläpitoa. Laadullisien menetelmien
tyypillinen ominaisuus on aineistonkeruun ja analyysin suoritus rinnakkain
toistuvana prosessina, jossa analyysi tuottaa uusia oivalluksia, jotka vuorostaan
ohjaavat uuden aineiston keruuta (Runeson & Höst 2008, 151). Todisteketjun
avulla lukijan tulisi voida seurata tutkimuksen todisteiden keruuta ohjanneita
vaiheita alun tutkimuskysymyksistä lopullisiin löydöksiin asti (Yin 2017, 134–
136).
Viimeinen periaate käsittelee sosiaalisesta mediasta kerätyn datan ongelmia, mutta
sellaista aineistoa ei tässä työssä käytetä.
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4.3

Käytännön toteutus

Tulevan järjestelmän vaatimusten keruu alkoi teemahaastatteluna, jonka runko
löytyy liitteestä 3. Kysymyksenasettelussa ja haastattelun toteutuksessa pyrittiin
noudattamaan muun muassa Bano ym. (2019) ohjenuoria vaatimuksien
hankinnasta. Haastattelun avulla pyrittiin selvittämään
-

miten yritys käyttää markkinapaikkaa,

-

mitä ongelmia markkinapaikan käyttöön on liittynyt,

-

mitä hyötyjä ohjelmistoratkaisulla tavoitellaan sekä

-

miten ohjelmistoratkaisua toivotaan pystyttävän käyttää.

Haastateltava

oli

yrityksen

hallituksen

puheenjohtaja,

joka

vastaa

markkinapaikkojen käytöstä ja on myös tällä hetkellä järjestelmää käyttävästä
kahdesta henkilöstä järjestelmän pääasiallinen käyttäjä. Haastateltavalla ei ole
teknistä taustaa, minkä vuoksi keskustelussa pyrittiin välttämään liian teknistä
kieltä. Haastattelu suoritettiin 10.4.2021 ja se kesti kokonaisuudessaan noin 35
minuuttia. Aineiston tarkkuuden parantamiseksi tilanteesta taltioitiin ääninauhoite,
joka hävitettiin litteroinnin jälkeen.
Korkean tason vaatimusten keräystä jatkettiin keskustelevana havainnointina.
Tarkkailun kohteena oli haastattelussa esiin tuodut yrityksen normaalit
liiketoimintaprosessit siinä muodossa, kun niitä oltiin nykyisellä järjestelmällä
suoritettu. Havainnoinnin tavoitteena oli saada parempi kuva käytetyistä
prosesseista, lähdejärjestelmän ja markkinapaikan vuorovaikutustilanteista sekä
niiden aikana esiintyvistä ongelmista. Yhteensä noin

tunnin kestoisen

havainnointisession ajaksi työtehtävien suorittajaa pyydettiin ajattelemaan ääneen.
Työskentelystä taltioitiin videotallenteita tarkempaa analyysia varten, jotka
hävitettiin analyysin jälkeen. Korkean tason vaatimusten keräyksen tuloksia on
esitetty luvussa 5.
Korkean tason vaatimusten keräyksen jälkeen alettiin selvittää tulevan järjestelmän
teknisiä vaatimuksia, joka toteutettiin pääasiassa analysoimalla integroitavien
järjestelmien ohjelmointirajapintojen julkisia verkkodokumentaatioita. Vaiheen
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tavoite oli kartoittaa integraatioratkaisun yhteentoimivuuden rakentamisen
toteutusmahdollisuuksia ja rajoitteita. Toissijaisen aineiston käytössä on
huomioitava, että siihen liittyy usein kysymyksiä mahdollisista vääristymistä (Yin
2017, 114). Tässä tapauksessa ohjelmointirajapintojen dokumentaatiot ovat
tarkoitettu kyseiseen palveluun integroiville kehittäjille implementaatiotason
ohjeiksi,

joten

niiden

integraatioratkaisun

tulisi

olla

toteuttamiseksi.

tarpeeksi

täsmällisiä

Dokumentaatioiden

ja

täydellisiä

tietoja

kuitenkin

täydennettiin ja varmistettiin havainnoimalla rajapintoja vasten suoritettujen
testipyyntöjen vastauksia. Systeemitason vaatimusten keräyksen vaiheista ja
tuloksista on kerrottu tarkemmin luvussa 6.
Vaatimusten keruun jälkeen työ eteni suunnittelun ja toteutuksen kautta
testaukseen, jossa prototyyppiä käytettiin hetken aikaa todellisessa ympäristössä
listauksien laatimiseen. Testi suoritettiin 25.4.2021 ja siitä taltioitiin videotallenne
sekä prototyypin tuottamia lokitietoja, joita analysoimalla integraatioratkaisua
voitiin arvioida. Prototyypin testauksesta ja tuloksista kerrotaan tarkemmin luvussa
8.
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5

NYKYINEN JÄRJESTELMÄ JA
INTEGRAATIORATKAISUN TARVE

Yrityksen myyntikanavat ovat tällä hetkellä Shopify, eBay ja Huuto.net. Shopifyn
verkkokauppa-alusta toimii yrityksen tuote- sekä tilaustietojärjestelmänä (jatkossa
myös lähdejärjestelmä). Tässä luvussa esitetään työssä toteutetun vaatimusten
keräyksen tuloksia tulevalle järjestelmälle, jonka tavoite on integroida Huuto.net ja
Shopify. Kaikki luvussa esitetyt tiedot perustuvat vaatimusten keräyksen aikana
toteutettuun

teemahaastatteluun

ja

sen

jälkeiseen

liiketoimintaprosessien

havainnointiin.
5.1

Nykyisen järjestelmän kuvaus

Informantin mukaan kaupan ylläpitoon markkinapaikalla liittyy useita eri tehtäviä:
”Siihen liittyy ihan olennaisesti tuotteiden listaus itse markkinapaikalle ja saldojen
ja muiden tietojen ylläpitoa. Tietysti pitää myös vastata asiakkaiden kyselyihin,
täyttää tilauksia ja toisinaan käsitellä palautuksia.” Integraatioratkaisun kehityksen
vuoksi tiedustelu keskittyi kuitenkin tilanteisiin, joissa tietoa siirretään
järjestelmästä toiseen.
Markkinapaikkojen

ja

lähdejärjestelmän

vuorovaikutus

perustuu

pääosin

manuaaliseen datansyöttöön palveluiden omien verkkosovellusten kautta.
Järjestelmien välisiä toistuvia vuorovaikutustilanteita tunnistettiin kolme:
1. Tuotteen listaus markkinapaikalle, eli myynti-ilmoituksen laatiminen
markkinapaikan tietojärjestelmään
2. Markkinapaikan tilauksen rekisteröinti tilaustietojärjestelmään
3. Markkinapaikan myynti-ilmoituksen päivitys tuotetietojärjestelmän tilan
muuttuessa kohteen osalta
Järjestelmiä käytetään pääsääntöisesti pöytäkoneella selainikkunat rinnakkain
asetettuna, mutta pienempiä päivitystehtäviä on suoritettu myös mobiililaitteella: ”
Käytännössä kaikki suoritetaan tietokoneella, mutta myös mobiililaitteella
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käyttäminen onnistuu. Kännykällä on esimerkiksi mahdollista korjata saldoja tai
vastaavaa pientä. Listausta ei mobiililaitteilla tehdä.” Ulkoisia apuohjelmia ei
näiden prosessien suorittamisen tukena käytetä. Järjestelmän käyttäjillä on samat
valtuudet.
5.1.1 Vuorovaikutustilanne 1: tuotteiden listaus
Tuotteen listaus tarkoittaa, että ” — tuote laitetaan myyntiin markkinapaikalle. Sille
laitetaan hinta, kuvat ja muut tuotetiedot, että saadaan tuote myyntiin —” ja se on
informantin mukaan yksi keskeisimmistä työtehtävistä.
Nykysysteemissä listaus tehdään siirtämällä tiedot kopioimalla ne yksi kerrallaan,
pääosin muuttumattomana, lähdejärjestelmästä markkinapaikan järjestelmään.
Tietoja voi toisinaan joutua muokkaamaan järjestelmien välisistä dataristiriidoista
johtuen: ”Yleensä ei tarvitse muuttaa mitään, mutta esimerkiksi meidän
kuntoluokitukset ja kategoriat eivät ole täysin samanlaisia [Huuto.netin kanssa],
joten niiden kohdalla joudutaan sovittelemaan. — joskus nimike on [Huuto.nettiin]
liian pitkä ja sitä pitää lyhentää, mutta muuten [tiedonsiirto suoritetaan]
käytännössä suoralla kopioinnilla.”
Useimmissa tapauksissa myynti-ilmoituksien luonti tapahtuu erissä, joissa yhdellä
istunnolla luodaan myynti-ilmoitus useammasta lähdejärjestelmän tuotteesta.
Havainnointisession aikana listatiin viisi tuotetta, joiden perusteella prosessi
noudattaa seuraavia vaiheita:
1. Markkinapaikalla myynti-ilmoituksen alustaminen ilmoituspohjalla
2. Tuotetietojen kopiointi lähdejärjestelmästä myynti-ilmoitukseen
3. Kuvien lataus lähdejärjestelmästä päätelaitteeseen, jonka jälkeen ne voidaan
ladata markkinapaikan myynti-ilmoitukseen
4. Seuraavalla sivulla myynti- ja toimitusehtojen asetus, hinnoittelu sekä
myynti-ilmoituksen aukiolon valinta
5. Myynti-ilmoituksen esikatselussa tietojen silmämääräinen tarkistus
6. Myynti-ilmoituksen julkaisu
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Listaushavaintojen yhteenvetona yhden tuotteen listaukseen käytetään keskimäärin
29 hiiren painallusta ja aikaa kuluu noin 1 minuutti ja 29 sekuntia. Listauksien
aikana voitiin havaita myös useita pieniä operointivirheitä ja yksi datansyöttövirhe.
5.1.2 Vuorovaikutustilanne 2: tilauksen hallinta
Kaikkia

tilauksia

seurataan

keskitetysti

tilaustietojärjestelmässä,

joten

markkinapaikan myyntitapahtuman tiedot tulee aina siirtää: ”Kun tuote menee
kaupaksi niin siitä saadaan yleensä ilmoitus sähköpostitse. Eli jos huomataan
vaikka, että saatiin Huuto.netissä tilaus, niin seuraavaksi mennään Shopifyhin,
syötetään tilaajan tiedot ja valitaan se tuote, joka ollaan myyty, ja luodaan tilaus,
jolloin varastosaldo päivittyy Shopifyhin. Sieltä voidaan sitten hoitaa homma
loppuun, kuten lähettää lasku asiakkaalle. Sitten voi vielä joutua tarkistamaan
toiselta markkinapaikalta, onko syytä käydä päivittämässä oikea varastosaldo
kyseisen tuotteen kohdalle.”
Prosessi on yksinkertainen, mutta manuaalisena tehtävänä se vie aikaa: ”Ei
oikeastaan [ole ongelmallista], mutta ne pitää manuaalisesti siirtää tai rekisteröidä
sinne Shopifyhin. Siihen menee runsaasti aikaa.”
Havainnointisession aikana tilanne demonstroitiin vain kerran, eikä prosessin eri
vaiheiden kestoista saatu tarkkoja mittauksia. Prosessi alkaa ilmoituksesta, jonka
markkinapaikka

lähettää

sähköpostilla.

markkinapaikan

järjestelmästä

ja

Käyttäjä

suorittaa

avaa

tilaushistorian

tilauksen

rekisteröinnin

lähdejärjestelmään. Tilaustietojen siirto tapahtuu manuaalisena datasyöttönä, johon
kuuluu havainnoinnin perusteella seuraavat vaiheet:
1. Markkinapaikalla ostotapahtumasivun avaaminen
2. Lähdejärjestelmässä tilaajan yhteystietojen kopiointi markkinapaikan
ostotapahtumasta lähdejärjestelmään
3. Lähdejärjestelmässä ostetun tuotteen lisääminen tilaukseen
4. Tilaustietojen silmämääräinen tarkistus ja tallennus
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Demonstroitu prosessi vastasi haastattelussa kuvailtua prosessia, mutta sitä ei viety
yhtä pitkälle kuin haastattelussa sanallisesti kuvailtiin.
5.1.3 Vuorovaikutustilanne 3: tuotetietojen ylläpito
Kolmantena vuorovaikutustilanteena informantti toi esiin myynti-ilmoitusten
päivittämisen, jolle tulee tarve, kun ”— tulee ilmoitus, että tuote on mennyt
kaupaksi tai esim. jos asiakkaalta tulee joku tarkentava kysymys, jolloin
huomataan, että tuotteen tiedot kaipaavat päivittämistä. Joskus listauksessa saattaa
tulla joku virhe, tai joku tieto unohtuu muuttaa listauspohjasta ja se huomataan vasta
myöhemmin.”
Myynti-ilmoitus voi vaatia päivitystä monista eri syistä, mutta tärkeimmäksi
tunnistettiin myyntitapahtuman yhteydessä tapahtuva tuotetietojärjestelmän
varastosaldon muuttuminen. Tämä voi tuottaa ongelmia, koska tieto ei päivity
järjestelmien välillä automaattisesti: ”— jos keskellä yötä joku päättää ostaa
tuotteen, jota on vain yksi kappale, niin siinä on riski, että joku muu ostaa sen
uudestaan toisella markkinapaikalla, jolloin tuote on myyty kahteen kertaan.”
Havainnoinnin aikana päivitystilanne demonstroitiin, mutta yksityiskohtaisempaa
mallinnettavaa prosessia ei ole, sillä se vaihtelee riippuen missä tilanteessa se
suoritetaan. Tehtävän keskeisimmät vaiheet ovat, että lähdejärjestelmän tietojen
muuttuessa kyseisten tuotteiden osalta tarkistetaan, onko tilauksen tuotteet
myynnissä markkinapaikalla. Jos tuote on markkinapaikalla, päivitetään myyntiilmoituksen tiedot vastaamaan lähdejärjestelmän tietoja.
5.2

Integraatioratkaisun tarve

Nykyisestä järjestelmästä voidaan tunnistaa useita ongelmia. Tällä hetkellä
markkinapaikkojen hallinnointiin kuluu runsaasti aikaa, kun kaikki operaatiot
täytyy suorittaa manuaalisesti. Manuaalinen datasyöttö on altis virheille, joita
voidaan joutua jälkikäteen korjaamaan, kun virheet itse huomataan tai niistä
huomautetaan. Ongelmia aiheuttaa myös järjestelmien tilan yhtenäisyyden ylläpito,

42

sillä tilaristiriitoja voi syntyä monista syistä myös normaalin toiminnan
seurauksena, kuten tuotetietojen päivityksen, varastosaldon muutoksen tai
myyntitapahtuman vuoksi. Tilaristiriidat voivat vuorostaan lisätä asiakkaiden
tukipyyntöjä ja tuotteiden ylimyyntiä. Lisäksi ongelmaksi voi tunnistaa keskitetyn
hallintajärjestelmän puutteen, kun tuotteiden tila täytyy käydä tarkistamassa kunkin
järjestelmän oman hallintapaneelin kautta, koska tapahtumien vaikutusta
markkinapaikoille listattuihin tuotteisiin ei nähdä lähdejärjestelmässä.
Ongelmien ratkaisemiseksi järjestelmäintegraatiolta toivottiin korkean tason
liiketoimintaprosessien automaatiota: ”— toivottava olisi sellainen [ratkaisu], että
Shopifyn kautta voitaisiin käytännössä yhdellä klikkauksella päättää, onko tuote
listattu markkinapaikalle vai ei.” Toisen markkinapaikan hallintaan on aiemmin
käytetty erillistä siirtotiedostoihin perustuvaa bulkkilistaustyökalua, mutta
itsessään sellainen työkalu ei riitä tyydyttämään kaikkia tarpeita: ”Se [bulkkilistaus]
olisi ihan hyvä ominaisuus, mutta se ei ratkaise sitä ongelmaa, että esim. saldot ynnä
muut ovat ajan tasalla. Se vain mahdollistaa sen, että voi listata useamman tuotteen
samanaikaisesti.”
Tarkemmalla onnistumiskriteerien tiedustelulla selvisi, että tärkeysjärjestyksessä
ratkaistavat ongelmat ovat:
1. tuotteiden listaus (”ehdottomasti tärkein”)
2. tilauksien rekisteröinti
3. varastosaldon synkronisointi
4. muiden tietojen synkronointi
Järjestelmäintegraation tavoite on siis käytännössä tehdä markkinapaikan
tietojärjestelmän olemassaolo käyttäjältä näkymättömäksi, mutta pienempiä
alatavoitteita voitiin myös tunnistaa sekä priorisoida. Haastattelussa nostettiin myös
esiin, että markkinapaikoilla myynti katsotaan niin hyödylliseksi, että vaikka
järjestelmäintegraatio ei onnistuisi, jatkettaisiin markkinapaikkojen käyttöä
nykyisen järjestelmän ongelmista huolimatta: ”Nähdään, että se hyöty siitä
lisämyynnistä on niin merkittävä, että markkinapaikkoja on syytä käyttää, vaikka
näitä ongelmia onkin.”
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6

INTEGROITAVAT KOHTEET

Integroitavien järjestelmien toimintamallien kartoitus tehtiin analysoimalla
integraatiokohteiden kehittäjädokumentaatiota sekä suorittamalla testipyyntöjä
rajapintoihin. Kartoituksella pyrittiin selvittämään mitä toimintoja järjestelmät
tukevat integraatioratkaisun toteuttamiseksi sekä mahdolliset rajoitteet niiden
rajapintojen käytössä.
6.1

Markkinapaikan toimintamallin kartoitus

Tietoa kerättiin markkinapaikan julkaisemista rajapinnan verkkodokumentaatiosta
(https://dev.huuto.net) sekä testipyynnöillä. Kartoituksella pyrittiin vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin:
a) Mikä on markkinapaikan tuotelistausmalli ja -prosessi?
b) Miten markkinapaikan listauksia koskevia tapahtumia seurataan ja miten
listauksia ylläpidetään?
c) Miten tietoa siirretään markkinapaikan järjestelmän ja asiakasohjelman
välillä?
d) Mitä rajoitteita rajapintaa käyttäville asiakasohjelmille on asetettu?
Kysymykset a) ja b) liittyvät suoraan yrityksen liiketoimintaprosessien
suorittamiseen. Kysymykset c) ja d) liittyvät rajapinnan käyttöön ja voivat
merkittävästi vaikuttaa siihen, miten prosessit voidaan käytännössä suorittaa
rajapinnan kautta. Tiedonhaku- ja dokumentointiprosessi suoritettiin seuraavalla
tavalla:
1. tutustu rajapinnan dokumentaation huolellisesti
2. kokoa prosesseihin liittyvät resurssit ja komennot
3. kokoa resurssien käsittelyyn tarvittavat valtuudet ja todennustavat
4. mallinna

käsiteltävien

oheiskomponentteineen
5. mallinna tutkittavat prosessit

resurssien

rakenne

niihin

liittyvine
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6. dokumentoi resursseihin ja toimintoihin liittyvät suorituskohtaiset
käyttörajoitteet
Prosessi toistettiin useamman kerran, kunnes dokumentaatiosta ei ilmennyt mitään
uutta ja mallit olivat tarkasti dokumentoitu. Vastaukset kaikkiin kysymyksiin
pyrittiin esittämään tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta lukija voi myös itse
muodostaa

hyvän

kuvan

järjestelmän

toimintamallista.

Kuitenkaan

implementaatioyksityiskohdiksi katsottavia tietoja – kuten listaa rajapinnan
pyyntöjen kentistä, niiden tyypeistä sekä muodoista – ei esitetä, elleivät ne ole
tarkasteltavien

prosessien

ymmärtämisen

kannalta

oleellisia.

Täsmällistä

määritelmää tästä rajasta ei kuitenkaan voi antaa, vaan valinta perustuu lopulta
tekijän henkilökohtaiseen harkintaan kustakin tapauksesta. Prosessia ohjanneita
päätösvaiheita on kirjattu liitteeseen 1.
6.1.1 Markkinapaikan ohjelmointirajapinta
Markkinapaikkaan integroitumiseen on saatavilla HTTP-pyynnöillä käsiteltävä
RESTful-arkkitehtuuria mukaileva JSON-perustainen ohjelmointirajapinta, joka
tarjoaa laajasti toiminnallisuuksia markkinapaikan käyttöön. Rajapintaa tutkiessa
käytetään rajapinnan uusinta versiota, joka tutkimuksen toteutushetkellä on versio
1.1.
Rajapinta sijoittuisi Richardsonin RESTful-kypsyysmallin mukaan toiselle tai
kolmannelle tasolle. Resurssien URI on hierarkkinen ja toteutettavan toiminnon
määrittelee pyynnön URI ja metodi. Rajapintaan kohdistuvien pyyntöjen vastaukset
palautetaan aina JSON muodossa ja pyyntöihin liitettävä data Uniform Resource
Locator -parametreihin (URL) ja/tai JSON-koodattuna pyynnön kehossa.
Poikkeuksena on käyttöavaimen pyyntö ja kuvan lisääminen, joista kerrotaan
myöhemmin. Vastaukset sisältävät URL-linkkejä toisiin resursseihin. Rajapinta
toimii

pääsääntöisesti

synkronisesti,

eli

pyynnöt

vahvistetaan

palvelun

liiketoimintasääntöjä vasten heti ja palautteen mahdollisista puutteista tai virheistä
saa suoraan pyynnön vastauksena.
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Rajapinnan käyttörajoitteista kerrottiin rajapinnan käyttöehdoissa. Rajapinnan
kautta haettua sisältöä ei saa säilyttää, mutta suorituskyvyn parantamiseksi sisällön
saa varastoida välimuistiin vuorokaudeksi. Pyyntökohtaisista käyttörajoitteita ei ole
täsmennetty, vaan kielletään vain ”ylenmääräinen” käyttö. (ePrice e.)
6.1.2 Markkinapaikan listausmalli
Rajapinnassa on tuki useiden eri resurssien hallintaa, kuten käyttäjien jättämien
myynti-ilmoitusta koskevien kysymysten lukemiseen ja myyjän vastauksien
kirjoittamiseen. Tässä osassa esitetty malli ei ole esitys markkinapaikan sisäisestä
tietomallista, vaan mallissa esitetään rajapinnan kautta käsiteltävien resurssien
esitysmuotojen yhteyksiä ja niiden sisältämiä tietoja rajattuna ainoastaan niihin
osiin,

jotka

olivat

merkityksellisiä

yrityksen

liiketoimintaprosessien

suorittamiseksi. Malli on johdettu liitteestä 2 löytyvistä pyynnöistä sekä niiden
dokumentoiduista että havainnoiduista vastauksista.
Markkinapaikan rajapinnan kautta voi listata tuotteita joko kiinteähintaisena tai
huutokauppana. Molemmat myyntitavat perustuvat samaan yksinkertaiseen
listausmalliin (kuva 7), mutta riippuen minkä myyntitavan valitsee, täytyy myyntiilmoitukseen toimittaa eri tietoja. (ePrice b.) Rajapinnan pyynnöistä ja niiden
kentistä johdettu listausmalli sisältää ainoastaan kaksi myyjän itse hallinnoimaa
myynti-ilmoitusta koskevaa komponenttia: artikkeli ja kuva.

Kuva 7 ER-kaavio Huuto.net:in myynti-ilmoituksen esitysmallin komponenteista harakanvarvasnotaatiolla

Markkinapaikan listausmallin ydin on artikkeli (item). Se sisältää kaikki myyntiilmoitukseen tarvittavat tiedot, kuten tuotekuvauksen, hinnan, toimitukseen liittyvät
tiedot, maksutiedot sekä erilaiset myynti-ilmoituksen hallintatiedot. Nämä tiedot
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annetaan pyynnöissä suoraan arvoina, eli ne eivät ole viittauksia johonkin toiseen
järjestelmästä

löytyvään

hallittavaan

resurssiin.

Poikkeuksen

tähän

on

tuotekategoria, joka täytyy valita markkinapaikan sisäisestä kategoriapuusta ja
antaa muiden tietojen mukana kategoriatunnuksena artikkelia käsitellessä.
Myynti-ilmoituksen tilaa markkinapaikalla ohjaa artikkelin tilakenttä, joka voi olla
kuudessa eri tilassa: draft, preview, open, closed, disabled ja waiting.
Listausprosessin kannalta olennaiset tilat ovat neljä ensimmäistä. draft-tilassa
resurssille annettuja tietoja ei tarkisteta, eli se voi olla keskeneräinen. Resurssin
tiedot tarkistetaan vasta siirtyessä preview-tilaan, jolloin mahdolliset puutteet
raportoidaan pyynnön vastauksena. Listaus julkaistaan päivittämällä resurssi
published-tilaan. Listauksen tulee aina olla preview-tilassa ennen julkaisua. Listaus
suljetaan päivittämällä resurssi closed-tilaan. (ePrice b, c.)
Toinen myyjän itse hallitsema komponentti on kuva (image). Kuvia voi lisätä useita
ja niitä operoidaan artikkelista erillisenä. Kuvia käsitellään aina artikkelin
alaresurssina, joten ne ovat tiukasti kytkettyjä.
Käyttäjä on markkinapaikkaan rekisteröity käyttäjä (user), eli myyjä ja/tai asiakas.
Käyttäjäresurssi sisältää muun muassa tiedot asiakkaan postitustiedoista, kun
käyttäjä on ostanut resurssia pyytävän myyjän kohteen.
Tilauksia kuvataan ostosresurssilla (purchase). Ostos sisältää muun muassa yhden
myyntitapahtuman ostetun lukumäärän, kokonaishinnan ilman toimituskuluja sekä
viittauksen asiakkaaseen.
6.1.3 Markkinapaikan tuotelistausprosessi
Tuotteen listaus on moniosainen prosessi, jossa rajapintaan tulee tehdä useita
pyyntöjä. Numeroidut pyynnöt viittaavat liitteestä 2 löytyviin pyyntöihin. Myyntiilmoituksen tekemiseen ei ole yhtä ainoaa tapaa, vaan sen voi suorittaa sen monella
eri tyylillä tarpeidensa mukaisesti. Prosessin havainnollistamiseksi esitetään
suoraviivainen tapa (kuva 8).
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Minimissään ja tyhjästä aloittaessa uuden myynti-ilmoituksen voi luoda kahdella
pyynnöllä. Ensimmäisellä pyynnöllä luodaan uusi artikkeli suoraan preview-tilassa
(pyyntö 1), jonka jälkeen myynti-ilmoitus luodaan päivittämällä artikkeli julkiseksi
(pyyntö 2). Käytännössä kuitenkin listauksille lisätään yleensä myös kuvia, jolloin
pyyntöjen määrä kasvaa vähintään kuvien lukumäärän verran, sillä kuvat tulee
lisätä erillisillä pyynnöillä (pyyntö 5). Kuvat vaativat viittauksen artikkeliin, joten
ne voidaan lisätä vasta kun artikkeli on luotu ja sen artikkelitunnus tiedetään.
Lisäksi tietoja voidaan prosessin aikana päivittää päivityspyynnöillä (pyyntö 2).

Kuva 8 Aktiviteettikaavio markkinapaikan yksinkertaistetusta tuotelistausprosessista

6.1.4 Markkinapaikan myynti-ilmoituksen ylläpito
Markkinapaikan myynti-ilmoitusten ylläpito hoidetaan saman rajapinnan kautta.
Komponentteja käsittelevät pyynnöt yksilöidään markkinapaikan generoiman
tunnuksen avulla, joten niistä tulee pitää kirjaa myöhäisempien operaatioiden
suorittamiseksi. Palvelussa ei ole tukea erilaisten tapahtumien seurannalle
takaisinkutsujen avulla. Komponenttien tilan voi tarkistaa GET-pyynnöillä, mutta
testipyyntöjen vastauksia havainnoimalla huomattiin, että saatu vastaus ei
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välttämättä ole tilan uusin versio, mikä voi johtua esimerkiksi järjestelmän
välimuistin käytöstä.
Myynti-ilmoituksen ainoa päivitettävä resurssi on artikkeli ja sen päivittämiseen on
saatavilla vain yksi artikkelin ylikirjoittava pyyntö (pyyntö 2). Kuvia, jotka
esitetään rajapinnan käyttäjille erillisinä resursseina, ei voi päivittää, vaan
muutoksien tekemiseksi vanha kuva poistetaan (pyyntö 7) ja uusi lisätään (pyyntö
5). Tilakenttää lukuun ottamatta julkaistun myynti-ilmoituksen tietoja ei voi
ainakaan dokumentoidun rajapinnan kautta päivittää.
6.1.5 Markkinapaikan tilauksien hallinta
Markkinapaikan tilaukset voidaan noutaa käyttäjäresurssin kautta GET-pyynnöllä
(pyyntö 10), joka palauttaa oletuksena käyttäjän listaamat tuotteet sivuina.
Pyyntöön voi kuitenkin lisätä valinnaisia URL-parametreja, joiden avulla palautetut
tuotteet voidaan rajata ainoastaan myytyihin ja suljettuihin listauksiin sekä järjestää
myyntitapahtuman ajankohdan mukaan. Lisätietoa tilauksesta saadaan noutamalla
artikkelin ostot (pyyntö 9), jonka vastaus sisältää URL:n asiakasresurssiin. Viimein
ostosresurssista saadun viittauksen avulla voidaan hakea asiakkaan tiedot toimitusta
varten (pyyntö 11). Tilauksiin liittyviä kirjottavia pyyntöjä ei ole.
6.1.6 Markkinapaikan pyyntöjen valtuutus
Markkinapaikalla resurssien lukeminen on pääsääntöisesti sallittu ilman
minkäänlaisia valtuuksia. Poikkeuksena tähän on osa käyttäjän omista tiedoista,
kuten asetukset. Kirjoittavat toiminnot, eli lisääminen, muokkaaminen ja
poistaminen, ovat suojattuja toimintoja, joiden suorittamiseksi pyyntöjen mukana
tulee toimittaa käyttöavain. Suojattuja resursseja ei ole jaettu eri asteisilla
suojauksilla, vaan samalla käyttöavaimella saa pääsyn kaikkiin käyttäjän
resursseihin.
Käyttöavaimen saa hankittua yksinkertaisella käyttäjätunnukseen ja salasanaan
perustuvalla

valtuutusprosessilla.

Asiakasohjelma

tekee

POST-pyynnöllä
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/1.1/authentication polkuun. Pyynnön kehossa tulee antaa asiakkaan käyttäjätunnus
ja salasana URL-koodattuna. Vastaus palautetaan JSON-koodattuna ja se pitää
sisällään käyttöavaimen sekä aikaleiman, jolloin avain vanhenee. Suojattuja
resursseja käsitellessä tämä käyttöavain tulee antaa pyynnön X-HuutoApiTokenotsakkeessa. (ePrice a.)
Jos suojattua resurssia yrittää käsitellä ilman kelvollista käyttöavainta, palauttaa
palvelu virheviestin statuskoodilla 403.
6.2

Lähdejärjestelmän integraatiomahdollisuuksien kartoitus

Tiedot

kerättiin

https://shopify.dev

sivustolta

huhtikuun

2021

aikana.

Dokumentaation tutustumalla pyrittiin selvittämään, millaisia rajapintoja yrityksen
liiketoimintaprosessien suorittamiseen on olemassa ja mitä rajoitteita rajapintaa
käyttäville asiakasohjelmille on asetettu. Tiedonhakuprosessi oli seuraava:
1. tutustu dokumentaation huolellisesti
2. kokoa prosesseihin liittyvät resurssit ja komennot
3. kokoa resurssien käsittelyyn liittyvät tunnistautumisehdot ja -tavat
4. dokumentoi resursseihin ja toimintoihin liittyvät suorituskohtaiset
käyttörajoitteet
6.2.1 Lähdejärjestelmän ohjelmointirajapinnat
Shopify

tarjoaa

kehittäjille

useita

ohjelmointirajapintoja

alustan

toiminnallisuuksien laajentamiseksi. Myyntikanavaintegraation kannalta relevantit
rajapinnat ovat Admin API ja Storefront API.
Admin API on pääasiallinen rajapinta alustan kanssa vuorovaikutukseen. Se tarjoaa
laajamittaisen pääsyn kaupan informaation lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä
alustan toiminnallisuuksien lisäämiseen sovelluksina ja laajennospisteinä.
Rajapinta on saatavana GraphQL-versio sekä Richardsonin kypsyysmallissa toisen
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tason RESTful-versio. Kummassakin rajapinnassa kaikki pyynnöt todennetaan ja
niiden käyttöön liittyy suorituskohtaisia rajoitteita. (Shopify a.)
Storefront API:n tarjoaa lisätoiminnallisuuksia tuotteiden myyntiin verkkokaupan
ja myyntipisteen ulkopuolella. Rajapinnan kautta kaupan tuoteinformaatiota voi
lukea ilman todennusta. Rajapinta on saatavana vain GraphQL versiona. (Shopify
e.)
6.2.2 Lähdejärjestelmän integroitumispisteet
Rajapintaa voi käyttää kolmen tyyppiset sovellukset: julkinen, mukautettu ja
yksityinen. Taulukossa 7 on verrattu kriteerejä sovellustyypin valinnalle.
Päällimmäinen valintaan vaikuttava tekijä on sovelluksen kohde ja sovellukselta
vaadittavat ominaisuudet. Shopify tukee myös erilaisia integroitumistapoja juuri
myyntikanavasovelluksille,

jotka

haluavat

käyttää

alustan

tarjoamia

kassapalveluita, mutta niille on asetettu erilaisia vaatimuksia (Shopify c).
Taulukko 7 Shopify sovellustyypit (Shopify b)

Kriteeri

Julkinen

Mukautettu

Yksityinen

Kohde

Monta kauppaa

Räätälöity
yhdelle

Räätälöity
yhdelle

Todennus

OAuth 2.0

OAuth 2.0

Basic HTTP

Hallinta

Partner
Dashboard

Partner
Dashboard

Kaupan Admin

Sovelluskauppa

Kyllä

Ei

Ei

Sovelluslaajennokset

Kyllä

Kyllä

Ei

Upotus Adminiin

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Myyntikanavarajapinnat Kyllä
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6.2.3 Lähdejärjestelmän käyttöoikeudet ja pyyntöjen todentaminen
Sovellukselta vaadittu todennustapa riippuu sen sovellustyypistä. Mukautettujen ja
julkisten sovelluksien pyynnöt todennetaan OAuth2.0-menetelmällä saadulla
käyttöavaimella. Yksityiset sovellukset voivat todentaa pyyntönsä Basic HTTPtodennuksella.

Jokaiseen

tunnistautumismenetelmään

liittyy

resurssien

tyyppikohtaiset käyttöoikeudet, jonka määrittää käyttöavaimen luonnin yhteydessä
asetettava scope-parametri. Käyttöoikeuden voi antaa kirjoittamiseen ja
lukemiseen, tai rajata sen ainoastaan lukemiseen.
6.2.4 Lähdejärjestelmän rajapinnan käyttörajoitteet
Rajapinnan käytölle on asetettu erilaisia suorituskohtaisia käyttörajoitteita, jotka on
dokumentoitu taulukkoon 8. Rajoitteet toimivat Leaky Bucket-algoritmilla, jonka
parametrit riippuvat rajapinnan ja kaupan tyypistä (Shopify d). Taulukossa Shopify
PLUS-kauppojen rajoitteet ovat suluissa.
Taulukko 8 Shopify käyttörajoitteet (Shopify d)

Rajapinta

Laskentaperuste

Yläraja

Emissio

GraphQL

Hakukohtainen

1000 pistettä

50 (100) pistettä/s

RESTful

Pyyntökohtainen

40 (80) pyyntöä

2 (4) pyyntöä/s

6.3

Integraatiokohteiden yhteensopivuus

Molemmat palvelut tukevat kaupankäynnin ja tapahtumien yksityiskohtaista
hallintaa rajapinnan läpi. Molemmat rajapinnat käyttävät tyypillisiä wwwsovelluspalveluiden teknologioita vuorovaikutuksen toteuttamiseen; tiedonsiirto
perustuu asiakas-palvelin-mallin tiedonsiirtoon käyttäen HTTP:ta, rajapinnat
mukailevat RESTful-arkkitehtuuria (Shopify tarjoaa myös GraphQL rajapinnan) ja
molemmat käyttävät tietojenvaihtoformaattina JSONia. Järjestelmät käyttävät
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kuitenkin eri todennusmenetelmiä, niitä koskevat eri suoritekohtaiset rajoitteet ja
informaatio on mallinnettu eri tavoin.
Järjestelmien

samankaltaisuudet

loppuvat

kommunikaatiokerrokseen,

sillä

tietomallit ja resurssien esitysmuodot ovat hyvin erilaiset. Syntaksisia
dataristiriitoja on useita, kun käytännössä kaikki tiedon esitysmuotojen attribuutit
ovat nimetty eri tavoin. Toisaalta samaa tietoa kuvaavat attribuutit käyttävät pitkälti
samoja datatyyppejä. Semanttisia dataristiriitoja ei järjestelmien välillä juuri
esiinny, mikä johtuu myös siitä, että datan sisällön määrää pitkälti alustaa ja
markkinapaikkaa käyttävä yritys itse. Intensionaalisia ristiriitoja oli taas useita.
Markkinapaikan myynti-ilmoitus on kokonaisvaltainen ja sisältää tuotetta
kuvaavien

tietojen

lisäksi

myös

myynti-ilmoituksen

hallintatietoja

sekä

kauppaehdot. Jokainen myynti-ilmoitus on itsenäinen kokonaisuus eikä yhteisiä
tietoja ole. Markkinapaikan myynti-ilmoitus ei tue strukturoituja tuotetietoja, joita
lähdejärjestelmään voi asettaa metakenttien ja tagien muodossa. Markkinapaikalla
ei ole myöskään käsitettä tuotevariaatioista, kun taas lähdejärjestelmässä kaikki
tuotteet ovat variaatioita. Lähdejärjestelmässä ei ole varsinaista tietomallin
määräämää

tuotekategoriaa,

mutta

markkinapaikalla

kategorialla

on

pakollisuusmääre. Lisäksi eheysrajoitteet eroavat esimerkiksi tuotenimikkeen
pituuden suhteen.
Kaikista järjestelmien välisistä dataristiriidoista huolimatta, on lähdejärjestelmän
tietomallista sopivin muunnoksin saatavilla kaikki markkinapaikan myyntiilmoitukseen lisättävät tuotekohtaiset tiedot, joten yhteensovitus on mahdollista.
Myynninhallinnan kannalta oleellinen havainto on, että molemmissa järjestelmissä
on käsite tilauksista, ja molemmat tukevat niiden käsittelyä rajapinnan läpi,
vaikkakin markkinapaikan tarjoamat operaatiot ovat rajoitetummat. Yhdistelemällä
eri resurssien tietoja, saadaan markkinapaikan myynnistä kuitenkin kerättyä
tarpeeksi tietoja tilaustietojärjestelmään rekisteröitäväksi tilaukseksi.
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7

TOTEUTETTU INTEGRAATIORATKAISU

Ratkaisun korkean tason arkkitehtuuri perustui luvussa 2.4 esitettyyn yleiseen
integraatioratkaisuun. Toteutettu ratkaisu on prototyyppi, jolla suunnitellun
toimintamallin kelpoisuutta voidaan arvioida.
7.1

Prototyypin toimintamalli

Järjestelmän

tilan

ja

dataristiriitojen

hallinnassa

käytettiin

ajatusta

yhdensuuntaisesta tiedonkulusta, jossa tilamuunnosten kautta järjestelmän alemmat
osat päivitetään ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella, ja ylempien osien tilaan
voidaan vaikuttaa alempien järjestelmien tapahtumien seurauksena (kuva 9).
Lähdejärjestelmän tuotetietojen tilaa pidetään totuutena, johon kaikkien muiden
komponenttien tila perustuu.

Kuva 9 Integraatioratkaisun tilamuunnokset lähdejärjestelmästä markkinapaikalle ja päinvastoin

Tilamuunnoksia voidaan seurata noutamalla tietyin väliajoin tuoreet tiedot
lähdejärjestelmästä

sekä

rekisteröimällä

takaisinkutsut

resurssien

päivitystapahtumille. Tilamuunnos voi olla esimerkiksi olemassa olevan tuotteen
varastosaldon muutos tai uuden tuotteen lisäys. Tapahtuma voi olla esimerkiksi
markkinapaikan myyntitapahtuma tai myynti-ilmoituksen tilapäivitys.
7.1.1 Listauksien hallinta
Jokaisesta markkinapaikalle listattavasta tuotteesta laaditaan integraatioratkaisun
sisäinen välimuoto, joka toimii totuutena markkinapaikan myynti-ilmoitukselle
(kuva 10). Käännös lähdejärjestelmän totuudesta välimuotoon on mahdollisimman
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pitkälle

automatisoitu.

markkinapaikan

Rakennuksen

myynti-ilmoituksia

jälkeen

koskevia

välimuoto
sääntöjä

tarkistetaan

vasten,

jolloin

yhteensopivuusongelmat voidaan välittömästi huomata ja ongelmista voidaan myös
joustavasti ja nopeasti raportoida käyttäjälle. Koska välimuoto toimii totuutena
markkinapaikalle, voidaan myynti-ilmoitukselle tehtävät muutokset johtaa
välimuodosta. Jos välimuoto ei muutu käännöksen jälkeen, ei markkinapaikalle
listattua myynti-ilmoitusta tarvitse muuttaa. Jos uusi välimuoto eroaa vanhasta,
luodaan uusi tehtävä myynti-ilmoituksen synkronisoimiseksi. Välimuodon voi
rakentaa

myös

artikkeliresurssista,

toiseen

suuntaan,

mikä

mahdollistaa

eli

markkinapaikalta

olemassa

olevan

pyydetystä

listauksen

ja

integraatioratkaisun tilan vertailun sekä olemassa olevan myynti-ilmoituksen
yhdistämisen lähdejärjestelmän tuotteeseen. Vertailun avulla voidaan rakentaa
systeemi, joka selvittää tilaristiriitoja itsenäisesti järjestelmien autonomiasta
huolimatta.

Kuva 10 Myynti-ilmoituksen rakennus käännöksin lähdejärjestelmän tiedoista

Vuorovaikutuksen monivaiheisuuden hallintaan, vikasietoisuuden parantamiseksi
sekä suoritusrajoitteiden noudattamiseksi käytettiin konseptia tehtävistä ja
tehtäväjonosta (kuva 11). Järjestelmän prosessit suoritetaan tehtävinä, jotka voivat
koostua osatehtävistä. Korkean tason tehtävä vastaa jotain liiketoimintaprosessia,
kuten myynti-ilmoituksen julkaisu tai sulkeminen. Osatehtävät vastaavat
pienempää mahdollisesti epäonnistuvaa operaatiota, kuten statuksen päivitystä,
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kuvan lisäystä tai poistoa. Järjestelmän vikasietoisuutta voidaan lisätä seuraamalla
tehtävien toteutumista ja määrittelemällä jokaisen tehtävän kohdalla toimintamalli
virheestä palautumiseen. Lisäksi tehtävien käsittelynopeutta säätämällä voidaan
noudattaa markkinapaikan suoritekohtaisia käyttörajoitteita. Keskitetyn moottorin
avulla voidaan koko operaatio myös tarvittaessa keskeyttää, mikäli suoritusta ei
voida jatkaa ilman käyttäjän väliintuloa esimerkiksi vaihtuneiden valtuuksien
vuoksi.

Kuva 11 Prototyypin tehtäväjono ja suoritusmoottori

Tilan yhtenäisyyden ylläpidon helpottamiseksi tehtäväjonolle määritettiin
eheysrajoite, että jokaista tuotetta kohden voidaan jonoon asettaa vain yksi tehtävä.
Eheysrajoitteet pitävät huolen siitä, että samaa tuotetta ei vahingossa olla
esimerkiksi sulkemassa ja päivittämässä samaan aikaan. Jokaiselle tehtävälle
voidaan antaa myös prioriteetti, jolloin tärkeämmät tehtävät suoritetaan ennen
muita jonon ollessa pitkä. Toteutetussa ratkaisussa vain yksi tehtävä on
suorituksessa

kerrallaan,

joka

edesauttaa

rajapinnan

suoriterajoitteiden

noudattamisessa. Mikäli järjestelmän haluttaisiin toimivan nopeammin ja
rajapinnan suoriterajoitteet sen sallisivat, voitaisiin useampaa tuotetta helposti
prosessoida rinnakkain.
7.1.2 Tilauksien hallinta
Myynti-ilmoituksen elinkaarta (kuva 12) havainnoimalla huomattiin, että
ostotapahtuman (jossa tuotetta myydään vähemmän kuin on saatavilla) seurauksena
myynti-ilmoituksesta luodaan toinen ilmoitus. Alkuperäisen myynti-ilmoituksen
varastosaldo päivittyy, mutta ostotiedot löytyvät uudesta myynti-ilmoituksesta.
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Alkuperäisen ja uuden myynti-ilmoituksen välillä ei ole viittausta, millä on vaikutus
siihen, miten integraatioratkaisu voi pitää kirjaa järjestelmään luotujen entiteettien
välillä.

Kuva 12 Markkinapaikan ostotapahtuman johdosta seuraava myynti-ilmoituksen replikointi

Toinen haaste löytyi lähdejärjestelmän puolelta. Lähdejärjestelmässä tilaukset ovat
joko varianttitilauksia tai kustomoituja tilauksia. Varianttitilauksessa rivikohdat
saavat tietonsa variantista, eikä tietoja, kuten hintaa, voi muuttaa. Näin ollen
varianttitilauksessa kustomoidun tai ei ajan tasalla olevan myynti-ilmoituksen
tilausta rekisteröitäessä tiedot eivät täsmäisi. Kustomoidussa tilauksessa yhteyttä
varianttiin ei ole, eikä siten myöskään variantin varastosaldoon, joten varastosaldo
ei

päivity

automaattisesti

tilauksen

rekisteröinnissä.

Toisaalta

koska

ostotapahtuman yhteydessä viittaus varianttiin voi kadota, ei varianttitilaus ole
välttämättä

muutenkaan

vaihtoehto.

Kompromissina

integraatioratkaisun

ensimmäisessä versiossa päädyttiin rekisteröimään tilaukset mukautettuina
tilauksina, eikä viittauksia markkinapaikan myynnin ja variantin välillä pyritty
ylläpitämään.
Markkinapaikan tilauksien rekisteröintiin kokeiltiin tietyin väliajoin toistuvaa
ajastettua suoritusta. Järjestelmä käy noutamassa tietyin väliajoin listan tilin
myynneistä (sulkeutuneet ja myydyt listaukset). Uudet myynnit tallennetaan
järjestelmään ja niille luodaan uusi rekisteröintitehtävä. Rekisteröintitehtävä noutaa
ensin myynti-ilmoituksen ostot, jota kautta voidaan noutaa asiakkaan tiedot. Lisäksi
tulee noutaa itse myynti-ilmoitus, josta hankitaan lisätietoa, kuten sovittu
toimitusmaksu. Haetuilla tiedoilla voidaan viimein rakentaa Shopifyn järjestelmään
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toimitettava tilausluonnos, johon viittaus säilytetään integraatioratkaisussa. Näin
sovelluksen kautta pääsee suoraan siirtymään markkinapaikan tilaukseen ja siitä
rekisteröityyn

lähdejärjestelmän

tilaukseen.

Tilauksien

rekisteröinnin

ajantasaisuuteen voi myös vaikuttaa muuttamalla ajastetun suorituksen väliaikaa.
7.2

Prototyypin rakenne

Prototyypin

arkkitehtuuri

perustui

luvussa

2.4

esitettyyn

yleiseen

integraatioratkaisumalliin, mutta se on jaettu korkeammalla tasolla vielä kuvan 13
mukaisesti integraatioprosesseja suorittavaan ydinosaan ja ulkoisia syötteitä
vastaanottavaan

www-osaan.

Integraatioratkaisun

kommunikaatiopalvelut,

muunnospalvelut sekä prosessinhallinta sijaitsee ydinosassa. Esityspalvelut
toteutettiin verkkokauppa-alustaan upotettavana verkkosovelluksena ja sijaitsee siis
www-osassa. Www-osaan kuuluu myös integraatioratkaisun oma HTTP-pyyntöjä
vastaanottava rajapinta lähdejärjestelmän takaisinkutsujen käsittelemiseksi.

Kuva 13 Integraatioratkaisun komponentit ja tiedonkulku
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Kuvassa esitettyjen komponenttien tarkemmasta tehtävienjaosta on kerrottu
taulukossa

9.

Komponentit

havainnollistavat

ratkaisun

korkean

tason

tehtävienjakoa, mutta itse implementaatiossa ne koostuvat useammista pienempiä
tehtäviä hoitavista moduuleista ja funktioista.
Taulukko 9 Integraatioratkaisun käsitteelliset komponentit

Komponentti

Komponentin tehtävä

Tilaustuoja

Noutaa markkinapaikan tilaukset ja tekee uusille tilauksille
rekisteröintitehtävän.

Tilausviejä

Suorittaa tilauksien rekisteröintitehtävän täydentämällä
tilauksen tiedot ja tallentamalla sen lähdejärjestelmään.

Tuotetuoja

Noutaa ja tallettaa tuotetiedot lähdejärjestelmästä.
Tuotetietojen päivitys suoritetaan ajastettuna toimintona.

Listausmoottori

Suorittaa markkinapaikan myynti-ilmoituksen
synkronointitehtäviä väliesitysmuotojen perusteella.
Sisältää listausrakentajan, joka koostaa lähdejärjestelmän
tuotteesta välimuodon käyttäjän määrittämien sääntöjen
mukaisesti.

Huutoadapteri

Markkinapaikan tiedonsiirto ja muunto
integraatioratkaisulle sopivaan muotoon. Uusii
käyttöavaimen, mikäli se on vanhentunut.

Shopifyadapteri

Lähdejärjestelmän tiedonsiirto ja muunto
integraatioratkaisulle sopivaan muotoon.

Webhook API

Vastaanottaa tapahtumia lähdejärjestelmän
tuotetapahtumista.

Käyttöliittymä

Verkkosovelluksen käyttöliittymä. Toimii rajapintana
järjestelmän ja käyttäjän välillä.

Koko järjestelmä rakennettiin Elixir-ohjelmointikielellä (https://elixir-lang.org)
hyödyntäen

Phoenix-verkkokehystä

(https://www.phoenixframework.org).

Kyseiset teknologiat soveltuvat hyvin luotettavan systeemin rakennukseen, jossa
täytyy käsitellä useista eri tietolähteistä saapuvaa data ja organisoida monia
samanaikaisia prosesseja.
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7.3

Prototyypin käyttöliittymä

Työn verkkokauppa-alusta tukee verkkosovelluksien upottamisen kaupan omaan
hallintajärjestelmään, eli Adminiin (Shopify b). Koska ratkaisun tavoitteena oli
keskitetty

hallintajärjestelmä,

käytettiin

tätä

ominaisuutta

hyödyksi

esityspalvelujen toteuttamiseksi. Sovelluksen pystyy rakentamaan luvun 6.2.2
mukaisesti kolmena eri sovellustyyppinä: julkisena, mukautettuna, tai yksityisenä.
Työssä sovellustyypiksi valikoitui mukautettu sovellus, jonka valinnan edut olivat,
että
-

sovellusta voi käyttää suoraan Shopify Administa,

-

sovellukselle voidaan määrittää laajennospisteitä, joiden kautta liikkuminen
sovelluksen ja Adminin muiden osioiden välillä on mahdollisimman
vaivatonta, ja

-

järjestelmän

ollessa

vasta

prototyyppi,

ei

sitä

tarvitse

laittaa

sovelluskauppaan ja käydä läpi hyväksyntäprosessia.
Mukautetun sovellustyypin valinnan huonot puolet olivat, että
-

sillä on yksityistä sovellusta monimutkaisempi valtuuttamismenetelmä ja

-

sovellus ei voi käyttää myyntikanavarajapintaa, joka on saatavilla
ainoastaan julkisille sovelluksille.

Lisäksi valintaan vaikutti myös se, että mikäli myöhemmin tarvitaan tarkempaa
pääsynvalvontaa

tai

halutaan

siirtyä

julkiseen

sovellukseen

myyntikanavasovelluksille tarkoitettujen rajapintojen käyttämiseksi, voidaan
siirtymä toteuttaa yksityistä sovellusta helpommin.
Esityspalvelun käyttöliittymässä jäljiteltiin Shopifyn Polaris-komponenttikirjaston
tyyliä sekä käytäntöjä, sillä sovellusta käytetään Adminin sisällä eikä yhtenäistä
käyttökokemusta haluttu rikkoa. Käyttöliittymässä on taulukon 10 mukaiset
näkymät, jotka tarjoavat nopean pääsyn tietojen tarkasteluun ja toimii portaalina eri
järjestelmien resursseihin. Kuvia käyttöliittymän näkymistä löytyy liitteestä 4.
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Taulukko 10 Uuden järjestelmän näkymät ja funktiot

Näkymä

Funktio

Tuotehaku

Tuotteiden haku ja selaus. Toimii myös yleiskatsauksena
markkinapaikan, synkronisaation sekä listausvalmiuden
tilasta. Valitsemalla listan tuotteita voidaan myös suorittaa
useamman listauksen julkaisu tai sulkeminen
bulkkitoimintona.

(liite 4 kuva 14)

Myynti-ilmoitus Yhden tuotteen listauksen yksityiskohtainen muokkaus,
(liite 4 kuva 15) sulkeminen ja julkaiseminen. Esittää tuotteen järjestelmien
väliset tilaristiriidat.
Tilaukset
(liite 4 kuva 16)
Listauspohja

Listaus tilauksista ja niiden rekisteröinnin statuksesta sekä
linkki tilauksen tarkasteluun kummassakin järjestelmässä.

(liite 4 kuva 17)

Sääntöjen laadinta välimuodon rakentamiseen
lähdejärjestelmän tuotteesta. Nimike ja kuvaus tukevat
Shopify sovelluksille tuttua Liquid-templaattikieltä.

Asetukset

Yleiset asetukset, kuten markkinapaikan tilin yhdistäminen.

Prototyyppiin laajennospisteitä määriteltiin ainoastaan yksi, jonka kautta
lähdejärjestelmän tuotesivulta pääsee suoraan kyseisen tuotteen myyntiilmoituksen muokkausnäkymään. Laajennospiste on havainnollistettu liitteessä 4,
kuva 18.
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8

INTEGRAATIORATKAISUN VAIKUTUS
LIIKETOIMINTAPROSESSEIHIN

Moniin yrityksen tavoitteisiin pystyttiin vastaamaan nopeuttamalla tai täysin
eliminoimalla tietyt manuaaliset liiketoimintaprosessit. Kaikkia ongelmia ei
kuitenkaan pystytty ratkaisemaan integroitavien kohteiden erinäisistä rajoitteista
johtuen.
8.1

Vaikutus tuotteiden listaukseen

Vaatimusten keräyksessä projektin tärkeimmälle tavoitteelle asetettiin listauksen
tukeminen. Ongelma ratkaistiin siten, että tuotteesta rakennetaan ennalta
määriteltyjen

sääntöjen

perustella

automaattisesti

välimuoto,

joka

on

parhaimmillaan heti valmis julkaistavaksi markkinapaikalle. Julkaisun voi tehdä
yksi kerrallaan yhdellä painalluksella myynti-ilmoituksen yksityiskohtaisesta
näkymästä

tai

listausnäkymästä

monta

tuotetta

voidaan

bulkkitoimintona.

listata

Mikäli

samanaikaisesti

tuote

ei

ole

suoraan

listattavissa

markkinapaikalle, näkee järjestelmä sen ennakkoon ja voi ilmoittaa siitä selkeästi,
jolloin ongelman voi nopeasti korjata.
Hyödyn

mittaamiseksi

suoritettiin

listaustesti.

Listauspohjan

sääntöjen

määrittämisen jälkeen yrityksen valikoima ajettiin moottorin läpi, jonka tuloksena
noin 74 prosenttia koko yrityksen valikoimasta oli suoraan julkaisuvalmiita
markkinapaikalle. Hylätyt tuotteet vaativat muutoksen ainoastaan nimikkeeseen,
jonka raja on markkinapaikalla 60 merkkiä. Julkaisuvalmiista tuotteista suoritettiin
7,5 minuutin mittainen listaustesti, jonka aikana saatiin listattua 104 tuotetta.
Listaukseen kuului normaalin operoinnin mukaisesti tuotevalikoiman selausta,
hakua, listattavien tuotteiden valintaa sekä julkaisua, mutta uutuuden viehätyksestä
myös reaaliaikaisten tilapäivitysten seurantaa. Listalta tuotteiden valintaan ajasta
kului noin 1,8 minuuttia. Erillisiä hakuja tehtiin 6 kappaletta ja julkaisuoperaatioita
suoritettiin 11 kappaletta. Testin aikana taustalla suoritettiin markkinapaikan
rajapintaa vasten taulukon 11 mukaisesti yhteensä 399 pyyntöä, jonka seurauksena
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104

tuotetta

ja

190

kuvaa

toimitettiin onnistuneesti

markkinapaikalle.

Epäonnistuneita listausoperaatioita ei joukkoon sisältynyt. Yhteensä työaikaa meni
siis noin 4,3 sekuntia per tuotteen listaus.
Aikaisemmassa järjestelmään vastaavassa ajassa saatiin listattua 5 tuotetta, eli
keskimäärin yhden tuotteen listaamiseen meni aikaa 1 minuutti ja 29 sekuntia.
Tuolloin mittauksen aika alkoi markkinapaikan sisällä listauspohjan luonnista eikä
tuotteen kategoriaa tarvinnut muuttaa, joten tulokset eivät ole täysin
vertailukelpoisia, mutta suuntaa antavasti toistuvassa listauksessa uudella
järjestelmällä tehty listaus oli siis noin 20 kertaa nopeampaa.
Taulukko 11 Testilistauksen pyyntöihin kulunut aika

Kutsu

Lkm.

Kesto yhteensä

Kesto keskimäärin

1

737 ms

737 ms

Myynti-ilmoituksen luonti

104

17 538 ms

169 ms

Kuvan lisäys

190

348 076 ms

1 832 ms

Julkaisu

104

15 034 ms

145 ms

Yhteensä

399

381 384 ms

Käyttöavaimen hankinta

Taulukon 11 perusteella voidaan laskea järjestelmän suorituskyvyn yläraja
peräkkäisillä pyynnöillä toteutetussa listauksessa. Tyypillisen tuotteen (2 kuvaa ja
tuotetiedot) listaukseen kuluu aikaa yhteensä noin 4,0 sekuntia, kun harvoin
suoritettavaa käyttöavaimen hankintaa ei lasketa mukaan. Selvästi eniten aikaa
menee kuvien lisäämiseen, kun muut pyynnöt ovat kohtalaisen nopeita.
Nopeimmillaan käyttäjä voi siis odottaa tuotteen olevan listattu neljä sekuntia
komentonsa jälkeen, mikäli jonossa ei ole ruuhkaa. Toisaalta koska listaus
suoritetaan kokonaan asynkronisesti, ei tämä vaikuta järjestelmän käyttäjän
työaikaan. Lisäksi kuten aikaisemmin mainittiin, voisi eri tuotteiden käsittelyn
helposti rinnakkaistaa, jolloin jono etenisi nopeammin.
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8.2

Vaikutus tilauksien hallintaan

Vaatimusten keräyksessä tilauksien hallinta tunnistettiin toiseksi tärkeimmäksi
tavoitteeksi. Aikaisemmassa järjestelmässä tilaukset eivät automaattisesti siirtyneet
lähdejärjestelmään, jolla oli vaikutus myös varastosaldon ajantasaisuuteen. Tältä
osin integraatiolla ei päästy tavoiteltuun tulokseen johtuen sekä markkinapaikan
että lähdejärjestelmän toimintamallien rajoitteista.
Tilauksien hallintaa saatiin kuitenkin helpotettua. Integraatioratkaisu rekisteröi
markkinapaikalla tehtyjen tilauksien tiedot automaattisesti lähdejärjestelmään
tietyin väliajoin, jolloin vältytään manuaaliselta tiedon siirrolta ja mahdollisilta
kirjausvirheiltä. Tilaukset voi siis hoitaa loppuun suoraan lähdejärjestelmän sisältä,
eikä käyttäjän tarvitse välttämättä operoida kahden järjestelmän välillä. Ratkaisu ei
kuitenkaan pysty yhdistämään lähdejärjestelmän tuotetta tilaukseen, joten sen
varastosaldo ei laske automaattisesti ja se tulee edelleen laskea manuaalisesti.
8.3

Vaikutus tuotetietojen ylläpitoon

Tietojen ylläpito tunnistettiin kolmanneksi tärkeimmäksi tavoitteeksi, joista tärkein
tieto

pitää

ajan

tasalla

oli

varastosaldo.

Tavoitetta

myynti-ilmoitusten

automaattisesta päivittämisestä ei kuitenkaan voitu mielekkäästi saavuttaa
markkinapaikan rajapinnan kautta, sillä myynti-ilmoituksen päivitys julkaisun
jälkeen on estetty. Ratkaisua, joka sulkisi vanhan ilmoituksen ja avaisi uuden
harkittiin, mutta ei tähän järjestelmän versioon toteutettu.
Vaikka ongelmaa ei saatu poistettua, helpotti ratkaisu myynti-ilmoitusten ylläpitoa
monella tavalla. Toteutetulla toimintamallilla voidaan havaita mahdolliset
lähdejärjestelmän tilamuutoksien vaikutukset markkinapaikalle listattuihin myyntiilmoituksiin ja tuoda se kauppiaan tietoisuuteen. Aikaisemmin tilaristiriidat täytyi
käydä tarkistamassa markkinapaikan sivulta, mutta nyt sen näkee tuotesivun kautta.
Tuotteen ja myynti-ilmoituksen linkin vuoksi sovelluksen kautta pääsee nopeasti
siirtymään eri järjestelmien resurssien välillä ja listauksen sulkemisen ja julkaisun
voi tehdä yksinkertaisesti sovelluksen kautta niihin tarkoitetuilla pikatoiminnoilla.
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tuloksena tavoiteltiin käytännöllistä ohjelmistoratkaisua monikanavamyyntiä
harjoittavan verkkokauppayrityksen toiminnan tehostamiseksi. Selvittämällä
yrityksen

nykyisen

järjestelmän

ongelmat,

toivotut

parannukset

sekä

kohdejärjestelmien toimintamallit ja rajoitteet, voitiin tehtävään soveltuva ratkaisu
kehittää.
9.1

Järjestelmäintegraation tarve ja toteutus

Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys koski monikanavamyyntiä harjoittavan
mikroyrityksen ongelmia, kun tietojärjestelmiä on monta ja integraation taso on
olematon. Tähän kysymykseen etsittiin vastauksia korkean tason vaatimusten
keräyksellä,

joka

toteutettiin

teemahaastattelulla

ja

yrityksen

liiketoimintaprosesseja havainnoimalla. Johtopäätöksenä yrityksen ongelmat,
joihin järjestelmäintegraatiolla voitaisiin vaikuttaa, olivat
-

toistuva manuaalinen työ datasyötön muodossa tietojärjestelmien välillä ja
sen yhteydessä tapahtuvat inhimilliset virheet,

-

järjestelmien tilaristiriidat, joita voi syntyä myös normaalin liiketoiminnan
yhteydessä sekä

-

keskitetyn hallinta- ja seurantajärjestelmän puute.

Käytännön tasolla ongelmat aiheuttavat yritykselle lisäkustannuksia, kun uusien
tuotteiden listaukseen sekä tietojen synkronointiin kuluu runsaasti aikaa ja
asiakastuen tarve on tuotetiedoissa esiintyvien virheiden sekä tilaristiriitojen vuoksi
suurempi.
Toinen tutkimuskysymys pohti, miten tunnistetut ongelmat voitaisiin käytännössä
ratkaista. Korkean tason vaatimusten keräyksen perusteella yrityksen tavoite oli
korkean tason automaatio tietojen synkronisointiin järjestelmien välillä, mutta
pienempiä alatavoitteita voitiin myös tunnistaa. Mahdollisten ratkaisutapojen
kartoittamiseksi oli oleellista selvittää kohdejärjestelmissä saatavilla olevat
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toiminnallisuudet

ja

rajoitteet,

joka

tehtiin

analysoimalla

rajapintojen

dokumentaatioita sekä testipyyntöjen vastauksia. Johtopäätös systeemitason
vaatimusten keräyksestä oli, että moni ongelmista voitiin ratkaista varsin
yksinkertaisella järjestelmäintegraatiolla, mutta tavoiteltu lähes täydellinen tietojen
synkronisoinnin automaatio ei ollut mahdollista johtuen nykyisestä käsityksestä
kohdejärjestelmien

rajoitteista.

Ratkaisuna

yrityksen

olemassa

olevasta

tietojärjestelmästä tehtiin keskitetty hallintajärjestelmä upottamalla siihen
markkinapaikan hallinnointiin räätälöity sovellus. Saumaton integraatio oli
mahdollista verkkokauppa-alustan tarjoamien integraatiopisteiden ansiosta.
Kehitetyn ratkaisun avulla projektin tärkein tavoite, eli tuotteiden listauksen
helpottaminen, saavutettiin hyvin tuloksin. Toistuvassa listauksessa uudella
järjestelmällä listausprosessi on noin 20 kertaa nopeampi aikaisempaan
järjestelmään

verrattuna

välttäen

samalla

manuaalisen

datansyötön

virhemahdollisuudet. Toinen projektin tavoite oli markkinapaikan tilausten
rekisteröinti, josta manuaalinen datansiirto saatiin kokonaan eliminoitua. Myyntiilmoitusten ylläpitoa voitiin helpottaa erilaisilla käyttöliittymän avustavilla
toiminnoilla, mutta markkinapaikalle julkaistun myynti-ilmoituksen tietojen
päivittämiseen ei tällä prototyypillä kuitenkaan vielä pystytty vastaamaan.
Tutkielma osoittaa, että järjestelmäintegraatiosta voi olla merkittävää apua
monikanavamyyntiä

harjoittavan

Toteutusmahdollisuuksiin

vaikuttaa

yrityksen
kuitenkin

toiminnan
runsaasti

tehostamiseksi.
tietojärjestelmien

rajapintojen tukemat toiminnallisuudet ja kehitystä voi vaikeuttaa järjestelmien
epätäydellinen dokumentaatio. Rajapinnat eivät myöskään aina käytä yleisien
standardien mukaisia tekniikoita, kuten koneellisesti luettavia rajapinnan
määrittelymalleja

ja

asiakasohjelman

valtuutusmenetelmiä.

Standardeihin

perustuva rajapinta on helpommin lähestyttävä ja sen kuluttamiseksi voisi
useimmista ohjelmointiympäristöistä löytyä valmiita asiakaskirjastoja, mikä
nopeuttaisi kehitystä ja pienentäisi ylläpidettävän koodin pinta-alaa. Mikäli
järjestelmän käyttöä rajapinnan yli tavoitellaan, olisi sen suunnittelussa hyvä
kiinnittää näihin osa-alueisiin huomioita, sillä ne tekevät integraatiosta
houkuttelevamman vaihtoehdon.
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9.2

Järjestelmäintegraation kannattavuus

Monimutkaisen ohjelmiston kehitys- ja ylläpitokustannuksien vuoksi etenkin
pienen

yrityksen

tapauksessa

paras

vaihtoehto

luultavasti

olisi,

että

integraatioratkaisun saisi yrityksen käyttämään verkkokauppa-alustaan tai muuhun
tietojärjestelmään valmiina pakettina, jonka ylläpidosta vastaisi esimerkiksi
markkinapaikka tai verkkokauppa-alusta itse. Tällaisesta asetelmasta löytyy
useampia

esimerkkejä

muun

muassa

Shopifyn

sovelluskaupasta,

jossa

myyntikanavasovelluksen ylläpidon kannustimena voi toimia esimerkiksi
kuukausimaksu tai provisio. Valmiin pakettiratkaisun hinta olisi todennäköisesti
pieni

verrattuna

mahdollisesti

useamman

kuukauden

kestävän

ohjelmistonkehityksen sekä sen jälkeisen ylläpidon kustannuksiin. Tämän työn
tapauksessa tavoitellun kaltaista valmista ratkaisua ei ollut, minkä vuoksi
räätälöidyn ohjelman kehitys oli välttämätöntä integraation saavuttamiseksi.
Työssä

kerätyn

aineiston

avulla

voitiin

varmuudella

sanoa,

että

järjestelmäintegraation avulla voidaan ainakin tämän yrityksen toimintaa tehostaa,
mutta todellisten taloudellisten hyötyjen arviointi on vaikeampaa. Tilastoja
aikaisemmasta päivitysten ja listausvirheiden määristä, virheistä johtuvista
tukipyynnöistä

sekä

menetetystä

myynnistä,

ei

ole

saatavilla.

Lisäksi

integraatiokohteena olevan markkinapaikan käyttö oli hyvin lyhytaikaista, minkä
vuoksi tuotteiden lisääntyneen näkyvyyden kautta saatavaa vaikutusta yrityksen
myyntiin ei myöskään voida arvioida. Integraation kannattavuuteen voidaan työssä
kerätyllä aineistolla ottaa kantaa vain prosesseissa säästetyn ajan perusteella, mutta
se tuottaa liian suppean kuvan todellisesta tilanteesta ollakseen hyödyllistä, etenkin
kun vain listausprosessin kesto oli kelvollisesti mitattavissa. Integraation
taloudellisten hyötyjen selvittämiseksi tulisi tehdä jatkotutkimusta, jossa edellä
mainittuja puutteita on otettu huomioon.
9.3

Tuloksien siirrettävyys

Tapaustutkimuksia on kritisoitu niiden tuottamien tuloksien yleistettävyyden
puutteesta, mutta sen tavoitteena onkin yleensä kohteiden määrittely, analysointi ja
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ratkaisu, jonka avulla voidaan tuottaa syvällisempi ymmärrys juuri tutkittavaan
kohteeseen (Runeson & Höst 2008, 139; Erikkson & Koistinen 2005, 4, 34). Tästä
huolimatta voidaan ratkaisun pätevyyttä pohtia siirrettävyyden näkökulmasta,
vaikkakin sen tueksi tutkielmaan olisi ollut hyvä ottaa useampi yritys sekä
mahdollisesti myös useampi markkinapaikka.
Integraatioratkaisu rakennettiin Shopify verkkokauppa-alustaan mukautettuna
sovelluksena, jotka ovat yhdelle kaupalle räätälöityjä sovelluksia. Ratkaisun
yleinen toimintamalli olisi kuitenkin siirrettävissä samoja ongelmia kohtaaviin
yrityksiin, jotka myös käyttävät samaa verkkokauppa-alustaa, sillä metakenttiä
lukuun ottamatta lähdetiedot noudattaisivat samaa alustan käyttämää datamallia.
Eniten

joustavuutta

vaadittaisiin

listauspohjalta,

joka

voisi

vaatia

mukautettavamman sääntömoottorin eri yrityksien moninaisiin tarpeisiin. Jos
sovellustyypin voisi vaihtaa mukautetusta julkiseen, voitaisiin sovelluksen jako
toteuttaa alustan oman sovelluskaupan kautta ja samalla saavuttaa parempi
integraation taso, kun myyntikanavasovelluksien rajapinnat saataisiin käyttöön.
Toisaalta useampaa yritystä palvelevan ratkaisun kompleksisuus pakosti kasvaisi,
sillä siltä vaadittaisiin suurempaa joustavuutta, tarkkaa pääsynvalvontaa sekä
luotettavuutta.
Ratkaisun käyttö toiseen markkinapaikkaan tai verkkokauppa-alustaan edellyttäisi
enemmän työtä, sillä rajapintojen vuorovaikutuksen ratkaisu oli merkittävä osa
ohjelman kehitystä. Muutos vaatisi vähintään uuden adapterin rakentamisen sekä
uuden järjestelmän toimintamallin purkamisen kehitetylle ratkaisulle sopiviin
prosesseihin. Ohjelman ydintoimintamallit olisivat luultavasti kuitenkin vielä tällä
tasolla siirrettäviä.
9.4

Tuloksien luotettavuus

Tutkielman luotettavuutta pyrittiin parantamaan aineistotriangulaatiolla, joka
osoittautui tarpeelliseksi myös integraatioratkaisun suunnittelun ja toteuttamisen
näkökulmasta. Luotettavuutta heikentää se, että tutkielman aineistonkeruu, analyysi
sekä kehitystyö toteutettiin vain yhden henkilön toimesta ja se seurasi pitkälti
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tulkitsevaa lähestymistapaa. Tulkinnan vääristymien mahdollisuutta pyrittiin
pienentämään

tarkistuttamalla

tulkinnat

yrityksen

informantilla.

Lisäksi

vaikutuksia pyrittiin pienentämään tarkalla raportoinnilla ja todisteketjun
ylläpidolla. Huomioitavaa on myös, että työssä kehitettyä ratkaisua ei siirretty
tuotantoon, joten on mahdollista, että pidempiaikaisessa käytössä ilmenisi
ongelmia, joita ei tässä vaiheessa vielä havaittu.
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Työssä tutkittiin miten verkkomarkkinapaikoilla toimiva, monikanavamyyntiä
harjoittava verkkokauppayritys, voisi hyötyä järjestelmäintegraatiosta toimintansa
tehostamiseksi. Tutkielma toteutettiin konstruktiivisena tapaustutkimuksena, jossa
kehitettiin

alustava

versio

integraatioratkaisusta

Suomessa

toimivan

mikroyrityksen tarpeisiin. Kohdeyrityksen pienen koon vuoksi aihetta käsiteltiin
pääasiassa teknisestä näkökulmasta sovellusintegraation tasolla, selvittämällä
tietojärjestelmien yhteensopivuuteen liittyviä ongelmia, ratkaisuiksi soveltuvia
toimintamalleja

ja

niiden

implementoinnin

vaikutuksia

yrityksen

liiketoimintaprosesseihin. Tavoitellun järjestelmäintegraation kohteet olivat
suomalainen

verkkomarkkinapaikka

Huuto.net

ja

yrityksen

käyttämä

vesiputousmallin

mukaista

verkkokauppa-alusta Shopify.
Ratkaisun

rakennus

seurasi

ohjelmistonkehitysprosessia,

joka

tyypillistä
eteni

tulevan

järjestelmän

vaatimusten

keräyksestä testaukseen asti. Yrityksen nykyisen järjestelmän ongelmia ja tulevan
järjestelmän tarvetta tiedusteltiin vaatimustenkeräysvaiheessa teemahaastattelulla
sekä liiketoimintaprosessien tarkkailulla. Tunnistettujen ongelmien mahdollisia
ratkaisutapoja ja rajoitteita kartoitettiin analysoimalla integroitavien kohteiden
julkisia verkkodokumentaatioita ja tarkkailemalla rajapintoja vasten suoritettujen
testipyyntöjen vastauksia. Ratkaisun suunnittelun ja implementoinnin jälkeen uutta
ohjelmaa suoritettiin todellisessa ympäristössä sen hyödyllisyyden arvioimiseksi.
Korkean

tason

vaatimusten

keräyksen

perusteella

yrityksen

nykyisestä

järjestelmästä voitiin tunnistaa kolme toistuvaa manuaalista prosessia, johon
järjestelmäintegraatiosta voisi olla apua. Ensimmäinen ja yrityksen mukaan
ehdottomasti tärkein prosessi oli tuotteiden listaus markkinapaikalle. Toiseksi
tärkein

prosessi

oli

markkinapaikalla

tehtyjen

tilauksien

rekisteröinti

tilaustietojärjestelmään. Viimeiseksi yritys kaipasi ratkaisua markkinapaikalle
luotujen myynti-ilmoituksien päivittämiseksi, kun tuotetietoihin tehdään muutoksia
tuotetietojärjestelmässä. Tärkein tieto pitää ajan tasalla oli tuotteen varastosaldo,
jotta mahdollinen ylimyynti voitaisiin ehkäistä.
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Prosessien tueksi tulevalta järjestelmä tavoiteltiin korkean tason automaatiota
myynti-ilmoitusten ja tilauksien synkronisointiin sekä keskitetty tapa seurata ja
hallita systeemin tilaa. Aikaisemmalla järjestelmällä prosessit olivat manuaalisesti
tehtävänä työnä aikaa vieviä ja virhealttiita. Käytännön tasolla ongelmista koitui
lisäkustannuksia, kun prosesseihin kuluu runsaasti aikaa ja asiakastuen tarve on
virheiden vuoksi suurempi.
Systeemitason vaatimusten keräyksen tuloksena todettiin, että molemmat
järjestelmät tukevat kattavasti toimintoja www-sovelluspalveluina toteutettujen
ohjelmointirajapintojensa kautta. Tiedonsiirron heterogeenisuus oli pientä, sillä
rajapinnat olivat määritelty samaa arkkitehtuurityyliä ja tietojenvaihtoformaattia
käyttäen, mutta eroja löytyi esimerkiksi asiakasohjelman valtuutusmenetelmässä.
Järjestelmien välisiä dataristiriitoja oli enemmän, mutta samankaltaisen domainin
johdosta lähdejärjestelmästä oli sopivin muunnoksin saatavilla tarvittavat tiedot
markkinapaikan myynti-ilmoituksen luomiseksi. Verkkokauppa-alusta tuki monia
integraatiopisteitä ja kolmannen osapuolen sovelluksen upottamisen suoraan
alustaan, joiden ansiosta keskitetty hallintajärjestelmä olisi mahdollista rakentaa.
Ongelmien ratkaisemiseksi kehitettiin verkkokauppa-alustaan upotettava wwwsovellus, jonka kautta markkinapaikkaa voi tehokkaammin käyttää. Tavoiteltua
automaation tasoa ei työssä toteutetussa versiossa kuitenkaan saavutettu, johtuen
nykyisestä käsityksestä kohdejärjestelmien rajoitteista, mutta onnistumiskriteerien
perusteella projektin tärkeimmät tavoitteet silti täyttyivät. Lisäksi järjestelmä
suunniteltiin siten, että mikäli rajoitteet jatkossa muuttuvat, voidaan automaation
tasoa pienin muutoksin nostaa.
Yrityksen ensimmäiseen tavoitteeseen pystyttiin vastaamaan hyvin. Pitkän
manuaalisen listausprosessin sijaan ratkaisu mahdollisti myynti-ilmoituksien
automaattisen koostamisen ja monen tuotteen samanaikaisen listauksen, mikä teki
listausprosessista noin 20 kertaa nopeamman. Samalla ratkaisu eliminoi
manuaalisen tiedonsiirron virhemahdollisuuden. Yrityksen toista tavoitetta, eli
tilausten synkronointia, ei saatu ratkaistua kokonaan. Kehitetty ohjelma kykeni
rekisteröimään markkinapaikalla tehdyt tilaukset automaattisesti verkkokauppa-
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alustaan, mikä eliminoi aikaisemman järjestelmän manuaalisen prosessin, mutta
tilauksen luonti ei automaattisesti laske kyseisen tuotteen varastosaldoa. Vajaan
ratkaisun syy oli ensisijaisesti tilaustietojärjestelmän rajapinnan joustamattomuus
tilauksen rekisteröintiin. Kolmas tavoite oli tuotetietojen yhtenäisyyden ylläpito,
jota ei myöskään saatu halutulla tavalla ratkaistua. Markkinapaikan rajapinta ei tue
jo julkaistun myynti-ilmoituksen päivitystä, joten tätä toiminnallisuutta ei voitu
mielekkäästi toteuttaa. Myynti-ilmoitusten ylläpitoa kuitenkin yksinkertaistettiin
tarjoamalla

sovelluksen

käyttöliittymässä

erilaisilla

statusindikaattoreita,

järjestelmien välisillä oikopolkuja sekä pikatoimintoja.
Johtopäätöksenä
harjoittavan

järjestelmäintegraatio

verkkokauppayrityksen

voi
toimintaa

tehostaa

monikanavamyyntiä

merkittävästi,

mutta

sen

toteutusmahdollisuuksiin vaikuttaa runsaasti integroitavien järjestelmien tukemat
toiminnallisuudet. Integraatioratkaisun kehitys on edelleen hyvin tapauskohtaista,
minkä vuoksi yrityksen nykyisen järjestelmän ongelmat, tulevan järjestelmän tarve
sekä kohdejärjestelmien rajoitteet tulee selvittää kelvollisen lopputuloksen
saavuttamiseksi.
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Liite 1. Verkkodokumentaation tiedonhakuprosessin ja analyysin vaiheet (1 / 2)

Vaihe 1.
Prosessin ensimmäistä vaihetta ohjanneet kysymykset perustuivat kokemukseen rajapintojen
käytöstä sekä kirjallisuudesta esiin nousseisiin ongelmiin:
a) Mitä tiedonsiirtoprotokollaa markkinapaikan rajapinta käyttää?
b) Miten viestien tieto on mallinnettu?
c) Miten viestit todennetaan?
d) Mitä markkinapaikan sisäistä tietoa toimintojen toteutus vaatii?
e) Minkälaisen prosessin toimintojen toteutus edellyttää?
f) Miten toiminnoista saa palautteen?
g) Sisältyykö rajapintaan käyttörajoitteita?
Todennusprosessin mallintamiseen todettiin hyväksi käyttää sekvenssikaaviota. Listausmallin
havainnollistaminen ER-diagrammeilla.
Vaihe 2.
Lisättiin

rajaus

yksityiskohtaisten

implementointitietojen

jättämisestä

tutkimuksen

ulkopuolelle. Yritettiin käyttää sekvenssikaaviota myös prosessien mallintamiseen, mutta ne
eivät soveltuneet prosessien sisältämien ehtojen ja useiden silmukoiden vuoksi. Prosesseja
yritetään kuvailla käyttämällä HTTP-metodien ja URI-polkujen yhdistelmiä, mutta herää
kysymys mitä rajapinnan polkuja tulee raporttiin dokumentoida, mitkä voi jättää pois ja miten
moniosaiset ja haaraiset prosessit kuvataan tehokkaasti.
Vaihe 3.
Rajapinta päätetään dokumentoida kaikilta niiltä osin, kun pyynnöt liittyvät tarkasteltaviin
toimintoihin. Tämä estää prosessien liiallisen yksinkertaistamisen ja lukija voi vetää myös omat
johtopäätöksensä.
Vaihe 4.
Raportoinnissa

markkinapaikan

toimintoihin

liittyvissä

kuvauksissa

luovutaan

sekvenssikaavioista ja aletaan käyttää aktiviteettidiagrammeja, jotka paremmin pystyvät
kuvaamaan prosessien moniosaisuutta, ehtoja sekä samanaikaisuutta. Lyhyistä rajapinnan
pyyntöjen toiminnallisuuskuvauksista luovutaan ja niille annetaan enemmän tilaa, jotta
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tarvittaessa kutsun nyanssit voidaan raportoida huolellisesti. Prosesseja kuvaillaan vielä
tarkemmin erillään niiden mallikuvauksesta sekä ilman yksityiskohtaista tietoa URI:sta ja
metodista.
Vaihe 5.
Herää kysymys mitä tietoa mallissa tulee esittää: pelkästään listauksen luontiin vaikuttavat
siirrettävät tiedot, vai myös tiedot, jotka linkittyvät tietueisiin. Paremman kuvan saamiseksi
päädytään jälkimmäiseen ratkaisuun, eli malliin sisällytetään kaikki komponentit, jotka
linkittyvät tuotteeseen listaukseen vaikuttavalla tavalla. Todennusprosessia kuvaava
sekvenssikaavio poistettiin, sillä prosessin pystyi kuvamaan tarpeeksi selkeästi myös
sanallisesti.

Liite 2. Markkinapaikan pyynnöt (1 / 2)

1. POST /1.1/items

Luo uuden listausresurssin. Listauksen tilan voi suoraan yrittää laittaa preview-tilaan (käymättä
draft-tilassa), jolloin palautteen mahdollisista puutteista saa välittömästi. Pyynnön vastaus
sisältää kaikki Item-resurssiin sillä hetkellä liitetyt tiedot, sekä uuden listaustunnuksen. (ePrice
b.)
2. PUT /1.1/items/{listaustunnus}

Päivittää järjestelmään luodun artikkeliresurssin ja hyväksyy samat argumentit kuin artikkelin
luontipyyntö (pyyntö 1). Päivityspyynnöllä on kaksia tärkeää tehtävää. Ensimmäinen tehtävä
on artikkelin tavallisten tietojen päivitys, jolloin pyynnössä tulee toimittaa kaikki artikkelin
tiedot, sillä pyyntö korvaa kaikki jo siihen talletetut tiedot. Tietojen päivitys on mahdollista
vain, kun artikkeli on draft tai preview-tilassa. Toinen tehtävä on myynti-ilmoituksen tilan
muuttaminen, joka tehdään antamalla pyynnön tiedoissa status-kentän tilana draft, preview,
published, tai closed -arvo. Kun myynti-ilmoitus julkaistaan antamalla tila published, ei mitään
muuta artikkelin arvoja muuteta, joten pyynnössä voidaan välittää vain tilakenttä. (ePrice f, c.)
3. GET /1.1/items/{listaustunnus}

Hakee listaustunnusta vastaavan listausresurssin (ePrice h).
4. DELETE /1.1/items/{listaustunnus}

Poistaa listaustunnusta vastaavan draft-tilassa olevan listauksen (ePrice g).
5. POST /1.1/items/{listaustunnus}/images

Lisää kuvan listaustunnusta vastaavalle artikkelille. Kuvia voi lisätä vasta kun artikkeli on luotu
järjestelmään, koska kuvien lisääminen vaatii listaustunnuksen. Pyynnön tulee olla
multipart/form-data muodossa, sillä rajapinta ottaa vastaan kuvadatan binäärimuodossa, eikä
hyväksy esimerkiksi URI:a ulkoiseen resurssiin. Pyyntö palauttaa kuvan URI:n, josta
kuvatunnuksen voi poimia. (ePrice d.)
6. GET /1.1/items/{listaustunnus}/images

Hakee kaikki listaustunnusta vastaavan listauksen kuvat (ePrice j).
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7. DELETE /1.1/items/{listaustunnus}/images/{kuvatunnus}

Poistaa listaustunnusta ja kuvatunnusta vastaavan listausresurssin kuvan (ePrice i).
8. GET /1.1/categories

Hakee Huuto.netin sisäisen kategoriapuun. Vastaus sisältää mm. kategorian nimen sekä
tunnuksen (ePrice k).
9. GET /1.1/items/{listaustunnus}/purchases

Hakee listaustunnusta vastaavan artikkelin myynnit.
10. GET /1.1/users/{käyttäjäid}/sales

Hakee käyttäjätunnusta vastaavan käyttäjän listaamat tuotteet sivu kerrallaan. Voidaan
suodattaa esimerkiksi myydyt ja suljetut tuotteet. Sallii myös järjestämisen esimerkiksi
sulkeutumisajan mukaan. (ePrice l).
11. GET /1.1/users/{käyttäjäid}

Hakee käyttäjätunnusta vastaavan käyttäjän tiedot. Jos käyttäjä on ostanut pyynnössä
tunnistautuneen käyttäjän tuotteita, palautetaan pyynnössä käyttäjän osoitetiedot. (ePrice m.)

Liite 3. Vaatimustenkeräyksen haastattelurunko

Haastattelun alustus
1. Luottamuksellisuus ja tietosuoja
a. Anonyymisyys
b. Nauhoitus? Nauhoitus hävitetään analyysin jälkeen
2. Haastattelun tavoite
a. Ymmärtää miten nykyinen järjestelmä toimii
b. Ymmärtää mitä uudelta järjestelmältä toivotaan
Kysymykset
1. Miten markkinapaikkaa on tähän mennessä käytetty?
a. Keskustellaan tavallisista tehtävistä
i. Listaa ja järjestä yleisyyden mukaan
b. Käytetäänkö apuohjelmia vai hoituuko kaikki Shopifyn kautta?
c. Monta käyttäjää? Käyttäjien tehtävät? Käyttäjien oikeudet?
d. Käytetyt laitteet (kännykkä, kannettava, tabletti, pöytäkone, muu)?
2. Millaisia ongelmia markkinapaikan käytössä on ollut (mikä on turhauttanut)?
a. Mistä ongelmat johtuvat?
b. Miten ongelmien kanssa tällä hetkellä menetellään?
c. Mitä jos ongelmaa ei saa korjattua?
3. Miltä onnistunut projekti näyttäisi?
a. Mikä olisi kaikkein tärkeintä onnistua?
b. Listataan tavoitteet ja asetetaan ne tärkeysjärjestykseen
c. Tietääkö vastaavanlaisia ohjelmia, joissa on haluttuja ominaisuuksia?
4. Mistä/keneltä voisi tai kannattaisi kysellä lisää?
5. Lisättävää / mitä ei käsitelty?
Jälkihoito
1. Tiivistelmä keskustelusta
2. Muistutus luottamuksellisuudesta
3. Kiitokset
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Kuva 14 Toteutetun ratkaisun käyttöliittymä – selaus ja haku

Kuva 15 Toteutetun ratkaisun käyttöliittymä – myynti-ilmoitus
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Kuva 16 Toteutetun ratkaisun käyttöliittymä – tilaukset

Kuva 17 Toteutetun ratkaisun käyttöliittymä – listauspohja
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Kuva 18 Toteutetun ratkaisun käyttöliittymä – Shopify Admin laajennospiste

