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Sissejuhatus

Käesolev dokument kirjeldab soovituslikku viisi Statistikaametisse andmete lisamiseks. Aluseks on võetud vajadus REGREL projekti raames töödelda suure
hulga registrite suurt hulka muudatusi, kuid lahendus on rakndatav ka üldiselt. Muster on üldine ja ei sõltu konkreetsetest andmetest. Mustri kirjeldamisel
lähtutakse kolmeosalisest arhitektuurimudelist:
1. Funktsioon loetleb peamised süsteemile esitatud funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded
2. Kontseptsioon kirjeldab peamised põhimõtted ja mõttemustrid, millest on
arhitektuuri loomisel lähtutud
3. Vorm kirjeldab, kuidas kontseptsioonile tuginedes nõutud funktsioonid
realiseeritakse
Dokumendis on kasutuses järgmised defnitsioonid:
Infosüsteem Süsteem, mis realiseerib organisatsioonile vajaliku äriloogika. Liidese seisukohalt on tegemist musta kastiga
Organisatsioon Organisatsiooni all mõistetakse tehnilist ja organisatsioonilist tervikut, mis ühel või teisel moel suhtleb teiste omasugustega. Liidestuse kontekstis on organisatsiooni puhul oluline tema piiriala, millest edasi
algab kellegi teise tehniline ja äriline vastutus
Sünkroonsus Kahe süsteemi suhtlus, kus mõlemad osapooled vahetavad ja
töötlevad infot ainult siis, kui teine osapool teeb sama. Arvutivõrkude
kontekstis on sünkroonsuse puhul tegemist abstraktsiooniga, igasugune
digitaalne elektrooniline side on oma olemuselt asünkroonne.
Asünkroonsus Sünkroonsuse vastand. Kui telefonikõne on sünkroonne side
(kui üks osapool paneb toru ära, katkeb kõne mõlema jaoks) siis SMS on
asünkroonne (üks osapool saadab sõnumi, kinnitatakse selle kohaletoimetamist kuid teine osapool võib sõnumit lugeda ja sellele vastata hiljem)
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Järjekord Lahendus, mis võimaldab mitmel osapoolel sõnumeid postitada ning
mitmel osapoolel samu sõnumeid lugeda. Iga sõnumit võib lugeda üks või
mitu korda kuid postitada vaid korra. Sõnumeid loetakse FIFO printsiibil:
esimesena postitatud sõnumid jõuavad esimesena ka tarbijateni

2

Funktsioon

Lahenduse eesmärgiks on koguda muutussõnumeid registrite kohta, mille kanoniseeritud koopia asub Statistikaametis. Tehakse eeldus, et esmane andmete liigutamine realiseeritakse ühekordse lahendusega ning edaspidi on süsteemi
ülesanne võtta vastu vaid infot muutuste kohta. On seatud järgmised kõrge
taseme funktsionaalsed nõuded:
1. Süsteem peab olema suuteline tõrgeteta töötlema lühikese aja jooksul saabuvat suurt hulka sõnumeid
2. Süsteem peab olema üldine, võimaldades ühe liidese kaudu võtta vastu
andmeid suurelt hulgalt registritelt
3. Süsteem peab olema suuteline töötlema mahukaid sõnumeid. Kuigi väikesele hulgale suurtele sõnumitele on eelistatud suur hulk väikesi sõnumeid,
peab süsteem olema suuteline vastu võtma ja töötlema ka mahukaid sõnumeid
4. Liides on ühepoolne, andmed edastatakse sisulist vastust vajamata
5. Liidestamine peab toimuma kasutades x-teed
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Kontseptsioon

Kontseptuaalselt lähtub kirjeldatud arhitektuur järgmistest põhimõtetest:
• Nõrgemaid ei kiusata. Kahe süsteemi liidestamisel on alati aktiivne see
pool, mille käideldavusnõuded on madalamad
• Huvide ja keerukuse seotus. Osapool, kellel on suurem huvi integratsiooni realisatsiooniks, peaks kandma lahenduse suurema keerukusega seotud
kulud
• Kulude ja kontrolli seotus. Osapool, kellel on liidestusega seotud suuremad
kulud, peaks omama kontrolli liidese üle
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Vorm

4.1 Üldist
Lahenduse kirjeldamisel kasutatakse kahte erinevat mustrit. Neid mõlemaid võib
kasutada nii eraldi kuid ka kombinatsioonis. Kummagi mustri juures on lisaks
nende toimepõhimõtte kirjeldamisele toodud ka SWOT analüüs võimaldamaks
hinnata mustrite sobilikkust konkreetsele probleemile.
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Mõlemad mustrid seavad üldisel juhul teatud nõuded sõnumi metaandmetele. Statistikaameti puhul täidab need nõuded x-tee protokoll lisades päringu
päisesse väljad xrd:id ja xrd:consumer milledest esimene võimaldab sõnumite
ühest identiﬁtseerimist ja teine päringu esitaja tuvastamist.
Kuna ei ole otstarbekas realiseerida kogu keerukus iga andmeesitaja jaoks
eraldi, koosneb teenuse struktuur kahest kihist: teenuse kiht, mis publitseeritakse x-teel ja sisuline kiht, mida realiseerib liidese loogika. Kuna x-tee protokollis vahendatakse kõik vajalikud metaandmed, võib x-tee taseme teenuse sisend
koosneda vaid XML formaadis sõnumist. Sisulise kihi nõuded sõnumile tuleb dokumenteerida eraldi. Oluline on, et sisuline kiht ei sõltuks teenuse kihist: sõnumi
struktuur peab olema kontrollitav ilma x-tee kihi protkolli kasutamata.
Kuna sisulist vasust ei oodata, on teenuse väljund lihtne ning võib koosneda vaid numbrilisest veakoodist (soovitav kasutada HTTP vastuskoode nagu
kirjeldatud dokumendis RFC2616.

4.2 Mustrid
4.2.1

Standardmudel

Standardmudel on siin dokumendis mitte kui teistega sarnaselt kirjeldatud arhitektuurimuster vaid kui mudel, millega teisi mustreid võrreldakse. Standardmudel koosneb turvaserverist, mis suhtleb otse infosüsteemiga. Tehnilises mõttes
võib turvaserveri ja äriloogika vahel asuda ka adapterserver kuid kuna see on
infosüsteemi tuumaga jäigalt seotud võib teda pidada infosüsteemi osaks.

Joonis 1: Standardmudeli komponentdiagramm
Standardmudeli SWOT analüüs ei ole käesoleva dokumendi eesmärk.
4.2.2

Asünkroonne teenusepakkuja

Asünkroonne teenusepakkuja on muster, mis seob teenuse pakkuja poolel äriloogika lahti liidese loogikast. Turvaserver suhtleb adapteriga, mis võtab päringu vastu, kontrollib selle formaalset valiidsust ning edastab päringu vastuse
saamiseks. Olenevalt päringu semantikast võib adapter kas kohe tagastada positiivse vastuse või oodata vastust. Antud ülesande kontekstis liidese semantika
sisulist vastust ei vaja, piisab formaalsetest struktuurikontrollidest.
Mustri põhimõtteskeem on toodud joonisel 2. Nii päringu- kui vastusjärjekord on standardsed sõnumi-agnostilised järjekorrad. Adapter realiseerib turvaserveri poolt kasutatava liidese ning töötleja tegeleb päringute töötlemisega ning
vajadusel vastussõnumite postitamisega. Infosüsteem tähistab päringute sisulise
töötlemisega tegelevat rakendust.
Joonisel 2 toodud komponentide funktsioon on järgmine:
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Joonis 2: Asünkroonse teenusepakkuja komponentdiagramm

Töötleja Loeb etteantud tempoga järjekorrast sõnumeid, edastab need infosüsteemile (sünkroonseks) töötlemiseks ning vajadusel koostab ning edastab
vastussõnumi
Adapter Koostab päringusõnumi ning realiseerib turvaserveri kaudu eksponeeritud teenuse. On oluline, et päringusõnum sisaldaks piisavalat informatsiooni korrektselt adresseeritava vastussõnumi koostamiseks
Asünkroonse teenusepakkuja mustri puhul on oluline sisult sünkroonsete ja
asünkroonsete liideste kombinatsioon: ainsad sünkroonsed liidesed on „Salvesta“, mida realiseerib infosüsteem ning LaeAndmed, mida realiseerib adapter.
Seejuures on adapteri roll „peita“ turvaserveri eest ülejäänud lahenduse realisatsiooni ja toimimist. Järelikult peab adapter realiseerima ka veateated liiga
kaua viibivate vastuste korral ning hoolitsema teise osapoole korduvpäringute
eest. Joonisel 3 on sünkroonsed ja asünkroonsed päringud ning komponentide
aktiivsus kujutatud jadadiagrammina.
Ühe päringu töötlemine koosneb järgmistest sammudest:
1. Turvaserverist saabub päring andmete laadimiseks infosüsteemi
2. Adapter kontrollib saabunud päringu vormilist (mitte sisulist!) vastavust
kokku lepitud formaadile
3. Adapter lisab sõnumi päringujärjekorda ning, juhul kui päringule sisulist
vastust ei oodata, tagastab turvaserverile positiivse vastuse
4. Töötleja loeb päringujärjekorrast sõnumi ning edastab selle infosüsteemile
töötlemiseks.
5. Kui päringule oodatakse sisulist vastust, kirjutab töötleja infosüsteemist
saadud positiivse või negatiivse vastuse vastusjärjekorda. Vastasel juhul
visatakse vastus ära
6. Kui päringule oodatakse sisulist vastust, leiab adapter vastusjärjekorrast
saabuvate vastuste hulgast konkreetsele päringule vastava ning saadab selle turvaserverile, kui viimane veel vastust ootab.
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Joonis 3: Asünkroonse teenusepakkuja jadadiagramm

Mustri SWOT analüüs on järgmine:
• Tugevused
– Muster piirab efektiivselt dünaamilise keerukuse lekke üle organisatsiooni piiri. Ehk, sõltumata sellest, mil viisil käitub päringute allikas,
saab infosüsteem töödelda päringuid tema jaoks optimaalse tempoga. Kui päringuid saabub kiiremini, kui neid töödelda suudetakse,
kasvab päringujärjekord. Kui päringuid saabub töötluskiirusest aeglasemalt, päringujärjekord kahaneb tühjenemiseni. Lihtsalt öeldes,
päringutega ei ole võimalik infosüsteemi „pikali joosta“
– Aegumisvastused on kontrolli all. Adapter saab täpselt kontrollida
käitumist juhul, kui turvaserver enam vastust ei oota või kui vastussõnum liiast viibib. Otse infosüsteemi tehtava päringu puhul on
infosüsteemi ressursid kinni päringu töötlemise all ning tema võimekus kirjutada vealogi või isegi väljastada sisukat veateadet on madal. Samuti on võimalik jälgida, millised sõnumid täpselt ei saanud
õigeaegselt vastust Vajadusel saab pärigu esitaja ressursi vabastada kiiresti. Kui tegu on lihtsalt info edastamisega või rakendatakse
„lepitaja“ mustrit, saab päringu esitajale anda kiiresti formaalse positiivse vastuse („sõnum on korrektne ja vastu võetud“) hõivamata
temapoolseid ressursse päringu sisulise vastuse ootamisel
– Transaktsiooniline terviklikkus on küllalt hästi tagatud. Kui turvaserver pöörduks otse koormatud infosüsteemi poole, puuduks päringu esitajal võimalus eristada päringu saatmise vigu vastuse saatmise
vigadest. Ehk, päringu esitajal ei ole vastuseta veasituatsioonis võimalik hinnata, kas tema päring jõudis kohale ning töödeldi ning viga tekkis vastuse saatmisel või tekkis viga päringu enda saatmisel.
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Adapter võimaldab madala ressursikuluga anda vastuse „sõnum vastu võetud“ lahendades transaktsiooni oleku küsimuse palju suurema
kindlusega
• Nõrkused
– Mõningane operatiivne keerukus. Nii lahendatud süsteemil on standardsest turvaserver-infosüsteem mudelist oluliselt rohkem liikuvaid
osi, mis tuleb paigaldada, mida tuleb jälgida ning mis võivad rikneda.
Oluline on ka see, et tavapäraste jõudlusindikaatorite (infosüsteemi
protsessori, mälu jne. olekud) asemel tuleb jälgida järjekordade olekut
– Äriprotsessi keerukus vigade käitlemisel. Kui standardmudeli puhul
veasituatsioonidest tüüpiliselt jälge ei jää, siis asünkroonse teenusepakkuja puhul võib nii töötleja kui adapteri juures tekkida olukord,
kus informatsiooni ei ole kuhugi panna sest seda kas ei vajata või on
klient tüdinenud ootamast. Õige käitumise määratlemine neis olukordades ei pruugi olla triviaalne
• Võimalused
– Dünaamiline skaleeritavus. Standardmudeli puhul puudub päringukoormuse järsu ajutise kasvu korral võimalus kiiresti reageerida. Käesoleva mustri korral on aga juhul, kui päringujärjekord järsult kasvab,
võimalik sujuvalt lisada töötlejate või infosüsteemi ressurssi kas samal või uuel riistvaral ilma, et süsteemi struktuuri oleks vaja täiendada
– Mitmesammulise töötluse võimalus. Kuna päringu vastu võtmine,
vastuse saatmine ning sisuline töötlemine on lahutatud, on võimalik
läbipaistvalt lisada uusi paralleelseid või järjestikusi samme. Näiteks
võib päringujärjekorrale lisada eraldi töötleja, mis kogub päringustatistikat, sisse tulevaid sõnumeid võib enne töötlemist rikastada
lihtsustavate andmehulkadega nagu klassiﬁkaatorid
• Ohud
– Vastuskoodide semantika väär kommunikatsioon. Süsteemi struktuuri keerukuse kasvuga kasvab ka tema käitumise keerukus. Seega muutub oluliselt keerulisemaks ka vastuskoodide interpreteerimine. Kui
standardmudeli puhul tähendab „OK“, et päring on vastu võetud ja
lõpuni töödeldud, siis käesoleva mustri puhul väljastab adapter teate
„Sõnum vastu võetud ja struktuurselt korrektne, kuid mitte töödeldud ja hetkel ei ole teada midagi sõnumi sisulise korrektsuse või selle
kohta, kas või millal sõnum töödeldakse“. Need kaks vastust väljenduvad tüüpiliselt ühe vastuskoodina ning selle semantika ebakorrektne
tõlgendamine võib viia oluliste äriliste probleemideni
4.2.3

Lepitaja

Lepitaja on muster, mille peamine iva on süsteemide olekute omavahelises võrdlemises. Igasugusel andmete liigutamisel üle interneti, võivad tekkida andmekaod kas kummagi süsteemi vigade, sideprobleemide või süsteemide loogilise
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ebasobivuse tõttu (näiteks staatuskoodide erinev interpretatsioon). Kui andmekaod on kas väheolulised (neid on kas lihtsa lahenduse tõttu vähe või nende
tähendus ei ole sügav) või neist on võimalik toibuda ühe süsteemi piires, ei
pea andmekadudega väljaspool infosüsteemi tegelema. Kui aga andmekaod on
olulised (näiteks ﬁnantsandmete puhul) ja neist ei ole võimalik ühe infosüsteemi piires toibuda, on üheks võimaluseks kasutada lepitaja (ingl. reconciliator)
mustrit.
Lepitaja komponentdiagramm, ilma teenuse realisatsioonita, on toodud joonisel 4. Töötleja saab ühel või teisel moel (kasutades kas asünkroonset mustrit,
standardmudelit või veel midagi) päringu ja edastab selle infosüsteemile. Saadud
vastuse lisab ta koos päringuga päringulogisse. Perioodiliselt käivitab teenuse
teine osapool päringu laadimaks alla raporti päringutulemuste kohta. Aruanne
võib olla kas detailne loetledes kõik sõnumid koos staatustega, sisaldada ainult
vigaseid sõnumeid või kombinatsiooni neist kahest.

Joonis 4: Lepitaja mustri komponentdiagramm
Aruande eesmärk on tagada, et mõlemal osapoolel on töödeldud päringutest
sama arusaam ning selle põhjal võib teine osapool vajadusel käivitada päringuid uuesti, alustada uurimist probleemi põhjuste tuvastamiseks või korrigeerida
omapoolset infosüsteemi olekut. Lepitaja võib olla realiseeritud kahepoolselt, sel
juhul peavad mõlemad pooled realiserima nii töötleja, päringulogi kui korrigeerija.
Joonisel 4 toodud komponentide funktsioon on järgmine:
Töötleja Edastab infosüsteemile töötlemiseks turvaserveri kaudu saabunud päringuid. Kuna päringu saabumise viis ei ole oluline ega teada, ei ole ka joonisel kujutatud töötleja ja turvaserveri vahelist sõltuvust. Lisaks päringute
vahendamisele edastab töötleja päringu töötlemise tulemuse päringulogisse
Päringulogi Salvestab infot päringute töötlemise kohta ning koostab selle info
põhjal konkreetsele partnerile sobilikke kokku lepitud formaadis raporteid
Korrigeerija Pärib turvaserverite vahendusel päringulogist raporteid ning realiseerib raporti töötlemise loogika toetudes infosüsteemi äriloogikale
Mustri SWOT analüüs on järgmine:
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• Tugevused
– Transaktsiooniline kindlus. Lepitaja võimaldab mõlemal liidese osapoolel tagada oma andmestiku ja omavahelise ärilise suhte loogiline
terviklikkus
– Operatiivne paindlikkus. Kui kasutusel on lepitaja muster, langevad
oluliselt osapooltele esitatavad operatiivsed nõuded. Näiteks tuleks
standardse mudeli puhul infosüsteemi uuendamisel määramatuse tekkimise vältimiseks veenduda, et parasjagu ei teenindata ühtegi päringut. Lepitaja korral on olemas mehhanism potentsiaalsete arusaamatuste lahendamiseks
– Lihtne toibumine infosüsteemi vigadest. Lisaks toibumisele liidese vigadest võimaldab lepitaja toibuda ka infosüsteemi vigadest, näiteks
katastrooﬁlisest tõrkest tingitud andmekao korral
– Äriprotsessi robustsus. Lepitaja realisatsioon tekitab reeglina vajaduse kirjeldada vigadest toibumine ka äriprotsessi tasemel. Tulemuseks
on robustsem ja läbimõeldum äriprotsess
• Nõrkused
– Suurem keerukus. Lisaks tavapärasele, peab organisatsioon pakkuma
veel ühte liidest. Järelikult tekib veel üks liides, mille spetsiﬁkatsiooni
ja semantikat tuleb uuendada, mille igapäevast toimimist jälgida ning
mis lõpuks tekitab ka võrguliiklust
– Piirangud infosüsteemile. Kui tuvastatakse erinevus kahe infosüsteemi oleku vahel, peab infosüsteem toetama nende erinevuste korrigeerimist. Näiteks peab rahaliste tehingute korral süsteemide lepitamine
toimuma enne raamatupidamislikku päevavahetust või peavad mõlema poole infosüsteemid võimaldama muutusi juba suletud päevas
– Seosed äriprotsessiga. Lepitaja mustri realisatsioon tekitab vajaduse ilmutatult kirjeldada tõrgetest toibumise äriprotsess juhuks, kui
automaatne toibumine ei ole mingil põhjusel võimalik.
• Võimalused
– Äriline sisukus. Kuigi lepitaja on mõeldud toimima tehnilise vahendina süsteemide (pool)automaatseks tõrketoibumiseks, võib teda laiendada kandma ärilist sisu. Näiteks võib lisaks tehnilisele infole sõnumite kohta edastada ka statistikat, SLA raporteid vms.
• Ohud
– Suur andmemaht. Suurte sõnumimahtude korral võib naiivne lepitaja implementatsioon osutuda ressursimahukaks, kui näiteks üritatakse saata nimekirja kõigist edukalt töödeldud sõnumitest. Ohu
vältimiseks on oluline raporti sisu, struktuur ja semantika läbi mõelda erinevate sõnumimahtude ja stsenaariumide puhul (näiteks täielik
andmekadu ühe osapoole juures)

v0.1

8

14. mai 2014. a.

