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Iphone / Ipad. The Ähtäri Zoo application is ad funded and was developed 
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and Family Golf – Golf club. Same application was made for android 

phones by another development team 

In the first section of this thesis I cover some theory on developing soft-

ware for the Apple iOS operating system. I will also talk about the develop-

ing environment used in making of this application and the techniques that 

were required in order to make this software. 

The second section is all about making the application, how it was designed 

and developed. Functionality, properties and UI of the application is also 

discussed. 

Ähtäri Zoo – Application is a completed product and can be downloaded 

for free from AppStore for devices with iOS and from Google Play for An-

droid.
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ERITYISSANASTO 

 

 

iOS Applen mobiililaitteissa oleva käyttöjärjestelmä 

Mac OSX Applen tietokoneissa oleva käyttöjärjestelmä 

UI User Interface 

Storyboard Käyttöliittymän graafinen suunnittelualusta 

Framework Ohjelmointikehys 

swipe ja pinch –eleet Pyyhkäisy ja nipistys eleet. 

XML Extensible Markup Language 

Kääreluokka Ohjelmointia helpottava ”Wrapper-luokka” 

Cookie:t Selaimen seurantatiedosto 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee tekemääni mobiilisovellusta Applen iOS-

käyttöjärjestelmää käyttäville laitteille. Tein tämän työn ollessani 

työharjoittelussa Freeapps Oy nimisessä yrityksessä. 

 

Freeapps myi Ähtärin Eläinpuistolle näkemyksensä käyttäjille ilmaisesta 

sovelluksesta, joka helpottaisi eläinpuistossa käyvien ihmisten vierailua 

puistossa ja samalla lähellä sijaitsevat yritykset voisivat markkinoida omia 

palveluitaan sovelluksen käyttäjille käyttämällä pushwoosh nimistä 

tekniikkaa. Samalla sovellus mahdollistaisi käyttäjille kommentit, joita he 

voisivat antaa eläinpuiston eläimille ja kuvien jakamisen sosiaalisissa 

medioissa kuten Facebook tai Twitter. 

 

Ähtärin Eläinpuisto ja muutama muu alueella sijaitseva yritys lähti ideaan 

mukaan ja sovelluksen kehittäminen sai alkunsa. Tässä opinnäytetyössä 

käydään läpi sovelluksen kehitystä teoriassa ja käytännössä, vaihe 

vaiheelta. Samalla esitellään myös sovelluksen UI:n eli käyttöliittymän 

suunnittelua ja toteutusta. 

 

Työn ensimmäisessä osiossa puhutaan Applen iOS – 

mobiilikäyttöjärjestelmän teoriasta ja sen sovelluskehityksestä. Samalla 

vertaillaan lyhyesti sovelluskehityksen aloittamista muille alustoille Applen 

iOS-käyttöjärjestelmään verrattuna. Toisessa osiossa esitellään tehdyn 

sovelluksen syntyminen, raakileesta valmiiksi tuotteeksi asti. Samalla 

esitellään valmiin sovelluksen ominaisuuksia, toimintaa ja ulkoasua. 

Viimeisenä varsinaisena asiana pohditaan opinnäytetyö prosessia 

kokonaisuutena ja sitä, millainen kokemus tämän raportin kirjoittaminen 

oli. 
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2 APPLE IOS - SOVELLUSKEHITYS 

 

Applen iOS-mobiilikäyttöjärjestelmä (Kuva 1) on Apple Inc:n kehittämä 

käyttöjärjestelmä, joka ensimmäisen kerran nähtiin Applen Iphone 

merkkisessä älypuhelimessa vuonna 2007. Apple iOS käsite tunnettiin 

aikaisemmin tarkempana käsitteenä iPhone OS, mutta sittemmin se muuttui 

yleisemmäksi käsitteeksi iOS muille laitteille laajentuneen tuen takia. 

 

Laitteille asennettavia sovelluksia levitetään pääasiassa Applen App Storen 

kautta ja sovelluksia on tänä päivänä enemmän kuin 900 000. Myös Ähtäri 

Zoo – sovellus on osa tätä laajaa sovellusten kirjoa.  

 

 

KUVA 1. Iphone 5 kotiruutu   (http://en.wikipedia.org/wiki/IOS)  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/IOS
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2.1 Xcode - Kehitysympäristö 

 

Xcode (Kuva 2) on Applen tarjoama ja sovellusten kehitykseen  tarkoitettu, 

järjestelmään integroitu ympäristö eli IDE. Se sisältää erilaisia työkaluja, 

kirjastoja ja resursseja sovelluskehitystä varten niin Mac OS:lle kuin 

iOS:llekin. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja sitä on 

kehitetty siitä lähtien paremmaksi ja ominaisuuksiltaan kattavammaksi 

kehitysympäristöksi. Xcode on nykyisin ilmaiseksi ladattavissa, mutta 

julkaistakseen omia sovelluksia, on kehittäjän maksettava vuosittainen 

lisenssimaksu,  joka on  99 dollaria vuodessa.  

 

 

KUVA 2. Xcode:n päänäkymä (http://en.wikipedia.org/wiki/Xcode) 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xcode
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2.1.1 Objective C 

 

Alunperin Objective C (Kuva 3) kieli kehitettiin 1980-luvulla ja se valittiin 

ensisijaiseksi ohjelmointikieleksi NeXTSTEP käyttöjärjestelmään, josta 

myöhemmin Mac OSX ja iOS käyttöjärjestelmät kehittyivät. Nykyisin se 

on ensisijainen ohjelmointikieli Mac OSX ja iOS käyttöjärjestelmissä.  

 

Objective C perustuu vanhempaan C kieleen ja on sen yläpuolella oleva ns. 

tiukka superset kieli. Tämä mahdollistaa sen, että jokaiseen Objective C:llä 

kirjoitettuun ohjelmaan voi kirjoittaa myös tavallisella C kielellä ilman, että 

ohjelman toiminta häiriintyy. 

 

 

KUVA 3. Objective c:n syntaksia. 

 

 

2.1.2 Cocoa Touch 

 

Cocoa Touch on iOS ohjelmoinnin korkein kehys ja se on tehty 

käyttöliittymien rakentamista varten sovelluksille, joita ajetaan iOS-

käyttöjärjestelmässä. Cocoa Touch:in tärkeimmät ominaisuudet ovat 

animaatiot, multitasking ja eleiden tunnistus. Eleiden tunnistuksella 

saadaan tehtyä muunmuassa Applen laitteista tutut swipe ja pinch-eleet. 
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Cocoa Touch tarjoaa useita kehyksiä iOS sovelluskehitystä varten ja 

tärkeimpiä näistä ovat Foundation Kit, UIKit ja Map Kit kehykset. Nämä 

kehykset tarjoavat välttämättömät resurssit käyttöliittymän rakennukseen ja 

karttapalveluihin. 

 

 

2.1.3 Auto Layout vs. Springs and Struts 

 

Auto Layout on toinen kahdesta yleisimmin käytetyistä tavoista määrittää 

UI-elementtien paikka ja koko laitteen ruudulla. Elementit siirtyvät ja 

muuttavat kokoaan oikein käyttäjän kääntäessä laitetta eri suuntiin. Toinen 

tavoista on nimeltään Springs and struts, joka on Auto Layout:ia vanhempi 

ja kömpelömpi tekniikka. 

 

Miksi siis käyttää vanhempaa ja eri tilanteisiin huonommin taipuvaa 

tekniikkaa, kun saman voisi tehdä nopeammin ja helpommin uudella Auto 

Layout:illa? Isoin syy tähän on se, että Auto Layout ei toimi iOS 6 versiota 

vanhemmissa versioissa. Jos sovelluksensa haluaa toimimaan vanhempaa 

käyttöjärjestelmää käyttävissä laitteissa, on käytettävä Springs and Struts 

tekniikkaa UI:n rakentamiseen. 

 

Tässä projektissa päädyimme käyttämään Auto Layout:ia, koska jo 

sovelluksemme pääruutu koostui noin 40 eri elementistä. Auto Layout:in 

käyttäminen osoittautui helpommaksi tavaksi saada sovelluksemme 

pääruutu toimimaan oikein eri laitteilla. 
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2.1.4 Automatic Reference Counting 

 

Xcode kehitysympäristössä on mahdollisuus käyttää Automatic Reference 

Counting:ia eli lyhyemmin ARC:ia. ARC on ominaisuus, joka julkaistiin 

Xcode 4.2 päivityksen mukana.  ARC tekee muistin hallinnasta entistä 

helpompaa, sillä se osaa itse vapauttaa varatut paikat muistista, kun niitä ei 

enää käytetä. Sen käyttäminen ja käyttöönotto on helppoa ja sen takia 

päätimme, että käyttäisimme projektissamme sitä. 

Myös vanhemmat projektit on mahdollista muuntaa käyttämään ARC:ia. 

Xcode osaa itse käydä koodia lävitse ja kirjoittaa uudelleen tiettyjä kohtia 

käyttämään ARC:ia. Suurin hyöty ARC:ista on se, ettei ohjelmoijan tarvitse 

kuluttaa enää yhtään niin paljon aikaa muistinhallintaan kuin ennen 

ARC:ia. 

 

 

2.1.5 Storyboard 

 

Storyboard (Kuva 4) on Xcode kehitysympäristön ns. graafinen 

käyttöliittymän suunnittelualusta. Storyboard ominaisuus  julkaistiin Xcode 

4.2 päivityksen yhteydessä. Aloitimme juuri tähän aikaan aikaisemman 

projektimme If Ankkurin, jonka kehityksen yhteydessä opimme 

käyttämään storyboard:ia sovelluksemme suunnittelussa. 
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KUVA 4. Xcode:n storyboard. 

(https://developer.apple.com/library/ios/documentation/iPhone/Conceptual/

SecondiOSAppTutorial/GettingStarted/GettingStarted.html) 

 

Storyboard:in avulla pystyy suunnittelemaan sovelluksen kaikki näkymät ja 

siirtymät helposti ja mutkattomasti samassa näkymässä. 

Projektin koon kasvaessa storyboard mukautuu tilanteeseen automaattisesti 

kasvattamalla omaa kokoaan. Tällä tavalla ohjelmoija voi sommitella 

kaikki sovelluksensa näkymät itselleen loogisella tavalla storyboardille. 

Tästä on erityisesti hyötyä useiden kymmenien näkymien kokoisissa 

sovelluksissa. 

 

Storyboard:in hyviä ominaisuuksia ovat sen visuaalisuus, kätevyys ja 

nopeus prototyyppejä tehdessä. Ohjelmoija näkee nopeasti miltä sovellus 

tulee näyttämään. Storyboard:in käyttö vähentää myös kirjoitetun 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/iPhone/Conceptual/SecondiOSAppTutorial/GettingStarted/GettingStarted.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/iPhone/Conceptual/SecondiOSAppTutorial/GettingStarted/GettingStarted.html
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ohjelmakoodin määrä huomattavasti. Jokainen storyboard:issa tehty 

näkymä luo koodipohjan, jonka päälle ohjelmoija voi itse lisätä haluamansa 

ohjelmakoodin. 

 

Hyvien ominaisuuksien kanssa tulevat myös huonot puolet. Storyboard:in 

käyttäminen suurissa, usean työntekijän projekteissa voi osoittautua 

hankalaksi, koska storyboard:it koostuvat suurista XML-tiedostoista. Usean 

eri työntekijän lähdekoodiin tekemien muutosten yhdistyessä (merging) 

syntyvät ristiriidat XML-koodissa (conflicts) voivat olla erittäin 

turhauttavia ratkoa ja saada toimimaan halutulla tavalla. 

 

Storyboard:in käyttö pienissä, kahden tai kolmen ihmisen projekteissa on 

ainakin oman kokemuksen kautta osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Se 

on myös erittäin hyvä työkalu aloittelevalle ohjelmoijalle ja sen käyttö 

mahdollistaa nopean alun Objective C-kielen opiskelulle. 
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3 TIETOKANTA JA KÄYTETYT TEKNIIKAT 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi sovelluksen kehityksessä käytettyä 

tietokantaa ja tekniikoita, mitkä mahdollistivat lopullisen sovelluksen 

toiminnallisuuden. 

 

 

3.1 MySQL 

 

Tarvitsimme sovellukseemme mySQL tietokannan arvosteluiden,  

käyttäjien kommenttien, kuvien ja tiedon säilytystä varten. Teimme kaksi 

identtistä kantaa, paikallisen ja etäkannan. Eniten tallennustilaa vaativat 

asiat, kuten kuvat tallennettiin aluksi vain etäkantaan, jotta asennuspaketin 

koko pysyisi maltillisena. Käyttäjän käynnistäessä sovelluksen ensimmäistä 

kertaa sovellus lataa kuvat palvelimelta ja päivittää paikallisen kannan 

puuttuvilla kuvilla ja tiedoilla. Tämä tapahtuu käyttäjältä piilossa, joten 

ohjelmaa voi käyttää samalla aivan normaalisti. 

 

Valitsimme projektiin mySQL:n sen suosion ja laajan dokumentoinnin 

takia. Ongelmatilanteissa ratkaisu usein löytyikin dokumentaatiosta, 

erilaisilta keskustelupalstoilta tai nettitutoriaaleista. 

 

 

3.2 Pushwoosh 

 

Projektissa käytettiin myös tekniikkaa nimeltä Pushwoosh. Se 

mahdollistaaa push-viestien lähettämisen sovelluksen käyttäjille. Tämä 

tekniikka integroitiin sovellukseemme yhteistyökumppaneitamme varten. 
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Paikalliset yritykset pystyvät lähettämään uutisia ja tarjouksia mahdollisille 

asiakkaille, jotka ovat Ähtärin alueella. 

Rajasimme viestien lähetysalueen geolokaation avulla Ähtärin kuntaan. 

Tämä tehtiin siksi, etteivät sovelluksen käyttäjät saa tarjouksia esimerkiksi 

ravintolan lounaasta toiselle puolelle Suomea. Tällä tavalla yrityksien 

tarjoukset tavoittavat juuri ne käyttäjät, jotka ovat myös todennäköisimpiä 

asiakkaita. 

 

 

3.3 Facebook SDK 

 

Sosiaalisten medioiden käyttö mobiilisovelluksissa on tätä päivää. Tästä 

johtuen päätimme liittää sovellukseemme muutamia Facebook:in 

ominaisuuksia käyttämällä Facebookin tarjoamaa kehityskirjastoa. 

Käyttäjät pystyvät tykkäämään Ähtärin Eläinpuiston eläimistä ja jakamaan 

tilapäivityksiä puiston eläimistä suoraan oman Facebook-tilinsä kautta. 

 

 

3.4 ASIHTTPRequest 

 

Käytimme projektissamme ASIHTTPRequest nimistä kääreluokkaa. Se on 

tehty helpottamaan sovelluksessa vaadittavaa keskustelua ts. tiedonvälitystä 

sovelluksen ja palvelimen välillä. 

 

Luokkaan kuuluvat perusfunktiot, joilla voi ladata tietoa palvelimelta ja 

ladata tietoa sovelluksesta palvelimelle. Se pystyy hoitamaan myös 

palvelimelle autentikoinnin, cookiet ja yhteyden muodostuksen 

seuraamisen. 

 



16 

 

Samaan kirjastoon kuuluu myös useita muita luokkia ja niiden tukiluokkia 

sekä kategorioita, joilla pystyy tekemään vaativimpiakin 

tiedonsiirtoratkaisuja sovelluksen ja palvelimen välillä. 

 

 

3.5 SQLite Manager 

 

SQLite Manager (Kuva 5) on Firefox selaimeen asennettava laajennus eli 

plugin. Sillä pystyy kätevästi muokkaamaan SQL:lään pohjautuvaa kantaa 

selaimessa, ilman komentoriviä. Siinä on helppolukuinen graafinen 

käyttöliittymä tietokannan rakenteen muokkaamista ja lukemista varten. 

 

 

KUVA 5. Firefox plugin nimeltään SQLite Manager 

 

 



17 

 

SQLite Managerilla pystyy tekemään tietokantahakuja helposti ja 

vaivattomasti. Graafisten alasvetovalikoiden avulla SQL-lauseiden 

kirjoittaminen onnistuu helposti myös aloittelijalta, koska se auttaa SQL-

syntaksin kanssa. SQLite Manager:illa on myös mahdollista konvertoida 

haut erilaisiin tiedostomuotoihin ja ladata ne omalle tietokoneelle. Tuettuja 

tiedostomuotoja ovat muunmuassa csv, xml ja sql. Molemmat formaatit 

UTF-8 ja UTF-16 ovat tuettuja. 

 

 

3.6 FMDatabase 

 

FMDatabase on kääreluokka, joka tekee tietokantojen kanssa työskentelyn 

huomattavasti helpommaksi ja tehokkaammaksi kuin perinteinen tapa 

noutaa tietoa tietokannasta tai päivittää kantaa uusilla tiedoilla. 

 

FMDatabase kääreluokka yksinkertaistaa kutsujen kirjoittamisen, joilla 

tietoa haetaan kannasta tai kun kantaa päivitetään uusilla tiedoilla. Meidän 

projektissamme kantaluokkien kirjoittaminen FMDatabase:lla lyhensi 

luokkien pituutta ja selkeytti niitä huomattavasti. 

 

FMDatabase estää myös tietokannan samanaikaisen käytön kahdesta eri 

paikasta, jolloin saattaa syntyä ristiriitoja ja virheitä. Tämä tapahtuu ns. 

lukkomekanismillä, joka lukitsee tietokannan sen käytön ajaksi. Käytön 

jälkeen sen voi vapauttaa taas uudelleen käytettäväksi. 
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4 ÄHTÄRI ZOO - SOVELLUS 

 

Ähtäri Zoo – sovellus (Kuva 6) on mobiilisovellus, joka kehitettiin Applen 

iOS käyttöjärjestelmälle ja sitä on mahdollista käyttää Iphone:lla tai 

Ipad:illä, jossa on käyttöjärjestelmänä iOS 5 tai uudempi. Sovellus on 

käyttäjille ilmainen ja ladattavissa Applen AppStoresta. Sovelluksen 

kehitykseen osallistuivat Ähtärin Eläinpuiston lisäksi Freeapps Oy, 

Luoman Hirvimökit Oy ja Family Golf – Golfklubi. 

 

 

KUVA 6. Graafikon näkemys Ähtäri Zoo – Sovelluksesta projektin alussa 

 

 

4.1 Projektin vaiheet 

 

Projektin suunnittelu ja toteutus tapahtui ohjelmistosuunnittelijoiden, 

graafikon ja Freeapps Oy:n toimitusjohtajan Tuomas Yli-Hietasen 
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yhteistyönä. Toimitusjohtaja Tuomas Yli-Hietanen päätti sovelluksen 

yleisilmeestä ja hoiti tiedon kulkua Ähtärin Eläinpuiston kanssa. Palkattu 

graafikko teki sovelluksen grafiikan eläinpuiston toiveiden mukaisesti ja 

me ohjelmistosuunnittelijat yhdistimme ne sovelluksen toiminnallisuuteen. 

Sovelluksen toiminnallisuuden suunnittelu ja tekninen toteutus jäi 

kokonaan meidän vastuullemme. 

 

 

4.1.1 Suunnittelu 

 

Sovelluksen sisällön ja ulkonäön suunnittelusta vastasivat graafikko ja 

Freeapps Oy:n toimitusjohtaja. Kun sovelluksen yleisilme saatiin halutun 

näköiseksi, ruvettiin sovellusta suunnittelemaan näkymä kerrallaan. Ensin 

suunniteltiin ja toteutettiin sovelluksen pääruutu, josta pystyi erilaisten 

nappien kautta liikkumaan eripuolille sovellusta. Pääruutu muuttui useasti 

projektin edetessä ja jouduimmekin tekemään sen kolme kertaa uudestaan 

ennen sovelluksen julkaisua. 

 

 

4.1.2 Toteutus 

 

Ähtäri Zoo – sovelluksen toteutus alkoi heti, kun ensimmäiset luonnokset 

sovelluksen ulkonäöstä saapuivat graafikoltamme. Alussa aika kului 

erilaisten tekniikoiden opiskeluun ja keskusteluihin siitä, millä tavalla 

sovelluksen pääruudun toiminnallisuus täytyisi tehdä. 

 

Xcode – kehitysympäristö tarjoaa runsaasti natiiveja vaihtoehtoja tehdä 

asioita, kuten nappeja, näkymiä ja listoja. Valikoiman laajuudesta 
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huolimatta jouduimme tekemään pääruudun napit ja näkymät itse, jotta 

saimme ne toimimaan halutulla tavalla. 

 

 

4.1.3 Viimeistely 

 

Sovelluksen viimeistelyyn varattiin aikaa, koska edellisistä projekteista 

viisaampina emme halunneet julkaista sovellustamme ennen kuin siitä 

saatiin karsittua suurin osa ohjelmointi- ,kirjoitus- tai tietovirheistä pois. 

Viimeistelyyn tarvitsi käyttää aikaa myös sen takia, että päivityksen 

julkaiseminen Applen kautta AppStoreen kestää ruuhkattomanakin aikana 

viikosta kahteen viikkoon. Näin ollen ei ole mielekästä julkaista sovellusta 

ennenkuin sitä on perusteellisesti testattu ja siitä on etsitty 

ohjelmointivirheitä eli ns. bugeja. 

 

Joskus pienetkin ohjelmointivirheet saattavat aiheuttaa suunnattomasti 

ylimääräistä työtä, eikä tässäkään projektissa niiltä vältytty. Sovelluksen 

julkaisun lähestyessä testeissämme ilmaantui monia, hyvin pieniä, mutta 

silti käyttäjälle näkyviä virheitä. Näiden korjaamiseen meni aikaa, mutta se 

katsottiin kannattavaksi työksi, että saataisiin laadukas tuote julkaistavaksi. 

 

 

4.2 Sovelluksen toiminnallisuus ja ulkoasu 

 

Tässä kappaleessa käsitellään sovelluksen ulkoasua ja toiminnallisuutta. 

Samalla pohditaan käytettyjä tekniikoita ja ulkoasun ratkaisuja. 
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Sovellus pyrittiin alusta lähtien tekemään ulkoasultaan mahdollisimman 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Projektin valmistuttua olimme kaikki 

tyytyväisiä sovelluksen ulkoasuun. 

 

 

4.2.1 Pääruutu 

 

Sovelluksen pääruutu (Kuva 7) on näkymä, johon sovellus käynnistyy. Se 

on myös ensimmäinen ruutu, jonka käyttäjä näkee ja mistä käyttäjä pääsee 

siirtymään sovelluksessa eteenpäin. On siis tärkeää, että ensimmäisestä 

ruudusta näkyy ja löytyy kaikki käyttäjälle oleellinen tieto. Ruudulla ei saa 

myöskään olla liikaa tietoa. 

 

 

KUVA 7. Sovelluksen pääruutu. 
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Näkymä toteutettiin käyttämällä suosioon noussutta ns. retrotyyliä. 

Laatikkomaiset napit ovat isoja, selkeitä ja värikkäitä. Tämä edesauttaa 

näkymän selkeyttä ja on silmille helppoa katseltavaa. 

 

 

4.2.2 Karttasivu 

 

Eläinpuiston karttasivulla (Kuva 8) sovellus käynnistää Apple:n oman 

karttapalvelun ja tarkentaa näkymän Ähtärin Eläinpuiston yläpuolelle 

automaattisesti. Kartalle ilmestyy myös useita mukautettuja pinnejä, joita 

käyttäjä voi painaa saadakseen lisää tietoa, mitä hänen ympäriltään 

puistossa löytyy. 

 

 

KUVA 8. Sovelluksen karttasivu. 



23 

 

Vihreällä värillä olevat pinnit ovat eläintarhan eläinten sijainteja ja niitä 

painamalla pääsee myös kyseisen eläimen tietosivulle, jossa eläimestä 

kerrotaan enemmän. 

 

Oranssilla värillä olevat pinnit ovat puolestaan eläintarhan eri palveluita, 

kuten wc, info-piste, kahvila yms. Kartalla näkyy myös läheinen uimaranta, 

Family Golf ja hotelli Mesikämmen. 

 

 

4.2.3 Eläinten selaus 

 

Eläinten selaus – sivulta (Kuva 9) löytyvät kaikki eläintarhassa olevat 

eläimet. Jokaisesta eläimestä näytetään eläimen kuva, suomenkielinen- ja 

latinankielinen nimi. Näkymän yläreunassa pyörivät vaihtuvat kuvat eri 

eläimistä. 

 

 

KUVA 9. Eläinten listaus. 
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Näkymässä olevat kuvat ja tiedot tulevat sovelluksen asennuspaketin 

mukana, eikä niitä ladata ulkoisesta tietokannasta, kuten muita sovelluksen 

tietoja. Pienet kuvat eivät vaadi niin paljon tallennustilaa, että ne 

kannattaisi erikseen ladata muualta. Eläimiä voi myös etsiä käyttämällä 

näkymän alareunassa olevaa haku-nappia. Näkymä päivittyy reaaliajassa 

vastaamaan käyttäjän etsimiä eläimiä. Esimerkiksi sana ”Pöllö” päivittää 

näkymään kaikki listassa olevat pöllöt. 

 

Kun käyttäjä valitsee tietyn eläimen, avautuu laitteen ruudulle yksittäisen 

eläimen tietosivu (Kuva 10). Tällä sivulla on eläimestä tarkempaa tietoa 

sen mitoista, esiintymispaikoista yms. 

 

 

KUVA 10. Yksittäisen eläimen tietosivu. 
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Tämän näkymän kuvat ja tiedot haetaan ulkoisesta tietokannasta ja 

päivitetään näkymään heti, kun ne on ladattu palvelimelta. Tämän jälkeen 

tiedot kopioidaan paikalliseen tietokantaan. Tekemällä näin vältytään 

tilanteelta, jossa samat tiedot ladattaisiin aina uudestaan, kun näkymään 

palataan. Ensimmäisen kerran jälkeen tiedot haetaan paikallisesta 

tietokannasta. 

 

 

4.2.4 Käyttäjien kommentit 

 

Käyttäjien kommentit - sivulla näkyvät kaikki kommentit, joita sovelluksen 

käyttäjät ovat antaneet eläimelle. Listauksessa näkyy käyttäjän kuva, joka 

haetaan facebookista, käyttäjän nimi ja kommentti, jonka käyttäjä on 

eläimestä kirjoittanut. Tämä toteutettiin facebookin omalla SDK:lla, jonka 

avulla pääsimme kirjautumisen kautta käsiksi käyttäjän profiilikuvaan ja 

perustietoihin. Sovellus kysyy lupaa hyödyntää käyttäjän perustietoja ja 

niitä ei käytetä, jos käyttäjä kieltäytyy jakamasta tietojaan. 

 

Kommentointi vaatii kirjautumisen facebookin kautta. Kommentin 

yhteydessä näkyvä käyttäjän kuva ja nimi ehkäisee mielestämme 

mauttomien kommenttien ilmaantumista. 

 

 

4.2.5 Tietosivut 

 

Sovelluksesta löytyy myös lukuisia tietosivuja eläinpuistosta ja sen 

ympärillä olevista palveluista. Näiltä sivuilta näet seuraavat asiat: 

Eläinpuiston aukioloajat, hinnaston, läheisen hotellin palvelut, 

yhteystietoja, ravintolan tietoja jne. 
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Yhteystiedot ja ajo-ohjeet –sivulla (Kuva 11) kerrotaan lyhyesti 

eläinpuiston perustietoja. Samalta sivulta löytyvät myös muutaman muun 

läheisen palvelun perustiedot kuten Hotelli Mesikämmen, VR:n juna-asema 

ja Family Golf. 

 

 

KUVA 11. Yhteystiedot ja ajo-ohjeet sivu. 

 

 

Tietojen lajittelemiseen ja sommittelemiseen käytettiin jo hyväksi todettua 

listanäkymää. Eri solujen välissä olevat erottajaviivat selkeyttävät näkymää 

huomattavasti. 
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Näkymän alareunassa olevaa ”Navigoi perille” nappia painamalla sovellus 

avaa laitteen oman navigointi sovelluksen ja opastaa käyttäjän puistoon 

helposti ja vaivattomasti. 

Aukioloajat ja hinnasto – sivulta (Kuva 12) löytyvät eläinpuiston 

kausittaiset aukioloajat ja hinnastot. Näkymissä usein näkyvää ”Ähtäri Zoo 

40v.” logoa painamalla sovellus ohjaa käyttäjän eläinpuiston omille 

nettisivuille. 

 

 

 

KUVA 12. Aukioloajat ja hinnasto. 

 

Päänäkymässä näkyvää ”Ravintola” nappia painamalla sovellus avautuu 

ravintolan palveluita esittelevään näkymään (Kuva 13).  Näkymästä pystyy 

tarkastelemaan ravintolassa tarjottavia lounas- tai päivällisvaihtoehtoja. 
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Käyttäjä voi myös kätevästi katsoa mitä ravintolan À la carte listalta 

löytyy. 

 

 

 

 KUVA 13. Ravintola näkymä. 

 

 

Hotelli mesikämmenelle varatun napin takaa käyttäjä voi kätevästi varata 

huoneen hotellista soittamalla tai internetin välityksellä hotellin oman 

varausjärjestelmän kautta (Kuva 14). 

 

Painamalla nappia ”Varaa huone tästä soittamalla hotelli Mesikämmeneen” 

sovellus käskee puhelinta soittamaan hotellin varauspalveluun 

automaattisesti. 
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Huoneen voi kätevästi varata myös hotellin omasta varauspalvelusta 

painamalla nappia ”Varaa huone tästä siirtymällä hotellin 

varauspalveluun”. Sovellus käynnistää laitteen oman nettiselaimen ja ohjaa 

käyttäjän varauspalveluun automaattisesti. 

 

 

KUVA 14. Hotelli Mesikämmen - näkymä. 

 

 

Myös Ähtärin Eläinpuiston lähettyvillä oleviin hirvimökkeihin pystyy 

helposti tekemään varauksen soittamalla tai siirtymällä internetissä olevaan 

varauskalenteriin (Kuva 15). Samassa näkymässä esitellään mökit kuvilla 

ja listataan myös hinnastot eri ajankohtina.  
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KUVA 15. Hirvimökkien näkymä. 

 

 

Family Golf (Kuva 16) on Ähtärin Eläinpuiston lähellä sijaitseva, koko 

perheelle tarkoitettu golf elämys. Olitpa sitten aloitteleva golffaaja, 

ammattilainen tai ensimmäistä kertaa kokeilemassa golffausta Family Golf 

on oiva vaihtoehto ajanvietolle yksin tai porukalla. 

 

Family Golf näkymästä voit kätevästi varata peliajan tai tarkastella 

voimassa olevia hintoja. 
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KUVA 16. Family Golf:in näkymä. 

 

 

Kaikki yläpuolella olevat tietosivut hyödynsivät tekemiämme mukautettuja 

käyttöliittymäelementtejä kuten listanäkymiä, joihin saa lisättyä tekstin 

lisäksi kuvia. Näkymissä käytettiin myös itse tehtyjä tekstinäkymiä, joihin 

tekstin sai näkymään juuri sillä tavalla, millaisena se siihen haluttiin. 

 

Jokaisen näkymän yläreunassa on ns. lapsi-näkymä, mihin pystyy 

lisäämään vaihtuvat kuvat ja kuvatekstit.  
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5 POHDINTA 

 

Mielestäni mobiilisovelluksen tekeminen opinnäytetyönä oli kaikinpuolin 

kiinnostava aihe. Mobiiliohjelmointi on nykyään hyvin yleistä ja 

mobiilisovelluksia on kehitetty jo erittäin moneen käyttötarkoitukseen. 

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki mahdolliset ideat olisivat 

kulutettu loppuun. Uusi tekniikka ja uudet ratkaisut ohjelmistokehityksessä 

mahdollistavat jatkuvasti uusia innovaatioita. 

 

Ähtäri Zoo – sovelluksessa käytettiin tietokantoja, joka oli mielestäni hyvä 

asia, koska en ollut aikaisemmin joutunut käyttämään niitä kovinkaan 

paljon. Tästä projektista sain hyvät perustiedot tietokantojen käytöstä ja 

uskon, että seuraavalla kertaa niiden käyttö onkin jo paljon helpompaa. 

 

Minulla oli jo aikaisempaa kokemusta mobiiliohjelmointi projekteista, 

joten tämän projektin aloittaminen oli verrattaen helppoa. Projektin 

edetessä vastaan tuli paljonkin uusia asioita ja niiden opiskelu, ongelmien 

ratkominen ja siitä syntyvä onnistumisen tunne ovat niitä asioita, miksi 

tälle alalle aikoinaan hakeuduin. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen oli suhteellisen helppoa, koska kaikki 

sovellukseen liittyvä työ oli kirjoittamisen alkamisen aikaan jo tehty. 

Raportissa käytetyt tiedot olivat siis jo valmiina ja ainoa asia, joka rajoitti 

opinnäytetyön edistymistä oli vapaan ajan rajallisuus. 

 

Sovelluksen ja lähdekoodin omistaa Freeapps Oy ja tästä johtuen en 

julkaise lähdekoodia liitteeksi, viittaa tai käytä sitä suoraan esimerkkeinä 

tässä opinnäytetyössä. 
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