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TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyönä tehtiin web-sovellus, jonka tarkoituksena on toimia henkilöauton perä-
vaunujen vuokraus- ja informaatiojärjestelmänä. Työn toimeksiantajana oli yritys ni-
meltä Kauko J. Mäkinen Oy, jonka ydinosaamisena on perävaunujen vuokraus ja myyn-
ti. 
 
Järjestelmän rakentamisen tavoitteena oli helpottaa toimeksiantajan työtä tarjoamalla 
asiakkaille uusi väylä hankkia tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista. Järjestelmän tar-
koituksena on myös toimia työkaluna, jolla toimeksiantaja voi tehdä tuotevarauksia sekä 
kirjoittaa vuokrasopimuksia. 
 
Tämän opinnäytetyön toteutusosan web-sovellus toteutettiin Java-ohjelmointikielellä 
hyödyntäen dynaamisia Java Server Pages -sivuja sekä Java-servlettejä. Sovellukselle 
valittiin sovellusarkkitehtuuriksi MVC-arkkitehtuuri sen yleisyyden vuoksi. Kaikkien 
edellä mainittujen menetelmien käyttöönottoa helpotti sovelluksen kehittämisessä käy-
tetty toteutuskehys Apache Struts. Tietokannaksi valittiin Oracle 10g Express Edition. 
Tietokantavalinta oli sopiva, koska kyseinen tietokanta on ilmainen ja olin käyttänyt sitä 
aikaisemmin. 
 
Koko prosessin lopputuloksena syntyi toimiva vuokrausjärjestelmä. Sovellus vastasi 
sille asetettuja tavoitteita ja sen toiminnallisuus osoittautui hyvin soveltuvaksi yrityksen 
käyttöön.  
 
Opinnäytetyössäni havainnollistin prosessin, joka vaadittiin web-sovelluksien toteutta-
miseen. Prosessi osoitti myös toteutuskehyksien potentiaalin sovelluskehitystyötä hel-
pottavana tekijänä. 
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ABSTRACT 
 
The main purpose of this thesis work was to develop a car trailer rental- and information 
system. The commissioning was a company called Kauko J. Mäkinen Ltd. Company’s 
core business focuses on renting and selling car trailers. 
 
The aim of the rental system was to ease the daily work of the commissioning company 
by offering a new information channel for the company’s customers. With the aid of the 
system, the customers can view the products and services of the company via the Inter-
net. The system works as a tool for managing trailer bookings and writing rental con-
tracts. 
 
The web-application in the implementation phase was developed with Java-
programming language. Other main components in the application were Java Server 
Pages and Java Servlets. The MVC-pattern was chosen as the software architecture for 
the application because of its popularity. Apache Struts framework facilitated the appli-
cation development work because of its comprehensive MVC-architecture features. 
Oracle 10g Express Edition was chosen as the database for the system. The database 
was a suitable option, because it is free and because of my previous experiences with 
the database. 
 
A functioning rental system was developed as the end-product of the process. The ap-
plication fulfilled the commissioning company’s requirements and its functions fitted 
well in the company’s activities. 
 
In this thesis report I explain the process that is needed to implement a web-application. 
The process also demonstrated the true potential of frameworks as alleviating factors in 
software development. 
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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyön aiheena on toteuttaa henkilöautojen perävaunuille vuokrausjärjestelmä 

sekä tuotetietokanta, joka on helposti laajennettavissa tukemaan useampaa eri tuoteryh-

mää. Vuokrausjärjestelmän tarkoituksena on tukea yrittäjän toimintaa Internetin avulla. 

Asiakkaat voivat tarkastella tuotteiden tilannetta ja tietoja mistä tahansa ilman yrittäjää 

kuormittavia puhelinsoittoja. Tietokanta suunniteltiin siten, että se tukee mahdollisia 

sovellukseen tulevia lisäominaisuuksia tulevaisuudessa. 

 

Vuokrausjärjestelmän sovellusosio päätettiin toteuttaa web-sovelluksena käyttäen Java-

ohjelmointikieltä sekä MVC (model-view-controller) -arkkitehtuuria. MVC-

arkkitehtuurin mukaisen sovelluksen kehittämisen helpottamiseksi käyttöön otettiin to-

teutuskehykseksi Apache Struts. Se tarjoaa sovellukselle helposti omaksuttavan perus-

rungon, jonka avulla web-sovellus on helppo toteuttaa. Sovellustyyppinä web-sovellus 

oli tämän toteutuksen ratkaisuna oleellinen, koska Internetin tarjoamat hyödyt ovat ajan-

kohtaisia. Päädyin MVC-mallin käyttöön, koska olin tutustunut siihen työharjoittelussa-

ni. 

 

Opinnäytetyöni taustalla on toimeksiantaja Kauko J. Mäkinen Oy. Yrityksen pääasialli-

nen toimiala on henkilöautojen perävaunujen myynti ja vuokraus. Sen lisäksi yritys myy 

autovaraosia sekä suorittaa pienimuotoisia huoltotoimenpiteitä autoihin ja perävaunui-

hin. 

 
Toimeksiantajalla ei ollut ennestään Internetiä hyödyntävää palvelua. Ottaen huomioon 

yrityksen ydinosaamisen, eli perävaunujen vuokraamisen, tässä oli selkeä puute. Toi-

meksiantaja tuntui tarvitsevan palvelua, jonka avulla tuotteiden tiedot ja vuokraustilan-

ne saataisiin asiakkaiden nähtäville. Näiden ajatuksien siivittämänä tein suunnitelman 

aiheesta ja hyväksytin sen toimeksiantajalla. 

 

Luvussa 2 käydään läpi prosessi, joka vaadittiin tuotetietokannan sekä vuokraussovel-

luksen määrittelyyn ja suunnitteluun. Oleellisinta tietokannan osalta oli saada mahdolli-

simman joustava tietokanta uusien tuotteiden ja laajentamisen suhteen. Vuokraussovel-

luksen osalta keskitytään MVC-arkkitehtuuriin ja sen logiikkaan. Luvussa tarkastellaan 

myös Apache Struts-toteutuskehyksen merkitystä MVC-arkkitehtuurisia periaatteita 

noudattavan web-sovelluksen kehitystyössä.



  6 (53) 

 

 

Luku 3 sisältää dokumentaation varsinaisen vuokrausjärjestelmän toteuttamisesta. Lu-

vun tarkoituksena on heijastaa valittuja tapoja MVC-mallin mukaisiin arkkitehtuurisiin 

ratkaisuihin sekä käydä läpi, miten järjestelmälle asetetut tavoitteet saavutettiin. 

 

Luku 4 keskittyy tuloksien esittämiseen. Luvussa pohditaan järjestelmälle asetettujen 

tavoitteiden toteutumista. Otan esille vaiheita, jotka osoittautuivat haastaviksi toteutus-

vaiheessa. 

 

Luvussa 5 vertailen opinnäytetyön tuloksia omien taitojeni kehittymiseen sekä otan esil-

le kehitysehdotuksia. Tarkastelen tilannetta ennen opinnäytetyön aloittamista sekä tilan-

netta opinnäytetyön toteuttamisen jälkeen. Kehitysehdotuksina opinnäytetyölle on ha-

kuominaisuus sekä tilastointi. 
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2 Vuokrausjärjestelmän määrittely ja suunnittelu 
 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota asiakkaille reaaliaikainen web-sovellus perävaunu-

jen vuokraustilanteen seuraamiseen. Sovelluksen tarkoituksena on toimia työkaluna pe-

rävaunujen varauksien hallintaan sekä vuokrasopimuksien kirjoittamiseen. 

 

Sovelluksen käyttämät tiedot on tarkoitus tallentaa tietokantaan. Tuotetietokannan tar-

koituksena on olla helposti laajennettavissa ja muokattavissa web-sovelluksen laajentu-

essa, mahdollistaen esimerkiksi myyntitapahtumien käsittelemisen tietokannassa. 

 
Web-sovellukselle asetettiin seuraavat vaatimukset: 

• tuotteiden lisääminen tietokantaan, 

• tuotteiden tietojen muokkaaminen, 

• tuotteiden poistaminen, 

• tuotteiden vuokraustilanteen päivittäminen, 

• vuokrasopimuksen kirjoittaminen ja tulostaminen sekä 

• tuotteiden tiedoista kertominen asiakkaille Internet-sivustolla. 

 
Vuokrausjärjestelmän tavoitteena on helpottaa toimeksiantajan toimintaa tarjoamalla 

asiakkaille uuden väylän tiedon hakemiseen. Yrittäjän työkuorma kevenee vähentyvien 

puhelinsoittojen myötä sekä paremman varausjärjestelmän takia. Asiakaspalvelun taso 

paranee, koska asiakkaat voivat tutkia tuotteita omassa rauhassa, esimerkiksi kotitieto-

koneeltaan. 

 

 

2.1 Tiedonhallinta 
 

 

2.1.1 Tietokannan suunnittelun vaiheet 
 

Tietokannan suunnitteluvaiheet muodostavat kokonaisuudessaan suunnitteluputken 

(Hovi, Huotari & Lähdenmäki 2005, 24). Opinnäytetyön sovelluksen tietokannan suun-

nitteluun liittyi kaksi vaihetta. Nämä vaiheet ovat kuvattuna kuviossa 1.  
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Kuvio 1. Tietokannan suunnitteluputki (Hovi ym. 2005, 24.) 
 

 

2.1.2 Tietokannan määrittely käsiteanalyysin avulla 
 

 

2.1.2.1 Käsiteanalyysi 
 

Käsiteanalyysin tavoitteena on määrittää ja kuvata tietokantaan tallennettavia tietoja, 

jotta voidaan toteuttaa tietokanta, joka vastaa toimeksiantajan toiveita sekä tietokannalle 

asetettuja tavoitteita. Käsiteanalyysin avulla saadaan kokonaiskuva tietokannan kohde-

alueesta, eli reaalimaailman vastaavasta rajatusta osasta. Käsiteanalyysin lopputulokse-

na syntyvä käsitemalli toimii pohjana taulujen muodostamisvaiheessa. (Hovi ym. 2005, 

32.)

 

Käsiteanalyysin tulisi olla tuote- ja tietokantariippumaton prosessi. Analyysin toteutta-

misen aikana ei tulisi myöskään miettiä tietokannan suorituskykyä tai tietokannan fyysi-

siä rakenteita. (Hovi ym. 2005, 32 - 33.) 

 

Käsiteanalyysin alkuvaiheessa keräsimme toimeksiantajan kanssa paljon erilaisia käsit-

teitä, jotka liittyvät toimialaan. Käsitteitä olivat esimerkiksi tuote, hinta, aika, omavas-

tuu, perävaunu ja lisävaruste. Toimialaan liittyviä käsitteitä kertyi runsaasti ja antoi hy-

vin kokonaiskuvan tiedoista, joita tietokantaan tallennettaisiin. 
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2.1.2.2 Tarkempaa käsiteanalyysiä 
 

Käsitteet kuvaavat esimerkiksi asioita, esineitä, tapahtumia, joista halutaan säilyttää tie-

toa tietokannassa myöhempää käyttöä varten. Käsite voi olla konkreettinen tai täysin 

abstrakti. (Hovi ym. 2005, 35.)

 

Toimeksiantajan kanssa kerätyt käsitteet analysoitiin ja niistä otettiin huomioon keskei-

simmät käsitteet. Tietokannasta tuli kohtalaisen geneerinen, joten erityisen spesifisiä 

käsitteitä tietokannasta ei löydy. Geneerisyydellä saavutettiin tietokannan tuki useam-

malle eri tuotteelle ja tietokantaa on mahdollista käyttää myös muidenkin tuotteiden tie-

tojen varastoimiseen. 

 

Kuvio 2 havainnollistaa käsiteanalyysin tuloksena syntyneitä tietokantaan liittyviä käsit-

teitä. Vaikeinta käsiteanalyysivaiheessa oli löytää keskeiset käsitteet kaikkien käsittei-

den joukosta. 

 

 
  Kuvio 2. Käsiteanalyysissä kootut käsitteet 
 

Tieto eli attribuutti (ominaisuus) kuvaa käsitettä. Käsitteen attribuutteja ovat esimerkik-

si rekisterinumero, nimi, hinta, tuotenumero ja päivämäärä. Kuvio 3 havainnollistaa eri 

käsitteille määriteltyjä attribuutteja. Joillakin niistä on perusavaimen rooli. Perusavain 

on käsitteen yksilöivä tunnistetieto. Jokaisella käsitteellä on oltava perusavain. Perus-

avain on merkitty kuviossa 3 alleviivauksella. Perusavainta käsitellään tarkemmin lu-

vussa Tietokannan taulujen rakenne. (Hovi ym. 2005, 36.) 
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  Kuvio 3. Tietokannan käsitteille määritetyt attribuutit 
 

Käsitteiden välillä on yhteyksiä eli suhteita. Yhteyksiä voi olla yksi-yhteen, yksi-

moneen tai moni-moneen. Yksi-moneen yhteys on yleisin. Yksi-moneen yhteyttä kutsu-

taan isä-lapsi-yhteydeksi: isällä on monta lasta, lapsella on yksi isä. Yhteyksiä kuvataan 

verbillä, esimerkiksi ”tuotteeseen liittyy tapahtuma” tai ”asiakas tekee tilauksen”. (Hovi 

ym. 2005, 37.) 

 

Käsitteiden välisille yhteyksille määriteltiin yhteyksiä tarkentavia pakollisuuksia. Yhte-

ys voi olla pakollinen tai ehdollinen. Toteutuksen käsiteanalyysivaiheessa käsitteiden 

välisille yhteyksille määriteltiin pakollisuuksia, jotka ilmenevät kuviosta 4. 

 

Tuote

PK TuoteID

Tyyppi
Hinta

TuoteVaruste

PK TuoteID
PK VarusteID

TuoteTieto

PK TuoteID
PK Tieto

Arvo

TuoteTyyppi

PK Tyyppi

TuoteTapahtuma

PK TapahtumaID

TuoteID
Alkupvm
Loppupvm
Hinta
Asiakas

0..* 0..1

0..* 0..* 0..* 1

0..*0..1

Liittyy Liittyy

On
On

 
Kuvio 4. Havainnollistus yhteyksien pakollisuudesta 
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Tietokannan taulujen väliset yhteyksien pakollisuudet määriteltiin seuraavasti: 

• Tuote - TuoteVaruste 

o Yhteyden tyyppi: moni - moneen 

o Tuotteella voi olla monta varustetta ja TuoteVaruste voi liittyä mo-

neen eri tuotteeseen. 

• Tuote - TuoteTyyppi 

o Yhteyden tyyppi: yksi - moneen 

o Tuotteella on oltava yksi tyyppi, mutta TuoteTyyppi voi koskea 0:aa 

tai useampaa tuotetta. Tuotetta ei voi siis lisätä tietokantaan antamat-

ta sen tyyppiä. 

• Tuote - TuoteTieto 

o Yhteyden tyyppi: yksi - moneen 

o Tuotteeseen liittyy 0 tai useampi TuoteTieto. TuoteTieto voi liittyä 

yhteen tuotteeseen mutta sen ei ole pakko liittyä yhteenkään tuottee-

seen. 

• Tuote - TuoteTapahtuma 

o Yhteyden tyyppi: yksi - moneen 

o Tuotteeseen liittyy 0 tai useampia tapahtumia. TuoteTapahtuma voi 

liittyä yhteen tuotteeseen mutta sen ei ole pakko liittyä yhteenkään 

tuotteeseen. 

 

Käsiteanalyysin yhteydessä yhteyksille merkittiin myös viite-eheyssääntöjä. Viite-

eheyssäännöillä voidaan tietokantatasolla huolehtia siitä, ettei tietokannan lapsitauluihin 

pääse orpoja lapsirivejä, joille ei ole vastaavaa riviä isä-taulussa. (Hovi ym. 2005 49 - 

50.) 

 

Viite-eheyssäännöt ovat yhteyskohtaisia. Kuvio 5 havainnollistaa tietokannan yhteys-

kohtaiset viite-eheyssäännöt. Kuviossa lapsitauluna on taulu, joka viittaa nuolella toi-

seen tauluun. Isätauluja ovat taulut joihin viitataan nuolilla. Vuokrausjärjestelmän tieto-

kanta tukee kolmea erilaista sääntöä, jotka ovat seuraavat: 

• R = Restrict eli estosääntö. Isätaulun riviä ei voida poistaa tai perusavainta 

muuttaa, jos ko. riviin liittyy rivejä lapsitaulussa. 

• C = Cascade eli vyörytyssääntö. Jos isätaulusta poistetaan rivi, poistuvat isätau-

lun riviin liittyvien lapsitaulujen rivit automaattisesti. 
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• N = Set Null eli tyhjäyssääntö. Jos isätaulusta poistetaan rivi, saavat lapsitaulun 

ko. isään liittyvät rivit viiteavaimen arvoksi NULL-arvon. (Hovi ym. 2005, 50.) 

 

C R

 
 Kuvio 5. Toteutuksen tietokannan viite-eheyssäännöt 
 

Jos Tuote poistetaan, niin poisto aiheuttaa vyörytyssäännön toteuttamisen eli (cascade 

C). Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tietyn TuoteID:n omaavat lapsitaulun rivit poistuvat 

isätaulun rivin mukana. Vyörytyssääntö on valittuna näille yhteyksille sen takia, koska 

Tuote-taulun lapsitaulut kuvaavat tuotetta tai liittyvät tuotteeseen hyvin kiinteästi. Esi-

merkiksi tuotteella on varuste. (Hovi ym. 2005, 50.)

 

Käyttöliittymäsuunnittelun kannalta ei ollut järkevää asettaa tuotetta kuvaavia käsitteitä 

estosäännön alaiseksi, koska silloin käyttäjän tarvitsisi poistaa kaikki tuotteen varusteet, 

tiedot ja tapahtumat ennen kuin hän voisi suorittaa itse tuotteen poistamisen. Vyörytys-

säännön ansiosta tietokanta suorittaa suurimman osan poistotoimenpiteestä, käyttäjän 

tarvitsee vain valita poistettava tai muokattava tuote. 

 

Tuotteen ja TuoteTyypin välinen estosääntö antaa luoda vain tuotteita, joiden tyypit on 

määritelty TuoteTyyppi-taulussa. Myöskään tuotteen tyyppiä ei voida poistaa Tuote-

Tyyppi-taulusta, jos tyyppi on käytössä jollakin tuotteella. Tyyppi, jolla ei ole tuotteita 

voidaan poistaa. 
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2.1.3 Käsitemalli taulurakenteeksi 
 

 Käsiteanalyysin tuloksena syntynyt käsitemalli on edustanut tietomallia, jossa on kol-

menlaisia objekteja: käsitteitä, tietoja ja yhteyksiä. Seuraavan vaiheen tarkoituksena oli-

si edetä käsitemallista relaatiokantojen tietomalliin. Relaatiokantojen tietomallissa on 

vain kahdenlaisia objekteja: tauluja ja tietoja. Kuvio 6 selventää objektien muuntamista 

käsitemallista relaatiokantaan. (Hovi ym. 2005, 104.) 

 

 
 Kuvio 6. Käsitemallista relaatiokantaan (Hovi ym. 2005, 104.) 
 

 

2.1.4 Tietokannan taulujen rakenne 
 

Tietokannan taulut muodostettiin seuraavan listan mukaisesti käsitemallin avulla. 

1. Käsitteistä muodostettiin tietokannan taulut. 

2. Tiedoista tulivat taulujen sarakkeet, myös pääavaimet olivat määriteltynä käsi-

temallissa. 

3. Yhteydet analysoitiin, yksi–moneen yhteyksistä luotiin viiteavaimet. 

4. Taulujen ja sarakkeiden nimeäminen. Taulujen ja sarakkeiden nimet on oltava 

yksikkömuodossa. 

5. Tietotyypit ja eheysehdot. Määriteltiin sarakkeiden tietotyypit sekä pakollisuu-

det (NOT NULL). 

6. Perusavaimet. 

7. Viiteavaimet ja -eheydet. Viite-avaimet luotiin valvomaan tietokannan tietojen 

eheyttä erilaisilla eheysrajoitteilla, jotka oli määritelty käsiteanalyysin aikana. 

(Hovi ym. 2005, 104 - 105.) 
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2.1.5 Tietokantajärjestelmä 
 

Sovelluksen tietokannaksi valittiin relaatiotietokanta Oracle Database 10g Express Edi-

tion. Se on hyvä sovelluskehitystyöhön, koska se on ilmainen ja on suoraan päivitettä-

vissä Oracle Database 10g Standard julkaisuksi (Oracle Corporation 2008. Oracle Da-

tabase 10g Express Edition Data Sheet). 

 

Tietokannan koko on rajoitettu neljään gigatavuun ja muistin käyttö on rajattu yhteen 

gigatavuun (Oracle Corporation 2008. Oracle Database 10g express edition FAQ). 

Nämä rajoitukset eivät ole ongelma tässä sovelluksessa, koska tietomäärät ovat pieniä. 

Esimerkiksi vuokrattavia perävaunuja on vain 20. Tietokanta tukee standardeja rajapin-

toja kuten SQL, JDBC ja ODP.NET. Opinnäytetyössä käytän JDBC-rajapinnan kautta 

tietokantaa Java-kielellä tehdystä sovelluksesta. Tietokantaa hallitaan standardilla SQL - 

kielellä.  

 

Oracle-tietokanta koostuu loogisista ja fyysisistä rakenteista, jotka yhdessä muodostavat 

sovelluksien tiedon ja metatiedon. Loogisesti tietokanta koostuu yhdestä tai useammasta 

taulutilasta (tablespace). Taulutilat muodostavat yhdessä tietokannan loogisen raken-

teen. Taulutiloja on useaa eri tyyppiä. Tietokannan käyttäjien tieto on oletuksena taulu-

tilassa nimeltä ”users”. Taulutila ”users” on tyypiltään pysyvä taulutila. (Oracle Corpo-

ration 2008. Oracle Database Express Edition 2 Day DBA: 6 Managing Database Sto-

rage.) 

 

Kun tietokannalle luodaan uusi käyttäjä, hänelle luodaan automaattisesti oma tietokan-

nan kaavio (schema). Schema on looginen sijoituspaikka käyttäjän omille tietokannan 

objekteille (taulut, näkymät). Oletuksena käyttäjän schema saa sijoituspaikakseen taulu-

tilan ”user”. Tämän takia tietokannan objektia voidaan kutsua joko tietokantaobjektiksi 

tai schemaobjektiksi. (Oracle Corporation 2008. Oracle Database Express Edition 2 

Day DBA: 7 Managing Users and Security.)

 

Oracle Database 10g Express Edition tarjoaa tietokannan yhteydessä tietokantapalveli-

men. Tietokannan toteuttamista varten tarvitsi luoda Oracle SQL developer ohjelmaan 

uusi käyttäjäprofiili, jolla otettiin yhteys kehitysympäristön tietokantapalvelimeen. Ku-

vio 7 on kuvankaappaus uuden tietokantaprofiilin tiedoista. Profiilin käyttäjätunnuksen 

ja salasanan lisäksi tarvitsee tietää tietokantapalvelimen isäntänimi (hostname), oletu-
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sportti (port), jota palvelin kuuntelee sekä tietokannan yksilöivä tunnus (SID). SIDiä 

käytetään tietyn tietokannan tunnistamiseen (Oracle Wiki 2008. Oracle SID). 

 

Kehitysympäristön tietokantapalvelimen tiedot olivat: 

• Palvelimen isäntänimi: localhost (paikallinen tietokone) 

• Portti: 1521 

• SID: xe 

 

 
Kuvio 7. Kuvankaappaus Oracle SQL developer tietokantojen hallintaohjelmasta. 
 

Kuvio 8 kuvaa tietokannan ja tietokantapalvelimen keskinäistä toimintaa sovelluksen 

datatasolla. Tietokantapalvelimen tehtävänä on välittää tietokannan tietoja asiakassovel-

lukselle. (Hovi ym. 2005, 17.) 
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Kuvio 8. Datatason sijainti kolmitasoarkkitehtuurissa (Hovi ym. 
2005, 18.) 

 

 

2.2 Vuokraussovellus 
 

Kyseessä olevan web-sovelluksen käyttöliittymänä toimii luonnollisesti web-

käyttöliittymä. Se tarjoaa paljon joustavuutta, koska sovelluksen käyttö ei ole tällöin 

sidottuna esimerkiksi tiettyyn tietokoneeseen. Tavoitteiden ja ominaisuuksien saavutta-

miseksi web-sovelluksen sovellusarkkitehtuuriksi valittiin Model-View-Controller 

(Malli-näkymä-ohjain)-arkkitehtuuri. Kuvio 9 sisältää mallinnuksen siitä, millä osa-

alueilla kolmitasoarkkitehtuurissa web-sovellus tulee toimimaan. 
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  Kuvio 9. Web-sovelluksen pääasialliset toiminta-alueet 
 

Malli-näkymä-ohjain on arkkitehtuuri, joka perustuu toiminnan eriyttämiseen kolmeen 

eri moduuliin (malliin, näkymään ja ohjaimeen). Näillä kolmella eri moduulilla on omat 

komponenttinsa, joiden avulla jokainen moduuli hoitaa oman osuutensa järjestelmän 

toiminnassa. (Allen, Brown, Gan & Qian 2007, 228.) 

 

Apache Struts on toteutuskehys JavaServlet-pohjaisten web-sovelluksien toteuttami-

seen. Struts toteuttaa MVC-arkkitehtuurin mallia, eli se toimii kehyksenä jonka ympä-

rille rakennetaan MVC-arkkitehtuurin pääperiaatteita hyödyntäviä web-sovelluksia. 

Strutsin avulla sovelluskehittäjien ei tarvitse tehdä koko sovellusta, sillä Struts tarjoaa 

sovelluksen perusrakenteen ja vapauttaa kehittäjät keskittymään olennaiseen eli sovel-

luksen liiketoimintalogiikkaan. Malli-kerros on vastuussa liiketoimintalogiikasta. Nä-

kymäkerroksen vastuulla on tarjota käyttöliittymä sovellukseen (Holmes & Schildt 

2004, 53). Ohjainkerros on malli- ja näkymäkerroksen välissä. Sen tehtävänä on proses-

soida kaikki pyynnöt ja valita sopiva näkymä liiketoimintalogiikan lopputuloksen perus-

teella (Holmes & Schildt 2004, 71). 
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2.2.1 Malli (Model) - kerros 
 

Malli-kerros on useimmiten sovelluksen suurin osa. Sen takia se on myös koko sovel-

luksen ydin. Mallin vastuualueena on suoriutua liiketoimintalogiikan toteuttamisesta 

sekä tiedonhausta tietolähteestä, esimerkiksi tietokannasta. Näkymän ja ohjaimen tar-

koituksena on olla vuorovaikutuksessa mallin kanssa ja tarjota käyttäjälle rajapinta sii-

hen. Mallin tulisi olla MVC:n periaatteiden mukaisesti mahdollisimman itsenäinen 

muusta ohjelmakoodista. Kuvio 10 havainnollistaa malli-kerroksen vastuualueet aliker-

roksina. (Holmes & Schildt 2004, 3 - 9.) 

 

 
Kuvio 10. Malli-kerroksen vastuualueet (Holmes & Schildt 2004, 
48.) 

 

Ulkoisella rajapinnalla tarkoitetaan koodia, jonka avulla luodaan rajapinta ulkoisen koo-

din ja mallin välille. Liiketoimintalogiikka on mallin perusrunko. Se kattaa sovelluksen 

toiminnallisuuksia. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan koodia, joka on kykeneväinen kes-

kustelemaan tiedonlähteen, esimerkiksi tietokannan kanssa. (Holmes & Schildt 2004, 

48.) 

 

Malli-kerros on poikkeuksellinen toteutuskehyksen suhteen. Mallille ei ole aina tarpeel-

lista antaa perusrunkoa, koska sen mahdollisuudet ovat kattavat ja jokainen sovelluske-

hittäjä pystyy toteuttamaan omaan tilanteeseensa sopivan mallikerroksen. Struts ei tar-

joa valmista runkoa mallille (Holmes & Schildt 2004, 48).  Holmes ja Schildt (2004) 
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kuvaavatkin sitä Strutsin avainominaisuudeksi ja suureksi hyödyksi. Struts tarjoaa siten 

sovellukselle yhteensopivuuden useiden eri mallitoteutuksien kanssa.

 

 

2.2.2 Näkymä (View) - kerros 
 

Näkymäkerroksen tarkoituksena on keskittyä täysipainoisesti tiedon esittämiseen käyt-

täjälle. Näkymäkerros ei suorita tiedonhakuja tai tiedon muokkaamista. Näkymä toimii 

rajapintana tiedon syöttämiseen ja vastaanottamiseen sovelluksesta. (Holmes & Schildt 

2004, 53.) 

 

Näkymäkerroksen osalta Struts tarjoaa paljon ominaisuuksia, jotka helpottavat suuresti 

näkymäkerroksen kehitystyötä. Aikaisemmin todettiin, että mallikerros on itsenäinen 

muusta ohjelmakoodista ja sen tarjoama etu on erityisesti havaittavissa näkymäkerrok-

sella. Näkymäkerroksen sisältö voidaan muodostaa käyttäen useaa eri teknologiaa mal-

likerroksen säilyessä samana (Holmes & Schildt 2004, 53). Esimerkiksi HTML/JSP tai 

XML/XLST (Holmes & Schildt 2004, 53). Strutsia käyttävän sovelluksen näkymäkerros 

koostuu pääasiassa JSP-sivuista, lomakepavuista (form beans), JSP tag-kirjastoista sekä 

resurssinipuista (resource bundles). Lomakepavut ovat väliaikaisia säilytyspaikkoja lo-

maketiedoille. Lomakepavussa säilytetään tietoa, kun tietoa viedään mallikerrokselle 

tai, kun tietoa tuodaan mallikerrokselta näkymäkerrokselle. (Holmes & Schildt 2004, 

54.)

 

Näkymäkerroksen ja ohjainkerroksen toiminnan kannalta Java-servlettien ymmärtämi-

nen on hyvin oleellista. Java-servlet on Java-luokka, jonka tarkoituksena on soveltua 

palvelemaan käyttäjän pyyntöjä ja lähettämään vastauksia. Servlettien tarkoituksena on 

toteuttaa web-sovelluksiin vahvasti liitoksissa olevaa pyyntö-vastaus ohjelmointimallia 

(Sun Microsystems inc. 2007, The Java EE 5 Tutorial). Java-servletin palvelut tapahtu-

vat palvelimessa. Asiakaspäässä tapahtuu vain pyynnön lähettäminen ja vastaanottami-

nen. 

 

JSP-sivujen avulla web-kehittäjä voi luoda dynaamista sisältöä hyödyntäen servlettien 

ominaisuuksia (Sun Microsystems inc. 2007, The Java EE 5 Tutorial). JSP-sivu on teks-

titiedosto, jossa käytetään useimmiten kahta eri sisältötyyppiä: staattista dataa, esimer-

kiksi web-sivujen HTML-koodia sekä JSP-elementtejä, jotka mahdollistavat dynaami-
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sen sisällön luomisen (Sun Microsystems inc. 2007, The Java EE 5 Tutorial). JSP-

sivuun kohdistuva pyyntö käsitellään web-palvelimella. JSP-sivu käännetään palveli-

mella Java-Servletiksi, minkä jälkeen käyttäjä saa staattista ja dynaamista sisältöä sisäl-

tävän vastauksen web-käyttöliittymään generoituna Internet-sivuna (Simon Brown, Sam 

Dalton, Daniel Jepp, David Johnson, Sing Li sekä Matt Raible 2005, 3).

 

Web-sovelluksen toteutuksessa JSP-sivut osoittautuivat näkymäkerroksen ydinosaksi. 

Dynaamisuus web-sisällölle saadaan toteutettua JSP:n tag-kirjastojen avulla. Struts si-

sältää tag-kirjastoja, jotka mahdollistavat dynaamisen tiedon asettamisen JSP-sivuille ja 

tiedon vastaanottamisen JSP-sivuilta. 

 

Tiedon siirtämiseksi näkymäkerrokselta mallille ja takaisin tarvitaan lomakepapujen ja 

ohjaimen yhteistyötä. Lomakepavut ovat yksinkertaisesti tiedon säilytyspaikka esimer-

kiksi JSP-sivulta saadulle lomakkeen syötteelle. Struts tallentaa lomakkeen tiedot sille 

tarkoitettuun lomakepapuun. Ohjainkerros hyödyntää lomakepavun tietoja kuljettaes-

saan tietoa mallikerrokselle tai vastaavasti mallikerrokselta näkymäkerrokselle. (Holmes 

& Schildt 2004, 54.)

 

Lomakepavut ovat pääasiallisesti perinteisiä Javapapuja, joilla on saantimetodit luokan 

attribuuteille. Strutsin toiminta kuitenkin vaatii sen, että jokainen lomakepapu on 

org.apache.struts.action.ActionForm-luokan aliluokka. Tämä vaatimus on olennaista 

Strutsin toiminnan kannalta, koska lomakepapujen tulee periä ActionForm-luokan re-

set() sekä validate() metodit. Lomakepapujen toiminnan sekä Strutsin ominaisuuksien 

hyödyntämisen kannalta näiden metodien periminen on hyvin olennaista lomakepavuis-

sa. Metodi reset() alustaa lomakepavun attribuutit ennen kuin lomakepapu täydennetään 

lomakkeen syötteillä. Metodi validate() sen sijaan validoi pavun attribuutit sen jälkeen, 

kun sen attribuutit ovat saaneet arvon. (Holmes & Schildt 2004, 54 - 55.)

 

Validoinnin tarkoituksena on estää väärien syötteiden pääsy mallille asti. Struts sisältää 

validointiin liittyvän konfiguraatiotiedoston, jonka avulla voidaan määritellä validointi-

sääntöjä käyttäen esimerkiksi regular expressionia. Taulukko 1 sisältää koosteen loma-

kepavun sisällöstä ja kuvio 11 kuvastaa lomakepavun toimintaa ja elinkaarta. 
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Taulukko 1. Kooste lomakepapu-luokan sisällöstä 
Ominaisuus Tyyppi Kuvaus 

Attribuutit Papuluokan att-
ribuutit 

Sisältävät arvot, jotka on saatu JSP-sivulla ole-
valta lomakkeelta käyttäjän syötteenä. 

Saantimetodit Metodi Metodit, joiden avulla ohjain kuljettaa tietoa 
mallille ja mallilta pois. 

Reset() Metodi Alustaa luokan attribuutit ennen kuin ne täy-
dennetään lomakkeen syötteillä. 

Validate() Metodi Validoi käyttäjän syötteen ennen kuin tieto vie-
dään mallikerrokselle asti. 

 

 
Kuvio 11. Lomakepavun elinkaari (Holmes & Schildt 2004, 60.)
 

Lomakepapujen validointiominaisuus osoittautui todella käytännölliseksi tavaksi tarkis-

taa käyttäjän syöte. Ominaisuuden edut tulevat esille, kun vastaavaa tilannetta verrataan 

asiakaspäässä JavaScript-kielen avulla tapahtuvaan validointiin. Validointia ei välttä-

mättä tapahdu ollenkaan, jos käyttäjän web-käyttöliittymästä on JavaScript pois päältä. 

Tämä tilanne on tietenkin huono asia mallikerroksen kannalta, koska käyttäjä voi syöt-

tää mitä tahansa tietoa järjestelmään. Palvelimen päässä tapahtuva validointi ei ole altis 

vastaaville riskeille. 

 

JSP:n tag-kirjastot ovat Strutsin mukana tuleva kokoelma erilaisia tageja, joiden avulla 

JSP-sivujen luonti Strutsin kanssa helpottuu. Niiden avulla Struts pystyy hyödyntämään 

esimerkiksi HTML-lomakkeelta saatavan syötteen ja tallentamaan tiedon lomakepa-
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puun. Samoin tag-kirjastojen avulla saadaan tietoa ulos lomakepavuista. Tag-kirjastot 

sisältävät myös muita toiminnallisuuksia, esimerkiksi logiikoita sivuille, joiden avulla 

voidaan iteroida kokoelmia. Tag-kirjastot ovatkin eräänlainen yhdistävä tekijä näkymä- 

ja ohjainkerroksen välillä. (Holmes & Schildt 2004, 62.) 

 

Tag-kirjastojen käyttö voi tuntua tottuneelle HTML-koodin kirjoittajalle hieman erikoi-

selta, koska lähes poikkeuksetta jokainen erikoisempi tagi tuli korvata Strutsin omalla 

tagilla. Näkymäkerroksen toteuttaminen vaati erityisesti Strutsin toiminnan opettelemis-

ta juurikin korvaavien tagien takia. Hyvänä esimerkkinä tagi <form> korvattiin tagilla 

<html:form>. 

 

Struts tag-kirjastoja on seuraavanlaisia: 

• HTML: käytetään lomakkeiden luomiseen, jotka ovat yhteydessä Strutsin oh-

jelmointirajapintaan. 

• Bean: kirjaston avulla saadaan pääsy Javapapu-objekteihin JSP-sivuilta. 

• Logic: kirjaston avulla voidaan toteuttaa logiikka JSP-sivulla. 

• Nested: tarvitaan, jos HTML-, bean- ja logic-tageja halutaan sisäkkäisiin ele-

mentteihin. 

 

Resurssinippu on keskitetty paikka sisällölle. Resurssinipun tarkoituksena on sisältää 

tietoa, jota noukitaan resurssinipusta esimerkiksi JSP-sivulla. Resurssinipun yleisimpiä 

käyttötarkoituksia on muun muassa sovelluksen lokalisointi käyttäjän alkuperän mu-

kaan. Resurssinippu on kätevä, jos samaa sisältöä toistetaan paljon eri yhteyksissä. Tie-

tojen muuttaminen tarvitsee vain yhden tiedon muokkaamista monen staattisen merkin-

nän sijaan. (Holmes & Schildt 2004, 63.)

 

Resurssinipussa olevien tietojen muokkaaminen ei vaadi sovelluksen kääntämistä uu-

delleen, koska sisältö haetaan dynaamisesti resurssinipusta. Staattisen merkinnän muok-

kaaminen JSP-sivulla sen sijaan vaatisi sovelluksen kääntämisen uudelleen. Tämä aihe-

uttaa aina pienen katkoksen palvelussa, mikä ei tietenkään ole toivottavaa. Resurs-

sinipun sisältöä voi ladata JSP-sivulle käyttäen tag-kirjastoa bean. 
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2.2.3 Ohjain (Controller) - kerros 
 

Ohjainkerroksen tarkoituksena on erottaa näkymäkerros ja mallikerros itsenäisiksi osa-

alueiksi. Ohjaimen tehtävä on toimia näiden kahden kerroksen välissä siten, että näky-

mä- ja mallikerros voivat kuitenkin vaihtua tarpeen mukaan toisistaan riippumatta. Oh-

jainkerroksen läpi kulkee kaikki sovellukselle tarkoitetut pyynnöt. Sen takia ohjainker-

roksella on täysi hallinta siihen, miten käyttäjän pyynnöt vaikuttavat malliin sekä miten 

malli tulee näkymään käyttäjälle. 

 

Struts toteuttaa ohjainkerroksen pääasiallisen toiminnan kolmen eri JavaServlet-luokan 

avulla, ActionServlet, RequestProcessor sekä Action. Ohjainkerroksen elinkaari havain-

nollistuu kuviossa 12. ActionServlet asettaa sovelluskohtaiset asetukset Strutsin asetus-

tiedostosta sekä toimii kaikkien sovelluksen pyyntöjen vastaanottajana. RequestProces-

sor-luokka vastaanottaa pyynnöt ActionServletiltä ja käsittelee ne. RequestProcessor 

valitsee käytettävän lomakepavun, täyttää sen tiedoilla ja validoi sen. Tämän jälkeen 

RequestProcessor valitsee Strutsin konfiguraatiotiedostossa määritellyn tapahtumakoh-

taisen Action-servletin jolle pyynnön käsittely annetaan. Action-servlettiin siirtyminen 

on vaihe, jossa Struts-toteutuskehys päättyy ja kehitettävän sovelluksen koodi alkaa. 

(Holmes & Schildt 2004, 71.)

 

Malli Näkymä

Action

RequestProcessor

ActionServlet

Selain

 
  Kuvio 12. Ohjainkerroksen elinkaari (Holmes & Schildt 2004, 72.) 
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2.2.4 Web-sovelluksen keskeiset tiedostot 
 

Taulukko 2. Web-sovelluksen keskeisimmät tiedostot 
Tiedosto Kuvaus 

web.xml Sovelluskohtainen konfiguraatiotie-
dosto 

struts-config.xml Struts-toteutuskehykseen liittyvät ase-
tukset 

MessageResources.properties (Resurssinip-
pu) 

Tiedosto sisältää otsikoita, tekstinpät-
kiä ja ilmoituksia, jotka ovat ulkoistet-
tu sovelluksesta. 

 

 

2.2.4.1 Strutsin mallia käyttävän web-sovelluksen toimintaprosessi 
 

Kuviossa 13 tarkastellaan kuinka Strutsin komponentit toimivat yhdessä. Kuviossa tut-

kitaan myös miten mallista tuodut tiedot saapuvat käyttäjälle web-käyttöliittymään. Sa-

maa kaavaa sovelletaan kaikkiin Struts-sovelluksiin. 

 

1. Web-käyttöliittymästä saapuu pyyntö Struts-sovellukselle. ActionServlet käsitte-

lee sen. 

2. ActionServlet täydentää lomakepavun käyttäjän syöttämillä lomakkeen tiedoilla 

ja validoi syötteet. Jos syötteissä havaitaan virheitä, pyyntö ohjataan takaisin 

syötesivulle. 

3.  Jos lomakepavun tiedot läpäisevät validoinnin, ActionServlet suorittaa Action-

luokan servletin. 

4. Action käyttää mallikerroksen luokkia rajapintana mallissa olevalle tiedolle, joka 

tulisi siirtää eteenpäin näkymäkerrokselle. 

5. Mallikerroksen luokat suorittavat pyynnön suorittamiseksi tarpeelliset tiedon-

haut tietokannasta. 

6. Action lähettää mallin tiedot eteenpäin näkymäkerrokselle JSP-sivun hallittavak-

si. 

7. JSP-sivu generoi vastauksen käyttäjälle käyttäen mallista tuotua tietoa. 
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Selain

Tietokanta

SOVELLUS

MALLI

NÄKYMÄ OHJAIN

JSP-Sivu

Lomake-
papu

ActionServlet

Malli-luokka Malli-luokka

Action

2. Täydennä

1. Pyyntö

3. Delegoida 

4. Rajapinta

5. Tietokantakysely

7. Vastaus

6. Lähettää 
eteenpäin

 
Kuvio 13. Struts-toteutuskehystä hyödyntävän sovelluksen suoritusjärjestys (Holmes & 
Schildt 2004, 45.) 
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3 Vuokrausjärjestelmän toteutus 
 

 

3.1 Tietokannan rakentaminen 
 

 

3.1.1 Perusavaimet 
 

Perusavain on jokaisen taulun yksilöivä tunnistetieto. Se on jokaiselle taululle kriittinen 

tieto, koska se on taulun tietojen tunniste kaikkialla tietorakenteissa. Perusavain voi olla 

luonnollinen tai surrogaatti (Hernandez 2000, 220 - 224). Luonnollinen perusavain on 

jo jotain olemassa olevaa tietoa kuvaava avain (Hovi ym. 2005, 64). Surrogaatti on sen 

sijaan järjestelmän generoima. Surrogaattien selkeitä etuja ovat pieni koko sekä niiden 

muuttumattomuus, koska ne eivät sisällä informaatiota (Hovi ym. 2005, 63). 

 

Vuokrausjärjestelmän tietokannassa TuoteTyyppi-taulun perusavain ”Tyyppi” on luon-

nollinen avain. Se määrittelee tuotteiden tyypin yksinkertaisesti listaamalla tuotteiden 

tyyppejä. Tämä ratkaisu valittiin sen takia, koska eri tuotteilla voi olla sama tyyppi, 

mutta yhdellä tuotteella on vain yksi tyyppi. Valintaan vaikutti myös se, että perusavain 

oli valmiina eli sitä ei tarvinnut generoida. Tyyppi-perusavain kertoo tuotteesta oleellis-

ta tietoa. Muissa tietokannan tauluissa onkin perusavaimena surrogaatti, eli tässä tapa-

uksessa tekninen numero, joka ei sisällä muuttuvaa informaatiota. Tämä ratkaisu oli tar-

peen, koska tietokanta soveltuu useammalle eri tuotteelle ja tarvitsimme jonkin tunnis-

teen jokaiselle tuotteelle. Näin saimme jokaiselle tuotteelle uniikin tunnistetiedon riip-

pumatta tuotteen tyypistä.

 

Herättimet ovat pieniä tietokantaan tallennettavia ohjelmamoduuleja, jotka käynnisty-

vät automaattisesti tauluun kohdistuvasta SQL-käskystä. Herätin muodostaa yhdessä 

sekvenssin kanssa esimerkiksi automaattisen numeroinnin pääavaimille. (Greenwald & 

Kreines 2003, 256.) 

 

Sekvenssi on Oraclen objekti, jota käytetään numerosarjan luomiseen. Sekvenssin ylei-

sin käyttötapaus on surrogaatin yksilöivän numeron automaattisessa generoinnissa. 

(Greenwald & Kreines 2003, 233.) 
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Vuokrausjärjestelmän tietokannassa surrogaattipääavaimet TuoteTapahtuma-taulun Ta-

pahtumaID ja Tuote-taulun TuoteID käyttävät apunaan herättimiä ja sekvenssejä auto-

maattisen yksilöivän tunnisteen toteuttamiseksi. 

 

 

3.1.2 Tietokannan taulut 
 

Tietokannan tauluista dokumentoitiin seuraavat tiedot: 

• taulun nimi, 

• perusavaimet, 

• sarakkeet, 

• tietotyypit ja eheysehdot, 

• viite-avaimet ja -eheydet sekä 

• taulun kuvaus. 

 

 

3.1.2.1 Tuote 
 
Taulukko 3. Tuote-taulun sarakkeiden tietotyypit 
Sarakkeen nimi Tietotyyppi Pakollinen Perusavain 

TuoteID Number Kyllä Kyllä (surrogaatti) 

Tyyppi NVarChar2 (40) Kyllä Ei 

Hinta Decimal (7,2) Kyllä Ei 

 

Viite-avaimen nimi: TUOTE_TUOTETYYPPI_FK1 

• Viitattu taulu ja sarake: TuoteTyyppi ja Tyyppi. 

• Paikallinen sarake: Tyyppi 

• Eheyssääntö: Restrict eli estosääntö. 

 

Kuvaus: Taulu ”Tuote” sisältää tuotteeseen liittyvät perustiedot. Taulussa on surrogaat-

ti perusavain TuoteID, tuotteen tyyppi sekä tuotteen hinta. Perusavaimen surrogaattina 

toimii automaattinen numerointi herättimen (tuote_trigger) sekä sekvenssin (tuo-

te_sequence) avulla. Tauluun ei voi luoda uutta tuotetta, jos sen tyyppiä ei ole määritet-

ty taulussa TuoteTyyppi. 

 

 



  28 (53) 

3.1.2.2 TuoteTyyppi 
 
Taulukko 4. TuoteTyyppi-taulun sarakkeen tietotyyppi 
Sarakkeen nimi Tietotyyppi Pakollinen Perusavain 

Tyyppi NVarChar2 (40) Kyllä Kyllä 

 

Viite-avaimen nimi: - 

 

Kuvaus: TuoteTyyppi-taulu määrittelee tuotteille sallitut tyypit. Tauluun ”Tuote” ei voi 

lisätä tuotetta, jos sen tyyppiä ei ole määritelty tässä taulussa. 

 

 

3.1.2.3 TuoteTapahtuma 
 
Taulukko 5. TuoteTapahtuma-taulun sarakkeiden tietotyypit 
Sarakkeen nimi Tietotyyppi Pakollinen Perusavain 

TapahtumaID Number Kyllä Kyllä (surrogaatti) 

TuoteID Number Kyllä Ei 

AlkuPVM Timestamp Kyllä Ei 

LoppuPVM Timestamp Kyllä Ei 

Hinta Number Kyllä Ei 

Asiakas NVarChar2 (40) Ei Ei 

 

Viite-avaimen nimi: TUOTETAPAHTUMA_TUOTE_FK1 

• Viitattu taulu ja sarake: Tuote ja TuoteID 

• Paikallinen sarake: TuoteID 

• Eheyssääntö: Cascade eli vyörytyssääntö 

 

Kuvaus: TuoteTapahtuma-tauluun tallennetaan tuotteisiin liittyvät tapahtumat. Esimer-

kiksi perävaunun vuokraustapahtuma tallentuu kyseiseen tauluun. Tieto johdetaan edel-

leen muiden asiakkaiden nähtäväksi perävaunujen vuokraustilanteena. Perusavaimen 

surrogaattina toimii automaattinen numerointi herättimen (tuotetapahtuma_trigger) sekä 

sekvenssin (tuotetapahtuma_sequence) avulla. 
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3.1.2.4 TuoteTieto 
 
Taulukko 6. TuoteTieto-taulun sarakkeiden tietotyypit 
Sarakkeen nimi Tietotyyppi Pakollinen Perusavain 

TuoteID Number Kyllä Kyllä 

Tieto NVarChar2 (50) Kyllä Kyllä 

Arvo NVarChar2 (50) Kyllä Ei 

 

Viite-avaimen nimi: TUOTETIETO_TUOTE_FK1 

• Viitattu taulu ja sarake: Tuote ja TuoteID 

• Paikallinen sarake: TuoteID 

• Eheyssääntö: Cascade eli vyörytyssääntö 

 

Kuvaus: TuoteTieto-taulu sisältää keskeisiä tietoja tuotteista. Esimerkiksi sarakkeen 

”Tieto” arvoksi voisi tulla paino ja sarakkeen ”Arvo” arvoksi tuotteen paino kilogram-

moina. Tuotteen tiedot tunnistetaan tuotteen TuoteID:n mukaan, joka on määritelty tau-

lussa ”Tuote”. 

 

 

3.1.2.5 TuoteVaruste 
 
Taulukko 7. TuoteVaruste-taulun sarakkeiden tietotyypit 
Sarakkeen nimi Tietotyyppi Pakollinen Perusavain 

TuoteID Number Kyllä Kyllä 

VarusteID Number Kyllä Kyllä 

 

Viite-avaimen nimi: TUOTEVARUSTE_TUOTE_FK1 

• Viitattu taulu ja sarake: Tuote ja TuoteID 

• Paikallinen sarake: TuoteID 

• Eheyssääntö: Cascade eli vyörytyssääntö 

 

Viite-avaimen nimi: TUOTEVARUSTE_TUOTE_FK2 

• Viitattu taulu ja sarake: Tuote ja TuoteID 

• Paikallinen sarake: VarusteID 

• Eheyssääntö: Cascade eli vyörytyssääntö 
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Kuvaus: TuoteVaruste-taulun tarkoituksena on ylläpitää tietoa siitä, mitkä muut tuot-

teet liittyvät tuotteeseen. TuoteVaruste-taulun lähtökohtana on ylläpitää tietoa siitä, mitä 

varusteita perävaunuilla on. Taulun tietona on eri tuotteiden TuoteID:t. Järjestelmässä 

jokainen varuste on tuote, sen takia tuotteeseen voi liittyä useita varusteita (tuotteita). 

 

 

3.2 Vuokraussovellus 
 

 

3.2.1 Sovelluksen tiedostohierarkia 
 

Tiedostojen sijainti sovelluksessa vaikuttaa mm. niiden näkyvyyteen sovelluksessa. Tie-

toturvan kannalta on tärkeää, ettei kaikkiin tiedostoihin ole suoraa pääsyä. Liite 1 on 

kuvankaappaus sovelluksen tiedostohierarkiasta. Taulukossa 8 kuvataan kansioiden ku-

vaukset. 

 

Taulukko 8. Sovelluksen kansioiden kuvaukset 
Kansion nimi Tarkoitus ja sisältö 

WebContent 
Sovelluksen juurihakemisto, joka sisältää JSP-
sivut, joiden avulla vuokraustilanne informoidaan 
asiakkaille. 

css Sovellukseen liittyvät CSS-tyylitiedostot. 

hallinta 
Sovelluksen hallintasivuston JSP-sivut. Sisältävät 
sivut, joiden avulla syötetään esimerkiksi uusia 
tuotteita tietokantaan tai asetetaan varauksia. 

kuvat Kansio kuville. 
META-INF Paikka *.jar -päätteisille tiedostoille. 

properties Varattu tiedostoille, jotka sisältävät esimerkiksi 
tietokannan yhteyteen liittyvät asetukset. 

tiles Sisältää JSP-sivujen rakentamiseen käytettävän 
tiles-lisäosan layout-tiedostot. 

virhe JSP-sivut, joita käytetään virheraportointiin. 

WEB-INF 

Sisältää web-sovellukselle oleelliset tukitiedostot. 
Mm. web.xml ja struts-config.xml -tiedostot. 
WEB-INF kansiossa oleviin tiedostoihin ei ole 
suoraa pääsyä sovelluksen ulkopuolelta. 

classes Kansio sisältää palvelinpään Java-luokat ja paketit. 
fi.kjmweb.controller Java-luokat, jotka liittyvät ohjaimen toimintaan. 

fi.kjmweb.database Java-luokat, jotka liittyvät tietokannan käsittelemi-
seen.. 

fi.kjmweb.model Java-luokat, jotka liittyvät mallin käsittelemiseen. 
fi.kjmweb.view Java-luokat, jotka liittyvät näkymäkerrokseen. 
lib Sisältää sovelluksen vaatimat kirjastot. 
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3.2.2 Struts-config.xml-konfiguraatiotiedosto 
 

Aikaisemmin dokumentissa todettiin, että itse sovellus alkaa Action-luokasta. Ohjain-

kerrokselle tarvitsee kertoa jotenkin se, mitä jokaiselle saapuvalle pyynnölle tulisi teh-

dä. Struts toteutuskehyksen konfiguraatiotiedosto struts-config.xml on xml-tiedosto, jo-

ka määrittelee sen, miten jokainen pyyntö yhdistetään sille sopivaan Actioniin (ohjel-

moituun Struts-action servlettiin). Se määrittelee myös lomakepavun, jota tulisi täyden-

tää pyynnöstä saapuvalla tiedolla.  

 

Kolme keskeistä elementtiä konfiguraatiotiedostossa ovat: 

• <form-beans>, 

• <global-forwards> sekä 

• <action-mappings>. 

 

 

3.2.2.1 Form-beans -elementti 
 

Määrittelevät lomakepavut, jotka ovat käytössä eri pyynnöille. Jokaisen <form-bean> 

elementin sisällä on kaksi keskeistä attribuuttia: 

• name, määrittelee pavulle uniikin nimen, tätä nimeä käytetään, kun viitataan pa-

puun ActionMapping määrittelyssä. 

• type, lomakepavun täydellinen luokan nimi. (Apache software foundation 2007. 

Struts 1 User Guide.) 

 

 

3.2.2.2 Global-forwards -elementti 
 

Käytetään ohjauksissa toisille JSP-sivuille. Yleisesti ohjaa sivuille joihin on tarve päästä 

usein. Usealla sivulla olevaa ohjausta voidaan muuttaa keskeisestä paikasta. (Apache 

software foundation 2007. Struts 1 User Guide.) 
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3.2.2.3 Action-mappings -elementti 
 

ActionMapping on ohjaimen kannalta elintärkeä tieto konfiguraatiotiedostossa. Tämän 

määritelmän avulla ohjain tietää mitä Java-luokkaa ja/tai lomakepapua tulisi käyttää eri 

pyynnön yhteydessä. 

 

<action-mappings> -elementin sisällä on elementti <action>, joka useimmiten sisältää 

useaa eri attribuuttia, riippuen vaadittavien toimenpiteiden määrästä. Keskeisimmät att-

ribuutit elementille ovat: 

• type, Java-luokan nimi jota tulee käyttää pyynnön yhteydessä. 

• name, lomakepavun nimi, joka täytetään pyynnöstä saatavilla lomaketiedoilla. 

• path, URI, joka valitaan tämän Actionin toteuduttua. 

• validate, määrittelee lomakepapujen tietojen validoinnin. Jos tämän attribuutin 

arvona on ”true” niin kyseiselle Actionille määritellyn lomakepavun validate 

metodia kutsutaan ja lomakkeen tietojen validointi suoritetaan. 

• forward, attribuutin avulla voidaan valita useiden eri kohdesivujen vaihtoehdois-

ta seuraava JSP-sivu, jolle pyyntö tulisi ohjata. (Apache software foundation 

2007. Struts 1 User Guide.) 

 

 

3.2.3 Struts-tiles lisäosa dynaamisien sivujen rakentamiseen 
 

Tiles on lisäosa Struts-toteutuskehykseen, jonka avulla sivustopohjia voidaan käyttää 

uudelleen (Holmes & Schildt 2004, 119). Sivun pohjatiedostossa voi olla jokaisella si-

vulla sama otsikko, navigaatio ja ylä- ja alatunniste, vain sisältö muuttuu. Tiles-lisäosan 

perustana on peruslayout-tiedosto, jossa määritellään miten jokainen oma osansa (esim. 

ylä- ja alatunniste) sijoittuvat lopullisella sivulla (Holmes & Schildt 2004, 118). Ulkoi-

sessa tiles-defs.xml-tiedostossa määritellään ainoastaan sisältö sivulle. Tämän takia 

struts-config.xml -tiedostossa on paljon ohjauksia sivuille ”sivu.sivux”. Tiedostossa ti-

les-defs.xml on merkittynä polku vastaamaan merkintää ”sivu.sivux”. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi JSP-sivua, joka sisältää sisällön kyseiselle sivulle. 

 

Esimerkiksi Action ”/Poistatuote” ohjaa onnistuneen tuotteen poistamisen jälkeen sivul-

le jonka sisältö haetaan kohteesta ”sivu.tuoteok”. Kuten seuraavassa koodiesimerkissä 

1:ssä on havaittavissa. 
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<action path="/PoistaTuote"  

name="ValitseTuoteBean" type="fi.kjmweb.controller.PoistaTuote" sco-

pe="request"  

validate="true"  

input="sivu.poistatuote"> 

  <forward name="ok" path="sivu.tuoteok"/> 

  <forward name="virhe" path="sivu.poistatuote"/> 

 </action> 

Koodiesimerkki 1. PoistaTuote-ActionMapping ja sisältösivuille ohjaaminen 
 

Tiedostossa tiles-defs.xml on ”sivu.tuoteok” arvoa vastaava polku oikean sisällön sisäl-

tävään JSP-sivuun koodiesimerkki 2:n tapaan. 
 

<definition name="sivu.tuoteok" extends="hallinta.layout"> 

  <put name="body" value="/hallinta/tuoteok.jsp"/> 

</definition> 

Koodiesimerkki 2. Tiles-defs.xml sisältösivun määrittely 
 

Eli sivun ”sivu.tuoteok” sisältö löytyy tiedostopolusta ”/hallinta/tuoteok.jsp”. Attribuutti 

”extends” tarkoittaa sitä, että sivun muu rakenne peritään elementistä nimeltä ”hallin-

ta.layout”. Vain elementin ”hallinta.layout” elementti ”body” kirjoitetaan ylitse. Sivujen 

pohjatiedosto määritellään koodiesimerkki 3:n tapaisesti. 

 

<definition name="hallinta.layout" path="/tiles/layouthallinta.jsp"> 

<input name="title" value="KJMweb: Hallintasivut"/> 

<put name="header" value="/tiles/header.jsp"/> 

<put name="nav" value="/tiles/navhallinta.jsp"/> 

<put name="body” value=""/> 

<put name="footer" value="/tiles/footer.jsp" /> 

</definition> 

Koodiesimerkki 3. Tiles-defs.xml pohjasivun määrittely 
 

Pohjasivu käyttää siis ylätunnisteena arvon ”header” sivua, navigaationa arvon ”nav” 

sivua, sisältö saadaan aina muilta sivuilta kohtaan ”body” ja alatunnisteena käytetään 

arvon ”footer” sivua. Tiles-lisäosa on todella hyödyllinen ja toimiva komponentti web-

sovellukselle. Sivujen muokkaaminen on yksinkertaista, koska muutoksien tekeminen 
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vaatii vain muutaman tiedoston muokkaamista. Ominaisuutta voisi verrata tilanteeseen, 

missä jokaisella sivulla on staattisesti kirjoitettua koodia. Pienenkin asian muuttaminen 

vaatisi jokaisen JSP-sivun muokkaamista. Se lisäisi työn määrää ja muutoksiin kohdis-

tuvaa suunnittelutyötä. 

 

 

3.2.4 Tietokantayhteys 
 

Oraclen tietokantayhteyttä varten sovellus tarvitsi JDBC-ajurin Oraclen kotisivuilta. Va-

litsemani tietokannan kanssa yhteensopivaksi ajuriksi osoittautui Oraclen JDBC-ajuri 

nimeltään ”classes12.jar”. Jotta web-sovellus saisi ajurin käyttöönsä, minun tarvitsi ko-

pioida kyseinen jar-tiedosto sovelluksen kansioon /lib. 

 

Kansiossa ”properties” oleva tiedosto ”kjmwebTK.properties” sisältää tietokannan käyt-

tämiseen vaadittavat tiedot seuraavan mallin mukaisesti. 

 
DBPASSWORD=salasana 

DBUSERNAME=käyttäjätunnus 

DRIVERNAME=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

URL=jdbc\:oracle\:thin\:@localhost\:1521\:xe 

 

“Drivername” on tietokanta-ajurin kirjasto ja ”Url” on tietokannan osoite. Tietojen tal-

lentaminen ulkoiseen tiedostoon on hyvä ratkaisu, koska eri tietokantojen tunnistautu-

mistiedot voidaan lukea eri tiedostoista. Tunnuksien muuttaminen ei vaadi ohjelmakoo-

din uudelleenkääntämistä, koska tunnukset eivät sijaitse staattisesti Java-luokassa. 

 

Tietokannan tietojen alustamiseen ja käsittelyyn liittyy 3 Java-luokkaa. Taulukko 9 si-

sältää koosteen luokista ja niiden tehtävistä. Kuvio 14 kuvastaa tietokantayhteyden alus-

tamisprosessia. 

 

Taulukko 9. Tietokannan hyödyntämisessä käytetyt luokat 
Luokan nimi Tarkoitus 

TietokantaAsetukset.java 

Java-servlet, joka suoritetaan, kun web-
sovelluspalvelin käynnistetään. Luokka lukee pro-
perties-tiedoston ja asettaa tietokannan tunnistau-
tumistiedot TietokantaYhteys-luokan muuttujiin. 

TietokantaYhteys.java 
Luokan tarkoituksena on tarjota tietokantayhteys. 
Luokassa on yksi metodi, joka palauttaa tietokan-
tayhteys-olion. 
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TietokantaPyynto.java 

Luokka sisältää kaikki sovelluksen vaatimat tieto-
kantakyselyt. Mallikerroksella olevat luokat käyt-
tävät tämän luokan kyselyitä omissa metodeissaan. 
Tämä luokka kutsuu TietokantaYhteys-luokan me-
todia saadakseen tietokantayhteyden käyttöönsä. 

 

kjmwebTK.properties

Sovelluspalvelin 
käynnistetään

TietokantaAsetukset.java

TietokantaYhteys.java

SUORITA

LUE

ASETA

 
 Kuvio 14. Tietokantayhteyden tunnistautumistietojen alustamisprosessi 
 

 

3.2.5 Tavoitteiden toteuttaminen 
 

Sovelluksen kautta suoritettava tuotteiden hallinta tapahtuu kansiossa ”/hallinta” olevien 

JSP-sivujen kautta. Varsinaisiksi hallintatoimenpiteiksi rajattiin tuotteiden lisääminen, 

muokkaaminen ja poistaminen sekä varauksien ja vuokrasopimuksen hallinta. Tietojen 

julkaiseminen asiakkaille on tiedon julkaisemista tietokannasta dynaamisesti. 

 

 

3.2.5.1 Tuotteiden lisääminen 
 

Tuotteiden lisäämisellä tarkoitetaan tuotteen lisäämistä tietokantaan. Kun tuote on on-

nistuneesti lisätty tietokantaan, se on suoraan nähtävissä tietokannasta, esimerkiksi tuot-

teen tuoteryhmän sivulta. Lisätty tuote on valmis varauksien asettamista varten. Vuok-

rausjärjestelmä ohjelmoitiin käsittelemään seuraavia tuotteita: 

• avovaunu, 

• kuomuvaunu, 

• autotraileri, 

• venetraileri sekä 

• perävaunun kuomu. 
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Esimerkissä otan esille prosessin, mikä vaaditaan kuomuvaunun lisäämiseksi tietokan-

taan. Kuomuvaunu on valittuna esimerkkitapaukseen siksi, koska kuomuvaunun käsitte-

ly oli kaikista tuotteista poikkeuksellisin, sen lisävarusteena olevan kuomun takia. Ku-

vio 15 kuvaa prosessia tarkemmin. Koodiesimerkit 4 ja 5 selventävät kahden eri Ac-

tionMappingin toimintaa. 

 

<action path="/UusiKuomuvaunu"  
type="fi.kjmweb.controller.AsetaKuomuVaihtoehdot" scope="session"> 
<forward name="ok" path="sivu.lisaakuomuvaunu"/> 
</action> 
Koodiesimerkki 4. Struts-config.xml, Uusikuomuvaunu-ActionMapping 
 

<action path="/LisaaKuomuvaunu"  
name="KuomuvaunuBean"  
type="fi.kjmweb.controller.LisaaKuomuvaunu"  
scope="request"  
validate="true"  
input="sivu.lisaakuomuvaunu"> 
      <forward name="ok" path="sivu.tuoteok"/> 
      <forward name="virhe" path="sivu.lisaakuomuvaunu"/> 
</action> 

Koodiesimerkki 5. Struts-config.xml, LisaaKuomuvaunu-ActionMapping 
 



  37 (53) 

 
Kuvio 15. Tuotteen lisääminen tietokantaan 
 

3.2.5.2 Tuotteiden poistaminen 
 

Tuotteiden poistamisella tarkoitetaan tuotteiden poistamista tietokannasta web-

sovelluksen käyttöliittymän kautta. Tuotteiden poistaminen oli web-sovelluksen kannal-

ta helppo operaatio, koska tietokannan suunnittelussa otettiin huomioon tietokannan vii-

te-eheys. Ohjelmoinnin kannalta tämä tarkoitti sitä, että käyttäjän tarvitsee vain valita 

poistettavan tuotteen rekisterinumero. Sovellus hakee tietokannasta sitä rekisterinume-

roa vastaavan tuotteen ID:n ja suorittaa tietokantaan poistolausekkeen. Tietokanta osaa 

itsenäisesti poistaa kyseiseen tuoteID:seen liittyvät lapsitaulujen tiedot. Kuvio 16 on 

kuvankaappaus tilanteesta, kun käyttäjä on painanut navigaation linkkiä ”Poista tuote 

tietokannasta”. 
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Kuvio 16. Tuotteen poistaminen rekisteritunnuksen perusteella 
 

Tuotteen poistaminen tapahtuu seuraavalla tavalla: 

1. Käyttäjä painaa navigaation linkkiä ”Poista tuote tietokannasta”. 

2. Linkki on sovelluksessa Action nimeltä ”/PoistaTuoteLink”, jolle on luotu Ac-

tionMapping Struts-konfiguraatiotiedostoon. Koodiesimerkki 6 kuvaa toimenpi-

dettä, joka suoritetaan linkin painamisen yhteydessä. Java-luokka AsetaRekN-

roLista hakee tietokannasta listan rekisterinumeroista ja asettaa listan Javapa-

puun ”tuotebean”. Javapapu asetetaan mukaan pyyntöön, jolloin se saadaan kä-

sittelyyn sivulla poistatuote.jsp. Tämän jälkeen Action ”PoistaTuoteLink” ohjaa 

käyttäjän sivulle poistatuote.jsp. 

 

<action path="/PoistaTuoteLink" 
type="fi.kjmweb.controller.AsetaRekNroLista"> 
      <forward name="ok" path="sivu.poistatuote"/> 
</action> 

Koodiesimerkki 6. ActionMapping PoistaTuoteLink 
 

3. Kuvion 16 mukaisesti näkymään on saatu lista rekisterinumeroista, jotka asetet-

tiin Javapapuun edellisen Action-tapahtuman yhteydessä. ”. Lomake suorittaa 

ActionMappingin nimeltä ”/PoistaTuote”, kun käyttäjä on valinnut poistettavan 

tuotteen ja painanut painiketta ”Poista tuote”. ”/PoistaTuote”-ActionMapping on 

kuvattuna koodiesimerkissä 7. Ohjain delegoi tuotteen poistamisoperaation Ja-

va-luokalle ”fi.kjmweb.controller.PoistaTuote”. Tämä luokka hakee lomakkeen 

syötteenä saadun poistettavan tuotteen rekisterinumeron lomakepavusta ”Valit-
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seTuoteBean”. Rekisterinumeron avulla luokka noutaa tietokannasta tuotteen 

tuoteid:n ja kutsuu malliluokan metodia tuotteen poistamiseksi. Käyttäjä ohja-

taan onnistuneen poistamisen jälkeen vahvistussivulle tuoteok.jsp. 

 

<action path="/PoistaTuote" name="ValitseTuoteBean"  
type="fi.kjmweb.controller.PoistaTuote"  
scope="request"  
input="sivu.poistatuote"> 
      <forward name="ok" path="sivu.tuoteok"/> 
</action> 

Koodiesimerkki 7. ActionMapping PoistaTuote 
 

 

3.2.5.3 Tuotteiden tietojen muokkaaminen 
 

Tuotteiden tietojen muokkaaminen oli haastava toteuttaa. Haastavan siitä teki tuotteiden 

tietojen ja varusteiden vaihtoehdot, joiden tuli muuttua yhtä lomaketta muokkaamalla. 

Tietojen muokkaamisen peruslähtökohtana oli verrata vanhaa tietoa uudempaan, jos uu-

si tieto on muuttunut vanhasta, niin vanhat tiedot korvataan uusilla tiedoilla. 

 

Prosessi, mikä tuotteen tietojen muokkaamiseen vaaditaan, etenee seuraavasti: 

1. Käyttäjä valitsee muokattavan tuotteen rekisterinumeron pudotusvalikosta. 

2. Ohjainkerros selvittää mallikerroksen avulla tuotteen rekisterinumerolla tuotteen 

tuoteryhmän. 

3. Ohjain ohjaa käyttäjän tuoteryhmän tuotteen muokkauslomakkeen sisältävälle 

sivulle. Lomakkeen sisältö riippuu täysin valitusta tuotteesta ja sen tuoteryhmäs-

tä. 

4. Lomake on esitäytettynä valitun tuotteen tiedoilla, käyttäjä tyhjentää halutun 

kentän ja korvaa tiedon uudella tiedolla. 

5. Lomakkeen lähettäminen aiheuttaa lomakkeen tarkastamisen, ettei lomake sisäl-

lä esimerkiksi tyhjiä kenttiä vaadituissa tiedoissa. 

6. Jos virheitä löytyi, käyttäjä ohjataan takaisin lomakkeelle korjaamaan virheet. 

Jos virheitä ei löytynyt, lomakkeen tiedot lähetetään ohjainkerrokselle. 

7. Ohjain vertailee kahdessa eri lomakepavussa olevia tietoja, alkuperäisiä tietoja 

ennen tietojen muokkaamista sekä tietoja, jotka saatiin syötteenä käyttäjän lähet-

tämältä lomakkeelta. 

8. Jos tietojen välillä on eroavaisuuksia, ohjainkerroksella ja mallikerroksella suo-

ritetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta tieto saadaan päivitetyksi tietokantaan. 
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9. Kun tiedot on päivitetty tietokantaan, ohjainkerros ohjaa käyttäjän vahvistussi-

vulle, joka ilmoittaa tuotteen muokkaamisen onnistumisesta. 

 

 

3.2.5.4 Varauksienhallinta 
 

Varauksienhallinnan avulla tuotteelle voidaan asettaa varaus tai tuotteelta voidaan pois-

taa varaus. Varaukset näkyvät tuotekohtaisesti tuotteiden lisätiedoissa. Varauksienhal-

linnassa asetetut varaukset ovat näkyvillä myös vuokrasopimussivulla. Varauksien tie-

dot voidaan siis sijoittaa suoraan vuokrasopimukseen vuokraustilanteessa. Kuvio 17 on 

kuvankaappaus perävaunun varauslomakkeesta. 

 

 
Kuvio 17. Esimerkki perävaunun varauslomakkeesta 
 

Varauksen asettaminen tuotteelle tapahtuu seuraavasti: 

1. Käyttäjä siirtyy varaussivulle navigaation linkillä ”Aseta varaus”. 

2. Sivulla on lomake, jossa on kaikkien tuotteiden rekisterinumerot, varauksen 

aloitus- ja lopetuspäivämäärä, asiakkaan nimi sekä vuokrauksen hinta. 

3. Lomakkeen lähettäminen ohjaimelle aiheuttaa lomakkeen tietojen validoinnin. 

Hinta sekä aloitus- ja lopetuspäivämäärät ovat pakollisia tietoja. 

4. Jos lomakkeen tiedoissa on puutteita, ohjain ohjaa käyttäjän takaisin lomakkeel-

le korjaamaan virheet. Jos lomakkeen tiedoissa ei ole puutteita, lomakkeen tie-

dot viedään mallikerrokselle tietokantaan syöttämistä varten. 



  41 (53) 

5. Kun tiedot on syötetty onnistuneesti tietokantaan, käyttäjä ohjataan varmistussi-

vulle josta käyttäjä näkee varauksen asettuneen onnistuneesti. 

 

Varauksen poistaminen on toimenpide, jossa poistetaan tulevaisuuteen asetettu varaus 

tietokannasta. Kuvio 18 on kuvankaappaus varauksen poistamisen käyttöliittymästä. 

 

 
Kuvio 18. Varauksen poistaminen 
 

Varauksen poistaminen: 

1. Käyttäjä siirtyy varauksen poistamiseen tarkoitetulle sivulle painamalla linkkiä 

”Poista varaus”. 

2. Ohjain noutaa tietokannasta kaikkien varauksien tiedot, joiden päättymisaika on 

suurempi kuin järjestelmän kellonaika. 

3. Ohjain asettaa varaukset näkyville poistavaraus.jsp-sivulle. 

4. Jokaisen varauksen reunassa on painike, jolla voidaan suorittaa kyseisen varauk-

sen poistotoimenpide. Lomakkeen input-elementin kentässä lähetetään ohjaimel-

le hidden-tyyppinen tieto tapahtumaid. TapahtumaID on tapahtuman yksilöivä 

tunniste. 

5. Ohjain noutaa valitun tapahtumaID:n lomakkeen syötteestä ja käyttää sitä pois-

taessaan oikean varauksen tietokannan taulusta ”TuoteTapahtuma”. 

6. Ohjain kutsuu mallikerroksen luokkien metodeita, jotka suorittavat varauksen 

poiston tietokannasta. 

7. Käyttäjä ohjataan onnistuneen poistamisen jälkeen vahvistussivulle. 
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3.2.5.5 Vuokrasopimuksen kirjoittaminen 
 

Vuokrasopimuksen hallinnan avulla voidaan luoda uusi vuokrasopimus. Ominaisuuden 

tarkoituksena on tarjota käyttöliittymä esitäytetyn vuokrasopimuksen tulostamista var-

ten. Kuvio 19 on kuvankaappaus vuokrasopimuksen kirjoittamisen käyttöliittymästä. 

Uuden vuokrasopimuksen kirjoittamisessa on vastaava lomake kuin mikä oli varauksen 

asettamisella. Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti tuoda vuokrauksen tiedot aikaisemmin asete-

tuista varauksista.  

 

Vuokrasopimuksen kirjoittaminen järjestelmän avulla tapahtuu seuraavasti: 

1. Käyttäjä ohjataan uuden vuokrasopimuksen kirjoittamiseen painamalla linkkiä 

”Luo vuokrasopimus”. 

2. Käyttäjä voi luoda uuden vuokrasopimuksen täyttämällä lomakkeen tai valitse-

malla aikaisemmin asetetun varauksen tiedot. 

3. Käyttäjän valinnasta riippumatta ohjainkerros ohjaa sivulle, jossa on vuokraso-

pimuspohja esitäytettynä. Sopimuspohja täytetään joko lomakkeeseen syötetyillä 

tiedoilla tai varauksesta haetuilla tiedoilla. 

4. Käyttäjä voi tulostaa esitäytetyn vuokrasopimuksen tai palata takaisin muok-

kaamaan tietoja. Esitäytetystä vuokrasopimuksesta on kuvankaappaus kuviossa 

20. 

5. Jos käyttäjä on kirjoittanut ja tulostanut uuden vuokrasopimuksen allekirjoitta-

mista varten, tulee hänen vielä painaa painiketta ”Tallenna muutokset” vuokra-

sopimuksen esikatselusivulla. Painikkeella tallennetaan uusi vuokrasopimus tie-

tokantaan. Tallentaminen päivittää tuotteen vuokraustilanteen. 

6.  Ohjain ohjaa käyttäjän onnistuneen vuokrasopimuksen jälkeen vahvistussivulle. 
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Kuvio 19. Vuokrasopimuksen kirjoittaminen 
 

 
Kuvio 20. Esitäytetty vuokrasopimus valmiina tallentamista ja tulostamista varten 
 

 

3.2.5.6 Tuotetietojen julkaiseminen 
 

Tuotetietojen julkaisemisella tarkoitetaan web-sovelluksen julkisia sivuja. Sivujen avul-

la asiakkaat pääsevät selaamaan tuoteryhmiä reaaliajassa. Julkisien sivujen sisältöä 

muokataan hallintasivujen kautta. 
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Vuokrausjärjestelmässä tuotteita selataan joko tuoteryhmäkohtaisesti tai yksitellen. Ku-

vio 21 on kuvankaappaus tuoteryhmän ”venetrailerit” tuotteiden listauksesta. Jokaisesta 

tuotteesta näkee oleellisia tietoja. Muun muassa kantavuuden sekä tämän hetkisen vuok-

raustilanteen, eli onko tuote vapaana vai varattuna. Esimerkiksi kuviossa 21 yksi tuote 

on varattuna, eli kyseinen tuote ei ole vuokrattavissa. Liite 2 on kuvankaappaus erään 

venetrailerin tarkemmista tuotetiedoista. Tuotteesta julkaistaan sen tekniset tiedot, 

vuokraushinnasto sekä tuotteen varaustilanne. 

 

 
Kuvio 21. Tuoteryhmän "Venetrailerit" tuotteet 
 

 

3.2.6 Virheiden käsittely 
 

Vuokrausjärjestelmässä hyödynnettiin vahvasti Strutsin tarjoamia virheidenkäsittely-

ominaisuuksia. Lomakepapuihin liittyvän tarkistamisen virhetulostukset tulostuvat lo-

makkeen yhteyteen. Odottamattoman järjestelmävirheen sattuessa sovellus osaa antaa 

käyttäjälle virheilmoituksen. Tärkeää virheiden käsittelyssä on käyttäjän ohjeistaminen 

sekä järjestelmän palauttaminen virhetilanteesta. Tässä kappaleessa kerron, miten järjes-
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telmä ilmoittaa lomakkeen virheellisestä täyttämisestä tai miten järjestelmä informoi 

käyttäjää, jos esimerkiksi tietokantayhteys on poikki. 

 

 

3.2.6.1 Lomakkeen validointi 
 

Lomakkeen tietojen validoiminen ennen tietojen viemistä mallikerrokselle on hyvin 

oleellinen osa tietoturvan sekä sisällön oikeellisuuden kannalta. Kuvio 22 on kuvan-

kaappaus esimerkkitilanteesta, jossa käyttäjä on jättänyt pakollisia kenttiä täyttämättä ja 

järjestelmä huomauttaa käyttäjää niiden täyttämisestä. 

 

 
Kuvio 22. Lomakkeen validointiin liittyvä virheilmoitus 
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3.2.6.2 Muut järjestelmän virheet 
 

Järjestelmän käytön aikana voi tapahtua paljon odottamattomia virheitä. Esimerkiksi 

tietokantayhteys voi olla yllättäen poikki. Näihin virheisiin järjestelmä on varautunut 

niin sanotulla globaalilla virheidenkäsittelyllä. Koodiesimerkki 8 kuvaa globaalin vir-

heenkäsittelyn määrittelyä Strutsin konfiguraatiotiedostossa. Kun jokin järjestelmän me-

todeista havaitsee suorituksenaikaisen virheen, ohjain ohjaa käyttäjän sivulle jonka si-

sältö on sivulla ”sivu.virhe”. Kuvio 23 on kuvankaappaus tilanteesta jossa tietokantayh-

teys on ollut poikki. Käyttäjää informoidaan virheestä ja hänelle annetaan vaihtoehto 

järjestelmässä etenemiselle. 

 

<global-exceptions> 
   <exception type="java.lang.Exception" path="sivu.virhe" 
key="virhe.raportointi"/> 
</global-exceptions> 

Koodiesimerkki 8. Globaalin virheiden käsittelyn määrittely strutsin konfiguraatiotie-
dostossa. 
 

 
Kuvio 23. Järjestelmän yleinen virheilmoitus 
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4 Tulokset 
 

Opinnäytetyölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen oli monipuolinen ja tapahtuma-

rikas prosessi. Tietokannalle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen oli opettavainen ko-

kemus, koska se avarsi näkemystäni tietokantojen suunnittelemisesta. 

 

Tietokannan tarpeiden täyttäminen onnistui hyvin. Tietokannasta saatiin hyvin geneeri-

nen ja dynaaminen, niin kuin tavoitteissa oli määritelty. Tietokannalle saatiin myös hy-

vin toimivat eheyssäännöt. Eheyssääntöjen avulla ylläpidettiin tietokannan eheyttä. 

Eheys edesauttoi ohjelmointimukavuutta tietokannan ja sovelluksen välillä. 

 

Web-sovelluksen toteuttaminen oli koko opinnäytetyön suurin osa-alue. Tavoitteet saa-

tiin toteutettua kohtalaisen helposti ja lopputulos oli toimiva. Sain Struts-

toteutuskehyksestä paljon tukea sovelluksen kehitystyöhön. Strutsin ansiosta helpoim-

maksi sovelluksen osa-alueeksi osoittautui tuotteiden lisääminen ja poistaminen. Tuot-

teiden tietojen muokkaaminen sen sijaan osoittautui vaativaksi ominaisuudeksi toteut-

taa. Poikkeuksellista muokkaamisen toteuttamisessa oli tietojen vertailun aiheuttama 

lisätyö. Toteutusvaiheen työtehtävät olivat minulle loogisia, koska minulla oli jo ennes-

tään osaamista vaatimuksien osa-alueilta. 

 

Vuokrausjärjestelmän ajanvaraukseen ja vuokrasopimuksen tekemiseen liittyvät toi-

minnallisuudet vaativat useiden eri toteutustapojen sekä vaihtoehtojen tutkimista. Päi-

vämäärien vertailu osoittautui mielenkiintoiseksi osa-alueeksi varauksienhallinnassa. 

Oraclen tietokannassa oli hyvä tuki tietokantatasolla tapahtuvaan päivämäärien käsitte-

lyyn. Se helpotti varauksienhallinnan toteuttamista, sekä oli opettavainen kokemus tie-

tokannan kannalta. Tuotteiden tietojen sekä vuokraustilanteen näyttäminen asiakkaille 

toteutui hyvin. Toimivan ratkaisun mahdollistivat Strutsin dynaamisuus sekä mielestäni 

onnistuneet hallintamahdollisuudet tuotteille. 

 

Vuokrausjärjestelmää ei viety vielä opinnäytetyön toteuttamisen yhteydessä tuotanto-

käyttöön, koska toimeksiantajalla ei ollut sopivaa laitteistoa tai palveluntarjoajaa järjes-

telmälle. 
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5 Yhteenveto 
 

 

5.1 Yleistä 
 

Opinnäytetyöprosessin tarkoituksena oli toteuttaa henkilöautojen perävaunujen vuok-

rausjärjestelmä sekä tuotetietokanta toimeksiantajalle. Opinnäytetyön kannalta olen erit-

täin tyytyväinen kaikkien tavoitteiden toteutumisen johdosta. Tavoitteiden saavuttami-

nen vaati paljon uuden oppimista, kuten esimerkiksi MVC-arkkitehtuuriin tutustumista, 

web-sovelluksen logiikan opettelemista, olio-ohjelmointia sekä tietokantasuunnitteluun 

tutustumista.  

 

Tietokantaosiota aloittaessani minulla oli vain perustiedot tietokantaohjelmoinnista. 

Tietokantojen suunnittelutyöhön sain kokemusta työharjoittelusta. Sain mielestäni työ-

harjoittelussa hyvän pohjan tietokantasuunnitteluun. Ilman työharjoittelun oppeja tieto-

kantasuunnittelu olisi lähtenyt alkutekijöistä. En ole aikaisemmin toteuttanut tämän ko-

koluokan tietokantaa. Onnistuin mielestäni dynaamisen tietokannan toteuttamisessa 

kohtalaisen hyvin. 

 

Web-sovelluksen osalta oli paljon opittavaa. Sen takia sovelsin aikaisemmin opittua teo-

riaa paljon. Erityisesti olio-ohjelmoinnin osalta jouduin opiskelemaan paljon, koska 

kurssivalintani pääpaino ei ole ollut olio-ohjelmoinnissa. Työharjoittelussa saamani ko-

kemus olio-ohjelmoinnista osoittautui tärkeäksi. Luokkarakenteen suunnittelu ennen 

varsinaista toteuttamista oli sen vuoksi odotettua vaikeampaa. Hahmottelin oppimani 

teorian perusteella suunnitelman siitä, millainen ohjelman tulisi olla ja mitä sen tulisi 

tehdä. 

 

Suunnittelun valinnat eivät välttämättä olleet parhaita mahdollisia, koska muutoksia 

jouduttiin tekemään toteutuksen aikana kohtalaisen paljon. Nyt yhden web-sovelluksen 

toteuttaneena minulla on aivan erilainen käsitys projektin koosta, sekä ajallisesti, että 

määrällisesti. 
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5.2 Kehitysehdotukset 
 

 

5.2.1 Tuotehaku 
 

Tuotehaku tarjoaisi käyttäjille palvelun, jonka avulla voisi hakea tietoa tuotteista eri ha-

kutermien mukaan. Tuotteita voisi listata esimerkiksi tuotteen tyypin tai tuotteen va-

raustilanteen mukaan. Käyttäjä voisi esimerkiksi listata pelkät kuomuvaunut, jotka ovat 

tällä hetkellä vapaana. Ominaisuus voisi hyödyntää tehokkaasti ajanjaksojen hallintaa. 

Asiakas voisi esimerkiksi rajata haun alkamis- sekä päättymispäivämäärän mukaisesti.  

 

Ominaisuuden toteuttaminen vaatisi tietokantahakujen kehittämistä sekä hakusivuston, 

jonka kautta asiakkaat suorittaisivat hakuja. Hakupalvelun tuottamisessa tulee ottaa 

huomioon eräs tietoturvallisuuteen liittyvä seikka. Kun julkiseen palveluun annetaan 

käyttäjille mahdollisuus syöttää tietoa, eli tässä tapauksessa hakutermejä, niin järjestel-

mä tulisi suojata SQL-injektiota vastaan. SQL-injektiolla tarkoitetaan tietokantaan koh-

distuvaa hyökkäystä. Hyökkäyksen tarkoituksena on syöttää lomakkeiden syötekenttiin 

kyselyiden osia ja tällä tavoin yrittää päästä käsiksi tietokannan kriittisiin tietoihin. In-

jektiolta suojaudutaan useimmiten käyttäjän syötteen tarkastamisella sekä mahdollisella 

syötteen puhdistamisella ennen kuin tietokantakysely suoritetaan. 

 

 

5.2.2 Tilastointi 
 

Tilastointiominaisuus tarjoaisi toimeksiantajalle hyvän tiedonlähteen tuotteiden käytet-

tävyyden tarkkailemiseen. Yritystoimintaa voitaisiin optimoida pidemmältä ajalta kerät-

tyjen tilastojen avulla. Esimerkiksi mahdollisia huoltotoimenpiteitä voitaisiin ennakoi-

da. Tilastoista voisi käydä ilmi esimerkiksi tietyn perävaunun suurempi käyttöaste. Ky-

seisen tiedon avulla voisi esimerkiksi optimoida vuokrakäytössä olevien perävaunujen 

määrää. Tilastojen avulla toteutetulla liiketoiminnan optimoinnilla voisi olla rahallinen 

hyöty liiketoiminnan kannalta. Tilastoista saatujen todennäköisyyksien avulla voisi esi-

merkiksi ennakoida huoltotoimenpiteitä. 

 

Tilastointipalvelu voisi olla esimerkiksi hallintasivuilla oleva sivu, jossa on hakutoimin-

toja tilastotietojen hankkimiseksi tietokannasta. Tilastotietoja hyödyntävän lisäosan to-

teuttaminen olisi yksinkertaista, koska sovellus tallentaa jokaisesta varauksesta sekä 
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vuokrauksesta tiedot tietokannan tauluun ”TuoteTapahtuma”. Eli järjestelmässä on jo 

toteutettu historiatiedon tallentaminen. Historiatiedon käsittelemiseen tarvitsee ainoas-

taan toteuttaa käyttöliittymä, sekä tarvittavat ohjelmakoodin muutokset. 
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