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Lyhenteet 
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aate, jonka avulla pyritään turvaamaan järjestelmän datan eheys kaikissa 

tilanteissa. 

API Application programming interface. Sovelluksen ohjelmointirajapinta. 

ASCII American Standard Code for Information Interchange. Kirjaimien koo-

dausstandardi elektroniseen kommunikointiin. 

ASF Auction Segment Feed. Huutokauppatapahtuman segmenttisyöte. 

AWS Amazon web services. Osa Amazonia, joka tarjoaa verkkopalveluita.  

CTR Click-through rate. Klikkaussuhde näyttöjen määrään verrattuna. 

DAX Data analysis expressions. Kirjasto, joka sisältää funktioita ja lausekkeita, 

joilla voidaan rakentaa laskennallisia kaavoja. 

GCS Google Cloud Storage. Googlen pilvipalvelu, johon voidaan tallentaa da-

taa. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol. Hypertekstin siirtoprotokolla. 

IAB Interactive Advertising Bureau. Interaktiivisten mainoksien toimisto. 

JSON JavaScript Object Notation. Helposti luettava avoimen standardin tiedosto-

muoto. 

LSF Log-level Standard Feed. Lokitason vaikiosyöte. 

REST Representational State Transfer. HTTP-protokollaan perustuva arkkiteh-

tuurimalli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen. 
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1 Johdanto 

Tässä työssä käydään läpi, kuinka vanha mainosdatan raportointityökalu korvataan uu-

della. Työ on osa Alma Medialle suoritettavaa insinöörityötä ja siinä pyritään luomaan 

Suomen kattavimmat raportit Alman asiakkaille. Tarve tälle työlle syntyi, kun EU:n uudet 

tietosuoja-asetukset ja -vaatimukset tulevat voimaan ja datan käsittelyä joudutaan uusi-

maan. Uusimisen takia käyttöön otetaan uusia teknologioita ja palvelukokonaisuus jou-

dutaan korvaamaan uudella. Samalla halutaan entistä monipuolisemmat raportointimah-

dollisuudet, jotka vastaavat paremmin tämän päivän ja lähitulevaisuuden tarpeita. 

Tätä projektia kehitetään useissa eri osissa ja tässä työssä keskitytään projektin ensim-

mäiseen osaan. Ensimmäisen osan tavoitteena on korvata vanha raportointityökalu uu-

della. Uusi työkalu tulee pitämään sisällään vähintään samat toiminnot kuin vanha. 

Työssä vertaillaan eri teknologioita ja perustellaan valittujen teknologioiden käyttöä. 

Työssä käydään läpi suuren datan käsittelyn kulmakiviä ja ratkaisumalleja. Työn lukijalle 

pyritään avaamaan datan visualisoinnin perusteita ja kuinka datan visualisointi onnistuu 

Power BI -työkalulla.  

Valitsin tämän insinöörityön aiheen, koska minua kiinnosti, kuinka valtavia teratavujen 

datamassoja käsitellään. Halusin myös oppia, kuinka ja miten dataa kannattaa visuali-

soida. Tämä työ sisälsi paljon monipuolisia työtehtäviä, jotka auttavat minua saavutta-

maan omia osaamistavoitteitani. Työ tarjosi myös paljon haasteita ja antoi vapaat kädet 

niiden ratkaisuun. 

2 Työn määrittely 

Tässä luvussa käydään läpi projektille asetettuja vaatimuksia, projektinhallintaa ja käy-

tettyjä työkaluja. Projektin tavoitteena on korvata vanhat Enreachin tarjoamat mainos-

kampanjaraportit. Mainosdataraporteilla pyritään esittämään sivuilla pyörivien mainok-

sien dataa siten, että sitä on helppo ymmärtää. Enreachin raportoinnilla on omat rajansa 

datan visualisointiin ja korvaavalla raportilla voidaan luoda liiketoiminnalle joustavampi 

raportti, joka on Alma Median sisäisessä kehityksessä. Enreachin raportti tarjoaa tun-
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nuslukuja mainostajien mainoskampanjoista ja mainoksista. Näihin tunnuslukuihin kuu-

luvat mainosnäyttöjen määrä, mainosklikkien määrä, CTR (mainosklikkien suhde näyt-

töjen määrään kampanjoittain ja mainoksittain) ja viewability (näkyvyysaste). Tunnuslu-

kuja on myös jaettu eri yleisöihin, kuten eri ikäryhmiin, tuloluokkiin ja eri aiheista kiinnos-

tuneisiin. 

Kaikki raportointiin tarvittavat datat kerätään sivuilta AppNexus [1] -mainosalustan 

avulla. Uudelle raportille määritettiin samat tunnusluvut. Lisäksi uudelle raportille tuo-

daan segmenttitiedot, jotta voidaan seurata eri yleisöjä. Segmenttitietoja kerätään käyt-

täjiltä kyselyistä ja niitä muodostetaan käyttäytymistietojen perusteella. Käyttäytymistie-

dot ovat yksittäisestä selaimesta tehtäviä sivulatauksia. Näitä käyttäytymistietoja voi-

daan verrata muihin sivuston selaimiin, joista tiedetään esimerkiksi kyselyn kautta ke-

rätty sukupuoli, ja segmentoida selain käyttäytymisen perusteella. Tuotaviin segmentti-

tietoihin kuuluvat sukupuoli-, ikäjakauma sekä kiinnostusalueet. 

Raportille tuodaan näkyviin myös geodataa eli sijaintitietoja, kuten koordinaatteja ja kau-

punkitietoa. Datat haetaan AppNexuksen tarjoamista syötteistä ja API:sta ja säilötään 

käytettävään muotoon tietokantaan. Mainoksista kertyvän datan määrä on useita terata-

vuja kuukaudessa. Tämä vaikuttaa projektissa käytettävien työkalujen valintaan ja toteu-

tukseen. Projektin alussa tiedostettiin mahdolliset riskit ja arvioitiin niiden vaikutusta pro-

jektin etenemiseen. Kuvassa 1 nähdään läpikäydyt riskit ja niiden mahdollisuudet sekä 

vaikutukset. 

 

Kuva 1. Tiedossa olevat potentiaaliset riskit. 
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Projektin aikana esitetyt muutosehdotukset esitetään projektinvetäjälle ja käsitellään ve-

täjän toimesta tai viikkopalavereissa. Mahdolliset tavoitteiden ulkopuolella olevat ehdo-

tukset käsitellään omana jatkokehitysprojektina. 

2.1 Projektinhallinta 

Projektinhallinta on resurssien organisoimista ja sillä voidaan auttaa projektin edistämi-

sessä. Projektinhallinnalla pyritään seuraaviin asioihin: 

• pitämään projekti aikataulussa ja budjetissa 

• parantamaan projektin viestintää ja laatua 

• tunnistamaan ja arvioimaan riskejä 

• jakamaan työmäärä mahdollisimman tehokkaasti 

• seuraamaan projektin kulkua. 

Projektinhallintaan voidaan vaikuttaa projektinsuunnittelulla, projektinhallintatyökaluilla 

ja viestintäkäytännöillä. 

Palaverit ovat osa projektin viestintää. Palaverikäytäntöjen sopiminen on tärkeätä pro-

jektin edistymiselle, jotta voidaan käsitellä aikatauluun liittyviä asioita, projektissa esiin-

tyviä haasteita ja ongelmia. Kun palavereja on riittävästi, ei projekti seisahda paikalleen 

ja ongelmiin voidaan puuttua aikaisissa vaiheissa. Palaverin sisältö täytyy suunnitella 

siihen varatun ajan mukaisesti. Hyvässä palaverissa ei keskustella sisällön ulkopuoli-

sista asioista. Projekti aloitettiin pitämällä aloituspalaveri, jossa käytiin läpi projektin ta-

voitteet, tarpeet ja aikataulu. Aloituspalaverissa käytiin läpi, millaista dataa korvattavasta 

Enreach-raportista saadaan. Enreach-raportin läpikäyminen tuotti kehittäjille hyvän nä-

kemyksen siitä, mitä ollaan tekemässä. Palaverissa sovittiin tulevat kehityspalaverit, joita 

pidettiin kerran viikossa. Kehityspalavereissa käytiin läpi asioita, joita viikon aikana saa-

tiin tehtyä, mitä ongelmia kehityksessä syntyi ja suunniteltiin seuraavan viikon työtehtä-

vät. Palaverien lisäksi projektin sisäiseen viestintään luotiin oma kanava Slack-pikavies-

tintäsovellukseen. 
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Oman kokemukseni mukaan hyvä projektinhallintajärjestelmä auttaa kehittäjiä ja projek-

tin vetäjiä pysymään ajan tasalla projektin etenemisessä. Hyvällä projektinhallinnalla te-

hostetaan projektin etenemistä ja tavoitteisiin pääsemistä. Projektin seurantaan ja hal-

lintaan valittiin Trello-projektinhallintajärjestelmä. Trello on web-pohjainen projektinhal-

lintajärjestelmä, jossa projektin voi pilkkoa pieniksi työtehtäviksi. Trellon joustavan alus-

tan takia työtehtäviä on helppo seurata ja jakaa kehitystiimin sisällä. Trello valittiin tämän 

projektin hallintajärjestelmäksi, koska siitä oli hyviä kokemuksia kehitystiimissä. Se on 

kevyempi ja joustavampi vaihtoehto kuin Atlassianin Jira-projektinhallintajärjestelmä. Ji-

rasta tiimillä oli myös paljon aiempaa kokemusta, mutta Jira soveltuu paremmin isoihin 

projekteihin, joissa on useampi kehittäjä ja seuraaja. Projektinhallintajärjestelmän valin-

nassa otettiin huomioon projektin laajuus, kehittäjien määrä ja järjestelmän aiempi koke-

mus. 

Trello saa tukea tämän työn kaltaisissa projekteissa. Jane Callahanin kirjoittamassa pro-

jektinhallintatyökalun valintaohjeessa Paul Cothenet suosittelee valitsemaan sellaisen 

työkalun, joka sopii parhaiten tiimin työskentelyyn. Hän ehdottaa Post-it-lappujen käyttöä 

pienille tiimeille tai Trelloa enemmän hajaantuneille tiimeille. Kun projektin tiimien määrä 

ylittää kolmen tiimin, hän ehdottaa, että raskaampi Jira voisi olla parempi vaihtoehto. [2.] 

Valintaohjeessa tullaan myös samaan lopputulokseen Jiran kannalta, että se sopii pa-

remmin isompiin projekteihin. 

2.2 Käytetyt työkalut ja menetelmät 

Tässä luvussa käydään läpi, mitä työkaluja projektissa käytettiin. Työkaluista pohditaan, 

miksi ne soveltuivat projektiin ja millaisia korvaavia vaihtoehtoja niiden tilalle harkittiin. 

Työkaluista käydään läpi niiden ratkaisevimmat ominaisuudet ja rakenteet. Työkaluista 

pohditaan myös, mitä arvoa ne tuovat projektille. 

2.2.1 Datan käsittely ja varastointi 

Projektissa käytetty data sijaitsee eri lähteissä, ja ne halutaan tuoda yhteen lähteeseen, 

jossa sitä voidaan käsitellä. Data ei aina ole halutussa muodossa, joten sitä pitää pystyä 
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muuttamaan. Tämän takia pitää valita projektille sopiva työkalu datan käsittelyyn ja va-

rastointiin. Datan käsittely- ja varastointityökalun valinnassa huomioitiin seuraavat pro-

jektin asettamat vaatimukset: 

• Työkalulla pitää olla riittävä suorituskyky käsittelemään yli kuusi miljardia riviä 

dataa. 

• Työkalun pitää skaalautua hyvin riippumatta sille annetusta työstä. 

• Työkalun hinnoittelun pitää olla kohtuullinen. 

• Työkalun pitää olla helposti käyttöönotettava. 

• Työkalulla pitää olla riittävät analyyttiset ominaisuudet, jotta voidaan suorittaa da-

tan aggregointia (koostamista). 

Näitä vaatimuksia parhaiten vastasi Googlen BigQuery [3], joka on tehokas, hyvin skaa-

lautuva ja edullinen datan analyysi- ja varastointipalvelu. BigQueryn tavoitteena on vä-

hentää käyttäjien toiminnallisia rasitteita ja tehdä niistä mahdollisimman yksinkertaisia. 

BigQuerystä löytyi aikaisempia kokemuksia ja osaamista ja sen valinnalla voidaan pitää 

tekniikoiden käyttöä rajattuna. Se sisältää projektille olennaiset analyyttiset ominaisuu-

det. BigQueryn hinnoittelu perustuu datan säilytykseen ja kyselyihin. Datan tuominen ja 

vienti ovat maksuttomia lukuun ottamatta yksittäisten tietueiden (record) tuomista vir-

tauksena (streaming insert). Taulukossa 1 esitellään BigQueryn hinnoittelumalli [4]. 

Taulukko 1 BigQueryn hinnoittelumalli 

Toiminta Hinta 

Säilytys $0.02 per gigatavu, per kuukausi 

Pitkäaikainen säilytys $0.01 per gigatavu, per kuukausi 

Tietueiden tuominen virtauksena 

(streaming inserts) $0.05 per gigatavu 

Kyselyt $5 per teratavu 

Datan tuominen Ilmainen 

Datan kopioiminen Ilmainen 
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Datan vienti Ilmainen 

Metadata operaatiot Ilmainen 

Tino Tereshko kirjoittaa blogissaan, kuinka ja miksi BigQuery lähestyy datan hallintaa. 

Tereshkon mukaan BigQuery käyttää hyödykseen Googlen kehittämää Colossus-varas-

tointijärjestelmää [5] datan varastointiin. BigQuery hyötyy Colossuksen tarjoamista omi-

naisuuksista, joita ovat: 

• nopeat taulujen skannaukset 

• suorituskyky on melkein vakio, kun ajetaan useita töitä 

• varastointi on sujuvaa ja rajoittamatonta, ja sen kulut ovat alhaiset 

• varastoa ei tarvitse kasvattaa tai uudelleen tasapainottaa 

• hyvä toimintakyky muiden Colossus perustaisten järjestelmien kanssa 

• ACID (Atomisuus, eheys, eristyneisyys, pysyvyys) -yhteensopiva ja deterministi-

set fyysisen tallennustilan metadataoperaatiot, jotka poistavat varaston kilpai-

luehtoja ja taulujen lukkoja. [5.] 

BigQueryn laskentaan käytetään skaalautuvaa ja vuorovaikutteista sisäkkäisien read-

only (vain lukumahdollisuus) datojen kyselyihin tarkoitettua Dremel-kyselyjärjestelmää. 

Yhdistämällä useamman tason suorituspuita ja sarakkeisia datasuunnitelmia, Dremel ky-

kenee ajamaan aggregaattikyselyissä yli biljoona taulun riviä sekunnissa. Dremel voi 

skaalautua tuhansiin laskentayksiköihin ja petatavuihin dataa. [6.] 

Dremel- ja Colossus-järjestelmä kommunikoivat toistensa kanssa petabit Jupiter-verkos-

ton avulla. Jupiter-verkosto kykenee verkostoimaan suuria laskentainfrastruktuureita, ku-

ten BigQueryn käyttämiä Dremel- ja Colossus-järjestelmiä. Jupiter kykenee toimittamaan 

enemmän kuin yhden petabitin sekunnissa kokonaisesta jaetusta kaistanleveydestä. 

Tällainen kapasiteetti riittäisi 100 000 palvelimelle, joista jokainen siirtäisi dataa 10 Gb/s. 

Jupiter-verkoston ohjelmat ja laitteisto on tarkkaan rakennettu niin, että se olisi vähem-

män riippuvainen norminmukaisista internet-protokollista ja enemmän mukautetuista da-

takeskukselle räätälöidystä protokollasta. [7.] 
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Aiemmin mainitut järjestelmät ovat hyvin monimutkaisia, ja Google on halunnut piilottaa 

näiden toiminnan yhden järjestelmän taakse. Googlen Borg-järjestelmän kautta orkest-

roidaan BigQueryä ja yksi sen tehtävistä on huolehtia, että vikatilanteista suoriudutaan 

ongelmitta. Borgia voidaan ajatella orkesterin kapellimestarina, joka kertoo järjestelmille, 

miten toimitaan eri tilanteissa.  Kuvassa 2 nähdään tarkempi kuvaus BigQueryn sisäi-

sistä järjestelmistä ja niiden rajapinnoista. [5.] 

 

Kuva 2. BigQueryn sisäiset järjestelmät ja rajapinnat. 

Kuvasta 2 nähdään, että BigQueryssä Borg hoitaa Dremel-, Jupiter- ja Colossus-järjes-

telmien toimintaa. Borg muun muassa ajaa Dremel-järjestelmän sekoittajia (kuvan 2 Mi-

xers) ja huomioi, että käytössä on riittävä määrä resursseja. Kuvasta 2 nähdään myös, 

kuinka Jupiter toimii Dremel- ja Colossus-järjestelmien välissä siirtäen dataa äärimäisen 

nopeasti. 

Borg on Googlen kehittämä ryppäidenhallintajärjestelmä, jota käytetään tuhansissa so-

velluksissa. Borgin pääasialliset hyödyt ovat: 

• Epäonnistumisien käsittely ja resurssien hoito piilotetaan, jotta käyttäjät voivat 

keskittyä kehittämiseen. 
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• Operoidaan korkealla luotettavuudella ja saatavuudella, ja tuetaan sovelluksia, 

jotka tekevät samoin. 

• Työkuormat voidaan ajaa tehokkaasti kymmenillä tuhansilla koneilla. [8.] 

Jordan Tiganin mukaan suurissa tuotannossa olevissa datakeskuksissa tapahtuu päivit-

täin tuhansia palvelimien kaatumisia. Borg suojelee näiltä kaatumisilta ja piilottaa epä-

onnistumiset. Tiganin mukaan käyttäjä ei huomaisi, vaikka datakeskuksessa irrotetaan 

piuhoja laitteista kesken BigQuery-kyselyn. [9.] 

BigQueryn ohella harkittiin Amazonin Redshift-datan varastointityökalua. Redshift on 

osa AWS (Amazon Web Services) -pilvipalvelualustaa. Se eroaa muista AWS-datava-

rastointipalveluista siten, että se kykenee hoitamaan analyyttisia toimenpiteitä suurille 

datamäärille. Redshift kykenee skaalautumaan petatavuihin dataa ja tarvittaessa enem-

män. Se on edullinen ratkaisu, jolla voidaan vähentää paljon vuosittaisista datansäilön-

täkustannuksista. Kehitystiimiltä löytyi Redshiftiin aiempaa kokemusta ja osaamista. 

Doug Henschen kertoo uutisessaan Redshiftin suorituskyvyn vaihtelevan erilaisten kuor-

mitusten välillä [10]. Riittävä suorituskyky oli yksi valintaan vaikuttavista kriteereistä. 

Googlen tarjoama BigQuery tarjoaa aina lähes saman suorituskyvyn kuormasta välittä-

mättä. Alma Media Oyj:n CTO, Simo Syrjäsen mukaan Redshiftin suorituskyky ei vas-

tannut haluttua. Tämän takia BigQuery oli näistä kahdesta parempi valinta. 

2.2.2 Datan visualisointityökalu 

Dataa voidaan esittää useissa eri muodoissa ja monilla eri tavoilla. Datan luettavuutta 

voidaan helpottaa erityyppisillä visualisoinneilla. Ihmisen on vaikea hahmottaa hajautu-

nutta tai runsasta dataa. Kuvassa 3 nähdään, kuinka datan lukeminen ja ymmärtäminen 

helpottuvat, kun sen esitysmuotoa muutetaan. 
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Kuva 3. Datan esittäminen pylväskaaviona. 

Kuvan 3 pylväskaaviosta nähdään keskiarvot vuosituloista ikäryhmittäin ja ammateittain. 

Kuvan pylväskaaviosta on helpompi tehdä havaintoja kuin sen vasemmalla puolella nä-

kyvästä taulukosta. Ihmisen on helpompi verrata pylväitä ja niiden korkeutta kuin verrata 

numeroita. Pylväistä hahmottaa nopeammin matalimman ja korkeimman arvon kuin nu-

merotaulukosta. Visualisoinnilla voidaan tiivistää dataa ja kertoa siitä enemmän. Oike-

antyylisen visualisoinnin valinta datan esittämiseen on tärkeää. Erityyppisillä visualisoin-

neilla voidaan kertoa eri tarinoita datasta. Visualisoinnin valinnassa täytyy miettiä, mitä 

datasta halutaan kertoa.  

Datan visualisointityökaluilla voidaan luoda kaavioita ja kuvaajia, joilla esitetään dataa. 

Oikean työkalun valinta voi olla vaikeata, sillä niitä on valtava määrä. Tämän takia täytyy 

tietää, miten dataa halutaan esittää ja mitä vaatimuksia sille on. Eri työkalut tarjoavat 

erilaisia toimintoja. Jotkut työkalut kykenevät esittämään reaaliaikaista dataa, kun taas 

toiset eivät. Esitetty data voi olla dynaamista tai staattista. Käytetyn datan lähteet voivat 

olla rajoitettuja tai erittäin vapaita. Valintaan voi myös vaikuttaa työkalun hinta, yhteen-

sopivuus ja sopimukset. 

Projektin alussa päätettiin, että datan visualisointiin käytetään Microsoftin Power BI -työ-

kalua. Power BI on datan analyysi- ja visualisointityökalu, johon voidaan ladata dataa 
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useista lähteistä. Sillä voidaan rakentaa koontinäyttöjä, joihin voidaan kiinnittää raport-

teja. Raportit koostuvat visualisoinneista ja niissä voi olla useita välilehtiä. Jokaisella vä-

lilehdellä voidaan kertoa datasta eri tarinoita. Visualisoinnit ovat interaktiivisia, joten 

niissä on toimintoja, joita painelemalla voidaan suodattaa tai korostaa dataa. Power BI 

valittiin seuraavien ominaisuuksien ansiosta: 

• kykenee yhdistämään datoja useista eri lähteistä 

• sallii raakadatan muokkaamisen uuteen muotoon sovelluksessa 

• suorituskyky riittää käsittelemään miljoonia rivejä dataa muistissa 

• sallii omien tietomallien rakentamisen 

• helppo käyttöönotto 

• mahdollisuus ajastaa datan päivitys. 

Kehitystiimillä oli aiempaa kokemusta Power BI:stä ja sillä toteutettiin automaattisesti 

päivittyviä raportteja aikaisempiin projekteihin. Power BI:n lisäksi yhtenä vaihtoehtona 

datan visualisointiin ja raportointiin harkittiin Googlen Data Studio -työkalua. Data Stu-

dion sisäänrakennetun yhdistäjän avulla siihen voidaan ladata dataa useista lähteistä 

[11]. Se tukee helppokäyttöistä raahaa ja pudota -ominaisuutta, jonka ansiosta raportteja 

on helppoa ja nopeaa luoda. Siinä voidaan helposti muokata ja säätää raporttien ulko-

näköä. Data Studion visualisoinnit ovat interaktiivisia ja data dynaamista. [12.] Vaikka 

Data Studiossa on paljon samoja ominaisuuksia kuin Power BI:ssä, ei se silti soveltunut 

projektin työkaluksi. Työkalun pitää tukea useita tauluja ja yhteyksiä niiden välillä sekä 

tietomallien luomista. Data Studio kykenee käyttämään raporteissa useata taulua datan 

lähteenä, mutta ei luomaan yhteyksiä niiden välille [11]. Yksi Data Studion visualisointi 

voi käyttää vain yhtä taulua lähteenä. 
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3 Mainosdatan käsittely 

Tässä luvussa käydään läpi, mistä lähteistä mainosdata tuodaan ja mitä toimenpiteitä 

sen tuominen BigQueryyn vaatii. Lisäksi käydään läpi, mitä toimenpiteitä datalle pitää 

tehdä BigQueryssä ennen kuin sitä voidaan käyttää PowerBI:n raportilla. Luvussa ker-

rotaan myös suuren datan käsittelyyn liittyvistä ongelmista ja kuinka näiltä vältytään. 

3.1 Mainosdatan lähteet 

Mainosdata kerätään AppNexus-mainosalustan tarjoamista syötteistä ja sen rajapin-

nasta. AppNexus tarjoaa LSF:n (Log-level Standard Feed, lokitason vaikiosyöte), josta 

saadaan kerättyä dataa mainoksista. LSF:ään tallentuu yksi rivi jokaista tapahtumaa 

kohden. Näitä tapahtumia ovat mainosklikki, -näyttökerta ja käännytys. Käännytyksellä 

tarkoitetaan tapahtumaa, jolloin käyttäjä on esimerkiksi klikannut mainosta ja tehnyt jo-

tain, mikä lasketaan liiketoiminalle arvokkaaksi, kuten ostoksen verkkokaupassa. [13.] 

Kuvassa 4 esitetään tapahtuman kulkua, miten käyttäjän aiheuttama tapahtuma kirjau-

tuu LSF:ään. 

 

Kuva 4. Klikkitapahtuman kulku riviksi LSF:ään. 

Kuvassa 4 käyttäjä klikkaa mainosta sivulla, jolloin klikkitapahtumasta syntyy rivi 

LSF:ään. LSF:n yksi rivi sisältää avaimia, joiden avulla dataan voidaan lisätä tarkempia 

tietoja. Avaimet ovat kokonaislukuja ja niiden avulla voidaan yhdistää tietoja esimerkiksi 

mainostajasta, mainoskampanjasta ja mainoksesta. Avaimien lisäksi LSF:ssä on muita-

kin tietoja kuten ISO 3166 -standardin maakoodit ja korkeus- ja leveysastetiedot. 
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LSF:ään kertyy jatkuvasti valtava määrä rivejä, minkä takia sen sisältö on rajoitettu mah-

dollisimman minimaaliseksi. Tämän takia yhden rivin lisätietoja joudutaan erikseen ha-

kemaan AppNexuksen rajapinnasta. 

LSF:n lisäksi dataa kerätään ASF:stä (Auction Segment Feed, huutokauppatapahtumien 

segmenttisyöte), joka sisältää segmenttien avaimia. Segmentit ovat personointitietoja 

mainoksia katsoneista ja klikanneista käyttäjistä. Nämä personointitiedot voidaan jakaa 

esimerkiksi kiinnostusalueisiin, ikään ja tulotasoon. Yhdellä käyttäjällä voi olla useampi 

segmenttitieto, kuten urheilu ja muoti, kiinnostusalueena. Kun segmentoitu käyttäjä nä-

kee tai klikkaa mainosta, niin ASF:ään muodostuu rivit segmenteistä vastaavalle 

LSF:ään luodulle riville. ASF:n rivien lisätiedot kuten segmentin nimi saadaan 

AppNexuksen rajapinnasta. 

AppNexuksen rajapinta on RESTful (Representational State Transfer) -toteutus, johon 

voi tehdä HTTP GET-, POST-, PUT- ja DELETE-pyyntöjä. Se on jaettu useisiin eri pal-

veluihin (service), joista saadaan eri osa-alueisiin liittyvää dataa. Osa palveluista sisältää 

AppNexuksen omaa dataa ja näihin on vain lukuoikeus. Rajapinnasta voidaan hakea 

lisätietokenttiä, joilla voidaan selittää syötteiden dataa paremmin. Rajapinta vaatii POST- 

ja PUT-pyynnöissä datan JSON- (JavaScript Object Notation) muodossa. Siihen tehtyjen 

GET-pyyntöihin voi liittää parametreja, joilla voidaan suodattaa ja järjestää pyydettyä da-

taa. Rajapinnan kaikki palvelut palauttavat datan JSON-muodossa. Kuvassa 5 esitetään 

yksinkertainen malli, miten palvelut liittyvät syötteeseen. 

 

Kuva 5. Syötteiden yhteys eri palveluihin. 
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Kuvassa 5 nähdään syöte, joka sisältää avaimia, joilla on yhteys eri palveluihin. Esimer-

kiksi kuvan 5 syöte voi sisältää campaign_id-avaimen ja kampanjapalvelusta löytyy kam-

panjalle selkokielinen nimi. Näitä palveluista saatavia lisätietoja kutsutaan dimensiotie-

doiksi. 

3.2 Dimensioiden tuominen BigQueryyn tauluiksi 

Dimensio on käsite, jota käytetään tähtiskeeman yhteydessä [14]. Dimensiot sisältävät 

lisätietoja, jotka luokittelevat faktataulun. Tähtiskeemasta, faktatulusta ja dimensioista 

kerrotaan lisää luvussa 4.2, jossa rakennetaan tietomalli käyttämällä hyödyksi tähtiskee-

man periaatteita. Syötteistä lisätietoa antavat taulut eli dimensiotaulut tuodaan 

AppNexuksen rajapinnan kautta BigQueryyn, missä tätä dataa voidaan tarvittaessa kä-

sitellä. Lisäksi dimensiotauluja voidaan käyttää muissa projekteissa. Näiden taulujen la-

taaminen suoraan rajapinnasta on hidasta, joten niiden säilyttäminen BigQueryssä on 

järkevää. Näin dimensiotauluja voidaan käyttää suoraan BigQueryssä eikä rajapintaa 

tarvitse kuormittaa. 

Loin BigQueryyn jokaiselle dimensiolle omat tyhjät taulut BigQueryn konsolista. Tauluja 

luodessa niille piti määrittää skeema (malli), jossa kerrotaan taulun sarakkeiden nimet ja 

niiden tyypit ja se, voivatko ne sisältää null-arvoja (tyhjiä arvoja). Kuvassa 6 nähdään 

esimerkki skeeman määrittämisestä konsolissa. 

 

Kuva 6. Esimerkki BigQueryn konsolin skeeman määrittämisestä. 

Kuvan 6 Name-kenttään annetaan sarakkeen nimi, Type-kenttään sarakkeen tyyppi ja 

Mode-kenttään määritetään, voiko kenttä sisältää null-arvoja. Taulujen luonnin jälkeen 
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kirjoitin Python-ohjelmointikielellä ohjelman, jolla haetaan dimensiodatat AppNexuksen 

rajapinnasta ja viedään BigQueryyn luotuihin tyhjiin tauluihin. Kuvassa 7 hahmotetaan 

Python-ohjelman toimintaa. 

 

Kuva 7. Python-ohjelman perustoiminta. 

Kuvassa 7 esitetään, kuinka ohjelma hakee datan rajapinnasta, muuntaa sen BigQue-

ryyn vietävään formaattiin ja lopuksi vie sen BigQueryyn. Jotta rajapinnasta voidaan ha-

kea oikeita tietoja oikeasta paikasta ja tallentaa ne oikeaan tauluun, niin nämä täytyy olla 

ohjelmalla jossain tiedossa. Esimerkkikoodissa 1 nähdään taulu, joka sisältää ohjelman 

tarvitsemat tiedot sanakirja tietorakenteina (Pythonin tietorakenne, johon voidaan tallen-

taa järjestämättömiä avain-arvo-pareja). 

fields = [ 

  { 

    'table-name': 'countries', # Table in BigQuery 

    'service_name': 'country', # AppNexus service 

    'response_element': 'countries', # Element containing fields 

    'fields': ['id', 'name'] # Fields we get from API 

  }, 

… 

] 
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Esimerkkikoodi 1. Taulu, joka sisältää tiedot, mitä ja mistä data haetaan ja minne se 

tallennetaan. 

Esimerkkikoodin 1 sanakirja tietorakenne sisältää palvelun nimen, josta data viedään, ja 

taulun nimen, johon data tuodaan. Lisäksi sanakirja tietorakenteessa on kenttien nimet, 

jotka viedään ja API-kutsusta palautuvan elementin nimi, josta datat löytyvät. Esimerkki-

koodin 1 sisältämien tietojen lisäksi tarvitaan BigQueryn ja AppNexuksen rajapinnan tun-

nistautumistiedot, jotka on tallennettu AWS:n parametrivarastoon. Näiden tietojen saa-

miseen käytin Alma Medialla työskentelevän konsultin rakentamaa kirjastoa. Tällä kirjas-

tolla luotiin asiakas, jolla tunnistautumistiedot haetaan kutsumalla get_value(’key’) -funk-

tiota. Funktion parametriksi annetaan merkkijonona avain, joka kertoo, mikä tieto para-

metrivarastosta haetaan. 

AppNexuksen rajapintaan pitää tunnistautua, jotta sinne voidaan tehdä HTTP-pyyntöjä. 

Tunnistautuminen onnistuu lähettämällä POST-pyyntö rajapinnalle, joka sisältää tarvit-

tavat tunnistautumistiedot JSON-objektina. Kuvassa 8 esitetään rajapintaan tunnistautu-

misen vaiheet. 

 

Kuva 8. AppNexuksen rajapintaan tunnistaumisen vaiheet. 

Kuvassa 8 haetaan ensiksi AppNexuksen tunnistautumistiedot AWS:n parametrivaras-

tosta ja sitten tunnistaudutaan niillä rajapintaan. Rajapinta palauttaa onnistuneesta tun-

nistautumisesta tokenin (tunnistustiedoista laskettu merkkijono), joka toimii tunnisteena 

muille pyynnöille. Esimerkkikoodissa 2 nähdään yksinkertainen funktio, jolla pyydetään 

tokenia rajapinnasta ja palautetaan se. 
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def get_AppNexus_access_token(username, password): 

    response = requests.post( 

        'https://api.AppNexus.com/auth', 

        json={ 

            'auth': { 

                'username': username, 

                'password': password 

            } 

        } 

    ) 

    return response.json()['response']['token'] 

Esimerkkikoodi 2. AppNexus tokenin palauttava funktio. 

Esimerkkikoodin 2 funktiota kutsutaan Token-nimisestä luokasta aina, kun uusi token 

luodaan. Token säilötään luokan instanssimuuttujaan, josta se voidaan välittää pyyn-

nöille. Se on voimassa kaksi tuntia, jonka jälkeen se pitää uusia kutsumalla esimerkki-

koodi 2 funktiota uudelleen [15]. Token lisätään jatkossa aina pyyntöjen headeriin (ylä-

tunnisteeseen) tunnisteeksi. Esimerkkikoodissa 3 nähdään GET-pyynnön muoto rajapin-

taan. 

requests.get(request_url, 

             headers=headers, 

             params=params) 

Esimerkkikoodi 3. GET-pyyntö AppNexuksen rajapintaan. 

Esimerkkikoodin 3 GET-pyynnössä annetaan parametrina request_url, jossa rajapinnan 

osoite annetaan muodossa https://api.AppNexus.com/<service name>. Sille annetaan 

myös headers, joka sisältää tokenin ja params-parametrin, jolla voidaan välittää rajapin-

nalle vastauksia suodattavia parametreja. Rajapinta palauttaa maksimissaan 100 objek-

tia jokaista pyyntöä kohti. Voidaan kuvitella, että rajapinta on kuin kirja, jossa yhdellä 

sivulla on 100 sanaa. Kun halutaan lukea koko kirja, niin pitää kääntää sivua aina, kun 

edellinen on luettu. Tämä voidaan toteuttaa pyyntöihin antamalla parametrina aloitusele-

mentti ja elementtien määrä. Aloituselementillä kerrotaan, monennestako objektista aloi-

tetaan ja elementtien määrällä, montako objektia aloituskohdasta lähtien halutaan lukea. 

Rajapintaan voidaan siis lähettää useita pyyntöjä ja vastaanottaa kaikki objektit aina kas-

vattamalla aloituselementtiä luettujen elementtien määrällä. AppNexus on rajoittanut 
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GET-pyyntöjen määrän 100 pyyntöön minuutissa. Kun tämä rajoitus ylittyy, niin pyynnön 

vastauksesta löytyy RATE_EXCEEDED-virhekoodi. Pyyntöjä pitää tukahduttaa aina tä-

män virhekoodin ilmetessä. Ohjelmoin oman RateExceededError-virheen, joka noste-

taan aina, kun kyseinen virhekoodi esiintyy pyynnön vastauksessa. RateExceededError-

virheen noustessa se käsitellään odottamalla vastauksessa löytyvän Retry-After-heade-

rin antaman arvon verran. Esimerkkikoodissa 4 nähdään, kuinka onnistuneen pyynnön 

jälkeen data tallennetaan listaan. 

responses = response[fields['response_element']] 

for response in responses: 

    list.append({f: response.get(f) for f in fields['fields']}) 

Esimerkkikoodi 4. Rajapinnasta palautuneen vastauksen tallentaminen listaan. 

Esimerkkikoodissa 4 poimitaan vastauksesta response_element-osa, joka sisältää halu-

tut lisäkentät ja tallentaa ne responses-listaan. Responses-lista käydään läpi ja tallenne-

taan siitä jokaisen kentän nimi ja arvo sanakirja tietorakenteena uuteen listaan. Esimerk-

kikoodissa 5 nähdään funktio, joka kirjoittaa esimerkkikoodin 4 listan alkio kerrallaan ta-

vuvuohon JSON-muodossa. 

def make_json_fileobj(data): 

    fileobj = io.BytesIO() 

    for line in data: 

        fileobj.write((json.dumps(line) + "\n").encode()) 

    fileobj.seek(0) 

    return fileobj 

Esimerkkikoodi 5. Funktio, joka kirjoittaa datan tavuvuohon ja palauttaa sen. 

Jotta esimerkkikoodin 5 funktion palauttama tavuvuo voidaan viedä BigQueryyn tauluksi, 

niin pitää luoda BigQuery-asiakas. Asiakas luodaan Google Cloudin tarjoamalla 

BigQuery-kirjastolla. Asiakkaan luonti vaatii tunnistautumistiedot ja projektin tunnisteen, 

jotka haetaan AWS:n parametrivarastosta. Esimerkkikoodissa 6 nähdään, kuinka asia-

kas luodaan. 

bigquery_client = bigquery.Client(project=project_id, 

    credentials=credentials) 

Esimerkkikoodi 6. BigQuery-asiakkaan luonti. 
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Asiakkaalla on load_table_from_file()-funktio, joka ottaa parametreikseen taulun tunnis-

tetiedon, johon data viedään, tavuvuon ja kokoonpanotiedot. Kokoonpanotiedot sisältä-

vät tietoja siitä, missä muodossa data on ja miten se tullaan tallentamaan. Funktiokutsun 

jälkeen jäädään odottamaan, että data on viety tauluun. Tämä onnistuu kutsumalla 

load_table_from_file()-funktion palauttaman jobs-objektin result()-funktiota. result()-funk-

tiolle annetaan timeout-parametri, jolla estetään liian pitkät odotusajat. Jos result()-funk-

tio ei aiheuta virheitä ja palautuu normaalisti, niin voidaan olettaa, että datat on viety 

tauluun onnistuneesti. 

3.3 Taulujen ja näkymien rakentaminen mainosdatasta 

Syötteet eivät sellaisenaan sovi data-analyysiin ja visualisointiin, sillä niissä on liikaa da-

taa. Näistä tauluista on järkevämpi koostaa aggregoituja faktatauluja. Yhteen aggregoi-

tuun faktatauluun voidaan laskea valmiiksi tunnuslukuja halutulle tasolle. Tämä laskee 

datan määrää huomattavasti. BigQueryssä voi luoda tauluja suoraan ajetuista kyselyistä. 

BigQuery tunnistaa kyselyn palauttamat tietotyypit ja osaa luoda mallin uutta taulua var-

ten. Esimerkkikoodissa 7 nähdään kysely, jolla luodaan yksinkertainen aggregoitu fakta-

taulu BigQueryyn. 

SELECT 

  SUM(CASE 

      WHEN event_type = 'imp' THEN 1 

      ELSE 0 END) AS Views, 

  SUM(CASE 

      WHEN event_type = 'click' THEN 1 

      ELSE 0 END) AS Clicks, 

  campaign_id, 

FROM 

  `standard_feed` s 

GROUP BY 

  campaign_id 

Esimerkkikoodi 7. BigQuery-kysely aggregoidun taulun luomiseen. 

 

Esimerkkikoodin 7 kyselyssä summataan näyttökertoja ja klikkejä kampanjoittain. Näin 

saadaan vähennettyä 40 000 näyttökerran ja 1000 klikin kampanjan rivimäärä 41 000:sta 
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yhteen. Aggregoituun faktatauluun jää maksimissaan niin monta riviä kuin kampanjoita 

on olemassa. Tähän esimerkissä käytettyyn tauluun voidaan lisätä muuta aggregoitua 

dataa ja eri tasoja, kuten mainoksen avain. Tasojen lisääminen voi kuitenkin nostaa rivi-

määrää moninkertaiseksi. Kun mainoksen avain lisätään uudeksi tasoksi, niin rivimääriä 

tulee minimissään yhtä paljon kuin erilaisia mainosavaimia löytyy datasta. Yksi mai-

nosavain voi kuitenkin olla useassa eri kampanjassa, jolloin rivimääriä voi muodostua 

vieläkin enemmän. Kuvassa 9 nähdään esimerkki aggregoidusta faktataulusta. 

 

Kuva 9. Esimerkki kaksitasoisesta aggregoidusta faktataulusta. 

 

Projektissa käytetty faktataulu sisälsi niin paljon dataa, että sitä ei olisi voinut viedä sel-

laisenaan Power BI -raportin tietomalliin. Tämän takia faktataulusta luotiin erilaisia näky-

miä, jotka ovat käytännössä alikyselyitä tauluun. Näkymillä pystyttiin rajaamaan ja muok-

kaamaan dataa pienemmäksi ja aiheellisemmaksi. Jokainen näkymä pyrkii selittämään 

datasta vain tietyn osan kokonaisuudesta. 

4 Power BI -raportin tietomallin toteutus 

Power BI:ssä tietomallin suunnittelu on tärkeätä, koska sillä on suuri vaikutus datan vi-

sualisointiin. Tietomallissa määritetään eri taulujen suhteita toisiinsa ja näillä on vaikutus 

datan käyttäytymiseen. Tietomallin pitää taipua tarinoihin, joita datasta halutaan kertoa. 

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka PowerBI:n tietojoukkoon ladataan dataa ja käydään 

läpi, mitä toimenpiteitä datalle voidaan tehdä ennen sen lataamista. Luvussa kerrotaan 

myös tietomallin luonnista ja sen merkityksestä. Lisäksi käydään läpi, kuinka Po-

werBI:ssä voidaan luoda mittareita, jotka suorituksen aikana pystyvät laskemaan halut-

tuja arvoja. 
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4.1 Mainosdatataulujen ja -näkymien lataaminen 

Datan lataaminen useista lähteistä on tulevaisuuden kehittämiselle tärkeätä, sillä tarvit-

tavaa dataa ei aina löydy yhdestä lähteestä. Power BI:ssä voidaan ladata dataa useista 

eri lähteistä ja siitä löytyy valmiit konnektorit (silta sovelluksen ja datalähteen välillä), 

joilla datan hakeminen sovellukseen on helppoa. Lähteet on jaettu sovelluksessa usei-

siin eri tyyppisiin kategorioihin, kuten tietokantoihin, verkkopalveluihin ja tiedostoihin. Jo-

kaisen eri lähteen konnektori voi vaatia eri tyyppisiä tietoja, jotta yhteys datalähteeseen 

voidaan muodostaa. Yleisimmät tiedot, joita yhteyteen vaaditaan, ovat lähteen osoite ja 

portti. Datalähteet ovat usein suojattuja ja niihin pääsee käsiksi vain tunnistautumalla. 

Tunnistautuminen onnistuu useilla eri tavoilla ja vaihtelee datalähteiden välillä. Tyypilli-

simmät tunnistautumistavat vaativat tunnuksen ja salasanan. Kun lähteeseen on luotu 

yhteys, niin Power BI näyttää lähteestä saatavilla olevat taulut. Kuvassa 10 nähdään, 

miten Power BI esittää lähteen taulut, kun yhteys on muodostettu Excel-tiedostoon. 

 

Kuva 10. Power BI:n muodostama yhteys Excel-tiedostoon. 

Yhteyden muodostamisen jälkeen lähteestä voidaan esikatsella sen sisältämien taulujen 

dataa. Tauluja voi olla useita ja niillä voi olla samanlaisia nimiä, jonka takia tarvittavien 

taulujen löytäminen voi viedä aikaa. Esikatselulla voidaan helposti erottaa tarvittavat tau-

lut muista näkemällä näytteen niiden sisällöstä. Esikatselussa ei voida muokata dataa 



21 

  

eikä Power BI lataa siihen yli 1000 riviä enempää. Lähteestä voidaan valita tauluja ja ne 

voidaan ladata suoraan sellaisenaan Power BI-raportin datasettiin (tietojoukkoon). Da-

talle ei ole mahdollista tehdä muutoksia lähteessä. Tämän takia on hyödyllistä, että dataa 

voidaan muokata myös Power BI:ssä. Tauluille ja datalle voidaan suorittaa seuraavia 

toimintoja: 

• valita halutut sarakkeet lähteestä tai luoda omia sarakkeita 

• suodattaa taulun dataa erilaisilla ehdoilla 

• tehdä datan muutosoperaatiota, kuten tietotyyppien muunnoksia 

• poistaa tai lisätä rivejä 

• luoda liitäntöjä (join) eri taulujen välillä ja yhdistää tauluja. 

Kun raportissa käytettävät taulut ja datat ovat halutussa muodossa, niin ne voidaan la-

data kokonaisuudessaan raportin datasettiin. Power BI sallii maksimissaan yhden giga-

tavun kokoisen datasetin [16]. Power BI:n käyttämän datan pakkausalgoritmin ansiosta 

yhden gigatavun datasettiin mahtuu jopa satoja miljoonia rivejä dataa. 

Raportissa käytettävä data on säilötty BigQueryyn, ja Power BI:stä löytyy sille oma kon-

nektori tietokantakategorian alta. BigQuery-konnektori vaatii organisaatiollisen Google-

tilikirjautumisen. Kirjautumisen jälkeen Power BI pääsee käsiksi kaikkiin BigQuery-pro-

jekteihin, joihin tilillä on oikeudet. Projekteissa voi olla tarkemmin jaoteltuna BigQuery-

tauluja tai -näkymiä omiin datasetteihin. Tässä työssä käytetyt taulut ja näkymät haettiin 

yhden BigQuery-projektin datasetistä. Näille tauluille, näkymille ja niiden datoille ei tar-

vinnut tehdä muutoksia Power BI:n puolella vaan ne ladattiin sellaisinaan. Selvitin 

Googlen pilvialustan konsolista saatavasta lokipalvelusta, että BigQuery-konnektori ha-

kee datan BigQuerystä rajapintakutsuilla. 
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4.2 Tietomallin luominen 

Massiivisten datamäärien käsittelyn vuoksi projektissa vaaditaan omien tietomallien luo-

misen mahdollisuus. Tietomallilla kuvataan datan ominaisuuksia yhteyksiä muuhun da-

taan. Data voi olla eri tauluissa, ja tauluilla voi olla yhteisiä avaimia, joilla taulut voi yh-

distää toisiinsa. Kuvassa 11 nähdään esimerkki tietomallista, jossa kuvataan kahden 

taulun yhteys toisiinsa. 

 

Kuva 11. Tietomalli, jossa kuvataan auton ja valmistajan yhteys. 

Kuvasta 11 nähdään, että auton valmistajan tiedot ovat eri tauluissa. Tämä on hyvä asia, 

sillä kun datan määrä kasvaa, niin sen varaaman muistin määrä kasvaa. Kuvassa 12 

esitetään ongelmaa, joka syntyy, jos valmistajan tiedot löytyisivät Auto-taulusta. 
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Kuva 12. Auto-taulun ero, kun siitä löytyy valmistajan tiedot. 

Kuvassa 12 ongelmana on, että ylempi malli vie enemmän muistia kuin alempi. Valmis-

tajan tiedot ovat järkevämpiä esittää eri taulussa ja Auto-taulussa esitetään vain vii-

teavain tähän tauluun. Kun datan määrä kasvaa miljooniin riveihin, niin kuvan 11 tieto-

mallia joudutaan kehittämään vielä pidemmälle. Kuvassa 13 nähdään, kuinka kuvan 11 

tietomalli optimoidaan valtavalle datamäärälle. 

 

Kuva 13. Optimoitu tähtiskeematietomalli. 

Kuvan 13 tietomallia kutsutaan tähtiskeemaksi [14]. Tähtiskeemassa olennaisinta on se, 

että siinä on vähintään yksi faktataulu ja sen dataa voidaan kuvata yhdellä tai useam-

malla dimensiotaululla (ulottautuvuustaululla). Auto-taulu on kuvan 13 faktataulu ja sitä 

kuvataan väri-, valmistusmaa- ja valmistaja-dimensiotauluilla. Tähtiskeema tietomallissa 

pyritään pitämään faktataulu kapeana, ja se voi sisältää miljoonia rivejä dataa. Fakta-

taulu yleensä sisältää vain lukuja, joita halutaan esittää ja avaimia, joilla luodaan yhteyk-

siä ulottautuvuustauluihin. Dimensiotaulut sisältävät faktataulua kuvailevaa dataa, kuten 

kuvan 13 väri-taululla kuvaillaan autoa. Dimensiotaulut pyritään pitämään lyhyinä, mutta 

ne saavat sisältää useita sarakkeita. Usein dimensiotaulut eivät sisällä suuria määriä 

dataa, esimerkkinä voidaan käyttää kuvan 13 väri-taulua. Värejä on rajattu määrä, joten 

taulukaan ei voi sisältää kuin rajatun määrän rivejä. Jos dimensiotaulu on liian pitkä, niin 

se voi sisältää dataa, jonka voi esittää toisella dimensiotaululla tai ne kuuluvat faktatau-

luun. Kuvan 13 faktataulu sisältää VäriID-avaintiedon. Tämä avaintieto on yleensä tieto-

tyypiltään kokonaisluku. Tällä pidetään taulun vaatima muisti pienempänä. Kuvitellaan, 

että VäriID on tietotyypiltään integer (kokonaisluku), jonka maksimiarvo on 2 147 483 

647. Tämän luvun esittämiseen vaaditaan vähintään 31 bittiä. Jos VäriID korvataan teks-

tillä, joka on koodattu 7-bittisellä ASCII-koodauksella [17], niin 31 bitillä voidaan esittää 
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vain neljä kirjainta. 31-bittisellä kokonaisluvulla voidaan siis säästää huomattavan paljon 

muistia ja tehostaa toimintoja, joten on viisaampaa erottaa kuvaavat tekstityyppiset datat 

faktataulusta dimensiotauluihin. 

Power BI:ssä tietomallin yhteydet voi luoda automaattisesti antamalla sovelluksen itse 

lukea taulujen sarakkeiden nimiä ja tietotyyppejä ja tehdä päätöksiä yhteyksistä. Tämä 

kuitenkin harvoin tuottaa haluttuja yhteyksiä. Yhteydet voi myös päättää itse valitsemalla 

kahdesta taulusta avaimet, joiden perusteella taulujen välille luodaan yhteys. 

4.3 Viewablity- ja CTR-tunnuslukujen laskeminen 

Raportoinnin kannalta Viewability (näkyvyysaste) ja CTR (klikkaussuhde näyttöjen mää-

rään verrattuna) -tunnuslukujen esittäminen on olennaista, jotta voidaan seurata mainok-

sien menestystä ja tehdä tarkempaa analyysia. Viewability-luvulla voidaan esittää mai-

noksien näkyvyyttä. Käyttäjien selaimet voivat ladata mainoksen ja luoda siitä 

AppNexuksen mainosjärjestelmään impression (mainoksen näyttökerta). Järjestelmään 

luotu impressio ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että käyttäjä olisi nähnyt mainoksen. IAB 

(Interactive Advertising Bureau. Interaktiivisten mainoksien toimisto) määritteli katselta-

vissa olevan impression vuonna 2012. Määrittelyn mukaan mainokseen kohdistunut im-

pressio on ollut katseltavissa, jos mainoksen pikseleistä on näytetty vähintään 50 %. 

Suurista 242 500 pikselin kokoisista tai isommista mainoksista riittää, että pikseleistä on 

näytetty vähintään 30 %. Määrittelyn mukaan mainoksen pitää näkyä ruudulla vähintään 

yhden sekunnin ajan, jotta se voidaan laskea katselluksi. [18.] 

Viewability-lukua voidaan käyttää hyödyksi hyvien mainospaikkojen löytämiseen verkko-

sivuilla ja huonompien kehittämiseen. Mainostajille voidaan kehittää ja tarjota erilaisia 

mainoskampanjapaketteja heidän tarpeidensa mukaan. Mainostajat ovat myös kiinnos-

tuneita siitä, ovatko heidän kampanjansa tai mainokset saaneet riittävän näkyvyyden. 

Tätä tietoa yhdistämällä muihin tunnuslukuihini voidaan käyttää hyödyksi mainoksien ke-

hityksessä. 

CTR-luvulla esitetään käyttäjien osuutta, jotka ovat klikanneet mainosta kaikkien verk-

kosivulla käyneiden käyttäjien kokonaismäärään verrattuna. CTR-lukua käytetään 

yleensä mainoksien menestyksen mittaamiseen. Mainos voi olla kohdennettu jollekin tie-

tylle ryhmälle käyttäjiä. Jos tiedetään, kuinka moni kohdennettuun ryhmään kuuluvista 
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käyttäjistä on klikannut mainosta ja kuinka moni näistä on nähnyt mainoksen, niin voi-

daan CTR-luvun avulla kertoa, kuinka hyvin mainos on herättänyt kiinnostusta ryh-

mässä. CTR-luvulla voidaan myös tunnistaa kohdennuksen ulkopuolelta löytyviä ryhmiä, 

jotka ovat kiinnostuneet mainoksen aiheesta. CTR-luvun arvoista ei voida suoraan sa-

noa, onko 0,1–0,3 % hyvä vai huono. Hyvän ja huonon arvon rajat vaihtelevat seuraavien 

asioiden mukaan: 

• mainoksen tavoitteista ja tarkoituksista 

• mainoksen kohdistuksesta 

• mainoksen sijainnista verkkosivulla. 

Työn aikaisessa vaiheessa huomattiin, että kaikkia tunnuslukuja ei voida aggregoida 

BigQueryssä yhdelle riville vaan niiden laskenta pitää suorittaa Power BI:ssä. Tämä joh-

tuu siitä, että Viewability ja CTR ovat suhteellisia lukuja. Jos suhteelliset luvut on laskettu 

BigQueryssä jokaiselle yksittäiselle mainokselle erikseen ja haluttaisiin tietää CTR koko-

naisen kampanjan mainoksista, niin kampanjoille pitäisi laskea erikseen ylimääräiselle 

sarakkeelle oma CTR kaavasta 

𝐶𝑇𝑅 =
∑ 𝑘

∑ 𝑚
, 

jossa k on klikkien määrä ja m mainosnäyttöjen määrä, saadaan laskettua CTR. Kaavalla 

∑ 𝐶𝑇𝑅 = 𝐶𝑇𝑅1 + 𝐶𝑇𝑅2 + ⋯ 𝐶𝑇𝑅𝑛 =
∑ 𝑘1

∑ 𝑚1
+

∑ 𝑘2

∑ 𝑚2
+ ⋯

∑ 𝑘𝑛

∑ 𝑚𝑛
≠

∑ 𝑘

∑ 𝑚
, 

voidaan osoittaa, että kampanjalle, jossa on useita mainoksia, ei voida laskea CTR:ää 

vain summaamalla mainoksien CTR-lukuja yhteen. Niistä ei myöskään saada oikeata 

arvoa laskemalla niistä keskiarvo. CTR-lukua ei haluta turhaan laskea BigQueryssä sekä 

kampanjalle että mainokselle. Power BI tarjoaa tähän ongelmaan ratkaisun sen mitta-

reilla. Mittareilla voidaan tehdä ylimääräistä laskentaa datalle, kun se ei tarjoa kaikkea 

mahdollista tietoa. Mittarit käyttävät hyödykseen DAX-kirjastoa (Data analysis expressi-

ons), joka sisältää funktioita ja lausekkeita, joiden avulla voidaan luoda laskennallisia 
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kaavoja. Lasketut tulokset muuttuvat jatkuvasti, kun Power BI:ssä ollaan vuorovaikutuk-

sessa datan kanssa. Mittarit kykenevät laskemaan uudet tulokset näiden muutoksien 

mukana. [19.] CTR:n laskennassa käytettiin esimerkkikoodissa 8 esiintyvää mittaria. 

CTR = DIVIDE( 

SUM(standard_feed[Clicks]), 

SUM(standard_feed[Views]), 

0 

) 

Esimerkkikoodi 8. CTR-luvun laskentamittari. 

Siinä DIVIDE-funktiolle annetaan kolme parametria. Niistä ensimmäinen on osoittaja, 

toinen jakaja ja kolmas vaihtoehtoinen parametri. Funktio suorittaa kahden luvun jaon ja 

desimaaliluvun. Jos jakaja on nolla, niin se palauttaa kolmannelle parametrille annetun 

arvon. [20.] Esimerkkikoodissa 8 käytetään myös SUM-funktiota, jolle annetaan para-

metriksi taulun sarake [21]. Esimerkkikoodissa 8 SUM-funktioilla summataan stan-

dard_feed-taulun Clicks- ja Views-sarakkeiden arvoja yhteen. Kummastakin funktiosta 

palautetaan yhteenlasketut arvot DIVIDE-funktiolle. Power BI:ssä lasketaan myös 

Viewability-luku samasta syystä kuin CTR. Viewability voidaan laskea kaavasta 

𝑉𝑖𝑒𝑤𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
∑ 𝑣

∑ 𝑣+∑ 𝑛
, 

jossa v on nähty mainos ja n ei nähty mainos. Sama kaava voidaan kirjoittaa esimerkki-

koodissa 9 esiintyvällä Power BI:n mittarilla. 

Viewability = DIVIDE( 

SUM(standard_feed[Viewable]), 

(SUM(standard_feed[Viewable]) + SUM(NonViewable)), 

0 

) 

Esimerkkikoodi 9. Viewability-luvun laskentamittari. 
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5 Raporttipohjan rakentaminen ja julkaisu 

Raporttipohjalla tarkoitetaan Power BI -raporttia, jossa on valmis toimiva tietomalli ja 

kaikki raportointiin tarvittava data oikeassa muodossa. Tässä luvussa kerrotaan raport-

tipohjan rakentamisesta Power BI:llä, raportilla käytetyistä visualisoinneista ja niiden toi-

minnasta. Raportilla käytettiin seuraavia eri visualisointeja datan esittämiseen ja vuoro-

vaikutukseen: 

• suodatin 

• taulukko 

• pylväskaavio 

• rengaskaavio 

• pistekaavio 

• puukartta 

• Bing-kartta. 

Projektin alussa sovittiin, että raporttien ulkonäön suunnittelu ei kuulu osaksi kehittäjien 

työtä. Raportille luotiin pohja, jota ulkonäöstä vastaava henkilö voi muokata ja asetella. 

Pohjaan muodostettiin vaaditut välilehdet ja visualisoinnit niiden oletusmuodossa. Poh-

jalla voidaan todeta, että kaikki ennalta määritetyt toiminnot toimivat. Sillä voidaan myös 

todeta, että tietomalli on vaatimusten mukainen. Raportille määritettiin 10 erilaista väli-

lehteä, joilla käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa datan kanssa. 

5.1 Raportilla käytetyt visualisoinnit ja niiden toiminta 

Tässä luvussa käydään läpi Power BI -raportilla käytettyjen visualisointien toimintaa ja 

ominaisuuksia. Työssä käytetyt Power BI:n visualisoinnit ovat valmiita Power BI:hin ra-

kennettuja kaavioita ja suodattimia, joilla esitetään ja ollaan vuorovaikutuksessa datan 
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kanssa. Visualisoinnit käyttävät tietomallin taulujen sarakkeita tai mittareita datan esittä-

miseen. Ne ovat dynaamisia, ja koska niiden pohjalla on sama tietomalli, visualisoinnit 

voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yhdestä visualisoinnista voidaan suo-

dattaa tai tuoda esille dataa muista visualisoinneista. Niihin voidaan kohdistaa visuaali-

sen tason suodatuksia, jotka vaikuttavat vain kyseisessä visualisoinnissa. Visualisointien 

rakennetta on mahdollista muokata, kuten värejä, fontteja, visualisoinnin kokoa ja sijain-

tia raportilla. 

5.1.1 Suodatin- ja taulukkovisualisointi 

Suodattimet rajaavat tietomallin dataa rivitasolla, niin että suodattimen vaikutuksen alai-

sena olevat visualisoinnit eivät käytä pois suodatettuja rivejä. Kuvassa 14 nähdään esi-

merkki suodattimen toiminnasta. 

 

Kuva 14. Power BI -suodattimen toiminta. 

Kuvassa 14 nähdään, että suodatin suodattaa taulukkovisualisoinnin käyttämää dataa. 

Taulukkovisualisointi huomioi tässä tapauksessa datasta vain ne rivit, joilla taulun Am-

matti-sarakkeen arvona on Myyjä-arvo. Suodattimet kykenevät suodattamaan dataa tie-

tomallin muistakin tauluista, jos niiden välillä on yhteys. Power BI:ssä oletuksena suoda-

tetaan dataa vain yhteen suuntaan. Kuvassa 15 nähdään, miten yksisuuntainen suoda-

tusmahdollisuus määritellään Power BI:ssä. 
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Kuva 15. Power BI -tietomallin yksisuuntainen suodatusmahdollisuus. 

Kuvassa 15 esiintyy nuoli taulujen välillä, joka kertoo suodatusmahdollisuuden suunnan. 

Tässä tapauksessa Vuositulot-taulusta ei voi suodattaa dataa Värikoodit-taulusta. Power 

BI:ssä voidaan vaihtaa yksisuuntainen suodatusmahdollisuus kaksisuuntaiseksi, jolloin 

tauluja voidaan ajatella yhtenä yhdistettynä tauluna. Kuvassa 16 nähdään esimerkki kak-

sisuuntaisesta suodatusmahdollisuudesta. 

 

Kuva 16. Power BI -tietomallin kaksisuuntainen suodatusmahdollisuus. 

Kuvan 16 esimerkissä voidaan suodattaa dataa kummastakin taulusta ristiin. Kuvassa 

17 nähdään, kuinka kaksisuuntaisella suodatuksella suodatetaan Vuositulot-taulun Am-

matti-sarakkeella Värikoodit-taulun dataa. 
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Kuva 17. Power BI:n kahden taulun välinen kaksisuuntainen ristisuodatus. 

Oletuksena suodattimet vaikuttavat kaikkiin samalla välilehdellä oleviin visualisointeihin. 

Visualisoinneista voidaan erikseen säätää niihin vaikuttavat suodattimet. Kuvan 17 oi-

kean puoleisimmasta taulukkovisualisoinnista on poistettu kuvan suodattimen vaikutus. 

Taulukkovisualisointiin voidaan lisätä sarakkeita tietomallin eri tauluista. Jos taulukkoon 

asetetaan dataa useasta eri taulusta, niin niiden välillä täytyy olla yhteys tietomallissa. 

Taulukon rivejä voi järjestää eri sarakkeiden mukaan. Kuvassa 18 nähdään taulukko, 

jossa on kahdesta tietomallin taulusta dataa ja se on järjestetty vuositulojen mukaan 

suurimmasta pienimpään. 

 

Kuva 18. Power BI:n taulukkovisualisointi. 

Taulukosta voidaan klikkaamalla valita rivi, jolla korostetaan tai suodatetaan tiettyä infor-

maatiota muista visualisoinneista. Tämän toiminnon vaikusta voidaan säätää erikseen 

visualisoinneista. 

5.1.2 Pylväs- ja rengaskaaviovisualisointi 

Pylväskaaviovisualisointia käytetään yleensä, kun halutaan esittää yhtä tiettyä kategori-

soitua dataa. Sille voidaan antaa vaaka-akselille kenttä, joka jakaa datan eri pylväisiin. 

Pylväskaaviolle annetaan sarakearvo, jonka mukaan pylväiden korkeus määräytyy. Po-

wer BI:ssä on pinottu ja klusteroitu pylväskaaviovisualisoinnit ja lisäksi näistä molem-

mista löytyy yhdistelmä pylväskaaviovisualisoinnit. Pinotussa pylväskaaviossa visuali-
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soinnille voidaan antaa sarakesarjakenttä, joka jakaa jokaisen pylvään osiin. Kluste-

roidussa kaaviossa sarakesarjakenttä jakaa jokaisen pylvään vierekkäisiin pylväisiin. Ku-

vassa 19 nähdään esimerkki klusteroidusta ja pinotusta pylväskaaviosta. 

 

Kuva 19. Power BI:n klusteroitu ja pinottu pylväskaavio. 

Kuvassa 19 esitetään prosenttiosuuksia näyttökertojen määrästä laitteittain ja valmista-

jittain. Klusteroidulla ja pinotulla kaaviolla on omat vahvuutensa. Klusteroidussa kaavi-

ossa voidaan tarkastella eroja laitevalmistajittain eri laitteissa helpommin kuin pinotussa 

kaaviossa. Pinotussa kaaviossa voidaan tarkastella laitteiden kokonaisuuksia klusteroi-

tua kaaviota helpommin. 

Kuvassa 19 näytetään vain kaksi laitevalmistajaa ja näiden lukumäärän kasvaessa pyl-

väskaavio muuttuu vaikeasti luettaviksi. Rengaskaaviovisualisoinnilla voidaan helposti 

esittää yhtä kokonaisuutta jaettuna useampaan pienempään osaan. Pienempiä osia voi-

daan helposti vertailla keskenään. Kuvassa 20 nähdään näyttökertojen osuus laiteval-

mistajittain rengaskaaviossa. 
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Kuva 20. Power BI:n rengaskaaviovisualisointi. 

Kuvasta 20 voidaan nähdä, että rengaskaaviota on helpompi tulkita kuin pinottua pylväs-

kaaviota. Rengaskaaviostakin tulee vaikeasti luettava, kun kategorioiden määrä kasvaa 

liian suureksi. Tähän ongelmaan voidaan löytää ratkaisu muista visualisoinneista kuten 

puukartasta, josta on kirjoitettu enemmän luvussa 5.1.4. 

5.1.3 Pistekaaviovisualisointi 

Pistekaaviovisualisoinnilla on aina annettava kahdet numeeriset arvot. Nämä ovat y-ak-

selin (pystyakseli) ja x-akselin (vaaka-akseli) arvot. Pistekaaviovisualisointi näyttää näi-

den kahden arvon leikkauspisteen yhtenä tietopisteenä. Kuvassa 21 nähdään pistekaa-

vio, jossa x-akselilla on CTR ja y-akselilla Näyttömäärät. 

 

Kuva 21. Power BI:n pistekaaviovisualisointi. 

Kuvan 21 pistekaaviolla voidaan tutkia kolmen arvon hajaantumaa ikäryhmittäin. Nämä 

kolme arvoa ovat näyttökertojen määrä, CTR ja klikkausten määrä. CTR ja näyttökerto-

jen määrä esitetään x- ja y-akseleilla ja klikkausten määrä ympyrän koolla. 
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5.1.4 Puukarttavisualisointi 

Puukarttavisualisoinnilla voidaan esittää hierarkkista dataa ryhminä sisäkkäisiä neliöitä. 

Sitä käytetään, kun halutaan esittää datasta mittasuhteita kokonaisuuksien ja kokonai-

suuksien osien välillä. Sillä voidaan nähdä, seuraako datan jakauma tiettyä kaavaa ja 

erottaa datasta poikkeamat ja tärkeimmät tekijät. 

Power BI:ssä puukartalle voidaan antaa tietokentät Ryhmä-, Tiedot- ja Arvot-kenttään. 

Ryhmä-kenttä jakaa datan eri värisiin neliöihin. Tiedot-kenttä jakaa ryhmät pienempiin 

osiin, niin että tiedot näkyvät pienempinä neliöinä ryhmien sisällä. Arvot-kenttä määrittää 

neliöiden koon. Kuvassa 22 nähdään puukartta, jossa Ryhmä-kenttään on annettu laite-

tyyppi, Tiedot-kenttään valmistaja ja Arvot-kenttään näyttökertojen määrä. 

 

Kuva 22. Power BI:n puukarttavisualisointi. 

Kuvasta 22 nähdään, että Puhelin-ryhmä on selvästi Tabletti-ryhmää isompi. Tämä tar-

koittaa sitä, että puhelimilla on kerääntynyt enemmän näyttökertoja kuin tableteille. Ku-

vasta voidaan tarkastella ryhmien näyttömäärien osuuksia laitevalmistajittain. Puheli-

mien ja tablettien erona huomataan, että Samsung, Apple ja Huawei ovat valmistajista 

merkittävimmät. Jakauma valmistajien välillä on puhelimissa tasaisempi kuin tableteissa. 

Sama data voitaisiin esittää pylväskaaviovisualisoinnilla, mutta näillä visualisoinneilla on 

omat vahvuutensa. Kuvassa 23 nähdään samantyylinen esitys kuvan 22 datasta pylväs-

kaaviona. 
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Kuva 23. Power BI:n pylväskaaviovisualisointi esittämässä hierarkkista dataa. 

Kuvan 23 pylväskaaviosta nähdään sen heikkous esittää suurta määrää hierarkkista da-

taa. Epäselvyyden lisäksi Power BI:n pylväskaaviovisualisointi ei tue hierarkkista mallia, 

jossa alatason data on jakautunut moneen osaan. Tämän takia puukartta toimii pylväs-

kaaviota paremmin, kun halutaan esittää suuria määriä hierarkkista dataa. 

5.1.5 Bing-karttavisualisointi 

Bing-karttavisualisoinnilla voidaan esittää dataa kartalla paikkatietojen avulla. Bing-kart-

taa käytetään, kun halutaan nähdä, miten data hajaantuu eri sijaintien suhteen. Sillä voi-

daan tarkastella haluttujen alueiden menestystä ja tehdä tarkempaa alueellista analyy-

sia. Siitä voidaan nähdä poikkeamia datassa. Esimerkiksi mainoskampanja saatetaan 

kohdentaa tietylle alueelle, mutta merkittävä osa näyttökerroista tai klikkauksista tulee 

alueen ulkopuolelta. 

Bing-karttavisualisoinnille täytyy antaa vähintään paikkatiedot. Paikkatietoina toimivat 

seuraavat tiedot: 

• leveys- ja pituusaste 

• maa 

• maakunta 



35 

  

• kaupunki 

• postinumero. 

Karttavisualisoinnille voidaan antaa numeeriset tiedot, jotka määrittävät kartalla näytet-

tävien datapisteiden koon ja värikylläisyyden. Sille voidaan antaa selitetieto, joka jakaa 

datapisteen ympyrän osiin eri väreillä. Selitetiedolla voidaan siis esittää alueesta tarkem-

min jakaantunutta dataa. Jos datapiste kertoo alueen ajoneuvojen määrän, niin selit-

teellä voidaan näyttää, kuinka moni näistä ajoneuvoista on henkilöautoja, mopoja tai 

kuorma-autoja. Kuvassa 24 nähdään esimerkki, miten dataa voidaan esittää Bing-kar-

talla. 

 

Kuva 24. Power BI:n Bing-karttavisualisointi. 

Kuvan 24 kartasta nähdään, missä on syntynyt viisi suurinta CTR-lukua. Ympyröiden 

koot kertovat näyttökertojen määrästä ja värikylläisyys kertoo CTR:stä. Mitä isompi ym-

pyrä, sitä enemmän näyttökertoja kaupungissa on. Mitä tummempi väri ympyrällä on, 

sitä korkeampi CTR kaupungilla on. 

5.2 Etusivu- ja kampanjavälilehti 

Raporttipohjalle rakennettiin kaksi välilehteä, joilla voidaan suodattaa dataa mainostaja- 

kampanja- ja mainostasoilla. Liitteestä 1 löytyvät kuvat näistä välilehdistä. Nämä suoda-

tukset kantautuvat muille välilehdille synkronoitujen suodattimien avulla. Synkronoidut 

suodattimet ovat Power BI:n ominaisuus, joka mahdollistaa suodattimien kopioinnin ja 
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synkronoinnin halutuille välilehdille. Synkronoiduilla suodattimilla säilyvät samat valinnat 

jokaisella välilehdellä. Suodattimet voi halutessa piilottaa eri välilehdillä, niin että ne säi-

lyttävät toimintansa. Käyttäjät eivät pysty vuorovaikuttamaan piilotettujen suodattimien 

kanssa. 

Etusivulla voidaan hakea eri mainostajia ja suodattaa esiin heidän kampanjoitaan ja mai-

noksia. Etusivulla voidaan myös rajata esiin kampanjat tietyltä aikaväliltä valitsemalla 

kampanjan alku- ja loppupäivämäärät. Etusivulla käyttäjä voi etukäteen rajata mainosta-

jan asiakaskäynneillään ja vaihtaa välilehteä niin, että tietoa muista asiakkaista ja heidän 

kampanjoista ei näytetä. Kampanjavälilehdellä on samat suodattimet lukuun ottamatta 

mainostajasuodatinta, sillä mainostaja voidaan suodattaa etusivulla näyttämättä asiak-

kaille muiden asiakkaiden tietoja. Lisäksi kampanjavälilehdellä on taulukko, josta voi-

daan nähdä kampanjakohtaisia tuloksia, kuten näyttö-, klikkimäärät ja CTR. 

5.3 Datan tarinavälilehdet 

Raporttipohjalle määritettiin luvussa 5.2 määritettyjen välilehtien lisäksi kahdeksan eri-

laista tarinavälilehteä, jotka kertovat oman tarinansa datasta. Esimerkiksi liitteessä 2 

nähdään esimerkki välilehdestä, jossa esitetään, mistä asioista yhden mainoskampanjan 

yleisö on kiinnostunut. Välilehdet toteutettiin ennalta määritettyjen toivomusten mukai-

siksi. Jokainen visualisointi testattiin, ja kun toteutus todettiin toimivaksi, niin välilehtien 

ulkonäön suunnittelun ja toteutuksen hoiti palvelusuunnittelija. Välilehtien tarinat pyrkivät 

kertomaan, keitä mainoksen nähneet tai klikanneet ihmiset ovat, mistä he tykkäävät, mil-

laisia laitteita heillä on käytössä ja mistä päin Suomea he ovat. Näillä tiedoilla voidaan 

helposti profiloida yleisö, jotka ovat kiinnostuneet mainostajan kampanjasta. Kampanja 

voi olla myös kohdennettu tietylle yleisölle ja raportista voidaan nähdä, kuinka yleisö on 

tavoitettu. Kohdennetusta kampanjasta voidaan myös tunnistaa mahdollisia arvaamat-

tomia profiileja, jotka ovat kiinnostuneet kampanjasta. Monipuolisella raportoinnilla tuo-

daan mainostajille lisäarvoa ja autetaan heitä kehittämään mainontaa ja samalla ymmär-

tämään saavutettua yleisöä. 
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5.4 Raportin julkaisu 

Valmis raportti voidaan julkaista Power BI:n online-palveluun, josta se voidaan jakaa 

käyttäjille. Jakaminen tapahtuu antamalla käyttäjien sähköpostiosoitteet raportin jaka-

mislomakkeelle. Sähköposteihin lähtee ilmoitusviesti, joka sisältää linkin raportille. Jos 

käyttäjällä on riittävä lisenssi, niin hän pääsee näkemään raportin sisällön. Online-palve-

lusta voidaan ajoittaa raportin tietojoukkojen päivittyminen. Projektin raportti asetettiin 

päivittymään jokaisen päivän aamuna. 

6 Yhteenveto 

Projektin raporttityökalu saatiin käyttöönotettavaksi aikataulussa ja kaikki vaaditut omi-

naisuudet kyettiin toteuttamaan. Raportille toteutettiin kahdeksan erilaista tarinavälileh-

teä ja kaksi suodatukseen tarkoitettua välilehteä. Raportin vuorovaikutteisien visualisoin-

tien ansiosta dataa voidaan tutkia lukuisista eri näkökulmista. Käyttäjät voivat seurata 

kampanjoiden menestystä ja tehdä sen pohjalta laadukasta raportointia mainostajille. 

Edelliseen raportointityökaluun verrattuna tämä tuo useita erilaisia mahdollisuuksia uu-

distaa ja kehittää raportointia entisestään. EU:n uusilla tietosuoja-asetuksilla ja -vaati-

muksilla ei ollut projektin aikana vaikutuksia työhön, sillä uusi laki ei ollut vielä voimassa. 

Jos lain tulkinta muuttuu, niin uuden toteutuksen ansiosta tarvittaviin määräyksiin voi-

daan vastata nopeammin kuin aikaisemmin, sillä kaikki muutokset voidaan tehdä talon 

sisällä. 

Massiivinen datan määrä ja sen käsittely toivat mukanaan paljon haasteita. Näiden haas-

teiden ratkaiseminen opetti, kuinka suuren datan käsittelyä kannattaa tehdä. Opin myös, 

kuinka BigQueryä voidaan hyödyntää suurien datamäärien analysoinnissa. Koska datan 

määrä vain kasvaa, niin BigQueryn kaltaisen teknologian ymmärtäminen ja osaaminen 

on hyödyllistä myös tulevaisuuden projekteissa. Projektin aikana opin myös ymmärtä-

mään mainosdatan analyysin tarpeita ja hyötyjä. Syvensin osaamistani Power BI -rapor-

tointityökalun osalta. AppNexuksen rajapinnasta pyydettiin kerralla paljon dataa, ja opin, 

kuinka rajapintojen rajoituksista huolimatta pystytään järkevästi keräämään halutut datat. 

Projektin aikana tuli paljon jatkokehitysehdotuksia, joista pitää pohtia, onko niitä mahdol-

lista rakentaa nykyiseen raporttiin. Lisättävät osiot ja ominaisuudet eivät saa vaikuttaa 
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liian negatiivisesti raportin suorituskykyyn. Ensimmäisenä prioriteettina jatkokehityk-

sessä on taata raportin vakaus myös tulevaisuudessa. Raportin tietojoukkojen päivityk-

seen käytetty aika meinaa ylittää PowerBI:n salliman kahden tunnin rajan, joten pitää 

pohtia, millä keinoilla tätä aikaa saadaan lyhyemmäksi. 
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