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kuitenkin haastava tehtävä teknologioiden nopean kehittymisen vuoksi. Suunnittelutieteelli-

sen tutkimuksen avulla selvitettiin suosittujen sovelluskehysten (AngularJS, Angular 5 ja 

React) eri ominaisuuksien, kuten staattisen tyypityksen, riippuvuusinjektion ja tarkkailija-

mallin käytön sekä komponentteihin osituksen vaikutusta kahteen ylläpidettävyyden attri-

buuttiin: stabiilisuuteen ja muokattavuuteen. Tutkielmassa toteutettiin valituilla sovelluske-

hyksillä työajanseurantasovellukset, joita kehitettiin edelleen kuudessa versiopäivityksessä. 

Tämän jälkeen SonarCloud-palvelussa selvitettiin sovellusten rivimäärä sekä syklomaatti-

nen ja kognitiivinen kompleksisuus. Mittaustulosten kautta tutkittiin valittujen ominaisuuk-

sien vaikutusta ylläpidettävyyden attribuutteihin muutosvaikutusanalyysin avulla. React-so-

velluksissa käytetty tapa osittaa ohjelma komponentteihin kasvatti merkittävästi sovellusten 

rivimäärää, mutta ei niiden kompleksisuusarvoja. Tulokset osoittivat myös, että tarkkailija-

mallin käyttö vaikutti heikentävän ylläpidettävyyttä, kun taas staattisella tyypityksellä tai 

riippuvuusinjektion käytöllä ei havaittu olevan siihen merkittävää vaikutusta. 
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Abstract: The use of JavaScript frameworks makes the client-side web application devel-

opment process easier and improves software maintainability. However, choosing the right 

framework for the task at hand is challenging for the programmer due to the rapid evolve-

ment of technology. This design science research process compares different features, such 

as static typing, dependency injection, observer pattern, and component partition used in 

some of the most popular JavaScript frameworks (AngularJS, Angular 5, and React) and 

how they affect different maintainability attributes, particularly on modifiability and stabil-

ity. In this study, simple time tracking software systems were created with each chosen Ja-

vaScript frameworks. These software systems were further developed in six additional up-

dates. All software versions were analyzed in SonarCloud-service by using the following 

software metrics: source lines of code, cyclomatic complexity and cognitive complexity. 

Commit-impact analysis was used for measuring how the chosen feature correlates with the 

maintainability attributes during the development process. Study shows that the way how 

component partition is implemented in React increases application size but not its complex-

ity. Results also indicate that the use of observer pattern might decrease maintainability 

whereas dependency injection or the use of static typing did not have a significant impact on 

the maintainability attributes measured in this study. 

Keywords: JavaScript, web application, software framework, design science research 
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1 Johdanto 

Ohjelmistokehittäjän on tärkeä tuntea eri teknologioita ja osata valita oikea työkalu ohjel-

mointityössä esiintyvien ongelmien ratkomiseksi. Erityisesti web-sovelluskehityksessä käy-

tettävät teknologiat ovat kehittyneet nopeasti, eikä kaikkien näiden opettelu ole käytännössä 

mahdollista. Vielä joitain vuosia sitten suuri osa web-sovelluksen suorittamasta ohjelmakoo-

dista ajettiin palvelimilla ja jokaisen pyynnön yhteydessä käyttäjä odotti, kunnes palvelin oli 

saanut pyynnön käsiteltyä ja lähetettyä uuden näkymän [1]. Pyynnön lähettämisen ja päivi-

tetyn näkymän vastaanottamisen välissä käyttäjälle näytettiin valkoista selainikkunaa [2]. 

Nykyään JavaScript mahdollistaa sen, että tietty osa näkymää voidaan päivittää suoraan 

käyttäjän selaimessa lataamatta sivua palvelimelta [1]. Luonnollisesti web-sovellusten Ja-

vaScript-koodi on myös muuttunut monimutkaisemmaksi samalla kun sen osuus koko so-

velluksen ohjelmakoodista on kasvanut. Ohjelmointityötä helpottamaan on kehitetty sovel-

luskehyksiä, joiden avulla on helpompi tuottaa ylläpidettävää ja tehokasta JavaScriptiä [3]. 

Web-sovelluskehityksen muutoksen nopeutta kuvaa hyvin se, että tätä tutkielmaa kirjoitet-

taessa kahdesta suosituimmasta JavaScript-sovelluskehyksestä on kirjoitettu täysin uudet 

versiot. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää asiakassovellusten toteutuksessa käytettävien 

eri JavaScript-sovelluskehyksillä toteutettujen sovellusten eroja ylläpidettävyyden suhteen, 

jotta oikean työkalun valitseminen olisi helpompaa. Ylläpidettävyydellä tarkoitetaan lyhy-

esti sitä, kuinka helposti sovellukseen voidaan toteuttaa muutoksia. Ylläpidettävä sovellus 

vaatii hyvää ohjelmointitaitoa ja toiminnallisten vaatimusten arviointia etukäteen, mutta yl-

läpidettävyyteen sijoitetut resurssit usein maksavat itsensä takaisin [4]. Ylläpidettävyyden 

tutkimista varten valituilla sovelluskehyksillä toteutetaan työajanseurantasovelluksia, joihin 

lisätään ominaisuuksia kuudessa versiopäivityksessä. Kaikilla eri sovelluskehyksillä tehdyt 

sovellukset ovat ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan vastaavanlaiset.  

Tutkielmassa ei oteta kantaa siihen, mikä vertailtavista työkaluista on paras, vaan pyritään 

selvittämään, onko tietyillä sovelluskehysten ominaisuuksilla vaikutusta sovelluksen ylläpi-

dettävyyteen. Tässä tutkielmassa vertailtavat ominaisuudet ovat komponentteihin ositus,  
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staattinen tyypitys sekä riippuvuusinjektion ja tarkkailijamallin käyttö. Komponentteihin 

osituksella tarkoitetaan tapaa, jolla sovelluksen eri osa-alueet voidaan jaotella omiksi luo-

kiksi. Staattinen tyypitys ohjelmoinnissa tarkoittaa sitä, että ohjelmakoodissa esitetyille 

muuttujille, funktioille, parametreille ja paluuarvoille tulee määrittää tyyppi ennen niiden 

käyttöä. Riippuvuusinjektio puolestaan on ohjelmointimalli, jonka avulla tietty olio voidaan 

tuoda luokkaan ilman, että tuotua oliota tarvitsee alustaa. Tarkkailijamallin avulla eri kom-

ponentit voivat reagoida muissa komponenteissa määritettyjen muuttujien muutoksiin.  

Tutkielmassa tarkasteltavat JavaScript-sovelluskehykset ovat AngularJS, Angular 5 sekä 

React. Sovelluskehyksistä Angular 5 mahdollistaa staattisen tyypityksen, riippuvuusinjek-

tion ja tarkkailijamallin käytön. AngularJS poikkeaa tästä staattisen tyypityksen osalta, eikä 

näin ollen toteuta tätä ominaisuutta. React-sovelluskehys puolestaan ei toteuta mitään näistä 

ominaisuuksista. Kaikki sovelluskehykset perustuvat komponentteihin ositukseen ja pyrki-

vät helpottamaan asiakaspuolen sovelluksen kehitystyötä. Tapa, jolla sovellukset ositetaan 

komponentteihin vaihtelee sovelluskehysten välillä, joskin AngularJS- ja Angular 5 -sovel-

luksissa komponentteihin ositus voidaan toteuttaa samalla tavalla. 

Yksi tämän tutkielman keskeisimpiä haasteita on JavaScript-sovelluskehyksillä toteutettujen 

sovellusten ylläpidettävyyden mittaaminen. Ylläpidettävyyden mittaamiseen on toteutettu 

lukuisia eri mittareita, mutta niiden soveltuvuutta eri JavaScript-sovelluskehyksillä tehtyihin 

sovelluksiin ei ole tiettävästi tutkittu. McCabe [5] kehitti jo 1970-luvulla syklomaattisen 

kompleksisuuden mittarin, jonka tarkoituksena oli saada selville, kuinka monella tapaa oh-

jelmaa tulee testata. Hieman uudempana mittarina on käytetty kongitiivisen kompleksisuu-

den mittaria [6], jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa sovelluksen ymmärrettävyydestä. Yksi 

käytetyimmistä mittareista ohjelmistojen analysoinnissa on perinteisesti ollut koodirivien 

määrä (SLOC), jonka avulla on mitattu esimerkiksi sovelluksen kokoa ja ylläpidettävyyttä 

[7]. Edellä mainittuja kolmea mittaria käytetään myös tässä tutkielmassa niiden yleisyyden 

ja helppokäyttöisyytensä vuoksi. 

Erityisesti SLOC-mittarin käyttöön liittyy silti ongelmia, sillä vertailtavissa sovelluskehyk-

sissä JavaScriptin versiot poikkeavat toisistaan. AngularJS käyttää JavaScriptin versiota 

ES5, React ES6 ja Angular 5 TypeScriptiä, joka lisää JavaScript ES6 -versioon staattisen 
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tyypityksen. Jo kielten eroavaisuuksista johtuen rivimääriin tulee eroja eri sovelluskehyk-

sillä toteutettujen sovellusten välillä. Ongelman huomioimiseksi mittareilla saatuja tuloksia 

verrataan määrällisten arvojen lisäksi myös suhteellisesti eri versiopäivitysten välillä. 

Tutkimuskysymyksenä on miten sovelluskehysten eri ominaisuudet vaikuttavat web-sovel-

luksen ylläpidettävyyteen sovelluksen monimutkaistuessa. Tutkimuksessa vertaillaan valit-

tujen ominaisuuksien vaikutusta ylläpidettävyyteen eri sovelluskehyksillä toteutettujen so-

vellusten kautta. Tutkimusmetodina käytetään suunnittelutieteellistä tutkimusmetodia, joka 

koostuu artefaktien konstruointi- ja evaluointivaiheista. Konstruointivaiheessa toteutetaan 

tutkittavat työajanseurantasovellukset sekä niiden versiopäivitykset kunkin sovelluskehyk-

sen hyvien koodikäytänteiden mukaisesti. Evaluointivaiheessa analysoidaan muutosvaiku-

tusanalyysin kautta eri sovellusversioiden ylläpidettävyyttä rivimäärän, syklomaattisen 

kompleksisuuden ja kognitiivisen kompleksisuuden suhteen. Lopuksi tuloksia verrataan 

myös eri sovelluskehyksillä toteutettujen sovellusten kesken. 

Tutkielman toisessa luvussa kuvataan aluksi WWW, web-selaimen toiminta ja web-sovel-

lusten kehittyminen yleisellä tasolla. Tämän jälkeen perehdytään niiden arkkitehtuuriin ja 

rakenteeseen sekä niissä käytettyihin malleihin. Kolmannessa luvussa käsitellään web-so-

velluskehyksiä keskittyen suurelta osin asiakaspuolen sovelluskehyksiin. Neljännessä lu-

vussa käydään läpi ylläpidettävyyden määritelmä, siihen vaikuttavia ominaisuuksia sekä sen 

mittaamistapoja. Viidennessä luvussa kuvataan tutkimusmetodi ja kuudennessa raportoidaan 

tutkimustulokset ja selvitetään, mitkä sovelluskehyksen ominaisuudet vaikuttavat sovelluk-

sen ylläpidettävyyteen. Luvussa seitsemän kootaan tulokset ja tehdään johtopäätökset niiden 

pohjalta. Viimeisessä luvussa pohditaan kriittisesti tutkimuksen rajoitteita, tulosten merki-

tystä sekä jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 WWW, selain ja web-sovellukset 

World Wide Web eli WWW kehitettiin CERNissä fyysikoiden ja muiden tieteentekijöiden 

keskuudessa 1990-luvun alussa, jolloin sen tarkoituksena oli pystyä esittämään dokument-

teja mistä tahansa lähteestä johdonmukaisella ja yksinkertaisella tavalla. Se rakentui asiakas- 

ja palvelinkoneen väliseen tiedonsiirtoon, missä palvelimelle oli tallennettu dokumentteja, 

joihin asiakkaalla oli pääsy ja joita siinä voitiin esittää. Sama tietokone pystyi toimimaan 

asiakkaana tai palvelimella eri ajanhetkinä. [1] 

WWW:n alkuaikoina kaikki sivut sijaitsivat staattisina palvelimilla. Tämä tarkoitti sitä, että 

yhtä WWW-sivua vastasi aina jokin tiedosto jollain palvelimella. Staattisten dokumenttien 

pitäminen palvelimilla koettiin tehottomaksi WWW:n kasvaessa, joten WWW-palvelimet 

kehittyivät siten, että ne alkoivat muodostaa dokumentteja dynaamisesti. Palvelimella ei ol-

lut enää välttämättä yksittäisiä HTML-dokumentteja, vaan palvelimella sijaitsi ohjelmia, 

jotka muodostivat asiakkaalle sen lähettämien HTTP-pyyntöjen perusteella HTML-doku-

mentteja. Nämä ohjelmat saattoivat hakea tietoja tietokannoista, joiden avulla palvelinoh-

jelma koosti HTML-dokumentin, joka lähetettiin asiakkaalle. [1] 

Palvelinsovellusten kehittyminen johti web-sovellusten kehittymiseen [1]. Web-sovelluk-

sella tarkoitetaan web-pohjaista systeemiä, joka sijaitsee palvelimella, voidaan näyttää se-

laimessa ja jonka tilaa käyttäjä voi muuttaa [8]. Ne koostuvat kahdesta osasta: palvelinpuo-

lesta, joka hoitaa web-sovelluksen toimintalogiikan sekä tiedonhallinnan ja asiakaspuolesta, 

jonka tehtävänä on toimia sovelluksen käyttöliittymänä [9]. Viime vuosina asiakkaan rooli 

web-sovelluskehityksessä on kasvanut ja osa palvelinpuolen tehtävistä on siirtynyt asiak-

kaalle [9]. Web-sovellusten kehittyminen ja niiden määrän jatkuva kasvaminen on johtanut 

siihen, että web-selaimia voidaan pitää sovellusalustoina perinteisten käyttöjärjestelmien 

rinnalla [10]. 

Web-selaimen etu sovellusalustana on se, että sovellus on heti käytettävissä kaikilla laitteilla, 

missä on saatavilla jokin selain [10]. Käyttäjän ei tarvitse ladata erillistä sovellusta käyttääk-

seen ohjelmaa, eikä hänen tarvitse huolehtia sovelluksen päivitysten asentamisesta, vaan 
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kaikilla sovelluksen käyttäjillä on aina viimeisin versio sovelluksesta käytössään [10]. Tä-

män lisäksi WWW-palvelimelle sijoitettu sovellus on kaikkien saatavilla, ellei tätä ole erik-

seen rajoitettu [10]. Yksi huono puoli selaimen käyttämisessä sovellusalustana kuitenkin on: 

selaimia ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen vaan niiden tarkoituksena on ollut yksinker-

taisesti näyttää HTTP-pyynnön avulla saatu resurssi käyttäjälle [11]. 

2.1 WWW:n rakenne 

WWW toimii yhä samalla periaatteella kuin se alun perin määriteltiin. Se perustuu asiakkaan 

ja palvelimen väliseen tiedonsiirtoon, joka toteutuu kolmen pääkonseptin avulla [1]:  

- URL – nimeämistapa, jolla dokumentteihin viitataan 

- HTML – kieli, jolla dokumentit laaditaan ja jonka avulla voidaan linkittää 

dokumentteja toisiinsa 

- HTTP – protokolla, jonka avulla asiakkaan ja palvelimen välinen kommuni-

kaatio tapahtuu.  

URL (Uniform Resource Locator) on nimeämistapa, jolla tietyt resurssit voidaan löytää 

WWW-palvelimilta. Sen avulla voidaan viitata WWW-palvelimilla sijaitseviin resursseihin, 

kuten sivuihin, kuviin, tiedostoihin, fontteihin tai videoihin. URL-osoitteessa voidaan mää-

rittää kuusi tietyssä järjestyksessä esiintyvää kenttää, jotka kirjoitetaan muotoon 

scheme://address:port/path?query#fragment. Kaikki kentät eivät ole pa-

kollisia, mutta HTTP:n yhteydessä URL-osoitteen on oltava minimissään muotoa 

scheme://address/path. Osat tarkoittavat seuraavaa [12]: 

- scheme – käytetty protokolla, web-sovellusten yhteydessä http tai https 

- address – palvelimen osoite 

- :port – portin numero, HTTP:ssä oletuksena 80 

- /path – polku WWW-palvelimella sijaitsevaan resurssiin 

- ?query – sisältää kyselyparametrit 

- #fragment – tarkennin selainta varten  
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URL on URIn (Uniform resource Identifier) osajoukko ja tarkalleen ottaen kaikki WWW:ssä 

sijaitsevat resurssit ovat tunnistettavissa URI:n avulla. URI:n avulla voidaan yksilöidä mikä 

tahansa WWW:ssä sijaitseva resurssi. [13]  

HTML (HyperText Markup Language) dokumentti koostuu elementtipuusta ja tekstistä. Se 

on mediariippumaton kuvaus dokumentin sisällöstä [14]. HTML perustuu SGML standar-

diin ja sen jokainen elementti on merkitty aloitus tagilla, esimerkiksi <body> ja lopetus 

tagilla </body>.  Aloitus-  ja lopetustagin välissä voi olla datamerkkejä ja tagien sisällä 

voi myös olla toisia tageja. Tagit voivat sisältää myös attribuutteja, joilla on jokin arvo [15]. 

HTML-dokumentti voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

Esimerkissä (Listaus 1) DOCTYPE kertoo dokumentin tyypin, joka tässä tapauksessa on 

HTML 5:n mukainen dokumentti. HTML-tiedosto tyypillisesti alkaa <html>-tagilla, joka 

kertoo selaimelle, että kyseessä on HTML-dokumentti. Ensimmäisenä tämän tagin sisällä on 

<head>-tagi, joka voi sisältää esimerkiksi dokumentin otsikko- tai metatietoa sekä linkkejä 

tiedoston käyttämiin resursseihin. Kaikki <body>-tagin sisällä olevat renderöitävät elemen-

tit näytetään käyttäjän selaimessa. Esimerkissä tekstikappaleen aloitustagi <p> sisältää da-

tamerkit A paragraph. ja <a>-tagin. Tällä tagilla on attribuuttina href, jonka arvona 

on http://www.jyu.fi, jonka jälkeen tulevat tagin sisältämät datamerkit This is a 

link ja lopetustagi </a>. Lopuksi tekstikappale suljetaan lopetustagilla </p>, jonka li-

säksi myös muut avonaiset tagit <body> ja <html> suljetaan niiden lopetustageilla.  

1    <!DOCTYPE html>  
2    <html lang="en">  
3    <head>  
4        <meta charset="UTF-8">  
5        <title>Parsing Example</title>  
6    </head>  
7    <body>  
8        <p>  
9            A paragraph.  
10           <a href=”http://www.jyu.fi”>This is a link</a>  
11       </p>  
12   </body>  
13   </html> 
 

Listaus 1: Esimerkki HTML-dokumentista 
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HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokollaa käytetään asiakkaan ja palvelimen väli-

sessä tiedonsiirrossa. HTTP on yksinkertainen pyyntö-vastaus -protokolla, jossa on määri-

telty kahdeksan perusoperaatiota: OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE ja 

CONNECT. Näistä käytetyimpiä ovat GET ja POST, mutta myös PUT- ja DELETE-pyyntöjä 

käytetään yleisesti. [1] GET-metodilla nimensä mukaisesti haetaan tietoa halutusta URL:sta 

(tai URI:sta). Sivun koko sisällön sijaan HEAD-metodi palauttaa ainoastaan pyynnön otsik-

kotiedot. HEAD-metodilla voidaan esimerkiksi katsoa, onko haettu resurssi muuttunut vii-

meisimmän haun jälkeen. Jos resurssi ei ole muuttunut, voidaan käyttää selaimen välimuis-

tissa olevaa tietoa resurssista, eikä sivua tarvitse hakea WWW-palvelimelta uudelleen. 

POST-metodilla lähetetään sovellukselle uutta tallennettavaa tietoa ja PUT-metodia käyte-

tään yleensä, kun halutaan päivittää jotain palvelimelle tallennettua tietoa. DELETE-meto-

dilla poistetaan tietoa pysyvästi. [16] Palvelinsovelluksessa voidaan kuitenkin toteuttaa 

HTTP-metodit halutulla tavalla ja sovellukseen voidaan toteuttaa esimerkiksi DELETE-

pyyntöjä käsittelevä URL, joka luo uutta dataa. Metodien toiminnallisuus perustuu siis kon-

ventioon ja yleensä metodit halutaankin toteuttaa niille varattujen tarkoitusten mukaisiksi. 

GET-, POST-, PUT- ja DELETE-metodien käyttö on esitelty tarkemmin luvussa 2.3.3.  

Asiakkaan lähettämä HTTP-pyyntö on tekstimuotoinen ja se sisältää pyyntörivin, otsikkori-

vit ja sisällön. HTTP-pyyntö päätetään kahdella rivinvaihdolla. [17] Jos käyttäjä klikkaisi 

aiemmin esitellyn esimerkin linkkiä This is a link, selain lähettäisi listauksen 2 mukaisen 

pyynnön palvelimelle, josta se saisi vastauksena listauksen 3 mukaisen tiedon. Listauksessa 

3 sisältöriville tulisi koko Jyväskylän yliopiston verkkosivun etusivun HTML-koodi (71780 

merkkiä), joka on tässä esimerkissä katkaistu.  

HTTP on tilaton protokolla, mikä tarkoittaa sitä, ettei pyyntöjen välillä ole yhteyttä, vaan 

jokainen pyyntö on riippumaton edellisistä. Monet sovellukset luottavat HTTP:n tilattomaan 

luonteeseen, jotta esimerkiksi palvelimen kuormitusta voidaan dynaamisesti tasata usealle 

GET http://www.jyu.fi/ HTTP/1.1 
Host: www.jyu.fi 
Accept: text/html 
 
 

Listaus 2: GET-pyyntö 
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palvelimelle pyyntöjen välillä. Tämän vuoksi palvelin ei voi suoraan olettaa, että kaksi pyyn-

töä samalla yhteydellä ovat samalta käyttäjältä. [17] 

2.2 Web-selaimen toiminta 

Selaimen vastuulla on näyttää HTTP-pyynnön avulla saatu resurssi käyttäjälle. Esimerkiksi, 

kun käyttäjä kirjoittaa selaimen osoiteriville www.jyu.fi ja hyväksyy sen painamalla enteriä, 

käyttäjä saa selaimeensa näkyviin Jyväskylän yliopiston etusivun. Enterin painalluksesta si-

vun näyttämiseen selain suorittaa kuitenkin monta prosessia, jotka eivät käyttäjälle näy. 

Nämä vaiheet ovat pääpiirteissään HTML:n jäsentäminen DOM-puuksi (engl. Document 

Object Model), renderöintipuun (engl. Render Tree) muodostaminen, renderöintipuun som-

mittelu (engl. layout) ja sen piirtäminen (engl. painting) [18]. DOM määrittää dokumentin 

loogisen rakenteen sekä tavan, jolla dokumenttia voidaan ohjelmallisesti muokata [19]. Ren-

deröintipuu sen sijaan on puurakenteinen objekti elementtien visuaalisesta järjestyksestä ja 

sen tarkoituksena on tuottaa elementit siihen järjestykseen, jossa ne voidaan latoa selainik-

kunaan [18]. 

Heti enterin painalluksen jälkeen selain suorittaa GET-pyynnön osoiterivillä olevaan osoit-

teeseen. Pyynnön vastauksena saatu HTML-muotoinen merkkijono jäsennetään selainmoot-

torin (engl. Rendering engine) HTML-jäsentimellä [18]. Vastaanotettu HTML-dokumentti 

käy läpi kaksi prosessia, tokenisointi- ja puunmuodostusprosessin. Tokenisointi-vaiheessa 

HTML-jäsennin tunnistaa eri HTML-elementit, niiden attribuutit ja välittää ne puunmuo-

dostusprosessille, jonka avulla muodostetaan DOM. [14] 

HTTP/1.1 200 OK  
Content-Length: 71780  
Content-Type: text/plain 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html 
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fi" xml:lang="fi"> 
<head> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; char-
set=utf-8" />… 

Listaus 3: Vastaus listauksen 2 mukaisesta GET-pyynnöstä 
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DOM on ohjelmointirajapinta eli API (engl. Application Programming Interface) HTML ja 

XML-dokumenteille. DOMin kautta voidaan luoda HTML-elementtejä, navigoida niiden 

välillä sekä lisätä, muokata tai poistaa niitä. Kaikkia DOM-elementtejä, jotka on muodos-

tettu HTML tai XML-dokumentin kautta, voidaan muokata selaimessa ajettavan JavaScript-

koodin avulla. [19] 

Validin HTML-merkintäkielen tapauksessa DOMin muodostaminen on suoraviivainen pro-

sessi, mutta selainten täytyy tukea myös epävalideja HTML-dokumentteja. HTML sallii tie-

tyt epävalidit kirjoitustavat, kuten esimerkiksi virheellisesti lopetetut tagit tai ylimääräiset 

lopetustagit (Listaus 4). Lisäksi HTML-dokumenttia voidaan muokata jäsentämisen yhtey-

dessä script-tagien sisälle sijoitettujen document.write()-funktioden avulla. [14]  

Kuva 1: Listauksen 4 mukainen DOM puu 

1    <!DOCTYPE html>  
2    <html lang="en">  
3    <head>  
4        <meta charset="UTF-8">  
5        <title>Example</title>  
6    </head>  
7    <body>  
8        <p>  
9            A paragraph.  
10           <a href=”http://www.jyu.fi”>This is a link</p></a>  
11       </a>  
12   </body>  
13   </html> 
 

Listaus 4: Epävalidi HTML. Väärin sijoitettu lopetustagi </p> ja 

ylimääräinen lopetustagi </a> 
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HTML jäsentimen tehtävänä on myös käsitellä dokumenttiin linkitetyt ulkoiset tiedostot, 

kuten kuvat, fontit sekä CSS-tyylitiedostot. Jokainen linkitetty tiedosto haetaan dokument-

tiin erikseen joko GET-pyynnöllä palvelimelta tai selaimen välimuistista. CSS (engl. Cas-

cade Stylesheet) on W3C:n ylläpitämä deklaratiivinen kieli, joka toimii ominaisuus-arvo -

parien ja CSS-valitsimien perusteella [9]. Sen avulla määritellään, miten tietyt HTML-ele-

mentit esitetään selaimessa. CSS-koodi koostuu CSS-säännöistä, joista jokainen koostuu 

joukosta ominaisuus-arvo -pareja. CSS-valitsin määrää mihin elementtiin säännön mukaiset 

ominaisuus-arvo -parit vaikuttavat. Kaikki ominaisuus-arvo -parit kirjoitetaan aaltosulkujen 

sisään ja ne erotetaan toisistaan puolipisteellä [20]. CSS-sääntö on muotoa: valitsin 

{ominaisuus: arvo;}. Esimerkin (Listaus 5) mukainen sääntö vaikuttaisi kaikkiin 

sivulla esiintyviin ensimmäisen tason otsikoihin. Säännön mukaiset otsikot näkyisivät si-

vulla vihreällä värillä, Arial-fontilla 24 pikselin kokoisena, ellei jokin myöhemmin määri-

telty sääntö kumoa tätä. 

Selain muodostaa DOMin muodostuksen yhteydessä myös renderöintipuun. Kaikki renede-

röintipuun elementit vastaavat jotain DOM-elementtiä, mutta kaikkia DOMin elementtejä ei 

oteta huomioon renderöintipuun muodostamisessa. Tällaisia elemettejä ovat kaikki ei-visu-

aaliset elementit [21], kuten head-elementti tai ne elementit, joiden display-attribuutin 

arvoksi on asetettu none.  Elementtien visibility-attribuutin arvo ei kuitenkaan vai-

kuta siihen, liitetäänkö elementti renderöintipuuhun vai ei. Renderöintipuun avulla selain 

osaa asetella elementit oikeille paikoilleen ja piirtää ne ruudulle [18]. 

Moderneissa selaimissa on mukana JavaScript-tulkki, joka mahdollistaa JavaScript-koodin 

ajamisen suoraan käyttäjän selaimessa. Web-sovelluksissa JavaScriptin avulla ohjataan 

käyttöliittymän toiminnallisuutta ja tarkistetaan esimerkiksi lomakekenttien oikeellisuutta.  
JavaScript perustuu ECMAScript-standardiin. [22] JavaScript on dynaamisesti ja heikosti 

1    h1 {  
2        color: green;  
3        font: Arial;  
4        font-size: 24px;  
5    }  

Listaus 5: h1-elementin tyylimäärittely CSS:n avulla 
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tyypitetty prototyyppiperustainen, tulkattu komentosarjakieli, joka soveltuu esimerkiksi 

oliopohjaiseen, imperatiiviseen ja funktionaaliseen ohjelmointiparadigmaan [23].  

Dynaamisesti tyypitetyissä ohjelmointikielissä muuttujan tyyppi määritetään ajon aikana ja 

heikko tyypitys mahdollistaa muuttujan tyypin vaihtamisen ajon aikana toiseksi. JavaScript 

sisältää myös eval-funktion, jonka avulla mielivaltainen merkkijono voidaan muuttaa ajon 

aikana JavaScript-koodiksi [10]. Dynaamisuuden ja heikon tyypityksen vuoksi suuri osa Ja-

vaScript-koodissa esiintyvistä virheistä voidaan huomata ainoastaan ajon aikana [9]. Tämän 

vuoksi virheiden paikantaminen pienestäkin JavaScript-sovelluksesta voi olla hankalaa, 

minkä vuoksi koodia tulisikin tuottaa jatkuvasti testaten [10]. 

JavaScript-koodissa käytetään asynkronisia funktioita erityisesti silloin, kun tietoa haetaan 

palvelimelta [24]. Tämä on välttämätöntä, sillä palvelimelta haettaessa ei voida, tietää 

kuinka kauan vastauksen saamiseen kuluu aikaa. Lisäksi palvelimelle tehty pyyntö voi epä-

onnistua esimerkiksi yhteyden katkeamisen vuoksi. Asynkronisuus mahdollistaa sen, että 

käyttöliittymää voidaan käyttää myös HTTP-pyynnön aikana [2]. Listauksessa 6 on kuvattu 

synkronisen (haeSynkronisesti) ja asynkronisen (haeAsynkronisesti) funktion 

käytön eroja. Funktioiden oletetaan esimerkissä onnistuvan ja palauttavan merkkijonon 

”tieto”. Funktio console.log(tieto) tulostaa selaimen kehittäjäkonsoliin muuttu-

jan tieto sisällön.  

 

1    var tieto = haeSynkronisesti();  
2    console.log(tieto);  
3    // Tulostaa: tieto  
4      
5    var tieto;  
6    haeAsynkronisesti(function(data) {  
7        tieto = data;  
8    });  
9      
10   console.log(tieto); // asynkroninen kutsu kesken  
11   // Tulostaa: undefined  
12   console.log(tieto); // asynkroninen kutsu valmis  
13   // Tulostaa: tieto  
 

Listaus 6: Synkroninen ja asynkroninen funktiokutsu 
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Asynkronisen ohjelmointitavan vuoksi JavaScript hyödyntää takaisinkutsuja, jotka voivat 

hyvin nopeasti lisätä ohjelmakoodin vaikeaselkoisuutta. Lisäksi takaisinkutsuja on useam-

paa eri tyyppiä, joita ohjelmoija voi käyttää tilanteesta riippuen. Anonyymejä takaisinkutsuja 

on esimerkissä (Listaus 7) rivillä 2, 3 ja 5, sisäkkäisiä riveillä 3–6 (rivin 6 kutsu on jo kol-

mannella sisäkkäisyyden tasolla) sekä yksi asynkroninen takaisinkutsu rivillä 6. [24] Ja-

vaScriptille tyypillisten takaisinkutsujen ongelmallisuudesta kertovat hyvin termit call-

back-hell sekä spaghetti-code [11]. 

Ongelmallisia takaisinkutsuja voidaan välttää käyttämällä Promise-objekteja. Sen sijaan, 

että kutsuja kirjoitetaan sisäkkäin, ne voidaan Promise-objektien avulla kirjoittaa ketjut-

taen [24]. Mikäli listauksen 6 funktio haeAsynkronisesti palauttaisi Promise-ob-

jektin, voitaisiin esimerkki kirjoittaa listauksen 8 mukaisesti. 

1    let tieto;  
2    haeAsynkronisesti()  
3        .then(data => tieto = data)  
4        .then(() => console.log(tieto));  
5    // Tulostaa: tieto  

 

Listaus 8: Promise-objektin käyttö asynkronisissa funktioissa. Esimerkki 

JavaScript ES6 -version mukaista ohjelmakoodia. 

1  var db = require('somedatabaseprovider');  
2  http.get('/recentposts', function(req, res){  
3    db.openConnection('host', creds , function(err ,conn) {  
4      res.param['posts'].forEach(function(post) {  
5        conn.query('select * from users where id=' + post['user'],  
6        function(err, results){  
7          conn.close();  
8          res.send(results[0]);  
9        });  
10     });  
11   });  
12 });  
 

Listaus 7: Sisäkkäiset takaisinkutsut [24] 
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HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin lisäksi web-sovelluksen käyttöliittymä käyttää ulkopuolisia 

resursseja, kuten esimerkiksi kuvia, fontteja sekä ulkopuolisia liitännäisiä [9]. Monimutkai-

suutta lisää se, että esimerkiksi CSS:n kirjoittamiseen käytetään usein kieliä, kuten SASS tai 

LESS, jotka myöhemmin käännetään CSS-kieleksi. Myös JavaScript voidaan kirjoittaa esi-

merkiksi Microsoftin toteuttamalla TypeScript-kielellä, ennen kuin se käännetään selaimelle 

ymmärrettäväksi JavaScriptiksi. Kaikki ECMAScript 3 -standardin mukainen ja uudempi 

JavaScript on validia TypeScriptiä, mutta TypeScriptin avulla ohjelmakoodiin voidaan lisätä 

haluttuihin kohtiin staattinen tyypitys1. Staattinen tyypitys poistaa joitain JavaScriptin on-

gelmakohtia ja edesauttaa ylläpidettävämmän asiakassovelluksen toteuttamista sekä helpot-

taa virheiden löytämistä [25]. Vaikka SASSin, LESSin ja TypeScriptin tarkoituksena on ol-

lut helpottaa web-sovelluskehitystä, on ohjelmoijan hankala pysyä kehityksen perässä ja ot-

taa haltuun aina uusia teknologioita.  

2.3 Web-sovellusten rakenne 

Web-sovellus koostuu HTML-tiedostoista, selaimessa ajettavasta asiakaspuolen sovelluk-

sesta sekä palvelinpuolen sovelluksesta, joka suorittaa operaatioita palvelimella sijaitsevaan 

tietokantaan tai tiedostoihin [1]. Asiakaspuolen sovellus koostuu HTML:n lisäksi CSS-tyy-

limäärittelyistä ja JavaScript-ohjelmointikielestä, jotka kumpikin noudattavat HTML-kie-

lestä poikkeavia paradigmoja [9]. Palvelimella sijaitseva ohjelma voidaan kirjoittaa mel-

keinpä millä tahansa ohjelmointikielellä, joista muutamia ovat esimerkiksi PHP, Ruby, Pyt-

hon, C# ja Java [1].  

Web-sovellukset ovat karkeasti jaettavissa kahteen ryhmään: perinteiset ja modernit web-

sovellukset. Perinteiset web-sovellukset toimivat siten, että jokaisen klikkauksen jälkeen 

sivu ladataan uudelleen. Tämä johtuu siitä, että perinteisissä web-sovelluksissa palvelimen 

tehtävänä on myös päivittää käyttäjän näkymä. Käyttäjän klikkauksen jälkeen HTTP-pyyntö 

lähetetään palvelimelle, joka muodostaa pyyntöä vastaavan HTML-dokumentin. Lopuksi 

palvelin palauttaa muodostetun HTML-sivun selaimelle käsiteltäväksi. [1] 

                                                
1 ks. https://www.typescriptlang.org 
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Perinteiset web-sovellukset toimivat synkronisesti. Kun käyttäjä klikkaa sovelluksessa ole-

vaa linkkiä tai painiketta, lähetetään tästä selaimen kautta HTTP-pyyntö WWW-palveli-

melle. Tämän jälkeen palvelin analysoi pyynnön sisällön, käsittelee sen ja lähettää HTTP-

vastauksen asiakkaalle. Jokaisen pyynnön lähettämisen jälkeen käyttäjälle näytetään tyhjää 

sivua, kunnes palvelin on saanut pyynnön käsiteltyä ja lähetettyä uuden näkymän takaisin. 

[26] Perinteisissä web-sovelluksissa sovelluksen toimintalogiikan ja näkymän päivityksen 

hoitaa siis palvelin ja asiakas toimii ainoastaan pyyntöjen lähettäjänä ja tiedon esittelijänä.  

Modernit web-sovellukset eroavat tästä merkittävästi, sillä niissä näkymä päivitetään Ja-

vaScriptin avulla suoraan käyttäjän selaimessa. Kun käyttäjä klikkaa painiketta, tästä lähe-

tään asynkronisesti HTTP-pyyntö, jonka vastauksen perusteella päivitetään tietty osa näky-

mästä. Perinteisistä web-sovelluksista poiketen, nykyaikaisissa web-sovelluksissa HTTP-

pyynnön vastaus on XML tai JSON -muodossa. Vastauksen mukana ei siis tule koko näky-

mää, vaan ainoastaan sen päivittämiseen tarvittava data. Perinteiset web-sovellukset mukai-

levat paremmin sitä toimintaperiaatetta, mihin WWW kehitettiin, mutta modernit web-so-

vellukset ovat käyttäjäystävällisempiä ja muistuttavat enemmän tavallisia työpöytäsovelluk-

sia. [2] 

2.3.1 Ajax 

Asynkronisesti toimivia web-sovelluksia kutsutaan usein myös Ajax-sovelluksiksi, joka tu-

lee sanoista ”Asynchronous JavaScript and XML”. Nimensä mukaisesti Ajax on teknologia, 

joka yhdistää JavaScriptiä ja XML;ää sekä tukee asynkronisia kutsuja. Ajax-sovellus näyte-

tään asiakkaalle tavallisena HTML (tai XHTML) sivuna, joka käyttää CSS-tyylimäärittelyitä 

ja jonka selain jäsentää DOM-puuksi. Tiedonsiirto näissä sovelluksissa tapahtuu asynkroni-

sesti XMLHttpRequest-objektin avulla, jonka JavaScript-koodi käsittelee ja näyttää se-

laimessa. [2]  

Ajax-sovellukset käyttävät Ajax-moottoria asiakkaan ja palvelimen välissä (Kuva 2). Tämän 

kerroksen lisääminen sovellukseen kasvattaa merkittävästi sen responsiivisuutta. Sivun la-

tauksen yhteydessä ladataan Ajax-moottori, joka on vastuussa näkymän päivittämisestä eli 
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HTML-sivun renderöinnistä ja kommunikoinnista palvelimen kanssa. Sellaiset käyttäjän toi-

menpiteet, jotka eivät vaadi palvelimen toimintaa, kuten lomakkeen kenttien validointi, voi-

daan hoitaa JavaScriptillä ja päivittää suoraan näkymään. Yleensä validointi suoritetaan li-

säksi myös palvelimella, sillä palvelimelle saapuvat kutsut voivat tulla mistä tahansa läh-

teestä. Mikäli asiakas tarvitsee jotain palvelimelta, pyyntö lähetetään asynkronisena, jolloin 

käyttäjän ei missään vaiheessa tarvitse odottaa sivun latausta, vaan hän voi jatkaa sovelluk-

sen käyttöä latauksen aikana. [2] 

Ajax-sovelluksissa tiedonvälityksen ei tarvitse välttämättä olla XML-muodossa. XML toi-

mii samalla periaatteella kuin HTML, eli se on SGML-pohjainen ja käyttää tageja, jotka 

sisältävät datamerkkejä ja joihin voi olla liitettynä attribuutteja. XML:n sijaan tiedonsiirto 

Kuva 2: Perinteiset web-sovellukset ja Ajax-sovellukset (mukaillen [2]) 
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palvelimen ja asiakkaan välillä voidaan toteuttaa myös JSON-objektien avulla. Ne ovat teks-

timuotoisia, riippumattomia käytetystä ohjelmointikielestä ja niiden syntaksi toteuttaa Ja-

vaScript-ohjelmointikielen osajoukon [27]. JSON-objektit koostuvat listoista ja objekteista 

[28]. Sekä listat että objektit voivat sisältää toisia listoja ja objekteja (Listaus 9).  

XML:n ongelma Ajax-sovelluksissa on se, että se tulee jäsentää haluttuun muotoon sekä 

palvelin- että asiakaspuolella, mikä lisää jokaisen operaation prosessointiaikaa. XML:n käy-

tön tilalle onkin yleistymässä JSON-objektit, jotka voidaan lukea huomattavasti nopeam-

massa ajassa. JSON-objektien avulla voidaan välittää asiakkaan ja palvelimen välillä sama 

määrä dataa nopeammin kuin XML:n avulla. Lisäksi datamäärän kasvaessa prosessointiaika 

asiakaspuolella ei juurikaan muutu JSON-objekteja käytettäessä, mutta XML-muodossa vä-

litettynä se kasvaa merkittävästi. [28] 

Käytettiinpä sovelluksessa sitten JSON- tai XML-muotoista dataa tiedon välitykseen, on 

Ajaxin käytöstä merkittäviä hyötyjä. Ensinnäkin se vähentää palvelimen kuormitusta, sillä 

palvelimen ei tarvitse generoida koko sivua aina uudelleen, vaan asiakkaalle lähetetään vain 

sen tarvitsema data. Lisäksi palvelimen kautta ei tarvitse kierrättää kaikkia operaatioita, sillä 

osa niistä voidaan hoitaa suoraan käyttäjän selaimessa. Myös käyttäjäkokemus parantuu, kun 

sivua ei tarvitse ladata kokonaan uudelleen toimintojen välissä. Käyttäjän ei myöskään tar-

vitse ladata ylimääräisiä liitännäisiä selaimeen, esimerkiksi Java- tai Flash-liitännäisiä, sillä 

JSON: 
 
1    {  
2      "kaupungit": [  
3        {  
4          "id": 1,  
5          "nimi": "Jyväskylä"  
6        },  
7        {  
8          "id": 2,  
9          "nimi": "Helsinki"  
10       }  
11     ]  
12   }  
 

XML: 
 
1    <kaupungit>  
2      <kaupunki>  
3        <id>1</id>  
4        <nimi>Jyväskylä</nimi>  
5      </kaupunki>  
6      <kaupunki>  
7        <id>2</id>  
8        <nimi>Helsinki</nimi>  
9      </kaupunki>  
10   </kaupungit>  
 

 

 

Listaus 9: Data JSON- ja XML-formaateissa. Esimerkkien tietosisällöt 

vastaavat toisiaan. 
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teknologia on laajasti eri selainten käytössä jo valmiiksi. Näiden lisäksi käyttöliittymä on 

selkeästi eroteltuna muusta sovelluksesta, mikä selkeyttää sovelluskehitystyötä. [26] 

Vaikka Ajaxin avulla käyttöliittymä ja sovelluksen toimintalogiikka saadaankin selkeämmin 

erotettua toisistaan, on sen käytön yleistymisessä myös ongelmia. Ajaxin käytön myötä asia-

kaspuolen rooli web-sovelluskehityksessä on kasvanut, mikä on lisännyt sen monimutkai-

suutta. Valitettavasti web-sovelluksen asiakaspuolen kehityksessä käytetyt työkalut ja me-

netelmät eivät ole niin kehittyneitä kuin perinteisimmillä sovelluskehitysaloilla. Erityisesti 

puutteita on löydettävissä uudelleenkäytettävän ja ylläpidettävän ohjelmakoodin kirjoittami-

sessa sekä ohjelmakoodin laadun analysoinnissa. [9] 

2.3.2 SPA 

Modernit web-sovellukset toteuttavat usein SPA-rakenteen (engl. Single page application), 

mikä tarkoittaa, että käyttöliittymä on rakennettu kokonaisuudessaan yhdelle sivulle. SPA-

sovelluksissa ei tarvitse käyttää lainkaan sivulatauksia, vaan kaikki asiakaspuolen toimin-

nallisuudet toteutetaan Ajaxin avulla [29]. Palvelut, kuten Gmail, Google Maps ja Flickr 

ovat hyviä esimerkkejä suuremman kokoluokan SPA-sovelluksista [30]. SPA-rakenteen 

käyttö parantaa sovelluksen interaktiivisuutta, responsiivisuutta, käyttäjätyytyväisyyttä sekä 

käytön tehokkuutta [31]. Tämän vuoksi Ajaxin käyttö web-sovelluskehityksessä on kasvanut 

ja myös perinteisempiä web-sovelluksia on alettu päivittämään SPA-rakenteen mukaisiksi 

[31].  

Ajaxin käytössä voidaan pitää ongelmallisena selainohjelmalla suoritettavia toimintoja, ku-

ten edelliselle sivulle siirtymistä Takaisin-painiketta klikkaamalla, sivun uudelleenlataa-

mista ja kirjanmerkkeihin tallentamista (ks. [2]). Suorien osoitteiden puuttuminen voi hei-

kentää käytettävyyttä ja toisaalta selaimen tapahtumien ylläpitäminen sovelluksen Ja-

vaScriptissa voi olla työlästä. Monet JavaScript-sovelluskehykset, kuten React, AngularJS 

ja Angular 5 tarjoavat kuitenkin valmiin toteutuksen selaimen osoiterivin käsittelyyn, minkä 

vuoksi tämä ei aiheuta enää suuria ongelmia. 
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Keskeisenä ongelmana web-sovelluskehityksessä voidaan pitää selainten yhteensopivuus-

ongelmia [10]. SPA-rakenteen käyttö lisää sovelluksen asiakaspuolelle entistä enemmän toi-

minnallisuutta, jolloin sovelluksen asiakaspuolen toteuttamisesta tulee monimutkaisempaa. 

Tämä johtaa siihen, että yhteensopivuusongelmien määrä kasvaa. Ratkaisuna ongelmaan tar-

jotaan sovelluskehysten käyttöä, sillä niiden avulla voidaan kirjoittaa helpommin kaikille 

selaimille yhteensopivaa JavaScript-koodia. [31] Lisäksi sovelluskehysten käyttö vähentää 

DOMin käsittelyyn liittyvää ohjelmakoodia, joka myös auttaa yhteensopivuusongelmiin. 

Toisaalta selainten yhteensopivuusongelmat ovat nykyisin vähentyneet myös sen vuoksi, 

että eri selaimet toteuttavat paremmin webin standardeja. 

2.3.3 REST 

Modernit web-sovellukset käyttävät usein REST-arkkitehtuurityyliä (Representational state 

transfer) asiakkaan ja palvelimen väliseen tiedonsiirtoon [1]. Ohjelmistoarkkitehtuurilla tar-

koitetaan kuvausta tai joukkoa kuvauksia, jotka ohjaavat sovelluksen suunnittelua ja kehi-

tystä [32]. Arkkitehtuurityyli puolestaan on valittu joukko rajoitteita, jotka määrittävät siihen 

kuuluvien elementtien ominaisuudet, roolit sekä elementtien väliset suhteet [33]. REST-ark-

kitehtuurityyliin kuuluu, että tiedonsiirron täytyy tapahtua asiakkaan ja palvelimen välillä 

tilattomasti, mikä tarkoittaa, että asiakaspuolen pyynnön yhteydessä tulee lähettää kaikki 

palvelimen tarvitsema tieto toimenpiteen suorittamiseen [34]. Lisäksi Fielding [34] määrit-

tää REST-periaatteiksi yhteentoimivuuden sekä yhtenäisen rajapinnan, joka hänen mu-

kaansa erottaa REST-arkkitehtuurityylin muista arkkitehtuuriratkaisuista. Yhtenäinen raja-

pinta helpottaa tiedonsiirtoa eri komponenttien ja sovellusten välillä, mutta voi heikentää 

palveluiden suorituskykyä, sillä tiedonsiirron tapa määräytyy REST-arkkitehtuurityylin eikä 

sovelluksen tarpeiden mukaan [34]. 

REST-tyylisissä web-palveluissa tiedonsiirto asiakkaan ja palvelimen välillä toteutetaan 

yleisillä HTTP-protokollaan kuuluvilla metodeilla [33], joista yleisimpiä ovat RFC-7231 

[35] dokumentissa määritetyt GET, POST, PUT ja DELETE. GET-metodin avulla haetaan 

resursseja, eikä metodin käyttö saa muuttaa sovelluksen tilaa. PUT-metodilla voidaan luoda 
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uusia resursseja, mutta jos resurssi on jo olemassa, se tulee korvata pyynnön sisällön mukai-

sella resurssilla. POST-metodi eroaa tästä siten, että pyyntö luo aina uuden resurssin palve-

limelle, vaikka sen sisällön mukainen resurssi löytyisi palvelimelta. On kuitenkin suositeltua 

käyttää POST-metodia PUT-metodin sijaan, kun tiedetään, että pyyntö lisää uuden resurssin. 

DELETE-metodin tehtävänä on poistaa yhteys pyydetyn resurssin ja URI:n välillä. [35] 

Metodeista GET, PUT ja DELETE ovat idempotentteja, mikä takaa sen, että pyynnön suorit-

taminen yhden kerran tuottaa saman tuloksen kuin pyynnön toistaminen useaan kertaan pe-

räkkäin [35]. Kun palvelimella ei ole tallennettuja resursseja, kaksi peräkkäistä PUT-pyyntöä 

lisäävät yhden resurssin, mutta peräkkäiset POST-pyynnöt lisäävät niitä kaksi. Vaikka 

REST-arkkitehtuurityyliin kuuluu yhtenä osana myös välimuistin hyödyntäminen [34], ei 

PUT- ja DELETE-vastauksia tule hakea välimuistista. Mikäli resurssia kutsutaan PUT- tai 

DELETE-pyynnöllä, tulee välimuisti mitätöidä tämän resurssin osalta. Vaikka POST-pyyn-

nön vastaus voidaan lisätä joissain tapauksissa välimuistiin, ei tätä toimintoa ole kuitenkaan 

laajalti implementoitu. [35] 

Alla on esitetty osa tässä tutkielmassa toteutetun palvelinsovelluksen REST-rajapinnasta 

(Taulukko 1). REST-arkkitehtuurityylin mukaisesti GET-pyynnön lähettäminen URLiin 

/projects hakee kaikki tallennetut projektit. Vastaavasti /projects/1/ 

checklist-items hakisi kaikki tehtävälistan tehtävät projektilta, jonka id-attribuutin 

arvo on 1. Huomattavaa taulukossa on, että POST-metodia ei ole määritetty URL:lle  

/projects/1, sillä POST-pyynnöllä ei tule voida muokata projektia. Sovellukseen ei 

myöskään toteutettu mahdollisuutta poistaa tai muokata kaikkia projektiresursseja kerralla, 

vaikka nämä rajapinnat olisi mahdollista toteuttaa REST-arkkitehtuurityylin mukaisesti. To-

teutettu REST-API on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä A. 

Toimivan REST-rajapinnan suunnittelu ja toteutus on vaativaa työtä [36] ja esimerkiksi re-

surssien sekä niiden tyyppien ja sisäisten attribuuttien identifiointi alkuvaiheessa on haas-

teellista [37]. Useat REST-rajapinnat poikkeavat REST-arkkitehtuurityylin rajoituksista, ei-

vätkä toteuta kaikkia tyylissä määritettyjä periaatteita kuten yhteentoimivuutta. REST-ark-

kitehtuurityylistä poikkeaminen johtuu tutkijoiden Laitkorpi, Selonen ja Systä [38] mukaan 



 

20 

 

tavasta, jolla toiminnalliset vaatimukset on määritelty. Heidän mukaan määrittelyt korosta-

vat usein oliosuuntautunutta ajattelua, joka ei aina suoraan sovellu REST-arkkitehtuurimal-

lissa määritettyihin rajoitteisiin.  

Metodi URL Selite 
GET /projects Hakee kaikki projektit. 

/projects/1 Hakee projektin, jonka id on 1. 
POST /projects Luo uuden projektin. Onnistuneen pyynnön vastauksena 

palautetaan luotu objekti. 
/projects/1 Rajapintaa ei ole määritetty. 

PUT /projects Päivittää kaikki pyynnössä annetut projektit. Onnistuneen 
pyynnön vastauksena palautetaan päivitetyt projektit. Ra-
japintaa ei toteutettu. 

/projects/1 Muokkaa projektia, jonka id-attribuutin arvo on 1. Pyyn-
nön mukana tulee antaa koko objekti uudelleen ja onnis-
tuneen pyynnön vastauksena palautetaan muokattu ob-
jekti. 

DELETE /projects Poistaa kaikki projektit. Rajapintaa ei toteutettu. 
/projects/1 Poistaa projektin, jonka id-attribuutin arvo on 1. 

Taulukko 1: Esimerkki työajanseurantasovelluksen REST-rajapinnasta 

2.3.4 MVC 

Perinteiset web-sovellukset toimivat usein asiakas-palvelin -arkkitehtuurimallin mukaisesti, 

kun modernit toimivat usein joko MVC-mallin tai jonkin sen muunnelman mukaisesti [1]. 

Perusajatuksena asiakas-palvelin -arkkitehtuurissa on koota tiettyjen resurssien hallinta si-

ten, että niitä hyödyntävien asiakkaiden ei tarvitse huolehtia halutun resurssin käyttöön liit-

tyvistä ongelmista, vaan ne voivat vapaasti pyytää palvelimelta palvelua riippumatta muista 

asiakkaista. Asiakkaan ja palvelimen välinen kommunikointi käydään usein istunnon puit-

teissa, jonka aikana suoritetaan jokin tietty palvelukokonaisuus. [39]  

MVC (Model-View-Controller) on tunnettu malli, jonka avulla pyritään synkronoimaan 

käyttöliittymä ja sovelluslogiikka [40]. Mallin esitteli alun perin Trygve Reenskaug [41] 

vuonna 1978, ja sen yhtenä työnimenä toimi TMVE (Thing-Model-View-Editor). Reens-
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kaugin [42] mukaan MVC-mallissa ideana oli mallintaa sovellus vastaamaan käyttäjän men-

taalista mallia siten, että käyttäjä kokisi muokkaavansa sovelluksen sisältämää dataa suoraan 

sovelluksen käyttöliittymän kautta (Kuva 3).  

MVC-mallissa mallilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna sovelluksen sisältämää dataa, jonka 

näkymä esittää visuaalisesti. Näkymä on linkitettynä malliin siten, että se voi kysyä mallilta 

kysymyksiä, joiden kautta se saa tarvittavat tiedot. Näkymä voi myös päivittää mallia lähet-

tämällä tälle viestejä. Kontrolleri toimii rajapintana käyttäjän ja sovelluksen välillä. Sen teh-

tävänä on asetella näkymät käyttäjän nähtäväksi ruudulla. Kontrollerin kautta käyttäjä voi 

antaa syötteen, jonka kontrolleri käsittelee ja välittää viestinä näkymälle. [41] 

Web-sovellusten yhteydessä MVC-malli ymmärretään hieman eri tavoin kuin se alun perin 

esitettiin. Web-sovelluksissa kontrolleri huolehtii sovelluslogiikasta, kun malli ainoastaan 

varastoi datan, joka näytetään näkymässä [40]. Suurimpana erona Reenskaugin malliin voi-

daan nähdä se, että näkymä ei enää päivitä mallia, eivätkä kontrolleri ja näkymä ole suoraan 

toisiinsa yhteydessä (Kuva 4). Web-sovellusten yhteydessä kontrollerin tehtävä on käsitellä 

käyttäjän syöte ja muokata tieto mallille. MVC-mallista on myös muita johdettuja muunnel-

mia2, joita kutsutaan yleisesti MV*-malleiksi. [40] 

                                                
2 Esimerkiki MVVM (Model-view-view-model) ja MVP (model-view-presenter) [40] 

Kuva 3: MVC-malli (mukaillen [42]) 
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Useat SPA-sovellukset mukailevat MVC-mallia tai jotain sen muunnelmaa. Tämän tyyppi-

sissä sovelluksissa mallin voidaan ajatella olevan muuttujiin tallennettua tietoa ja kontrolle-

rin sovelluksen JavaScript-koodiin kirjoitettu käyttöliittymälogiikka. Näkymänä voidaan pi-

tää selaimessa näkyvää HTML:n ja CSS:n muodostamaa käyttöliittymää sekä mahdollisia 

JavaScriptillä toteutettuja animaatioita. Sekä perinteisiin että moderneihin web-sovelluksiin 

on kehitetty useita web-sovelluskehyksiä ja muita työkaluja, jotka tukevat MV*-suunnitte-

lumalleja [40]. Kehysten avulla sovelluksen toteutus pysyy paremmin valitun arkkitehtuurin 

puitteissa, joka puolestaan edesauttaa laadukkaan sovelluksen toteutumista [39]. 

Kuva 4: Web-sovellusten MVC malli (mukaillen [40]) 
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3 Web-sovelluskehykset 

Sovelluskehysten tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa sovelluskehitystä tarjoa-

malla valmiita ratkaisuja sovellusalueessa yleisesti toistuviin tehtäviin. Ne tarjoavat valmiita 

komponentteja sekä rakenteen sovelluksen lähdekoodille, mikä edesauttaa sovelluskehittäjiä 

kirjoittamaan parempaa, luettavampaa ja ylläpidettävämpää koodia lyhyemmässä ajassa. 

Kehykset usein yksinkertaistavat tiettyjä monimutkaisia operaatioita kutsuiksi, joka tekee 

ohjelmoinnista helpompaa. [43] Web-sovelluskehyksiä on toteutettu lukuisia niin asiakas- 

kuin palvelinpuolellekin, sekä myös koko web-sovelluksen kehittämiseen (ks. [44], [43] ja 

[45]).  

Web-sovelluskehityksessä käytettävien teknologioiden määrä on hyvin laaja, mikä osaltaan 

vaikeuttaa oikeiden työkalujen tai sovelluskehyksen valintaa [46]. Valinnalla on merkitystä, 

sillä sovelluskehys ottaa usein kantaa koko sovelluksen arkkitehtuuriin. Arkkitehtuurin va-

linnalla puolestaan tiedetään olevan merkittävä vaikutus ohjelmakoodin ymmärrettävyyden 

ja ylläpidettävyyden kannalta. Mikäli sovelluskehityksessä ei käytetä mitään mallia tai käy-

tetään sovellukselle vääränlaista arkkitehtuuria, ohjelmakoodista tulee mitä todennäköisim-

min monimutkaista ja jokainen pieneltä vaikuttava muutos voi aiheuttaa sovelluskehittäjille 

kohtuutonta työmäärää. [40]  

Web-sovelluskehykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan perustuen siihen, mihin aluee-

seen sovelluskehyksen toiminta keskittyy (Kuva 5). Palvelinsovelluskehykset nimensä mu-

kaisesti keskittyvät palvelimella toimivan lähdekoodin toteuttamiseen [40]. Asiakaspuolen 

sovelluskehykset helpottavat web-sovelluksen JavaScript-koodin hallintaa ja niitä voidaan-

kin kutsua JavaScript-sovelluskehyksiksi [3]. Näiden lisäksi on toteutettu niin kutsuttuja ko-

konaisia sovelluskehyksiä (engl. full stack), joiden avulla voidaan toteuttaa sekä palvelin- 

että asiakaspuoli [45]. Tarkka erottelu erityisesti palvelinsovelluskehysten ja kokonaisten 
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sovelluskehysten välillä on hankalaa, sillä palvelinsovellukset toteuttavat jossain määrin 

myös asiakaspuolen lähdekoodia. 

3.1 Palvelinpuolen sovelluskehykset 

Aluksi sovelluskehykset luotiin helpottamaan palvelinpuolen kehitystä, sillä Ajax-sovelluk-

set eivät olleet vielä yleistyneet ja näkymään sijoittuva lähdekoodi koostui pääasiassa 

HTML-merkintäkielestä ja CSS-tyylimäärittelyistä [1]. Näissä sovelluskehyksissä malliksi 

käsitetään usein tietokanta ja siihen suoraan kytketyt luokat, kontrolleriksi sovelluslogiikkaa 

hallinnoiva osa ja näkymäksi lähdekoodi, joka tuottaa HTML-sivun selaimeen [40]. Palve-

linsovelluskehykset voivat tarjota valmiina esimerkiksi käyttäjän autentikoinnin tai ne voi-

vat auttaa tietoturvallisen web-sovelluksen kehittämisessä sekä ylläpitämisessä. 

Suosittuja web-sovelluskehyksiä palvelinpuolelle ovat esimerkiksi Django ja Spring Boot. 

Django on Python-pohjainen sovelluskehys, joka tarjoaa hyvin kattavat työkalut web-sovel-

luksen toteutukseen. Kehys huolehtii esimerkiksi käyttäjän autentikoinnista, sisällön hallin-

nasta ja RSS-syötteestä [47]. Spring Boot on puolestaan Java-kehittäjien työkalu, jonka 

avulla voidaan kirjoittaa modulaarista, helposti testattavaa koodia mahdollisimman vähäi-

sellä konfiguroinnilla. Sprig Boot tarjoaa valmiita komponentteja esimerkiksi sovelluksen 

Kuva 5: Web-sovelluskehykset 
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tietoturvaan sekä helpottaa sosiaalisen median palveluiden API-rajapintojen käsittelyä. [48] 

Tässä tutkielmassa tehtyjen sovellusten palvelinsovellukset on toteutettu Spring Boot -so-

velluskehyksellä. 

3.2 Kokonaiset sovelluskehykset 

Asiakas- ja palvelinpuolen sovelluskehysten lisäksi on toteutettu kokonaisia sovelluskehyk-

siä, jotka eivät sijoitu millekään yksittäiselle kerrokselle, vaan niiden avulla voidaan toteut-

taa web-sovellus kokonaisuudessaan. MV*-mallien mukaisissa kokonaisissa sovelluskehyk-

sissä osat sijoittuvat kuten palvelinsovelluskehyksissäkin ja asiakaspuoli käsitetään näky-

mänä, vaikka sen toteutuksessa olisi käytetty Ajax-sovelluksille tyypillisiä toimintoja. [45] 

Kokonaisten sovelluskehysten avulla voidaan vähentää web-sovelluskehityksessä tarvitta-

vaa työkalujen määrää ja tuoda web-sovelluskehitystä lähemmäksi perinteistä työpöytäso-

velluskehitystä [46].  

Ruby on Rails ja Vaadin ovat hyviä esimerkkejä kokonaisista sovelluskehyksistä. Ruby on 

Rails noudattaa convention over configuration sekä don’t repeat yourself -periaatteita, mikä 

tarkoittaa, että sovelluskehys piilottaa usein käytettyjä toimintoja, joista ohjelmoijan ei tulisi 

välittää. Jos oletuksena käytetty toiminto ei kuitenkaan ole sovelluksen kannalta järkevä, 

voidaan tätä oletusta muuttaa [45]. Vaadin sovelluskehyksen taustalla on ajatus siitä, ettei 

web-sovelluskehityksen tulisi olla sen vaikeampaa kuin työpöytäsovelluksenkaan toteutta-

minen. Tämän vuoksi Vaadin-sovelluskehyksellä toteutetut sovellukset kirjoitetaan koko-

naan Java-ohjelmointikielellä, mukaan lukien sovelluksen asiakaspuoli. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että Javalla kirjoitettu käyttöliittymäkomponentti käännetään JavaScriptiksi, 

jolloin sovelluskehittäjien ei tarvitse missään vaiheessa kirjoittaa puhdasta JavaScriptiä. [46]  

3.3 Asiakaspuolen sovelluskehykset 

Ajax-sovellusten yleistyessä alettiin asiakaspuolelle toteuttaa JavaScript-sovelluskehyksiä. 

Näissä sovelluksissa mallina voidaan pitää JavaScript-olioissa ja -muuttujissa sijaitsevaa da-

taa, kontrollereina komponentteja, jotka muokkaavat mallia ja näkymänä osaa, joka luo se-
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laimeen HTML-sivun mallin pohjalta. JavaScript-sovelluskehykset usein auttavat esimer-

kiksi DOMin muokkauksessa ja ylläpitämisessä sovelluksen tilaa vastaavana. [49] Ja-

vaScript-sovelluskehykset eivät rajoita palvelinpuolelle valittavia ratkaisuja, joten Ja-

vaScript-sovelluskehyksen lisäksi voidaan samassa sovelluksessa käyttää myös palvelinso-

velluskehystä.  

Sovelluskehysten lisäksi, tai niiden sijaan, sovelluskehityksen apuna käytetään usein myös 

erilaisia kirjastoja. Web-sovelluskehyksen ja -kirjaston välille ei ole olemassa yksikäsitteistä 

määritelmää, vaan käsitteiden erot perustuvat jossain määrin kokemusperäiseen tietoon. 

Yleisesti ottaen ohjelmointikehyksiä pidetään sovelluskehityksen runkona, jonka ympärille 

toteutettava sovellus rakentuu [43]. Kirjastot puolestaan voivat olla pienempiä kokonaisuuk-

sia, jotka helpottavat jonkin tietyn, hyvin tarkkaan määritetyn ongelman ratkaisua. Esimer-

kiksi mathjs-kirjasto3 mahdollistaa muun muassa symbolisen laskennan web-sivuilla. Toi-

saalta ero voidaan määrittää siten, että kehys ohjaa sovelluskehitystä siinä missä kirjasto 

mahdollistaa tiettyjen ominaisuuksien käytön. Kirjastojen tapauksessa sovelluksen lähde-

koodista kutsutaan kirjastoa ja sovelluskehykset puolestaan kutsuvat lähdekoodia. [50] 

JavaScript-sovelluskehyksiä on lukuisia ja niiden määrä on viime vuosina kasvanut, minkä 

vuoksi web-sovelluskehittäjän on entistä vaikeampi valita sovellukselleen parhaat mahdol-

liset työkalut [3]. Suosituimpia esimerkkejä näistä ovat AngularJS, Angular 5 ja React. An-

gularJS ja Angular 5 ovat Googlen kehittämiä ja laajalti käyttöönotettuja JavaScript-sovel-

luskehyksiä. Suurimmassa kasvussa viime vuosina on ollut React [51], joka on Facebookin 

kehittämä JavaScript-kirjasto. Kirjastoksi se voidaan luokitella sillä perusteella, että sen 

avulla ainoastaan kirjoitetaan käyttöliittymäkomponentteja, joiden avulla sivuston näkymä 

rakennetaan. Tässä tutkielmassa siihen kuitenkin viitataan JavaScript-sovelluskehyksenä, 

sillä sen käyttö ohjaa sovelluksen arkkitehtuuria. Muita JavaScript-sovelluskehyksiä ovat 

esimerkiksi Ember.js, Vue.js, Backbone.js ja Polymer. 

Kaikki tässä tutkielmassa käsiteltävät JavaScript-sovelluskehykset helpottavat DOM-puun 

käsittelyä. AngularJS käyttää kaksisuuntaista tiedonsitomista, jonka avulla DOM-manipu-

                                                
3 http://mathjs.org/ 
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lointia ei ideaalitilanteessa tarvitse toteuttaa JavaScriptin puolella lainkaan [49]. Myös An-

gular 5 -sovelluskehys tarjoaa tämän ominaisuuden, mutta mahdollistaa myös yksisuuntai-

sen tiedonsitomisen. React-sovelluskehys helpottaa DOM-manipulointia tilallisten kompo-

nenttien avulla. Komponentille voidaan asettaa ylemmältä tasolta propertyjä, jotka päivitty-

vät näkymään. Lisäksi komponentille voidaan määrittää tila, jota voidaan edelleen kuljettaa 

propertynä komponentin lapsikomponenteille. 

Sovelluskehysten käyttö vaatii aina jonkin verran opettelua, sillä ne tarjoavat aina omanlai-

sensa tavan toteuttaa web-sovelluksia. Mikäli sovelluskehys vaatii paljon konfigurointia 

sekä tietoutta sovelluskehyksen toimintaperiaatteista, on sen haltuunotto ja opettelu ohjel-

moijalle vaikeaa [50]. Listauksessa 11 on esitetty, kuinka pieni esimerkkisovellus (Kuva 6) 

voidaan toteuttaa puhtaalla JavaScriptillä. Sovelluksessa otsikkokentän teksti päivittyy aina 

kun käyttäjä muuttaa tekstikentän arvoa. Muutos on sidottu näppäinpainallukseen tekstiken-

tässä. Listauksissa 12 ja 13 on puolestaan esitetty, kuinka sama esimerkkisovellus voidaan 

toteuttaa eri sovelluskehyksiä apuna käyttäen. 

Puhtaassa JavaScript-toteutuksessa (Listaus 10) tulee ensin hakea oikeat elementit DOM-

puusta. Tässä esimerkissä elementit on haettu niiden id-attribuutin perusteella, mutta haku 

voidaan tehdä muillakin valitsimilla. Elementtien hakemisen jälkeen tekstikenttään tulee liit-

tää kuuntelija, joka suorittaa halutun funktion tietyn tapahtuman yhteydessä. Funktiokutsu 

input.addEventListener(”keyup”, setTitle”) lisää tekstikenttäelementille 

kuuntelijan, joka kuuntelee elementin keyup-tapahtumaa ja suorittaa tämän jälkeen  

Kuva 6: Esimerkkisovelluksen ruudunkaappaus 
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setTitle funktion. Funktiossa setTitle asetetaan aiemmin haetulle DOM-elementille 

h1 tekstisisältö tapahtuman kohteen arvon, eli tekstikentän tekstin, mukaan.  

AngularJS- ja Angular 5 -sovelluskehyksillä toteutettuna haluttua toiminnallisuutta ei tar-

vitse JavaScriptillä kirjoittaa (Listaus 11). Molemmilla kehyksillä toteutettuna input-ken-

tän arvo voidaan suoraan sitoa h1-muuttujaan, joka on HTML-koodissa sijoitettu h1-tagien 

sisälle. Angular 5 -koodissa tulisi esimerkin lisäksi luoda tyhjä komponentti, joka lisätään 

sovelluksen juurimoduuliin. Huomattavaa on, että tässä esimerkissä h1-muuttujan ja  

input-kentän välillä on käytetty kaksisuuntaista tiedonsidontaa. Mikäli h1-muuttujan arvo 

muuttuisi jotain toista kautta, päivittyisi arvo myös input-kenttään. 

 

1    var h1 = document.getElementById('h1');  
2    h1.textContent = "Otsikko koodista";  
3      
4    let input = document.getElementById('input');  
5    input.addEventListener("keyup", setTitle);  
6      
7    function setTitle(event) {  
8        h1.textContent = event.target.value;  
9    } 
 

Listaus 10: Puhdas JavaScript. HTML tiedostossa otsikkokentän id tulee olla 

h1 ja tekstikentän id input. 

AngularJS: 
1    <h1>{{h1}}</h1>  
2    <input type="text" ng-model="h1"> 
 

Angular 5: 
1    <h1>{{h1}}</h1>  
2    <input type="text" [(ngModel)]="h1"> 
 

Listaus 11: Esimerkkisovellus toteutettuna AngularJS- ja  

Angular 5 -sovelluskehyksillä 
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React-sovelluskehyksellä toteutettuna HTML-tiedostoksi riittää tyhjä runko, jonka jokin se-

laimeen piirrettävä elementti on tunnistettavissa. Toisin kuin AngularJS- ja Angular 5 -so-

velluskehyksissä, Reactilla toteutetuissa sovelluksissa näkymä kirjoitetaan JavaScript-koo-

diin (Listaus 12). React-komponenteilla on kaksi tärkeää muuttujaa, jotka ovat props ja 

state. Komponentin state-muuttuja on näkyvissä vain komponentissa itsessään ja 

props-muuttuja sisältää komponentin vanhempikomponentin tuomat arvot tai funktiot, 

eikä näitä voida komponentissa suoraan muuttaa. Esimerkkisovelluksen toteuttamista varten 

komponentilla tulee olla state-muuttujassa arvo, joka ylläpitää otsikkokentän tekstiä, joka 

on tässä esimerkissä sijoitettu state-muuttujan avaimeen h1. Lisäksi tarvitaan funktio, 

joka muuttaa state-muuttujan h1-arvoa. Muutokset tilaan tehdään aina setState-funk-

tion avulla. Lopuksi näppäimen painallus sidotaan tekstikenttään lisäämällä attribuutin  

onKeyUp arvoksi setTitle-funktio. Konstruktorissa oleva rivi this.setTitle = 

this.setTitle.bind(this); tarvitaan, jotta funktiossa setTitle päästään kä-

siksi komponentin this-muuttujaan. Esimerkkikoodin lisäksi tulisi sijoittaa  

<ExampleProgram /> -tagi sovelluksen juurikomponentin render-funktioon. 

1    import React, {Component} from "react";  
2      
3    class ExampleProgram extends Component{  
4        constructor(props) {  
5            super(props);  
6            this.state = {h1: ""};  
7            this.setTitle = this.setTitle.bind(this);  
8        }  
9      
10       setTitle(event) {  
11           this.setState({h1: event.target.value});  
12       }  
13     
14       render() {  
15           return (  
16               <div>  
17                   <h1>{this.state.h1}</h1>  
18                   <input type="text" onKeyUp={this.setTitle} />  
19               </div>  
20           );  
21       }  
22   }  
 

Listaus 12: Esimerkkisovellus toteutettuna React-sovelluskehyksellä 



 

30 

 

Angular-sovelluskehyksessä oppimiskäyrää pidetään jyrkempänä kuin React-sovelluske-

hyksessä [52]. Angular 5 -sovelluskehyksessä on olemassa esimerkiksi käsitteet module, 

component, service, directive ja pipe, joista ainakin kolme ensimmäistä tulee sovelluskehit-

täjän ymmärtää. Reactissa sen sijaan on ainoastaan komponentteja. On myös huomattava, 

että Angular-sovelluskehyksillä toteutetut sovellukset hidastuvat, kun kaksisuuntaisen tie-

donsitomisen määrä sovelluksessa kasvaa. Tällöin myös Angular-sovellukset tulisi toteuttaa 

vastaavalla tavalla kuin esimerkin React-sovellus, käyttäen itsekirjoitettua funktiota h1-

muuttujan arvon päivittämiseen. Vaikka siis React-esimerkki sisältää rivimäärällisesti suu-

rimman määrän koodia, on se kuitenkin JavaScript-kehittäjille suhteellisen luettavaa. Luet-

tavuuden puolestaan voidaan nähdä parantavan sovelluksen ylläpidettävyyttä [53]. 
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4 Ylläpidettävyys 

Web-sovelluskehityksessä ylläpidettävyyttä pidetään yhtenä tärkeimmistä laatuvaatimuk-

sista luotettavuuden, käytettävyyden ja tietoturvan ohella [4], [54]. Ylläpidettävyyden mää-

ritelmä on useissa eri lähteissä hyvin samankaltainen. McCallin [55] mukaan ylläpidettävyy-

dellä tarkoitetaan sitä, kuinka helposti ohjelmiston sisältämät häiriöt ovat löydettävissä ja 

korjattavissa. Vastaava määritelmä on pääpiirteissään myös ISO/IEC-standardissa 9126 

[56], jossa ylläpidettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka helppoa sovellukseen on tehdä muu-

toksia. Muutokset voivat sisältää korjauksia, parannuksia tai päivityksiä ja ne voivat johtua 

esimerkiksi sovelluksen toiminnallisten vaatimusten muutoksista tai sovellusympäristön 

päivityksistä [56]. 

Ohjelmiston ylläpito voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan: mukautuvaan (engl. 

adaptive), korjaavaan (engl. corrective) ja kehittävään (engl. perfective) ylläpitoon [57]. Mu-

kauttavat ylläpitotoimet ovat sellaisia ohjelmistoon tehtäviä muutoksia, jotka johtuvat ohjel-

miston ympäristön muutoksista  [58, s. 150]. Web-sovellusten yhteydessä tällaisia voisivat 

olla esimerkiksi tietorakenteiden muuttuminen tai sovelluksen mukauttaminen uuteen se-

lainpäivitykseen sopivaksi. Korjaavalla ylläpidolla tarkoitetaan sellaisten virheiden kor-

jausta, jotka on löydetty ohjelmiston julkaisun jälkeen ja kehittävillä ylläpitotoimilla puoles-

taan tarkoitetaan sovellukseen toteutettavia parannuksia tai kokonaan uusien ominaisuuksien 

toteuttamista [58, s. 151]. On todettu, että ohjelmistokehityksestä mukauttavaa ylläpitoa on 

noin 20%, korjaavaa 20% ja kehittävää 60% [58, s. 151], mutta näitä lukuja ei tiettävästi ole 

määritelty erikseen web-sovellusten osalta. Lisäksi voidaan määritellä ennaltaehkäisevä 

(preventive) ylläpidettävyys omaksi kategoriaksi, jolla pyritään estämään todennäköisiä on-

gelmia [59] esimerkiksi dokumentoimalla sovellusta. 

Ohjelmiston ylläpitotoimien vaativuuteen vaikuttaa tietysti ohjelmiston ylläpidettävyys, 

joka voidaan jakaa useisiin eri alakäsitteisiin. Tämän tutkielman kannalta tärkeimmät alakä-

sitteet ovat ISO-standardissa 9126 [56] määritetyt muokattavuus ja stabiilisuus. Muokatta-

vuudella tarkoitetaan muutosten tekemisen helppoutta [56] ja sitä voidaan pitää tärkeänä yl-

läpidettävyyden alakategoriana erityisesti tiheään muuttuvissa sovelluksissa [60]. Sovelluk-
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sen koon sekä sen yksittäisten komponenttien kasvu, ulkoiset kytkennät ja toistuvuus koo-

dissa ja vaikuttavat haitallisesti sovelluksen muokattavuuteen [61]. Yksinkertaistettuna voi-

daan todeta, että mitä vähemmän koodiin tarvitsee tehdä muutoksia tietyn ominaisuuden to-

teuttamiseksi, sitä muokattavampi sovellus on kyseessä [62]. Tämän tutkielman yhteydessä 

muokattavuutta käsitellään erityisesti koko sovelluksen kasvun näkökulmasta. 

Tutkijoiden Ruohonen, Hyrynsalmi ja Leppänen [63] mukaan stabiilisuus voidaan luokitella 

kolmeen eri kategoriaan: tekniseen -, sopimuksenmukaiseen -ja frekventtiin stabiilisuuteen. 

Teknisellä stabiilisuudella tarkoitetaan ohjelmiston kykyä suorittaa sille määritettyjä tehtä-

viä oletetulla tavalla. Jos sovellus antaa tietylle syötteelle oletuksesta poikkeavan palautteen, 

voidaan sovellusta pitää tältä osin teknisesti epästabiilina. Sopimuksenmukaisella stabiili-

suudella viitataan vaatimusmäärittelyiden vakauteen. [63] Sopimuksella tulee varmistaa, että 

kehittäjä on sitoutunut toteuttamaan sovellukseen sovitut ominaisuudet vähintään minimi-

vaatimusten mukaisesti. Vastaavasti asiakas on vastuussa, jos sovittuja vaatimuksia joudu-

taan muuttamaan. [64] Tiukka vaatimusmäärittelyssä pitäytyminen ei kuitenkaan aina ole 

tavoittelemisen arvoista. Esimerkiksi ketterän ohjelmistokehityksen julistuksessa4 todetaan, 

että muutoksiin vastaaminen on tärkeämpää kuin suunnitelmassa pitäytyminen. Kategori-

oista frekventtiä stabiilisuutta voidaan pitää tämän tutkielman kannalta tärkeimpänä. Frek-

ventillä stabiilisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka vähän muutoksia sovellukseen tehdään eri 

versiopäivitysten välillä [63], [65]. 

ISO/IEC 9126 -standardissa stabiilisuus on määritetty siten, kuinka hyvin komponentti sie-

tää muissa komponenteissa tapahtuvia muutoksia [56]. Näin ollen komponenttia voidaan pi-

tää stabiilina, mikäli sitä ei tarvitse muuttaa, kun jotain toista komponenttia tai ympärillä 

olevaa tietorakennetta muutetaan. Koko ohjelmiston laajuisena ilmiönä stabiilisuus voidaan 

määrittää helppoutena pitää ohjelmisto vakaana muutosten aikana [66]. Tämän tutkielman 

yhteydessä stabiilisuutta käsitellään kuitenkin komponenttikohtaisesti. 

Muita ISO/IEC 9126 -standardissa [56] määritettyjä ylläpidettävyyden osa-alueita ovat analy-

soitavuus, testattavuus ja standardinmukaisuus. Helposti analysoitava sovellus on toteutettu 

                                                
4 http://agilemanifesto.org/iso/fi/manifesto.html 
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siten, että siitä voidaan vaivatta löytää puutteita sekä tunnistaa muokkausta vaativia osia. Stan-

dardinmukainen sovellus puolestaan mukailee ylläpidettävyyteen liitettäviä standardeja ja 

konventioita. Testattavuus viittaa siihen, kuinka helppoa järjestelmän testaaminen on 

muokkausten jälkeen. [56] Päivitetyssä ISO/IEC 9126 standardissa ISO/IEC 25000 [67] 

on tämän lisäksi määritetty modulaarisuus, jolla tarkoitetaan sitä kuinka helposti ohjelman 

komponentteja voidaan käyttää toisessa sovelluksessa. Testattavuus ja modulaarisuus on 

jätetty huomiotta, sillä niiden analysointiin ei tämän tutkielman yhteydessä ole resursseja. 

Standardinmukaisuus ja analysoitavuus jätetään huomiotta, sillä niiden itsearviointi on 

epäluotettavaa. 

4.1 Ylläpidettävyyden metriikat 

Ylläpidettävyys on web-sovellusten osalta tärkeä laatuominaisuus, koska niitä tyypillisesti 

päivitetään usein. Helppokäyttöiselle ylläpidettävyyden mittarille, jonka avulla voitaisiin ha-

vaita sovelluksen ylläpidettävyyden mahdollisia puutteita, olisi siis niin tieteellistä kuin käy-

tännöllistäkin tarvetta [68]. Eri tutkimuksissa on ollut useita pyrkimyksiä tällaisten mittarei-

den valmistamiseen sekä perinteisten työpöytäsovellusten [5], [66], [69] että viimevuosina 

erikseen myös web-sovellusten osalta [68], [70]. 

Ylläpidettävyyden eri metriikat voidaan jakaa tämän tutkielman osalta karkeasti kolmeen 

kategoriaan: sisäisiin, ulkoisiin ja koostettuihin metriikoihin. Sovelluksen sisäisillä laa-

tuominaisuuksilla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, jotka ovat mitattavissa staattisesti, ilman 

sovelluksen suorittamista [56]. Niitä kutsutaan usein myös teoreettisiksi validointimenetel-

miksi [71]. Tämän tutkielman osalta näistä ominaisuuksista tärkein on sovelluksen koko, 

jota mitataan tässä koodirivien perusteella. Sisäiset laatuominaisuudet vaikuttavat sovelluk-

sen ulkoisiin laatuominaisuuksiin, joita puolestaan mitataan ulkoisilla metriikoilla  [56].  Tä-

män tutkielman osalta ulkoiset metriikat ovat niiden metriikoiden joukko, jotka mittaavat 

sovelluksen suorituksenaikaista monimutkaisuutta. Tämä ei tutkijoiden Saraiva, Soares ja 

Castor [72] mukaan kuitenkaan edellytä sovelluksen suorittamista, vaan esimerkiksi lähde-
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koodista staattisesti analysoitu kompleksisuusarvo voidaan kategorisoida ulkoiseksi metrii-

kaksi. Koostetut mittarit nimensä mukaisesti koostuvat useista eri metriikoista, joista toiset 

voivat olla sisäisiä ja toiset ulkoisia metriikoita [72]. 

4.1.1 Sisäiset metriikat 

Lähdekoodin rivimäärä (SLOC) on yksi yleisimmistä ohjelmistotekniikassa käytetyistä si-

säisistä mittareista, joka on edelleen käytössä. Sen avulla mitataan ohjelman kokoa, mutta 

sitä on käytetty myös ylläpidettävyyden sekä ohjelmoijien tuottavuuden mittarina. [7]  Rivi-

määrän käyttäminen ylläpidettävyyden mittarina perustuu siihen oletukseen, että ohjelmis-

ton koon kasvaessa myös sen kompleksisuus kasvaa [73]. Aivan näin suoraviivaista tulkintaa 

ei kuitenkaan voida tehdä, sillä rivimäärä riippuu ohjelmoijan tavasta kirjoittaa koodia tai 

ohjelmistoprojektissa sovituista koodikäytänteistä. Rivimäärää ei voida luotettavasti käyttää 

mittarina ohjelmistoille, jotka ovat kirjoitettu eri ohjelmointikielellä tai eri koodikäytänteillä 

[73]. Esimerkissä (Listaus 13) esitetty yksinkertainen JavaScript-ohjelma on kirjoitettu ensin 

apumuuttujia käyttäen useammalle riville (A-vaihtoehto), jonka jälkeen sama toiminnalli-

suus on ilmaistu yhdellä rivillä (B-vaihtoehto). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että B-vaihto-

ehdon mukainen ohjelma olisi ylläpidettävyydeltään A-vaihtoehtoa parempi. 

A-vaihtoehto: Esimerkki apumuuttujilla 

1    var p = document.createElement("P");  
2    var t = document.createTextNode("Paragraph");  
3    p.appendChild(t);  
4    var place = document.getElementById("content");  
5    place.appendChild(p); 
 

B-vaihtoehto: Esimerkki yhdellä rivillä 

1    document.getElementById("content").appendChild(document 
     .createElement("P").appendChild(document 
     .createTextNode("Paragraph")));  
 

Listaus 13: Koodirivien vertailu 
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Koodirivien tyyppejä voidaan luokitella sen mukaan, ovatko ne fyysisiä, loogisia vai kom-

menttirivejä. Fyysisillä riveillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, kuinka monta riviä lähde-

koodissa on, pois lukien tyhjät rivivaihdot. Loogisilla riveillä tarkoitetaan rivejä, jotka suo-

rittavat jotain loogista toiminnallisuutta. [73] Kommenttiriveillä tarkoitetaan rivejä, jotka si-

sältävät kommentteja. Kommenttirivit liitetään sovelluksen ymmärrettävyyteen ja niiden 

mukaan voidaan laskea COM, eli kommenttien prosenttiosuus koodirivien määrästä [66].  

Microsoftin Visual Studio 2015 IDE mittaa SLOCin sijaan sovelluksen IL-koodirivien (engl. 

intermediate language) määrää [74]. IL-koodirivit lasketaan sovelluksen lähdekoodista 

käännetyn Assembly-pohjaisen kielen mukaan. Tästä saatujen koodirivien määrän vertaami-

nen on luotettavampaa, sillä Assembly-kielessä jokainen käsky on eri rivillä. Tämä ei kui-

tenkaan ole mahdollista JavaScriptin osalta, sillä JavaScript toimii dynaamisesti ja ohjelmaa 

voidaan muuttaa sen ajon aikana. Toisaalta voidaan myös ajatella, ettei IL enää mittaa yllä-

pidettävyyttä, koska muutokset tehdään aina sovelluksen lähdekoodiin, eikä sen Assembly-

pohjaiseen käännökseen siitä. 

4.1.2 Ulkoiset metriikat 

McCabe [5] esitti syklomaattinen kompleksisuus -mittarin jo vuonna 1976. Lähtökohtana 

mittarin luomiselle oli tarve tunnistaa hankalasti testattava ja ylläpidettävä ohjelmakoodi no-

peasti, jotta sovelluskehittäjät voisivat testaamisen ja ylläpidon sijaan keskittyä uusien omi-

naisuuksien toteuttamiseen. Hän esitti matemaattisen kaavan, jonka avulla ohjelmakoodista 

voidaan laskea sen kompleksisuus. Kaavassa kompleksisuus 𝑣 lasketaan solmujen 𝑛, kyt-

kentöjen 𝑒 ja yhdistyvien komponenttien 𝑝 mukaan seuraavasti: 

𝑣 = 𝑒 − 𝑛 + 2𝑝 

Esimerkiksi if-else-rakenteessa on lähtötila, kaksi mahdollista polkua ja lopputila, jolloin sen 

kompleksisuus 𝑣 lasketaan 𝑣 = 4 − 4 + 2 = 2 (Kuva 7). Tulos kertoo, että sovellusta tulisi 

testata vähintään kahdella eri tavalla. Mitä suurempi luku mittarin avulla saadaan, sitä enem-

män testejä vaaditaan ja sitä vaikeampaa sovelluksen ylläpitäminen on. [5] 
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Syklomaattinen kompleksisuus -mittaria on myöhemmin sovellettu komponenttipohjaisten 

sovellusten kompleksisuuden mittaamiseen. McCaben versiosta poiketen tutkijat Tiwari ja 

Kumar [69] tutkivat kompleksisuutta komponentin sisäisen toiminnallisuuden sijaan kom-

ponenttien välisten suhteiden kautta. Tutkijat osoittivat, että komponenttipohjaisissa sovel-

luksissa McCaben mittari tuottaa systemaattisesti virheellistä tulosta sovelluksen komplek-

sisuudesta. Tutkijoiden ehdottamassa tavassa komponenttipohjaisen sovelluksen komplek-

sisuus 𝑉(𝐺) lasketaan solmujen (engl. vertex) |𝑉|, kaarien |𝐸| ja toisiinsa kytkettyjen kom-

ponenttien |𝑃| kokonaismäärän mukaan seuraavasti:  

𝑉(𝐺) = |𝐸| − |𝑉| + 2 + |𝑃| 

Halsteadin metriikka mittaa syklomaattisen kompleksisuuden tavoin ohjelmakoodin komp-

leksisuutta, mutta eri näkökulmasta. Siinä missä McCabe laskee ohjelman mahdollisia suo-

rituspolkuja, niin yksinkertaistettuna Halsteadin mittari laskee operaattoreiden ja operandien 

summaa suhteutettuna ohjelman kokoon. Mittarin parametreja ovat uniikit operaattorit 𝑛1, 

uniikit operandit 𝑛2, operaattoreiden määrä 𝑁1 ja operandien määrä 𝑁2, joista lasketaan oh-

jelmassa käytetty sanasto 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 ja ohjelman pituus 𝑁 = 𝑁1 	+	𝑁2. Näiden avulla voi-

daan Halsteadin mukaan laskea useamman eri ominaisuuden arvo, kuten esimerkiksi ohjel-

makoodin volyymi 𝑉 (engl. volume), haastavuus 𝐷 (engl. difficulty), työmäärä 𝐸 (engl. ef-

fort) ja ohjelmointiin tarvittava aika sekunneissa 𝑇 (engl. time required to program) [75].  

Kuva 7: Ehtolauseen syklomaattinen kompleksiuus JavaScript-esimerkillä 
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Halsteadin mittarin soveltaminen nykyisiin ohjelmointikieliin on kuitenkin työlästä, sillä 

tarkkaa rajausta operaattoreiden ja operandien välille on vaikea tehdä [66]. 

𝑉 = 𝑁 ∙ log2 𝑛	

𝐷 =
𝑛1
2 ∙

𝑁2
𝑛2
	

𝐸 = 𝐷 ∙ 𝑉		

	𝑇 =
𝐸
18 

Tutkijat Shao ja Wang [6] kritisoivat Halsteadin mittaria siitä, ettei siinä huomioida ohjel-

miston sisäisiä rakenteita. McCaben mittarissa he puolestaan näkevät puutteena sen, ettei 

mittari ota huomioon tiedonsiirtoa komponenttien välillä. Shao ja Wang esittävätkin kogni-

tiivisen kompleksisuuden mittarin, joka ottaa huomioon ohjelmiston sisäiset rakenteet sekä 

tiedonsiirron komponenttien välillä. Kognitiivinen kompleksisuus saadaan selville analysoi-

malla tiedonsiirtoa komponenttien välillä ja kontrollirakenteiden, kuten peräkkäisyyden, 

haarautumisen, iteraatioiden, rekursion, samanaikaisuuden, funktiokutsujen sekä keskeytyk-

sen osuutta komponentissa. Jokaiselle kontrollirakenteelle on mittarissa määritetty oma kog-

nitiivinen painoarvo perustuen empiirisiin tutkimuksiin. Lopullinen tulos saadaan laske-

malla komponentin sisään- ja ulostulojen summa sekä kontrollirakenteiden kokonaispaino-

arvon tulo. [6] Kognitiivista kompleksisuutta on pidetty varteenotettavana vaihtoehtona mi-

tata ohjelmistojen ylläpidettävyyttä ja sen käyttöä on sovellettu, validoitu ja laajennettu 

useissa tutkimuksissa [76], [77], [78].  

Tässä tutkielmassa käytetty SonarCloud-palvelu yksinkertaistaa mittarin käyttöä selkeästi. 

Yksinkertaisuudessaan muut kontrollirakenteet kuin peräkkäisyys saavat kompleksisuusar-

voksi 1 + 𝑁, missä 𝑁 on kontrollirakenteen sisäkkäisyyden taso (Listaus 14). Peräkkäisyy-

den kompleksisuusarvoksi on määritetty aina 0. Lopuksi kontrollirakenteiden kompleksi-

suusarvot lasketaan yhteen. Mittarin toteutuksessa on otettu huomioon myös eri ohjelmoin-

tikielten rajoitteet, kuten JavaScript ES5 -version luokkien puuttuminen. [79] 
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Koodin kompleksisuuden mittaamisen lisäksi on määritelty esimerkiksi perintäpuun syvyys 

(DIT, engl. Depth of Inheritance Tree), jolla tarkoitetaan sitä, kuinka syvälle alaluokissa 

ohjelmakoodissa edetään. Sen tuloksena on luku, joka on puun korkeus eli maksimi pituus 

juuresta viimeiseen lehtisolmuun. Jos ylimpänä sovelluksen hierarkiassa on luokka  

Objekti, jonka perii luokka Ajoneuvo, jonka puolestaan edelleen perii luokka Auto, 

on viimeisen luokan DIT-arvo kaksi. Mittarin perusajatuksena on, että mitä suurempi arvo, 

sitä heikompi sovelluksen ylläpidettävyys. Toisaalta mitä suurempi arvo saadaan, sitä toden-

näköisemmin alaluokkia voidaan uudelleen käyttää muissa projekteissa. [80] Arvoa ei siis 

kaikissa tapauksissa haluta mahdollisimman pieneksi, joten yhden luokan sovelluksia ei pi-

detä ylläpidettävyydeltään parhaimpina. Vaikka erityistä näyttöä ideaaliarvolle ei olekaan, 

Microsoftin työkaluilla analysoitaessa DIT-arvosta kuusi lähtien käyttäjää varoitetaan liian 

suuresta perinnän tasosta [81], [82]. 

Perinnän ohella myös kytkentöjen määrän uskotaan vaikuttavan ohjelmakoodin ylläpidettä-

vyyteen. Tätä voidaan mitata esimerkiksi CBO-mittarilla (engl. Coupling Between Object 

classes), joka mittaa kytkeytyneisyyttä olioluokkien välillä. Luokassa on käytetty kytkentää, 

1    function A(...) {                // deklaratiivinen, ohitetaan  
2        var foo;  
3        bar.myFun = function(...) {  // N = 0  
4            if(condition) {          // +1 (haarautuma)  
5            ...  
6            }  
7        }  
8    }                                // A-funktion kompleksisuus: 1  
9      
10   function B(...) {                // ei-deklaratiivinen  
11       var foo;  
12       if (ehto) {...}              // +1  
13       bar.myFun = function(...) {  // N = 1  
14           if(condition) {          // +2 (haarautuma + N)  
15           ...  
16           }  
17       }                            
18   }                                // B-funktion kompleksisuus: 3 
 

Listaus 14: Kognitiivinen kompleksisuus JavaScript-funktioissa (mukail-

len [79]). Esimerkissä funktio B saa suuremman kompleksisuus-

arvon, sillä sen sisältämän ehtolauseen vuoksi funktiota B ei käsi-

tellä luokkana.  
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mikäli luokka käyttää toisen luokan metodeja tai attribuutteja. Mittarin tuloksena saadaan 

arvo, joka kuvaa, kuinka moneen luokkaan mitattava luokka on kytketty. CBO-mittari ottaa 

huomioon myös perinnän ja pitää perittyjä attribuutteja kytkentöinä. Kytkentöjen määrän 

kasvaessa ohjelman uudelleenkäytettävyys ja ylläpidettävyys kärsivät. [80] 

Web-sovellusten ylläpidettävyyden osalta tutkijat Maras, Štula, Carlson, Crnković määrittä-

vät [9] tavan, jolla voidaan paikantaa yhteen ominaisuuteen liittyvä ohjelmakoodi ja resurssit 

asiakaspuolella. Tutkijoiden käyttämän selainliitännäisen avulla voidaan nauhoittaa toimin-

nallisuus ja seurata, mitä ohjelmakoodin osaa ja resursseja nauhoituksen aikana käytettiin. 

Tästä tuloksesta luodaan tämän jälkeen suunnattu graafi, josta voi nähdä sovelluksen eri 

osien suhteet toisiinsa. Graafin solmut on jaoteltu neljään kategoriaan: h, c, j ja r-solmut. H-

solmut ovat HTML-koodin osia, c-solmut CSS:ää, j-solmut JavaScript-ohjelmakoodia ja r-

solmut web-sovelluksen resursseja. Lisäksi solmuille on määritetty niiden välisen suhteen 

tyyppi. Esimerkiksi j-solmu voi lukea r-solmusta dataa, tuottaa h-solmuun dataa tai olla riip-

puvainen jostain toisesta j-solmusta. [9]  

Vaikka Maras ym. [9] eivät tutkimuksessaan määritä ylläpidettävyyden mittaria, tarjoaa me-

netelmä pohjan yksittäisten toiminallisuuksien ylläpidettävyyden vertailuun asiakaspuolella. 

Menetelmän avulla voidaan esimerkiksi vertailla kahden samanlaisen web-sovelluksen graa-

fien monimutkaisuutta tietyn toiminnon yhteydessä. Resurssi-, CSS-, ja HTML-solmujen 

määrien ollessa samat, ainoastaan JavaScript-solmujen ja -kaarien määrä graafissa muuttuu, 

jolloin kahdella eri JavaScript-sovelluskehyksellä toteutetun web-sovelluksen asiakaspuolen 

monimutkaisuutta voidaan verrata toisiinsa. 

4.1.3 Koostetut metriikat 

Edellä mainittujen mittausmenetelmien lisäksi on olemassa lukuisia koostettuja ylläpidettä-

vyyden mittareita, joista yksi yleisimmin käytetty on ylläpidettävyysindeksi (MI, engl. 

Maintainability Index). Sen alkuperäinen versio koostuu Halsteadin volyymistä (𝑉), syklo-

maattisesta kompleksisuudesta (𝐺) sekä SLOC- ja COM-mittareista. Moduulikohtaisesti las-

kettujen keskiarvojen avulla lasketaan ylläpidettävyysindeksi 𝑀𝐼: 
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𝑀𝐼 = 171 − 52	 × ln(𝑉) − 0.23(𝐺) − 16.2 ∙ 	 ln(𝑆𝐿𝑂𝐶) + 50 sinM2.46(COM)	 

Mittarin avulla saatu tulos kertoo, kuinka ylläpidettävää lähdekoodi on. Arvot 0-65 luetaan 

vaikeasti, 65-85 kohtalaisesti ja 85 suuremmat arvot helposti ylläpidettäväksi [83].  

Oman ja Hagemeisterin luomassa hierarkisessa ylläpidettävyyden mallissa ylläpidettävyys 

jaetaan kolmeen osaan: hallintoon, operaatioympäristöön ja kehitettävän sovelluksen ylläpi-

dettävyyteen. Hallinnollinen ylläpidettävyys viittaa esimerkiksi projektikäytänteiden toimi-

vuuteen ja operationaalinen ylläpidettävyys sovellusympäristön toimintaan. Sovelluksen yl-

läpidettävyys puolestaan käsittelee sovelluksen toteutukseen liittyviä ominaisuuksia, kuten 

sovelluksen kypsyyttä, dokumentaatiota sekä lähdekoodia. Näistä jälkimmäiseen liittyy 

edelleen koodin rakenne, informaation rakenne sekä koodauskäytänteet. Lähdekoodin attri-

buutit jaetaan vielä sen mukaan liittyvätkö ne järjestelmään vai komponentteihin [53]. Oman 

ja Hagemeisterin malli painottaa erityisesti lähdekoodista mitattavia ylläpidettävyyden att-

ribuutteja, joita he listaavat yhteensä 36 [53] (Taulukko 2).  

Osa-alue Attribuutti Mittari/mittaustapa 
Koodirakenne  
(komponentti) 

Kompleksisuus {keskiarvo v(g)5, keskiarvo Halstead E} 

Koodirakenne  
(komponentti) 

Sisäkkäisyys {Maksimi sisäkkäisyyden taso,  
keskiarvoinen sisäkkäisyyden taso,  
prosenttiosuus sisäkkäisyyttä hyödyntävistä 
rakenteista} (keskiarvo kaikista moduuleista) 

Informaation rakenne 
(järjestelmä) 

Tietotyypin 
konsistenssi 

Prosenttiosuus tietorakenteista, joiden tieto-
tyyppiä muutetaan ajon aikana 

Informaation rakenne 
(komponentti) 

Kytkentä Globaalien tietorakenteiden määrä yhdistet-
tynä parametrien määrään moduulissa, jaet-
tuna moduulin tietorakenteiden määrällä. Yh-
teinen keskiarvo kaikista moduuleista. 

Taulukko 2: Otos Oman ja Hagemeisterin [53] ylläpidettävyyden attribuu-

teista sekä mittaustavoista 

                                                
5 Vaihtoehtoisten polkujen määrä vuokaaviossa (syklomaattinen kompleksisuus) 
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Lopuksi Oman ja Hagemeisterin mallissa ylläpidettävyys lasketaan alla esitetyllä kaavalla, 

missä 𝑚 on mitattavien ylläpidettävyyden osa-alueiden määrä, 𝑊ST  on kerroin ylläpidettä-

vyyden osa-alueelle 𝑖 (esim. kehitettävän sovelluksen ylläpidettävyys), 𝑊VW  kerroin ylläpi-

dettävyyden attribuutin vaikutukselle (esim. koodirakenteen modulaarisuus) ja 𝑀VW ylläpi-

dettävyyden attribuuttia vastaava mittari. Lopuksi saadaan luku väliltä 0-1, joka ilmaisee 

ohjelmiston ylläpidettävyyden ”hyvyyden” prosentteina [53]. Koodin typografiaan, ni-

meämiseen ja kommentointiin ei tässä tutkielmassa oteta kantaa, sillä valitulla sovelluske-

hyksellä ei ole vaikutusta näihin ylläpidettävyyden attribuutteihin.  

X𝑊ST

Y

Z[1

\
∑ 𝑊VW𝑀VW
^
_[1

𝑛 `
Z	
 

Työpöytäsovellusten lisäksi erikseen web-sovelluksia varten luotuja ulkoisia ylläpidettävyy-

den mittareita ovat esimerkiksi web-sovelluksen ylläpidettävyysmalli (WAMM) [68] sekä 

WebMo [84]. WAMM pohjautuu tutkijoiden Oman ja Hagemeisterin luomaan ylläpidettä-

vyyden malliin (OHMM), joka on muokattu web-sovelluksille sopivammaksi. Lähdekoodin 

tarkastelun osalta otetaan esimerkiksi huomioon järjestelmän osalta käytettyjen ohjelmointi- 

ja merkintäkielten lukumäärä sekä komponenttien osalta HTML-tagien, script-tagien 

sekä objektien määrä web-sivulla (Taulukko 3). [68]  

Osa-alue Attribuutti Mittari/mittaustapa 
Koodirakenne  
(komponentti) 

Kompleksisuus Web-sovelluksen sivun syklomaattinen 
kompleksisuus 

Koodirakenne  
(komponentti) 

Sisäkkäisyys ks. Oman & Hagemeister 

Informaation rakenne 
(järjestelmä) 

Tietotyypin 
konsistenssi 

ks. Oman & Hagemeister 

Informaation rakenne 
(komponentti) 

Kytkentä Web-sivun tietojenkytkentä6 

Taulukko 3: WAMM-ylläpidettävyysmallin attribuutteja sekä  

mittaustapoja 

                                                
6 Datan määrä, joka kytkeytyy muihin web-sovelluksen sivuihin 
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WebMo puolestaan pohjautuu CoCoMo II -malliin, jonka alkuperäisen version on luonut 

Barry Boehm 1970-luvulla. Tämän lisäksi WebMo-mittarissa käytetään hyväksi Halsteadin 

ylläpidettävyyden mittaria ja mallissa esitetäänkin kaava esimerkiksi web-sovelluksen vo-

lyymin laskemiseen ks. [84]. WebMo-mittarin tarkoituksena on kuitenkin lähinnä laskea 

käytettävä aika tietyn web-sovellusprojektin valmistumiseen kuin suoraan ylläpidettävyyden 

mittaamiseen, jonka vuoksi mittaria ei käytetä tässä tutkielmassa.  

Tutkijoiden Ghosheh, Black ja Qaddour [70] esittämä web-sovellusten ylläpidettävyyttä mit-

taava menetelmä perustuu Conallenin [8] tapaan mallintaa web-sovellus UML-kaavion 

avulla. Mittarilla pyritään määrittämään web-sovelluksen koko, kompleksisuus, kytkennät 

ja uudelleenkäytettävyys. Sovelluksesta muodostetaan takaisinmallinnuksen avulla (eng. re-

verse-engineering) UML-kaavio, jossa näkyvät web-sovelluksen sivut, suhteet, lomakkeet, 

sekä muut palvelin- ja asiakaspuolen komponentit ja datan siirrossa käytetyt objektit. Esi-

merkiksi jos palvelinpuolella tuotetaan web-sivu, palvelinsivun ja asiakassivun välille mer-

kitään suhde rakentaa. Jos taas asiakassivu sisältää lomakkeen, merkitään lomakkeen ja asia-

kassivun välille sisältää-suhde. Näiden pohjalta lasketaan sovelluksen koko komponenttien 

lukumääränä, kompleksisuus suhteiden lukumäärän perusteella, kytkennät suhteiden tyyp-

pien ja tiedonsiirron mukaan sekä uudelleenkäytettävyys prosenttiosuutena web-kompo-

nenttien käytöstä sovelluksessa. 

4.2 Ylläpidettävyyteen vaikuttavia sovelluskehysten ominaisuuksia 

Erillisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sovelluskehyksillä toteutettujen web-sovellusten 

ylläpidettävyyteen ei ole tiettävästi tutkittu, mutta tiettyjen rakenteiden tai ohjelmointikielen 

ominaisuuden vaikutuksesta ylläpidettävyyteen on olemassa tutkimustietoa. Muutamia tut-

kittuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi kielen staattinen tyypitys [85], riippuvuusinjektion 

[86] ja tarkkailijamallin käyttö [87] sekä ohjelmiston osittaminen komponentteihin [88].  

Staattisesti tyypitetyssä kielessä funktioiden parametrien, paluuarvojen ja muuttujien tyypit 

voidaan tunnistaa jo käännöksen yhteydessä. Dynaamisesti tyypitetyissä kielissä, kuten Ja-

vaScriptissa, nämä tiedetään vasta ajon aikana, jolloin tyypeistä johtuvat virheet huomataan 
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myöhemmin [10]. Esimerkin (Listaus 15) funktiosta getPageA on nähtävillä helposti funk-

tion parametri sekä paluuarvo, toisin kuin funktiosta getPageB.  Staattisen tyypityksen 

vaikutusta ohjelmiston ylläpidettävyyteen ovat tutkineet tutkija Kleinschmager, Robbes ja 

Stefik [85]. Tutkijat rakensivat koetilanteita, jossa ohjelmoijien piti ratkaista mahdollisim-

man nopeasti erilaisia korjaavia ylläpitotehtäviä staattisesti tyypitetyllä Javalla ja dynaami-

sesti tyypitetyllä Groovy-ohjelmointikielellä. Erityisesti tyyppivirheiden korjaaminen oli no-

peampaa Javalla kuin Groovyllä [85]. Tässä tutkielmassa vertailtavista asiakaspuolen sovel-

luskehyksistä staattista tyypitystä käyttää Angular 5, joskin TypeScript-tuen saa lisättyä 

myös React-sovelluskehyksellä toteutettaviin sovelluksiin. 

Staattinen tyypitys voi myös vaikuttaa heikentävästi ylläpidettävyyteen. Ousterhautin [89] 

mukaan staattisesti tyypitetyissä kielissä ohjelmakoodia tarvitaan enemmän ja siitä tulee vai-

keammin uudelleen käytettävää. Lisäksi hänen mukaan staattinen tyypitys rajoittaa kielen 

ilmaisukykyä, eikä paranna ohjelmakoodin luotettavuutta. Tutkijat Meijer ja Drayton [90] 

huomauttavat, että tyyppitarkastuksen viivyttäminen kaikissa tapauksissa ajonaikaiseksi on 

vastoin yleistä ohjelmointiperiaatteita, minkä mukaan virheet tulisi havaita mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. He esittävätkin, että staattista tyypitystä tulisi käyttää, kun sen käyttö 

on mahdollista ja dynaamista aina tarpeen vaatiessa [90]. Tällaista ajattelumallia tukee myös 

TypeScript-ohjelmointikieli, jossa tyyppimääritykset ovat vapaaehtoisia. 

Asiakaspuolen sovelluskehyksistä AngularJS ja Angular 5 mahdollistavat lisäksi riippu-

vuusinjektion käytön. Riippuvuusinjektio on ohjelmointimalli, jonka avulla luokasta A luotu 

olio voidaan tuoda injektiona luokkaan B, ilman sen luomista kummassakaan luokassa [86]. 

Tämä mahdollistaa sen, että sama ilmentymä luokasta A voidaan tuoda johonkin toiseen 

luokkaan C. Tällöin luokissa C ja B on käytössä sama olio luokasta A.  Tutkijat Razina ja 

Janzen [86] selvittivät riippuvuusinjektion käytön vaikutusta kytkentöjen määrään CBO-

1    // TypeScript, staattinen tyypitys  
2    function getPageA(page: number): Page {...}  
3      
4    // JavaScript, dynaaminen tyypitys  
5    function getPageB(page) {...}  
 

Listaus 15: Funktion alustus TypeScript- ja JavaScript-ohjelmointikielellä 
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mittarilla. Oletuksena oli, että mallin käyttö vähentää kytkentöjen määrää, joka edesauttaa 

sovelluksen testattavuutta. Tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty tilastollisesti merkitseviä 

hyötyjä riippuvuusinjektion käytöstä kytkentöjen määrän suhteen, vaikkakin riippuvuusin-

jektiota enemmän käyttävissä projekteissa CBO-arvo vaikutti laskevan. 

Tarkkailijamallia käytetään yleisesti välittämään tieto tilamuutoksesta tarkkailun kohteesta 

tarkkailijaan. Tyypillisesti tarkkailtava kohde ylläpitää listaa tarkkailijoista ja ilmoittaa muu-

toksesta update-metodilla. Tarkkailija saa uuden tilan tietoonsa joko argumenttina  

update-metodista tai hakemalla sen erikseen tarkkailun kohteelta. [91] Tutkijat Khomh ja 

Guéhéneuc [87] selvittivät kyselytutkimuksen avulla eri suunnittelumallien käytön koettua 

vaikutusta ylläpidettävyyden eri osa-alueisiin ja saivat selville, että tarkkailijamallin käyttö  

parantaa laajennettavuutta sekä uudelleenkäytettävyyttä, mutta heikentää ymmärrettävyyttä. 

Angular 5 -sovelluskehys käyttää tarkkailijamallin implementoinnissa RxJS-kirjastoa7, joka 

lisää reaktiivisen ohjelmointiparadigman ominaisuuksia JavaScriptiin. Tarkkailijamalli voi-

daan toteuttaa esimerkiksi siten, että privaatin muuttujan tyypiksi määritetään  

Observable, jonka jälkeen tämä määritetään julkisessa muuttujassa tarkkailtavaksi 

asObservable-metodin avulla. Tutkijat Salvaneschi, Proksch, Amann, Nadi ja Mezini 

[92] vertasivat reaktiivisessa- ja olio-ohjelmoinnissa käytettyä tapaa implementoida tarkkai-

lijamalli antamalla koehenkilöille erilaisia ohjelmointitehtäviä, joissa mallia tuli käyttää. 

Koehenkilöt, jotka toteuttivat tehtävät reaktiivisella ohjelmointitavalla, tekivät vähemmän 

virheitä eivätkä tarvinneet tehtävien suorittamiseen lisäaikaa. Lisäksi reaktiivinen ohjel-

mointitapa koettiin ymmärrettävämmäksi, eikä ohjelmoijan kokemuksella ollut tehtävien 

suorituksen kannalta niin suurta merkitystä kuin verrokkiryhmässä. 

Komponentteihin ositus on mahdollista kaikilla asiakaspuolen sovelluskehyksillä, joita tässä 

tutkielmassa vertaillaan. Yksi komponenttien käytön hyödyistä on se, että ohjelmoijat voivat 

luoda muokattavia, yleiskäyttöisiä ja helposti toisiinsa liitettäviä komponentteja eri tyyppisiä 

web-sovelluksia varten [88]. Lisäksi komponenttipohjaista ohjelmointitapaa tukevat sovel-

luskehykset edesauttavat toteuttamaan koodia, joka on selkeästi ositettu [93]. 

                                                
7 http://reactivex.io/rxjs/ 
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4.3 Kritiikkiä ylläpidettävyyden mittareista 

Hienostuneempien ylläpidettävyyden mittareiden käytöstä on esitetty aiheellista kritiikkiä 

[94], [95].  Esimerkiksi artikkelissa [95] tutkijat vertasivat ylläpidettävyyden mittareita sa-

mankaltaisten sovellusten muokkaukseen käytettyihin työmääriin ja saivat ristiriitaisia tu-

loksia: ainoastaan sovelluksen koko korreloi tuntimäärien kanssa. Toisaalta myös artikke-

lissa [94] tutkijat testasivat eri sovellusten ylläpidettävyyttä yleisesti käytetyillä mittareilla. 

Lopulta, kun koko otettiin huomioon, mikään mittareista ei enää toiminut odotetulla tavalla. 

Molemmissa tutkimuksissa kyseenalaistetaan ylläpidettävyysmittareiden käyttö, kun koko 

(SLOC) osoittautuu lopulta empiirisessä aineistossa merkittävimmäksi tekijäksi. 

Ylläpidettävyysindeksiä (MI) on kritisoitu mm. siitä, että vaikka sen käytöstä saataisiinkin 

validi tulos, ei se kuitenkaan kerro, mihin ja minkälaisia muutoksia sovellus tarvitsee [66]. 

Tämän lisäksi voidaan kritisoida pragmaattista tapaa, jolla ylläpidettävyysindeksi on luotu. 

Ylläpidettävyysindeksin lähtökohtana on yleisesti käytetyt mittarit joiden eteen on lisätty 

kertoimet asiantuntija-arvioiden pohjalta. Lisäksi ylläpidettävyysindeksi esiteltiin jo 1990-

luvulla, eikä ole tiettävästi tutkittua tietoa siitä, miten sen käyttö soveltuu eri asiakaspuolen 

sovelluskehyksillä toteutettujen sovellusten ylläpidettävyyden mittaamiseen. 

Myös web-sovellusten mittareista voisi esittää kritiikkiä, sillä ne painottuvat usein yhä perinteis-

ten web-sovellusten ylläpidettävyyden mittaamiseen. Artikkeleissa [70], [84] tutkituissa sovel-

luksissa pääpaino on ollut palvelinpuolen ohjelmakoodissa, kun nämä ovat yksinkertaistumassa 

ja asiakaspää monimutkaistumassa. Tämän lisäksi artikkeleissa ei oteta huomioon eri sovellus-

kehysten käyttöä. Tämä tulisi huomioida ylläpidettävyyteen liittyvissä tutkimuksissa, sillä esi-

merkiksi React- ja AngularJS-sovelluskehyksillä tuotetaan hyvin erilaista JavaScript-koodia. 

Vaikka koko (SLOC) nousee kriittisimmissä tutkimuksissa [94], [95] merkittävimmäksi 

osaksi ylläpidettävyyttä, on selvää, ettei se voi olla ainoa ylläpidettävyyteen vaikuttava te-

kijä. McCabe [5] on todennut, että 25 peräkkäistä ehtolausetta sisältämässä ohjelmakoodissa 

on 33.5 miljoonaa erilaista ohjelmapolkua, joiden kaikkien testaaminen ja ylläpitäminen on 

mahdotonta. Toisin sanoen, yhtä monta riviä sisältävät lähdekoodit voivat todellisuudessa 

olla aivan erilaisia ylläpidettävyyden suhteen. 
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4.4 Web-sovellusten asiakaspuolen ylläpidettävyyden mittaaminen 

Perinteisten ylläpidettävyyden mittareiden toimivuudesta eri JavaScript-sovelluskehyksillä 

toteutettuihin sovellusten analysointiin ei ole tiettävästi tutkittua tietoa. Tämän vuoksi mi-

tään yksittäistä mittaria ei voida tutkielmassa suoraan käyttää. Web-sovelluksia varten kehi-

tetyt mittarit kuten WAMM, WebMo että WAE (Qaddour) keskittyvät web-sovelluksen yl-

läpidettävyyteen kokonaisuudessaan, eivätkä erikseen huomioi asiakaspään monimutkai-

suutta, jonka vuoksi ne eivät tämän tutkielman tarkoituksiin sovellu. Maras ym. menetelmä 

puolestaan keskittyy yksittäisiin sovelluksen ominaisuuksiin eikä menetelmää voida suoraan 

soveltaa koko web-sovelluksen asiakaspään ylläpidettävyyden mittaamiseen. 

Erityisen haastavaa ylläpidettävyyden mittaamisesta tekevät eri JavaScript-sovelluskehysten 

väliset erot. Esimerkiksi Angular 5 -sovelluskehys käyttää TypeScript-ohjelmointikieltä so-

vellusten toteuttamiseen. AngularJS puolestaan käyttää vanhempaa versiota JavaScriptistä, 

joka tekee AngularJS- ja Angular 5 -sovellusten ylläpidettävyyden vertaamisesta haastavaa. 

Lisäksi React-sovelluskehyksellä toteutetut web-sovellukset toteutetaan ES6 standardin mu-

kaisella JavaScriptilla. Koska sovelluksissa käytetyt ohjelmointikielet poikkeavat toisistaan, 

ei rivimäärän pelkkä määrällinen vertailu ole järkevää. 

Ylläpidettävyyden mittaamisessa käytetään tässä tutkielmassa useampaa eri metriikkaa, 

mutta tuloksia ei yhdistetä yhdeksi mittaustulokseksi. Sisäisistä metriikoista tähän tutkiel-

maan valitaan SLOC (kielten eroavaisuuksista huolimatta), sillä on todettu, että suuri osa eri 

metriikoista saaduista tuloksista lähestyy samaa tulosta kuin rivimäärällä mittaamisella, kun 

sovellukset ovat tarpeeksi suuria [95]. Kielten eroavaisuuksien vuoksi tässä tutkielmassa  

pelkän rivimäärän lisäksi myös sen suhteellista kasvua eri sovellusversioiden välillä. Ulkoi-

sista metriikoista valitaan syklomaattinen8 ja kognitiivinen9 kompleksisuus. Myös näiden 

kasvua mitataan suhteellisesti eri sovellusversioiden välillä. 

                                                
8 McCaben alkuperäinen versio 
9 SonarCloud-palvelussa käytetty laskentatapa 
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5 Suunnittelutieteellisen tutkimusprosessin kuvaus 

Tässä tutkielmassa käytetty tutkimusmetodi hyödyntää suunnittelutieteellistä tutkimuspro-

sessia. Suunnittelutieteellinen tutkimus kohdistuu tuotettuun todellisuuteen, kuten esimer-

kiksi ohjelmistoihin, ja sen avulla voidaan arvioida tiettyjen suunnitteluratkaisujen vaiku-

tusta toteutettuun tuotteeseen [96]. Tietyn tutkimusongelman ratkaisemiseksi suunnittelutie-

teellisessä tutkimuksessa luodaan artefakteja, joita evaluoimalla saadaan tuotettua hyötyä 

tutkimuksen kohdealueeseen [97]. Suunnittelutieteellisiä menetelmiä käytetään yleisesti tie-

tojärjestelmätieteen alan tutkimuksissa, sillä ne edistävät alan kehittymistä ja voivat luoda 

uusia innovatiivisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin [96]. Tässä tutkimuksessa toteutetaan eri 

asiakaspuolen sovelluskehyksillä työajanseurantasovelluksia, joita evaluoidaan ylläpidettä-

vyyden osa-alueista muokattavuuden ja stabiilisuuden suhteen. 

Tutkijat Kampling, Klesel ja Niehaves [98] korostavat hypoteesien merkitystä suunnittelutie-

teessä. Heidän mukaansa suunnitteluteoreettinen tutkimus sisältää kaksi tai useamman toisiinsa 

liittyvää hypoteesia, jotka käsittelevät tiettyjen riippuvien muuttujien vaikutusta valittuihin riip-

pumattomiin muuttujiin. Muutoksia riippuvissa muuttujissa saadaan aikaan muokkaamalla tut-

kittavia artefakteja [98]. Koska tässä tutkielmassa tutkittavasta aiheesta on olemassa vasta niu-

kalti tietoa, ei hypoteeseja tutkimuskysymystä varten muodostettu. Hypoteesien todentamisen 

tai kumoamisen sijaan tässä tutkielmassa tutkitaan riippumattomien muuttujien muutoksen vai-

kutusta riippuviin muuttujiin. Riippumattomina muuttujina tässä tutkielmassa voidaan pitää so-

velluskehyksistä tutkittavia ominaisuuksia eli staattista tyypitystä, riippuvuusinjektiota, tarkkai-

lijamallin käyttöä sekä komponentteihin ositusta. Riippuvat muuttujat ovat tässä sen sijaan so-

velluksen muokattavuus ja stabiilisuus, joiden arvoa mitataan rivimäärän, syklomaattisen komp-

leksisuuden sekä kognitiivisen kompleksisuuden mittareiden avulla. 

Vertailtaviksi sovelluskehyksiksi on valittu Angular 5, React ja AngularJS. Valinnan perus-

teena on oletus, että valittujen sovelluskehysten ominaisuuksien eroilla on vaikutusta niillä 

toteutettujen sovellusten ylläpidettävyyteen. AngularJS ja Angular 5-sovelluskehykset mah-

dollistavat riippuvuusinjektion ja tarkkailijamallin käytön. Lisäksi Angular 5 mahdollistaa 

myös staattisen tyypityksen. React-sovelluskehys ei tue staattista tyypitystä eikä riippu-

vuusinjektion tai tarkkailijamallin käyttöä. Valituissa sovelluskehyksissä on muitakin eroja, 
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kuten niiden tapa osittaa ohjelma komponentteihin, joskin Angular 5 ja AngularJS toimivat 

tämän suhteen hyvin samankaltaisesti. 

Suunnittelutieteessä tutkimuksen ensimmäinen osuus on artefaktien konstruointivaihe. Ar-

tefaktit voivat olla Marchin ja Smithin [99] mukaan joko konstruointeja, malleja, metodeja 

tai ilmentymiä, joista tämän tutkielman artefaktit voidaan kategorisoida ilmentymiksi. Il-

mentymät ovat kompleksisimpia artefakteja suunnittelutieteessä, sillä ne käsittävät artefak-

tin lähimpänä sitä, millaisena se esiintyy oikeassa ympäristössä [100]. Manipuloimalla arte-

fakteja voidaan tutkia esimerkiksi eri suunnitteluratkaisujen valinnan tai muutoksen vaiku-

tusta käsiteltävän suunnitteluongelman ratkaisuun [100]. Artefaktien konstruoimiseksi to-

teutetaan jokaisella valitulla sovelluskehyksellä toimiva sovellus (ilmentymä), jota muoka-

taan edelleen kuudessa pienemmässä versiopäivityksessä. Näin ollen eri versioita on yh-

teensä 21. Käyttöliittymän ulkoasu ja sovelluksen toiminnallisuus pidetään sovellusten eri 

versioissa samanlaisena, käytetystä sovelluskehyksestä riippumatta. 

Toinen vaihe suunnittelutieteen mukaisessa metodissa on artefaktien evaluointi- eli arvioin-

tivaihe. Hevner ym. [97] toteavat, että tämä vaihe on välttämätön, jotta tutkimus voisi tuottaa 

hyötyä tutkimusalueeseen. Heidän mukaansa evaluointivaiheessa artefaktia testataan tietyllä 

evaluointimetodilla, joka voi perustua esimerkiksi havainnointiin, analyysiin, koeasetel-

maan, testaukseen tai kuvailevaan metodiin. Analyysin osalta metodeiksi käsitetään esimer-

kiksi dynaamiset ja staattiset analyysit, kuten suorituskykymittaus tai lähdekoodin komplek-

sisuuden laskeminen. [97] Tähän tutkielmaan valitut metriikat ovat SLOC, McCaben syklo-

maattinen kompleksisuus ja kognitiivinen kompleksisuus. 

Peffers ym. [101] määrittävät suunnittelutieteellisen tutkimuksen kuusi aktiviteettia: 1) on-

gelman identifiointi ja tutkimuksen motivaatio, 2) ratkaisun tavoitteiden määrittely, 3) suun-

nittelu ja kehitys, 4) demonstrointi, 5) evaluointi ja 6) kommunikointi. Näistä Hevner ym. 

määrittämään evaluointivaiheeseen voidaan tutkijoiden Venable, Pries-Heje ja Baskerville 

[102] mukaan rinnastaa demonstraatio ja evaluaatio. Demonstrointi on aktiviteettina evalu-

ointia kevyempi, sillä siinä riittää osoittaa suunnitteluratkaisun toimivuus tietyssä konteks-

tissa, kun taas evaluoinnissa pyritään selvittämään, kuinka hyvin artefakti soveltuu tietyn 
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ongelman ratkaisemiseen [101]. Tämän tutkielman osalta evaluointivaihe jää demonstraa-

tion tasolle ja evaluointimetodina voidaan pitää analyysiä. 

5.1 Tutkimusartefaktien konstruointi eri sovelluskehyksillä 

Tutkielmassa vertailtavat sovellukset pyritään toteuttamaan tavalla, joka on kullekin sovel-

luskehykselle ominainen. Esimerkiksi React-sovellusta ei tehdä Angular 5 -sovelluskehyk-

sen periaatteilla, vaan toteutetaan sovellus React-kirjaston hyvien koodikäytänteiden mukai-

sesti. Hyviä koodikäytänteitä on pyritty ylläpitämään riittävällä tutustumisella kunkin sovel-

luskehyksen dokumentaatioon. Työajanseurantasovelluksista on toteutettu versiot 1.0-1.6 ja 

ne ovat nimetty käytetyn sovelluskehyksen ja version mukaan, esimerkiksi angularJS_v1.2. 

Tiettyyn sovellusversioon kaikilla sovelluskehyksillä toteutettujen sovellusten osalta viita-

taan nimellä työaika sekä sovelluksen versiolla, esimerkiksi työaika-v1.2. Sovellusten vaa-

timukset sekä toteutusten kuvaukset ovat esiteltyinä tämän luvun alalukuina. Linkit toteutet-

tujen sovellusversioiden lähdekoodeihin on esitetty liitteissä 0–0. 

Valittujen sovelluskehysten käytöstä löytyy virheellisiä käyttöesimerkkejä, joita on sovel-

luksia toteuttaessa pyritty välttämään10. Tästä huolimatta, ei ole olemassa mitään takeita 

siitä, että sovellukset olisi toteutettu ylläpidettävyyden kannalta parhaalla mahdollisella ta-

valla kutakin sovelluskehystä ajatellen. Eroja saattaa olla myös eri toteutusten kesken. Esi-

merkiksi Angular 5 -sovellukset saattavat olla laadukkaammin toteutettu kuin React-sovel-

lukset. On myös mahdollista, että esimerkiksi react_v1.2- ja react_v1.3-sovellusten toteu-

tuksen laadussa on eroja. Tällä on vaikutusta siihen, ettei riippuviksi muuttujiksi määritetyt 

stabiilisuus ja muokattavuus ole riippuvia ainoastaan sovelluskehyksen valinnasta, vaan 

myös toteutusratkaisun laadusta. Tämä ongelma on tutkimusta suorittaessa tiedostettu ja 

otettu huomioon tulosten reliabiliteettia ja validiteettia pohdittaessa. 

                                                
10  AngularJS: https://www.airpair.com/angularjs/posts/top-10-mistakes-angularjs-developers-make 

Angular 5: https://codeburst.io/angular-bad-practices-eab0e594ce92 
React: https://www.pmg.com/blog/common-react-mistakes-monolithic-components-lack-abstraction/ 



 

50 

 

Asiakaspuolen sovellusta suunniteltaessa on tärkeää osittaa käyttöliittymä järkeviin koko-

naisuuksiin. Kaikki tähän tutkielmaan valitut sovelluskehykset kuljettavat tilaa komponent-

tien välillä samalla periaatteella vanhempikomponentista lapsikomponenttiin ja lapsikom-

ponentista vanhemmalle. React käyttää vanhempi-lapsi -suuntaiseen tiedonsiirtoon props-

muuttujaa, johon voidaan lisätä mitä tahansa JavaScriptin tukemaa tietotyyppiä [103]. Sama 

props-muuttuja toimii myös lapsi-vanhempi -suuntaiseen tiedonsiirtoon. Tällöin vanhem-

pikomponentti välittää lapsikomponenttiin funktion, joka muuttaa vanhempikomponentissa 

olevan muuttujan tilaa. Mikäli tiedon täytyy kulkea sisarkomponenttien välillä, React-sovel-

luskehyksessä tämä toteutetaan ylläpitämällä tila sisarkomponenttien yhteisessä vanhempi-

komponentissa [104].  

AngularJS-sovelluksissa tiedonsiirto vanhemmalta lapselle tapahtuu scope-perinnän kautta 

tai bindings-määrittelyllä, joka vastaa Reactin tapaa käyttää props-muttuujaa. Scope-pe-

rintä tarkoittaa sitä, että vanhempikomponenttiin lisätään jokin muuttuja $scope-muuttu-

jaan, joka välitetään lapsikomponentille. Tällöin muuttamalla muuttujan arvoa lapsikom-

ponentissa, myös vanhempikomponentissa oleva arvo muuttuu. Tämä voi aiheuttaa kuiten-

kin vaikeasti löydettäviä virheitä sovelluksessa. Bindings-määrittelyllä puolestaan kom-

ponentille määritetään muuttujat, joita komponentti lukee sekä muuttujia joita muut kom-

ponentit voivat lukea. [105] Tämän tutkielman osalta AngularJS-sovellusten komponenttien 

väliseen tiedonsiirtoon käytetään bindings-määrittelyitä. 

Angular 5 -sovelluksessa vaaditaan, että komponenttiin tuleva data on määritelty @Input()-

annotaatiolla ja ulospäinlähtevä data @Output()-annotaatiolla. Ulospäinlähtevä data on 

usein EventEmitter-tietotyyppiä, jonka emit-funktio tulee sitoa johonkin funktioon 

vanhempikomponentissa. [106] Angular 5 tarjoaa myös muita tapoja välittää dataa vanhem-

man ja lapsen välillä, mutta näitä ei tätä tutkielmaa varten toteutetuissa sovelluksissa käytetä, 

joten ne jätetään käsittelemättä.  

AngularJS- ja Angluar 5 -sovelluskehyksissä on käytössä myös erillinen service-kompo-

nentti (AngularJS:n tapauksessa factory), jossa voidaan pitää yllä sovelluksen tilamuuttujia, 

jotka puolestaan voidaan tuoda riippuvuusinjektion tai tarkkailijamallin avulla mihin tahansa 

komponenttiin [107]. Komponentti voidaan esimerkiksi asettaa kuuntelemaan jotain service-
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komponentin muuttujassa tapahtuvaa muutosta, jolloin toiminnallisuutta ei välttämättä tar-

vitse ohjelmoida kuljettamalla funktiota vanhempikomponentista lapsikomponenttiin.  

Työajanseurantasovelluksen versioita varten on toteutettu myös palvelinsovellus11, jonka 

REST-rajapinta on esitetty liitteessä A. Kaikki työajanseurantasovellusten eri versiot käyt-

tävät samaa palvelinsovellusta. Palvelinsovellus on toteutettu Spring Boot -sovelluskehyk-

sellä ja se käyttää H212-tietokantaa. Palvelinsovelluksen rakenteen ja arkkitehtuurin kuvauk-

set ovat tämän tutkielman aiheen ulkopuolella, joten niitä ei käsitellä tarkemmin. 

5.1.1 Työaikasovelluksen version 1.0 kuvaus 

Työaika_v1.0-sovelluksella käyttäjä voi luoda projekteja, joille hän voi antaa otsikon ja ku-

vauksen. Luotu projekti lisätään projektilistaan, josta käyttäjä voi valita projektin aktii-

viseksi. Käyttäjä voi aloittaa aktiivisen projektin kellotuksen klikkaamalla play-painiketta. 

Meneillään oleva kellotus voidaan pysäyttää pause-painikkeesta. Kellotuksen yhteydessä 

näytetään projektin kokonaisaika sekä meneillään olevan kellotuksen aika. Kellotuksen py-

säyttäminen lisää kellotetun ajan projektin kokonaiskestoon ja nollaa meneillään olevan kel-

lotuksen. Työaika_v1.0-sovelluksen ominaisuudet on esitetty taulukossa 4. 

Versio Tunniste Ominaisuuden kuvaus 
v1.0 FE-1 Uuden projektin lisääminen. Projektille tulee voida lisätä otsikko 

ja kuvaus. 
FE-2 Projektin poistaminen. Valittu projekti voidaan poistaa. 
FE-3 Projektin valitseminen. Projekti voidaan valita projektilistasta. Va-

littu projekti on korostettu listauksessa. 
FE-4 Projektin kellotuksen käynnistys. Valitun projektin kellotus voi-

daan aloittaa. 
FE-5 Projektin kellotuksen pysäyttäminen. Käynnissä oleva kellotus 

voidaan pysäyttää. Pysäyttämisen yhteydessä projektin kokonais-
kestoon lisätään kellotuksen kesto. 

Taulukko 4: Työaika_v1.0-sovelluksen ominaisuudet 

                                                
11 Lähdekoodi saatavilla osoitteessa: https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-backend 
12 http://www.h2database.com/html/main.html 
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Työaika_v1.0-sovelluksen käyttöliittymä koostuu projektilistauksesta ja projektinäkymästä. 

Vasemmalla puolella on listattu kaikki projektit ja oikealla projektinäkymässä näkyy valittu 

projekti. Projektinäkymällä on kaksi tilaa: näkymä- ja lomaketila. Oletuksena projekti on 

näkymätilassa, jolloin käyttäjälle näkyy projektin otsikko, kuvaus ja kellotustoiminto. Pro-

jektin lomaketila aktivoituu, kun käyttäjä klikkaa projektinlisäyspainiketta. Projektin loma-

ketilassa ei ole näkyvillä projektin kellotustoiminto (Kuva 8). 

React_v1.0-sovellus ositetaan komponentteihin siten, että ylimpänä komponenttihierarki-

assa on Main-komponentti, jolla kaksi lapsikomponenttia ProjectList ja Pro-

jectDetails (Kuva 9).  Main-komponentti pitää yllä projektilistausta sekä valittua pro-

jektia. ProjectList näyttää käyttöliittymän projektilistauksen, josta käyttäjä voi valita 

Kuva 8: AngularJS_v1.0-sovellusversion käyttöliittymän pää- ja loma-

kenäkymä. Lomakenäkymässä otsikko vaihtuu, kun käyttäjä kir-

joittaa Title-syötekenttään tekstiä. Lomakenäkymän ulkoasu ei 

muutu versiopäivityksissä. 
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tai lisätä uuden projektin. ProjectList sisältää edelleen ProjectListItem-kom-

ponentteja, jotka sisältävät näkymän ja toimintalogiikan projektin valitsemiselle. Pro-

jectDetails-komponentti sisältää ProjectView-komponentin, joka näyttää projektin 

tiedot ja sisältää Timer-komponentin, joka huolehtii projektin kellotuksesta. Pro-

jectView-komponentti näytetään käyttäjälle, kun hän valitsee aktiivisen projektin. Kun 

ProjectDetails-komponentti on lomaketilassa, käyttäjälle näkyy ProjectForm-

komponentti, joka mahdollistaa projektin lisäämisen.  

Työaika_v1.0-sovelluksessa angularJS_v1.0- ja angular5_v1.0-sovellukset voidaan osittaa 

komponentteihin hieman yksinkertaisemmin kuin react_v1.0-sovelluksessa (Kuva 10). Eril-

listä ProjectListItem ja ProjectDetails-komponentteja ei tarvita, vaan niiden 

toiminnallisuudet voidaan suoraan toteuttaa ProjectList- ja Main-komponentteihin. 

Näiden komponenttien lisäksi AngularJS- ja Angular 5 -sovellukset käyttävät  

ProjectService-luokkaa, jonka avulla hallitaan projektien lisääminen, poistaminen ja 

kellotus. 

Kuva 9: React_v1.0-sovelluksen komponenttikaavio 



 

54 

 

5.1.2 Työaikasovelluksen versiopäivitykset 

Työaikasovelluksen versiot 1.1–1.6 pohjautuvat työaika_v1.0-sovellukseen. Jokainen uusi 

sovellusversio lisää tai muokkaa joitain aiemman sovellusversion ominaisuuksia (Taulukko 

5). Muutokset on pyritty valitsemaan siten, että ne muokkaavat sovelluksen lähdekoodia 

monipuolisesti. Lisäksi valituilla muutoksilla oletetaan olevan vaikutusta sovelluksen stabii-

lisuuteen sekä muokattavuuteen. 

Versio Tunniste Ominaisuuden kuvaus 
v1.1 FE-6 Projektin merkitseminen tehdyksi. 
v1.2 FE-7 Projektin kuvauksen ja otsikon muokkaaminen. 
v1.3 FE-8 Kellotus lukitsee toimintoja: luonti, poisto, valinta, muokkaus. 

Käyttöliittymä korostaa lukitut toiminnallisuudet. 
v1.4 FE-9 Projektin tehtävälistan toteutus. Projektilla on tehtävälista, johon 

voi lisätä uusia tehtäviä. 
v1.5 FE-10 Projektin tehtävälistan tehtäviä voi merkitä tehdyksi. Käyttöliit-

tymä korostaa tehdyt tehtävät. 
v1.6 FE-11 Projektin tehtävälistasta voi poistaa kaikki tehdyt tehtävät kerralla. 

Taulukko 5: Työaikasovellusten versiopäivitykset. 

Kuva 10: AngularJS_v1.0 ja Angular5_v1.0-sovellusten 

komponenttihierarkia 
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Versiopäivityksessä 1.1 lisätään sovelluksen perustoiminnallisuuteen mahdollisuus merkitä 

tehdyksi (Kuva 11). Ominaisuuden valintaa perustellaan sillä, että se on kaikilla valituilla 

sovelluskehyksillä oletettavasti hyvin triviaali tehtävä, eikä se oletettavasti vaikuta rivimää-

rään tai kompleksisuusarvoihin. Lisäksi ominaisuus voidaan toteuttaa jokaisella sovelluske-

hyksellä hyvin samankaltaisesti. Valintaruutuun on lisätty tapahtumakäsittelijä, joka vie uu-

den arvon projektikomponentista pääkomponenttiin, joka puolestaan lähettää tiedon palve-

limelle. Kun palvelimelta tulee vastaus, projektin done-attribuutti päivitetään valinnan mu-

kaan. 

Seuraava versiopäivitys lisää sovellukseen projektien muokkausominaisuuden (Kuva 12). 

Valitun ominaisuuden oletetaan olevan edeltävää versiopäivitystä suurempi ja vaikuttavan 

useampaan eri komponenttiin. Komponenttien välinen tiedonsiirto voidaan kaikilla sovel-

luskehyksillä toteuttaa vastaavalla tavalla, jolloin voidaan olettaa, että erityisesti komplek-

sisuusarvojen kasvu on lähellä toisiaan. Ominaisuus edellyttää, että projektin lomakekom-

ponentti tietää, onko käyttäjä muokkaamassa vanhaa projektia vai lisäämässä uutta. Tämä 

on ratkaistu kaikilla sovelluskehyksillä siten, että kun komponentille tuodaan projektin tie-

toja, lisäyksen yhteydessä projektille ei anneta id-arvoa. Mikäli projektidata sisältää id-

Kuva 11: Ruudunkaappaus versiopäivityksestä 1.1. Lisätty valintaruutu, 

jota klikkaamalla projektin voi merkitä tehdyksi. 
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arvon, lomakekomponentti tietää, että valittua projektia ollaan muokkaamassa. Lisäksi pro-

jektinäkymään tulee lisätä mahdollisuus valita projekti muokattavaksi. Lomakkeen lähetyk-

sen yhteydessä tieto siirtyy pääkomponenttiin, joka lähettää tiedon palvelimelle. 

Versiopäivityksen 1.3 toteutus eroaa sovelluskehysten välillä, sillä tämän ominaisuuden 

osalta AngularJS- ja Angular 5 -sovelluskehyksissä voidaan hyödyntää riippuvuusinjektiota 

ja tarkkailijamallia (Kuva 13). Tämän vuoksi ominaisuuden lisääminen todennäköisesti tuot-

taa eri sovelluskehyksillä erilaisia tuloksia. Angular5_v1.2 sovelluksessa Angular 5 -sovel-

luksessa ProjectServiceen lisätään Observable<boolean>-tyyppinen muuttuja 

lock$, jonka arvon muutoksia voidaan tarkkailla. Muuttujan lisäksi ProjectService-

luokkaan lisätään metodi, joka asettaa lock$-muuttujan arvoksi joko true tai false. 

Tämän jälkeen Timer-komponentissa kutsutaan metodia setLock, jolle annetaan para-

metrina Timer-komponentin isRunning-muuttuja, joka pitää yllä tietoa kellotuksen ti-

lasta. Komponentit, jotka tarkkailevat lock$-muuttujaa voivat käyttää sen arvoa lukittavien 

Kuva 12: Version 1.2 ruudunkaappaukset. Kun käyttäjä klikkaa Edit projekt 

-painiketta, lomakenäkymässä näytetään muokattavan projektin tie-

dot. 
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elementtien disabled-attribuutin arvona. AngularJS-sovellus toimii vastaavalla tavalla. 

React-sovelluskehyksellä ominaisuus on toteutettu siten, että Timer-komponentista välite-

tään kellotuksen tila juurikomponenttiin asti, jonka jälkeen komponentti välittää tiedon mui-

hin komponentteihin. 

Versiopäivitys 1.4 lisää sovellukseen tehtävälistan, joka aiheuttaa kaikkiin sovellusversioi-

hin rakenteellisia muutoksia. Ominaisuuden valinnalla halutaan demonstroida rakennemuu-

toksen vaikutusta muokattavuuteen ja stabiilisuuteen. Komponenttirakenteen muutokset 

React- ja Angular-sovelluksille on esitetty kuvassa 10. React-sovelluksessa Checklist-

komponentti sisältää ChecklistItem-komponentteja, jotka sisältävät tehtävän otsikon 

sekä valintaruudun, joka näyttää tehtävän tilan. Lomaketilassa käyttäjälle näytetään 

ChecklistForm, jonka avulla tehtävälistaan voidaan lisätä uusi tehtävä. Näkymätilassa 

käyttäjälle näytetään Checklist-komponentti, jossa on painike uuden tehtävän lisää-

miseksi. Angular-sovellusten osalta tämä voidaan toteuttaa yhdessä komponentissa. Angu-

larJS- ja Angular 5 -sovellusten osalta lisättävä tehtävä päivitetään suoraan valitun projektin 

tehtävälistaan projektikomponentissa. Reactin osalta tämä ei ole mahdollista, sillä Reactissa 

props-muuttujat ovat readonly-tyyppisiä, minkä vuoksi kutsu palvelimelle viedään main-

komponentin kautta. 

Kuva 13: Versiossa 1.3 ominaisuuksia lukitaan kellotuksen ajaksi 
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Versiossa 1.4 tehtävälista lisätään käyttölittyymässä projektin tietojen ja kellotuksen alapuo-

lelle (Kuva 15). Tässä versiossa tehtävälistan tehtävät näytetään yksinkertaisena listana, sillä 

tehtävien merkitsemistä tehdyksi tai niiden poistoa ei ole vielä käyttäjälle mahdollistettu. 

Tehtäviä voi lisätä tehtävälistaan myös kellotuksen ollessa käynnissä.  

  

Kuva 14: React- ja Angular-sovellusten komponenttimuutokset 

Kuva 15: Versiopäivityksessä 1.4 sovellukseen lisätään tehtävälistaus 
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Versiopäivitys 1.5 lisää sovellukseen mahdollisuuden merkitä tehtävälistan tehtäviä teh-

dyiksi (Kuva 16). Käyttöliittymän osalta listan alkiot muutetaan valintaruudiksi, jotta niitä 

on mahdollista merkitä tehdyiksi. Ominaisuus tulee toteuttaa eri sovelluskehyksillä hieman 

eri tavalla, minkä vuoksi sen vaikutus saatuihin tuloksiin todennäköisesti eroaa erityisesti 

React- ja Angular-sovelluskehysten välillä.  React_v1.5-sovelluksessa valintaruudussa oleva 

arvo lähetetään palvelimelle lopulta pääkomponentin kautta ja Angular-sovelluksissa se to-

teutetaan projektinäkymässä tiedonsidontaa hyödyntämällä. 

Viimeisessä versiopäivityksessä sovelluksen tehtävälistan tehtävistä voidaan poistaa kerralla 

kaikki tehdyiksi merkityt tehtävät (Kuva 17). Asiakassovellus on vastuussa siitä, mitä tehtä-

viä käyttäjälle näytetään poistamisen jälkeen, sillä palvelin ei palauta tietoa siitä, mitkä teh-

tävät poistettiin tai mitkä ovat jäljellä. Kun käyttäjä klikkaa Angular-sovelluksissa Delete 

items -painiketta, tapahtuma käsitellään tehtävälistakomponentissa ja viedään projektikom-

ponenttiin. Projektikomponentista kutsutaan jälleen ProjectService-komponenttia ja 

onnistuneen kutsun jälkeen tehtävälista päivitetään projektikomponentissa. Reactin osalta 

tapahtuma käsitellään App-komponentissa, jossa myös projektin tehtävälista päivitetään. 

Ominaisuuden toteuttamiseksi tulee siis rajata listasta tehdyt tehtävät pois. Tämä on triviaali 

Kuva 16: Versiossa 1.5 tehtävälistan tehtäviä voi merkitä tehdyksi 
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operaatio React- ja Angular 5 -sovelluskehyksessä, sillä näissä käytetty ohjelmointikielen 

versio tarjoaa tähän valmiin funktion. AngularJS-sovelluskehyksessä toiminnallisuus toteu-

tetaan silmukassa, jonka vuoksi erityisesti kompleksisuudessa voidaan nähdä suurempaa 

kasvua kuin muiden sovelluskehysten kohdalla. 

5.2 Tutkimusartefaktien evaluointi 

Tämän tutkielman osalta evaluointivaiheessa arvioidaan, millä tavoin sovelluskehyksen 

tietty ominaisuus tai sen puute vaikuttaa sillä toteutetun työajanseurantasovelluksen asiakas-

puolen lähdekoodin rivimäärään sekä syklomaattiseen ja kognitiiviseen kompleksisuuteen. 

Rivimäärän osalta tässä tutkielmassa huomioidaan ainoastaan ohjelmakoodia sisältävät rivit. 

Syklomaattinen kompleksisuus lasketaan McCaben alkuperäisen metriikan mukaisesti ja 

kognitiivinen kompleksisuus selvitetään SonarCloud-palvelun määrittämällä tavalla.  

Tutkielmassa pyritään selvittämään sovelluksen ylläpidettävyyden vaikeutumisesta sovel-

luskehityksen edetessä, jonka vuoksi evaluoinnin työkaluna käytetään muutosvaikutusana-

lyysiä (engl. commit-impact Analysis). Tutkijoiden Behnamghader, Alfayez, Srisopha ja 

Kuva 17: Viimeinen versiopäivitys mahdollistaa tehtyjen tehtävien poistami-

sen kerralla 
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Boehm [108] mukaan muutosvaikutusanalyysillä voidaan selvittää versionhallinnassa näky-

vän merkitsevän muutoksen (engl. commit) vaikutus sovelluksen ylläpidettävyyteen. Mer-

kitsevillä muutoksilla he tarkoittavat muutoksia, jotka vaikuttavat sovelluksen päämoduu-

liin. Esimerkiksi dokumentointia, README.md- tai .gitignore-tiedoston muutoksia ei tulkita 

merkittäviksi muutoksiksi. Analyysissä käydään läpi jokainen versionhallinnan muutos va-

littuja sisäisiä ja ulkoisia metriikoita  hyödyntäen [108]. Tässä tutkielmassa analyysin tulok-

sia vertaillaan kolmella tavalla: määrällisesti, suhteellisena kasvuna ensimmäiseen versioon 

nähden sekä määrällisenä kasvuna edeltävään versioon nähden. 

Muutosvaikutusanalyysin mittaustulokset tuotetaan SonarCloud13-ohjelmaa hyödyntäen ku-

ten Behnamghader ym. artikkelissaan [108]. SonarCloud on SonarQube-ohjelman pilvipal-

velu, joka on yleisesti ohjelmistokehityksessä käytetty analyysityökalu. Palvelu laskee so-

velluksesta fyysiset rivit, kommenttirivit ja koodirivit. Työkalun avulla voidaan laskea rivi-

määrä tiedostoista, jotka ovat toteutettu joko TypeScript-kielellä tai JavaScript-versioilla 

ES5 ja ES6. Rivimäärä lasketaan ainoastaan itse tuotetuista tiedostoista, joista CSS-tiedostot 

voidaan jättää huomiotta, sillä ne ovat kaikissa sovellusten eri versioissa samanlaiset. Lisäksi 

palvelussa voidaan tuottaa molemmat kompleksisuusarvot sovellusten JavaScript- ja Ty-

peScript-kielisen koodin osalta. HTML-koodin osalta palvelu tuottaa virheellisiä tuloksia14. 

Palvelu ei huomioi Angular-sovelluskehysten HTML-tiedostoissa käytettyjä ehto- tai sil-

mukkarakenteita. Tämän vuoksi AngularJS- ja Angular 5 -sovellusten osalta HTML-tiedos-

tojen kompleksisuusarvot joudutaan laskemaan käsin. 

Muutosvaikutusnalyysissä arvioidaan ylläpidettävyyden osa-alueista erityisesti sovelluksen 

muokattavuutta ja stabiilisuutta. Aluksi kaikista vertailusovelluksista lasketaan tiedosto- ja 

sovelluskohtaisesti ensimmäisen version rivimäärä sekä kompleksisuusarvot. Seuraavan so-

vellusversion kohdalla mittaukset toistetaan, jonka jälkeen lasketaan metriikoista saatujen 

tulosten kasvu sovellusten eri versioiden välillä. Lopuksi tuloksia verrataan eri sovelluske-

hysten välillä. Muokattavuutta käsitellään koko sovelluksen laajuisena ominaisuutena ja sta-

biilisuutta tiedostokohtaisesti. 

                                                
13 Behnamghader ym. käyttivät SonarQubea, jonka pilvipalveluversio on SonarCloud 
14 Syklomaattisen kompleksisuuden arvo on aina 1 ja kognitiivisen kompleksisuuden 0 
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6 Tulokset 

Suunnittelutieteellisen prosessin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin työajanseurantasovel-

lukset kolmella valitulla sovelluskehyksellä. Ensimmäisenä toteutettiin AngularJS-sovelluk-

set, seuraavaksi React- ja viimeisenä Angular 5 -sovellusversiot. Koodin kirjoitustyylin vai-

kutusta rivimäärään pyrittiin vähentämään sillä, että koodi reformatoitiin käytetyllä ohjelmoin-

tiympäristöllä (engl. integrated development environment, IDE) ennen muutosten siirtämistä 

versiohallintaan. Kaikki sovellukset toteutettiin käyttäen samaa ohjelmointiympäristöä. 

Seuraavaksi sovellusten toiminnallisten vaatimusten toteutumista arvioitiin Cypress-testiau-

tomaatiotyökalulla. Työkalun avulla varmistettiin, että sovellukset toimivat toisiaan vastaa-

valla tavalla ja että jo toteutetut ominaisuudet toimivat myöhemmissä sovellusverioissa. An-

gularJS_v1.6-version osalta Cypress-ohjelman ajamat testitapaukset on esitetty liitteessä 0. 

Kaikkien sovellusversioiden testitapaukset löytyvät myös versionhallinnasta15. Kaikki tes-

tiajot olivat hyväksyttyjä, joten sovellukset todettiin toiminnallisten vaatimusten osalta ver-

tailukelpoisiksi. 

Lopuksi jokainen sovellusversio ajettiin sonar-scanner-komentorivityökalulla SonarCloud-

palveluun, joka tuotti mittaustulokset ja analysoi sovellukset. Palvelun avulla selvitettiin 

kunkin sovellusversion tiedostokohtainen rivimäärä sekä syklomaattinen ja kognitiivinen 

kompleksisuus. AngularJS- ja Angular 5 -sovelluksissa HTML-tiedostojen molemmat 

kompleksisuusarvot laskettiin manuaalisesti. Kompleksisuusarvojen selvittämiseksi ehto-

lausekkeiksi tulkittiin ng-if- ja ng-switch-direktiivien käyttö ja silmukkarakenteeksi ng-re-

peat-direktiivin käyttö16. Ng-if-direktiivien osalta tulkittiin if-else-rakenteeksi tapaukset, 

jossa käytettiin totuusarvoa, jonka jälkeen seuraavassa ng-if-direktiivissä käyettiin tämän 

komplementtia. Tulkinta tehtiin, sillä Angularin template-syntaksissa ei voitu käyttää if-else-

rakennetta. 

                                                
15 https://goo.gl/YaxdSD (AngularJS), https://goo.gl/bT853J (Angular 5) ja https://goo.gl/RZywWa (React) 
16 Angular5 -sovelluksissa ngIf ja ngFor. 
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Tulosten tuottamisen lisäksi SonarCloud-palvelua käytettiin sovellusten lähdekoodin vali-

dointiin. Sovellusversion hyväksymisen ehtona oli, ettei palvelu löydä sovelluksesta tunnet-

tuja ohjelmointivirheitä tai koodihaju-tyyppisiä virheitä. Testikattavuutta ei otettu analyy-

seissä huomioon, joten jokaisessa sovellusversiossa tämän arvo on 0. Sovellusversiot todet-

tiin tämän tutkielman puitteissa vertailukelpoisiksi. 

6.1 Rivimäärän vertailun tulokset 

Sovelluksen muokattavuuden osalta rivimäärää analysoitiin kolmella eri tavalla: määrälli-

sesti, suhteellisesti ensimmäiseen versioon nähden ja määrällisesti edeltävään versioon näh-

den. Määrällisesti AngularJS-sovelluskehyksellä toteutetuissa sovelluksissa rivimäärä oli 

vertailuryhmän alhaisin ja React-sovelluksissa suurin. Kuvassa 11 on nähtävissä sovelluksen 

rivimäärän kasvu versioittain eri sovelluskehyksillä toteutettuna. 

React-sovellusversioiden osalta suurehkoa rivimäärää selvitettiin tutkimalla import-lau-

seiden määrää, sillä oletettiin, että sovelluksen pilkkominen pienempiin tiedostoihin vaikut-

taisi tähän. Todettiin, että esimerkiksi react_v1.6-sovelluksessa import-lauseita oli 30, kun 

angular5_v1.6-sovelluksessa näitä oli yhteensä 39. Lisäksi Angular 5 -sovelluksissa on 

Kuva 18: Sovellusversioiden rivimäärät (ks. Liite F.1) 
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AppModule-luokka, jonka tehtävänä on määrittää moduulin riippuvuudet. Tätä luokkaa 

vastaavan tiedoston rivimäärä oli viimeisessä versiossa 31. Riippuvuuksien määrittely ei siis 

selitä React-sovellusten korkeaa rivimäärää. Angular-sovelluksissa palvelinkutsuja varten ei 

toteutettu erillistä apuluokkaa kuten React-sovelluksissa, sillä sovelluskehys tarjoaa valmiin 

kirjaston kutsujen suorittamiseen. Tämäkään ei selitä suurempaa rivimäärää, sillä React-so-

velluksiin toteutettu luokka oli ainoastaan 29 riviä eikä siihen tarvinnut tehdä muutoksia 

versiopäivitysten välillä. 

Suurin yksittäinen selittävä tekijä React-sovellusten rivimäärän suuruuteen havaittiin olevan 

se, kuinka elementit piirretään näytölle React-sovelluksissa. Elementtien renderöinti tapah-

tuu JavaScript-koodissa erillisessä render-funktiossa, joka lisää vähintään kolme riviä jo-

kaista elementtiä kohden. Angular-sovelluksissa puolestaan näkymän elementit toteutetaan 

HTML-tiedostoihin. Lisäksi React-sovelluskehyksessä ei ole käytössä elementtien piirtä-

mistä helpottavia lauseita kuten erilaisia ehtolauseita tai silmukoita, vaan ne toteutetaan Ja-

vaScriptissä. Alla (Taulukko 6) on esitetty sovellusten elementtien piirtoa käsittelevien oh-

jelmakoodin osuuksien rivimäärät. React-sovelluksen viimeisessä versiossa näkymään liit-

tyvää ohjelmakoodia oli jopa 115 riviä enemmän kuin Angular-sovelluksissa. Reactin osalta 

näkymäksi luettiin kaikkien elementtien render-funktioiden sisältämä ohjelmakoodi ja 

Angular-sovellusten osalta kaikki HTML-tiedostot, lukuunottamatta index.html-tiedostoa. 

 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 
React 159 170 177 191 242 265 270 
Angular 5 107 115 121 122 149 152 155 
AngularJS 107 116 121 123 151 153 155 

Taulukko 6: Elementtien piirtoa käsittelevän ohjelmakoodin osuus eri so-

vellusversioissa  

AngularJS-sovellusversioiden alhaista rivimäärää voi selittää se, että AngularJS-sovelluk-

sissa ei tarvita import-lauseita lainkaan. Angular 5 -sovelluskehyksen käyttämä staattinen 

tyypitys lisäsi jonkin verran rivimäärää, sillä sovelluksen käyttämät dataluokat tuli määri-

tellä erikseen. Tämän sovelluksen osalta tosin itsemääritettyjä luokkia olivat ainoastaan 

Project ja Checklist (versiosta v1.4 eteenpäin), joten tällä ei ollut suurta merkitystä 

tulosten kannalta. Sen sijaan Angular 5 -sovellusten osalta riippuvuuksien määrittely lisäsi 
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rivimäärää. Mikäli import-lauseet ja AppModule luokan määrittelyt jätettäisiin SLOC-

metriikan ulkopuolelle, olisi Angular5_v1.6 rivimäärä pienempi kuin vastaavassa Angu-

larJS-sovelluksessa17. 

Ensimmäiseen versioon suhteutettuna Angular 5 -sovelluskehyksellä toteutetuissa sovelluk-

sissa rivimäärän kasvu oli loivinta (Kuva 12). Tulos selittyy sillä, että Angular 5 -sovelluk-

sessa ensimmäisen version rivimäärä oli suurempi kuin AngularJS-sovelluksessa, mutta seu-

raavissa versioissa rivimäärän kasvu ei eroa merkittävästi Angular-sovellusten välillä. Kas-

vun yhteenlaskettu ero AngularJS- ja Angular 5 -sovellusten välillä oli 9, kun React-sovel-

lusten rivimäärän ero oli AngularJS-sovelluksiin 74 ja Angular 5 -sovelluksiin 65 riviä.  

Versioissa v1.1–v1.3 kasvu oli ensimmäiseen versioon suhteutettuna suurinta AngularJS-

sovelluskehyksellä. AngularJS-sovelluksen rivimäärän suhteellista kasvua versiossa 1.1 se-

littää se, että versioon on lisätty projektin muokkaamista käsittelevä funktio, joka muiden 

sovelluskehysten osalta on toteutettu jo versiossa 1.0. Funktion toteuttaminen AngularJS-

sovelluksen osalta olisi ollut mahdollista myös jo versiossa 1.0, mutta sovellusten eroavai-

suutta ei huomattu ajoissa sovellusversioita kehitettäessä. Rivimäärän kasvu versiosta 1.0 

                                                
17 AngularJS 483, Angular5 465 

Kuva 19: Rivimäärän kasvu suhteessa ensimmäiseen versioon  

(ks. Liite F.2) 
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versioon 1.1 oli React-sovelluksessa 17, Angular 5 -sovelluksessa 14 ja AngularJS-sovel-

luksessa 24 riviä. Suhteellista kasvua AngularJS-sovellusten osalta selittää myös se, että an-

gularJS_v1.0-sovelluksen rivimäärä on vertailujoukon alhaisin. 

Versioissa 1.4–1.6 puolestaan suurin suhteellinen kasvu oli React-sovelluskehyksellä toteu-

tetuissa sovelluksissa. Version 1.4 kasvua selittää React-sovelluksissa käytetty tapa osittaa 

komponentit pienempiin yksikköihin sekä komponenttien piirtoon liittyvän koodin suurempi 

määrä. Taulukosta 6 voidaan nähdä, että näkymään liittyvän lähdekoodin määrä kasvaa ver-

sioon 1.4 siirryttäessä React-sovelluksessa 51, Angular 5 -sovelluksessa 27 ja AngularJS-

sovelluksessa 28 rivillä. 

Edelliseen versioon nähden kasvunopeus vaihteli eri sovelluskehysten välillä, mutta suurin 

kasvu havaittiin versioiden 1.3 ja 1.4 välillä kaikilla sovelluskehyksillä (Kuva 20). Reactin 

osalta arvoa nostaa se, että tässä versiossa ominaisuus toteutettiin kolmessa komponentissa, 

kun taas Angular-sovelluksissa ominaisuus voitiin toteuttaa yhteen komponenttiin. Versi-

ossa 1.3 Angular-sovelluksissa hyödynnettiin riippuvuusinjektiota sekä tarkkailijamallia, 

joka näytti vaikuttavan sekä suhteellisesti että määrällisesti mitattuna sovelluksen rivimää-

rän suurempaan kasvuun. Versioon 1.3 siirryttäessä kasvu oli AngularJS-sovelluksessa 34, 

Angular 5-sovelluksessa 29 ja React-sovelluksessa 24 koodiriviä. Tämä oli myös ainoa mi-

tattu siirtymä, jossa Reactilla toteutettu versio kasvoi määrällisesti hitaiten. 

Rivimäärän perusteella saatujen mittaustulosten osalta voidaan todeta, että komponenttien 

ositus pienempiin kokonaisuuksiin vaikutti heikentävän sovellusten muokattavuutta (Kuva 

18). Komponentteihin ositusta merkittävämpänä tekijänä voidaan kuitenkin pitää tapaa, jolla 

näkymän elementit tulee tuottaa React-sovelluksissa (ks. Taulukko 6). Viimeisessä versio-

päivityksessä näkymään liittyvän lähdekoodin osuus oli React-sovelluksessa 270 riviä ja 

Angular-sovelluksissa puolestaan vain 155. Muun lähdekoodin osuus oli React-sovelluksen 

viimeisessä versiopäivityksessä 368, Angular 5 -sovelluksessa 386 ja AngularJS-sovelluk-

sessa 327 riviä. Myös tarkkailijamallin käyttöönoton havaittiin hieman heikentävän sovel-

luksen muokattavuutta versiopäivityksen 1.3 kohdalla (ks. Kuva 20).  
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Stabiilisuuden osalta rivimäärän kasvua vertailtiin tiedostokohtaisesti edeltävän version suh-

teen. Koska tutkielmassa pyrittiin selvittämään tiedostojen muuttumista eri versiopäivitysten 

välillä, ei uuden tiedoston luontia otettu mittaustuloksissa huomioon. Tämän vuoksi esimer-

kiksi taulukossa 7 ei näy versiopäivityksen 1.4 kohdalla tehtävälistan käsittelyä toteuttavien 

tiedostojen rivimääriä. Tiedostokohtaisesti eri sovellusversioiden rivimäärien vertailu on 

haastavaa, sillä toiminnallisuudet on toteutettu hieman eri tavoin käytetystä sovelluskehyk-

sestä riippuen. Lisäksi komponenttien välinen vertailu eri sovelluskehyksillä toteutettujen 

sovellusten välillä ei ole perusteltua, sillä toiminnallisuudet on toteutettu toisitaan poikkea-

villa komponenttirakenteilla. Sovellusten stabiilisuuden osalta pyritäänkin selvittämään ri-

vimäärän kasvun jakautumista eri tiedostojen välillä sekä selvittämään, mihin tiedostoihin 

rivimäärän kasvu kohdistui.  

React-sovellusten osalta stabiilisuudeltaan heikoimpia komponentteja olivat sovelluksen 

pääkomponentti App, projektinäkymäkomponentti ProjectView sekä tehtävälistan nä-

kymäkomponentti ChecklistView (Taulukko 7). Pääkomponentin heikkoa stabiilisuutta 

selittää se, että lopulta kaikki operaatiot kuljetettiin pääkomponentille, jotta päivittyneet pro-

jektit olisivat kaikkien komponenttien tiedossa. Lisäksi pääkomponentti oli vastuussa kaik-

Kuva 20: Rivimäärän määrällinen kasvu edeltävään versioon nähden  

(ks. Liite F.3) 

 



 

68 

 

kien palvelinkutsujen suorittamisesta HttpCall-moduulin avulla. Pääkomponentti oli ri-

vimäärältään suurin kaikissa sovellusversioissa, mutta määrällisessä kasvussa havaittiin 

vaihtelua. Versioon 1.1 siirryttäessä kasvu oli suurinta ProjectView-komponentissa ja 

versioon 1.5 siirryttäessä ChecklistView-komponentissa. Huomioitavaa stabiilisuu-

dessa React-sovellusten osalta on se, että muutokset kohdistuivat merkittäviltä osin aina yh-

teen komponenttiin. 

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 
App.js 0 25 14 13 13 13 78 
checklist/ChecklistDetails.js       - 3 1 4 
checklist/ChecklistForm.js       - 0 0 0 
checklist/ChecklistView.js       - 25 5 30 
index.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/ProjectDetails.js 0 2 2 1 1 1 7 
project/ProjectForm.js 0 1 0 0 0 0 1 
project/ProjectList.js 0 0 2 0 0 0 2 
project/ProjectView.js 17 6 5 6 1 1 36 
timer/Timer.js 0 0 1 0 0 0 1 
utils/BaseURL.js 0 0 0 1 1 0 2 
utils/HttpCall.js 0 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 17 34 24 21 44 21 161 

Taulukko 7: React-sovellusten rivimäärän kasvu tiedostokohtaisesti  

(ks. Liite F.4) 

Angular 5 -sovellusversioiden osalta hajontaa tiedostokohtaisessa rivimäärän kasvussa oli 

enemmän kuin React-sovellusversiossa (Taulukko 8). Eniten muutoksia kohdistui Pro-

jectViewComponent-komponenttiin, jonka tehtävä oli käsitellä yksittäisen projektin 

tietoja. Seuraavaksi eniten muutoksia kohdistui project.service.ts-tiedostoon, joka sisälsi 

palvelinkutsujen käsittelyn, sekä tiedon projektin kellotuksen tilasta. Merkittävänä erona 

React-sovelluksiin voidaan havaita, että pääkomponenttiin tehtiin muutoksia ainoastaan ver-

siopäivityksissä 1.2 ja 1.3. Lisäksi pääkomponenttiin tehtyjen muutosten yhteenlaskettu 

määrä oli vasta kolmanneksi suurin. React-sovelluksessa puolestaan pääkomponentti kasvoi 



 

69 

 

yli kaksi kertaa enemmän kuin seuraavaksi eniten kasvanut komponentti. Angular 5 -sovel-

lusversiossa tyyppimäärittelyihin liittyviä tiedostoja olivat project.ts sekä checklist-item.ts. 

Tyyppimäärittelyiden osalta voidaan todeta niiden pysyneen melko stabiileina koko sovel-

luskehityksen ajan. 

 
v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 

app.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
app.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
app.module.ts 0 0 0 2 0 0 2 
checklist/checklist-item.ts    - 3 0 3 
checklist/checklist.comp...html    - 2 1 3 
checklist/checklist.component.ts    - 5 4 9 
layout/main.component.html 0 3 0 0 0 0 3 
layout/main.component.ts 0 12 7 0 0 0 19 
project/project-form.comp...html 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-form.component.ts 0 1 0 0 0 0 1 
project/project-list.comp...html 1 0 1 0 0 0 2 
project/project-list.component.ts 0 0 7 0 0 0 7 
project/project-view.comp...html 7 3 0 3 1 2 16 
project/project-view.component.ts 4 4 7 7 6 6 34 
project/project.service.ts 0 0 6 7 6 5 24 
project/project.ts 2 0 0 3 0 0 5 
timer/timer.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.component.ts 0 0 3 0 0 0 3 
index.html 0 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 14 23 31 22 23 18 131 

Taulukko 8: Angular 5 -sovellusten rivimäärän kasvu tiedostokohtaisesti 

(ks. Liite F.5) 

AngularJS-sovelluksen osalta stabiilisuus oli odotettavasti vastaavaa kuin Angular 5 -sovel-

luksissa, sillä toteutustavat olivat näissä hyvin samankaltaiset. Versiopäivityksen 1.1 suu-

rehko muutos olisi voitu välttää, mikäli projektin muokkaamista käsittelevä funktio olisi to-

teutettu jo ensimmäisessä versiossa, kuten react_v1.0- ja angular5_v1.0-sovelluksissa. 
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Taulukko 9: AngularJS-sovellusten rivimäärän kasvu tiedostokohtaisesti 

(ks. Liite F.6) 

Rivimäärän perusteella saadut mittaustulokset viittaavat siihen, että pienempiin komponent-

teihin ositus heikentää sovelluksen stabiilisuutta. Yhteenlaskettuna muutosten määrä tiedos-

toissa oli React-sovelluksissa 161, Angular 5 -sovelluksissa 131 ja AngularJS-sovelluksissa 

123. Komponentteihin osituksen lisäksi mittaustulokseen vaikuttaa todennäköisesti myös 

tapa, jolla näkymä toteutetaan React-sovelluksissa. Reactin osalta eniten kasvua havaittiin 

versiopäivityksessä 1.5, kun Angular-sovelluksissa suurin kasvu tapahtui versiopäivityk-

sessä 1.3. Tämä puolestaan viittaa siihen, että tarkkailijamallin käyttöönotto heikentäisi so-

velluksen stabiilisuutta. 

6.2 Syklomaattisen kompleksisuuden vertailun tulokset 

Muokattavuuden osalta syklomaattista kompleksisuutta vertailtiin määrällisesti, suhteelli-

sesti ensimmäiseen versioon nähden ja määrällisesti edeltävään versioon nähden. Vertailu-

joukosta React-sovelluksissa syklomaattisen kompleksisuuden arvo oli suurin kaikissa ver-

sioissa. AngularJS-sovellukset saivat syklomaattisen kompleksisuuden osalta matalimmat 

 
v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 

app.js 0 0 0 0 0 0 0 
checklist/checklist.html    - 1 1 2 
checklist/checklist.js    - 4 4 8 
index.html 0 0 0 1 0 0 1 
layout/main-view.html 1 2 0 0 0 0 3 
layout/main-view.js 10 10 4 0 0 0 24 
project/project-form.html 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-form.js 0 1 0 0 0 0 1 
project/project-list.html 1 0 1 0 0 0 2 
project/project-list.js 0 0 1 0 0 0 1 
project/project-service.js 0 0 12 5 5 5 27 
project/project-view.html 7 3 1 4 1 1 17 
project/project-view.js 5 4 7 5 3 12 36 
timer/timer.html 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.js 0 0 1 0 0 0 1 
yhteensä 24 20 27 15 14 23 123 
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arvot lukuun ottamatta versioita 1.1 ja 1.2, joissa Angular 5 -sovellukset saivat hieman ma-

talammat arvot (Kuva 21). Syklomaattisen kompleksisuuden osalta mittaustulokset olivat 

Angular-sovelluksissa kauttaaltaan hyvin lähellä toisiaan. 

Reactin osalta suurempaa kompleksisuuden arvoa voi selittää se, että React-komponentit 

pilkotaan pienempiin osiin. Jokainen komponentti alustetaan omana luokkanaan, joka lisää 

kompleksisuusarvoa yhdellä. Lisäksi React-komponentit sisältävät vähintään render-

funktion, jolloin komponentti voi pienimmillään saada kompleksisuusarvoksi 2. Kompo-

nenttien piirtäminen erillisessä render-funktiossa nostaa siten kompleksisuusarvoa. Esi-

merkiksi Timer.js-tiedostossa komponentin piirtämistä käsittelevän osuuden kompleksisuus 

on 3, kun se molemmissa Angular-sovelluksissa on 2, sillä näissä piirtämistä käsittelevää 

funktiota ei tarvitse alustaa.  

Angular 5 -sovellusten osalta kompleksisuutta kasvattaa riippuvuusinjektion sekä tarkkaili-

jamallin käyttö. Versiopäivityksessä 1.3 projektin valinnan lukitus kellotuksen yhteydessä 

on toteutettu Angular 5 -sovelluksessa tarkkailemalla ProjectService-olion Obser-

vable-tyyppisen lock$-muuttujan tilaa ProjectList-komponentissa (Listaus 16). 

Kuva 21: Sovellusversioiden syklomaattinen kompleksisuus  

(ks. Liite Error! Reference source not found.) 
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Toteutusta varten tarvitaan konstruktori, jonka sisältämässä anonyymissä funktiossa käyte-

tään ehtolausetta. Konstruktori, anonyymi funktio sekä ehtolause lisäävät kukin tiedoston 

syklomaattista kompleksisuusarvoa yhdellä. Lisäksi komponentissa on yksinkertainen pro-

jektin valintaa käsittelevä funktio, jonka syklomaattinen kompleksisuus on 1. Vastaavassa 

AngularJS-sovelluksessa tarvitaan ProjectListController-komponentissa ainoas-

taan projektin valintaa käsittelevä funktio, sillä lukituksen tila annetaan komponentille para-

metrina. 

Suhteelliset erot syklomaattisessa kompleksisuudessa 1. version suhteen vaihtelivat hieman 

versioissa 1.1–1.3 (Kuva 22). Versiossa 1.1 AngularJS-sovelluksen suurempaa kasvua selit-

tää muokkausfunktion lisääminen. Versiossa 1.3 mittaustulosten kasvua Angular-sovelluk-

sissa puolestaan selittää riippuvuusinjektion ja tarkkailijamallin käyttöönotto. Versiosta 1.4 

eteenpäin kasvu ensimmäiseen versioon suhteutettuna oli eri sovelluskehysten välillä hyvin 

lähellä toisiaan. 

Syklomaattisen kompleksisuuden määrällisessä kasvussa edeltävään versioon oli vaihtelua 

eri sovelluskehyksillä toteutettujen sovellusten välillä (Kuva 23). Versiossa 1.1 AngularJS-

Kuva 22: Syklomaattisen kompleksisuuden kasvu suhteessa 1. versioon 

(ks. Liite G.2) 
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sovelluksen suurehkoa kasvua selittää se, että projektin muokkaamisen mahdollistava funk-

tio toteutettiin tässä versiossa. Versiopäivityksessä 1.3 Angular-sovelluksissa otettiin käyt-

töön riippuvuusinjektio sekä tarkkailijamalli useammassa komponentissa. Angular 5 -sovel-

luksissa molempia näitä käytettiin enemmän kuin AngularJS-sovelluksissa, jolloin Angular 

5 -sovellusten kompleksisuuden kasvu oli AngularJS-sovelluksia suurempaa. Lisäksi tark-

kailijamallin käytössä oli eroja. AngularJS-sovelluksissa ei tehty erillistä tarkistusta null-

arvon osalta (Listaus 16), jonka vuoksi tarkkailijamallin käyttöönotto ei aiheuttanut niin 

suurta syklomaattisen kompleksisuuden kasvua. Tarkistuksen olisi voinut todennäköisesti 

jättää pois myös Angular 5-sovelluksissa, mutta tässä haluttiin välttyä null-arvojen aiheut-

tamilta mahdollisilta yllättäviltä virheiltä sovellusten toiminnassa.  

Kehysten väliset erot näkyivät hyvin versiopäivityksen 1.4 yhteydessä. React-sovelluksessa teh-

tävälistaa käsittelevä toiminnallisuus toteutettiin kolmessa komponentissa, jolloin toiminnalli-

suutta käsittelevän ohjelmakoodin syklomaattinen kompeksisuus oli yhteensä 13. Angular 5 -

sovelluksissa tämä oli 7 ja AngularJS-sovelluksissa 9. Muissa komponenteissa kasvu oli sovel-

luskehysten välillä kutakuinkin yhtä suurta. React- ja Angular 5 -sovelluksissa muiden kompo-

nenttien kompleksisuus kasvoi yhteensä kolmella ja AngularJS-sovelluksissa neljällä.  

Kuva 23: Sovellusversioiden syklomaattisen kompleksisuuden määrälli-

nen kasvu edeltevään versioon (ks. Liite G.3) 
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AngularJS-sovelluksen alhainen kompleksisuuden kasvu versiossa 1.5 johtuu toteutuksesta, 

jossa tehtävälistan tilaa päivitetään kaksisuuntaisen tiedonsitomisen avulla. Vastaava toteu-

tus toimisi myös Angular5 sovelluksessa, mutta tässä on päädytty päivittämään projektin 

tehtävälistan tila TypeScript-ohjelmakoodissa. Versiopäivityksessä 1.6 AngularJS-sovelluk-

sen korkeampaa kasvua voidaan selittää JavaScript-version ominaisuuksien erolla. Angu-

larJS-sovelluksessa tehtyjen tehtävien poistoa käsittelevä funktio toteutetaan silmukassa, 

jonka sisällä on ehtolauseessa tarkistus tehtävän tilasta. Mikäli tehtävää ei ole tehty, se lisä-

tään keskeneräisten tehtävien listaan, jolla nykyinen tehtävälista korvataan. React- ja Angu-

lar 5 -sovelluksissa tämä voidaan toteuttaa valmiilla listaoperaatiolla filter.  

Muokattavuuden osalta havaittiin, ettei komponentteihin ositus heikennä sovelluksen yllä-

pidettävyyttä, kun mittaustulosta tarkastellaan suhteessa ensimmäiseen versioon (Kuva 22). 

Määrällisesti mitattuna React-sovellusten syklomaattinen kompleksisuus oli kuitenkin suu-

rin kaikissa versiopäivityksissä. Lisäksi rakenteelliset muutokset vaikuttivat versiossa 1.4 

aiheuttavan suurempaa kasvua React-sovelluksen mittaustulokseen, kun ominaisuus joudut-

tiin toteuttamaan suuremmalla määrällä komponentteja. Tarkkailijamallin käyttöönotto puo-

lestaan heikensi sovelluksen muokattavuutta Angular-sovellusten versiopäivityksessä 1.3 

(Kuva 23). 

Tiedostokohtaista stabiilisuutta verrattiin syklomaattisen kompleksisuuden osalta määrälli-

sesti edeltävän version mittaustulokseen (Taulukko 10). React-sovellusversioiden kohdalla 

AngularJS: 
9    ctrl.main = function () {  
10       projectService.subscribeLock($scope, function (event, data) {  
11           ctrl._isLocked = data;  
12       });  
13   };  
 
Angular 5: 
16     constructor(private projectService: ProjectService) {  
17       this.projectService.lock$.subscribe(lock => {  
18         if (lock !== null) this.isLocked = lock;  
19       })  
20     }  

Listaus 16: Tarkkailijamallin käyttö AngularJS- ja Angular 5 -sovelluksissa 
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havaittiin, että kompleksisuus kasvoi pääosin samoissa tiedostoissa, missä havaittiin myös 

suurimmat rivimäärien kasvut. Ainoa poikkeus tähän oli versiopäivityksessä 1.5, jossa suu-

rin syklomaattisen kompleksisuuden kasvu oli pääkomponentissa App. React-sovelluksissa 

niin rivimäärän kuin syklomaattisen kompleksisuudenkin kasvu keskittyy vahvasti pääkom-

ponenttiin. 

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 
App.js 0 8 L 5 L 3 L 5 4 L 25 L 
checklist/ChecklistDetails.js       - 0 0 0 
checklist/ChecklistForm.js       - 0 0 0 
checklist/ChecklistView.js       - 4 L 1 5 
index.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/ProjectDetails.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/ProjectForm.js 0 1 0 0 0 0 1 
project/ProjectList.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/ProjectView.js 3 L 1 0 0 0 0 4 
timer/Timer.js 0 0 0 0 0 0 0 
utils/BaseURL.js 0 0 0 0 0 0 0 
utils/HttpCall.js 0 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 3 10 5 3 9 L 5 35 

Taulukko 10: Tiedostokohtainen syklomaattisen kompleksisuuden kasvu 

React-sovelluksissa18 (ks. Liite G.4) 

Suurin kasvu mittaustuloksessa Reactin osalta esiintyi versiopäivityksessä 1.2, jossa lisättiin 

projektin muokkaamisen mahdollistava ominaisuus. Pääkomponentissa arvon kasvua selit-

tää se, että komponentissa tarkistettiin, onko ProjectForm-komponentissa lähetetty lo-

make uusi, vai muokataanko lomakkeella olemassa olevaa projektia. Lisäksi projektin lisää-

misen ja muokkaamisen peruutusta varten tehtiin muutoksia pääkomponenttiin. 

Angular 5 -sovellusten osalta syklomaattisen kompleksisuuden kasvu jakaantui tasaisemmin 

eri tiedostojen välillä, mutta tässäkin kasvu keskittyy samoihin tiedostoihin kuin rivimäärän-

kin osalta (Taulukko 11). Versiopäivityksessä 1.3 kasvu oli suurinta, mitä voisi selittää riip-

puvuusinjektion ja tarkkailijamallin käytöllä. Esimerkiksi ProjectList-komponentista 

                                                
18 Suurin tiedostokohtainen rivimäärän kasvu esitety L-kirjaimella. 
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voidaan huomata, että tarkkailijamallin käyttö kasvattaa Angular 5 -sovelluksessa syklo-

maattista kompleksisuutta 3:lla, kun vastaavassa AngularJS-sovelluksessa komponentin 

syklomaattinen kompleksisuus ei kasva lainkaan. 

 
v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 

app.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
app.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
app.module.ts 0 0 0 0 0 0 0 
checklist/checklist-item.ts    - 0 0 0 
checklist/checklist.component.html    - 0 0 0 
checklist/checklist.component.ts    - 1 1 2 
layout/main.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
layout/main.component.ts 0 4 L 4 L 0 0 0 8 
project/project-form.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-form.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-list.component.html 1 0 0 0 0 0 1 
project/project-list.component.ts 0 0 3 L 0 0 0 3 
project/project-view.component.html 1 L 0 0 0 0 0 1 
project/project-view.component.ts 1 1 3 L 2 L 4 L 3 L 14 L 
project/project.service.ts 0 0 1 2 L 2 L 1 6 
project/project.ts 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
index.html 0 0 0 0 0 0 0 
Yhteensä 3 5 11 L 4 7 5 35 

Taulukko 11: Tiedostokohtainen syklomaattisen kompleksisuuden kasvu 

Angular5 sovelluksissa (ks. Liite G.5) 

AngularJS-sovelluksissa syklomaattisen kompleksisuuden kasvu stabiilisuuden osalta oli 

suurinta samoissa tiedostoissa kuin rivimäärän mittauksissa (Taulukko 12). Ensimmäisen 

version kasvua selittää muokkaamista käsittelevän funktion lisääminen ja version 1.3 kasvua 

lukitukseen lisätty logiikka project-servive.js-tiedostoon. Versiopäivityksessä 1.6 kasvu 

koostuu tehtävälistan poistoa käsittelevän funktion syklomaattisesta kompleksisuudesta. 

Stabiilisuuden osalta syklomaattisen kompleksisuuden muutokset eri sovelluskehysten vä-

lillä olivat huomattavasti pienempiä kuin rivimäärän kohdalla. Kasvua eri sovellusversioiden 
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välillä havaittiin yhteensä sekä React- että Angular 5 -sovelluksissa 35 ja AngularJS-sovel-

luksissa 33 pisteen verran. Vaikka React-sovelluskehyksellä toteutetuissa sovelluksissa 

komponentteihin ositus aiheuttaa rivimäärän osalta stabiilisuuden heikkenemistä, ei se kui-

tenkaan aiheuta vastaavaa muutosta sovelluksen kompleksisuuteen. Tarkkailijamallin käyt-

töönotto sen sijaan heikensi Angular-sovellusten stabiilisuutta versiopäivityksessä 1.3. 

 
v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 

app.js 0 0 0 0 0 0 0 
checklist/checklist.html    - 0 0 1 
checklist/checklist.js    - 1 1 2 
index.html 0 0 0 0 0 0 0 
layout/main-view.html 0 0 0 0 0 0 0 
layout/main-view.js 4 L 3 L 1 0 0 0 8 
project/project-form.html 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-form.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-list.html 1 0 1 0 0 0 2 
project/project-list.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-service.js 0 0 3 L 2 L 2 L 2 9 
project/project-view.html 1 0 0 0 0 0 1 
project/project-view.js 1 1 2 2 L 1 4 L 11 L 
timer/timer.html 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.js 0 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 7 L 4 7 L 4 4 7 33 

Taulukko 12: Tiedostokohtainen syklomaattisen kompleksisuuden kasvu 

AngularJS-sovelluksissa (ks. Liite G.6) 

6.3 Kognitiivisen kompleksisuuden vertailun tulokset 

Kognitiivista kompleksisuutta arvioitiin muokattavuuden osalta määrällisesti sovellusversi-

oittain sekä määrällisenä kasvuna edeltävään versioon nähden. Tarkastelu suhteessa ensim-

mäiseen versioon jätettiin huomiotta, sillä kognitiivisen kompleksisuuden arvot olivat niin 

pieniä, etteivät suhteellisesti mitatut arvot tuottaneet järkevää informaatiota. Kognitiivinen 

kompleksisuus oli React-sovelluksissa vertailujoukon suurinta versioissa 1.0–1.3 ja versi-

oissa 1.4–1.6 Angular 5 -sovelluksissa (Kuva 24). Kognitiivisen kompleksisuuden kasvu oli 
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versiosta 1.0 versioon 1.6 Angular 5 -sovelluksissa vertailujoukon suurinta. AngularJS-so-

velluksissa kognititiivinen kompleksisuus oli kaikissa versioissa vertailujoukon alhaisinta. 

React-sovelluksissa kognitiivista kompleksisuutta lisää komponenttien piirtämiseen tarvittava 

ohjelmakoodi. Esimerkiksi projektin kestoa käsittelevät komponentit ovat versiossa 1.0 toteu-

tukseltaan kaikissa sovelluksissa hyvin samanlaisia, mutta React-sovelluksessa Timer.js-tie-

dostosta saatu mittaustulos antaa arvon 4, kun muissa sovelluksissa vastaavat tiedostot saavat 

arvoksi 2. Esimerkiksi Angular-sovelluksissa komponentin piirtämisen tarvittava logiikka voi-

daan toteuttaa ilman ehtolauseita sovelluskehyksissä käytettävillä valmiilla Angular-direktii-

veillä, kun React-sovelluksessa tämä toteutetaan JavaScript-koodissa ehtolauseella. 

Angular 5 -sovelluksessa mittaustuloksen arvoa nostaa jälleen riippuvuusinjektion ja tark-

kailijamallin käyttö, jonka voi nähdä versiopäivityksen 1.3 tuloksesta. Pelkästään jo tarkkai-

lijamallin käyttöönotto halutussa tiedostossa lisää sen kognitiivista kompleksisuutta kah-

della. Angular 5 -sovelluksen versiopäivityksessä 1.3 malli otettiin käyttöön kolmessa eri 

komponentissa. AngularJS-sovelluksessa malli otettiin käyttöön kahdessa komponentissa, 

mutta toteutustapojen eroavaisuudesta johtuen Angular 5 -sovelluksissa kognitiivinen komp-

leksisuus kasvaa enemmän (ks. Listaus 16).  

Kuva 24: Sovellusversioiden kognitiivinen kompleksisuus (ks. Liite H.1) 
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Versiopäivitykseen 1.4 siirryttäessä kognitiivisen kompleksisuuden kasvu oli melko vähäistä 

kaikkein sovelluskehysten osalta, suhteutettuna rivimäärän ja syklomaattisen kompleksisuu-

den kasvuun. Huomioitavaa on, että React-sovelluksessa tämän versiopäivityksen kohdalla ri-

vimäärän ja syklomaattisen kompleksisuuden kasvu oli suurinta, mutta kognitiivisen komp-

leksisuuden kasvu oli koko vertailujoukon pienintä. Angular-sovelluksissa kompleksisuusarvo 

kasvaa HTML-tiedoston logiikasta, jossa ehtolauseen sisällä käytetään silmukkarakennetta. 

React-sovelluksessa ehtolause toteutetaan erillisessä ChecklistDetails-komponentissa, 

joka puolestaan sisältää ChecklistView-komponentin, jossa tehtävälista käydään läpi 

map-funktiolla. SonarCloud ei tulkitse map-funktion käyttöä silmukkarakenteeksi, jolloin tä-

män komponentin kognitiivisen kompleksisuuden arvo jää nollaan. 

Pienempiin komponentteihin ositus ei vaikuttanut React-sovelluksissa heikentävästi sovelluk-

sen muokattavuuteen, kun ominaisuutta tarkasteltiin mittaustuloksen kasvuna edeltävään ver-

sioon nähden. Vaikka React-sovelluksen versiopäivityksessä 1.4 rivimäärä kasvaa selkeästi, 

ei tulos heijastu sovellusversion kognitiiviseen kompleksisuuteen. Sen sijaan tarkkailijamallin 

käyttöönotto Angular 5 -sovelluksen versiopäivityksessä 1.3 näyttää heikentävän sovelluksen 

muokattavuutta. Tähän kuitenkin vaikuttaa myös tapa, jolla tarkkailijamalli on otettu käyttöön. 

Kuva 25: Sovellusversioiden kognitiivisen kompleksisuuden kasvu  

(ks. Liite H.2) 
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Esimerkiksi AngularJS-sovelluksen versiopäivityksessä 1.3 kognitiivinen kompleksisuus ei 

kasva lainkaan. 

Kognitiivisen kompleksisuuden osalta stabiilisuutta mitattiin määrällisesti verrattuna edeltä-

vän version mittaustulokseen. React-sovelluksissa tulokset jakautuivat tasaisemmin eri kom-

ponenteille kuin rivimäärää tai syklomaattista kompleksisuutta mitattaessa, mutta jälleen 

kasvu oli suurinta App-komponentissa. Suurin yksittäinen kasvu tiedostoissa havaittiin ver-

siossa 1.3 ProjectView.js-tiedostossa.  

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 
App.js 2 0 L, C 1 L, C 0 L, C 1 C 0 L, C 4 L, C 
checklist/ChecklistDetails.js    - 0 0 0 
checklist/ChecklistForm.js    - 0 0 0 
checklist/ChecklistView.js    - 1 L 0 1 
index.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/ProjectDetails.js 0 1 0 0 0 0 1 
project/ProjectForm.js 0 2 0 0 0 0 2 
project/ProjectList.js 0 1 0 0 0 0 1 
project/ProjectView.js 0 L, C 0 3 0 0 0 3 
timer/Timer.js 0 0 0 0 0 0 0 
utils/BaseURL.js 0 0 0 0 0 0 0 
utils/HttpCall.js 0 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 2 4 C 4 0 2 L 0 12 

Taulukko 13: Tiedostokohtainen kognitiivisen kompleksisuuden kasvu 

React-sovelluksissa19 (ks. Liite H.3) 

Angular 5 -sovelluksissa kognitiivisen kompleksisuuden kasvu keskittyi samoihin tiedostoi-

hin kuin rivimäärän ja syklomaattisen kompleksisuudenkin kohdalla (Taulukko 14). Versi-

ossa 1.3 kasvua selittää riippuvuusinjektion ja tarkkailijamallin käyttö. Sen sijaan versiossa 

1.1 kasvu johtuu komponenttien piirtämisessä käytetyistä ehtolauseista. Angular 5 -sovel-

luksissa kognitiivinen kompleksisuus kasvoi sovelluskehityksen aikana yhteensä 16 pistettä. 

Lähdekoodin muutoksia tutkittaessa havaittiin, että tarkkailijamallin käytön osuus tästä oli 

kuusi pistettä. Angular 5 -sovelluksessa kahden pisteen kasvu jokaisesta tarkkailijamallin 

                                                
19  Taulukoissa suurin tiedostokohtainen rivimäärän kasvu esitetty L-kirjaimella ja suurin syklomaattisen 

kompleksisuuden kasvu C-kirjaimella. 
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käyttökerrasta johtuu siitä, että anonyymin funktion sisällä käytetään ehtolausetta. Ano-

nyymi funktio ei lisää kognitiivista kompleksisuutta, mutta ehtolause tulkitaan sisäkkäisenä, 

jolloin se lisää kompleksisuusarvoa kahdella. Ilman null-tarkistusta tarkkailijamallin 

käyttö ei olisi vaikuttanut niin suuresti kognitiivisen kompleksisuuden arvoon ja myös to-

teutus olisi vastannut enemmän AngularJS-sovelluksen toteutusta. Muutamia poikkeuksia-

kin rivimäärän ja syklomaattisen kompleksisuuden suhteen oli tuloksista havaittavissa. Ri-

vimäärän ja syklomaattisen kompleksisuuden mittaustulosten kasvu versioissa 1.4 ja 1.6 ei 

vaikuttanut kognitiiviseen kompleksisuuteen näissä versiopäivityksissä. 

 
v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 

app.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
app.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
app.module.ts 0 0 0 0 0 0 0 
checklist/checklist-item.ts    - 0 0 0 
checklist/checklist.component.html    - 0 0 0 
checklist/checklist.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
layout/main.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
layout/main.component.ts 0 2 L, C 3 L, C 0 0 0 5 
project/project-form.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-form.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-list.component.html 2 C 0 0 0 0 0 2 
project/project-list.component.ts 0 0 2 L 0 0 0 2 
project/project-view.component.html 2 L 0 0 0 0 0 2 
project/project-view.component.ts 0 C 0 2 L 0 L, C 3 L, C 0 L, C 5 L, C 
project/project.service.ts 0 0 0 0 L, C 0 L 0 0 
project/project.ts 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
index.html 0 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 4 2 7 L, C 0 3 0 16 

Taulukko 14: Tiedostokohtainen kognitiivisen kompleksisuuden kasvu 

Angular 5 -sovelluksissa (ks. Liite H.4) 
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AngularJS-sovelluksissa tiedostojen stabiilisuus kognitiivisen kompleksisuuden osalta oli 

hyvin pientä (Taulukko 15). Tiedostot, jotka kasvoivat kognitiivisen kompleksisuuden suh-

teen, kasvoivat myös syklomaattisen kompleksisuuden sekä rivimäärän suhteen. Tuloksissa 

oli kuitenkin myös huomattavia eroja. Rivimäärän ja syklomaattisen kompleksisuuden osalta 

suurin kasvu havaittiin versiossa 1.3, mutta tässä versiossa kognitiivinen kompleksisuus ei 

kasvanut edeltävästä versiosta. Tulosta selittää se, että AngularJS-sovelluksissa tarkkailija-

mallia käytettiin ilman null-tarkistuksia, jolloin tarkkailijamallin käyttö ei aiheuttanut kas-

vua. Version 1.6 kasvu johtuu puolestaan siitä, ettei JavaScript ES5 tarjoa valmista metodia 

listojen rajaamiseen, kuten JavaScript-versiossa ES6 sekä TypeScriptissä. 

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6  
 app/app.js 0 0 0 0 0 0 0 
 app/checklist/checklist.html    - 0 0 0 
 app/checklist/checklist.js    - 0 0 0 
 app/index.html 0 0 0 0 0 0 0 
 app/layout/main-view.html 0 0 0 0 0 0 0 
 app/layout/main-view.js 3 L, C 3 L, C 0 0 0 0 6 
 app/project/project-form.html 0 0 0 0 0 0 0 
 app/project/project-form.js 0 0 0 0 0 0 0 
 app/project/project-list.html 0 0 0 0 0 0 0 
 app/project/project-list.js 0 0 0 0 0 0 0 
 app/project/project-service.js 0 0 0 L, C 0 L, C 0 L, C 0 0 
 app/project/project-view.html 1 0 0 0 0 0 1 
 app/project/project-view.js 0 0 0 0 L, C 0 3 L, C  3 L, C 
 app/timer/timer.html 0 0 0 0 0 0 0 
 app/timer/timer.js 0 0 0 0 0 0 0 
 4 L, C 3 0 L, C 0 0 3 L, C 10 

Taulukko 15: Tiedostokohtainen kognitiivisen kompleksisuuden kasvu 

AngularJS-sovelluksissa (ks. Liite H.5) 

Kognitiivisen kompleksisuuden osalta stabiilisuudesta saadut tulokset poikkesivat hieman 

muilla mittareilla saatujen tulosten jakautumisesta. Mittaustuloksen kasvua havaittiin React-

sovelluksessa 12, Angular 5 -sovelluksessa 16 ja AngularJS-sovelluksessa yhteensä 10 pis-

tettä. Komponentteihin osituksella tai tavalla, miten elementit tuotetaan näkymään, ei siis 



 

83 

 

havaittu olevan heikentävää vaikutusta sovellusten stabiilisuuteen. Sen sijaan tarkkailijamal-

lin käyttöönotto tuotti jälleen Angular-5 -sovelluksessa suurimman kasvun mittaustulok-

seen. Vastaavaa vaikutusta ei kuitenkaan havaittu AngularJS-sovelluksen kohdalla, toteu-

tustapojen eroavaisuuksista johtuen. 
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7 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten sovelluskehysten eri ominaisuudet vaikut-

tavat sovelluksen ylläpidettävyyteen sovelluskehityksen edetessä. Suunnittelutieteellistä tut-

kimusprosessia varten määritettiin riippuvat muuttujat, joiden vaikutusta riippumattomiin 

muuttujiin selvitettiin analysoimalla tutkimuksessa toteutettuja sovelluksia. Riippuvina 

muuttujina pidettiin tiettyjen sovelluskehysten ominaisuuksien käyttöä sovelluskehityk-

sessä. Ominaisuuksiksi valittiin riippuvuusinjektion, tarkkailijamallin ja staattisen tyypityk-

sen käyttö, joiden lisäksi vertailtiin sovelluskehysten tapaa osittaa sovellus komponentteihin. 

Riippumattomina muuttujina pidettiin puolestaan sovelluksen ylläpidettävyyden osa-alu-

eista muokattavuutta ja stabiilisuutta, joita mitattiin rivimäärän, syklomaattisen kompleksi-

suuden sekä kognitiivisen kompleksisuuden metriikoilla. 

Angular 5 -sovelluksissa riippuvuusinjektion käytöllä oli selvä korrelaatio molempien mi-

tattujen kompleksisuusarvojen kasvuun, mutta tutkimuksessa havaittiin, että syy arvojen 

kasvuun johtui tarkkailijamallin käytöstä. Tämä tuli esille siinä, etteivät vastaavat mittaus-

tulokset kasvaneet samassa suhteessa AngularJS-sovelluksissa, vaikka niissäkin käytettiin 

riippuvuusinjektiomallia vastaavalla tavalla. Riippuvuusinjektion käytöstä ei lopulta löy-

detty vaikutusta sovellusten muokattavuuteen tai stabiilisuuteen.  

Tulosten pohjalta pääteltiin, että tarkkailijamallin käyttöönotto heikensi sovelluksen muo-

kattavuutta. Vaikutus havaittiin Angular 5 -sovelluksissa kaikilla mittareilla. Tarkkailijamal-

lin käytössä oli kuitenkin eroja sovelluskehysten välillä. Angular 5 -sovelluksissa tarkkaili-

jamallin yhteydessä käytettiin ehtolausetta, joka aiheutti kasvua molempiin kompleksisuus-

arvoihin. Myös AngularJS-sovelluksissa tarkkailijamallin käyttöönotto näytti heikentävän 

muokattavuutta versiopäivityksessä 1.3, kun mittarina käytettiin syklomaattista kompleksi-

suutta (Kuva 23). Vastaava tulos havaittiin myös rivimäärällä mitattuna (Kuva 20) 

Tarkkailijamallin sekä riippuvuusinjektion käyttö saattoivat toisaalta vaikuttaa siihen, ettei-

vät muutokset painottuneet Angular-sovelluksissa niin vahvasti yhteen komponenttiin. Riip-

puvuusinjektion kautta voitiin toteuttaa palvelinkutsut helposti erillisessä komponentissa ja 
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tarkkailijamallin avulla käyttöliittymän tapahtumia ei tarvinnut kuljettaa aina lapsi- ja van-

hempikomponentin välillä, vaan kommunikaatio voitiin toteuttaa suoraan sisarkomponent-

tien välillä. Toisaalta tähän vaikutti myös se, että Angular-sovelluksissa komponenttien nä-

kymä erotetaan sen toimintalogiikasta, jolloin tiettyyn komponenttiin kohdistuvat muutokset 

eivät kohdistu yhteen tiedostoon. Rivimäärän ja syklomaattisen kompleksisuuden mittareilla 

mitattuna tarkkailijamallin käyttö näytti heikentävän sovelluksen stabiilisuutta, mutta kog-

nitiivisen kompleksisuuden osalta tulokset olivat poikkeavia Angular-sovellusten välillä. 

Staattisen tyypityksen käytöllä ei tässä tutkimuksessa havaittu olevan merkittävää vaikutusta 

sovellusten muokattavuuteen tai stabiilisuuteen. Ominaisuus lisäsi rivimäärää Angular 5 -

sovelluksessa projektin ja tehtävälistan dataluokkien esittelyn vuoksi, mutta pääsääntöisesti 

muuttujan tyyppi kirjoitettiin samalle riville sen alustuksen kanssa, jolloin sillä ei ollut vai-

kutusta rivimäärään. Staattisella tyypityksellä ei myöskään havaittu olevan vaikutusta mitat-

tuihin kompleksisuusarvoihin. 

Tavat, jolla sovellukset ositettiin komponentteihin, poikkesivat eri sovelluskehyksillä toteu-

tettujen sovellusten välillä. Tällä havaittiin olevan vaikutusta mittaustuloksiin. React-sovel-

luksissa yksittäinen komponentti toteutti pääsääntöisesti pienemmän osan sovelluksen toi-

mintalogiikasta kuin Angular-sovelluksissa. React-sovelluksissa esimerkiksi projektilis-

tausta varten toteutettiin erillinen komponentti yksittäisestä projektilistan alkiosta, kun taas 

Angular-sovelluksissa projektilistaus toteutettiin kokonaisuudessaan yhdessä komponen-

tissa.  

Sovelluksen osittaminen pienempiin komponentteihin vaikutti heikentävän stabiilisuutta, 

kun mittarina käytettiin rivimäärää. Kompleksisuusarvojen tarkastelu kuitenkin tuotti toi-

senlaisia tuloksia. Esimerkiksi syklomaattisen kompleksisuuden osalta tiedostokohtainen 

kasvu oli React- ja Angular 5 -sovelluksissa yhtä suurta. Kognitiivisen kompleksisuuden 

kohdalla kasvu oli sen sijaan vähäisempää React- kuin Angular 5 -sovelluskehyksellä toteu-

tetuissa sovelluksissa. 

Osittain komponenttien määrästä johtuen, myös sovellusten muokattavuus oli React-sovel-

luksissa heikompaa, kun tarkasteltiin rivimäärää tai syklomaattista kompleksisuutta. Rivi-

määrään ja syklomaattiseen kompleksisuuteen vaikutti myös React-sovelluksissa käytetty 
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tapa piirtää komponentit JavaScript-koodissa. Rakenteellisista muutoksista johtuen erityi-

sesti versiopäivityksessä 1.4 React-sovelluksessa kasvu oli suurempaa rivimäärän ja syklo-

maattisen kompleksisuuden suhteen kuin Angular-sovelluksissa. Samassa versiopäivityk-

sessä tehtiin kuitenkin mielenkiintoinen havainto kognitiivisen kompleksisuuden tuloksia 

tarkasteltaessa, kun muiden sovelluskehysten kohdalla sovellusversiosta saatu mittaustulos 

nousi enemmän kuin React-sovellusversiossa. Tämä johtui siitä, ettei React-sovelluksessa 

tarvittu ehtolausetta sisäkkäisessä silmukassa, toisin kuin Angular-sovelluksissa. Lisäksi So-

narCloud-palvelu ei tulkinnut map-listaoperaatiota silmukkarakenteeksi, mikä vaikutti osal-

taan myös kognitiiviseen kompleksisuuteen. Tästä huolimatta kognitiivisen kompleksisuu-

den kasvu olisi jäänyt React-sovelluksessa tässä versiossa vertailujoukon pienimmäksi, tosin 

vain yhdellä pisteellä. 
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8 Pohdinta 

Web-sovelluskehityksessä käytettävät teknologiat muuttuvat nopeasti. Tämän tutkielman ai-

kana React-sovelluskehys kirjoitettiin uudelleen JavaScriptin ES6-standardin mukaisesti ja 

Angular 2 -sovelluskehyksestä oli juuri julkaistu beta-versio tämän tutkielman alkuvai-

heessa. On siis selvää, että näin ollen myös vertailut tiettyjen kehysten tai kirjastojen välillä 

vanhenevat hyvin nopeasti, koska uusia vertailtavia JavaScript-sovelluskehyksiä toteutetaan 

jatkuvasti lisää. Tämän tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten eri sovelluske-

hyksiin toteutetut ominaisuudet vaikuttavat sovelluksen ylläpidettävyyteen sovelluskehitys-

työn edetessä. Ominaisuuksien vertailulla tavoiteltiin sitä, etteivät saadut tulokset olisi si-

dottuja ainoastaan tässä tutkimuksessa käsiteltyihin sovelluskehyksiin. 

Valittu tutkimusmetodi soveltui tutkimuksen tarkoituksiin hyvin. Jako konstruointi- ja eva-

luointivaiheeseen oli selkeä ja jäsensi hyvin tutkimusta. Lisäksi konstruointivaiheen tulok-

sena saadut sovellukset kyettiin tutkimuksessa hyvin validoimaan automaattitestien avulla, 

jolloin voitiin todeta sovellusten toiminnallisuuksien vastaavan toisiaan. Automaattitestit-

kään eivät tosin takaa, että sovellukset olisivat identtisiä keskenään. Esimerkiksi jos 

react_v1.6-sovelluksessa tehtävälistan tehtäviä voisi poistamisen lisäksi muokata, eivät käy-

tetyt testit saisi tätä ylimääräistä ominaisuutta esille. Ilman selkeää jakoa konstruointi- ja 

evaluointivaiheiden välillä tutkimusartefaktien validointi olisi saattanut jäädä puutteel-

liseksi. 

Metodin käytössä oli haastavaa määrittää riippuvat ja riippumattomat muuttujat selkeästi 

mitattavaan muotoon. Erityisesti riippuvien muuttujien käyttöä olisi voinut tarkemmin seu-

rata. Tässä tutkielmassa ei esimerkiksi tutkittu sitä, kuinka paljon riippuvuusinjektiota tai 

tarkkailijamallia tietyssä sovellusversiossa käytetään, vaan näitä muuttujia käsiteltiin lä-

hinnä binäärisinä. Joidenkin tutkimustulosten kohdalla kuitenkin tarkasteltiin myös näiden 

käytön vaikutusta mitattuun tulokseen. Stabiilisuuden tai muokattavuuden määrittäminen 

riippumattomiksi muuttujiksi vaikutti aluksi epäselvältä, sillä tällaisten muuttujien todellista 

arvoa on vaikea mitata. Yleisillä ylläpidettävyyden mittareilla saatiin kuitenkin tätä tutkiel-

maa varten riittävästi analysoitavaa dataa. 
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Tulosten luotettavuuteen liittyy ongelmia, jotka on tiedostettu tätä tutkielmaa tehtäessä. 

Työtä voisi kritisoida siitä, että sovellukset ovat itsetoteutettuja, jolloin niihin vaikuttaa ke-

hittäjän taito käyttää tiettyä sovelluskehystä. Lisäksi sovelluksiin toteutettavat ominaisuudet 

valittiin sen mukaan, miten niillä oletettiin olevan vaikutusta mittaustuloksiin, eikä niiden 

valinnassa käytetty mitään tiettyä menetelmää. Tämä saattoi vaikuttaa osaltaan siihen, ettei 

kaikilla valituilla sovelluskehysten ominaisuuksilla ollut vaikutusta mittaustuloksiin. Sovel-

luksia toteutettaessa on voitu myös päätyä ratkaisuihin, joita kokeneempi sovelluskehittäjä 

ei olisi tehnyt. Myös omat taitoni kehysten käytössä kehittyivät tutkielman aikana, jolloin on 

mahdollista, että esimerkiksi React- ja Angular 5 -sovellukset ovat AngularJS-sovelluksia 

paremmin toteutettuja. Sovellukset kuitenkin olivat sen verran pieniä, etteivät ohjelmointi-

taidot todennäköisesti ehtineet merkittävästi karttua niiden toteutuksen aikana. 

Ongelma tulosten tulkinnassa oli se, että toteutetuissa sovelluksissa oli useampia eroavai-

suuksia, eikä tietyn ominaisuuden vaikutusta mittaustulokseen voinut helposti erotella. Esi-

merkiksi riippuvuusinjektion vaikutuksen selvittämiseksi sovelluksista olisi voinut toteuttaa 

samalla sovelluskehyksellä kaksi versiota, joista toisessa käytetään riippuvuusinjektiomallia 

ja toisessa ei. Vastaavaa tapaa olisi voinut käyttää myös muiden ominaisuuksien selvittä-

miseksi. Tässä tutkielmassa haluttiin kuitenkin toteuttaa sovellukset kullekin sovelluskehyk-

selle ominaisella tavalla. Esimerkiksi Angular 5 -sovelluksen toteuttaminen ilman staattista 

tyypitystä ei olisi ollut sovelluskehyksen hyvien ohjelmointikäytäntöjen mukaista. 

Tutkielmassa toteutetut sovellukset olivat hyvin pieniä, jonka vuoksi tulosten yleistämisessä 

tulee olla kriittinen. Näiden tulosten pohjalta ei voida esimerkiksi päätellä, miten mitatut 

arvot käyttäytyisivät seitsemännen version kohdalla, vaikka toteutettava toiminnallisuus tie-

dettäisiin etukäteen. Toinen vaihtoehto tutkimusasetelmaksi olisi ollut etsiä toisiaan vastaa-

via suurempia sovelluksia, joissa olisi käytetty eri kehyksiä ja arvioida sovelluksia ylläpi-

dettävyyden mittareiden avulla. Tällaisen tutkimusasetelman ongelma on puolestaan se, että 

sopivia tutkittavia sovelluksia on vaikea löytää. Sovelluksissa saattaisi olla merkittäviä toi-

minnallisia eroavaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa hyvinkin paljon saatuihin mittaustuloksiin 

ja näiden erojen poistaminen tutkimusaineistosta olisi työmääränä liian suuri. 
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Sovellusten koosta huolimatta tuloksista löydettiin myös mielenkiintoisia eroja. Esimerkiksi 

React-sovelluksen kautta huomattiin, että pieniin komponentteihin ositus vaikuttaa rivimää-

rän ja syklomaattisen kompleksisuuden kasvuun, kun uusia komponentteja joudutaan lisää-

mään. Vastaavasti suurempiin komponentteihin osittaminen voi aiheuttaa suurempaa kogni-

tiivisen kompleksisuuden kasvua. Tämänkaltaisen tutkimuksen toteuttamiseksi sovellusten 

ei tarvitsekaan olla satojen tuhansien rivien laajuisia, tuotannossa olevia sovelluksia, vaan 

tuloksista voidaan päätellä ylläpidettävyyden muutosta pienemmässäkin mittakaavassa.  

Tässä tutkielmassa suunniteltiin aluksi, että sovellusten ylläpidettävyyttä mitataan niistä 

muodostettujen riippuvuusgraafien perusteella. Sovelluksen toiminnallisuuksien purkami-

nen graafiksi mahdollistaa sovellusten vertailun eri ohjelmointikielistä ja sovelluskehyksistä 

huolimatta. Lisäksi graafi paljastaa sovelluksen sisäisen arkkitehtuurin riittävällä tasolla. 

Helppo ylläpidettävyys olisi tällöin voitu rinnastaa sovelluksen rakenteen yksinkertaisuu-

teen. Riippuvuusgraafin kautta voidaan myös laskea kompleksisuus esimeriksi syklomaatti-

sen kompleksisuuden mittaria soveltaen. Tämän tutkielman osalta graafien muodostus osoit-

tautui kuitenkin liian työlääksi, sillä graafien muodostukseen ei löytynyt sopivia työkaluja. 

Ylläpidettävyyden tutkiminen pelkkien mittareiden avulla on kuitenkin ongelmallista. Yksi 

ongelmista on se, että ne mittaavat erillisiä ylläpidettävyyden osa-alueita ja niiden pohjalta 

pyritään päättelemään sovelluksen ylläpidettävyyden aste. Rivimäärän avulla saadaan tietoa 

sovelluksen koosta, syklomaattisen kompleksisuuden avulla testattavuudesta ja kognitiivi-

sen kompleksisuuden avulla mahdollisesti jotain sovelluksen ymmärrettävyydestä. Näiden 

mittaaminen ei suoraan kerro, kuinka paljon aikaa sovellusta ja sovelluskehystä hyvin tun-

tevalta ohjelmoijalta on mennyt tietyn sovellusversion toteuttamiseen aikaa tai sitä, kuinka 

haastavaksi ohjelmoija on muutostyön kokenut. 

Ylläpidettävyyttä voisikin tutkia järjestämällä koetilanteita, joissa ohjelmistokehittäjät to-

teuttavat sovellukseen erilaisia ylläpitotehtäviä. Osa tehtävistä voisi liittyä virheiden kor-

jaukseen, osa uusien toimintojen toteutukseen ja osa olemassa olevien toimintojen muok-

kaamiseen. Tällaisessa tutkimuksessa tulisi ensin selvittää koehenkilön aiempi osaaminen 

ohjelmoinnista, JavaScriptistä sekä JavaScript-sovelluskehysten käytöstä ja luokitella vas-
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taukset osaamistason mukaan. Lisäksi koehenkilöt voisivat ajatella ääneen tekemiään ohjel-

mointiratkaisuja ja sitä, kuinka he aloittavat ongelmanratkaisun. Toteutusajan, ohjelmoijan 

ajattelun ja tunnettujen metriikoiden avulla ylläpitotehtävästä saataisiin laajemmin selville 

sen vaativuus. Toteutettujen sovellusversioiden kautta voitaisiin selvittää, mitä sovelluske-

hysten ominaisuuksia tehtävässä on hyödynnetty sekä tutkia, kuinka sovelluskehysten tiet-

tyjen ominaisuuksien käyttö helpottaa tai vaikeuttaa ylläpitotehtävää. Ainoastaan mittarei-

den käyttö tai ohjelmoijan ajankäytön mittaaminen ei mielestäni kerro riittävästi sovelluksen 

ylläpidettävyydestä. Tämän vuoksi jatkotutkimuksen kannalta olisikin tärkeää tutkia ylläpi-

dettävyyttä useasta eri näkökulmasta. 
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Liitteet 

A Työajanseurantasovellusten palvelinsovelluksen REST-

rajapinta 

Metodi, URL GET /projects 

Selite Hakee kaikki projektit. 

Vastaus (200) [ 
  { 
    "checklist": [ 
      { 
        "content": string, 
        "done": boolean, 
        "id": int 
      } 
    ], 
    "description": string, 
    "done": boolean, 
    "id": int, 
    "timeInSeconds": int, 
    "title": string 
  } 
] 
 
 

Metodi, URL POST /projects 

Selite Lisää uuden projektin. 

Pyyntö { 
  "description": string, 
  "done": boolean, 
  "id": int, 
  "timeInSeconds": int, 
  "title": string 
} 
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Vastaus (201) { 
  "checklist": [ 
    { 
      "content": string, 
      "done": boolean, 
      "id": int 
    } 
  ], 
  "description": string, 
  "done": boolean, 
  "id": int, 
  "timeInSeconds": int, 
  "title": string 
} 
 
 

Metodi, URL PUT /projects/{id} 
Selite Muokkaa yksittäistä projektia. 

Pyyntö { 
  "description": string, 
  "done": boolean, 
  "id": int, 
  "timeInSeconds": int, 
  "title": string 
} 
 

Vastaus (201) { 
  "checklist": [ 
    { 
      "content": string, 
      "done": boolean, 
      "id": int 
    } 
  ], 
  "description": string, 
  "done": boolean, 
  "id": int, 
  "timeInSeconds": int, 
  "title": string 
} 
 
 

Metodi, URL DELETE /projects/{id} 
Selite Poistaa yksittäisen projektin. 

Vastaus (204)  

Metodi, URL POST /projects/{projectId}/checklist-items 
Selite Lisää uuden tehtävän tehtävälistaan. 
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Pyyntö &  
Vastaus (201) 

{ 
  "content": string, 
  "done": boolean, 
  "id": int 
} 
 
 

Metodi, URL PUT /projects/{pid}/checklist-items/{cid} 
Selite Muokkaa projektin tehtävälistan tehtävää. 

Pyyntö &  
Vastaus (201) 

{ 
  "content": string, 
  "done": boolean, 
  "id": int 
} 
 
 

Metodi, URL DELETE /projects/{id}/checklist-items 
Selite Poistaa kaikki tehdyt tehtävät projektilta. 

Vastaus (200) { 
  "message": string 
} 
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B React-sovellusversiot 

Versio Linkki versionhallintaan 

react_v1.0 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-react/releases/tag/v1.0 

react_v1.1 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-react/releases/tag/v1.1 

react_v1.2 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-react/releases/tag/v1.2 

react_v1.3 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-react/releases/tag/v1.3 

react_v1.4 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-react/releases/tag/v1.4 

react_v1.5 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-react/releases/tag/v1.5 

react_v1.6 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-react/releases/tag/v1.6 
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C AngularJS-sovellusversiot 

Versio Linkki versionhallintaan 

angularJS_v1.0 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angularjs/releases/tag/v1.0 

angularJS_v1.1 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angularjs/releases/tag/v1.1 

angularJS_v1.2 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angularjs/releases/tag/v1.2 

angularJS_v1.3 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angularjs/releases/tag/v1.3 

angularJS_v1.4 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angularjs/releases/tag/v1.4 

angularJS_v1.5 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angularjs/releases/tag/v1.5 

angularJS_v1.6 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angularjs/releases/tag/v1.6 
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D Angular 5 -sovellusversiot 

Versio Linkki versionhallintaan 

angular5_v1.0 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angular5/releases/tag/v1.0 

angular5_v1.1 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angular5/releases/tag/v1.1 

angular5_v1.2 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angular5/releases/tag/v1.2 

angular5_v1.3 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angular5/releases/tag/v1.3 

angular5_v1.4 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angular5/releases/tag/v1.4 

angular5_v1.5 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angular5/releases/tag/v1.5 

angular5_v1.6 https://github.com/seppotarvainen/jyu-st-angular5/releases/tag/v1.6 
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E Cypress-kirjastolla toteutetut testitapaukset 

1    describe('AngularJS project test', function () {  
2      
3        var addProject = function (title, description) {  
4            // Add project  
5            cy.contains("Add project")  
6                .click();  
7      
8            cy.get('#title')  
9                .type(title);  
10     
11           cy.get('#description')  
12               .type(description);  
13     
14           cy.contains("Submit")  
15               .click();  
16     
17       };  
18     
19       var cancelNewProject = function (title, description) {  
20           cy.contains("Add project")  
21               .click();  
22     
23           cy.get('#title')  
24               .type(title);  
25     
26           cy.get('#description')  
27               .type(description);  
28     
29           cy.contains("Cancel")  
30               .click();  
31       };  
32     
33       var deleteProject = function (title) {  
34           cy.get('.col-md-3').contains(title)  
35               .click();  
36     
37           cy.contains("Delete project")  
38               .click();  
39       };  
40     
41       var testProjectCount = function (count) {  
42           cy.get('.col-md-3 div button.list-group-item').should('have.length', count);  
43       };  
44     
45       var editProject = function (oldProjectTitle, newTitle, newDescription) {  
46           cy.contains(oldProjectTitle)  
47               .click();  
48           cy.contains('Edit project')  
49               .click();  
50           cy.get('#title')  
51               .clear()  
52               .type(newTitle);  
53     
54           cy.get('#description')  
55               .clear()  
56               .type(newDescription);  
57     
58           cy.contains("Submit")  
59               .click();  
60       };  
61     
62       var addChecklistItemToSelected = function (content) {  
63           cy.contains('Add item')  
64               .click();  
65           cy.get('#content')  
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66               .type(content);  
67           cy.contains('Submit')  
68               .click();  
69       };  
70     
71       var testProjectChecklistItemCount = function (count) {  
72           cy.get('div.col-md-9 ul>li').should('have.length', count);  
73       };  
74     
75       before(function () {  
76           cy.visit('/');  
77       });  
78     
79     
80       afterEach(function () {  
81           cy.visit('/');  
82           cy.get('.col-md-3 div button.list-group-item').each(function (el, ind, list) {  
83               cy.get('.col-md-3 div button.list-group-item').first().click();  
84     
85               cy.contains("Delete project")  
86                   .click();  
87           })  
88       });  
89     
90       it('Test version 1.0: create, select, delete, take time', function () {  
91     
92           cy.contains('No project selected');  
93           addProject('My project title', 'This is something absolutely great');  
94           addProject('Another project', 'This is something else');  
95           addProject('Third project', 'This is the last one');  
96           cancelNewProject('No project', 'Don\'t submit this');  
97           testProjectCount(3);  
98     
99           deleteProject('Another project');  
100          testProjectCount(2);  
101          cy.contains('No project selected');  
102    
103          // selects project  
104          cy.contains('My project title')  
105              .click();  
106    
107          cy.get('h1').contains('My project title');  
108    
109          // take time  
110          cy.get('button.btn-lg.btn-info').click()  
111              .wait(1001)  
112              .click();  
113    
114          // check that time was registered  
115          cy.contains('0h 0min 1s');  
116    
117          cy.visit('/');  
118    
119          cy.contains('My project title')  
120              .click();  
121          cy.contains('0h 0min 1s');  
122      });  
123    
124      it('Test version 1.1: mark as done', function () {  
125          addProject('My project title', 'This is something absolutely great');  
126          addProject('Another project', 'This is something else');  
127    
128          cy.get('#isDone')  
129              .click();  
130    
131          cy.get('h1>span');  
132          cy.get('.col-md-3 span.glyphicon-ok').should('have.length', 1);  
133      });  
134    
135      it('Test version 1.2: edit project', function () {  



 

111 

 

136          addProject('My project title', 'This is something absolutely great');  
137          addProject('Another project', 'This is something else');  
138    
139          editProject('My project title', 'Totally new project title', 'New descrip-
tion');  
140          testProjectCount(2);  
141    
142          cy.contains('Edit project').click();  
143    
144          cy.get('input[name="title"]')  
145              .clear()  
146              .type("This is not going to be here");  
147          cy.get('h1').contains('This is not going to be here');  
148          cy.contains('Cancel').click();  
149    
150          cy.contains('Totally new project title'); // select latest project  
151          cy.get('h1').contains('Totally new project title');  
152      });  
153    
154      it('Test version 1.3: timer lock', function () {  
155          addProject('My project title', 'This is something absolutely great');  
156          addProject('Another project', 'This is something else');  
157    
158          // start timer  
159          cy.get('button.btn-lg.btn-info').click();  
160    
161          // check that everything is disabled  
162          cy.get('.col-md-3 div button.list-group-item[disabled]').should('have.length', 
2);  
163    
164          cy.contains('Add project').should('be.disabled');  
165          cy.contains('Delete project').should('be.disabled');  
166          cy.contains('Edit project').should('be.disabled');  
167          // stop timer  
168          cy.get('button.btn-lg').click();  
169      });  
170    
171      it('Test version 1.4: add checklist item', function () {  
172          addProject('My project title', 'This is something absolutely great');  
173          addProject('Another project', 'This is something else');  
174          addChecklistItemToSelected('Checklist item content');  
175          addChecklistItemToSelected('Another todo item');  
176          testProjectChecklistItemCount(2);  
177    
178          cy.contains('My project title')  
179              .click();  
180          addChecklistItemToSelected('1st todo item');  
181          testProjectChecklistItemCount(1);  
182    
183          cy.contains('Another project')  
184              .click();  
185          testProjectChecklistItemCount(2);  
186      });  
187    
188    
189      it('Test version 1.5: mark item as done', function () {  
190          addProject('My project title', 'This is something absolutely great');  
191          addProject('Another project', 'This is something else');  
192          addChecklistItemToSelected('Checklist item content');  
193          addChecklistItemToSelected('Another todo item');  
194          cy.contains('Checklist item content').click();  
195          cy.contains('Checklist item content').should('have.class', 'done');  
196    
197          cy.contains('My project title')  
198              .click();  
199          addChecklistItemToSelected('1st todo item');  
200    
201          cy.contains('Another project')  
202              .click();  
203    
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204          cy.contains('Checklist item content').should('have.class', 'done');  
205          cy.contains('Another todo item').should('not.have.class', 'done');  
206      });  
207    
208      it('Test version 1.6: delete done items', function () {  
209          addProject('My project title', 'This is something absolutely great');  
210          addProject('Another project', 'This is something else');  
211          addChecklistItemToSelected('Checklist item content');  
212          addChecklistItemToSelected('Another todo item');  
213          addChecklistItemToSelected('Third todo item');  
214          cy.contains('Checklist item content').click();  
215          cy.contains('Checklist item content').should('have.class', 'done');  
216          cy.contains('Third todo item').click();  
217          cy.contains('Third todo item').should('have.class', 'done');  
218    
219          cy.contains('Delete done items')  
220              .click();  
221    
222          testProjectChecklistItemCount(1);  
223    
224          cy.contains('My project title')  
225              .click();  
226          cy.contains('Another project')  
227              .click();  
228          testProjectChecklistItemCount(1);  
229      });  
230  });  



 

113 

 

F Sovellusversioiden rivimäärät 

F.1 Sovellusversioiden kokonaisrivimäärät 

 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 
React 388 405 439 463 573 617 638 
Angular 5 356 370 393 424 500 523 541 
AngularJS 306 330 350 377 445 459 482 

 

F.2 Sovellusversioiden rivimäärän kasvu ensimmäiseen versioon suh-

teutettuna 

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 
React 4,381 13,144 19,33 47,68 59,021 64,433 207,989 
Angular 5 3,933 10,393 19,101 40,449 46,91 51,966 172,752 
AngularJS 7,843 14,379 23,203 45,425 50 57,516 198,366 

 

F.3 Sovellusversioiden rivimäärän kasvu edeltävään versioon nähden 

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 
React 17 34 24 110 44 21 250 
Angular 5 14 23 31 76 23 18 185 
AngularJS 24 20 27 68 14 23 176 
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F.4 React-sovellusversioiden rivimäärä tiedostokohtaisesti 

 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 
App.js 127 127 152 166 179 192 205 
checklist/ChecklistDetails.js     23 26 27 
checklist/ChecklistForm.js     44 44 44 
checklist/ChecklistView.js     22 47 52 
index.js 7 7 7 7 7 7 7 
project/ProjectDetails.js 14 14 16 18 19 20 21 
project/ProjectForm.js 73 73 74 74 74 74 74 
project/ProjectList.js 37 37 37 39 39 39 39 
project/ProjectView.js 39 56 62 67 73 74 75 
timer/Timer.js 57 57 57 58 58 58 58 
utils/BaseURL.js 5 5 5 5 6 7 7 
utils/HttpCall.js 29 29 29 29 29 29 29 
yhteensä 388 405 439 463 573 617 638 
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F.5 Angular 5 -sovellusversioiden rivimäärä tiedostokohtaisesti 

 
v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 

app.component.html 8 8 8 8 8 8 8 
app.component.ts 7 7 7 7 7 7 7 
app.module.ts 30 30 30 30 32 32 32 
checklist/checklist-item.ts     6 9 9 
checklist/checklist.comp...html     24 26 27 
checklist/checklist.component.ts     24 29 33 
layout/main.component.html 19 19 22 22 22 22 22 
layout/main.component.ts 45 45 57 64 64 64 64 
project/project-form.comp...html 34 34 34 34 34 34 34 
project/project-form.component.ts 37 37 38 38 38 38 38 
project/project-list.comp...html 12 13 13 14 14 14 14 
project/project-list.component.ts 14 14 14 21 21 21 21 
project/project-view.comp...html 22 29 32 32 35 36 38 
project/project-view.component.ts 22 26 30 37 44 50 56 
project/project.service.ts 31 31 31 37 44 50 55 
project/project.ts 11 13 13 13 16 16 16 
timer/timer.component.html 12 12 12 12 12 12 12 
timer/timer.component.ts 39 39 39 42 42 42 42 
index.html 13 13 13 13 13 13 13 
yhteensä 356 370 393 424 500 523 541 
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F.6 AngularJS-sovellusversioiden rivimäärä tiedostokohtaisesti 

 

  

 
v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 

app.js 2 2 2 2 2 2 2 
checklist/checklist.html     24 25 26 
checklist/checklist.js     29 33 37 
index.html 27 27 27 27 28 28 28 
layout/main-view.html 34 35 37 37 37 37 37 
layout/main-view.js 45 55 65 69 69 69 69 
project/project-form.html 31 31 31 31 31 31 31 
project/project-form.js 28 28 29 29 29 29 29 
project/project-list.html 10 11 11 12 12 12 12 
project/project-list.js 15 15 15 16 16 16 16 
project/project-service.js 26 26 26 38 43 48 53 
project/project-view.html 19 26 29 30 34 35 36 
project/project-view.js 20 25 29 36 41 44 56 
timer/timer.html 13 13 13 13 13 13 13 
timer/timer.js 36 36 36 37 37 37 37 
yhteensä 306 330 350 377 445 459 482 
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G Sovellusversioiden syklomaattiset kompleksisuudet 

G.1 Syklomaattiset kompleksisuudet sovellusversioissa 

 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 
React 59 62 72 77 93 102 107 
Angular 5 53 56 61 72 83 90 95 
AngularJS 51 58 62 69 82 86 93 

 

G.2 Syklomaattisen kompleksisuuden kasvu ensimmäiseen versioon 

suhteutettuna 

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 
React 5,085 22,034 30,508 57,627 72,881 81,356 269,491 
Angular 5 5,66 15,094 35,849 56,604 69,811 79,245 262,263 
AngularJS 13,725 21,569 35,294 60,784 68,627 82,353 282,352 

 

G.3 Syklomaattisen kompleksisuuden kasvu edeltävään versioon näh-

den 

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 
React 3 10 5 16 9 5 48 
Angular 5 3 5 11 11 7 5 42 
AngularJS 7 4 7 13 4 7 42 
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G.4 React-sovellusversioiden syklomaattinen kompleksisuus tiedosto-

kohtaisesti 

 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 
App.js 16 16 24 29 32 37 41 
checklist/ChecklistDetails.js     4 4 4 
checklist/ChecklistForm.js     5 5 5 
checklist/ChecklistView.js     4 8 9 
index.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/ProjectDetails.js 2 2 2 2 2 2 2 
project/ProjectForm.js 8 8 9 9 9 9 9 
project/ProjectList.js 8 8 8 8 8 8 8 
project/ProjectView.js 8 11 12 12 12 12 12 
timer/Timer.js 8 8 8 8 8 8 8 
utils/BaseURL.js 0 0 0 0 0 0 0 
utils/HttpCall.js 9 9 9 9 9 9 9 
yhteensä 59 62 72 77 93 102 107 
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G.5 Angular 5 -sovellusversioiden syklomaattinen kompleksisuus tie-

dostokohtaisesti 

 
v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 

app.component.html 1 1 1 1 1 1 1 
app.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
app.module.ts 0 0 0 0 0 0 0 
checklist/checklist-item.ts     1 1 1 
checklist/checklist.comp...html     3 3 3 
checklist/checklist.component.ts     3 4 5 
layout/main.component.html 2 2 2 2 2 2 2 
layout/main.component.ts 14 14 18 22 22 22 22 
project/project-form.comp...html 1 1 1 1 1 1 1 
project/project-form.component.ts 10 10 10 10 10 10 10 
project/project-list.comp...html 2 3 3 3 3 3 3 
project/project-list.component.ts 1 1 1 4 4 4 4 
project/project-view.comp...html 2 3 3 3 3 3 3 
project/project-view.component.ts 3 4 5 8 10 14 17 
project/project.service.ts 8 8 8 9 11 13 14 
project/project.ts 1 1 1 1 1 1 1 
timer/timer.component.html 2 2 2 2 2 2 2 
timer/timer.component.ts 5 5 5 5 5 5 5 
index.html 1 1 1 1 1 1 1 
yhteensä 53 56 61 72 83 90 95 
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G.6 AngularJS-sovellusversioiden syklomaattinen kompleksisuus tie-

dostokohtaisesti 

 

  

 
v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 

app.js 0 0 0 0 0 0 0 
checklist/checklist.html     3 3 3 
checklist/checklist.js     6 7 8 
index.html 1 1 1 1 1 1 1 
layout/main-view.html 4 4 4 4 4 4 4 
layout/main-view.js 12 16 19 20 20 20 20 
project/project-form.html 1 1 1 1 1 1 1 
project/project-form.js 7 7 7 7 7 7 7 
project/project-list.html 3 4 4 5 5 5 5 
project/project-list.js 2 2 2 2 2 2 2 
project/project-service.js 9 9 9 12 14 16 18 
project/project-view.html 1 2 2 2 2 2 2 
project/project-view.js 4 5 6 8 10 11 15 
timer/timer.html 1 1 1 1 1 1 1 
timer/timer.js 6 6 6 6 6 6 6 
yhteensä 51 58 62 69 82 86 93 
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H Sovellusversioiden kognitiiviset kompleksisuudet 

H.1 Kognitiiviset kompleksisuudet sovellusversioissa 

 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 
React 17 19 23 27 28 30 30 
Angular 5 13 17 19 26 29 32 32 
AngularJS 8 12 15 15 18 18 21 

 

H.2 Kognitiivisen kompleksisuuden kasvu edeltävään versioon nähden 

 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 yht. 
React 2 4 4 1 2 0 13 
Angular 5 4 2 7 3 3 0 19 
AngularJS 4 3 0 3 0 3 13 

 

H.3 React-sovellusversioiden kognitiivinen kompleksisuus tiedostokoh-

taisesti 

 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 
App.js 4 6 6 7 7 8 8 
checklist/ChecklistDetails.js     1 1 1 
checklist/ChecklistForm.js     0 0 0 
checklist/ChecklistView.js     0 1 1 
index.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/ProjectDetails.js 0 0 1 1 1 1 1 
project/ProjectForm.js 1 1 3 3 3 3 3 
project/ProjectList.js 2 2 3 3 3 3 3 
project/ProjectView.js 3 3 3 6 6 6 6 
timer/Timer.js 4 4 4 4 4 4 4 
utils/BaseURL.js 0 0 0 0 0 0 0 
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utils/HttpCall.js 3 3 3 3 3 3 3 
yhteensä 17 19 23 27 28 30 30 
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H.4 Angular 5 -sovellusversioiden kognitiivinen kompleksisuus tiedos-

tokohtaisesti 

 
v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 

app.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
app.component.ts 0 0 0 0 0 0 0 
app.module.ts 0 0 0 0 0 0 0 
checklist/checklist-item.ts     0 0 0 
checklist/checklist.comp...html     3 3 3 
checklist/checklist.component.ts     0 0 0 
layout/main.component.html 1 1 1 1 1 1 1 
layout/main.component.ts 3 3 5 8 8 8 8 
project/project-form.comp...html 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-form.component.ts 5 5 5 5 5 5 5 
project/project-list.comp...html 1 3 3 3 3 3 3 
project/project-list.component.ts 0 0 0 2 2 2 2 
project/project-view.comp...html 1 3 3 3 3 3 3 
project/project-view.component.ts 0 0 0 2 2 5 5 
project/project.service.ts 0 0 0 0 0 0 0 
project/project.ts 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.component.html 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.component.ts 2 2 2 2 2 2 2 
index.html 0 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 13 17 19 26 29 32 32 
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H.5 AngularJS-sovellusversioiden kognitiivinen kompleksisuus tiedos-

tokohtaisesti 

 

 
v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v1.5 v1.6 

app.js 0 0 0 0 0 0 0 
checklist/checklist.html     3 3 3 
checklist/checklist.js     0 0 0 
index.html 0 0 0 0 0 0 0 
layout/main-view.html 3 3 3 3 3 3 3 
layout/main-view.js 0 3 6 6 6 6 6 
project/project-form.html 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-form.js 2 2 2 2 2 2 2 
project/project-list.html 1 1 1 1 1 1 1 
project/project-list.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-service.js 0 0 0 0 0 0 0 
project/project-view.html 0 1 1 1 1 1 1 
project/project-view.js 0 0 0 0 0 0 3 
timer/timer.html 0 0 0 0 0 0 0 
timer/timer.js 2 2 2 2 2 2 2 
yhteensä 8 12 15 15 18 18 21 


