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Tässä opinnäytetyössä toteutettiin verkkokauppasovellus ja sen hallintajärjestelmä. 
Verkkokauppa päätettiin toteuttaa itse valmiiden kaupallisten verkkokauppasovellusten 
sijaan, jotta sovelluksesta saataisiin mahdollisimman hyvin hallittava ja sopiva yrityk-
sen tarpeet huomioon ottaen. Tämän projektin tavoitteena oli tehostaa yrityksen tuottei-
den myyntiä sekä näkyvyyttä Internetissä. 
 
Web-sivustolla toimivan hallintajärjestelmän tarkoitus oli helpottaa tilausten sekä verk-
kokaupassa näytettävien tuotteiden hallintaa. Hallintasovelluksen kautta ylläpitäjä voi 
kätevästi lisätä, muokata tai poistaa tuotteita ja tuotetietoja ilman monimutkaisten tieto-
kantakäskyjen opettelua.  
 
Kustannustehokkaista syistä projektia varten perustettiin oma web-palvelin, jonka alus-
taksi valittiin Debian GNU/Linux -käyttöjärjestelmä. Web-palvelinohjelmaksi valittiin 
ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva Apache HTTP Server. Verkkokaupan sekä 
hallintajärjestelmän toiminnallisuus toteutettiin PHP-ohjelmointikielellä. Tietokantana 
käytettiin MySQL-tietokantaa, jonne luotiin tarvittavat taulut asiakkaita, tuotteita sekä 
tilauksia varten. Verkkokauppasivuston rakenne toteutettiin pitkälti XHTML-
merkintäkielellä sekä sivujen ulkoasun muotoilu CSS-tyyliohjejärjestelmällä. Lisäksi 
sivujen toiminnallisiin osiin käytettiin JavaScriptiä. 
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In this final year project a web-based e-commerce application and appropriate 
management system was created. The e-commerce was developed by the writer, instead 
of using commercial e-commerce applications, to meet the requirements of the client. 
This also allowed personal modification and management of the e-commerce. The 
purpose of this project was to improve the sales of the products and the visibility of the 
company on the Internet.  
 
The web-based management system was created to facilitate the management of the 
orders and products of the e-commerce. With the management system the administrator 
can easily add, modify or remove products and product information without using 
complicated database commands.  
 
For the financial reasons, the project was built to the dedicated web server with the 
Debian GNU/Linux platform. The web server application was chosen to be a free open 
source based product, Apache HTTP Server. The functionality of the e-commerce and 
the management system was implemented with the PHP programming language. The 
required information about clients, products and orders was stored in the MySQL 
database. The structure of the e-commerce and management system was created mostly 
with the XHTML markup language. The CSS stylesheet language was used to design 
the web page layout. In addition, some of the dynamic parts of the e-commerce and 
management system were created with JavaScript. 
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1 JOHDANTO 

Verkkokauppojen suosio on viime vuosien aikana kasvanut nopeasti. Ostaminen verk-

kokaupasta on vaivatonta, koska asiakas voi tilata tuotteita omalta päätteeltään ajasta ja 

paikasta riippumatta. Hyvin toimiva verkkokauppa säästää aikaa ja vaivaa myös myyjäl-

tä. Verkkokaupan hallintasovelluksen kautta myyjä voi helposti lisätä ja muokata verk-

kokaupassa myytäviä tuotteita. Kaikki verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset voidaan 

lähettää automaattisesti myyjän sähköpostiin ja lisätä tietokantaan myöhempää tarkaste-

lua varten. Verkkokauppa toimii tyypillisesti vähintään valtakunnan laajuisesti, jolloin 

tavoitettavissa on myös suuri asiakaskunta.  

 

Tässä projektissa toteutettiin Internetissä toimiva verkkokauppasovellus, jonka tarkoi-

tuksena on lisätä Fin 158 Oy:n tuotteiden myyntiä ja näkyvyyttä. Fin 158 Oy:llä ei ollut 

aikaisemmin web-sivuja, joten verkkokauppasivusto koettiin tarpeelliseksi. Kaupallisten 

verkkokauppasovellusten sijaan projekti päätettiin toteuttaa itse omalle web-

palvelimelle, jotta verkkokaupasta saataisiin yrityksen tarpeita vastaava ja helposti 

muokattava. Verkkokaupalle hankittiin oma verkkotunnus, joka ohjattiin verkkokaupan 

web-palvelimelle. Verkkokauppasovelluksen ylläpitäjälle toteutettiin hallintasovellus, 

jonka kautta voi muun muassa lisätä ja muokata verkkokaupassa näytettäviä tuotteita 

sekä hallita tilauksia. Verkkokauppasivuston käytön seurantaa varten web-palvelimelle 

asennettiin tilastointisovellus, jonka avulla ylläpitäjä voi seurata muun muassa verkko-

kaupan kävijämääriä ja suosituimpia sivuja. 

 

Verkkokauppasovellusta varten luotiin oma MySQL-tietokanta, johon lisättiin tarvitta-

vat taulut asiakkaille, tuotteille ja tilauksille. Pääasiallisena ohjelmointikielenä verkko-

kauppa-, ja hallintasovelluksen toteutuksessa käytettiin PHP-ohjelmointikieltä. PHP 

sisältää tietokantojen käsittelyyn tarvittavat funktiot ja se soveltuu erinomaisesti dy-

naamisten web-sivustojen tuottamiseen. Verkkokaupan ja hallintasivuston rakenne to-

teutettiin XHTML-merkintäkielellä ja ulkoasun muotoiluun käytettiin css-

tyyliohjejärjestelmää. 
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2 OHJELMOINTIKIELET JA OHJELMISTOT 

Internetin toiminta perustuu asiakas-palvelin-malliin. Webissä asiakasohjelmana toimii 

tyypillisesti web-selain, joka lähettää palvelimelle pyyntöjä käyttäjän ohjaamana. Web-

palvelin vastaa asiakasohjelman palvelupyyntöihin esimerkiksi lähettämällä selaimelle 

web-sivun katseltavaksi. Ohjelmakoodi voidaan suorittaa joko asiakkaan koneella tai 

palvelimella. (Rantala 2005, 2.) Seuraavassa kuvassa on hahmotettu asiakas-palvelin-

mallin toimintaa lomake-esimerkillä. 

 

 
Kuva 1. Dynaamisten sivujen käsittely asiakas-palvelin-mallissa. 

 

1. Käyttäjän selainohjelma pyytää web-palvelimelta lomakesivun. 

2. Web-palvelin lähettää sivun palvelinohjelman kautta käyttäjän selaimelle. 

3. Käyttäjä täyttää ja lähettää lomakkeen tiedot web-palvelimella suoritettavalle 

ohjelmalle (esim. php-sovellus). 

4. Lomakkeen tiedot käsitellään ohjelmassa. Ohjelmassa voidaan esimerkiksi 

 tarkistaa syötteiden oikeellisuus (esim. onko tarvittavat lomakekentät 

täytetty ja käytetty sallittuja merkkejä) 

 tallentaa tiedot tietokantaan. 

5. Ohjelma palauttaa käyttäjälle tietoja esimerkiksi varmistuksen tietojen lähetyk-

sen onnistumisesta. (Ekonoja, Lahtonen & Mäntylä 2007.) 

 

Tässä opinnäytetyössä esitellyt ohjelmointitekniikat on eritelty asiakaspuolen ja palve-

linpuolen ohjelmointitekniikoihin, joita käsitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 
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2.1 Asiakaspuolen rakenne 

Asiakaspuolen ohjelmointi käsittää perinteisesti staattisten web-sivujen tuottamisen. 

Staattisilla sivuilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että sivujen muuttaminen vaatii teki-

jänsä toimia esimerkiksi web-dokumentin julkaisemisen aina muutosten jälkeen. (Ran-

tala 2005, 3.)  

 

Staattiset sivustot on tyypillisesti toteutettu HTML-pohjaisella merkintäkielellä.  Jotta 

web-sivuihin saataisiin dynaamista toiminnallisuutta, voidaan HTML:n ohella käyttää 

erilaisia skriptikieliä kuten JavaScriptiä. (Wikipedia 2006: JavaScript.) 

2.1.1  (X)HTML 

HTML (HyperText Markup Language) on WWW:n (World Wide Web) hypertekstido-

kumenttien esittämiseen tarkoitettu merkintäkieli. XHTML (Extensible HyperText 

Markup Language) on edelleen kehitetty versio HTML:sta, joka määrittää HTML-

semantiikan tarkasti XML-merkkauksen ehdoilla toisin kuin epätarkempi HTML. (Pel-

tomäki & Nykänen 2006, 9-10.) 

 

Verkkokaupan ja hallintajärjestelmän web-sivuston rakenne toteutettiin pitkälti 

XHTML-merkintäkielellä. Sivut koodattiin itse graafisten HTML-editorien sijaan, jotta 

koodista saisi selkeää ja myös myöhemmin ymmärrettävää. WYSIWYG-tyyppiset ko-

tisivueditorit lisäävät usein omia merkintöjään koodiin, mikä tekee osaltaan koodista 

sekavampaa. Jotkut kotisivueditorit saattavat kirjoittaa virheellistä HTML-koodia, jol-

loin sivut eivät välttämättä näy oikein kaikilla web-selaimilla. 

2.1.2 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) on merkintäjärjestelmä, jolla voidaan määrittää web-

sivujen ulkoasu (Korpela 2003, 2). CSS-tyyli voidaan yhdistää haluttuun HTML-

dokumenttiin periaatteessa kolmella eri tavalla. Yksi tapa on kirjoittaa tyylisääntö suo-

raan haluttuun HTML-elementtiin style-parametrilla, esimerkiksi <p style="color: red"> 

... </p>. Tämä on kuitenkin hankala tapa, koska tyylimäärittely täytyy kirjoittaa jokai-

seen haluttuun elementtiin. Samasta syystä dokumentin päivittämisestä tulee myös han-

kalaa. Toinen tapa on upottaa tyylisääntö HTML-dokumentin <head>-osaan <style>-

elementillä. Tämä tyyli toimii vain niissä dokumenteissa, joissa tämä määritys on tehty. 
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Kolmas tapa on käyttää ulkoista CSS-tyylitiedostoa, jota käytettiin myös tässä työssä 

ulkoasun muotoiluun. Ulkoisen tyylitiedoston käyttäminen on suositeltavaa, kun halu-

taan säilyttää koko sivuston ulkoasu yhtenäisenä pienellä vaivalla. Tyylitiedostoon voi-

daan määritellä jokaiselle web-elementille omat yksilölliset ulkoasumääritykset.  Seu-

raavassa esimerkissä css-tyylitiedostoon on määritelty leipätekstin (p) ja pääotsikon (h1) 

tyylimuotoilu sekä sivun taustakuva (Koodi 1). 

 
01    p { 
02       font-family: ”Trebuchet MS”; font-size: 80%; 
03      } 
04 
05   h1 { 
06       font-family: Verdana; font-size: 120%; color: #ffffff; 
07       text-decoration: bold; text-align: center;       
08      } 
09 
10 body { 
11       background-image: url('tausta.jpg') 
12      } 
Koodi 1. Esimerkki CSS-tyylitiedoston sisällöstä. 

 

Esimerkissä leipätekstin (p) ja pääotsikon (h1) kirjasinlaji on asetettu font-family-

ominaisuudella, jonka jälkeen tulee arvo eli kirjasinlajin nimi. Fontin koko on vastaa-

vasti määritetty font-size-ominaisuudella ja arvo prosentteina suhteessa ympäröivän 

elementin fonttikokoon. Sivujen taustakuvaksi on <body>-elementin background-

image-ominaisuudella määritelty tausta.jpg-kuvatiedosto.  

 

Käytännössä ulkoisen CSS-tyylitiedoston vaikutukset nähdään kun luodaan HTML-

dokumentti, joka sisältää CSS-tyylitiedoston määrittelemiä elementtejä. HTML-

dokumentissa pitää olla myös viittaus tyylitiedostoon. Tällöin sivujen elementtien ulko-

asua voidaan päivittää tekemällä muutokset pelkästään CSS-tiedostoon. Ulkoinen tyyli-

tiedosto saadaan käyttöön viittaamalla siihen jokaisella web-sivulla, jonka ulkoasu halu-

taan määrittää tyylitiedoston ohjeistuksen mukaisesti.  Tyylitiedostoon viittaus kirjoite-

taan HTML-dokumentin lähdekoodiin <head> ja </head>-tagien väliin. Seuraavassa 

esimerkki ulkoisen CSS-tyylitiedoston liittämisestä HTML-dokumenttiin (Koodi 2). 
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01 <html> 
02 <head> 
03 <title>Sivun otsikko</title> 
04 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="tyyli.css" /> 
05 </head> 
06 <body> 
07  Sivun varsinainen sisältö 
08 </body> 
09 </html> 
Koodi 2. Css-tyylitiedoston liittäminen HTML-dokumenttiin. 

 

Koodi 2:n esimerkissä css-tiedostoon viittaus on tehty <link>-elementillä, jonka tyypik-

si on annettu type-attribuutilla ”text/css” (rivi 4). Tyylitiedoston (tyyli.css) sijainti on 

määritelty href-attribuutilla. 

2.1.3 JavaScript 

JavaScript on yleisin www-dokumenteissa käytetty asiakaspuolen skriptikieli. JavaSc-

ript-ohjelmakoodi kirjoitetaan script-elementin sisään, ja se sijaitsee tavallisesti HTML-

dokumentin alussa dokumentin otsikko-osassa <head> ja </head> -tagien välissä. Se 

voidaan sijoittaa myös dokumentin runko-osaan <body> ja </body> -tagien väliin tai 

käyttää kokonaan erillistä JavaScript-tiedostoa, johon viitataan HTML-dokumentissa. 

(Tuikka 2006.) Seuraavassa yksinkertainen esimerkki JavaScriptin käytöstä (Koodi 3). 

 
01 <html> 
02 <body> 
03 
04 <script type="text/javascript">  
05 document.write("Hei, maailma!") 
06 </script> 
07 
08 </body> 
09 </html> 
Koodi 3. JavaScript upotettuna HTML-dokumentin runko-osaan. 

2.1.4 DHTML 

Nykyään vuorovaikutteisten web-sivujen toteutustekniikasta puhutaan usein nimellä 

DHTML (Dynamic HTML). DHTML on termi, jota käytetään kuvaamaan HTML:n, 

tyylisäännöstöjen ja skriptien yhdistelmää, joka mahdollistaa dokumenttien elävöittämi-

sen. Tyypillisesti DHTML-tyyppisissä web-sivuissa on käytetty (X)HTML-

merkintäkieltä, CSS-tyyliohjejärjestelmää sekä JavaScriptiä. Kyse ei ole kuitenkaan 

HTML-kielen laajennuksesta vaan eri tekniikoiden yhdistelmästä. (Korpela 2006.) 
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2.2 Palvelinpuolen rakenne 

Vaikka asiakaspuolen tekniikoilla voidaan saavuttaa tiettyä dynaamisuutta web-

sovellukseen, dynaamisuus rajoittuu pääasiassa käyttöliittymän hallintaan. Puhuttaessa 

tietojärjestelmien hyödyntämisestä webissä tarvitaan lähes poikkeuksetta palvelinpuolen 

tekniikkaa. Perinteisesti tietojärjestelminä käytetään relaatiotietokantoja, joiden käsittely 

perustuu SQL-kieleen. Tyypillisesti web-sovellukset joudutaan sisällyttämään näihin 

tietokantoihin. Tällaisen toteutuksen pohjalle tarvitaan kokonaisvaltainen palvelinrat-

kaisu, joka koostuu esimerkiksi käyttöjärjestelmä-, web-palvelin- ja tietokantapalveli-

mesta. 

 

Verkkokauppasovelluksen sekä hallintajärjestelmän toiminnallisuus on toteutettu suu-

rimmaksi osaksi palvelinpuolen tekniikoilla. Näistä tekniikoista lisää seuraavissa koh-

dissa. 

2.2.1 PHP 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) on palvelinpuolen ohjelmointikieli, jota käytetään 

etenkin web-palvelinympäristössä dynaamisten web-dokumenttien luomiseen.  Ensim-

mäiset PHP:n versiot julkaistiin 1995. Nykyisin PHP on vertailuissa johtava dynaamis-

ten web-palveluiden tuottamiseen tarkoitettu kieli. (http://fi.wikipedia.org/wiki/PHP.)  

 

PHP-koodi tulkataan aina ohjelman suoritusvaiheessa web-palvelimella kääntämisen 

sijaan. Tämä helpottaa ohjelman testailua ja nopeuttaa sen muuttamista. PHP-koodi kir-

joitetaan yleensä <?php ja ?> tai <? ja ?> -tagien väliin, joista web-palvelin tunnistaa 

suoritettavan PHP-koodin. (Wikipedia 2006: PHP.)  

 

Asiakaspuolella tagien väliin kirjoitettua PHP-koodia ei voi nähdä esimerkiksi web-

sivun lähdekoodista, koska PHP-koodi suoritetaan aina palvelimella eikä sitä lähetetä 

takaisin asiakaspuolelle. Seuraavassa esimerkki PHP-koodista (Koodi 4). 

 
01 <?php 
02 echo "Hei, maailma!"; 
03 ?> 
Koodi 4. Esimerkki PHP-koodista, joka tulostaa tekstin ”Hei, maailma!” 
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2.2.2 Evästeet ja istunnot 

Evästeillä tarkoitetaan web-palvelimen HTTP-otsakkeena selaimelle lähettämää merkki-

jonoa, joka on tarkoitettu tallennettavaksi selaimen muistiin tai levylle. Evästeet mah-

dollistavat HTTP-protokollasta puuttuvan mekanismin web-sovellusten tilatiedon yllä-

pitämiseen HTTP-pyyntöjen ja -vastausten välillä.  HTTP-pyynnössä toistuvasti lähetet-

tävän evästeen avulla tiettyyn istuntoon kohdistuvat pyynnöt voidaan tunnistaa. Istun-

nolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista kokoelmaa HTTP-pyyntöjä ja -vastauksia, 

joille voidaan määritellä aloitus- ja lopetustapahtuma. (Rantala 2005, 218.) 

 

Tässä työssä evästeitä käytettiin ostoskorin tuotteiden ja niiden määrien säilyttämiseen 

istunnon aikana. PHP:ssa evästeet asetetaan setcookie()-funktiolla (Koodi 5). Setcoo-

kie()-funktiota tulee kutsua aina ennen varsinaisen HTML-koodin alkamista PHP-

sivulla. 

 
01 <?php  
02 setcookie("Auto", "Toyota", time() + 60 * 2) 
03 ?>  
Koodi 5. Evästeen asetus PHP:ssa. 

 

Setcookie()-funktion ensimmäinen parametri on evästeen nimi, jolla siihen voidaan 

myöhemmin viitata. Toisena parametrina on evästeen arvo eli tallennettava tieto ja kol-

mantena evästeen voimassaoloaika. Jos evästeelle ei määritetä voimassaoloaikaa, niin se 

pysyy voimassa selaimen sulkemiseen asti. Edellisessä esimerkissä evästeen nimeksi on 

määritetty Auto, arvoksi Toyota ja voimassaoloajaksi kaksi minuuttia.Istunnot toimivat 

PHP:ssa siten, että palvelun käyttäjälle muodostetaan oma tunniste, joka tallennetaan 

evästeeseen tai siirretään URL:n mukana. Palvelimelle luodaan PHP:n asetusten määrit-

tämään kansioon tunnistetta vastaava tiedosto, johon istunnossa käytetyt muuttujat tal-

lentuvat. 
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2.2.3 MySQL 

MySQL on hyvin yleisesti web-sovelluksissa käytetty SQL-relaatiotietokannan hallinta-

järjestelmä. MySQL:n hallinnointi tapahtuu tavallisesti komentoriviltä tai tekstipohjai-

sella asiakasohjelmalla. (Wikipedia 2006: MySQL.) Tässä työssä MySQL-tietokannan 

päälle rakennettava ohjelmalogiikka toteutettiin PHP -ohjelmointikielellä, joka tarjoaa 

tarvittavat funktiot MySQL-tietokannan käsittelyyn.  

 

Tietokantapalvelimeen saadaan muodostettua yhteys mysql_connect()-funktiolla. Funk-

tion parametreiksi määritetään palvelimen nimi, käyttäjätunnus ja salasana. Parametrien 

puuttuessa yhteys yritetään muodostaa omalle palvelimelle (localhost) ilman salasanaa. 

Kun yhteys tietokantapalvelimeen on luotu, valitaan käytettävä tietokanta 

mysql_select_db()-funktiolla. Funktion parametrit ovat tietokannan nimi ja yhteyden 

tunniste. (Ohjelmointiputka 2007.) Seuraavassa esimerkki yhteydenmuodostuksesta 

tietokantapalvelimeen ja tietokannan valinnasta. 

 
01 <?php 
02 $dbhost="127.0.0.1"; 
03 $dbuser="mattim"; 
04 $dbpass="abc123"; 
05 $dbname="fin158"; 
06 
07 mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die("Yhteysvirhe"); 
08 mysql_select_db($dbname) or die("Virheellinen tietokanta"); 
09 ?> 
Koodi 6. Yhteydenmuodostus tietokantapalvelimeen PHP:n mysql_connect() -funktiolla sekä tietokannan 

valinta mysql_select_db() -funktiolla. 

 

Rivillä 7 oleva kohta ”or die(”Yhteysvirhe”)” keskeyttää yhteydenmuodostuksen ja tu-

lostaa virheilmoituksen käyttäjälle, jos tietokantaan ei saada yhteyttä. 

 

MySQL-tietokanta luotiin omalle web-palvelimelle verkkokaupan tuotteita, tilauksia ja 

asiakkaita varten. Samaa tietokantaa hyödyntää myös verkkokaupan hallintasovellus. 
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2.2.4 Apache HTTP-palvelimena 

Web-palvelimessa täytyy aina olla palvelinohjelmisto, joka mahdollistaa muun muassa 

web-sivujen lataamisen ja tietokantasovellusten käytön web-sivuilla palvelimen ja asi-

akkaan välillä (Sundström 1998). Palvelinohjelmistoksi valittiin ilmainen, avoimeen 

lähdekoodiin perustuva HTTP-palvelinohjelma Apache HTTP Server. Apache tukee 

staattisten tiedostojen jakamista HTTP-protokollan yli. Apachen HTTP-palvelin on saa-

tavilla Unixille (BSD:t, Linux), Windowsille sekä monelle muulle käyttöjärjestelmälle. 

Apache HTTP Server on vuoden 1996 huhtikuusta lähtien ollut Internetin suosituin 

HTTP-palvelinohjelmisto. (Wikipedia 2007: Apache.) 

 

Tässä työssä Apache HTTP-palvelimen alustana käytettiin Debian GNU/Linux -

käyttöjärjestelmää.  
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3 RELAATIOTIETOKANNAN TOTEUTUS 

3.1 Yleistä relaatiotietokannoista 

Relaatiotietokannassa tiedot esitetään tauluina. Yhtä taulun riviä kutsutaan tietueeksi, ja 

jokaisella rivillä on yhtä monta tietoa eli kenttää. Taulu taas sisältää yleensä useampia 

tietueita. Jokainen yksittäinen tieto voidaan hakea relaatiotietokannasta tiedon nimen ja 

arvon perusteella. Jokaisella rivillä pitää olla yksikäsitteinen perusavain, joka vastaa 

jotakin kohdetta. Perusavain yksilöi kohteen, joten kahta samaa perusavaimen arvoa ei 

taulussa saa olla. Jokaiseen kohteeseen yhdistetään vain siihen välittömästi liittyvät 

ominaisuudet. Taulun kentästä voidaan viitata toisen taulun perusavaimeen, jolloin yh-

teyttä kutsutaan viite-eheydeksi. Viite-eheyden tarkoitus on säilyttää viittaavassa taulus-

sa esiintyvä viiteavaimen arvo samana kuin perusavaimen arvo viittauksen kohteena 

olevassa taulussa. Toisin sanoen vierasavaimen arvon on löydyttävä myös kohdetaulun 

perusavainten joukosta, jotta viittaus olisi ehyt. Esimerkiksi poistettaessa peruuntuneita 

tilauksia tilaus-taulusta, voisi tilausrivi-tauluun jäädä viittaus olemattomaan tilaukseen, 

jos viite-eheyttä ei käytettäisi. (Lahtonen 2004.) 

3.2 Relaatiotietokannan suunnittelu 

Ennen varsinaisen tietokannan toteutusta tietokantaan suunniteltiin tarvittavat taulut ja 

kentät. Verkkokaupassa myytäville tuotteille luotiin tuote- ja tuoteryhma-taulu. Tuote-

tauluun luotiin seuraavat kentät: tuotteen id, nimi, tuoteseloste, kuvaus, hinta ja poistet-

tu. Tuoteid on tuote-taulun perusavain, joka yksilöi jokaisen tuotteen. Poistettu-kenttä 

luotiin, jotta tuote voidaan asettaa pois myynnistä verkkokaupasta ilman sen poistamista 

kokonaan kannasta. Tuote-taulun viiteavaimeksi määriteltiin tuoteryhma-taulun perus-

avain, ryhmaid. Tuoteryhma-taulun tarkoitus on lajitella tuotteet eri tuoteryhmiin. Tuo-

teryhma-taulu mahdollistaa tiettyyn tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden tulostuksen asi-

akkaalle verkkokaupan sivuilla ja helpottaa myös tuotteiden ylläpitoa hallintasovelluk-

sessa. Jokainen tuote kuuluu siis tiettyyn tuoteryhmään ja niiden välillä on viite-eheys. 

Verkkokaupan kautta tehtyjä tilauksia varten luotiin tilaus-, tilausrivi- ja asiakastaulu. 

Tilaus-taulun perusavaimeksi määriteltiin tilausid ja viiteavaimeksi asiakas-taulun asia-

kasid. Tilaus-taulu sisältää siis tiedon asiakasid:stä, jolla voidaan hakea tietyn tilauksen 

tehneen asiakkaan tiedot asiakas-taulusta. Näiden lisäksi tilaus-taulussa on tilauspvm-

kenttä, johon kirjataan tilauspäivämäärä sekä tila-kenttä, johon voidaan määrittää tilauk-
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sen käsittelyn tila kuten ”käsittelyssä” tai ”toimitettu”. Tilausrivi-tauluun kirjataan tar-

vittavat tiedot tilatuista tuotteista ja tehdään tarvittavat viittaukset muihin tauluihin. Ti-

lausrivi-taulun viiteavaimeksi on määritelty tuoteid-kenttä, jonka perusteella tiedetään 

mihin tuote-taulun tuotteeseen viitataan. Toiseksi viiteavaimeksi on määritelty tilaus-

taulun tilausid, jolla tilaus-taulun ja tilausrivi-taulun väliset tiedot saadaan pidettyä ehy-

enä. Lisäksi tilausrivi-taulu sisältää kpl-kentän, johon tallennetaan asiakkaan tilaamien 

tuotteiden kappalemäärä. Tilausrivi-taulun kplhinta-kenttään tuotteelle voidaan määri-

tellä tuote-taulun hinta-kentästä poikkeava hinta jos esimerkiksi asiakkaalle on annettu 

alennusta usean tuotteen ostamisesta. Asiakas-tauluun kirjataan tuotteiden tilauksen 

yhteydessä asiakkaan yhteystiedot. Tuotetaulujen sisältö tietotyyppeineen on tarkemmin 

näkyvissä seuraavassa kuvassa. Viiteavain on merkitty tietokentän perään (FK) -

merkinnällä (”foreign key”). 

 

 
Kuva 2. Tietokannan rakenne ja yhteydet taulujen välillä. 
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Tietokannan taulujen relaatiot kuvassa ovat seuraavat: 

1. Asiakas voi tehdä yhden tai useamman tilauksen. 

 Tilauksen voi tehdä vain yksi asiakas. 

2. Tilaukseen voi kuulua yksi tai useampi tilausrivi. 

Tilausrivi voi kuulua vain yhteen tilaukseen. 

3. Tilausrivillä voi olla vain yksi tuote. 

Tuote voi olla yhdellä tai useammalla tilausrivillä. 

4. Tuote voi kuulua vain yhteen tuoteryhmään. 

Yhteen tuoteryhmään voi kuulua monta tuotetta. 

3.3 Relaatiotietokannan toteutus 

Verkkokaupan ja hallintasovelluksen yhteisesti käyttämä relaatiotietokanta luotiin käsin 

syöttämällä tarvittavat komennot MySQL:n komentokehotteessa. Ensimmäinen vaihe 

oli luoda uusi fin158-niminen tietokanta komennolla ”CREATE DATABASE fin158;”. 

Tämän jälkeen luotiin edellisessä kappaleessa mainitut taulut tietojen tallentamista var-

ten. Seuraavassa esimerkki tuote-taulun luonnista. 

 
01 CREATE TABLE `tuote` ( 
02   `tuoteid` int(10) NOT NULL auto_increment, 
03   `ryhmaid` int(10) unsigned NOT NULL, 
04   `tuotenimi` varchar(45) NOT NULL, 
05   `tuoteseloste` text NOT NULL, 
06   `kuvaus` text NOT NULL, 
07   `hinta` float(8,2) default NULL, 
08   PRIMARY KEY (`tuoteid`) 
09   FOREIGN KEY (`ryhmaid`) 
10   REFERENCES tuoteryhma(`ryhmaid`) 
11   ON DELETE NO ACTION 
12   ON UPDATE CASCADE 
13 ) 
14   TYPE=INNODB; 
Koodi 7. Tuote-taulun luonti MySQL:n komentokehotteessa. 

 

Tuote-nimisen taulun luonti tapahtuu ”CREATE TABLE” -komennolla, jonka jälkeen 

sulkujen sisälle määritetään tietokentät tietotyyppeineen. ”NOT NULL” tarkoittaa, ettei 

kenttään hyväksytä tyhjiä arvoja. Auto_increment tuoteid-kentän kohdalla tarkoittaa, 

että tuoteid:n arvoa kasvatetaan automaattisesti yhdellä, kun esimerkiksi tuotteita lisä-

tään tuote-tauluun. Perusavaimeksi tuote-tauluun on ”PRIMARY KEY” -komennolla 

määritelty tuoteid-kenttä. Viiteavaimeksi on ”FOREIGN KEY” -komennolla määritelty 

ryhmaid-kenttä, joka viittaa tuoteryhma-taulun perusavaimeen. Itse viittaus tehdään 
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”REFERENCES”-komennolla, jonka perään kirjoitetaan viitattava taulu ja sulkujen 

sisälle viitattavan taulun perusavain. ”ON DELETE NO ACTION” -komento estää tuo-

teryhmän poistamisen tuoteryhma-taulusta, mikäli tuote-taulusta löytyy kyseiseen tuote-

ryhmään kuuluvia tuotteita. Tuote-taulun ryhmaid-kenttä on siis sidottu tuoteryhma-

taulun perusavaimeen, jolloin taulujen välillä on viite-eheys. Tuoteryhmän poistaminen 

onnistuu käytännössä vain poistamalla ensin tuoteryhmään kuuluvat tuotteet tuote-

taulusta ja sen jälkeen tuoteryhmä tuoteryhma-taulusta. Rivin 12 komento ”ON UPDA-

TE CASCADE” päivittää vastaavasti ryhmaid-kentän arvot tuote-, ja tuoteryhma-

tauluun, jos arvoja muutetaan. Viite-eheyden toimivuuden edellytyksenä on, että tieto-

kantatyyppinä käytetään InnoDB:tä. Tietokantatyyppi voidaan määritellä rivin 14 mu-

kaisesti komennolla ”TYPE=INNODB”. 

 

Muiden taulujen luonti tapahtuu vastaavalla tavalla kuin Koodi 7:n esimerkissä. Periaat-

teessa vain taulun nimi ja kentät tietotyyppeineen vaihtelevat taulukohtaisesti. Kun tau-

lut on luotu, voidaan niihin tallentaa verkkokaupan kautta tehdyt tilaustiedot. Kirjoitta-

minen tauluihin tapahtuu PHP:n tietokannankäsittely-funktioilla, jotka on sisällytetty 

verkkokaupan toimintaan. Tauluihin tallennettuja tietoja voidaan muokata myös hallin-

tasovelluksen kautta. Näihin palataan vielä tarkemmin seuraavissa luvuissa.  
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4 VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Sivuston rakenne 

Verkkokauppasivuston visuaalinen rakenne toteutettiin taulukoimalla. Taulukoiden 

avulla tekstit, kuvat ja grafiikat voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan. Taulukon leveys ja 

korkeus määriteltiin prosentteina, jolloin sen koko mukautuu näytön kuvatarkkuuden 

mukaan. Tällä tavalla sivusto saadaan näkymään paremmin halutulla tavalla eri kuva-

tarkkuuksilla. Taulukoiden reunaviivat piilotettiin ulkoasusyistä muilta osin paitsi navi-

gointivalikosta. Navigointivalikko sijoitettiin oikealle omaan taulukkoon, josta käyttäjä 

voi klikkaamalla avata haluamansa sivun. Navigointivalikkoon luotiin linkit tuoteryh-

mien sivuille sekä etu-, info-, yhteystiedot-, palaute-, linkit- ja ostoskorisivulle. Tuote-

ryhmien nimet haetaan tietokannan tuoteryhma-taulusta navigointivalikkoon, johon voi 

kätevästi luoda uusia tuoteryhmiä verkkokaupan hallintasovelluksen kautta. Tuoteryh-

mä–linkit hakevat tietokannasta valitun tuoteryhmän tuotteet, jotka tulostetaan verkko-

kaupan sivulle omaan taulukkoon. Kaikki verkkokaupan sivut toteutettiin PHP-

tiedostoina, koska suuri osa sivuista sisältää PHP-koodia. Seuraavassa kuvassa verkko-

kaupan etusivu (Kuva 3). 

 

 
Kuva 3. Näkymä verkkokaupan etusivusta. 
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Verkkokaupan miniostoskori sijoitettiin sivuston oikeaan yläreunaan alasvetolistaan, 

jota klikkaamalla asiakas pääsee aina näkemään lisäämänsä tuotteet. Ostoskorin lisää-

minen alasvetolistaan tuntui sopivalta, koska se vie vain vähän tilaa sivulta ja sen voi 

avata aina tarvittaessa. Ostoskorissa näytetään tuotteiden id, kappalemäärä, nimi, hinta 

sekä loppuyhteenvetona tuotteiden yhteismäärä ja yhteishinta (Kuva 4). 

 

 
Kuva 4. Verkkokaupan ostoskori alasvetolistassa sivun oikeassa yläkulmassa. 

 

Verkkokaupan muuttumattomien sivuelementtien sisällyttämiseksi sivuille käytettiin 

PHP:n include-komentoa. Include-komennolla voidaan web-sivun mihin tahansa koh-

taan liittää ennaltamääritetyn tiedoston sisältämät tiedot. Verkkokaupan sivustossa esi-

merkiksi verkkokaupan logo, valikko ja ostoskori ovat sellaisia elementtejä, jotka on 

hyvä lisätä include-komennolla sivuille. Näin voidaan helpottaa huomattavasti sivuston 

ylläpitoa, koska tulevat muutokset tarvitsee tehdä vain include-tiedostoon, josta ne tule-

vat voimaan kaikille sivuille. Jos esimerkiksi verkkokaupan navigointivalikkoon lisät-

täisiin uusi tuoteryhmä, pitäisi muutos tehdä erikseen jokaisen sivun valikkoon. Sama 

koskee kaikkia sivuja missä ei ole käytetty yhtenäistä sisällytettyä tiedostoa. 

 

Verkkokauppasivustolla käytettiin pääosin kahta eri include-tiedostoa, header.inc ja 

footer.inc. Header.inc tiedostoon on lisätty kaikki sivun alkupään vakiotoiminnot kuten 

yhteyden avaaminen tietokantaan, alkuosan sivupohja, ostoskori, HTML:n meta-

elementit, css-tiedostot sekä yleisesti käytetyt javascriptit. Footer.inc-tiedosto sisältää 

muun muassa navigointivalikon sekä loppuosan sivupohjasta. Headerin ja footerin vä-

liin toteutetaan itse sivun ominaissisältö, joka voi olla esimerkiksi yhteystiedot tai tietyn 

tuoteryhmän tuotteet tulostettuna. Seuraavassa esimerkki tiedostojen sisällyttämisestä 

HTML-koodin sekaan PHP:n include-komennolla (Koodi 8). 
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01 <html> 
02 <head> 
03 <title>Fin 158 - etusivu</title> 
04 <?php include_once("header.inc"); ?> 
05 <table border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"> 
06 <tr> 
07 <td colspan="5" height="50" align="center" valign="middle"> 
08 <h4>Tervetuloa Fin 158 Oy - verkkokauppaan!</h4> 
09 </td> 
10 </tr> 
11 </table> 
12 <?php include_once("footer.inc"); ?> 
Koodi 8. Tiedostojen sisällyttäminen HTML-koodiin PHP:n include-komennon avulla. 

 

Riveillä 4 ja 12 käytetty include_once()-funktio varmistaa, ettei samaa tiedostoa sisälly-

tetä kuin kerran. Tällä on haluttu varmistaa se, ettei esimerkiksi CSS-tyylitiedostot tule 

vahingossa lisätyksi kahteen kertaan samalle sivulle. 

 

Sivustosta pyrittiin tekemään toimiva, näyttävä ja helppokäyttöinen. Huomiota kiinni-

tettiin muun muassa sivuston keveyteen sekä resoluutioriippuvuuteen eli siihen miten 

sivut näkyvät ja toimivat eri näytön kuvatarkkuuksilla. Sivuston toiminnassa otettiin 

huomioon selainriippuvaisuus eli se, miten sivut toimivat eri selaimilla. Sivujen testaa-

miseen käytettiin kolmea suosittua selainta: Internet Exploreria, Mozilla Firefoxia ja 

Operaa. 

 

Verkkokauppasivuston rakenteen toteuttamiseen käytettiin XHTML-kieltä ja ulkoasun 

muotoiluun CSS-tyyliohjejärjestelmää. Sivuston toiminnalliset osat kuten ostoskorin 

toiminta ja tuotteiden listaus toteutettiin pitkälti PHP-kielellä. JavaScriptiä käytettiin 

muun muassa tulostamaan asiakkaalle ilmoitus tuotteen lisäämisestä ostoskoriin sekä 

varmistamaan ostoskorin tyhjentämistoiminto. 

4.2 Sivuston toiminta 

Asiakas voi selata verkkokaupan tuotteita valitsemalla sivuston navigointivalikosta tie-

tyn tuoteryhmän. Navigointivalikon tuoteryhmä–linkit suorittavat tietokantakyselyn 

MySQL-kannasta, jolloin tietyn tuoteryhmän tuotteet tulostetaan taulukkoon asiakkaan 

nähtäväksi. Taulukkoon tulostetaan tuotteen id-numero, nimi, lyhyt tuoteseloste ja hinta. 

Jokaisen tuoterivin loppuun tulostetaan linkki tuotteen esittelysivun avaamista varten 

sekä painike, josta tuotteen voi lisätä ostoskoriin. Esittelysivulla näytetään tarkemmat 
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tiedot tuotteesta sekä tuotteen kuva. Seuraavassa kuvassa näkymä tuotetaulukosta verk-

kokaupan sivustolla. 

 

 
Kuva 5. Tuotetaulukko verkkokaupan sivustolla. 

 

Asiakas voi lisätä tuotteita ostoskoriin klikkaamalla ostoskorin kuvaketta tuotteen vie-

restä. Klikkaamalla useamman kerran ostoskorin kuvaketta lisätään tuotteen kappale-

määrää aina yhdellä ostoskorissa. Ostoskori-sivulla asiakas voi poistaa tuotteita, muut-

taa tuotteiden kappalemääriä tai tyhjentää koko ostoskorin. Ostoskori-sivulta asiakas 

pääsee myös jatkamaan tilauksen tekoa tilauslomakkeeseen. Tilauslomakkeessa asiak-

kaalta kysytään toimitus-, ja laskutustiedot sekä yritysasiakkailta yrityksen nimi ja va-

paavalintaisesti y-tunnus. Kun tilauslomakkeen tiedot on tarkistettu, lähetetään tilaus-

vahvistus sähköpostitse sekä asiakkaalle että myyjälle. Samalla tiedot tilauksesta tallen-

netaan tietokantaan. 

 

Asiakkaan tekemien toimintojen varmistaminen toteutettiin JavaScriptin confirm()-

funktiolla. Confirm()-funktio avaa käyttäjän selaimeen pienen ponnahdusikkunan, jossa 

on esitetty kysymys vastausvaihtoehtoina ok tai peruuta. Tällaisia varmistusta vaativia 

toimintoja ovat muun muassa ostoskorin tyhjennys sekä hallintasivustolla tuotteiden ja 

tilausten poistaminen.  
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4.3 Tuotteiden listaus 

Tuotteet haetaan tietokannasta verkkokaupan sivuille seuraavalla MySQL-kyselyllä. 

 
01 $query = mysql_query("SELECT * FROM tuote WHERE ryhmaid=3 AND  
02 poistettu=0"); 
Koodi 9. Tuotteiden haku tietokannasta tietyn tuoteryhmän mukaan. 

 

Edellä oleva kysely hakee tuote-taulusta kaikki tuotteet, joiden ryhmaid on 3 ja joiden 

poistettu-kentän arvo on 0. Tässä tapauksessa ryhmaid 3 viittaa tuoteryhmään ”vesiau-

tomaatit”. Poistettu-kentän arvon ollessa 0 tuote näytetään verkkokaupassa ja arvon 

ollessa 1, tuotetta ei näytetä. Tuotetiedot tulostetaan taulukkoon, joka muodostetaan 

tuotteiden rivimäärien mukaan seuraavalla tavalla. 

 
01 for($laskuri = 0; $laskuri < mysql_numrows($query); $laskuri++) { 
02   $id = mysql_result($query,$laskuri,"tuoteid"); ?> 
03   <tr><td><p> 
04   <?echo mysql_result($query,$laskuri,"tuotenimi")?></p></td> 
05    
06   <td><a href=<?echo 'tuote.php?showid='.$id.''?>  
07   onClick="window.open(this.href,'pop'); return false;"  
08   target="newWin">Näytä</a></td> 
09 
10   <?echo '<td><a href="?addid='.$id.'" name="lisaa"> 
11   <img src="karryt.gif"></a></td>'; 
12   echo '</tr>'; 
13 } 
Koodi 10. Tuotetaulukon muodostus tuoterivien lukumäärän mukaan. 

 

MySQL-kyselyllä haettujen tuotteiden määrä voidaan palauttaa mysql_numrows-

komennolla (rivi 1). Tuotetaulukko muodostetaan for-silmukan sisällä luomalla tarvitta-

vat taulukkosolut sekä tulostamalla tuotetiedot omille riveilleen. For-silmukkaa käydään 

läpi kunnes saavutetaan MySQL-kyselyn tuottama tuoterivien määrä. Rivillä 4 oleva 

mysql_result()-komento palauttaa tuotteen nimen laskurin mukaisesta kohdasta. Muut 

tuotetiedot saadaan haettua taulukkoon samalla tavalla. Joka tuoterivin perään tuloste-

taan lisäksi linkit tuotteen esittelysivun avaamista sekä tuotteen ostoskoriin lisäämistä 

varten. Kumpikin linkki käyttää GET-metodia tuotteen id-numeron välittämiseen palve-

limelle. Esimerkiksi rivillä 6 oleva linkki esittelysivun avaamiseen 'tuo-

te.php?showid='.$id.'' välittää tuotteen id-numeron ”showid”-nimisessä GET-

muuttujassa. Esittelysivulla tuotteen tiedot osataan hakea juuri tämän välitetyn id:n pe-

rusteella. For-silmukan yhteydessä tuotekohtaiset id-numerot tallennetaan $id-
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muuttujaan, johon viitataan linkeissä. Tällä tavalla viittaus saadaan kohdistettua id-

numeroa vastaavaan tuotteeseen esimerkiksi jos käyttäjä avaa tietyn tuotteen esittelysi-

vun auki. Samalla periaatteella toimii myös linkki ”<a href="?addid='.$id.'">”, josta 

tuote voidaan lisätä ostoskoriin. Tässä tapauksessa GET[’addid’]-muuttuja käsitellään 

ostoskorin toiminnasta vastaavassa cart.php-tiedostossa, jossa suoritetaan toimenpiteet 

tuotteen lisäämiseksi ostoskoriin. Tästä lisää kohdassa ”4.5 Ostoskorin toteutus”. 

 

Tuotetaulukon tietojen järjestämiseen käytettiin Stuart Langridgen ilmaista Sorttable-

JavaScriptiä. Langridgen kehittämä JavaScript on ilmainen kaupalliseen käyttöön, joten 

se soveltui hyvin käytettäväksi sellaisenaan tässä projektissa. Tuotteet saadaan järjestet-

tyä esimerkiksi hinnan mukaan nousevasti tai laskevasti klikkaamalla tuotetaulukon 

hintasarakkeen otsikkoa. JavaScriptillä toteutettuna järjestäminen on tietoturvan kannal-

ta turvallista, koska järjestämistapaa ei tarvitse lähettää palvelimelle $_GET-metodilla. 

Järjestäminen voidaan toteuttaa MySQL-tietokantajärjestelmän ”ORDER BY”-

komennolla, mutta tässä tapauksessa järjestämistavan välittämiseen joudutaan usein 

käyttämään $_GET-metodia. Suuren tietomäärän järjestäminen rasittaa myös tietokan-

taa, koska järjestäminen joudutaan käsittelemään aina tietokannassa. Järjestämistä vaa-

tiva taulukko joudutaan myös lataamaan aina uudelleen asiakkaan selaimeen, jos uudel-

leenjärjestely suoritetaan MySQL-kyselyllä. JavaScriptillä taulukon uudelleenjärjestely 

voidaan toteuttaa ilman sivun uudelleenlataamista. (Langridge 2007.) 

4.4 Tuotteen esittelysivu 

Tuotteiden esittelysivuna käytetään tuote.php-tiedostoa, johon tuotteen tiedot kuvaa 

lukuun ottamatta haetaan tietokannasta. Tuote.php on esivalmisteltu sivu, johon on mää-

ritelty valmis taulukkorakenne tuotetiedoille. Tuotetiedot haetaan taulukon tiettyihin 

soluihin tuotteen id:n perusteella aina siitä tuotteesta, jonka kohdalta esittelysivu ava-

taan. Tällä menetelmällä jokaiselle verkkokaupan tuotteelle ei tarvitse luoda omaa esit-

telysivua, vaan tuotetiedot saadaan kätevästi haettua tietokannasta tuotekohtaisesti tuo-

te.php-sivulle. Esittelysivulla tuotekuva näytetään keskitettynä, tuotetiedot näkyvät si-

nertävällä pohjalla ja tekstit sekä linkit ovat valmiiksi muotoiltu sopiviksi. Esittelysivu 

avataan näkyviin aina yhdessä samassa ponnahdusikkunassa, jolloin vältytään useilta 

samanaikaisilta ponnahdusikkunoilta. Seuraavassa kuvassa erään tuotteen esittelysivu 

(Kuva 6). 
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Kuva 6. Tuotteen tiedot haetaan esittelysivulle (tuote.php) tietokannasta tuotteen id:n perusteella. 

 

Esittelysivulle tulostetaan tuotteen kuva, nimi, tuotekuvaus mukaan lukien mahdolliset 

linkit sekä hinta. Kuva sekä tarkempi tuotekuvaus voidaan lisätä esittelysivulle verkko-

kaupan hallintasovelluksen kautta. Kuva tallennetaan web-palvelimelle ja nimetään 

tuotteen id:n perusteella (esim. 3.jpg). Seuraavassa esimerkki, miten tuotteen kuva sekä 

tuotekuvaus haetaan esittelysivulle MySQL-kyselyllä.  

 
01 $query = mysql_query("select tuoteid from tuote where tuoteid = 
02 ".$_GET['showid'].""); 
03 $tuoteid = mysql_result($query,"tuoteid"); 
04  
05 $query = mysql_query("select kuvaus from tuote where tuoteid = 
06 ".$_GET['showid'].""); 
07 $kuvaus = mysql_result($query,"kuvaus"); 
Koodi 11. Tuotteen tietojen haku tietokannasta esittelysivulle. 

 

Koodin alussa mysql_query-komennolla haetaan tuote-taulusta sen tuotteen id-numero, 

jonka kohdalta käyttäjä avaa esittelysivun auki (rivi 1 ja 2). Tuotteen id-numero tallen-

netaan $tuoteid-muuttujaan, koska sitä tarvitaan myöhemmin tuotteen kuvan hakemi-
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seen web-palvelimelta (rivi 3). Rivillä 5 ja 6 tuote-taulusta haetaan tuotteen kuvaus, 

joka tallennetaan $kuvaus-muuttujaan. Tuotteen nimi ja hinta haetaan tuote-taulusta 

vastaavalla tavalla ja tallennetaan muuttujiin $tuotenimi sekä $hinta.  Tiedot tulostetaan 

esittelysivulle seuraavan esimerkin mukaisesti.  

 
01 <table> 
02   <tr><td><?echo '<img src="'.$tuoteid.'.jpg">';?></td></tr> 
03   <tr><td><?php echo $tuotenimi;?> 
04   <?php echo $kuvaus; 
05   echo '<br/><b>Hinta:</b> '.$hinta.' €</p>';?> 
06   </td></tr> 
07 </table> 
Koodi 12. Tuotetietojen tulostus muuttujista esittelysivulle. 

 

Esittelysivun luonnista on kerrottu tarkemmin kohdassa ”5.5 Tuotteen esittelysivun 

luonti”. 

4.5 Ostoskorin toteutus 

Ostoskorin toteutus oli tärkeä, mutta myös haastava vaihe verkkokauppasovelluksen 

tekemisessä. Virtuaalinen ostoskori toimii verkkokaupassa tilattavien tuotteiden ja nii-

den kappalemäärien väliaikaisena säilytyspaikkana. Käytännössä ostoskoriin lisätyt 

tuotteet säilytetään aina tilaukseen asti, josta tilaustiedot tallennetaan tietokantaan myö-

hempää tarkastelua varten. Ostoskori on välttämätön osa verkkokauppasovellusta, koska 

asiakkaan tilaamat tuotteet täytyy pystyä tallentamaan istunnon ajaksi. 

 

Ostoskorin toiminta toteutettiin PHP:lla käyttäen hyödyksi evästeitä. Evästeet osoittau-

tuivat tähän käyttötarkoitukseen sopiviksi, koska lisätyt tuotteet kappalemäärineen voi-

daan tallentaa selaimen muistiin koko istunnon ajaksi. Evästeitä käyttämällä vältytään 

myös tallentamasta tietokantaan ostoskorin sisältämiä väliaikaisia tuotetietoja. Evästeitä 

käytettäessä ostoskorin toiminnallisuus edellyttää, että käyttäjän selain myös hyväksyy 

evästeiden asettamisen. Suosituimmissa selaimissa evästeiden asettaminen on kuitenkin 

oletusarvoisesti sallittu, ellei käyttäjä sitä erikseen ole selaimen asetuksista estänyt. Seu-

raavassa esimerkki ostoskorin toteutuksesta (Koodi 9.). 
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01 <?php 
02 if (isset($_GET['addid'])) { 
03   $id = $_GET['addid']; 
04   if (!$_COOKIE['ostoskori']) { 
05     $ostoskori="$id=1"; 
06   }  
07 
08   else { 
09     $ostoskori=""; 
10     $tilaukset=preg_split("/:/", $_COOKIE[ostoskori]); 
11     $tilausolemassa=false; 
12     for ($i=0;$i<count($tilaukset);$i++) { 
13       $tilausrivi=preg_split("/=/", $tilaukset[$i]); 
14 
15       if ($tilausrivi[0]==$id) { 
16         $tilausolemassa=true; 
17         $tilausrivi[1]++; 
18         $tilaukset[$i]="$tilausrivi[0]=$tilausrivi[1]"; 
19       } 
20 
21       if ($i==0)  
22       {$ostoskori=$tilaukset[$i];} 
23 
24       else  
25       {$ostoskori.=":".$tilaukset[$i];} 
26     } 
27 
28     if ($tilausolemassa==false) 
29     {$ostoskori.=":$id=1";} 
30   } 
31   $_COOKIE[ostoskori]=$ostoskori;  
32   setcookie("ostoskori", $ostoskori);  
33 } 
34 ?> 
Koodi 13. Ostoskorin toteutus PHP:lla ja evästeillä. 

 

Tässä työssä toteutetun ostoskorin toimintaidea on tallentaa käyttäjän lisäämien tuottei-

den id-numerot sekä kappalemäärät evästemuuttujaan. Tuotteiden id:n perusteella kaik-

ki tarvittavat tuotetiedot voidaan hakea tietokannasta, joten muita tietoja id:n ja kappa-

lemäärien lisäksi ostoskoriin ei ole välttämätöntä tallentaa. Tuotteiden id-numerot ja 

kappalemäärät tallennetaan evästemuuttujaan ”=” -merkillä erotettuna. Ostoskorin sisäl-

täessä useita tuotteita, erotetaan ne toisistaan ”:” -merkillä. Esimerkiksi evästemuuttujan 

sisältö ”1=2:8=1” tarkoittaa, että tuotetta, jonka id on 1, on lisätty kaksi kappaletta ja 

vastaavasti tuotetta, jonka id on 8, on lisätty yksi kappale. Evästemuuttujan sisältö pil-

kotaan osiin PHP:n preg_split()-funktiolla (rivi 10 ja 13), jolloin tuotteiden id-numerot 

ja kappalemäärät luetaan samalla omiin taulukkoalkioihinsa. Preg_split()-funktio pilk-

koo evästemuuttujan sisällön tietyn merkkijonossa esiintyvän merkin perusteella, joka 

tässä tapauksessa on ”=” -merkki sekä ”:” -merkki. Kun tuotteiden id-numerot sekä 
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kappalemäärät ovat omissa taulukkoalkioissaan, voidaan muutokset kohdistaa tuotetta 

vastaavan taulukkomuuttujan alkioon. Esimerkiksi lisättäessä ostoskorissa jo olevaa 

tuotetta yhdellä, osaa koodi tarkistaa tilausrivin olemassaolon (rivi 15) ja lisätä kappa-

lemäärää tuotetta vastaavan $tilausrivi[1] -taulukkomuuttujan alkioon (rivi 17). Ostos-

koriin lisättyjen tuotteiden tiedot näytetään käyttäjälle muun muassa ostoskori-sivulla 

sekä sähköpostitse asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa. 

4.6 Ilmoitus tuotteen lisäyksestä ostoskoriin 

Asiakkaan lisätessä tuotteita ostoskoriin, tulostetaan sivulle ilmoitus tapahtumasta. Jos 

ilmoitusta ei tulostettaisi, asiakas ei välttämättä huomaisi tuotteen lisäystä tapahtuneen. 

Seuraavassa koodilistauksessa JavaScript -toteutus ilmoituksen tulostuksesta asiakkaalle 

(Koodi 14). 

 
01 <script language="JavaScript"> 
02 <!-- 
03  var timer=null; 
04  function changeText(text) { 
05    if (timer!=null) clearInterval(timer); 
06    document.getElementById("valittu").innerHTML=text; 
07    timer=setInterval('returnText()', 6000); 
08    return false; 
09  } 
10  function returnText() { 
11    clearInterval(timer); 
12    timer=null; 
13    document.getElementById("valittu").innerHTML="<br/>"; 
14  } 
15 --> 
16 </script> 
Koodi 14. Ilmoituksen tulostus asiakkaalle tuotteen lisäämisestä ostoskoriin JavaScriptillä toteutettuna. 

 

Koodi 14:ssä on luotu kaksi funktiota, joista changeText(text) tulostaa ilmoituksen nä-

kyviin kuudeksi sekunniksi ja returnText() korvaa ilmoituksen rivinvaihdolla. Ilmoituk-

sen tulostus on kohdassa document.getElementById(”valittu”).innerHTML=text. Tämä 

JavaScriptin funktio osaa hakea HTML-elementin sille määritetyn id:n perusteella ja 

sijoittaa tässä tapauksessa "text" -argumentin arvon haetun elementin tagien väliin.  

Ilmoitus tulostetaan asiakkaalle ostoskorin alapuolella sijaitsevaan <div>-elementtiin, 

jonka id:ksi on määritetty ”valittu”. Kuva 7:ssä näkymä ilmoituksen tulostumisesta. 

 

 



  28 

 
Kuva 7. Ilmoitus tulostetaan ostoskorin alapuolelle kuuden sekunnin ajaksi. 

 

Kun ilmoitus on tulostettu, käynnistetään samalla ajastin kohdassa ”ti-

mer=setInterval(’returnText()’, 6000)”. Ajastimen aika on määritetty millisekunteina eli 

ilmoitus pysyy kuusi sekuntia näkyvillä, jonka jälkeen kutsutaan returnText()-funktiota. 

Tämä funktio nollaa ajastimen ja tulostaa ilmoituksen tilalle rivinvaihdon. Myös chan-

geText()-funktion alussa ajastin nollataan, mikäli se on aiemmin käynnistetty. Tämä 

nollaus tehdään käytännössä silloin, jos ajastimeen määritetyn kuuden sekunnin kulues-

sa teksti halutaan korvata uudella tekstillä. Tällainen tilanne on mahdollinen, jos asiakas 

lisää uuden tuotteen ostoskoriin kuuden sekunnin kuluessa edellisen tuotteen lisäämises-

tä.  Mikäli ajastinta ei nollattaisi, uusi teksti katoaisi jo ennen kuin se on ollut näkyvissä 

halutut kuusi sekuntia. Jotta ilmoitus saadaan vielä käytännössä näkymään, täytyy 

changeText()-funktiota kutsua HTML-dokumentin runko-osassa (Koodi 15).  

 
01 <?php 
02 if($uusi) { 
03   $query=mysql_query("SELECT nimi FROM tuote where id=".$uusi.""); 
04   $nimi=mysql_result($query, "nimi");?> 
05   <body onload="return changeText('<?echo'<p>'.$nimi?>lisätty  
06   ostoskoriin!</p>');"><? 
07 } 
08 else { 
09   echo '<body>'; 
10 } 
Koodi 15. ChangeText()-funktiota kutsuminen HTML-dokumentin runko-osassa. 

 

ChangeText()-funktiota kutsutaan aina sivun lataamisen yhteydessä jos $uusi-muuttuja 

on tosi. $uusi-muuttujaan tallennetaan aina lisätyn tuotteen id-numero, joten sen arvo on 

aina tosi kun asiakas lisää uuden tuotteen ostoskoriin. Lisätyn tuotteen nimi haetaan 

tietokantakyselyllä $nimi-muuttujaan $uusi-muuttujan sisältämän id:n perusteella (rivi 

3-4). Rivin 5 kohta <body onload> palauttaa changeText()-funktion aina ehdon toteutu-

essa. Muussa tapauksessa tulostetaan sivun runkotagi <body> ja loppusivu ladataan 

normaalisti ilman ilmoitusta. 
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4.7 Ostoskorin muokkaus 

Ostoskori-sivulla asiakas voi muokata ostoskorinsa sisältöä. Ostoskorin sisältämät tuot-

teet tulostetaan ostoskori-sivulla omaan taulukkoon, josta voi muuttaa tuotteiden kappa-

lemääriä, poistaa tuotteita tai tyhjentää koko ostoskorin sisältö. Tilauksen jatkaminen 

tapahtuu ostoskori-sivulla olevasta ”Tilaa tuotteet” -painikkeesta. Seuraavassa kuvassa 

verkkokaupan ostoskori-sivu. 

  

 
Kuva 8. Verkkokaupan ostoskori-sivu. 

 

Asiakas voi muuttaa tuotteiden kappalemääriä ostoskorissa kirjoittamalla uuden kappa-

lemäärän ostoskori-taulukon ”Kpl”-sarakkeeseen. Jos asiakas haluaa poistaa yksittäisen 

tuotteen ostoskorista, pitää tuotteen kappalemääräksi asettaa 0. Muutokset täytyy päivit-

tää ”Päivitä muutokset” -painikkeella, joka käsittelee ostoskorin sisällön uudelleen ja 

lataa ostoskori-sivun päivitettynä asiakkaan selaimeen. Ostoskorin tyhjentäminen tapah-

tuu ”Tyhjennä ostoskori” -painikkeella. Seuraavassa koodilistauksessa ostoskorin tyh-

jentämisen toteutus. 

 
01 if($_POST[tyhjenna]) { 
02   if($_COOKIE['ostoskori']) { 
03     $_COOKIE['ostoskori'] = ""; 
04     setcookie("ostoskori", ""); 
05   } 
06 } 
Koodi 16. Ostoskorin tyhjentäminen. 

 

Koodin alussa tarkistetaan onko ”Tyhjennä ostoskori” -painiketta painettu. Rivillä 2 

varmistetaan myös, että ostoskori-eväste on olemassa. Tämän jälkeen ostoskori-

evästeen arvo asetetaan tyhjäksi ja päivitetään ostoskorin sisältö ajan tasalle setcookie()-

funktiolla. 
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Vahinkojen välttämiseksi asiakkaalta halutaan varmistus ostoskorin tyhjentämiseen. 

Seuraavassa ostoskorin tyhjentämistoiminnon varmistuksen toteutus JavaScriptin con-

firm()-funktiolla. 

 
01 <script language="JavaScript"> 
02 <!-- 
03 function confirm_delete() { 
04  var answer = confirm("Haluatko varmasti tyhjentää ostoskorin?"); 
05  if (answer == true) { 
06    window.location="ostoskori.php"; 
07  } 
08  else { 
09    return false; 
10  } 
11 } 
12 --> 
13 </script> 
Koodi 17. Ostoskorin tyhjentämisen varmistus JavaScriptin confirm() –funktiolla. 

 

Confirm()-funktio avaa pienen ponnahdusikkunan käyttäjän selaimeen, jossa kysytään 

varmistusta ostoskorin tyhjentämiseen (rivi 4). Jos kysymykseen vastataan ”ok”, välite-

tään ostoskorin tyhjentämiseen tarvittavat lomaketiedot PHP-tulkille, joka suorittaa os-

toskorin tyhjentämisen. Tämän jälkeen ostoskori-sivu ladataan uudelleen käyttäjän se-

laimeen window.location -komennolla (rivi 6). Jos käyttäjä vastaa kysymykseen ”peruu-

ta”, ei lomaketietoja lähetetä ja skriptin suoritus keskeytetään (rivit 8-9). 

 

Kun mahdolliset muutokset on tehty ostoskoriin voidaan tilausta jatkaa ”Tilaa tuotteet” 

-painikkeella. ”Tilaa tuotteet” -painike ohjaa asiakkaan tilauslomake.php-sivulle täyttä-

mään tilaustiedot. 

4.8 Tilaustietojen oikeellisuuden varmistus 

Asiakkaan tilauslomakkeeseen täyttämät tilaustiedot on hyvä tarkistaa mahdollisten 

tyhjien kenttien tai virheellisten syötteiden varalta ennen niiden lisäämistä tietokantaan. 

Tällä tavoin tietokanta saadaan pidettyä ehyempänä ja estetään suuri osa asiakkaan te-

kemistä tahattomista virheistä tilauslomaketta täytettäessä. Tilauslomakkeen tietokentti-

en tarkastamiseen käytettiin PHP:n isset()-, strlen()- ja eregi()-funktiota. Seuraavassa 

esimerkki tilauslomakkeen postinumero-kentän tarkastamisesta. 
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01 $errors = NULL; 
02 if(isset($_POST['pnro']) && strlen($_POST['pnro']) == 5 &&  
03 eregi('^[0-9]+$', ($_POST['pnro']))) {  
04   $pnro_title = 'Postinumero: '; 
05   $pnro = mysql_real_escape_string(stripslashes($_POST['pnro']));  
06 } 
07 else {  
08   $errors .= '<br/>Tarkista postinumero.'; 
09   $pnro_title = '<font color="red">Postinumero</font>: ';  
10 } 
Koodi 18. Postinumeron tarkistus PHP:n eregi()-funktiolla  tilauslomakkeen lähettämisen yhteydessä. 

 

Rivillä 2 kohdassa ”if(isset$_POST[’pnro’])” tarkistetaan, onko postinumero-kenttä 

olemassa eli lähetetty PHP-tulkille tilauslomakkeen yhteydessä. Postinumeron pituus on 

tarkistettu strlen()-funktiolla. Postinumeron tulee olla täsmälleen 5 merkkiä pitkä, jotta 

ehto täyttyy. Eregi()-funktiolla postinumero-kentälle määritetään sallitut merkit. Tässä 

tapauksessa postinumero-kentän merkeiksi hyväksytään numerot 0-9. Jos kaikki ehdot 

täyttyvät tallennetaan tilauslomakkeesta saatu postinumero $pnro-muuttujaan. Kaikki 

hyväksytyt lomakekentät tallennetaan aina PHP-muuttujiin, jotta kertaalleen kirjoitetut 

tietokentät voidaan tarvittaessa palauttaa tilauslomakkeeseen. Muuttujista tiedot voidaan 

myös tallentaa suoraan tietokantaan kun tiedot on ensin tarkastettu. Ennen kuin tilaus-

lomakkeen tiedot tallennetaan tietokantaan ja lähetetään sähköpostilla myyjälle ja asi-

akkaalle pitää $errors-muuttujan arvon olla tyhjä (rivi 1). Käytännössä $errors-

muuttujaan lisätään aina virheviesti, joka voidaan tulostaa asiakkaalle kentän puuttuessa 

(rivi 8). Jos kaikki tarvittavat lomakekentät on hyväksytysti täytetty, on myös $errors-

muuttuja tyhjä.  

 

Tilauslomake tarkistetaan aina lähettämisen yhteydessä ja jos virheitä esiintyy, tilaaja 

palautetaan korjaamaan puutteelliset tiedot. Puutteelliset kohdat ilmoitetaan tilaajalle 

punaisella kentän otsikon värillä sekä lomakkeen alareunassa olevalla ilmoitustekstillä. 

Jo kertaalleen täytetyt tiedot säilytetään, joten tilaajan ei tarvitse täyttää muuta kuin vir-

heelliset kohdat ja lähettää tilauslomake uudelleen. Seuraavassa kuvassa verkkokaupan 

tilauslomake, joka on yritetty lähettää puutteellisena. (Kuva 9). 
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Kuva 9. Tilaustiedot tarkistetaan ennen niiden lisäämistä tietokantaan. 

4.9 Tilausvahvistuksen lähetys 

Kun asiakas on tilannut tuotteet, lähetetään hänelle sähköpostitse tilausvahvistus tila-

tuista tuotteista. Vastaavasti myyjälle lähetetään asiakkaan tekemä tilaus ja tilaustiedot. 

Tilausvahvistuksen lähettämiseen käytetään PHP:n mail()-funktiota. Seuraavassa esi-

merkissä on esitelty tilausvahvistuksen lähetyksen toteutus. 

  
01 $to = "fin158@fin158.com"; 
02 $subject = "Tilaus ".date('d.m.Y H:i:s'); 
03 $headers .= 'From: Fin 158 Oy - Verkkokauppa'."\n"; 
04 
05 $mailcontent = "TILAUSTIEDOT\n".$etunimi."".$sukunimi."\n" 
06 .$osoite."\n".$postinumero."".$paikkakunta."\n" 
07 .$email."\n".$puhelin."\n\n".$yritys."\n".$ytunnus 
08 ."\n\nTILATUT TUOTTEET\n".$sisalto 
09 ."\n\nHUOMIOITAVAA\n".$_POST[huom];  
10 
11 $mailcontent = wordwrap($mailcontent, 70); 
12 mail($to, $subject, $mailcontent, $headers); 
Koodi 19. Tilauksen lähetys myyjälle mail()-funktiolla. 
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Koodin alussa on määritelty $to-muuttuja, johon määritetään sähköpostin vastaanottaja. 

Sähköpostin otsikko määritellään $subject-muuttujaan ja ylimääräinen otsakekenttä, 

johon esimerkiksi voidaan kirjoittaa tarkemmat tiedot viestin lähettäjästä määritetään 

$headers-muuttujaan. Itse viestin sisältö muodostetaan $mailcontent-muuttujassa (rivi 

5).  Viestin sisällöksi on määritelty asiakkaan tilaustiedot, jotka saadaan haettua tilaus-

lomakkeen lähetyksen yhteydessä tallennetuista muuttujista. Lisäksi sähköpostissa lähe-

tetään tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, jotka on koottu $sisalto-muuttujaan sekä 

tilauslomakkeessa oleva ”huomioitavaa”-kenttä, johon asiakas voi kirjoittaa lisätietoja 

tilausta koskien. Sähköpostin sisältö rivitetään wordwrap()-funktiolla 70 merkin pitui-

seksi, jotta sähköpostin asettelusta saadaan toimiva (rivi 11). Lopuksi viesti lähetetään 

mail()-funktiolla, johon on parametreina määritelty edellä mainitut muuttujat. Asiak-

kaalle lähetetty tilausvahvistus on seuraavan kuvan mukainen.  

 

 
Kuva 10. Tilausvahvistuksen asettelu sähköpostissa. 
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4.10 Web-tilastointi 

Verkkokauppasivuston kävijämäärien seuraamista varten palvelimelle asennettiin ilmai-

nen AWStats-tilastointityökalu. AWStats luo webissä katseltavan tilastointisivun 

Apachen HTTP-palvelinohjelman loki-tiedostojen pohjalta. Tilastointisivulle on koottu 

muun muassa kävijämäärät päivittäin sekä 24 tunnin aikajakaumana, eniten katsotut 

sivut, vierailijan ip-osoite ja selain, hakusanat, joilla sivuille on saavuttu hakukoneen 

kautta sekä paljon muuta. AWStatsin avulla on helppo seurata verkkokaupan suosiota ja 

myös tutkia miten sivujen mainostaminen vaikuttaa kävijämääriin. Seuraavassa näkymä 

AWStatsin kuukausittaisista kävijämääristä. 

 

 
Kuva 11. Näkymä AWStatsin kuukausittaisista kävijämääristä. 
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5 HALLINTASOVELLUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Sivuston toiminta 

Verkkokaupan hallintasovelluksen tarkoitus on helpottaa verkkokauppasivuston ylläpi-

toa sekä tilaus-, ja tuotekannan hallintaa. Käytännössä hallintasovellus on oma käyttö-

liittymä tietokannan hallintaan, jonka kautta voidaan lisäksi muokata tiettyjä verkko-

kauppasivuston elementtejä. Ilman tämän kaltaista käyttöliittymää käyttäjän pitäisi teh-

dä muutokset tietokantaan aina käsin esimerkiksi konsoliliittymän kautta, joka edellyt-

tää syvällisempää tuntemusta SQL-komentojen käyttämisestä.  

 

Hallintasovellus toimii web-sivustolla, joten sen käyttäminen onnistuu kätevästi se-

laimella. Tämä kuitenkin mahdollistaa samalla hallintasovellukseen pääsyn keneltä ta-

hansa, jonka vuoksi sivuston tietoturvaan tulee kiinnittää huomiota. Hallintasovellus 

suojattiin rajoittamalla pääsy sivustolle vain ylläpitäjän ip-osoitteista Apachen .htaccess 

-tiedoston avulla. Lisäksi sivustolle tehtiin sisäänkirjautumissivu, jonka kautta sovellus-

ta pääsevät käyttämään vain tunnuksen ja salasanan omaavat käyttäjät.  

 

Hallintasovelluksessa käyttäjä voi tarkastella tietokannassa olevia tauluja ja tehdä niihin 

kätevästi muutoksia helppokäyttöisen web-liittymän kautta. Käyttäjä voi muun muassa 

lisätä tuotteita myyntiin verkkokaupan sivustolle tai poistaa niitä. Hallintasovelluksessa 

voi myös tarkastella verkkokaupan kautta tehtyjä tilauksia. Kaikki nämä tietokantaan 

kohdistuvat kyselyt on koodattu valmiiksi HTML-dokumentteihin PHP:n tietokannan 

käsittelyfunktioilla, jolloin käyttäjä voi suorittaa kyselyt käytännössä nappeja painamal-

la. Hallintasovelluksessa verkkokaupan tuotteille voidaan lisäksi luoda esittelysivu, jo-

hon voidaan ladata kuvia tuotteesta ja lisätä tarkempia tuotetietoja. 

 

Hallintasovelluksen tiettyjä toimintoja kuten tietojen lisäystä, poistamista ja muokkaa-

mista varten luotiin omat PHP-funktiot. Seuraavassa tuote-sivun PHP-koodi, joka tutkii 

käyttäjän suorittamia toimintoja ja kutsuu tarvittavia funktioita (Koodi 20). 
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01 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET' || isset($_POST["tuotteet"])) 
02 { 
03   tulosta_tuotteet(); 
04   tuote_kentat(); 
05 } 
06 
07 if (isset($_POST["lisaa_tuote"])) { 
08   lisaa_tuote(); 
09 } 
10 
11 if (isset($_POST["muuta"])){ 
12   muuta_tuote(); 
13   tulosta_tuotteet(); 
14   tuote_kentat(); 
15 } 
16 
17 if (isset($_POST["poista"])) { 
18   poista_tuote(); 
19   tulosta_tuotteet(); 
20   tuote_kentat(); 
21 } 
22 
23 if (isset($_POST["muokkaa"])) { 
24   tulosta_tuotteet(); 
25   muokkaa_tuote(); 
26 } 
Koodi 20. Tuote-sivun PHP-koodi käyttäjän toimintojen suorittamiseen. 

 

Käyttäjän klikatessa ”Tuotteet”-painiketta kutsutaan tulosta_tuotteet()-funktiota tulos-

tamaan tuotteet sivulle. Tuote_kentat()-funktio tulostaa lomakekentät uuden tuotteen 

lisäämistä varten tuotetaulukon alapuolelle. Samoja funktioita kutsutaan myös käyttäjän 

avatessa sivu GET-metodilla, esimerkiksi syöttämällä tuote-sivun suora osoite osoiteri-

viin ja painamalla Enter. Tällä toiminnolla on haluttu estää mahdollisen tyhjän sivun 

tulostus käyttäjälle. Navigointi- sekä toimintopainikkeet välittävät painikkeen nimen 

POST-metodilla palvelimelle. Samaa ohjelmointilogiikkaa käytetään myös hallintaso-

velluksen muilla sivuilla eli asiakas-, tuoteryhmä-, sekä tilaussivulla. Esimerkiksi asia-

kas –sivulla tarkistetaan klikkasiko käyttäjä ”Asiakkaat”-painiketta, jolloin kutsutaan 

tulosta_asiakkaat()-funktiota tulostamaan asiakastiedot sivulle. Vastaavasti asiakas-

sivulla on Koodi 20:n mukaisesti asiakas_kentat()-funktio, joka tulostaa lomakekentät 

uuden asiakkaan lisäämistä varten. Vastaavia yhteisiä funktioita joka sivulla ovat lisaa(), 

muokkaa() ja poista()-funktiot. Näitä funktioita sovelletaan sivukohtaisesti. Tuote-

sivulla käytetään lisäksi muuta_tuote()-funktiota, jolla tuote voidaan poistaa myynnistä 

verkkokaupan sivuilta tai palauttaa se tarvittaessa takaisin myyntiin. Käytännössä hal-

lintasovelluksen jokaisella sivulla on olemassa toimintopainikkeet tietojen lisäämiseen, 

poistamiseen sekä muokkaamiseen.  
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5.2 Sivuston rakenne 

Hallintasivustosta pyrittiin tekemään helppokäyttöinen ja selkeä. Hallintasivuston runko 

toteutettiin verkkokauppasivuston kaltaisesti taulukoimalla ja ulkoasumäärittelyihin 

luotiin oma CSS-tyylitiedosto. Kiinteä navigointivalikko sijoitettiin sivuston oikeaan 

yläkulmaan, johon jäi sopivasti tyhjää tilaa sitä varten. Navigointivalikkoon luotiin lin-

kit asiakas-, tuote-, tuoteryhmä- ja tilaus-sivuille sekä ylimmäiseksi oma painike ulos-

kirjautumista varten. 

 

Koska kaikki hallintajärjestelmän sivut sisältävät samoja JavaScriptejä, CSS-

tyylimääritelmän sekä tiettyjä paikallaan pysyviä web-elementtejä, käytettiin niiden 

sisällyttämiseen varsinaiselle sivulle PHP:n include()-funktiota. Sivuilla käytettiin kol-

mea eri include-tiedostoa. Header.inc-tiedosto sisältää PHP-funktiot istunnon voimassa-

olon tarkistamisen eli varmistuksen siitä, että käyttäjä on kirjautunut sisälle sekä tarvit-

tavat alkutagit <html> ja <head>. Header.inc luotiin omaksi include-tiedostoksi, koska 

istunnonkäsittelyyn tarvittavat PHP-funktiot täytyy suorittaa ennen varsinaista HTML-

koodia. Tämän jälkeen HTML-dokumentteihin sisällytettiin connect.php -tiedosto, joka 

avaa yhteyden tietokantaan. Kolmas include-tiedosto valikko.inc sisältää kaikille sivuil-

le yhtenäisen navigointivalikon, logon sekä tarvittavat JavaScriptit. Muut ulkoasuun 

liittyvät kuten taustakuvan, taulukoiden, painikkeiden, tekstien ja linkkien muotoilut 

toteutettiin CSS-tyylimääritelmän (tyyli.css) avulla. Seuraavassa ohjelmalistauksessa 

esimerkki hallintasivujen rakenteesta (Koodi 21). 

 
01 <?php include("header.inc");?> 
02 <title>Tuotteiden hallinta</title> 
03 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="tyyli.css" /> 
04 <?php 
05 include("connect.php"); 
06 include("valikko.inc"); 
07 ...  
08 Sivukohtaiset funktiot sekä muu sivukohtainen sisältö. 
09 ... 
10 ?> 
11 </body> 
12 </html> 
Koodi 21. Sivuilla toistuvat tiedot voidaan sisällyttää sivulle omina tiedostoinaan PHP:n include()-

funktiolla. 
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5.3 Järjestelmään kirjautuminen 

Väärinkäytön estämiseksi hallintajärjestelmään pääsee kirjautumaan vain sallitut käyttä-

jät. Järjestelmän ylläpitäjälle on luotu käyttäjätunnus ja salasana sisäänkirjautumista 

varten. Hallintasivustolla käyttäjätunnuksen ja salasanan tallentamiseen käytettiin 

PHP:n omaa istunnon hallintaa. Seuraavassa yksinkertaistettu esimerkki hallintajärjes-

telmän kirjautumissivun toteutuksesta. 

 
01 <?php 
02 session_start(); 
03 if (isset($_SESSION['user']) && isset($_SESSION['pw'])) 
04   {echo "Olet jo kirjautunut sisään";} 
05 
06 else { 
07   if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="GET") { 
08     session_unset(); 
09     echo "<form action='index.php' method='post'>"; 
10     echo "Käyttäjätunnus: "; 
11     echo "<input type='text' name='user'><br/>"; 
12     echo "Salasana: "; 
13     echo "<input type='password' name='pw'><br/>"; 
14     echo "<input type='submit' value='Kirjaudu sisään'>"; 
15     echo "</form>"; 
16   } 
17 
18   else { 
19     if ($_POST['user']=="mattim" && $_POST['pw']=="abc123") { 
20       $_SESSION['user']=$_POST['user']; 
21       $_SESSION['pw']=$_POST['pw']; 
22       header("Location: sisaan.php"); 
23     } 
24 
25     else { 
26       session_unset(); 
27       echo "Tunnus tai salasana väärin"; 
28     } 
29   } 
30 } 
31 ?> 
Koodi 22. Hallintasivuston käyttäjätunnuksen ja salasanan tallentaminen PHP:n istunnon hallintaan. 

 

PHP:ssa istunto aloitetaan session_start-funktiolla. Edellisessä esimerkissä tarkistetaan 

ensin onko käyttäjätunnus ja salasana jo annettu eli onko istunto voimassa. Jos istunto 

on voimassa, tulostetaan käyttäjälle ilmoitus ”Olet jo kirjautunut sisään”. Muussa tapa-

uksessa tulostetaan sisäänkirjautumislomake. Sisäänkirjautumislomakkeessa käyttäjältä 

kysytään tunnusta ja salasanaa, jotka luetaan $_SESSION-taulukkoon. Jos annetut tun-

nukset ovat oikein, ohjataan käyttäjä etusivulle PHP:n header(”Location: sisaan.php”) -

funktiolla. Muussa tapauksessa käyttäjälle tulostetaan virheilmoitus. 
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Jotta sisäänkirjautumista ei olisi mahdollista ohittaa, esimerkiksi syöttämällä selaimeen 

hallintasivuston etusivun suora osoite on istunnon voimassaolo varmistettava joka sivun 

alussa (Koodi 23). Jos istuntomuuttujat eivät ole voimassa, ohjataan käyttäjä sisäänkir-

jautumissivulle.  

 
01 <?php 
02 session_start(); 
03 if (!(isset($_SESSION['user'])) && !(isset($_SESSION['pw']))) { 
04   session_unset(); 
05   header("Location: index.php"); 
06 } 
07 ?> 
Koodi 23. Istunnon voimassaolon tarkistus. 

 

Uloskirjautuminen tapahtuu navigointivalikon ”Kirjaudu ulos” -painikkeesta. Uloskir-

jautuminen varmistetaan käyttäjältä ponnahdusikkunassa ja hyväksymisen jälkeen käyt-

täjä ohjataan log_out.php-sivulle. Log_out.php-sivulla käyttäjätunnuksen ja salasanan  

sisältämät $_SESSION[’user’] ja $_SESSION[’pw’] istuntomuuttujat tyhjennetään un-

set()-funktiolla. Seuraavassa log_out-sivun sisältö pääpiirteittäin (Koodi 24). 

 
01 <?php 
02 session_start(); 
03 unset($_SESSION['user']); 
04 unset($_SESSION['pw']); ?> 
05 <html> 
06 <head> 
07 <title>Olet kirjautunut ulos</title> 
08 <meta http-equiv="refresh" content="2; url=index.php"> 
09 </head> 
10 <body> 
11 <h2>Olet kirjautunut onnistuneesti ulos järjestelmästä.</h2> 
12 </body> 
13 </html>  
Koodi 24. Uloskirjautuminen suoritetaan log_out-sivulla tyhjentämällä $_SESSION['user'] ja 

$_SESSION['pw'] istuntomuuttujat. 

 

Rivillä 8 oleva <meta>-elementti ohjaa käyttäjän kahden sekunnin kuluttua uloskirjau-

tumisesta takaisin sisäänkirjautumissivulle. Tätä ennen käyttäjälle tulostetaan teksti on-

nistuneesta uloskirjautumisesta. 
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5.4 Tuote-sivu 

Tuote-sivulla tuotteiden tiedot haetaan tietokannasta valinnaisten ehtojen mukaisesti ja 

tulostetaan taulukkoon. Tuotetaulukon yläpuolelle luotiin alasvetolista, josta käyttäjä 

voi valita minkä tuoteryhmän tuotteet sivulle tulostetaan. Tämä helpottaa tuotteiden 

katselua etenkin jos tuotteita on paljon. Tuoteryhmien nimet haetaan alasvetolistaan 

tietokannan tuoteryhmä–taulusta MySQL-komennolla. Jos käyttäjä lisää uuden tuote-

ryhmän tietokantaan tuoteryhmä–sivulta tulee se myös näkyviin tuote-sivun alasvetolis-

taan. Tuoteryhmän nimi välitetään alasvetolistasta GET-metodilla ja yhdistetään 

MySQL-kyselylauseeseen. Seuraavassa koodilistauksessa on esitelty tuotetietojen haku 

tietokantakyselyllä sekä tuotteiden valitseminen alasvetolistan ryhmänimen mukaan. 

 
01 $query = mysql_query("SELECT tuoteid, ryhmanimi, tuotenimi,  
02 tuoteseloste, poistettu, hinta, 0,78*hinta AS alvhinta FROM tuote, 
03 tuoteryhma WHERE tuote.ryhmaid = tuoteryhma.ryhmaid AND  
04 tuoteryhma.ryhmanimi = '$_GET[ryhma]' ORDER BY tuoteid"); 
Koodi 25. Tuotetietojen haku tuote-sivulle alasvetolistasta valitun ryhmänimen mukaan. 

 

Tuotetaulukkoon haetaan tietokannasta tuotteen id-numero, tuoteryhmän nimi, tuotteen 

nimi, tuoteseloste, poistettu-kenttä ja hinta. Kaikki muut tiedot voidaan kerätä tuote-

taulusta paitsi tuoteryhmän nimi, joka haetaan tuoteryhma-taulusta ja arvonlisävero, 

joka lasketaan tuotteen hinnan perusteella. Rivillä 4 oleva $_GET[ryhma] on alasveto-

listasta PHP-tulkille välitetyn tuoteryhmän nimi. Jos tietty ryhmänimi on valittu alasve-

tolistasta, tulostetaan tuote-sivulle tietyn tuoteryhmän tuotteet määrittämällä tuoteryh-

ma.ryhmanimi = $_GET[ryhma]. Tuotteet järjestetään automaattisesti tuotteen id-

numeron mukaan. 

 

Taulukon tiedot voidaan sarakekohtaisesti järjestää JavaScriptin avulla nousevaan tai 

laskevaan järjestykseen esimerkiksi tuotteiden hinnan mukaan klikkaamalla hintasarak-

keen otsikkoa. Jokaisen tuoterivin perään tulostetaan lisäksi Muuta, Poista-, Muokkaa- 

ja Avaa-painikkeet, jotka toimivat POST-metodilla. Muuta-painikkeella tuotteen pois-

tettu-kentän arvo voidaan muuttaa 0:ksi tai 1:ksi, joka määrittää tuotteen näkyvyyden 

verkkokaupassa. Poista-painikkeella voidaan poistaa ko. rivillä oleva tuote tietokannas-

ta, mikäli se ei riko viite-eheyttä. Muokkaa-painikkeella käyttäjä voi muuttaa ko. rivillä 

olevan tuotteen tietoja. Tiedot tulostetaan muokattaviksi sivun alareunassa oleviin lo-

makekenttiin. Avaa-painikkeella käyttäjä voi avata tuotteen esittelysivun muokkauk-
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seen. Kaikki hallintasivuston kautta tuotteisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan myös 

verkkokaupan sivuille, koska muutokset tehdään samaan tietokantaan. Seuraavassa ku-

vassa näkymä hallintasovelluksen tuote-sivusta. 

 

 
Kuva 12. Näkymä verkkokaupan hallintasovelluksen tuote-sivulta. 

 

Hallintasovelluksen asiakas-, tuoteryhmä- ja tilaus-sivuilla tietojen haku ja tulostus tau-

lukkoon on lähes samankaltainen kuin tuote-sivulla. Eroavaisuus tietojen haussa sivujen 

välillä keskittyy lähinnä tietojen hakuun eri tauluista. Esimerkiksi asiakas-sivulla asiak-

kaan tiedot haetaan luonnollisesti asiakas-taulusta.   

5.5 Tuotteen esittelysivun luonti 

Verkkokaupassa jokaisella tuotteella on oma esittelysivunsa, joka voi sisältää kuvia 

tuotteesta, tarkemman tuoteselostuksen tai vaikka linkin tuote-esitteeseen. Käsin tällais-

ten sivujen tekeminen usealle tuotteelle on työlästä, koska jokaiselle tuotteelle pitäisi 

tehdä oma esittelysivunsa ja tallentaa ne web-palvelimelle. Tämän vuoksi hallintajärjes-

telmään tehtiin oma tuotesivugeneraattori helpottamaan sivujen luontia ja päivittämistä.  
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Tuotteen esittelysivu voidaan avata muokattavaksi klikkaamalla tuote-sivulla tietyn tuo-

terivin perästä ”Avaa”-painiketta. Tuotteen esittelysivu avataan muokattavaksi li-

saa_tiedot.php-sivulla. Tuotteen tiedot haetaan lisaa_tiedot-sivulle tietokannan tuote-

taulusta tuotteen id-numeron perusteella. Tuotteen id välitetään lisaa_tiedot-sivulle 

GET-metodilla seuraavan esimerkin mukaisesti. 

 
01 <input type="button" value="Avaa" onClick=  
02 "MM_openBrWindow('lisaa_tiedot.php?id=<?echo $id?>','pop')" /> 
Koodi 26. Esittelysivu avataan tuotteen id-numeron perusteella, joka välitetään GET-metodilla. 

 

Lisaa_tiedot.php-sivulla tuotteelle voidaan lisätä tarkka tuoteseloste sekä kuva. Tehdyt 

muutokset nähdään sivulla heti kun tiedot on lisätty. Seuraavassa kuva erään tuotteen 

muokkaussivusta (Kuva 13). 

 

 
Kuva 13. Muokkaussivulta tuotteelle voidaan lisätä tarkka tuoteseloste ja kuva. 
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Haluttu kuva valitaan tietokoneelta ”Selaa”-painikkeella ja tallennetaan palvelimelle 

käyttäen PHP:n tiedostonkäsittelyfunktioita. Jotta kuvan lähetys onnistuu, täytyy myös 

lomakkeen ominaisuudet olla määriteltynä oikein (Koodi 27). 

 
01 <form enctype="multipart/form-data" action="" method="POST"> 
02   <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="200000" /> 
03   <input name="pic" type="file" /> 
04   <input type="submit" value="Lisää kuva" name="kuva" /> 
05 </form> 
Koodi 27. Lomakkeen enctype-attribuutti on määriteltävä oikein, jotta kuvan lähetys onnistuu. 

 

Lomakkeen enctype-attribuutti tulee olla "multipart/form-data" tai muuten kuvan lähe-

tys ei toimi. Myös tiedoston hyväksyttävä maksimikoko tavuina voidaan määritellä ken-

tän ominaisuudeksi, jolloin PHP-tulkki tarkastaa asetetun kokorajoituksen. Kuvan siirto 

palvelimelle ei onnistu, jos käyttäjän valitseman tiedoston koko ylittää rajoituksen. 

Esimerkissä kuvan maksimikooksi on määritelty 200 kilotavua. Tiedostoja käsiteltäessä 

lomakekentän tyypiksi on määriteltävä ”file”. Kentän nimeksi on annettu ”pic”, johon 

viitataan myöhemmin PHP:n tiedostonkäsittelyfunktioissa. 

 

Seuraavassa koodissa on kuvan lisäämiseen ja nimeämiseen tarvittavat funktiot. 

 
01 $uploaddir = '/var/www/fin158/tuotteet/'; 
02 $uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['pic']['name']); 
03  
04 if(isset($_POST['kuva'])) { 
05   if (move_uploaded_file($_FILES['pic']['tmp_name'], $uploadfile)){ 
06     rename("../tuotteet/".$_FILES['pic']['name']."", 
07     "../tuotteet/".$tuoteid.".jpg"); 
08   }  
09   else { 
10     echo "<p>Kuvan lisäys ei onnistunut!</p>\n"; 
11   } 
12 } 
Koodi 28. Kuvan tallentaminen ja nimeäminen web-palvelimelle. 

 

Koodi 28:n alussa $uploaddir-muuttujassa on määritelty kuvan tallennushakemisto ja 

$uploadfile-muuttujassa alkuperäisen kuvan nimi. Rivin 4 ehtolause tarkastaa onko ku-

va valittu lähettämistä varten, jolloin jatketaan kuvan tallentamista palvelimelle. Jos 

kuva yritetään tallentaa, vaikkei sitä ole valittu, tulostetaan käyttäjälle virheilmoitus 

(Rivit 9-11). Rivin 5 $_FILES[’pic’] [’tmp_name’] -muuttuja sisältää palvelimelle kir-

joitetun väliaikaistiedoston hakemistopolkuineen. Jos kuvan siirto onnistuu, siirretään 
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kuva verkkokauppasivuston alla olevaan "tuotteet"-nimiseen hakemistoon. Kuva nime-

tään rename()-funktiolla tuotteen id-numeron mukaisesti .jpg -päätteiseksi. Esimerkiksi 

tuotteen, jonka id on 3, kuva tallennetaan palvelimelle nimellä 3.jpg (Rivit 6-7). Näin 

tuotetta vastaava kuva on helppo hakea esittelysivulle, koska tuotteen sekä kuvan id-

numero on sama. 

 

Tuotteen tarkempi kuvaus voidaan kirjoittaa lomakkeen textarea-kenttään ja tallentaa 

tuote-tauluun ”Lisää seloste” -painikkeesta. Seuraavassa koodilistauksessa on esitelty 

kuvauksen päivittäminen tuote-tauluun. 

 
01 if(isset($_POST['kuvaus'])) { 
02   $kuvaus = stripslashes($_POST['kuvaus']); 
03   $query = mysql_query("UPDATE tuote SET kuvaus = '$kuvaus' WHERE 
04   tuoteid = ".$tuoteid."") 
05 } 
Koodi 29. Kuvauksen päivittäminen tuote-tauluun. 

 

Koodin alussa tarkistetaan onko kuvaus-lomaketta lähetetty. Tämän jälkeen käyttäjän 

antama tuotekuvaus luetaan $kuvaus-muuttujaan ja samalla stripslashes()-funktiolla 

poistetaan mahdolliset kenoviivat heitto- ja lainausmerkkien edestä (Rivi 2). Kuvaus 

päivitetään tuote-tauluun MySQL:n UPDATE-komennolla oikean tuotteen kohdalle 

tuotteen id-numeron perusteella. 

5.6 Tietojen lisäys ja muokkaus 

Tietojen lisäys- ja muokkaustoiminnot ovat välttämättömiä etenkin tuotteiden ja tuote-

ryhmien hallinnassa. Näitä toimintoja tarvitaan, kun halutaan lisätä uusia tai muokata jo 

olemassa olevia tuoteryhmiä ja niihin kuuluvia tuotteita. Lisäys- ja muokkaustoiminnot 

ovat myös käytettävissä asiakas- ja tilaussivulla. Tavallisesti uusia asiakas- ja tilaustie-

toja ei tarvitse lisätä, koska tilausvaiheessa nämä tiedot kirjataan automaattisesti asia-

kas-, tilaus- ja tilausrivitauluihin. Kuitenkin erityistapauksissa muutoksia tai lisäyksiä 

voi joutua tekemään käsin asiakas- ja tilaustietoihin esimerkiksi asiakkaan halutessa 

muuttaa jo tekemäänsä tilaustaan. Tietojen lisäys ja muokkaus toimii käytännössä sa-

malla periaatteella niin asiakas-, tuote-, tuoteryhmä- kuin tilaussivullakin. Ainoa ero on 

kohdistaa tietojen lisäykset ja muutokset tietokannan oikeaan tauluun sivukohtaisesti. 

Jokaisella sivulla tulostetaan omat sivukohtaiset lomakekentät tietojen lisäämistä ja 

muokkaamista varten. Seuraavissa kappaleissa on esitelty tuotteiden lisäys ja muokkaus. 
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Uusia tuotteita tietokantaan voi lisätä tuote-sivun alareunassa olevalla lomakkeella 

(Kuva 14). Pakolliset tiedot ovat tuotteen nimi, tuoteseloste, tuotteen hinta sekä tuote-

ryhmä, johon tuote kuuluu. Tuoteryhmät haetaan tietokannan tuoteryhma-taulusta ja 

tulostetaan lomakkeen alasvetolistaan. Seuraavassa kuva tuotteen lisäyslomakkeesta. 

 

 
Kuva 14. Uuden tuotteen lisäyslomake hallintasovelluksen tuote-sivulla. 

 

Uusi tuote saadaan lisättyä tietokannan tuote-tauluun lomakkeen ”Lisää tuote” -

painikkeella. Tyhjennä-painikkeella lomakkeen kentät voidaan tarvittaessa tyhjentää. 

”Lisää tuote” -painike kutsuu lisaa_tuote()-funktiota, joka tarkistaa ensin käyttäjän an-

tamat syötteet virheiden varalta ja suorittaa sitten tarvittavat MySQL-komennot uuden 

tuotteen lisäämiseksi tietokannan tuote-tauluun. Lomakkeen kaikki kentät tulee olla 

täytettynä ja lisäksi tuotteen hinnaksi voidaan hyväksyä vain numeerisia lukuja sekä 

desimaalipiste. Tarkastamiseen käytettiin PHP:n eregi()-funktiota, kuten tilaustietojen 

oikeellisuuden varmistamisessa kappaleessa 4.8. Virheelliset kentät ilmoitetaan käyttä-

jälle punaisella kentän nimellä ja hyväksytyt tiedot säilytetään lomakkeen kentissä 

PHP:n muuttujien avulla. Seuraavassa esimerkissä lisaa_tuote()-funktion suorittama 

tuotteen nimen tarkistus. 
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01 function lisaa_tuote() { 
02   $errors = NULL; 
03 
04   if(isset($_POST['nimi']) && strlen($_POST['nimi']) &&                       
05   eregi('^[a-ö 0-9//-]+$', ($_POST['nimi']))) {  
06     $nimi = mysql_real_escape_string(stripslashes($_POST['nimi']));  
08     $ots_nimi = 'Tuotteen nimi: '; 
09   } 
10   else {  
11     $errors .= 'Kenttä puuttuu'; 
12     $ots_nimi .= '<font color="red">Tuotteen nimi</font>: ';  
13   } 
... 
Koodi 30. Tuotelomakkeen tuotenimen oikeellisuuden tarkistus PHP:n eregi()-funktiolla. 

 

Kun tietojen oikeellisuus on varmistettu, suoritetaan tarvittavat MySQL-komennot tuot-

teen lisäämistä varten (Koodi 31). 

 
01 $query = mysql_query("insert into tuote values ('$tuoteid',  
02 '$ryhmaid', '$nimi', '$seloste', '$hinta')")  
03 or die ("Toiminto ei onnistunut - '$query': ".mysql_error()); 
Koodi 31. MySQL-komento tuotteen lisäämiseksi tietokannan tuote-tauluun. 

 

Muokkaa-painiketta painettaessa kutsutaan tuote_kentat_m()-funktiota, joka lukee tuot-

teen nykyiset tiedot kuten tuotteen nimen, hinnan sekä tuoteselosteen PHP:n muuttujiin 

ja tulostaa ne valmiiksi muokattaviksi lomakekenttiin (Koodi 32). Näin käyttäjän ei tar-

vitse pieniä muokkauksia varten kirjoittaa kaikkia tuotetietoja uudelleen lomakkeeseen. 

Koodi 32:ssä on ote muokkaa_tuote()-funktion sisällöstä. 

 
01 $query = mysql_query("SELECT hinta FROM tuote WHERE id = 
02 ".$_POST['id'].""); 
03 echo '<tr><td><p>Hinta: </p></td><td><input type="text" 
04 name="hinta" value="'.mysql_result($query, "id").'"></td></tr>'; 
Koodi 32. Tuotetietojen haku lomakekenttiin muokkausta varten. 

 

Tuotteen hinta haetaan tietokannasta tuotteen id:n perusteella, joka välitetään POST-

metodilla muokkaa-painiketta painettaessa. Haku suoritetaan tietokannasta PHP:n 

mysql_query()-funktiolla ja tulos tulostetaan mysql_result()-funktiolla lomakkeen hinta-

kentän arvoksi.  
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5.7 Tietojen poisto 

Tietojen poistamiseksi tietokannasta luotiin oma funktio, jota sovelletaan asiakas-, tuo-

te-, tuoteryhmä- ja tilaussivulla. Poisto-toimintoa ei tulisi käyttää kuin erityistapauksissa 

esimerkiksi poistettaessa vahingossa lisättyjä tuotteita tai peruttuja tilauksia. Poisto-

toiminto poistaa tiedot kokonaan tietokannasta, jolloin viite-eheyden puuttuessa esimer-

kiksi tilauksiin voisi jäädä viittauksia olemattomiin tuotteisiin. Poisto-toiminto on toteu-

tettu samalla tavalla joka sivulla. Käytännössä poistaminen suoritetaan yhdellä MySQL-

lauseella, joka kohdistaa poistamisen tiettyyn tietokannan tauluun (Koodi 33). Seuraa-

vassa koodilistauksessa on esimerkki tuotteiden poistamisen toteutuksesta pois-

ta_tuote()-funktion avulla. 

 
01 function poista_tuote() { 
02   mysql_query("DELETE FROM tuote WHERE tuoteid=".$_POST['id'].""); 
03 } 
Koodi 33. Poista_tuote()-funktio sisältää MySQL-komennon tuotteen poistamiseksi tietokannasta. 

 

Poista_tuote()-funktion rivillä 2 suorittama MySQL-komento poistaa tuotteen tietokan-

nan tuote-taulusta. Samalla tuote poistuisi myös näkyvistä verkkokaupan sivuilta, mikäli 

tuote olisi myynnissä. Tämän jälkeen tuotteet ja tuotekentät tulostetaan päivitettynä si-

vulle. Oikea poistettava tuote tunnistetaan id-numeron perusteella, joka välitetään 

POST-metodilla käyttäjän klikatessa poista-painiketta tietyn tuotteen kohdalta. Poistet-

taessa tietoja esimerkiksi asiakas-taulusta vaihdetaan mysql_query()-funktion sisällöksi 

”DELETE FROM asiakas WHERE asiakasid=”.$_POST[’id’].””). Tilaus-sivulla pois-

to-toiminto on asteen monimutkaisempi, koska poistaminen voidaan kohdistaa tiettyyn 

tilausriviin eli tilattuun tuotteeseen tai koko tilaukseen. Koko tilausta poistettaessa tiedot 

täytyy poistaa sekä tilaus-taulusta että tilausta vastaavasta tilausrivi-taulusta. 

 

Tuotteiden poistamiseksi verkkokaupasta tuote-tauluun luotiin poistettu-kenttä, jonka 

arvoksi voidaan hallintasivulla määrittää 1, jolloin tuote poistetaan näkyvistä vain verk-

kokaupasta. Oletusarvoisesti uuden tuotteen poistettu-kentän arvo on 0, jolloin tuote 

tulostetaan näkyviin verkkokauppasivustolle. 
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6 YHTEENVETO 

Verkkokaupan toteutus oli pidempi prosessi, kuin aluksi olisin voinut kuvitella. Eniten 

aikaa kului huolellisen ja toimivan koodin tuottamiseen sekä testaamiseen. Verkko-

kauppa otettiin käyttöön riittävän testaamiseen jälkeen, ja sen kautta on jo tehty muuta-

mia tilauksia. Testaamiseen käytettiin runsaasti aikaa, jottei varsinaisessa käytössä 

esiintyisi ongelmia. Verkkokaupasta tuli toimiva ja suunnitellun mukainen, vaikka pro-

jektilla olikin matkan varrella taipumusta paisua liian laajaksi. Samalla mieleen tuli kui-

tenkin varteenotettavia ajatuksia verkkokauppasovelluksen jatkokehittämiseen. 

 

Jatkossa tarkoituksena on parantaa tuotteiden näkyvyyttä verkkokaupassa järkevämmän 

esillepanon kautta. Tuotteiden esittelysivut voisi toteuttaa ilman ponnahdusikkunoiden 

käyttöä ja muuttaa nykyisen taulukkomaisen tuotelistauksen visuaalisemmaksi. Tieto-

kantaan suunniteltua asiakas-taulua voi hyödyntää tulevaisuudessa verkkokaupan rekis-

teröitymisominaisuutta varten. Asiakkaat voisivat halutessaan rekisteröityä verkkokau-

pan käyttäjiksi, jolloin heillä olisi mahdollisuus muun muassa seurata tilaushistoriaansa 

sekä muuttaa omia tilaustietojaan.  

 

Verkkokaupan hallintajärjestelmästä tuli oiva apu verkkokauppasivuston ylläpitämi-

seen. Tuotesivujen muokkausta on kuitenkin tarkoitus vielä tehdä helppokäyttöisem-

mäksi ja laajentaa hallintajärjestelmän ominaisuuksia.  

 

Kaiken kaikkiaan verkkokauppaprojekti yllätti laajuudellaan, mutta soveltui mielestäni 

hyvin opinnäytetyön aiheeksi monipuolisuutensa ansiosta. Projektin varrella opin paljon 

uutta PHP- ja MySQL-ohjelmoinnista sekä toimivan web-liittymän toteutuksesta. Verk-

kokauppaa varten perustetun Linux web-palvelimen pystyttämisen ja ylläpidon ohessa 

tutuksi tulivat myös Apache HTTP -palvelinsovelluksen konfigurointi, Awstats-

tilastointisovellus sekä Squirrelmail-sähköpostisovellus. 
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