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Ohjelmiston ylläpidolla tarkoitetaan ohjelmistokehitysprojektin tilaajalle tarjotta-
vaa, ohjelmistokehitysprojektin tavoitteiden saavuttamispisteen jälkeen tarjottavaa
ylläpitopalvelua, joka jatkuu ohjelmiston elinkaaren loppuun saakka. Yhä suu-
rempi osa ohjelmistopalveluista tuotetaan siten, että palvelua suoritetaan pilvi-
infrastruktuurintarjoajan virtuaalipalvelimilla. Uudet teknologiat mahdollistavat
vastaavien virtuaalipalvelimien automatisoidun pystyttämisen myös kehitysympä-
ristön tarpeisiin.

Ohjelmistojen ylläpitoon liittyy muuhun ohjelmistokehitykseen verrattuna lisähaas-
teita. Ylläpitoprojekteissa henkilöstö saattaa vaihtua useasti ja käytössä olevat van-
hat teknologiat eivät ole ylläpitäjille tuttuja. Ylläpitoprojekti voi olla ongelmia eten-
kin kehitysympäristön pystytyksen kanssa, sillä kehitysympäristö pystytetään kehit-
täjän omalle koneelle eikä se ole olemassa oleva resurssi kuten tuotantoympäristö.
Mikäli kehitysympäristön pystytystä ei ole automatisoitu tai dokumentoitu katta-
vasti voi ympäristön pystytys olla hidasta.

Tässä diplomityössä ratkaistaan mainittuja ongelmia rakentamalla asiakkaan verk-
kopalvelun tuotantoympäristöä vastaava virtualisoitu kehitysympäristö sekä sen yl-
läpitoon tarvittavat automaatioskriptit. Virtuaalinen kehitysympäristö rakennetaan
käyttäen Vagrant-teknologiaa, jolla virtuaalikoneiden rakentaminen ja varustaminen
voidaan automatisoida. Vagrant-teknologialla kuvataan tuotantoympäristöä vastaa-
va virtuaalipalvelin, joka voidaan käynnistää ylläpitäjän omalle koneelle.

Virtuaalinen kehitysympäristö helpotti uuden työntekijän lisäämistä ylläpitoprojek-
tiin. Ylläpidettävän järjestelmän dokumenataatio parani, kun dokumentaatio siirtyi
korkeammalle abstraktiotasolle yksityiskohtaisten ohjeiden muuttuessa ohjelmakoo-
diksi. Virtuaalisen kehitysympäristön rakennusprojektin aikana löydettiin syitä do-
kumentomattomille muutoksille ja ympäristöjen väliset eroavuudet vähenivät, mikä
helpotti ylläpitotyötä.
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Software maintenance is service that is offered after active software developing
project ends. Software maintenance continues until the system under maintenance
is moved off from production. Many of current software services are built on cloud
infrastructure. New virtualization technologies allow developers to set up similar
virtual servers on their own computers.

Software maintenance has additional challenges compared to software development
project. The software under maintenance might use technologies that have not been
actively used for many years and for that reason are unknown to maintenance devel-
opers. Maintenance staff changes from time to time and new developers must set up
their development environment. Insufficient documentation or lack of automation
may render setting up development environment a cumbersome task.

In this thesis these challenges in software maintenance are solved by building virtual
development environment. The virtual development environment will be automati-
cally provisioned with configuration management tools. Vagrant technology will be
used to build virtualized development environment that matches production envi-
ronment as closely as possible and can run on developer’s machine.

New maintenance developers were able to begin working on maintenance tasks
quicker because of virtual development environment. Documentation was improved
since many technical details transformed into code in the configuration management
tools. Also undocumented changes were investigated and resolved. Both develop-
ment and production environments were provisioned with the same configuration
management tools and scripts which made maintenance of each environment easier.
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1. JOHDANTO

Ohjelmiston ylläpitoprojekteissa haasteiksi voi muodostua henkilöstön riittävän
osaamisen ylläpitäminen palvelun koko elinkaaren ajan, dokumentaation ja koodi-
kannan rapautuminen sekä muutosten tekemisen heikko kustannustehokkuus hen-
kilövaihdosten yhteydessä. Ylläpitoprojektilla tarkoitetaan ohjelmistokehitysprojek-
tin tilaajalle tarjottavaa, ohjelmistokehitysprojektin tavoitteiden saavuttamispisteen
jälkeen tarjottavaa ylläpitopalvelua, joka jatkuu ohjelmiston elinkaaren loppuun
saakka. Ylläpitoon kuuluu ohjelmiston ja sen suoritysympäristöön tehtävien muu-
tostöiden lisäksi usein myös käyttötukea.

Ohjelmistojen elinkaari voi ulottua kymmenien vuosien päähän kehitysprojektin
päättymisestä. Ohjelmiston ylläpidosta vastaavat henkilöt saattavat vaihtua use-
aan kertaan ohjelmiston elinkaaren aikana. Henkilövaihdoksissa uudelle henkilölle
pitäisi saada siirrettyä riittävä määrä osaamista, jotta tämä kykenee suorittamaan
hänelle siirtyvää tehtävää. Henkilövaihdosten yhteydessä tapahtuvan osaamisen siir-
ron lisäksi, ylläpidosta vastaavilla on usein käytössään ylläpidettävän ohjelmiston
ja sen suoritusympäristön dokumentaatio. Dokumentaatio ei aina välttämättä ole
ajantasalla ohjelmiston ja sen suoritusympäristön todellisen tilan kanssa. Syynä do-
kumentaation rapautumiseen voi olla, että muutosta tekevä henkilö unohtaa päivit-
tää dokumentaation muutosta vastaavaksi tai että dokumentaation ylläpitäminen
on priorisoitu liian matalalle muihin tehtäviin nähden, jolloin sen tekemiseen ei jää
aikaa.

Pilvi-infrastruktuurin tarjoajat perustavat palvelunsa virtuaalipalvelimien nopeal-
le ja automaattiselle pystyttämiselle käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Virtualisoin-
tituotteet, kuten VirtualBox ja VMWare, mahdollistavat virtuaalipalvelimien pys-
tyttämisen ohjelmistokehittäjän omalle koneelle. Aikaisemmat ohjelmistokehittäjän
tarpeita palvelevat virtualisointiratkaisut ovat työläitä käyttää, sillä ympäristön pys-
tytyksen automatisointiin ei ole riittäviä työkaluja. Uutena teknologiana Vagrant ra-
kentuu aiempien virtualisointiratkaisujen päälle täydentäen niitä mahdollistamalla
virtuaalipalvelinten automatisoidun pystyttämisen ja ympäristön kuvaamisen ohjel-
makoodilla.
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Tässä diplomityössä ratkaistaan aiemmin mainittuja ylläpidon ongelmia rakenta-
malla asiakkaan verkkopalvelun tuotantoympäristöä vastaava virtualisoitu kehity-
sympäristö sekä tarvittava automaatio, joka varmistaa tuotantoympäristön ja vir-
tualisoidun kehitysympäristön säilyvän toisiaan vastaavina, kun ympäristöihin on
tarve tehdä muutoksia. Lisäksi virtualisoituun kehitysympäristöön rakennetaan tar-
vittavat työkalut ohjelmistomuutosten ja ympäristöjen konfiguraatiomuutosten yk-
sinkertaiselle testaamiselle tuotantoympäristöä vastaavassa toimintaympäristössä
sekä näiden muutosten asentamiselle tuotantoympäristöön. Yllä mainituin toimen-
pitein myös dokumentaation määrä pienenee, ja osa dokumentaatiosta siirtyy osaksi
rakennettua automatiikkaa.

Luvussa 2 esitellään ylläpidon käsite ja käsitellään ylläpitoprojekteihin liittyviä
haasteita sekä perusteluita sille, miksi kehitysympäristön ja tuotantoympäristön yh-
tenäistäminen voi helpottaa ylläpidon kehitystyötä. Luku tuo huomioita ylläpitoke-
hittämisen aiheuttamiin kustannuksiin toteuttajan sekä tilaajan kannalta. Luvussa
3 esitellään virtualisoidun kehitysympäristön toteuttamisessa käytettyjä teknolo-
gioita. Merkittävimpinä teknologioina käsitellään Vagrant-teknologia lokaalien vir-
tuaalisten ympäristöjen kuvaamiseen Ruby-kielellä. Olennaisena osana virtualisoi-
dun ympäristön saavuttamista on varustaminen ja luvussa esitellään työn kannalta
tärkeimmät varustamisteknologiat Bash ja Ansible. Luvussa 4 esitellään asiakkaan
verkkopalvelun tuotantoympäristöä vastaavaan virtualisoidun kehitysympäristön ra-
kentamisen vaiheet ja esitetään esimerkkejä rakentamisessa käytetyistä ratkaisuista.
Luku esittelee tuotantoympäristöjen lähtötilanteen ja lopputilassa käytetyt teknolo-
giat Amazonin EC2 -pilvipalvelussa. Luku esittelee, kuinka tuotantoympäristön in-
frastruktuuri kuvattiin Amazonin CloudFormation-kuvauskielellä ja vastaavasti tuo-
daan esiin toteutettu infrastruktuurin kuvaus virtualisoituna Vagrant-ympäristönä.
Lisäksi luvussa esitellään ympäristöjen vaatimien palveluiden asentaminen, eli ym-
päristön varustaminien käyttäen Bash-skriptein toteutettua mallia. Luvussa 5 ar-
vioidaan rakennetun virtualisoidun kehitysympäristön onnistumista, etsitään puut-
teita ja esitetään löydettyihin puutteisiin parannusehdotuksia. Lisäksi luvussa poh-
ditaan jatkokehitysideoita tulevaisuuden varalle. Luku 6 sisältää yhteenvedon diplo-
mityöstä.
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2. OHJELMISTOJEN YLLÄPITO

Ohjelmistokehitysprojekti tuottaa ohjelmistuotteen, joka ratkaisee käyttäjiensä tun-
nistetut tarpeet. Ohjelmiston ylläpidolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joita tar-
vitaan ohjelmiston kustannustehokkaan käytön jatkamiseen alkuperäisen ohjelmis-
tokehitysprojektin päätyttyä [1]. Luvun alussa määritellään ylläpito ja kuvataan sen
eroja ohjelmistokehitysprojektiin verrattuna. Luku luo katsauksen ohjelmiston do-
kumentaatioon ylläpidon kannalta. Luvun lopussa käsitellään ohjelmistokehitys- ja
ohjelmistosuoritusympäristöjen toistettavuutta ylläpidon kannalta.

2.1 Ylläpidon määrittely ja ylläpidon haasteet

Ylläpito jaetaan tyypillisesti korjaavaan (engl. corrective), sopeuttavaan (engl. adap-
tive), parantavaan (engl. perfective) sekä ennakoivaan (engl. preventative) ylläpitoon.
Korjaavassa ylläpidossa korjataan ohjelmistotuotteesta havaitut virheet. Sopeutta-
vassa ylläpidossa ohjelmistotuotetta muokataan muuttuvan käyttöympäristön mu-
kaan siten, että sen operatiivinen toiminta saadaan taattua. Parantavassa ylläpi-
dossa ohjelmistotuotetta parannetaan joltakin osin tavoitteena saada esimerkiksi
vikasietoisuutta tai ylläpidettävyyttä parannettua tai tuotettua käyttäjille lisäar-
voa uusien ominaisuuksien kautta. Ennakoivassa ylläpidossa ohjelmistotuotetta pa-
rannetaan siten, että havaittuihin ongelmakohtiin tehdään korjauksia, ennen kuin
niistä ehtii tulla käyttäjien kautta palautetta. Korjaavan ylläpidon osuus kaikesta
ylläpitotyöstä on noin 20 prosenttia ja noin 60 prosenttia ylläpitotyöstä on paran-
tavaa ylläpitoa [2]. [1]

Ohjelmistojen ylläpitoon liittyy useita haasteita, joita ei ohjelmistokehitysprojektin
aikana välttämättä esiinny. Ylläpidon suurimpia haasteita on ylläpitoon käytettä-
vissä olevien henkilöiden resursointi, jota ylläpidettävän ohjelmiston laajeneminen
ylläpidon aikana tekee yhä haastavammaksi [2]. Ylläpitohenkilöstöllä on usein paljon
tehtäviä jonossa, mikä vaatii ylläpidon tehokkuuden parantamista, jotta ylläpitojo-
nossa olevat tehtävät saadaan nopeammin muutettua lisäarvoksi. Ohjelmistotuot-
teen ylläpitoa saatetaan joissain organisaatiossa pitää pelkkänä kulueränä, eikä sen
tuomaa lisäarvoa havaita, mikä saattaa aiheuttaa ylläpitotoimien ja -henkilöstön kri-
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tisointia organisaation sisällä [3]. Laaja ylläpidettävien ohjelmistotuotteiden määrä
voi kasvattaa ylläpitohenkilöstön määrän tarvetta, mikä jälleen lisää kustannuksia
[3]. Ylläpitoa tekee suurimmassa osassa suurista ja keskisuurista organisaatioissa
eri henkilöt kuin ohjelmistokehitysprojekteja. Ylläpidon kannalta kaikki muutokset
toimivaan järjestelmään voidaan nähdä riskeinä, mikä voi aiheuttaa haluttomuut-
ta vastaanottaa uusia päivityksiä kehityshenkilöstöltä. Ylläpitohenkilöstö voi ha-
luta käyttää vain tuttuja työkaluja ympäristöjen hallintaan, jolloin tyypillistä on
että ympäristöjä hallitaan manuaalisesti tai itse tehdyin skriptein ja uusia yllä-
pitoa helpottavia työkaluja ei haluta ottaa käyttöön. Parantavassa ylläpidossa on
huomioitava, että käyttäjä ei välttämättä ole samaa mieltä siitä, onko ohjelmisto-
tuotteen laatu muuttunut suoritetun parannuksen jälkeen. Käyttäjän näkökulmasta
ohjelmiston sisäiseen toteutukseen tehty parannus ei välttämättä paranna kokonai-
suudessaan ohjelmistotuotetta, mutta ylläpitävän tahon näkökulmasta parannus voi
olla merkittävä ylläpidettävyyden kannalta [5]. Jatkuvasti kehittyvät ohjelmistoke-
hitysmenetelmät saattavat edesauttaa helposti ylläpidettävien ohjelmistotuotteiden
tekemistä, mutta etenkin vanhemmissa ohjelmistotuotteissa voi olla haasteita yllä-
pidettävyyden kanssa [6]. Ylläpitoa ei pidetä arvokkaana urakehittymisen kannalta,
koska kehittäjät voivat kokea, etteivät he kehity vanhojen teknologioiden parissa [2].
Toisaalta ylläpitoa saatetaan pitää organisaation sisällä vähemmän tärkeänä kuin
itsi ohjelmistokehitysprojektia [1]. Tämä voi aiheuttaa haasteen halukkaiden yllä-
pitohenkilöiden löytymiseen. Ylläpitotyö voi tuntua kehittäjistä turhauttavalta, jos
he eivät ymmärrä sen tärkeyttä [2]. [4]

Ylläpidettävyyteen voi parhaiten vaikuttaa ohjelmistotuotteen suunnitteluvaihees-
sa, jolloin konfiguraationhallintatyökalut ja kehitysympäristö tulisi rakentaa siten,
että ne tukevat myös ylläpidon prosesseja [3]. Konfiguraationhallintatyökalujen käyt-
tö ylläpitoprojektissa on kriittistä ylläpidon onnistumisen kannalta [1]. Tyypillistä
perinteisille ylläpito-operaatioille kuitenkin on, että ylläpitäjä kirjautuu ylläpitä-
määnsä järjestelmään, tekee muutokset ja kirjautuu ulos, minkä jälkeen ylläpitäjä
toistaa saman operaation kaikille ylläpitämilleen järjestelmille. Usein tehtyjen muu-
tosten dokumentointi unohtuu [7].

Ketterissä organisaatiossa ohjelmiston ylläpito ei välttämättä eroa tavallisesta oh-
jelmistokehityksestä muuten kuin sovittujen vasteaikojen perusteella [4]. Ylläpidon
voidaankin ajatella olevan kuin ohjelmistokehitysprojektin jatkumo sillä eroavuu-
della, että olemassa oleva ohjelmiston toiminnallisuuksien säilyttäminen tulee huo-
mioida muokkauksia tehdessä ja ylläpitoon liittyy ohjelmiston poistaminen käytöstä
elinkaaren lopussa [1][8]. Ylläpidossa on suositeltavaa käyttää samoja ohjelmistoke-
hitysprosesseja kuin aktiivisen ohjelmistokehitysprojektin aikana on ollut käytössä
[1]. Kuten ohjelmistokehitysprojektin aikana, myös ylläpidossa ohjelmistotuotteen
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käyttäjien ja ylläpitävän tahon välinen läheinen suhde tuottaa parempaa ymmär-
rystä käyttäjien tarpeisiin ja voi tuottaa ylläpitävälle taholle uutta liiketoimintaa
olemassa olevien käyttäjien joukossa [3].

Ylläpidon kustannukset voivat olla hyvin merkittävät ja jopa yli 80 prosenttia oh-
jelmistokehityksen kokonaisbudjetista [1][8][9][10]. Kustannuksiin eniten vaikuttavia
tekijöitä ylläpidossa ovat muun muassa [1][11]:

• ylläpitäjän kokemus

• ylläpitäjän tietämys ylläpidettävästä ohjelmistotuotteesta

• ylläpidettävän ohjelmistotuotteen suuruus

• ylläpidettävän ohjelmistotuotteen monimutkaisuus

• ylläpidon työkalut ja prosessit.

Ylläpidon kustannuksien tiedostaminen on olennainen osa ylläpitoprosessia. Ylläpi-
don kustannuksiin kuuluvat kaikki kustannukset, joita tietyn ohjelmiston käytössä
pitäminen vaatii, kuten virheiden korjaukset, käyttäjien opastus, uusien ominai-
suuksien tuottaminen. Ylläpitosopimus määrittelee tyypillisesti kuukausi- tai vuosi-
hinnan ohjelmistotuotteen ylläpidolle sekä palvelutason, jonka ylläpitoa suorittava
taho tarjoaa ylläpidon hankkijalle. Ylläpidon kustannukset voivat jakautua vapaasti
ylläpitävän tahon ja ylläpitoa ostavan tahon välillä sopimusten mukaan. Kumman-
kin osapuolen tulisi olla tietoinen ylläpidon kustannusvaikutuksista, jotta molem-
mat tahot pystyvät tarkastelemaan ylläpidetyn ohjelmistotuotteen kannattavuutta
omalta osaltaan. Ylläpitoa voi tarjota siten, että ylläpitävä organisaatio tuottaa itse
oman katteensa kuitenkin siten, että se samalla tuottaa käyttäjilleen tyydyttävästi
lisäarvoa ylläpidolla. [3]

Ohjelmistokehitysprojektien kustannusten muodostumista on tutkittu paljon, mut-
ta pelkkiin ylläpidon kustannuksiin kohdistuvia tutkimuksia on vain vähän. Tutki-
muksissa on kuitenkin huomattu, etteivät ohjelmistokehitysprojektien kustannuk-
sien kartoittamiseen kehitetyt mallit kuvaa hyvin ohjelmistotuotteen kustannuksia
ylläpidon aikana verrattuna ohjelmistokehitysprojektin aikaisiin kustannuksiin [8].
Ylläpidon kustannukset vaihtelevat projektien ja yritysten välillä, eikä yhtä kuvaa-
vaa mallia voi helposti rakentaa vaan tilanteeseen täytyy kulloinkin soveltaa par-
haiten sopivaa mallia [11]. Kokeneiden ylläpitäjien arviot yksittäisen ylläpitotyön
kustannuksista ovat osoittautuneet hyvin paikkaansa pitäväksi [12].
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Tuottavuus on tärkeä tekijä ylläpidon kustannusten määräytymisessä. Tuottavuutta
voidaan mitata esimerkiksi koodivirheen korjaamiseen käytettynä henkilötyöpäivi-
nä. Tuottavuudelle ei pitäisi ylläpidossa olettaa toisista projekteista nähtyjä tuot-
tavuuslukuja, eikä projektin aktiivisen ohjelmistokehityksen aikana mitattuja tuot-
tavuuslukuja, sillä ylläpidon aikana ympäristöt ja ihmiset ovat saattaneet vaihtua.
Yleisesti voidaan todeta, että ohjelmistovirheen löytäminen ja korjaaminen on vai-
keampaa kuin uuden toiminnallisuuden vaatiman metodin tai luokan lisääminen
koodikantaan. [8]

2.2 Ylläpitoprojektin dokumentaatio

Ohjelmistoa ylläpitävät henkilöt ovat usein eri henkilöitä kuin alkuperäiset ohjel-
miston kehittäjät [4]. Tästä seuraa, että ohjelmiston ylläpitäjät eivät välttämättä
tunne kaikkia järjestelmän osa-alueita kehitysprojektin ajalta vaan he joutuvat tur-
vautumaan olemassa olevaan dokumentaatioon järjestelmää ymmärtääkseen. Yllä-
pitohenkilöstö vaatii yleensä, että jokainen muutos on dokumentoitu, jotta ongel-
matilanteissa voidaan selvittää, mitä edellisen toimivaksi todetun tilan ja ongelma-
tilanteen välillä on muuttunut [4]. Dokumentaatiota ei kuitenkaan aina ylläpidetä
ohjelmiston kanssa, mikä hankaloittaa ylläpitäjien työtä [8].

Puutteellinen dokumentaatio voi aiheuttaa sen, että ylläpidettävän ohjelmistotuot-
teeseen joudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan osia kokonaan uudelleen [2].
Kommenttirivien suuri määrä ohjelmistotuotteen koodissa helpottaa ylläpitotyötä
siinä tapauksessa, että kommentteihin on kuvattu syitä käytettyihin ratkaisuihin
[5].

2.3 Ohjelmistokehitys- ja -suoritusympäristöt

Ylläpitoa suorittavat henkilöt voivat pyrkiä ymmärtämään ylläpitämästään järjes-
telmästä aina vain sen verran kuin vastaan tulleen ongelman ratkaisemiseksi vaadi-
taan eikä kokonaisvaltaista osaamista pyritä saavuttamaan [13]. Toisaalta ymmär-
tämiseen käytetty aika voi olla jopa puolet ylläpitoon käytetystä ajasta [6]. Yllä-
pidossa toimitaan siten usein osittaisen tiedon varassa ja muutoksia tehdään usein
kokeilemalla koodivaihdosta ja testaamalla miten järjestelmä käyttäytyy muutoksen
jälkeen. Ymmärryksellä kehitystyökalujen ja -ympäristön toiminnasta on merkittävä
osuus ohjelmistotuotteet ylläpiton onnistumisen kannalta [9]. Ohjelmiston ylläpito-
tehtävien suorittamisen kannalta tärkeimpiä tietoja ovat tietämys ohjelmoinnista,
tietämys kehitystyökaluista ja -ympäristöstä, tietämys ohjelmiston toteutusteknisis-
tä ratkaisuista [9] sekä tietämys ohjelmistotuotteen toimialasta [11].
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Ohjelmistokehitysympäristö sisältää useimmiten seuraavat osa-alueet:

• käyttöjärjestelmä

• käytettävä ohjelmointikieli ja sen kirjastot

• käännöstyökalut

• sovelluspalvelin tai muu suorittamisen mahdollistava ympäristö

• konfiguraationhallintatyökalut

• ohjelmakoodin muokkaustyökalu, kuten tekstieditori tai IDE

• riippuvuudet ulkoisiin järjestelmiin, kuten tietokannat tai jonot.

Ylläpitäjiltä kuluu huomattava osa ylläpitoon käytetystä ajasta järjestelmän raken-
teen ymmärtämiseen, joten on tärkeää, että ohjelmistokehitysympäristö ja ohjelmis-
tosuoritusympäristö vastaavat mahdollisimman paljon toisiaan, jotta ohjelmistoke-
hitysympäristössä selvitetty asia toimii vastaavasti myös ohjelmiston tuotantover-
sion ohjelmistosuoritusympäristössä.

Ohjelmistosuoritusympäristöjä ovat tyypillisesti kehitysympäristö, testausympäris-
tö ja tuotantoympäristö. Lisäksi kaikista eri ympäristöistä voi olla asiakaskohtaiset
versiot. Ohjelmistosuoritusympäristö sisältää useimmat samat osa-alueet kuin ohjel-
mistokehitysympäristö. Käännöstyökaluja ei usein tarvita ohjelmistosuoritusympä-
ristöihin sillä hyvä käytäntö on jakaa ohjelmistosta valmiiksi käännettyjä tai pake-
toituja versioita eri ohjelmistosuoritusympäristöihin [4]. Myöskään ohjelmistokoodin
muokkaustyökalua ei useimmiten jaella eri ohjelmistosuoritusympäristöihin.

Ohjelmistokehitysympäristön täytyy olla saatavilla ylläpitoa varten, kun ohjelmisto-
tuote siirtyy ylläpitoon, jotta ylläpitävä henkilöstö voi heti alkaa suorittaa ylläpito-
tehtäviään [14]. Ylläpito- ja kehityshenkilöstön tulee molempien olla tietoisia tuotan-
toasennusten toimintamekanismista, sillä kaikkien muutosten tulisi siirtyä kaikkiin
ympäristöihin samalla mekanismilla [4].

Merkittävä osa muutaman tunnin työpanoksen vaativista ylläpitokorjauksista kor-
jaavat ongelmia, jotka ovat aiheutuneet virheistä kehittäjän kehitysympäristössä
[11]. Ohjelmistojen ylläpidossa käytetyt työkalut ovat merkittävästi ratkaisevam-
massa asemassa tehokkuuden kannalta kuin aktiivisen ohjelmistokehitysprojektin
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aikana. [15] Ylläpitotehtävissä toimivien henkilöiden tuottavuus vaihtelee huomat-
tavasti projekteittain ja eräänä syynä tähän on ylläpitäjien kokemattomuus [8]. Ko-
kemattomuuta selittää, että ylläpitotehtäviin laitetaan usein opiskelijoita tai hiljat-
tain valmistuneita työntekijöitä [1], sekä se että ylläpito on saatettu ulkoistaa toi-
selle taholle, joka ei ole kehittänyt alkuperäistä ohjelmistotuotetta [8]. Ulkoistetun
ylläpidon tuottavuuteen voi vaikuttaa heikentävästi se, ettei ylläpitävällä organi-
saatiolla ole riittäävä toimialaosaamista ylläpitämästään tuotteesta, sillä ohjelmis-
totuotteeseen ja sen toimialaan tekoaikana perehtyneet henkilöt eivät ole ylläpito-
organisaatiossa mukana [11]. Ohjelmistotuotteen ylläpidon onnistunut ulkoistami-
nen vaatii huomattavaa panostamista ylläpitoprosessien automatisointiin [1].

Ohjelmistosuoritusympäristöjen konfiguraatioiden tila on oltava tiedossa, jotta voi-
daan olla luottavaisia tuotantoasennuksien yhteyksissä, että kehitysympäristössä
toiminut ohjelmistotuote toimii myös tuotantonympäristöön asennettuna. Tuotan-
toympäristössä havaitut häiriöt on pystyttävä toistamaan kehitysympäristössä, jot-
ta häiriön aiheuttava virhe voidaan paikantaa ja virheen korjaus validoida. Mikäli
tuotanto- ja kehitysympäristöt poikkeavat toisistaan voi olla, ettei virheitä pysty-
tä löytämään ja korjaamaan. [16] Suuri osa ylläpitotyöhön käytetystä ajasta kuluu
ongelmakohdan paikantamiseen [11].

Tuotantoasennuksessa tuotantoympäristöön on asennettava tuotantoasennusdoku-
mentaation mukaiset versiot tarvittavista komponenteista sekä itse ohjelmistotuot-
teesta. Tuotantoasennuksilla on suuri merkitys ohjelmistojen ylläpidon kannalta,
mutta niiden vaikutusta ylläpitoon on tutkittu vain vähän. Tuotantoasennusten to-
teutustavat ylläpidon yhteydessä vaihtelevat sen mukaan, ylläpitääkö ohjelmistotuo-
tetta ohjelmistotuotteen kehittäjät vai onko ylläpitäjinä erillinen ylläpitohenkilöstö.
[16][14] Perinteinen tapa suorittaa tuotantoasennukset on ollut, että ohjelmistoke-
hittäjät valmistelevat julkaistavan version ja tuottavat ohjeistuksen ylläpitokehittä-
jille siitä, kuinka uusi versio asennetaan tuotantoon. Uusi vallalla oleva malli pyrkii
purkamaan näiden kahden roolin välisiä eroja ja ylläpitoon liittyvät tehtävät, kuten
tuotantoasennukset, pyritään automatisoimaan [7]. Tuotantoasennusmekanismi on
olennainen osa ohjelmistokehitystä ja sitä tulee testata ja parantaa samoin periaat-
tein kuin muuta ohjelmakoodia [4].

Puutteet ylläpidettävän ohjelmistotuotteen kehitysympäristössä pitäisi ratkaista jo
kehitysaikana, jotta ylläpidossa voidaan keskittyä käyttäjiltä tuleviin pyyntöihin
[14]. Kriittisenä osana ohjelmistoympäristöjen hallintaa ovat konfiguraationhallin-
tatyökalut [1]. Jotta kehitysympäristöstä voidaan tuottaaa mahdollisimman tarkasti
tuotantoympäristöä vastaava versio, kannattaa kehitysympäristö rakentaa virtuaa-
lipalvelimelle, jolloin saadaan toistettavissa oleva virtualisoitu kehitysympäristö.
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3. KONFIGURAATIONHALLINNAN JA
VIRTUALISOIDUN OHJELMISTOKEHITYKSEN
TYÖKALUT

Konfiguraationhallinnalla tarkoitetaan kaikkien järjestelmään liittyvien ohjelmis-
toartefaktien, kuten ohjelmakoodi, ohjelmakoodin konfiguraatiotiedostot ja ohjel-
mistoriippuvuudet, keskinäisten suhteiden hallintaa ja muokkausten suorittamis-
ta [4]. Konfiguraationhallinnasta on erityistä hyötyä ylläpidon onnistumiselle [3][1].
Konfiguraationhallinnan työkaluista tärkeimpiä ovat versionhallinta ja varustami-
nen (engl. provision).

Konfiguraatiota kannattaa kohdella kuten ohjelmakoodia ja se tulisi säilyttää ver-
sionhallinnassa. Luvun alussa esitellään keskitetty sekä hajautettu versionhallinta-
malli. Koko infrastruktuuri ja ohjelmiston rakentaminen pitäisi olla toistettavissa
versionhallinnan kautta [4]. Virtuaalisen kehitysympäristön rakentamiselle välttä-
mätön vaatimus on, että virtuaaliseen kehitysympäristöön pystytään asentamaan
automatisoidusti ympäristön vaatimat sovellukset. Automaattisen asentamisen vaa-
tii, että käytössä on jokin varustamiseen tarkoitettu työkalu. Luku esittelee yleisiä
varustamisen työkaluja ja kuvaa tarkemmin Ansiblen käytön varustamisessa.

Luvussa paneudutaan Vagrant-virtuaalikoneiden hallinta- ja kuvausteknologian [17]
käyttöön ja esitellään samankaltainen ilman virtualisointia toimiva säiliöihin (engl.
container) perustuva teknologia Docker [18]. Mahdollisimman hyvin tuotantoympä-
ristöä vastaava kehitysympäristö helpottaa ohjelmistokehitystä [4]. Luvussa esitel-
lään, miten tuotantoinfrastruktuuri voidaan kuvata Vagrant-ympäristöä vastaavas-
ti.

3.1 Versionhallinta

Versionhallinta on onnistuneen ohjelmistoprojektin taustalla. Suositus on, että kaik-
ki ohjelmiston kehittämiseen liittyvät dokumentit, ohjelmistokirjastot, varustamiss-
kriptit, tietokantakuvaukset ja itse ohjelmiston lähdekoodi säilytetään versionhal-
linnassa. Versionhallintajärjestelmä säilyttää jokaisen muutoksen, joka kohdistuu



3.2. Konfiguraationhallintatyökalut varustamisessa 10

versionhallintajärjestelmän piirissä oleviin tiedostoihin. Versionhallintajärjestelmä
myös pystyy näyttämään, miten tiedostot ovat muuttuneet eri versioiden välillä ja
kuka on muutoksen tehnyt. Lisäksi muutosten tallentamisen yhteydessä versionhal-
lintajärjestelmät tallentavat muutokselle kuvaustekstin, johon muutoksen tekijä voi
kuvailla, mitä on muutettu ja miksi. [4]

Ylläpidon kannalta versionhallinnalla on merkittävä rooli. Versionhallinnan avulla
ylläpitäjä voi tarkistaa, mitä kahden eri version välissä on muuttunut. Tällä tavoin
on mahdollista saada selville, mikä voisi olla syynä uuden version julkaisun jälkeen
ilmoitetuille virheraporteille. Ylläpidon näkökulmasta on erittäin tärkeää, että ver-
sionhallintajärjestelmän muutosviesteihin kuvataan, mitä on muutettu ja muutoksen
syy [4].

Keskitetyssä versionhallintajärjestelmässä, jollainen on esimerkiksi Subversion, ver-
sionhallintajärjestelmäasennuksen sisältävällä palvelimella säilytetään kopioita kai-
kista versionhallintaan lisätyistä tiedostoista ja niihin kohdistuneista muutoksista.
Käyttäjät tekevät palvelimelta lokaalin kopion omalle koneelleen ja suorittavat ha-
lutut muutokset tiedostoihin. Muokkauksen päätteeksi käyttäjä lähettää muokatut
tiedostot takaisin keskitetylle palvelimelle. Muut käyttäjät päivittävät omaa lokaalia
kopiotaan keskuspalvelimen kautta. [19]

Myös hajautetussa versionhallintajärjestelmässä, jollainen on esimerkiksi Git, ver-
sionhallintajärjestelmäasennuksen sisältävällä palvelimella säilytetään kopioita kai-
kista versionhallintaan lisätyistä tiedostoista ja niihin kohdistuneista muokkauksis-
ta. Toisin kuin keskitetyssä versionhallinnassa, koko versionhallintajärjestelmästä
on täydelliset kopiot kunkin käyttäjän lokaalilla koneella. Käyttäjät tekevät muu-
toksia tiedostoihin ja tallentavat muutokset lokaaliin kopioonsa. Kun käyttäjä on
tyytyväinen tekemiinsä tallennuksiin, hän voi lähettää ne keskuspalvelimelle, jonka
kautta muut käyttäjät saavat muutokset saatavilleen. Hajautetun versionhallinta-
järjestelmän etuna keskitettyihin versionhallintajärjestelmiin verrattuna on, että se
toimii myös ilman verkkoyhteyttä ja käyttäjät voivat tallentaa halutessaan myös
keskeneräisiä muutoksia, koska käyttäjä voi julkaista tallennetut muutoksensa nii-
den valmistuttua kokonaisuudessaan. [20]

3.2 Konfiguraationhallintatyökalut varustamisessa

Kohta käsittelee konfiguraationhallinnan työkaluja varustamisessa (engl. provision).
Varustaminen on konfiguraationhallinnan operaatio, jossa versionhallintaan tallen-
netuista dokumenteista tuotetaan automaattisesti haluttu operativinen ympäristö.
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Varustamistyökalut voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, vaatiiko varus-
tamistyökalu kohdejärjestelmään asennettavaksi oman aputyökalun (engl. agent),
ennen kuin kohdejärjestelmää voidaan varustaa. Varustamistyökaluista suuri osa
vaatii, että kohdejärjestelmästä löytyy varustamistyökalun komentoja suorittava
aputyökalu. Suosittuja aputyökalua käyttäviä varustamistyökaluja ovat Puppet,
Chef ja Salt [22][23][24]. Suosituimpia varustamistyökaluja, jotka eivät vaadi apu-
työkalua asennettavaksi kohdejärjestelmään ovat Bash ja Ansible [21][25]. Kohta
käsittelee Bash- ja Ansible-varustamistyökaluja

3.2.1 Bash varustamisessa

Bash on Unix- ja Linux-käyttöjärjestelmissä yleinen toteutus komentotulkille. Bash-
komentoja on mahdollista kirjoittaa peräkkäin tiedostoon, jolloin sitä voidaan käyt-
tää skriptiohjelmointiin. Yleinen tapaus Bash-skriptien käytölle on käyttöjärjestel-
mässä usein toistuvien operaatioiden automatisointi. [21]

Listaus 3.1 näyttää Bash-skriptin, joka asentaa Ubuntu-käyttöjärjestelmään Mongo-
tietokannan. Bash-skriptissä käytetään Ubuntu-käyttöjärjestelmästä löytyviä pake-
tinhallinnan komentoja asennuksen suorittamiseen. Bash-skriptien kirjoittaminen on
helppoa, mikäli käyttäjällä on kokemusta Bash-komentotulkin käytöstä.

Listaus 3.1 Bash-esimerkkiskripti

1 #!/ b in / bash
2 sudo apt−key adv −−key s e r v e r \
3 hkp : // key s e r v e r . ubuntu . com :80 −−r e cv 7F0CEB10
4 echo ”deb http : // repo . mongodb . org / apt /ubuntu \
5 ”$ ( l s b _ r e l e a s e −s c ) ”/mongodb−org /3 . 0 m u l t i v e r s e ” | \
6 sudo t e e / e t c / apt / s o u r c e s . l i s t . d/mongodb−org −3 .0 . l i s t
7 sudo apt−get update && apt−get i n s t a l l −y mongodb−org

3.2.2 Ansible varustamisessa

Ansible on RedHat-yrityksen omistama avoimen lähdekoodin konfiguraationhallin-
nan, infrastuktuurin hallinnan ja automaation työkalu [25][26]. Ansible on kor-
kean tason kuvauskieli, jolla esitetään tila, johon kohdejärjestelmä halutaan saattaa
Ansible-skriptien suorituksen päätyttyä. Ansible noudattaa syntaksiltaan YAML-
standardia [27]. Muista suosituista konfiguraation hallinnan työkalusta poiketen An-
sible ei vaadi kohdejärjestelmään asennettavaksi agenttisovellusta, vaan minimivaa-



3.2. Konfiguraationhallintatyökalut varustamisessa 12

timuksiksi kohdejärjestelmään riittää SSH-yhteys [28] sekä Python 2.6 tai uudem-
pi (pois lukien Python 3). Ansible on tarkoitettu kolmeen päätarkoitukseen, jotka
ovat konfiguraationhallinta, tuotantoasennukset sekä etäkomentojen suorittaminen
ja se pyrkii olemaan riittävä työkalu koko ohjelmistoprojektin automatisointiin, jot-
tei useita eri teknologioita tarvitsisi käyttää saman projektin sisällä. Yksinkertaisen
YAML-standardin mukainen kuvauskieli tekee Ansiblesta helpon ymmärtää ja op-
pia sekä kehittäjille, että ylläpitohenkilöstölle. Toimintamalliltaan Ansible on hyvin
tietoturvallinen, sillä se ei vaadi erillisiä agenttiohjelmia kohdejärjestelmiin vaan sen
tietoturva on yhtä hyvä kuin toteutetun SSH-yhteyden tietoturva. [7]

Konfiguraationhallintatyökalut kuten Puppet ja Chef eivät ole onnistuneet syrjäyt-
tämään shell-skriptien suosiota kohdejärjestelmien hallinnassa, sillä niiden opettelu
vaatii paljon panostamista. Ansible pyrkii olemaan samaan tapaan yksinkertainen
kuin shell-skriptit, ja se tukee myös shell-komentojen suorittamista sellaisenaan osa-
na omaa suoritustaan. Suuri ero shell-skripteihin nähden on, että Ansiblen kohdejär-
jestelmään suorittamat muutokset ovat idempotentteja, mikä tarkoittaa, että samat
Ansible-komennot voidaan suorittaa useita kertoja, mutta jos kohdejärjestelmä on
jo komennon määrittelemässä tilassa, järjestelmään ei tehdä muutoksia. [7]

Ansible on saatavilla natiivisti Linux- ja OS X-käyttöjärjestelmille. Windows-käyt-
töjärjestelmällä Ansiblen käyttö vaatii joko Ansiblen asentamista virtuaalikonee-
seen Linux-käyttöjärjestelmään tai Cygwin-työkalun sekä useiden eri riippuvuuk-
sien asentamista. Suoran Windows-käyttöjärjestelmätuen puute on Ansiblen suu-
rimpia ongelmia, mikä aiheuttaa myös ylläpidolle haasteita, kun kehittäjille voi olla
eri käyttöjärjestelmiä asennettuna. Listaus 3.2 kuvaa tyypillisen Ansible-projektin
rakenteen. [7][29]

Ansible kuvaa hallittavien järjestelmiä inventory-kuvaustiedostoilla, jotka ryhmi-
tellään tyypillisesti inventories-hakemiston alle. Listaus 3.3 esittää inventory-ku-
vaustiedoston, jossa on kuvattu yksi kohdejärjestelmä. Kohdejärjestelmät kuvataan
antamalla järjestelmän IP-osoite tai verkko-osoite. Listauksen rivillä 2 on määritel-
ty kohdejärjestelmälle ryhmän nimi. Ryhmään voi kuulua useita kohdejärjestelmiä,
jolloin niiden osoitteet listataan allekkain. Ansible tukee myös dynaamisia kohdejär-
jestelmien kuvauksia, joita voidaan käyttää määrittämään muun muassa Amazon
Web Service -palvelussa käynnissä olevien järjestelmien verkko-osoitteet hallintaa
varten [31].
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Listaus 3.2 Tyypillisen Ansible-projektin rakenne

1 a n s i b l e /
2 |−− deploy−webapp . yml
3 |−− i n v e n t o r i e s
4 |    |−− inventory−vagrant
5 |−− r o l e s
6 |    |−− webapp
7 |    |−− f i l e s
8 |    |    |−− d r i v e r . j a r
9 |    |−− t a s k s

10 |    |    |−− main . yml
11 |    |−− t empla te s
12 |    |−− c o n f i g . j 2
13 |−− var s
14 |−− common . yml
15 |−− s e c r e t s
16 |−− passwords . yml

Listaus 3.3 Kohdejärjestelmän kuvaustiedosto: inventory-vagrant

1 # S o v e l l u s p a l v e l i n Vagrant−ympär i s tö s sä
2 [ webapp ]
3 1 0 . 0 . 0 . 1

Ansible tukee modulaarisuutta roolien käsitteen kautta (engl .Role). Rooli sisäl-
tää yhden kokonaisuuden vaatimat Ansible-komennot. Roolit sijoitetaan Ansible-
projektissa roles-hakemistoon ja jaotellaan alihakemistoihin

• tasks, joka sisältää roolin Ansible-komennot

• templates, joka sisältää Jinja2-määrittelyä [30] sisältäviä konfiguraatiotiedos-
toja

• files, joka sisältää esimerkiksi binääritiedostoja, joita rooli tarvitsee.

Listaus 3.4 esittää webapp-roolin, joka lataa ja konfiguroi sovelluksen kohdejärjes-
telmään. Rooli muodostuu kolmesta Ansible-tehtävästä (engl. task), joille kullekin
on annettu tehtävää kuvaava nimi. Ensimmäinen tehtävä lataa webapp.jar-nimisen
tiedoston palvelimelle, mikäli samaa tiedostoa ei määritellyssä kohdehakemistos-
sa ole vielä olemassa. Ansible laskee tiivisteet tiedostoista ennen ylikirjoittamista
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ja tiedosto kopioidaan vain mikäli tiiviste on muuttunut. Toinen tehtävä kopioi
templates-hakemistosta config.j2-sovelluskonfiguraatiotiedoston. Ennen kopioimista
Ansible tarkistaa, onko konfiguraatiotiedostossa Jinja2-muuttujia ja täydentää ne
tiedostoon ennen kopioimista. Kolmas tehtävä kopioi staattisen resurssin palveli-
melle.

Listaus 3.4 Rooli: webapp

1 −−−
2 − name : Copy Webapp to the s e r v e r .
3 get_ur l :
4 u r l : h t tps : / / r e p o s i t o r y . example . com/webapp . j a r
5 de s t : / opt /webapp . j a r
6
7 − name : Conf igure Webapp .
8 template :
9 s r c : c o n f i g . j 2

10 de s t : / opt / c o n f i g . yml
11
12 − name : Copy Webapp d r i v e r to s e r v e r .
13 copy :
14 s r c : d r i v e r . j a r
15 de s t : / opt / d r i v e r . j a r

Roolin käyttämä konfiguraatiotiedosto config.j2 on esitetty listauksessa 3.5. Konfi-
guraatiossa on käytetty Jinja2-muuttujia, jotka käyttävät notaationaan kahta perät-
täistä aaltosulkua alkoittamaan ja lopettamaan muuttujamäärittelyn. Konfiguraa-
tio määrittelee sovellukselle tietokannan osoitteen rivillä 2 ja tietokannan salasanan
rivillä 3.

Listaus 3.5 Dynaaminen konfiguraatiotiedosto: config.j2

1 # Conf ig f i l e f o r Webapp
2 database_ur l : {{ database_ur l }}
3 database_password : {{ database_password }}

Konfiguraation käyttämät Jinja2-muuttujat tulevat sekä common.yml-muuttuja-
määrittelytiedostosta sekä salatusta passwords.yml-tiedostosta. Ansiblen muuttu-
jatiedosto common.yml on esitetty listauksessa 3.6. Ansible tukee konfiguraatioiden
salaamista AES-256-salausta [32] käyttäen, jolloin myös sensitiivisiä tietoja, kuten
tuotantoympäristöjen salasanoja, voidaan säilyttää versionhallinnassa [33].
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Listaus 3.6 Muuttujamäärittelytiedosto: common.yml

1 −−−
2 database_ur l : database . example . com

Ansiblen playbook-kuvaustiedosto yhdistää kohdejärjestelmän, muuttujat ja roolit
keskenään ja mahdollistaa Ansible-suorituksen ansible-playbook-komennolla. Listaus
3.7 kuvaa, kuinka ylläkuvattu kohdejärjestelmä, rooli ja muuttujat yhdistetään. Lis-
tauksen playbook-kuvaustiedoston suorituksen lopputuloksena kohdejärjestelmässä
osoitteessa 10.0.0.1 on tilassa, jonka listauksen 3.4 rooli määritteli.

Listaus 3.7 Ansible playbook-kuvaustiedosto: deploy-webapp.yml

1 −−−
2 − ho s t s : webapp
3 v a r s _ f i l e s :
4 − ” var s /common . yml”
5 − ” var s / s e c r e t / passwords . yml”
6 r o l e s :
7 − webapp

Ansible mahdollistaa Jinja2-muuttujien käyttämisen kaikissa tiedostoissa. Kohde-
järjestelmän kuvaustiedostoon voidaan määrittää muuttuja, joka kuvaa kohdeym-
päristöä, kuten environment ja antaa sille arvoja kehitys, testaus tai tuotanto. Jos
vars-hakemiston alle luotaisiin muuttujan arvoja vastaavat muuttujamäärittelytie-
dostot voitaisiin kullekin ympäristölle määritellä oma tietokantaosoite ja tietokan-
nan salasana antamalla playbook-kuvaustiedoston määrittelyyn riville 4 - “vars/en-
vironment.yml”. Tämä tekee Ansiblesta tehokkaan työkalun ympäristöjen välisten
muutoksien hallinnointiin.

3.3 Ohjelmistokehittäminen lokaalissa kehitysympäristössä

Ohjelmistokehittämisen aloittaminen lokaalissa kehitysympäristössä voi olla työ-
lästä, mikäli kehittäminen vaatii paljon asennettavia ohjelmistoriippuvuuksia sekä
työkaluja. Lokaalia ohjelmistokehittämistä helpottamaan on luotu Vagrant-työkalu.
Vagrant on virtuaalikoneita käyttävä työkalu, joka mahdollistaa kehitysympäristö-
jen asentamisen automatisoinnin sekä kehitysympäristön kuvauksen tallentamisen
versionhallintaan ja siten siirtämisen käyttäjältä toiselle toistettavasti. Vagrant on
avointa lähdekoodia ja sen pääkehittäjänä toimii HashiCorp-yritys [34][35].
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3.3.1 Vagrant-virtualisointityökalu

Vagrant pyrkii poistamaan kehittäjille tuttuja “toimii minun koneellani” -ongelmia,
eli sitä, että kehitysympäristöjen konfiguraatiot, kirjastot, merkistökoodaukset sekä
muut ohjelmiston ajamiseen vaadittavat vaatimukset ovat eri kehittäjillä eri tavoin
asetettuja. Vagrant tarjoaa siirrettävän ja toistettavan kehitysympäristön luomisen
yhdellä komennolla vagrant up. Vagrant käyttää Ruby-syntaksista tekstitiedostoa
kehitysympäristön luomiseen, minkä ansiosta kehitysympäristön kuvaus on mahdol-
lista tallentaa versioidusti versionhallintaan ja jakaa sitä kautta kaikille kehittäjille.
Vagrant helpottaa ohjelmistokehittäjien työtä tarjoamalla kaikille samanlaisen ym-
päristön kehitettävän ohjelmiston suorittamiseen. [17]

Vagrant-ympäristö mahdollistaa ylläpitohenkilöstölle vastaavan pääsyn testaamaan
ohjelmistotuotetta samassa ympäristössä, missä kehitys on tapahtunut ja samankal-
taisessa ympäristössä, jota tuotantoympäristö käyttää. Vagrant mahdollistaa tuo-
tantoympäristön mallintamisen lokaalisti virtuaalikoneilla, ja se tukee suosituimpia
konfiguraationhallintatyökaluja varustamisessa, kuten Ansible, Salt, Chef ja Puppet.
Tuki konfiguraationhallintatyökaluille mahdollistaa konfiguraatiomuutosten testaa-
misen lokaalisti, ennen kuin muutoksia suoritetaan tuotantoympäristöön. [17]

Vagrant mahdollistaa kehitysympäristön jakamisen etäyhteyden yli, jolloin loppu-
käyttäjää voitaisiin pyytää toistamaan esiintyvä ongelma etäyhteyden yli, jolloin
ylläpitäjä saisi nopeasti käsityksen ongelmasta ja asiakassuhde tiivistyisi, mikä voisi
edesauttaa tulevaisuuden myyntiä [3]. Vagrant mahdollistaa kehitettävän ohjelmis-
totuotteen tuotantoasennuksien tekemisen pilvipalveluntarjoajien infrastruktuuriin,
kuten Amazon Web Serviceen, mutta tätä tarkoitusta varten HashiCorp on kehit-
tänyt parempia avoimen lähdekoodin työkaluja, kuten TerraForm [36] ja Otto [37].

Vagrant pohjaa toimintansa virtuaalikoneiden hallinnoinnin automatisoinnille sekä
virtuaalikoneiden ominaisuuksien tekstipohjaiselle määrittämiselle. Vagrantin kans-
sa käytetään termejä isäntäkone (Host) ja vieraskone (Guest), joissa isäntäkoneella
tarkoitetaan käyttäjän omaa tietokonetta ja vieraskoneella Vagrantin luomaa vir-
tuaalikonetta, joka toimii isäntäkoneen tarjoaman virtualisointiympäristön pääl-
lä. Jotta Vagrant voi käynnistää virtuaalikoneen, se tarvitsee levykuvan (Vagrant
Box). Yleisessä tilanteessa Vagrantin kanssa käytetään pohjalevykuvia (Vagrant Ba-
se Box), jotka sisältävät tyypillisesti johonkin Linux-jakeluun pohjautuvan käyttö-
järjestelmän, kuten Ubuntun, ja käyttöjärjestelmään on asennettu vähimmäisvaati-
muksina tyypillisesti [35]:

• paketinhallintajärjestelmä
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• SSH-palvelin ja sille käyttäjä, jolla virtuaalikoneeseen voidaan yhdistää

• jokin konfiguraationhallintatyökalu, kuten Chef tai Puppet

• VirtualBox-virtualisointiympäristön lisäosat (Guest Additions).

Virtualisointiympäristön tarjoavia vaihtoehtoja (Provider) isäntäkoneella on Vir-
tualBox [38], joka on Vagrantin oletus ja VMWare. Muita virtualisoidun ympäristön
Vagrantille tarjoavia alustoja on KVM, Hyper-V, Amazon Web Services EC2 ja Doc-
ker [35]. Uusia virtualisointiympäristöjä voi lisätä Vagrantiin lisäosa-arkkitehtuurin
kautta (Plugins).

Jokainen Vagrantia käyttävä projekti tarvitsee vähintään yhden Vagrantfile-kuvaus-
tiedoston, jossa kuvataan, millaisia virtuaalikoneita halutaan käynnistää. Kuvaus-
tiedosto on Ruby-syntaksia ja voi sisältää kuvaukset usealle virtuaalikoneelle ker-
ralla. Minimaalisin Vagrantfile-kuvaustiedosto on esitetty listauksessa 3.8, joka on
generoitu uuden Vagrant-projektin luomiseen tarkoitetulla komennolla vagrant init
ubuntu/trusty64. Minimaalinen Vagrant-projektin luova komento ottaa parametrik-
seen Vagrantin pohjalevykuvan nimen. HashiCorp ylläpitää muun muassa Ubun-
tun pohjalevykuvia, joten Vagrant osaa ladata ubuntu/trusty64 nimen perusteella
HashiCorpin palvelimelta Ubuntu 14.04 Trusty Tahr -koodinimisen Linux-jakeluun
pohjautuvan pohjalevykuvan, ensimmäisen vagrant up-komennon yhteydessä.

Listaus 3.8 Vagrantfile: minimaalinen kuvaustiedosto

1 Vagrant . c o n f i g u r e ( 2 ) do | c o n f i g |
2 c o n f i g .vm. box = ”ubuntu/ t ru s ty64 ”
3 end

Listauksessa 3.9 on esitetty tyypillinen Vagrantfile-kuvaustiedosto, joka poikkeaa
minimaalisesta Vagrantfile-kuvaustiedostosta siten, että siihen on lisätty virtuaali-
koneen ominaisuuksia muokkaavia määrittelyitä.
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Listaus 3.9 Vagrantfile: virtuaaliympäristön kuvaustiedosto

1 VAGRANTFILE_API_VERSION = ”2”
2
3 Vagrant . c o n f i g u r e (VAGRANTFILE_API_VERSION) do | c o n f i g |
4
5 c o n f i g .vm. p rov id e r : v i r t u a l b o x do | vb |
6 vb . memory = ” 1024 ”
7 vb . gu i = true
8 end
9

10 c o n f i g .vm. box = ”ubuntu/ t ru s ty64 ”
11 c o n f i g .vm. box_url = ” http : // f i l e s . vagrantup . com/ p r e c i s e 6 4 . box”
12 c o n f i g .vm. hostname = ” development ”
13 c o n f i g .vm. network ” pr ivate_network ” , ip : ” 1 0 . 0 . 0 . 1 ”
14 c o n f i g .vm. network ” forwarded_port ” , gue s t : 8080 , host : 8080
15 c o n f i g .vm. synced_fo lde r ” . . / ” , ”/home/ vagrant / s r c ”
16 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” , path : ” p r o v i s i o n . sh ”
17 end

Vagrant on komentorivityökalu, jonka yleisimpiä komentoja ovat [17]:

• vagrant init : Luo uuden Vagrantfile-kuvaustiedoston.

• vagrant up : Käynnistää Vagrantfile-kuvaustiedoston mukaisen virtuaaliympä-
ristön.

• vagrant ssh : Muodostaa SSH-yhteyden käynnissä olevaan virtuaaliympäris-
töön.

• vagrant reload : Käynnistää virtuaaliympäristön uudelleen ja ottaa Vagrantfile-
kuvaustiedoston muokkaukset käyttöön, poislukien varustelijoiden muutokset.

• vagrant provision : Suorittaa virtuaaliympäristön varustelun.

• vagrant suspend : Tallentaa virtuaaliympäristön täydellisen tilan kovalevylle
ja keskeyttää virtuaaliympäristön suorituksen.

• vagrant halt : Sammuttaa virtuaaliympäristön.

• vagrant destroy : Tuhoaa virtuaaliympäristön kovalevyltä.
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Vagrantin komennot tulee antaa Vagrantfile-kuvaustiedoston sisältävässä hake-
mistossa tai sen alihakemistoissa. Vagrant valitsee ensimmäisen vastaantulevan
Vagrantfile-kuvaustiedoston, joka löytyy kuljettaessa hakemistopuuta ylöspäin [35].
Komennoista vagrant up toimii eri tavoin riippuen virtuaaliympäristön tilasta. En-
simmäisellä käynnistyskerralla vagrant up luo Vagrantfile-kuvaustiedoston hakemis-
toon piilohakemiston .vagrant/, joka sisältää viittaustiedoston pohjalevykuvasta luo-
tuun virtuaalikoneeseen. Lisäksi ensimmäisellä suorituksella vagrant up -komento
suorittaa kaikki Vagrantfile-kuvaustiedostossa määriteltyjen varustelijoiden määrit-
tämät asennukset. Jatkossa varustelijoiden uudelleen suorittaminen vaatii erillisen
vagrant provision-komennon suorittamista. Jos virtuaalikone on jo muodostettu,
mutta pois päältä, komentojen vagrant suspend tai vagrant halt seurauksena, ko-
mento vagrant up vain käynnistää virtuaalikoneen alkaen siitä tilasta, johon sam-
muttava komento on virtuaalikoneen jättänyt. Virtuaalikoneet vievät tyypillisesti
kovalevytallennustilaa vajaasta gigatavusta muutamaan gigatavuun. Komento va-
grant destroy poistaa kaikki Vagrantfile-kuvaustiedoston perusteella luodut virtuaa-
likoneet ja vapauttaa niiden varaaman kovalevytallennustilan.

Vagrantin pohjalevylevykuvat tarvitsevat useimmiten lisävarustelua. Varustamis-
ta varten Vagrant antaa määritellä varustamisen tapahtuvaksi kaikilla yleisimmil-
lä varustajilla (Provisioner). Yksinkertaisin ja vähiten riippuvuuksia vaativa tapa
on käyttää Shell-varustelijaa, jolle voi antaa parametriksi Shell-skriptitiedoston tai
suoritettavaksi halutut komennot suoraan Vagrantin kuvaustiedostoon. Varustelijoi-
den konfigurointi vaihtelee varustelijasta riippuen ja Vagrant hyödyntää varusteli-
jan käytäntöjä, kuten totuttua hakemistorakennetta varustelijan tiedostojen kanssa.
Listauksessa 3.10 on esitetty yleisiä varustelijoita Vagrantin kanssa käytettynä.
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Listaus 3.10 Yleiset varustajat Vagrantin kanssa

1 Vagrant . c o n f i g u r e ( ”2” ) do | c o n f i g |
2 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” , path : ” s c r i p t . sh ”
3
4 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” a n s i b l e ” do | a n s i b l e |
5 a n s i b l e . playbook = ” playbook . yml”
6 end
7
8 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” che f_so l o ” do | c h e f |
9 ch e f . add_recipe ” apache ”

10 end
11
12 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” puppet ”
13 end

Vagrant mahdollistaa VirtualBox -virtualisointiympäristön tarjoajan kautta hake-
mistojen jakamisen isäntä- ja vieraskoneen välillä. Vagrantfile-kuvaustiedosto voi-
daan tyypillisesti säilyttää versionhallinnan juuressa polussa vagrant/Vagrantfile.
Listauksessa 3.9 rivillä 15 muodostetaan hakemistojako isäntä- ja vieraskoneen vä-
lillä siten, että versionhallinnan juurihakemisto on käytettävissä virtuaaliympäris-
tössä vagrant-oletuskäyttäjän kotihakemistossa polussa /home/vagrant/src. [35]

Virtuaaliympäristön verkkoyhteyksiin liittyvät tyypillisimmät ominaisuudet mää-
ritellään listauksen 3.9 riveillä 12-14. Rivillä 12 asetettu virtuaaliympäristön nimi
(hostname) voidaan jättää asettamatta, mutta on käytännöllistä käyttää tunnistet-
ta, josta virtuaaliympäristön tunnistaa kehitysympäristöksi, kuten rivillä 12 on ase-
tettu. Virtuaaliympäristölle voidaan asettaa vapaasti mikä tahansa yksityinen IP-
osoite [40], sillä ehdolla, että asetettu IP-osoite ei mene päällekkäin samassa sisäver-
kossa olevien muiden yksityisten IP-osoitteiden kanssa. Vagrantin kanssa käytettä-
viä yksityisiä IP-osoitteita, jotka eivät menisi päällekkäin muiden yksityisten verkko-
jen kanssa, ei ole määritelty, joten päällekkäisyydet verkosta toiseen siirttäessä ovat
mahdollisia. Rivillä 13 yksityinen IP-osoite on asetettu staattiseen arvoon 10.0.0.1.
Yksityisten IP-osoitteiden lisäksi virtuaaliympäristölle voidaan määritellä julkinen
IP-osoite ja yksityinen tai julkinen IP-osoite voidaan määrittää käyttämällä auto-
maattista osoitteen hakua (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol[41]). Rivi
14 määrittää isäntäkoneen ja vieraskoneen välille muodostettavan SSH-tunneloinnin
porttiohjauksen. Listauksessa asetetaan liikenne isäntäkoneen TCP-portista 8080
(Transmission Control Protocol[42]) reitittymään vieraskoneen TCP-porttiin 8080.
Tällä tavoin voidaan avata vieraskoneen sisällä toimivia verkkopalveluita isäntäko-
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neen nähtäväksi. Konfiguraatiota lisäämällä porttiohjauksien lähde- ja kohde-IP-
osoitteita sekä protokollaa voidaan vaihtaa [35].

Virtuaaliympäristön virtuaalikoneelle on allokoitu muistia 1024 megatavua listauk-
sen 3.9 rivillä 6. Vastaavasti voitaisiin vaihtaa virtuaalikoneelle allokoitujen suoritti-
mien lukumäärää asettamalla arvo vb.cpu (oletus 1) [17]. Rivillä 7 määritellään, että
virtuaaliympäristö käynnistetään ikkunassa siten, että se se saa graafisen, ikkunoi-
dun ympäristön käytettäväkseen. Jos virtuaaliympäristöön ei ole asennettu graafista
käyttöliittymää, ei graafisen ympäristön käynnistämisellä saavuteta lisäetua.

Jos virtuaaliympäristön varustaminen kestää pitkään tai jos halutaan säilöä ym-
päristön tietty tila tulevaisuutta varten muuttumattomana, voidaan olemassa ole-
vasta Vagrant-virtuaaliympäristöstä muodostaa uusi pohjalevykuva. Listaus 3.11
esittää virtuaaliympäristön nimen asettaminen VirtualBox-virtualisointitarjoajalle.
Asetetun nimen perusteella olemassa oleva ympäristö voidaan paketoida uudeksi
muille jaettavaksi pohjalevykuvaksi komennolla vagrant package –base muokattu-
pohjalevykuva –output uusi-pohjalevykuva.box, joka luo uuden levykuvan olemassa
olevasta virtuaaliympäristöstä ja uusi levykuva muodostuu tiedostonimellä uusi-
pohjalevykuva.box. Vastaavasti kuin listauksen 3.9 rivillä 11 on asetettu pohjale-
vykuvan osoite, voitaisiin muokattua pohjalevykuvaa jakaa muille käyttäjille. [17]

Listaus 3.11 Virtuaaliympäristön nimen asettaminen

1 c o n f i g .vm. p rov id e r ” v i r t u a l b o x ” do | vb |
2 vb . name = ”muokattu−pohja levykuva ”
3 end

Pohjalevykuva on staattinen esitys sen muodostamishetken tilasta, joten ajan ku-
luessa siihen asennetut käyttöjärjestelmän ohjelmistopaketit päivittyvät ja näiden
päivitysten mukaan tuominen vaatii joko pohjalevykuvan päivittämistä käyttäjille
tai kunkin käyttäjän toimenpidettä ohjelmistopakettien päivittämiseen.

HashiCorp tarjoaa Vagrant Share -nimistä pilvipalvelua, jonka kautta kehitysympä-
ristönsä voi jakaa Vagrant-komentojen avulla käyttäjien välillä. Oletuksena Vagrant
Share jakaa virtuaaliympäristön TCP-portin 80, eli HTTP-protokollan oletuspor-
tin [43]. Vagrant Share luo tunnin voimassa olevan verkko-osoitteen, jonka kautta
muiden käyttäjien on mahdollista kokeilla virtuaaliympäristössä toimivaa verkkopal-
velua, jos heille on jaettu muodostettu verkko-osoite. Vagrant Share mahdollistaa
myös SSH-yhteyksien jakamisen virtuaaliympäristöön. [17]

Valmiita vapaasti käytettäviä pohjalevykuvia voi selata verkkosivuilla Vagrant Atlas
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-palvelussa. Valmiista valikoimasta löytyy useita eri Linux-jakeluita ja niiden eri
versioita. Osaan pohjelevykuvista on asennettu valmiiksi konfiguraationhallinnan
työkaluja, kuten Puppet tai Chef. [44]

3.3.2 Docker-säiliötyökalu

Docker on kevyt säiliö, joka voi suorittaa sovelluksia käyttöjärjestelmän päällä eris-
tettynä muista sovelluksista. Docker on avointa lähdekoodia, ja sen taustalla on
Docker-niminen yritys [18][45]. Dockerilla voidaan paketoida sovelluksia vastaavas-
ti kuin Vagrantilla, mutta Docker ei ole pohjaudu virtuaalikoneisiin. Docker eroaa
Vagrantista muun muassa seuraavin tavoin [45]:

• Docker-säiliöt ovat Vagrant-koneita pienempiä, koska ne eivät sisällä virtuaa-
likonetta

• Docker-säiliöt ovat suorituskykyisempiä muistin ja suorittimen käytöltään,
koska ne eivät sisällä virtualisoinnin vaatimaa abstraktiokerrosta

• Docker on kehittäjälähtöisempi ja tähtää siihen, että Docker-säiliöitä on help-
po testata, versioida ja julkaista.

Docker käyttää käyttöjärjestelmäytimen (engl. kernel) mekanismeja toisistaan
riippumattomien säiliöiden luomiseen. Dockeria tukeva käyttöjärjestelmäydin
löytyy Linux-, Solaris- ja FreeBSD-käyttöjärjestelmistä. Windows- ja OS X
-käyttöjärjestelmät ovat saamassa tuen Docker-säiliöille [46]. Dockerin säi-
liöt pohjautuvat Linux-ytimen cgroups-ositusmekanismiin [47] sekä namespaces-
nimiavaruusmekanismiin [48].

Docker muodostuu LXC:hen perustuvasta (LinuX Container) Docker-säiliöstä (Doc-
ker Container), Docker-levykuvista (Docker Image) ja Dockerfile-kuvaustiedostosta.
Docker-säiliö on hakemisto, joka sisältää kaikki yhden Dockeria käyttävän sovelluk-
sen tiedot. Docker-levykuvat ovat tallenteita tietyltä ajanhetkeltä olemassa olevista
Docker-säiliöistä tai jonkun käyttöjärjestelmän sisältäviä pohjalevykuvia (base ima-
ge). Dockerfile-kuvaustiedosto sisältää kuvauksen siitä, mitä Docker-säiliön sisään
asennetaan, kun Docker käynnistää säiliön. Listaus 3.12 sisältää esimerkin Mongo-
tietokannan [49] asentamisesta Docker-säiliöön. [18]
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Listaus 3.12 Dockerfile-kuvaustiedosto [18]

1 FROM ubuntu : l a t e s t
2 MAINTAINER Docker
3
4 RUN apt−key adv −−key s e r v e r \
5 hkp : // key s e r v e r . ubuntu . com :80 −−r e cv 7F0CEB10
6 RUN echo ”deb http : // repo . mongodb . org / apt /ubuntu \
7 ”$ ( l s b _ r e l e a s e −s c )”/ mongodb−org /3 . 0 m u l t i v e r s e ” | \
8 t e e / e t c / apt / s o u r c e s . l i s t . d/mongodb−org −3 .0 . l i s t
9 RUN apt−get update && apt−get i n s t a l l −y mongodb−org

10 RUN mkdir −p / data /db
11
12 EXPOSE 27017
13 ENTRYPOINT [ ” / usr / bin /mongod ” ]

Dockerfile-kuvaustiedoston rivillä 1 määritellään pohjalevykuvaksi Ubuntu-käyt-
töjärjestelmä, jota käytetään säiliön luomiseen. Pohjalevykuva ladataan Dockerin
palvelimilta. Rivit 4-10 suorittavat Mongo-tietokannan asennuksen Ubuntu-Linux-
jakelusta löytyvin komennoin. Rivi 12 määrittelee Docker-säiliöstä avattavan TCP-
portin, joka on Mongo-tietokannan oletusportti. Lopuksi rivillä 13 määritellään ko-
mento, joka käynnistää Mongo-tietokannan, kun Docker-säiliö käynnistetään.

Docker-säiliö on tarkoitettu suorittamaan yhtä tehtävää per säiliö. Kun Docker-
säiliöiden määrä kasvaa, niiden hallintaa voi helpottaa käyttämällä Docker Com-
pose -työkalua, joka automatisoi useiden Docker-säiliöiden hallinnoinnin Dockerfile-
kuvaustiedostojen ja YAML-pohjaisen docker-compose.yml-kuvaustiedoston perus-
teella. Kuvaustiedosto docker-compose.yml ryhmittelee ja yhdistelee Docker-säiliöt,
jonka jälkeen koko järjestelmän voi käynnistää yhdellä komennolla docker-compose
up. [50]

Docker Hub tarjoaa valmiita levykuvia, jotka sisältävät laajan valikoiman eri palve-
luita valmiiksi paketoituna Docker-säiliöön. Toisin kuin Vagrant Atlas -palvelussa,
Docker Hub sisältää käyttöjärjestelmälevykuvien lisäksi lukuisan joukon valmiita
palveluita, kuten MySQL, MongoDB, Postgres, Jenkins ja Wordpress. [51]

3.4 Infrastruktuurin kuvaaminen tuotantoympäristössä

Otto on Vagrantin kehittäjien kehittämä virtualisointi- ja kuvausjärjestelmä, joka
pyrkii yhtenäistämään tuotanto- ja kehitysympäristöjen kuvaukset ja tuomaan tuo-
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tantoasennustyökalut samaan järjestelmään. Kuten Vagrant, myös Otto on avointa
lähdekoodia [52]. Otto osaa luoda automaattisesti projektin lähdekoodia analysoi-
malla oikeanlaisen kehitysympäristön projektille olettamalla tyypillisen projektira-
kenteen käytetyn ohjelmointikielen perusteella. Otto on suunniteltu erityisesti mik-
ropalveluiden kehittämiseen ja hallintaan. Parannuksena Vagrantiin nähden Otto
osaa luoda sovelluskohtaisen konfiguraation, kun Vagrant luo pelkästään virtuaa-
likoneita kuvaavaan konfiguraation. Otto keskittyy helpottamaan toisistaan riip-
puvien mikropalveluiden hallintaa ja mahdollistaa tuotantoasennusten tekemisen
suoraan eri pilvipalveluntarjoajien järjestelmiin. Sisäisesti Otto käyttää Vagrantia
kehitysympäristön luomiseen ja TerraFormia tuotantoasennusten tekemiseen. [37]

TerraForm on myös HashiCorpin kehittämä avoimen lähdekoodin infrastruktuurin
kuvaustyökalu, joka pystyy tekemään tuotantoasennukset [39]. Terraformilla tehdyt
kuvaukset voi asentaa käyttöön muun muassa pilvipalveluissa Amazon Web Ser-
vices, Microsoft Azure, Heroku ja OpenStack sekä kymmenillä muilla pilvipalvelun-
tarjoajilla. Terraform mahdollistaa kuvaustiedostojen muutosten yhteydessä suori-
tussuunnitelman tekemisen, mikä kertoo, mitä muutoksia tuotantoympäristöön ta-
pahtuu, kun kuvaustiedoston muutoksille suoritetaan tuotantoasennus. Asennusten
nopeuttamiseksi Terraform laskee riippuvuusgraafin eri resurssien välille ja muokkaa
tai luo toisistaan riippumattomat resurssit rinnakkain. [36]

CloudFormation on Amazonin infrastruktuurin kuvaamiseen käytetty JSON-
syntaksia käyttävä kieli. Amazon on lisännyt syntaksiin funktioita esimerkiksi merk-
kijonojen käsittelyyn. CloudFormation-kuvauskielen on tarkoitus yksinkertaistaa
Amazon Web Services -palvelun resurssien kuvaamista ja mahdollistaa resurssien
luominen ennustettavasti ja toistettavasti. CloudFormation-kuvaustiedoston perus-
teella Amazon Web Serviceen syntyy joukko toisiinsa kytkettyjä resursseja (engl.
Stack) siten, että kukin kuvaustiedosto muodostaa oman joukkonsa. Päivitykset
kohdistetaan yhteen joukkoon kerrallaan ja CloudFormationin dokumentaatio mää-
rittelee, mitä resursseja on mahdollista päivittää ja mitkä aiheuttavat koko joukon
uudelleen luomisen. [53]
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4. VIRTUAALISEN KEHITYSYMPÄRISTÖN
LUOMINEN YLLÄPITOPROJEKTIIN

Tässä luvussa kuvataan, miten olemassa olevalle ylläpito-ohjelmistoprojektille ra-
kennettiin virtualisoitu kehitysympäristö. Luvussa kuvataan, millaisesta ohjelmis-
tosta on kyse, mikä kertoo, millaiset vaatimukset kehitysympäristölle täytyy aset-
taa. Kehitysympäristön kuvaaminen käyttäen Vagrant-teknologiaa ja virtuaalikonei-
ta esitellään todettujen vaatimusten pohjalta. Sovelluksen ohjelmistoriippuvuuksien
ja sovelluksen itsensä asentamiseen virtualisoituun kehitysympäristöön tarvittavat
vaiheet on toteutettu ja kuvattu Bash-skriptein. Luvussa luodaan katsaus tuotanto-
järjestelmässä käytettyyn Amazon Web Services -virtuaalipalvelinympäristöön EC2
[64] ja sen palveluihin sekä tuodaan esiin eroavuuksia virtualisoituun kehitysympä-
ristöön verrattuna.

4.1 Kuvaus ylläpidettävästä ohjelmistosta

Muutostyön kohteena oleva järjestelmä on asiakkaan käytössä oleva resurssienhal-
lintatuote, siihen liittyvät palvelininfrastruktuuri sekä asiakkaalle toteutetut julkiset
verkkosivut. Resurssienhallintatuotteesta on räätälöityjä versioita kahdelle eri asiak-
kaalle. Järjestelmää on ylläpidetty vuodesta 2009 alkaen. Resurssienhallintatuote on
pohjautuu Java 6 -teknologiaan ja Enterprise Java Beans -teknologian versioon 3
sekä Seam 2 -ohjelmistokehykseen. Resurssienhallintatuotteen sovelluspalvelimena
toimii JBoss Portal 2.7. Edustapalvelimena resurssienhallintatuote käyttää Apache
HTTP -palvelinta. Tietokantana resurssienhallintatuotteessa on Postgres 8.

Julkisten verkkosivujen toteutusteknologiana on OpenCMS 7 -sisällönhallintajärjes-
telmä. OpenCMS-sisällönhallintajärjestelmään on toteutettu Java- ja Java Server
Pages -toteutuksena kullekin asiakkaalle yksilölliset julkiset verkkosivut. OpenCMS-
sisällönhallintajärjestelmän vaatimana tietokantana toimii Postgres 8. Sovelluspal-
velimena OpenCMS-sisällönhallintajärjestelmälle toimii Apache Tomcat 6. Edusta-
palvelimena julkisille verkkosivuille toimii Apache HTTP -palvelin.

Kaikki yhteen asiakkaaseen liittyvät ohjelmistot on asennettu yhdelle fyysiselle pal-
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velimelle, jonka käyttöjärjestelmänä toimii CentOS 5.1. Molempia asiakkaita varten
oli hyväksymisitestausympäristöt ylläpitäjien omassa WMWare vCenter -virtuaali-
infraympäristössä. Virtuaalisessa vCenter-ympäristössä oli myös käytettävissä yh-
teiskäyttöinen jatkuvan integraation palvelin Jenkins. Sekä resurssienhallintatuot-
teeseen että sisällönhallintajärjestelmään toteutettujen komponenttien lähdekoodit
olivat sisäverkon palvelimelle asennetussa Subversion-versionhallintajärjestelmässä.
Salaisuuksien hallintaan projektilla oli versionhallintajärjestelmään tallennettuna
salattu Keepass-tiedosto, joka sisälsi salasanoja ja salausavaimia. Projektilla oli myös
käytössä Vagrant-virtuaalikehitysympäristö, mutta se ei vastannut tuotantoympä-
ristöä.

Tarve järjestelmään tehtäville muutoksille syntyi siitä, että järjestelmää pyörittä-
vien fyysisten palvelinten elinkaari oli päättymässä ja palvelimet piti saada ajet-
tua alas ja siirrettyä uusille palvelimille. Samalla nähtiin mahdollisuus parantaa
järjestelmää mahdollistamalla ketterämmät muutokset siirtämällä suoritusympäris-
tö virtuaalipalvelimille. Siirrolla tavoiteltiin myös helpotusta ylläpitoon, sillä vas-
tuu fyysisten palvelinten ylläpidosta saataisiin siirrettyä siihen erikoistuneille pilvi-
infrastruktuurin tarjoajille. Muutoksella haluttiin myös varautua tulevaisuudessa
aktiivisemmaksi muuttuvaan jatkokehitykseen ja sen helpottamiseen. Kehitystehtä-
vien oli myös huomattu olevan haastavia uusille projektiin tuleville henkilöille, sillä
yksiselitteistä kehitysympäristön pystytysohjetta ei ollut olemassa ja nuoremmilla
työntekijöille ei ollut vanhoista teknologioista paljoa kokemusta.

Muutosta päätettiin lähteä toteuttamaan kehitysympäristö edellä siten, että lokaa-
liin kehitysympäristöön tuotettaisiin nykyistä tuotantoympäristöä vastaava tilanne.

4.2 Tuotantoympäristön alkutilan kartoitus

Kuusi vuotta kestäneen ylläpidon aikana ylläpitohenkilöstö oli vaihtunut useita ker-
toja. Eri henkilöillä oli ollut käytössä erilaisia toimintatapoja ja osaa järjestelmään
tehdyistä muutoksista ei oltu dokumentoitu tai muutettu jokaiseen ympäristöön.
Tästä oli aiheutunut dokumentaation ja eri ympäristöjen tilan jatkuvaa erkanemis-
ta toisistaan.

Alkuun kartoitettiin ohjelmistoriippuvuudet, joita resurssienhallintatuote ja sisäl-
lönhallintajärjestelmä vaativat. Ohjelmistoriippuvuudet resurssienhallintatuotteelle
olivat:

• Oracle Java 6 [54]
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• Apache Maven 3 [55]

• Jboss Portal 2.7.2 [56]

• Apache HTTP 2 [57]

• Postgres 8 [58]

• CentOS 5.1 [59].

Julkiset verkkosivut vaativat seuraavat ohjelmistoriippuvuudet toimiakseen:

• Oracle Java 6

• Apache Maven 3

• OpenCMS 7 [60]

• Apache Tomcat 6 [61]

• Apache HTTP 2

• Postgres 8

• CentOS 5.1.

Ohjelmistoriippuvuuksia haluttiin päivittää, jotta voitaisiin käyttää ylläpidettyjä
versioita ja että ohjelmistoriippuvuuksien asennus helpottuisi, kun uudemman ver-
sion saattoi saada asennettua käyttöjärjestelmän paketinhallinnasta, mistä vanhoja
versioita ei välttämättä enää ollut saatavilla. JBoss Portal ei ole enää ylläpidetty
ohjelmistotuote, joten sitä ei voitu päivittää, eikä siitä voitu helposti vaihtaa toisiin
vastaaviin tuotteisiin sillä nykyinen resurssienhallintatuotteeseen tehty räätälöinti
vaati riippuvuutena juuri JBoss Portal -tuotteen. Aiemmista kokeiluista myös tie-
dettiin, että JBoss Portal ei ole yhteensopiva uudempien Java-versioiden kanssa.
Apache HTTP -palvelimesta tehtiin arvio, että voitaisiin tukeutua uusimpaan va-
litusta Linux-jakelusta löytyvään versioon. Postgres 8 päätettiin päivittää Postgres
9 -versioon sillä siitä ei nähty aiheutuvan ongelmia. CentOS 5.1 päätettiin päivit-
tää CentOS-jakelun versioon 6, sillä uudemmassa versiossa oli saatavilla paketinhal-
lintajärjestelmästä uudemmat päivitykset. OpenCMS-julkaisujärjestelmästä oli uu-
dempia versiota saatavilla, mutta sille tehdyt räätälöidyt moduulit tiedettiin olevan
yhteensopivia vain OpenCMS version 7 kanssa.
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Tuotantoympäristön tilan toistamiseen ei ollut kattavaa dokumentaatiota tai asen-
nusautomaatiota. Tuotantoympäristöön tehdyt konfiguraatiomuutokset oli selvitet-
tävä, jotta kehitysympäristöön ja uuteen tuotantoasennukseen pystyttäisiin tois-
tamaan vastaava ympäristö. Erojen löytämiseksi tuotanto- ja hyväksymistestaus-
ympäristöstä kopioitiin kaikki JBoss Portalin asennukseen liittyvät sekä OpenCMS
7 -sisällönhallintajärjestelmän asennukseen liittyvät hakemistot ja tiedostot. Ver-
tailun pohjana toimi kummankin tuotteen puhtaat muokkaamattomat asennuk-
set. Muokkaamattomia asennushakemistoja verrattiin kolmiaikaisella vertailulla
Meld-ohjelmistolla [62]. Kaikki poikkeamat tiedostoissa puhtaaseen asennukseen
verrattuna selvitettiin ja niiden tarpeellisuus arvioitiin olemassa olevan wiki-
dokumentaation, tehtävienhallintajärjestelmän ja entisten kehittäjien muistikuvien
perusteella.

Vertailuprosessi tuotti oikean pohjatason tuotantoympäristön konfiguraatioista.
Kullekin ympäristölle päätettiin tallentaa versionhallintajärjestelmään omat konfi-
guraatiotiedostonsa. Pohjatason perusteella luotiin versionhallintajärjestelmään kol-
me hakemistohaaraa, jotka sisälsivät pohjatasolla muokatut tiedostot. Ensimmäinen
haara oli tuotantoympäristölle (engl. prod), toinen hyväksymistestausympäristölle
(engl. staging) ja kolmas Vagrant-kehitysympäristölle (engl. vagrant). Listaukses-
sa 4.1 on esitetty yhden asiakkaan osalta hakemistorakenne, joka pohjatason kon-
figuraation monistamisesta ympäristöjen mukaan syntyi JBoss-Portalin asennusta
varten.

Listaus 4.1 Konfiguraatioiden jaottelu

1 jbos s−p o r t a l
2 |−− c o n f i g u r a t i o n
3 |    |−− customer1
4 |    |−− prod
5 |    |    |−− httpd
6 |    |    |−− j bo s s−p o r t a l
7 |    |−− s t a g i n g
8 |    |    |−− c e r t s
9 |    |    |−− httpd

10 |    |    |−− j bo s s−p o r t a l
11 |    |−− vagrant
12 |    |−− c e r t s
13 |    |−− httpd
14 |    |−− j bo s s−p o r t a l
15 |−− dep l oy_se t t i ng s
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Listauksen 4.1 cert-hakemistot sisältävät Apache HTTP -etupalvelimen käyttämät
salaussertifikaatit. Tuotantoympäristön sertifikaatteja ei tallennettu suoraan ver-
sionhallintaan tietoturvasyistä. Muissa ympäristöissä sertifikaatit olivat itse alle-
kirjoitettuja ja koska nämä ympäristöt eivät olleet julkisesti saatavilla, säilytettiin
näiden ympäristöjen sertifikaatteja suoraan versionhallinnassa. Hakemistossa httpd
ovat Apache HTTP -edustapalvelimen konfiguraatiot. Hakemisto deploy-settings si-
sältää Bash-skriptit, joilla yllälistatut konfiguraatiot pystyi asentamaan kuhunkin
ympäristöön yhdellä komennolla.

Vastaavasti OpenCMS-asennukselle tuotettiin ympäristöjen konfiguraatioille listaus-
ken 4.2 mukainen hakemistorakenne.

Listaus 4.2 OpenCMS-asennusskriptien hakemistorakenne

1 opencms
2 |−− c o n f i g u r a t i o n
3 |    |−− customer1
4 |    |−− prod
5 |    |    |−− httpd
6 |    |    |−− opencms
7 |    |    |−− tomcat
8 |    |−− s t a g i n g
9 |    |    |−− httpd

10 |    |    |−− opencms
11 |    |    |−− tomcat
12 |    |−− vagrant
13 |    |−− httpd
14 |    |−− opencms
15 |    |−− tomcat
16 |−− deploy
17 |    |−− packages
18 |    |−− modules
19 |−− dep l oy_se t t i ng s

JBoss Portalista poiketen, OpenCMS-sisällönhallintajärjestelmän moduulit oli tuo-
tettava Eclipse-koodieditorin lisäosan avulla eikä Maven-käännöksenä. Moduu-
lien asennusta varten listauksessa 4.2 on deploy-hakemisto, joka sisälsi Eclipse-
koodieditorilla tuotetut moduulit ja niiden asentamiseen eri ympäristöihin tarvitta-
vat skriptitiedostot [63].

Konfiguraatioista muodostuneen kokonaisuuden rakenne on esitetty listauksessa
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4.3. Listauksen environment-hakemistoon oli jaoteltu kehitysympäristö (dev) ja
hyväksymistestaus- sekä tuotantoympäristö (aws) erilleen, sillä vaikka pyrkimyk-
senä oli tuottaa mahdollisimman samanlaiset ympäristöt, käytännössä pieniä eroa-
vuuksia jäi, joita piti ottaa huomioon ohjelmistoriippuvuuksia asentaessa.

Listaus 4.3 Bash-pohjaisen konfiguraationhallinnan yleinen rakenne

1 |−− environment
2 |    |−− aws
3 |    |−− dev
4 |−− j bo s s−p o r t a l
5 |    |−− c o n f i g u r a t i o n
6 |    |−− dep l oy_se t t i ng s
7 |−− opencms
8 |−− c o n f i g u r a t i o n
9 |−− deploy

10 |−− dep l oy_se t t i ng s

Tulevaksi tuotantoympäristöksi valittiin Amazon Web Services EC2 [64]. Amazon
Web Services tarjoaa myös tietokantoja palveluna, mitä päätettiin hyödyntää uu-
dessa ympäristössä. Tietokannan irrottaminen tuotantopalvelimesta mahdollistaa
sovelluspalvelimen käynnistämisen ja skaalaamisen. Tietokantatuotteeksi valittiin
Postgres 9.3.3 Amazon Relation Data Services -palvelusta [65]. Kuvassa ?? on esi-
tetty eri palveluiden sijoittuminen eri ympäristöihin.

Kuvassa ?? vasemmassa reunassa on esitetty kehittäjän omalle koneelle asennettava
virtuaalikehitysympäristö. Keskellä on hyväksymistestausympäristö ja vastaavasti
oikealla tuotantoympäristö asennettuna Amazon Web Services -palveluun. Asennuk-
sissa tarvittavia suurikokoisia ohjelmistoriippuvuuksien binääritiedostoja säilytettiin
Amazon Web Services S3 -objektivarastossa [66], josta asennusskriptit hakivat asen-
nettavat binäärit kunkin ympäristön asennuksessa. Aiemmin binäärejä säilytettiin
sisäverkon levypalvelimella, mikä ei soveltunut hyvin pilvi-infrastruktuurin kans-
sa, sillä sisäverkkoon olisi pitänyt avata pääsy Amazon Web Services -palvelusta.
Kehitysympäristöä päätettiin yksinkertaistaa siten, että tietokanta asennettaisiin
samaan palvelimeen, missä JBoss Portal- ja OpenCMS-järjestelmiä suoritettiin.
Palvelimille sallittiin HTTP-liikenne porttiin TCP 80 julkisia verkkosivuja varten,
HTTPS-liikenne porttiin TCP 443 resurssienhallintatuotetta varten ja SSH-liikenne
porttiin 22 palvelinten asennuksia ja ylläpitoa varten.
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Kuva 4.1 Ympäristöt vasemmalta oikealle: Virtuaalinen kehitysympäristö kehittäjän ko-
neella, hyväksymistestausympäristö Amazon Web Services -palvelussa ja tuotantoympäristö
Amazon Web Services -palvelussa

4.3 Vagrantfile-kehitysympäristökuvaus

Virtuaalisen kehitysympäristön pohjaksi valittiin HashiCorpin Atlaksesta Vagran-
tille valmis Chef-konfiguraationhallintajärjestelmän kehittäjien tuottama CentOS 6
-pohjalevykuva. Vagrantfile-kuvaustiedosto luotiin komennolla

vagrant init chef/centos65

Vagrantin init-komento rakensi pohjan Vagrantfile-kuvaustiedostosta, johon täyden-
nettiin palvelininfrastruktuurin vaatimat muutokset. Palvelininfrastruktuurin ku-
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vaus on esitetty listauksessa 4.4. Rivit 6 ja 7 määrittelevät virtualisointijärjestel-
mäksi VirtualBox-virtualisoinnin ja virtuaalikoneen muistin määräksi 1024 megata-
vua. Rivit 9-12 ovat init-komennon tuottamia ja kertovat Vagrant-pohjalevykuvan
nimen ja verkko-osoitteen, josta Vagrantin ensimmäisen käynnistyksen yhteydes-
sä ladataan pohjalevykuva. Rivit 14-16 määrittelevät virtuaalipalvelimen verkkoyh-
teydet. Virtuaalipalvelimelle luodaan kaksi IP-osoitetta, sillä vastaava järjestely oli
käytössä tuotantoympäristössä asiakkaalla 1, ja tällä saatiin aikaan se, että asiak-
kaalle 1 pystyttiin tarjoamaan kaksi instanssia järjestelmästä samalla palvelimella.
Palvelimen nimeksi asetettiin dev, jotta komentoriviltä työskentelyssä olisi selkeä
nähdä, mihin ympäristöön on kirjautuneena. Rivit 18 ja 19 määrittelevät kehittä-
jän koneelta virtuaalikoneelle jaettavat hakemistot. Oletuksena Vagrant jakaa ha-
kemiston, joka sisältää Vagrantfile-kuvaustiedoston virtuaalikoneeseen hakemistoon
/vagrant. Rivillä 19 on lisätty versionhallinnan juurihakemisto jaetuksi virtuaaliko-
neeseen myuser-käyttäjän kotihakemistoon. Tämä mahdollisti sen, että virtuaaliko-
neen sisältä on mahdollista päästä kaikkiin samoihin versionhallinnan resursseihin
käsiksi kuin kehittäjän omalta koneelta.

Listaus 4.4 Vagrantfile-kuvaustiedosto virtualisoidun kehitysympäristön palvelin infra-
struktuurille

1 # −*− mode : ruby −*−
2 # v i : s e t f t=ruby :
3 VAGRANTFILE_API_VERSION = ”2”
4
5 Vagrant . c o n f i g u r e (VAGRANTFILE_API_VERSION) do | c o n f i g |
6 c o n f i g .vm. p rov id e r : v i r t u a l b o x do | vb |
7 vb . customize [ ”modifyvm” , : id , ”−−memory” , ” 1024 ” ]
8 end
9 c o n f i g .vm. box = ” che f / cento s65 ”

10 c o n f i g .vm. box_url =
11 ” ht tps : / / vagrantc loud . com/ che f / centos −6.5/\
12 v e r s i o n /1/ p rov id e r / v i r t u a l b o x . box”
13
14 c o n f i g .vm. hostname = ” dev ”
15 c o n f i g .vm. network : pr ivate_network , ip : ” 1 0 . 0 . 8 . 1 0 0 ”
16 c o n f i g .vm. network : pr ivate_network , ip : ” 1 0 . 0 . 8 . 1 0 1 ”
17
18 c o n f i g .vm. synced_fo lde r ” . ” , ”/ vagrant ”
19 c o n f i g .vm. synced_fo lde r ” . . / . . / . . / . . / ” , ”/home/myuser/ s r c ”
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Listauksessa 4.5 on esitetty Vagrantfile-kuvaustiedostoon lisätyt shell-varustajat.
Skriptitiedostossa common.sh on yhtenevät osuudet virtualisoidun kehitysympäris-
tön ja Amazon Web Services -palvelussa suoritettavien ympäristöjen välillä. Skrip-
ti mm. luo myuser-käyttäjän ja asettaa aikavyöhykkeet sekä merkistökoodaukset.
Skriptitiedosto provision.sh sisältää virtualisoidulle kehitysympärisitölle erikoistu-
neet komennot. Erottavana tekijänä virtualisoidussa kehitysympäristössä oli, että
Postgres-tietokanta asennettiin saman palvelimen sisälle kuin muutkin ohjelmistot.
Lisäksi virtualisoituun kehitysympäristöön asennettiin Java-ohjelmistojen käännös-
työkalu Maven 3.

Listaus 4.5 Vagrantfile-kuvaustiedosto: perusasennukset

1 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” , path : ” . . / common . sh ”
2 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” , path : ” p r o v i s i o n . sh ”

Listaus 4.6 esittää siivousoperaation, jossa rivillä 2 ja 3 poistetaan vanhat virtuaa-
lipalvelimelle kopioidut tiedostot, jotta varmistutaan, ettei mitään vanhoja resurs-
seja ole muokattu käsin, kun varustaminen alkaa. Rivillä 4 ja 5 asetetaan käyttäjän
myuser kotihakemisto kaikille käyttäjille avoimeksi, sillä Vagrantin varustaminen
tapahtuu vagrant-käyttäjällä. Riveillä 6-9 varustamiseen vaaditut tiedostot kopioi-
daan virtuaalipalvelimelle ja niiden omistajaksi asetetaan myuser-käyttäjä. Rivit
10-13 poistavat vanhan JBoss-Portal-asennuksen, jotta varustaminen voidaan ajaa
puhtaalta pöydältä uudestaan samalle virtuaalipalvelimelle.

Listaus 4.6 Vagrantfile-kuvaustiedosto: siivous ja resurssien kopiointi

1
2 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” ,
3 i n l i n e : ”rm −r f /home/myuser/ i n s t a l l a t i o n ”
4 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” ,
5 i n l i n e : ”chmod 777 /home/myuser ”
6 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” f i l e ” ,
7 sou r c e : ” . . / . . / . . / i n s t a l l a t i o n ” ,
8 d e s t i n a t i o n : ”/home/myuser/”
9 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” ,

10 i n l i n e : ”chown myuser : myuser −R /home/myuser ”
11 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” ,
12 i n l i n e : ” runuse r − l myuser −c
13 ’ cd /home/myuser/ i n s t a l l a t i o n / jbos s−p o r t a l / ;
14 bash u n i n s t a l l . sh ’ ”
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Virtuaalipalvelin varustetaan listauksessa 4.7 esitetyllä tavalla. Riveillä 1-4 virtuaa-
lipalvelimelle asennetaan JBoss-Portal. Rivillä 4 run_install.sh-komento ottaa pa-
rametrikseen asiakkaan nimen ja ympäristön, johon asennusta ollaan suorittamassa.
Rivit 5-10 luovat JBoss Portal -tuotteelle tehtyjen räätälöintien vaatimat tietokan-
tataulut ja tietokantasekvenssit.

Listaus 4.7 Vagrantfile-kuvaustiedosto: varustaminen

1 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” ,
2 i n l i n e : ” runuse r − l myuser −c
3 ’ cd /home/myuser/ i n s t a l l a t i o n / jbos s−p o r t a l / ;
4 bash r u n _ i n s t a l l . sh customer1 vagrant ’ ”
5 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” ,
6 i n l i n e : ” runuse r − l myuser −c ’ p sq l − f \
7 /home/myuser/ i n s t a l l a t i o n / c r e a t e _ t a b l e s . s q l ’ ”
8 c o n f i g .vm. p r o v i s i o n ” s h e l l ” ,
9 i n l i n e : ” runuse r − l myuser −c ’ p sq l − f \

10 /home/myuser/ i n s t a l l a t i o n / update_sequences . s q l ’ ”

Olemassa olevassa tuotantoympäristössä käyttäjänimenä oli käytetty nimeä myuser.
Koska monet dokumentoiduista komennoista oletti tämän käyttäjänimen, haluttiin
virheiden välttämiseksi käyttää samaa nimeä jatkossakin. Kirjautuminen virtua-
lisoituun kehitysympäristöön komennolla vagrant ssh käyttää oletuksena vagrant-
nimistä käyttäjätunnusta. Virtualisoituun kehitysympäristöön oli varustamisen ai-
kana luotu myuser-käyttäjä. Komento vagrant ssh saatiin käyttämään uutta käyt-
täjää lisäämällä Vagrantfile-kuvaustiedostoon määrittely listauksen 4.8 mukaisesti.

Listaus 4.8 Vagrantfile-kuvaustiedosto: SSH-käyttäjä

1 c o n f i g . s sh . username = ” myuser ”
2 end

Listaukset 4.4 - 4.8 esittävät käytetyn Vagrantfile-kuvaustiedoston kokonaisuudes-
saan.

Virtuaalisen kehitysympäristön varustaminen OpenCMS-julkaisujärjestelmällä oli
haasteellista, sillä asennus oli tarkoitettu tehtäväksi verkkolomakepohjaisen asen-
nusohjelman avulla. Takaisinmallintamalla asennusohjelman toimintaa OpenCMS-
julkaisujärjestelmä oli mahdollista asentaa automaattisesti skriptitiedostojen avul-
la. OpenCMS-julkaisujärjestelmän asennus päätettiin kuitenkin jättää ensimmäi-
sessä vaiheessa pois virtualisoidun kehitysympäristön automaattisesta varustami-



4.4. Tuotantoonvientiskriptien kirjoittaminen 35

sesta. OpenCMS-julkaisujärjestelmään räätälöityjen moduulien kehittäminen vaati
OpenCMS Module Developer -lisäosan Eclipse-koodieditoriin [67]. Kehitystyön hel-
pottamiseksi kokeiltiin Eclipsen ja OpenCMS Module Developerin asentamista val-
miiksi virtualisoituun kehitysympäristöön. Tämä vaati graafisen työpöydän asenta-
mista virtualisoituun kehitysympäristöön. Graafisten kehitystyökalujen asennusten
automatisointi jätettiin kuitenkin ensimmäisestä vaiheesta pois.

4.4 Tuotantoonvientiskriptien kirjoittaminen

JBoss Portal -tuotteelle räätälöidyn ratkaisun toteutusteknologiana oli Java 6 En-
terprise Edition, Enterprise Java Beans 3 ja Seam 2. Projektin käännös tapahtui
Maven 3 -työkalulla. Projektista saatiin tuotettua kehitysympäristöön asennettavat
artifaktit komennolla

mvn clean install -Pcustomer1,vagrant

ja vastaavasti komennolla

mvn clean install -Pcustomer1,prod

mikäli haluttiin tuottaa tuotantoympäristöön sopivat binäärit.

Asennuksien yhteydessä useita tiedostoja oli kopioitava palvelimelle oikeisiin hake-
mistoihin. Tämä automatisoitiin Bash-skriptillä, jota käyttämällä asennukset pys-
tyttiin tekemään samalla tavalla kaikkiin ympäristöihin.

4.5 Hyväksymistestaus- ja tuotantoympäristön kuvaukset

Hyväksymistestaus- ja tuotantoympäristö rakennettiin Amazon Web Services -pilvi-
infrastruktuurin päälle. Vagrantfile-kuvaustiedostolla kuvattiin virtualisoidun ke-
hitysympäristön palvelininfrastruktuuri ja sen varustaminen. Amazon Web Ser-
viceen palvelininfrastruktuuri ja tietokanta kuvattiin Amazon Cloud Formation -
kuvauksina.

Vagrantfile-kuvauksessa ollutta sovelluspalvelinta vastaavan tuotantopalvelimen
Cloud Formation -kuvaus on esitetty listauksessa 4.9. Rivillä 5 on määritelty, et-
tä palvelin luodaan EU-alueelle. Rivit 7-14 määrittelevät palvelimelle allokoitavan
kovalevyn. Rivillä 18 määritellään käytettävä palvelimen tyyppi. Palvelimen tyyppi
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määrää kuinka paljon muistia, prosessointitehoa ja verkkoliikennekapasiteettia pal-
velimelle allokoidaan. Palvelimen hinta määräytyy instanssityypin mukaan. Rivillä
21-22 määritellään käytettävä pohjalevykuva. Pohjalevykuvaksi valittiin Amazonin
ylläpitämä RedHat Linuxiin pohjautuva Linux-jakelu, jotta kehitysympäristö ja tuo-
tantoympäristö olisivat mahdollismman lähellä toisiaan.

Listaus 4.9 cf-webserver

1 ”WebAppServer” : {
2 ”Type” : ”AWS: : EC2 : : I n s t anc e ” ,
3 ” P r o p e r t i e s ” : {
4 ”KeyName” : { ” Ref ” : ”KeyName” } ,
5 ” A v a i l a b i l i t y Z o n e ” : ”eu−west−1a ” ,
6 ” I a m I n s t a n c e P r o f i l e ” : { ” Ref ” : ” WebAppIamProfile ” } ,
7 ” BlockDeviceMappings ” : [ {
8 ”DeviceName” : ”/ dev/ sda1 ” ,
9 ”Ebs” : {

10 ”VolumeType” : ” gp2 ” ,
11 ” DeleteOnTermination ” : ” t rue ” ,
12 ” VolumeSize ” : ”16”
13 }
14 } ] ,
15 ” InstanceType ” : ”m3 . l a r g e ” ,
16 ” Secur i tyGroupIds ” : [ { ” Ref ” : ” DatabaseSecur i ty ” } ,\
17 { ” Ref ” : ” WebAppSecurity ” } ] ,
18 ” ImageId ” : { ”Fn : : FindInMap” : [ ”RegionMap ” , \
19 { ” Ref ” : ”AWS: : Region ” } , ”AMI” ] } ,

Hyväksymistestaus- ja tuotantoympäristön varustaminen on esitetty listaukses-
sa 4.10. Varustaminen tapahtuu Cloud Formation -kuvauksissa Base64-koodatulla
Bash-skriptillä. Skripti hakee riveillä 6-10 Amazonin S3 -objektivarastosta (esitetty
myös kuvassa ??) skriptitiedostot common.sh ja provision.sh vastaavasti kuin vir-
tuaalisen kehitysympäristön varustamisessa tehtiin ja suorittaa skriptit palvelimen
käynnistyessä.
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Listaus 4.10 cf-webserver

1 ” UserData ” : {
2 ”Fn : : Base64 ” : {
3 ”Fn : : Jo in ” : [
4 ”\n ” ,
5 [
6 ”#!/ bin / bash ” ,
7 ”aws s3 cp s3 : // s3−bucket /common . sh common . sh ” ,
8 ” bash common . sh ” ,
9 ”aws s3 cp s3 : // s3−bucket / p r o v i s i o n . sh p r o v i s i o n . sh ” ,

10 ” bash p r o v i s i o n . sh ”
11 ]
12 ]
13 }
14 }
15 }

Listaukset 4.9 ja 4.10 kuvaavat käytetyn Cloud Formation -kuvaustiedoston koko-
naisuudessaan.
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5. VIRTUAALISEN KEHITYSYMPÄRISTÖN
ARVIOINTI

Luvun alussa pohditaan, mitä voidaan pitää onnistumisena virtuaalisen kehity-
sympäristön luomisessa. Seuraavaksi esitellään havaitut ongelmat virtuaalisen ke-
hitysympäristön kuvaamisessa ja käytössä. Ongelmiin esitetään ratkaisuja Bash-
skriptejä parantamalla ja konfiguraationhallintatyökalun Ansiblen käyttöönotolla.
Luvun lopussa pohditaan tuotettua virtuaalista kehitysympäristöä luvussa 2 esi-
tettyjen haasteiden pohjalta. Lisäksi luvussa pohditaan, kuinka hyvin Vagrant-
virtualisointiympäristö soveltui korvaamaan Amazon EC2 -ympäristön.

5.1 Onnistumiset

Projektin arvioitiin saaneen hyötyä virtuaalisen kehitysympäristön rakentamisesta
ja sen tuottamiseksi vaadituista toimenpiteistä. Hyötyä tunnistettiin tulleen ainakin
seuraavista asioista:

• Dokumentaatio muuttui toistettavaksi koodiksi.

• Vuosien varrella tehdyille dokumentoimattomille muutoksille löydettiin syyt.

• Sovellus pystyttiin asentamaan pilveen vastaavin menetelmin.

• Tuotantoasennusta voitiin testata lokaalisti.

• Ympäristöjen eroavuudet vähenivät.

• Skriptauksen ansiosta tuotantoonviennit pystyttiin kytkemään jatkuvan tuo-
tantoonviennin palvelimeen.

• Kehittäjät saivat yhtenäisen kehitysympäristön.

• Uusien kehittäjien mukaantulo helpottui.
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Virtualisoidun kehitysympäristön tehokkaan käytön vaatimuksena on, että kaikki
ympäristön asentamiseen liittyvät tiedot ovat tallennettuna versionhallintaan ja et-
tä ympäristö asentuu automaattisesti. Jotta kaiken ympäristön asentamiseen tarvit-
tavan tiedon sai tallennettua versionhallintaan ja asennuksen automatisoitua, piti
dokumentaation muuttua erinäisistä dokumenteista eri järjestelmissä konfiguraatio-
ja skriptititedostoiksi versionhallinnassa. Projekti sai tästä kokonaisuudessaan hyö-
tyä, sillä vastaavaa ei entuudestaan ollut olemassa, vaan dokumentaatio oli hajau-
tunut wiki-sivustolle ja tehtävienhallintajärjestelmään. Osa ympäristöihin tehdyistä
konfiguraatiomuutoksista oli dokumentoimatta ja ne oli selvitettävä tuotanto- ja hy-
väksymistestauspalvelimia tutkimalla. Samalla sovelluksen konfiguraatioon tehdyille
dokumentoimattomille muutoksille etsittiin ja dokumentoitiin syyt.

Virtualisoitua kehitysympäristöä rakentaessa ympäristön pystytyksen automaatio
tuli kerta toisensa jälkeen toistetuksi. Virtualisoidussa kehitysympäristössä ympä-
ristön pystyttäminen on nopea toimenpide, joten automaatiota oli helppo testata
useita kertoja puhtaalta pöydältä. Lukuisten virtualisoidun kehitysympäristön pys-
tytysten jälkeen automaatio oli sillä tasolla, että tuotantoympäristö pystyttiin raken-
tamaan samaa automaatiota käyttäen. Samalla automaatiolla asennetuista ympäris-
töistä tuli toistensa kopioita, joihin oli tehty vain ympäristölle välttämättömät poik-
keavuudet. Virtualisoidun kehitysympäristön kehityksen aikana rakennetuin skrip-
tein pystyttiin automatisoimaan sovelluksen tuotantoasennukset kytkemällä samat
skriptit käyttöön jatkuvan integraation ja tuotantoonviennin palvelimeen Jenkin-
siin. Hyväksymistestausympäristö kytkettiin tähän automatiikkaan siten, että jo-
kainen muutos versionhallintaan käynnisti sovelluksen käännöksen ja asennuksen
hyväksymistestausympäristöön.

Lopputuloksena syntyi versionhallintaan tallennettu Vagrantfile-kuvaustiedosto ja
kehitysympäristön rakentamiseen tarvittavat konfiguraatio- ja skriptitiedostot. Tä-
män ansiosta kehittäjä pystyi yhdellä komennolla rakentamaan virtualisoidun kehi-
tysympäristön käyttäen versionhallintaan tallennettuja sen hetkisiä skripti- ja kon-
figuraatiotiedostoja.

5.2 Virtualisoidun kehitysympäristön ongelmat ja niiden ratkai-
sut

Vagrant-teknologiaan suoraan liittyvät suurimmat kohdatut ongelmat olivat:

• Isäntäkoneen käyttöjärjestelmävaihtoehtojen erityistarpeiden huomioiminen.

• Pohjalevykuvan vanheneminen.
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• Virtualisoidun kehitysympäristön käyttö versionhallinnan eri haaroissa.

• Pohjalevykuvan käyttöjärjestelmän yhteensovittaminen tuotantoympäristön
käyttöjärjestelmään.

Vagrant-pohjaisessa virtualisoidussa kehitysympäristössä on helppo toteuttaa yh-
tenäisesti virtuaalikoneen sisällä tapahtuvat operaatiot. Haasteita syntyy, kun vir-
tuaalikone joutuu riippumaan jostakin isäntäkoneen tarjoamasta resurssista. Ha-
kemistojen jakaminen isäntäkoneen ja virtuaalikoneen välillä eri käyttöjärjestel-
missä aiheutti eniten ongelmia. Virtualisoidun kehitysympäristön rakentamisen al-
kuvaiheessa Vagrant ja VirtualBox sisälsivät virheitä hakemistojen jakamisessa
Windows-isäntäympäristöstä ja jakaminen saattoi mennä rikki päivitysten yhteydes-
sä. Jaettujen hakemistojen tiedosto-oikeudet aiheuttivat myös ongelmia. Windows-
käyttöjärjestelmän isäntäkoneissa hakemistot ja tiedostot jaetaan virtuaalikonee-
seen oletuksena siten, että kaikilla tiedostoilla on suoritusoikeus asetettuna. Tämä
ongelma realisoitui myöhemmässä vaiheessa Ansiblea käyttäessä, kun Ansible oletti
kaikkien suoritettavien tiedostojen olevan suoritettavia ja päätyi virhetilanteeseen
yrittäessään suorittaa konfiguraatiotiedostoja. Virtualisoitu kehitysympäristö toimii
luotettavasti vain niillä käyttöjärjestelmillä, joilla ylläpitäjät sitä aktiivisesti käyt-
tävät.

Virtuaalikoneeseen luodut verkkolaitteet aiheuttivat Windows-käyttäjillä alkuun on-
gelmia, joihin Linux- tai Mac OSX -pohjaisissa isäntäkoneissa ei törmätty. Windows-
käyttäjiltä vaadittiin ylikäyttäjän oikeuksia osaan virtuaalisten verkkolaitteiden
kanssa suoritettaviin operaatioihin, mikä vaati että VirtualBoxille oli annettava riit-
tävät suoritusoikeudet. Virtuaalikoneelle annetut yksityiset IP-osoitteet saattoivat
aiheuttaa ongelmia, jos isäntäkoneen oma sisäverkko muuttui ja meni päällekkäin
virtuaalikoneen sisäisten IP-osoitteiden kanssa. Virtuaalikoneiden kanssa käytettä-
viin sisäverkon yksityisten IP-osoitteiden jaotteluun ei ole olemassa käytäntöjä, jolla
voisi varmistaa, että allokoidut yksityiset IP-osoitteet eivät mene päällekkäin isän-
täkoneen verkon kanssa. Virtuaalikoneelle täytyy allokoida yksityiset IP-osoitteet
koettaen välttää yleisimpiä sisäverkon osoiteavaruuksia.

Pohjalevykuva tarvitsee sisälleen VirtualBox Guest Additions -asennuksen, jot-
ta isäntä- ja virtuaalikoneen välillä voidaan välittää isäntäkoneen resursseja, ku-
ten levyjakoja. VirtualBox Guest Additions on riippuvainen virtualisointiympä-
ristö VirtualBoxin versiosta. Vagrant sisältää lisäosan, joka pyrkii päivittämään
pohjalevykuvasta tehdyn virtualisoidun kehitysympäristön VirtualBox Guest Ad-
ditions -asennuksen aina havaitessaan VirtualBoxin päivittyneen. Kaikki Virtual-
Box Guest Additions -päivitykset eivät ole taaksepäin yhteensopivia ja ympäris-
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tön kanssa törmättiin ongelmaan, jossa pohjalevykuvan Linux-ydin oli liian van-
ha, jotta sille voitaisiin asentaa uusin VirtualBox Guest Additions. Tästä aiheu-
tui, että levyjaot isäntä- ja virtuaalikoneen välillä menivät rikki ja virtualisoidun
kehitysympäristön varustaminen ei onnistunut. Ongelma ratkaistiin päivittämällä
pohjalevykuvan Linux-ydin ja paketoimalla päivityksestä uusi pohjalevykuva, jo-
ka jaettiin verkon kautta kehittäjille automaattisesti määrittelemällä Vagrantfile-
kuvaustiedostoon päivitetyn pohjalevykuvan verkko-osoite.

Virtualisoidun kehitysympäristön käyttö versionhallintakäytäntöjen kans-
sa aiheutti haasteita kehittäjille. Projektin alussa käytössä oli Subversion-
versionhallintajärjestelmä. Käytäntönä oli luoda oma versionhallinnan haara
kullekin uudelle ominaisuudelle. Subversion-versionhallintajärjestelmässä tämä
tarkoittaa uutta hakemistoa tiedostojärjestelmässä, joka sisältää lähdehaaras-
ta kopioidut tiedostot. Vagrant ylläpitää tietoa käytössä olevasta VirtualBox-
virtualisointiympäristöstä Vagrantfile-kuvaustiedoston kanssa samassa hakemistos-
sa olevassa piilohakemistossa .vagrant/. Koska hakemiston sisältö on dynaamista ja
sidottua kehittäjän omaan koneeseen, ei sitä ole mielekästä lisätä versionhallintaan.
Vagrantin kuvaushakemisto oli siis asetettu listalle, jonka versionhallintajärjes-
telmä jättää huomiotta. Tästä seurasi, että uudelle ominaisuudelle perustettuun
versionhallinnan haaraan ei tullut mukana olemassa olevaa virtualisoitua kehitysym-
päristöä. Lyhytkestoisten korjausten ajaksi ei ollut aina mielekästä rakentaa uutta
virtualisoitua kehitysympäristöä, joten ongelma ratkaistiin kopioimalla olemas-
sa olevasta .vagrant/ -hakemistosta tarvittavat tiedostot uuteen versionhallinnan
haaraan, jotta voitiin käyttää samaa ympäristöä.

Myöhemmin projektissa siirryttiin käyttämään Git-versionhallintajärjestelmää, jos-
sa vastaavaa ongelmaa ei ole, vaan kaikki versionhallinnan haarat käyttävät samaa
virtualisoitua kehitysympäristöä. Tämä ei ole kaikissa tilanteissa haluttua, jos ha-
lutaan käyttää erilaista ympäristöä eri versionhallinnan haaroissa. Tästä ei toistai-
seksi ollut aiheutunut niin suurta ongelmaa, että sillä olisi etsitty ratkaisua. Git-
versionhallintajärjestelmä aiheutti ongelman myöhemmässä vaiheessa käytettyihin
Ansible-varustamisiin, sillä oletuksena Git muokkaa tiedostojen rivinvaihtomerkit
isäntäkoneen oletusrivinvaihtomerkiksi. Tämä rikkoi virtualisoidun kehitysympäris-
tön sisällä käytetyt Ansible Vault -salaustiedostot Windows-isäntäkoneilla, jotka
käyttävät Linux- ja Mac OSX -pohjaisista käyttöjärjestelmistä poiketen erilaista
rivinvaihtomerkkiä. Ratkaisuna Git-versionhallintajärjestelmään luotiin .gitattribu-
tes-tiedosto, joka kuvasi oletustoiminnan siten, ettei virtualisoituun kehitysympä-
ristöön päässyt Windows-käyttöjärjestelmän rivinvaihtomerkkejä.
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Virtualisoidun kehitysympäristön pohjalevykuvan käyttöjärjestelmäksi tulisi vali-
ta tuotantoympäristöä vastaava käyttöjärjestelmä. Projektissa haluttiin aluksi saa-
da vanha ympäristö monistettua ennen kuin suuria muutoksia tehtäisiin. Vanhas-
sa tuotantoympäristössä oli käytössä CentOS 5. CentOS 5 -Linux-jakelun tuki oli
kuitenkin päättynyt, joten CentOS päivitettiin versioon 6. Tuotantoympäristö oli
päätetty perustaa Amazon Web Services -pilvialustalle, jolla ei kuitenkaan ollut
suoraan CentOS 6 -vaihtoehtoa virtuaalipalvelinten käyttöjärjestelmäksi päätöksen
tekohetkellä. Lähinnä CentOS-Linux-jakelua olisi ollut RedHat Enterprise -Linux-
jakelu. Amazon tarjoaa omaa RedHat Enterprise -Linux-jakeluun perustuvaa jake-
luaan, joka on kustannuksiltaan lähes kymmenesosa verrattuna RedHat Enterprise
-Linux-jakeluun. Eroavuudet aiheuttivat ongelmia palvelinten varustamisessa, jossa
käyttöjärjestelmän paketinhallinnassa oletettiin olevan tietyt varustamisessa vaa-
ditut sovellukset. Ongelma ratkaistiin lisäämällä varustamiseen vaihe, joka lisäsi
ongelmallisille sovelluksille lähdejärjestelmän paketinhallintajärjestelmään. Lähim-
mäksi toisiaan vastaavat ympäristöt olisi saanut käyttämällä Ubuntu-Linux-jakelua,
joka on saatavilla ilman lisenssimaksuja sekä virtualisoituun kehitysympäristöön et-
tä Amazon Web Services -pilvialustalle Myöhemmin myös CentOS-Linux-jakelusta
olisi ollut sopivat versiot saatavilla molempiin ympäristöihin.

Teknologiasta riippumaton haaste oli saada kehittäjät sitoutettua malliin, jossa
kaikki järjestelmään halutut muutokset tehdään versionhallinnassa säilytettäviin
konfiguraatio- ja skriptitiedostoihin, eikä suoraan virtualisoituun kehitysympäris-
töpalvelimeen tai tuotantopalvelimiin. Virtualisoidun kehitysympäristön pystytys
pitäisi saada niin suoraviivaiseksi ja nopeaksi, että kehittäjät eivät epäröisi tuho-
ta ympäristöään esimerkiksi eri ylläpitotehtävien välissä. Tällöin tuotantoautomaa-
tio tulisi testattua usein ja kehittäjien ajatusmalli ohjautuisi siihen, ettei palve-
limiin tehdä suodaan muutoksia. Virtualisoidun kehitysympäristön pystytystä ei
kuitenkaan saatu näin hyvälle tasolle ensimmäisessä vaiheessa. Virtualisoidun ke-
hitysympäristön pystytystä nopeutettiin muun muassa sillä, että resurssienhallin-
tatuotteen kehittämisen vaatimat Java-riippuvuudet, jotka tavallisesti haettaisiin
Maven-käännöstyökalun toimesta, paketoitiin mukaan pohjalevykuvan varustami-
seen, mikä nopeutti huomattavasti virtualisoidun kehitysympäristön pystytystä.
Java-riippuvuuksien paketointi ei kuitenkaan vielä yksin riittänyt vaan virtualisoi-
dun kehitysympäristön varustamiseen vaadittiin parannuksia.

5.3 Varustamisen ongelmat, ratkaisut ja jatkokehitys

Varustamisessa käytettiin Bash-skriptejä. Ympäristöjen eroavuuksien ja dokumen-
toimattomien muutosten takia Bash-skriptien ajateltiin sopivan parhaiten tilantee-
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seen, jossa tuotantoympäristö piti saada toistettua sellaisenaan kuin se vuosien saa-
tossa oli muovautunut. Myös iso osa dokumentaatiosta oli Bash-komentoja, mikä
edesauttoi Bash-skriptien kirjoittamista.

Bash-skripteillä varustaminen osoittautui kuitenkin työlääksi ja virheherkäksi. Pro-
jektin tuotteesta piti olla ympäristökohtaiset versiot sekä asiakaskohtaiset versiot
kuhunkin ympäristöön. Bash-skripteihin kertyi yhä monimutkaisempaa logiikkaa
eroavuuksien hallintaan. Alkuun skriptit oli jaoteltu hyvin laajoihin paloihin, mis-
tä aiheutui että niiden testaaminen oli haastavaa. Bash-skripteissä palaute siihen,
onko ajo onnistunut on hyvin pitkä, sillä ilman itse tehtyjä tarkistuksia yksittäis-
ten komentojen paluuarvoista, Bash-skripti jatkaa suoritustaan ja palauttaa skriptin
päätteeksi viimeisen komennon paluuarvon. Ilman huomattavaa määrää tarkistuk-
sia kesken Bash-skriptien suorituksen, ei suorituksen päätyttyä voi olla varma onko
kohdejärjestelmä halutussa tilassa.

Bash-skriptien ongelmaa ratkaistiin pilkkomalla skriptit pienempiin loogisiin koko-
naisuuksiin. Sen sijaan, että alkuun yksi skripti vastasi JBoss-Portal-tuotteen ja
sen vaatimien ohjelmistoriippuvuuksien asentamisesta, skripti pilkottiin paloihin si-
ten, että kukin ohjelmistoriippuvuus asennettiin omassa skriptitiedostossaan. Tämä
paransi luettavuutta ja helpotti virhetilanteiden tarkastamista skripteissä, mutta
vaati yhä paljon itse toteutettua logiikkaa virhetilanteiden havaitsemiseen ja niistä
toipumiseen.

Konfiguraation jakaminen ulkoisiin tiedostoihin aiheutti haasteen Bash-skripteissä,
sillä jokaiselle konfiguraation muuttujalle olisi pitänyt kirjoittaa tarkistus siitä, että
muuttuja on määritelty skriptin alussa. Bash-skripteissä idempotenttiuden eli sen,
että saman skriptin voi suorittaa useita kertoja ja kohdejärjestelmän tila ei muutu
suoritusten välillä oli haastavaa. Esimerkiksi kaikille tiedosto-operaatioille on kirjoi-
tettava tarkastus, jossa katsotaan, onko tiedosto jo olemassa ja jos on, onko se sama
tiedosto, kuin ylikirjoitettava tiedosto on. Bash-skripteissä ei myöskään ole valmii-
na ratkaisua siihen, miten tallentaa salaisuuksia, kuten tietokantojen salasanoja, sa-
lattuna versionhallintaan ja näiden salattujen salaisuuksien varustamisen aikaiseen
purkamiseen ja käyttöön. Mitä enemmän Bash-skriptejä parannettiin kirjottamal-
la virheentarkastuksia ja luomalla rakenteesta modulaarisempi, sitä enemmän ylei-
semmän varustamistyökalun käyttöönotto vaikutti järkevämmältä. Ansiblen valinta
varustamistyökaluksi ratkaisi useita Bash-skriptien kanssa olleista ongelmista.

Ansible ratkaisi Bash-skriptien muuttujien kanssa olleen ongelman, sillä Ansible
antaa virheilmoituksen ja lopettaa suorituksen, jos tarvittava muuttuja on ilman
määriteltyä arvoa. Ansible-komennot ovat suurimmaksi osaksi idempotentteja, eli
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ne voidaan suorittaa monta kertaa, mutta kohdejärjestelmään ei tehdä muutoksia,
jos kohdejärjestelmä on jo valmiiksi halutussa tilassa. Ansiblen idempotenttius rat-
kaisi monia ongelmia, joita Bash-skriptien kanssa tuli eteen esimerkiksi tilanteissa,
joissa ladataan resursseja verkon yli tai kopioidaan tiedostoja toisten päälle. Ansible
ei lisännyt rajoitteita kohdejärjestelmien osalta sillä Ansiblen vaatimat SSH-yhteys
järjestelmään sekä järjestelmään asennettu Python 2.6 tai uudempi toteutuu käy-
tännössä kaikissa suosituissa Linux-pohjaisissa käyttöjärjestelmäjakeluissa.

Ansiblen kanssa käytetty konventio jakaa asennettavat ohjelmistoriippuvuudet An-
siblen rooleiksi tuki hyvin pientä välttämätöntä räätälöintiä eri ympäristöjen välillä.
Ansiblen playbook-kuvaustiedostoissa voitiin kasata kullekin ympäristölle sellaiset
roolit, jotka ympäristössä ovat mielekkäitä. Näin oli mahdollista käyttää yhteisiä
rooleja ja poiketa vain tilanteissa, joissa poikkeamaa vaaditaan.

Ansiblen käyttämä Jinja2-mallikieli mahdollisti versionhallinnassa säilytettyjen kon-
figuraatiotiedostojen säilyttämisen yhtenä kappaleena ja ympäristöjen mukaan
muuttuvat osat pystyttiin täydentämään tiedostoon Ansiblen kautta määriteltyjen
muuttujien kautta, ennen kuin konfiguraatiotiedosto siirrettiin käyttöympäristöön-
sä. Tämä lisäsi yhtenäisyyttä verrattuna aiempaan malliin Bash-skriptien kanssa,
jolloin jokaisesta ympäristöstä säilytettiin versionhallinnassa erikseen kullekin ym-
päristölle omia tiedostojaan.

Virtualisoitu kehitysympäristö Vagrant-työkalulla rakennettuna ja varustettuna An-
siblella ratkaisi suuren osan ongelmista, joita alkuperäinen Bash-varustettu ratkaisu
jätti ratkaisematta. Nopeutta virtualisoidun kehitysympäristön pystyttämiseen olisi
mahdollista saada vielä lisää jakamalla yksi iso virtuaalikone moneen pienempään.
Esimerkiksi tietokantatuote vaihtuu harvoin, joten jakamalla tietokannan omaan
virtuaalikoneeseensa säästyttäisiin sen varustamiselta uudelleen, vaikka haluttaisiin
tuhota ja aloittaa puhtaalta pöydältä muiden komponenttien kanssa.

Graafisen työpöytäympäristön asentaminen valmiiksi kehittäjää varten voisi tuo-
da hyötyä tilanteissa, joissa ylläpidättävään järjestelmään tehdään hyvin harvoin
muutoksia. Tällöin ylläpitäjä voisi käynnistäessään saada suoraan koodieditorin au-
ki virtuaaliseen kehitysympäristöön ja pääsisi näin heti muokkaamaan lähdekoodia.
Valmiita luotettavista lähteistä ladattavia pohjalevykuvia, jotka sisältäisivät graa-
fisen työpöydän, ei ole saatavilla. Jotta virtualisoidun kehitysympäristön käynnis-
tämiseen ei kuluisi liian kauan aikaa, tulisi graafinen työpöytäympäristö asentaa
puhtaaseen pohjalevykuvaan ja paketoida tästä uusi pohjalevykuva.

Vagrant tarjoaa lisäosia, joilla virtuaalisen kehitysympäristön pystytystä voi yhä
automatisoida myös isäntäkoneen suuntaan. Eräs tällainen lisäosa on Landrush, jo-
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ka pystyy jakamaan isäntäkoneelle nimipalvelutietoa, jolloin isäntäkoneella voidaan
käyttää esimerkiksi selaimessa toimivaa verkkopalvelua Vagrant-ympäristöstä ni-
mellä, jolloin kehittäjän ei tarvitse viitata palveluunsa IP-osoitteella tai muokata
itse nimipalveluasetuksia [68].

5.4 Virtualisoidun kehitysympäristön hyödyt ylläpitoprojektille

Virtualisoitu kehitysympäristö helpotti ylläpitotyötä, sillä jatkossa jokaisen kehit-
täjän ei tarvitse manuaalisesti kopioida ympäristön muutoksia omaan kehitysympä-
ristöönsä dokumentaatioiden perusteella. Kehitysympäristön virtualisointi ja ym-
päristön automaattinen asentaminen myös parantaa kannattavuutta silloin, jos yl-
läpitoa on tarjottu kiinteällä maksulla, koska ympäristöjen pystyttämiseen menevä
mahdollisesti hyvinkin pitkä aika jää lähes kokonaan pois ja ylläpitäjä voi keskittyä
ylläpitoon tulleen ongelman ratkaisemiseen.

Ylläpidon kustannuksiin vaikuttaa erityisesti ylläpidettävän järjestelmän komplek-
sisuus, käytettävät työkalut ja prosessit, tietämys ylläpidettävästä tuotteesta, yllä-
pitäjän yleinen kokemus ohjelmistokehityksestä. Virtualisoitu kehitysympäristö työ-
kaluna helpottaa järjestelmän kompleksisuuden hallintaa ja ohjaa ylläpitoprosessia
kohti automaatiota pois manuaalisesta toistuvasta työstä. Virtualisoitu kehitysym-
päristö myös pienentää tarvetta tietämykselle ylläpidettävästä tuotteesta, sillä yl-
läpitäjä pääsee helposti ja ilman riskiä tuotantoympäristön hajottamisesta kokeile-
maan vapaasti, miten eri muutokset vaikuttavat ylläpidettävään järjestelmään.

Dokumentaation rapautuminen on usein ongelma ylläpidossa. Ongelma syntyy siitä,
että muutosten yhteydessä dokumentaatiota ei aina muisteta päivittää. Virtualisoi-
dun kehitysympäristön myötä ajattelumalli ohjautuu siten, että muutokset on luota-
va versionhallintaan, josta ne siirtyvät konfiguraationhallinnan työkaluin omaan ke-
hitysympäristöön. Tämä ratkaisee ratkaisee osin vanhentuvan dokumentaation on-
gelman, koska koodi itsessään toimii dokumentaationa järjestelmän tilasta. Pelkkä
versionhallinnassa säilötty konfiguraatio ei itsessään riitä kattavaksi dokumentaa-
tioksi, mutta konfiguraationhallinnan työkalut siirtävät dokumentaation ongelman
ylemmälle abstraktiotasolle sillä teknisiä yksityiskohtia ei tarvitse enää dokumen-
toida, jolloin dokumentaatiota on helpompi ylläpitää, sillä korkean abstraktion asiat
muuttuvat ylläpidon aikana harvemmin.

Ylläpidossa on yleistä, että ylläpitäjät eivät välttämättä itse ole tehneet järjestel-
mää, jolloin heillä ei ole suoraa tietoa, miten eri muutokset vaikuttavat järjestelmän
eri osissa. Virtualisoitu kehitysympäristö auttaa järjestelmää vähän tuntevien yllä-
pitäjien työtä sillä ylläpitäjä voi kokeilla muutosta ja havainnoida vaikutusta omassa
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kehitysympäristössään. Virtualisoitu kehitysympäristö voisi helpottaa ylläpidon ul-
koistusta, kun työkalutuki ja ylläpidon prosessit voidaan paketoida ylläpidettävän
ohjelmiston mukaan. Virtualisoitu kehitysympäristö ja tuotantoympäristö vastaavat
hyvin pitkälle toisiaan varustamisessa käytettyjen yhteisten menetelmien ansiosta,
joten kehitysympäristössä toimivaksi havaittu muutos toimii suurella varmuudella
myös tuotantoympäristössä. Ympäristöjen samankaltaisuus auttaa ylläpidossa ha-
vaitun ongelman paikallistamisessa, johon usein kuluu suurin osa ongelman rat-
kaisemiseen käytetystä ajasta, sillä ympäristöt käyttäytyvät samankaltaisesti, kun
kehittäjän ympäristössä ei ole käsin tehdyistä asennuksista aiheutuneita huolimatto-
muusvirheitä. Vagrant-työkalu tarjoaa myös Vagrant Share -toiminnon, minkä avul-
la ylläpitäjä voisi jakaa oman kehitysympäristönsä virheen raportoineelle henkilölle
ja pyytää tätä näyttämään vaiheet, jotka hän teki ennen virheen havaitsemista.

Virtualisoidun kehitysympäristön rakentaminen jatkuvan palvelun projektiin oli työ-
lästä, sillä mitään olemassa olevaa automaatiota ei ollut käytettävissä. Virtualisoi-
dun kehitysympäristön tuottamiseksi tarvitaan toimivat konfiguraationhallinta- ja
tuotantoonvientityökalut. Näiden rakentaminen tukee ylläpidon onnistumista, sil-
lä ylläpidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että työkalut ovat sellaiset, joilla
ylläpidettävään järjestelmään tehdyt muutokset voidaan julkaista usein ja mahdol-
lisimman pieninä paloina [4]. Ensimmäinen versio virtualisoidusta kehitysympäris-
töstä sisälsi puutteita, mutta se mahdollisti ympäristöjen toistettavan asentamisen,
mikä riitti siihen että ratkaisua voitiin alkaa parantaa. Se myös ohjaa tulevaisuu-
den toimenpiteitä kohti automaatiota, mikä parantaa ylläpidon prosesseja entises-
tään. Tuotantoympäristö saattaa ylläpitoprojektissa muuttua hyvin harvoin, jolloin
työkalut, joilla tuotantoympäristö asennetaan tulevat testatuksi hyvin harvoin. Vir-
tualisoitu kehitysympäristö aiheuttaa sen, että ympäristöjen rakentamiseen käytetyt
työkalut tulevat testatuksi, joka kerta, kun ylläpitäjä rakentaa kehitysympäristönsä
uudestaan, mikä luo luotettavuutta siihen, että myös tuotantoympäristö pystytään
tarvittaessa rakentamaan uudelleen.



47

6. YHTEENVETO

Ohjelmistojen ylläpitoon liittyy muuhun ohjelmistokehitykseen verrattuna lisähaas-
teita. Ylläpitoprojekteissa henkilöstö saattaa vaihtua useasti ja ylläpitäjillä ei vält-
tämättä ole paljoa teknistä kokemusta ylläpitämästään järjestelmästä. Ohjelmisto-
kehitysprojektin aikana käytetyt teknologiat ovat kehittäjille tuttuja eikä lokaalin
kehitysympäristön pystytyksessä tule ongelmia ja kehitysympäristö voi tuntua it-
sestäänselvyydeltä, jolloin sitä ei dokumentoida kattavasti. Vuosien päästä valitut
teknologiat eivät välttämättä ole enää aktiivisessa käytössä uusissa ohjelmistoke-
hitysprojekteissa, jolloin uusille työntekijöille ei automaattisesti kerry niistä osaa-
mista. Ylläpitoprojekti voi kohdata tällöin ongelmia etenkin kehitysympäristön pys-
tytyksen kanssa, sillä kehitysympäristö pystytetään perinteisesti kehittäjän omalle
koneelle. Mikäli kehitysympäristön pystytystä ei ole automatisoitu tai dokumentoitu
kattavasti, voi uudella ylläpitoprojektin henkilöllä olla vaikeuksia päästä projektiin
mukaan, kun samaman aikaan on opeteltava useita entuudestaan tuntemattomia
teknologioita.

Tämän diplomityön tavoitteena on rakentaa automaattisesti rakentuva virtuaalinen
kehitysympäristö helpottamaan ylläpidon tehtäviä. Virtuaalisella kehitysympäris-
töllä tavoitellaan ylläpitoprojektiin seuraavia parannuksia:

• helpottaa uuden työntekijän ottamista mukaan ylläpitoprojektiin

• yhtenäistää kehitysympäristö tuotantoympäristön kanssa

• parantaa ylläpidettävän järjestelmän dokumentaatiota.

Virtuaalinen kehitysympäristö rakennetaan käyttäen Vagrant-teknologiaa, jolla vir-
tuaalikoneiden rakentaminen ja varustaminen voidaan automatisoida. Vagrant-
teknologialla kuvataan tuotantoympäristöä vastaava virtuaalipalvelin, joka voi-
daan käynnistää ylläpitäjän omalle koneelle. Virtuaalipalvelimen käynnistymi-
seen kytketään Vagrant-teknologian Vagrantfile-kuvaustiedostossa Bash- ja Ansible-
varustelijat, jotka asentantavat tuotantoympäristöä vastaavat ohjelmistoriippuvuu-
det ja konfiguraatiot. Konfiguraatioissa otetaan huomioon, että ylläpidettävä järjes-
telmää suoritetaan virtuaalipalvelimella kehittäjän omalla koneella.
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Virtuaalisen kehitysympäristön rakentamisella ylläpitoprojektissa asetetut tavoit-
teet saavutettiin. Lisäksi hyötyä saatiin seuraavista asioista:

• Dokumentaatio muuttui toistettavaksi koodiksi.

• Vuosien varrella tehdyille dokumentoimattomille muutoksille löydettiin syyt.

• Sovellus pystyttiin asentamaan pilvipalvelimille vastaavin menetelmin.

• Tuotantoasennusta voitiin testata lokaalisti.

• Skriptauksen ansiosta tuotantoonviennit pystyttiin kytkemään jatkuvan tuoo-
tantoonviennin palvelimeen.

• Kehittäjät saivat yhtenäisen kehitysympäristön.

Erityisesti varustamisessa käytettyjen konfiguraationhallinnan työkalujen kannalta
virtuaalinen kehitysympäristö tuo merkittävää lisäetua. Ylläpitoprojektissa tuotan-
toympäristöön saatetaan tehdä vain hyvin harvoin muutoksia. Tällöin tuotantoym-
päristön pystytyksestä vastaavat varustamisskriptit tulevat oikeaan käyttöön vain
hyvin harvoin. Virtuaalisen kehitysympäristön pystytyksessä käytetään samoja va-
rustamisskriptejä, jolloin ympäristön automaattista rakentamista testataan käytän-
nössä vähintään silloin, kun ylläpitoprojektiin liittyy uusi työntekijä.

Työhön jää parannettavaa erityisesti virtuaalisen kehitysympäristön pystytyksen no-
peuttamisessa. Mitä nopeammaksi kehitysympäristön pystytyksen saa, sitä helpom-
min ylläpitäjät saadaan käsittelemään ympäristöä työkaluna, joka voidaan luoda
ja tuhota tarpeen mukaan. Kun virtuaalisen kehitysympäristön tuhoamisen ja uu-
delleen luomisen kynnys sadaan matalaksi, ohjaa se kehittäjien ajatuksia muutos-
ten tekemiseen vain konfiguraationhallinnan työkalujen kautta eikä koskaan suoraan
ylläpidettävään järjestelmään. Kun kaikki muutokset tehdään konfiguraationhalli-
nan työkalujen kautta, pysyvät tuotanto- ja kehitysympäristö yhtenäisinä toistensa
kanssa, mikä helpottaa ylläpitoa. Jatkossa myös graafisten työkalujen kuten graa-
fisen koodieditorin lisääminen virtuaaliseen kehitysympäristöön nopeuttaisi pienten
muutosten tekemistä ylläpidettävään järjestelmään.
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