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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ohje Facebook-kilpailusovelluksen 

kehittämiseen. Ohjeen lisäksi työssä esitellään Facebookin ohjelmistokehittäjille 

tarjoamia palveluja ja työkaluja sekä ohjeen kirjoittamista.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Oulun seudun ammattikorkeakoulu, jonka 

kurssitarjontaan kuuluu valinninen, kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille 

avoin Facebook-sovelluskehitykseen sekä markkinointiin keskittyvä opintojakso. 

Opinnäytetyön tuloksena syntyvän ohjeen on tarkoitus helpottaa opintojakson 

suorittamista ja auttaa sen painottamista markkinointiin. Erityisesti ohje auttaa 

opiskelijoita, joilla on vähän ohjelmointiosaamista 

 

Ohjeen lisäksi opinnäytetyön ohessa syntyi Facebook-sovellus paikalliselle 

pienyrittäjälle. Yrittäjä halusi parantaa näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa ja 

otti yhteyttä Oulun seudun ammattikorkeakouluun tarjoten tehtävää sen 

opiskelijoille. Yrittäjällä oli jo valmiiksi mielessä sovelluksen 

perustoimintaperiaate, joten minun osakseni jäi toteutus ja ulkoasun suunnittelu. 

Opinnäytetyön tuloksena syntynyt ohje perustuu yrittäjälle tehtyyn sovellukseen, 

mutta siitä on poistettu kaikki yritystä koskevat tiedot sekä tiettyjä teknisiä 

ominaisuuksia on yksinkertaistettu.  

 

Opinnäytetyön ohjeen mukaan toteutettavassa sovelluksessa käytetään 

käyttäjille näkyvien sivujen tekoon HTML-kieltä (HyperText Markup Language). 

CSS- (Cascading Style Sheets) sekä JavaScript-tekniikoita käytetään sivujen 

ulkonäön ja toiminnallisuuksien muokkaamiseen. PHP-kieltä käytetään 

palvelimella tapahtuvien toimintojen hallintaan.  

 

Facebook on Googlen jälkeen maailman vierailluin verkkosivu ja samalla 

maailman suosituin sosiaalinen media. Facebookissa järjestettävät kilpailut 

yleistyvät jatkuvasti ja yhä useammat yritykset käyttävät niitä tavoittaakseen 
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uusia asiakkaita. Tästä syystä tarve Facebook-sovellusten kehittäjille kasvaa 

jatkuvasti. 
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2 FACEBOOK 

Facebook koostuu pääasiassa käyttäjien henkilökohtaisista aikajanoista, 

useiden käyttäjien muodostamista ryhmistä, erilaisten yritysten ja julkisten 

henkilöiden sivuista sekä käyttäjien tai sivujen luomista tapahtumista.  

 

Aikajanalla yksityiset käyttäjät voivat julkaista omia tilapäivityksiään, 

valokuviaan ja tietoa mielenkiinnonkohteistaan joko linkkien tai sovellusten 

avulla. Aikajana sisältää myös käyttäjän jakamat perustiedot itsestään kuten 

nimen, asuinpaikan, listan kavereista sekä opinto- ja työpaikoista. Aikajanasta 

voi myös lukea, mistä sivuista käyttäjä on tykännyt, mitä elokuvia tai kirjoja 

lukenut ja keiden artistien musiikkia käyttäjä kuuntelee. Aikajanan omistaja voi 

halutessaan jakaa päivityksiään, kuviaan ja perustietojaan julkisesti, kavereille 

ja niiden kavereille tai pelkästään omille kavereilleen. Käyttäjä voi myös jakaa 

omat kaverinsa erilaisiin alaryhmiin ja hallita mitä sisältöä jokainen alaryhmä 

näkee. (Facebook 2013a, hakupäivä 19.9.2013). 
 

Ryhmät koostuvat joukosta käyttäjiä, jotka haluavat pitää yhteyttä keskenään 

jakamalla ryhmän seinällä tietoa, kuvia sekä linkkejä aikajanan tapaan. Ryhmillä 

on kolme erilaista yksityisyysasetusta: avoin, suljettu sekä salainen. Avoimessa 

kaikki voivat nähdä ryhmän sekä sen seinälle lisätyn sisällön. Suljettu ryhmä 

taas on näkyvillä kaikille, mutta vain sen jäsenet näkevät mitä sisältöä 

ryhmässä on. Salaista ryhmää ei löydy haku-toiminnolla eikä siihen voi lähettää 

itse liittymispyyntöä, vaan nykyisen jäsenen tai ylläpitäjän täytyy lisätä uudet 

jäsenet ryhmään. Ryhmien luojat sekä ylläpitäjät voivat hallinnoidan ryhmiin 

lisättyä sisältöä sekä lisätä tai poistaa jäseniä. Yleisimpiä ryhmiä ovat 

esimerkiksi osta/myy/vaihda-ryhmät sekä erilaiset opiskelu- ja harrastusryhmät. 

(Facebook 2013b, hakupäivä 19.9.2013.) 

 

Sivut on tarkoitettu julkisuuden henkilöiden, yritysten sekä tuotemerkkien 

käyttöön. Niiden avulla henkilöt ja brändien edustajat voivat pysyä yhteydessä 

sivuista tykänneisiin käyttäjiin. Kaikki sivuilla julkaistava materiaali näkyy 
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suoraan siitä tykänneiden käyttäjien etusivulla ja on julkista. Sivujen ylläpidosta 

vastaavat käyttäjät, jotka hallinnoivat omaa tiliään käyttäen sivujen asetuksia 

eikä sivuilla itsellään ole omia sisäänkirjautumistunnuksia. Sivuille voidaan 

myös liittää erilaisia kolmannen osapuolen kehittämiä sovelluksia, joiden avulla 

sivun omistaja voi olla yhteydessä käyttäjiin Facebookin perusominaisuuksia 

laajemmin. (Facebook 2013c, hakupäivä 19.9.2013.) 

 

Yksityiset käyttäjät tai sivut voivat luoda tapahtumia, joille voidaan antaa 

päivämäärä, alkamis- ja loppumisaika, paikka sekä kuvaus. Tapahtumat voivat 

olla julkisia, avoimia vain kutsutuille, vain kutsutuille ja heidän ystävilleen tai 

vain jonkun tietyn ryhmän jäsenille. Tapahtumien ylläpitäjät voivat muokata 

myös ketkä näkevät tapahtumaan kutsutut ja kutsuun vastanneet ihmiset. 

(Facebook 2013d, hakupäivä 19.9.2013.) 

 

Facebook tukee myös kolmansien osapuolien tekemiä sovelluksia, joita voidaan 

käyttää joko suoraan sovelluksen omasta uniikista osoitteesta tai ne voidaan 

linkittää yrityksen, organisaation tai julkisuuden henkilön sivulle. Sovelluksien 

avulla käyttäjät voivat jakaa tietoa kuuntelemastaan musiikista, lukemistaan 

kirjoista tai vain pelata erilaisia selainpohjaisia pelejä. Sovellukset sijaitsevat 

kehittäjien omilla palvelimilla eikä Facebook voi vaikuttaa suoraan niiden 

sisältöön tai toimintaan. Käyttäjien on kuitenkin annettava sovelluksille erikseen 

lupa niiden suorittamiin toimiin Facebookin sisällä. (Facebook 2013e, hakupäivä 

19.9.2013.) Tässä opinnäytetyössä käsitellään yrittäjän käyttöön tehtävää 

kilpailusovellusta, jonka avulla yrittäjä rohkaisee asiakkaitaan tykkäämään 

yrityksen Facebook-sivusta.  
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3 FACEBOOK SOVELLUSKEHITTÄJILLE 

 

Facebook tarjoaa sovelluskehittäjille useita palveluja, joilla he voivat yhdistää 

Facebookin sosiaalisen puolen sovelluksiinsa. Työkalujen avulla yritykset voivat 

yhdistää sovelluksensa Facebookiin ja lisätä sen näkyvyyttä ja mainosarvoa.  

Esimerkkejä näistä työkaluista ovat Social Pluginit, ohjelmointirajapinta, maksut, 

sovelluskeskus sekä Facebook-login.  

 

Social Pluginit antavat kehittäjien liittää sivunsa ja sovelluksensa Facebookin 

ulkopuolelle esimerkiksi tykkää-, seuraa-, jaa- sekä muiden painikkeiden avulla. 

Facebook ohjelmointirajapinnan avulla kehittäjät voivat luoda syvästi 

Facebookiin integroituja sovelluksia, jotka voivat käyttää esimerkiksi 

Facebookin keskusteluominaisuutta tai seurata ja analysoida jonkin tietyn 

asiasanan käyttöä Facebookin julkisissa tilapäivityksissä ja kommenteissa. 

Maksut on työkalu, joka käsittelee turvallisesti mikromaksuja Facebook-peleissä 

ja –sovelluksissa. Sovelluskeskuksen avulla kehittäjät voivat taas hallinnoida 

sovellusten tärkeitä Facebookiin liittyviä tietoja kuten sovelluksen 

toimintaympäristöä ja nimeä Facebookissa. Facebook Login –työkalulla sivustot 

voivat antaa käyttäjien kirjautua sisään Facebook-tunnuksia käyttäen sen 

sijaan, että sivustolle täytyisi tehdä omat erilliset tunnukset. 

 

Facebook tarjoaa myös ohjelmistonkehitystyökalut iOS- ja Android-

käyttöjärjestelmille, JavaScript- ja PHP-kielille sekä tuen Unity-

pelinkehitystyökalulle. Yhteistyökumppanien kuten Corona Labs, Kinvey ja 

Outercurve kanssa Facebook tarjoaa myös ohjelmistonkehitystyökaluja muille 

kielille Facebook-sovelluskehitystä varten. Kolmansien osapuolien avulla 

tuettuja ohjelmistonkehitystyökaluja ovat esimerkiksi C#-, HTML5- ja Lua-

ohjelmointikielille. (Facebook developers 2013a, hakupäivä 19.9.2013.)  
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Facebook Login-työkalua käyttävät sovellukset saavat jo ennen oikeuksien 

antamista signed_request parametrin, joka sisältää hieman tietoa käyttäjästä. 

Signed_request sisältää muun muassa tiedon, onko käyttäjä tykännyt 

signed_requestia pyytävästä Facebook sivusta.  

(Facebook developers 2013b, hakupäivä 19.9.2013.) 
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4 OPPAAN KIRJOITTAMINEN 

Nykäsen (2002, 9) mukaan tekstin sanoman saa sitä varmemmin perille, mitä 

paremmin siitä löytyy seuraavia piirteitä: kirjoituksella on looginen juoni, 

asiasisällön täytyy olla riittävä ja monipuolinen, mutta riittävän rajattu, 

kirjoituksen täytyy olla johdonmukaista, tekstin selkeää ja helppotajuista. 

Tekstin tulee olla kieliopillisesti oikein kirjoitettua, sillä täytyy olla helppolukuinen 

ulkoasu, joka mahdollistaa myös silmäilyn sekä kirjoituksen rakenteen ja 

ulkoasun ja tyylin täytyvät sopia tekstille valittuun mediaan.  

 

Käyttöohjeen tarkoitus on ohjata lukijaa tuotteen – esimerkiksi laitteen 
laitejärjestelmän tai palvelun – turvalliseen, tehokkaaseen taloudelliseen ja 
miellyttävään käyttöön. Hyvä käyttöohje auttaa myös ymmärtämään tuotteen 
toimintaperiaatteen, jolloin käyttäjä voi itse päättelemällä oivaltaa miten tulee 
toimia niissä tilanteissa, joita ohje ei ehkä lainkaan mainitse. (Nykänen 2002, 
50.) 
 
Käyttöohjeet on hyvä laatia käyttäjän näkökulmasta ja sen rakenteen tulee olla 

niin selkeä ja looginen, että käyttäjä voi nopeasti ja vaivattomasti tarkistaa siitä 

käyttöön liittyviä pieniä yksityiskohtia. Ohje tulisi kirjoittaa selkeästi, 

yksiselitteisesti ja myönteisessä sävyssä. Lukijaa tulisi puhutella ja käyttää 

käskymuotoja. Myös kuvien tulisi olla selkeitä ja rajattuja oleelliseen tietoon.  

(Nykänen 2002, 50-52.) 

 

Ammattislangin ja ammattitermien välinen raja ei ole selvä, eikä niitä ole aina 

helppo erottaa toisistaan. Slangi voi kuitenkin tehdä tekstistä ulkopuoliselle 

vaikealukuista. Slangin käyttö laajemmalle yleisölle, jossa kaikki eivät omaa 

samanlaista tiedollista taustaa kuin kirjoittaja, on riski. Pahimmillaan se voi 

johtaa siihen, että viesti ei mene perille ollenkaan. (Nykänen 2002, 146.) 
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5 OHJE 

Liitteenä oleva ohje on kirjoitettu englannin kielellä, jotta sitä voidaan käyttää 

myös kansainvälisissä koulutusohjelmissa. Siinä käydään läpi vaiheittain 

sovelluksen vaatimat resurssit, sovelluksen luominen Facebookin 

sovelluskehitysalustalle sekä sen ohjelmointi. 

 

Ennen oppaan kirjoittamista tein paikalliselle taksiyrittäjälle vastaavanlaisen 

kilpailusovelluksen toimimaan oppaan pohjana. Yrittäjällä oli toiveena 

yksinkertainen kilpailu, jossa käyttäjä syöttää tietonsa lomakkeelle, joka 

lähetetään sähköpostilla yrittäjän sähköpostiin. Sovellusta tehdessä ongelmaksi 

muodostui kuitenkin yrittäjän oman webhotellin palvelupaketti, joka ei ollut 

riittävä Facebook-sovelluksen ajamiseen siitä puuttuvan salatun yhteyden 

vuoksi. Ongelma ratkaistiin hajauttamalla sovellukseen tarvittavat tiedostot 

useammalle palvelimelle ja lähettäen tietoa tarvittaessa AJAX-tekniikalla 

(Asynchronous JavaScript and XML) toiselle palvelimelle normaalin toiminnan 

taustalla.   

 

Ohjeen ensimmäinen luku, Introduction, sisältää ennen sovelluksen alustamista 

ja ohjelmointia vaadittavat resurssit sekä kuvauksen ohjelmoitavan sovelluksen 

toiminnasta. Siinä kerrotaan myös lyhyesti Facebookista alustana.  

 

Toisessa luvussa ohjeistetaan rekisteröitymään Facebookin 

sovelluskehitysalustalle ja käydään läpi sovelluksen alustaminen. Näiden lisäksi 

se sisältää sovelluksen toiminnalle olennaiset perusasetukset. 

 

Kolmas luku sisältää itse ohjelmoinnin. Siinä käydään vaihe-vaiheelta läpi eri 

tiedostot ja toimintaperiaatteet, jotka sovelluksen toiminnasta tulee tietää 

aloittaen ensin PHP- ja HTML-pohjaisista sivuista ja siirtyen lopuksi tyylit 

määrittelevään CSS-tiedostoon.  
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6 TULOKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ohje Facebook-kilpailusovelluksen 

kehittämiseen. Ohjeen tarkoituksena oli helpottaa Facebook-

sovelluskehitykseen ja markkinointiin keskittyvän opintojakson suorittamista ja 

vähentää siinä tarvittavan ohjelmointiopetuksen määrää. Menetelmäksi valittiin 

ensin ohjeen tarvetta vastaavan sovelluksen tekeminen toimeksiantajalle ja 

sitten ohjeen kirjoittaminen sen kehitystä seuraten. Sovellus on ollut käytössä 

noin vuoden ja sen pohjalta kirjoitettu opas on valmis. 

 

Työn tuloksena tuotettu opas pohjautuu valmiiseen ja jo käytössä olevaan 

sovellukseen, joten sen voidaan olettaa olevan siten teknisesti oikein ja toimiva. 

Aikataulun puolesta yrittäjälle tehty sovellus valmistui etuajassa ja sen 

toimeksiantaja oli tyytyväinen lopputulokseen. Sovellusta on myös päivitetty 

opinnäytetyöprosessin aikana vastaamaan yrittäjän muuttuneita tarpeita. Itse 

opas ja opinnäytetyö taas eivät valmistuneet tavoiteaikaan mennessä, vaan 

niiden valmistuminen myöhästyi lähes vuodella tarkoitetusta.  

 

Ennen ohjeen käyttöä on hyvä varmistaa, että ohjeen ensimmäisessä luvussa 

luetellut perusasiat ja resurssit (kuten salattu yhteys ja PHP-mail funktion tuki) 

ovat saatavilla, sillä ilman niitä ohjetta ei voi seurata. Ohjetta käyttävien 

opiskelijoiden on myös tarpeellista osata ainakin välttävästi englantia, sillä ohje 

on kirjoitettu englanninkielellä. Myös perustiedot ohjelmoinnista tai koodieditori 

ovat hyödyllisiä työkaluja, koska ohjeessa oleva koodi on kuvamuodossa eli sen 

joutuu kirjoittamaan itse uudelleen. Heikomman ohjelmointitaustan omaavilla 

opiskelijoilla virheistä huomauttava koodieditori vähentää turhaa tarvetta 

kirjoitusvirheistä tai unohtuneista tageista johtuvien vikojen selvittelyyn.  

 

Facebookissa voi olla käytännössä rajaton määrä erilaisia kilpailu- ja muita 

sovelluksia, joten ohjeet muunkin tyyppisiin sovelluksiin ovat varmasti 

tulevaisuudessa hyödyksi opintojakson kannalta. Esimerkiksi liitteenä olevassa 

ohjeessa ei käsitellä lainkaan Facebook-liitännäisiä lukuun ottamatta ystävien 
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kutsumista. Sovellukset ja sivut, joilla on kommentointikenttiä, tykkää-nappeja 

tai muita yleisiä sovelluksissa ja verkkosivuilla käytettäviä liitännäisiä olisivat 

hyviä aiheita uusille oppaille.  

 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin keskittyvän 

markkinointisuunnitelman tekoon keskittyvä ohje olisi taas varmasti hyödyllinen 

ohjelmointiin painottunutta koulutusohjelmaa opiskeleville opiskelijoille. 

Tietojenkäsittelyn opiskelijan näkökulmasta se on monesti kurssin vaikein 

osuus. 

 

Vastaavanlaista työtä tehdessä kannattaa tehdä itselleen järkevä aikataulu ja 

tehdä työtä sen mukaan. Facebook on jatkuvasti muuttuva alusta, jonka 

ohjelmointikäytännöt ja toiminnot muuttuvat jatkuvasti eikä liian pitkään tekeillä 

ollut projekti ole välttämättä enää valmistuessaan toimiva tai edes 

ajankohtainen. Paljon tekstiä sisältävän työn kieli on hyvä ottaa myös huomioon 

jo työn alkuvaiheessa. Esimerkiksi englanninkielisessä työssä koodissa olevat 

suomenkieliset luokkien nimet ja tekstit tuottavat paljon turhaa työtä prosessin 

loppuvaiheessa kun oppaassa näkyvän koodin sekä elementtien nimien tulee 

olla loogisia myös vieraskielisille lukijoille.  
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Introduction	  

	  

Facebook	  offers	  different	  ways	  to	  share	  information	  to	  large	  audiences	  to	  suit	  

the	  needs	  of	  different	  types	  of	  users.	  The	  main	  types	  are:	  timelines,	  pages,	  groups	  

and	  events.	  Timelines	  are	  the	  personal	  pages	  of	  individual	  people;	  usually	  the	  

content	  is	  mainly	  visible	  just	  for	  the	  owner’s	  friends.	  Pages	  are	  created	  for	  public	  

figures	  such	  as	  politicians	  or	  celebrities,	  and	  companies	  or	  products.	  All	  content	  

posted	  on	  pages	  is	  publicly	  available	  to	  everyone.	  	  Groups	  are	  meant	  to	  gather	  

people	  with	  common	  interest	  such	  as	  sports	  or	  TV	  and	  they	  can	  have	  three	  

different	  publicity	  settings:	  open	  (everyone	  can	  join	  them,	  see	  what’s	  written	  and	  

who	  is	  a	  part	  of	  the	  group),	  closed	  (everyone	  can	  see	  the	  people	  in	  the	  group,	  but	  

they	  must	  be	  accepted	  in	  to	  the	  group	  before	  they	  can	  see	  or	  post	  content)	  and	  

secret	  (secret	  groups	  aren’t	  visible	  in	  searches	  nor	  can	  users	  see	  them	  unless	  

they’re	  invited	  by	  an	  existing	  member).	  	  Events	  are	  a	  bit	  like	  groups	  except	  that	  

they	  have	  a	  start	  and	  an	  end	  date	  and	  time.	  Their	  visibility	  settings	  can	  be	  set	  to	  

public,	  friends	  of	  people	  invited	  or	  to	  invite-‐only.	  	  Page-‐tab	  applications	  are	  only	  

available	  on	  pages.	  	  

	  

	  
	  

This	  guide	  will	  give	  you	  step-‐by-‐step	  instructions	  on	  how	  to	  create	  a	  simple	  like-‐

gated	  page-‐tab	  application,	  like	  pictured	  above,	  for	  a	  Facebook	  page.	  The	  
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application	  allows	  users	  to	  submit	  their	  name,	  e-‐mail	  address	  and	  phone	  

number.	  The	  information	  will	  then	  be	  sent	  to	  the	  page-‐owner’s	  e-‐mail	  address.	  	  

	  

This	  guide	  is	  split	  into	  two	  sections:	  the	  first	  one	  goes	  through	  registering	  to	  the	  

Facebook	  developer	  platform	  and	  filling	  out	  the	  information	  needed	  for	  the	  

application.	  The	  second	  part	  talks	  about	  programming	  the	  actual	  application.	  	  

	  

This	  guide	  will	  not	  include	  instructions	  on	  how	  to	  create	  your	  own	  page.	  The	  

process	  is	  very	  simple	  and	  well	  documented	  on	  

https://www.facebook.com/pages/create/	  	  

	  

Before	  starting	  with	  the	  process	  it’s	  good	  to	  make	  sure	  you	  have	  access	  to	  the	  

following	  prerequisites:	  

• A	  web	  host	  with	  secure	  connection:	  Since	  October	  2011	  Facebook	  has	  

required	  applications	  to	  have	  secure	  URLs	  (https)	  for	  the	  canvas	  content.	  

If	  there’s	  no	  such	  thing	  available,	  you	  may	  run	  the	  application	  on	  Heroku,	  

which	  provides	  free	  hosting	  for	  Facebook	  applications.	  Heroku	  uses	  git	  

version	  control	  system	  and	  we	  won’t	  be	  delving	  into	  that	  in	  this	  guide.	  

However	  if	  you	  choose	  to	  use	  Heroku,	  there	  are	  well-‐written	  instructions	  

on	  how	  to	  use	  it	  on	  any	  OS	  in	  the	  documentation.	  	  

• Web	  server	  running	  PHP	  4	  or	  higher	  with	  the	  mail()-‐function	  enabled:	  

The	  application	  sends	  an	  e-‐mail	  to	  your	  e-‐mail	  using	  PHP’s	  mail()-‐

function	  so	  it’s	  a	  must-‐have.	  	  

• A	  mobile	  phone:	  	  Facebook	  developer	  platform	  requires	  verification	  by	  a	  

code	  sent	  via	  an	  SMS	  message	  to	  your	  phone.	  
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Registering	  to	  the	  Facebook	  developer	  platform	  and	  filling	  out	  the	  basic	  

information	  

	  

	  

Before	  you	  can	  do	  any	  developing	  on	  Facebook,	  you	  have	  to	  register	  on	  

Facebook’s	  very	  own	  developer	  platform.	  The	  platform	  not	  only	  gives	  you	  an	  

access	  to	  creating	  your	  own	  application,	  but	  also	  an	  extensive	  documentation	  on	  

different	  scripts	  and	  programming	  methods	  used	  within	  Facebook.	  	  

	  

First	  navigate	  over	  to	  https://developers.facebook.com/	  and	  hit	  the	  “Register	  

now”	  button	  on	  the	  top-‐right	  and	  go	  through	  the	  required	  steps	  in	  the	  

registration	  process	  (Note:	  this	  is	  where	  you	  need	  to	  have	  your	  mobile	  phone	  

nearby	  to	  verify	  your	  identity).	  

	  

	  
	  

	  

Once	  registered	  click	  the	  “Apps”	  link	  in	  the	  menu	  ribbon	  at	  the	  top	  of	  the	  page.	  	  

Then	  continue	  to	  “Create	  New	  App”.	  
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The	  Following	  dialog-‐box	  pops	  up:	  	  

	  

	  
	  

Fill	  in	  the	  application’s	  name	  and	  namespace.	  The	  namespace	  decides	  the	  URL	  

for	  your	  application	  as	  well	  as	  how	  it	  is	  referenced	  in	  Facebook’s	  Open	  Graph.	  

For	  instance,	  the	  example	  application	  could	  be	  found	  under	  the	  URL	  

http://apps.facebook.com/generic__app.	  	  

After	  you	  have	  filled	  in	  the	  initial	  pop-‐up	  window,	  hit	  continue	  and	  you’ll	  see	  the	  

more	  advanced	  settings	  for	  you	  application:	  	  
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Next	  step	  is	  to	  fill	  out	  the	  form	  pictured	  on	  the	  previous	  page:	  

• Your	  contact	  e-‐mail	  address.	  Don’t	  worry,	  you	  won’t	  receive	  a	  lot	  of	  

messages.	  

• App	  domain:	  this	  is	  where	  your	  application	  will	  operate.	  For	  example,	  if	  

the	  application	  itself	  is	  located	  in	  www.example.org/foo/,	  the	  domain	  is	  

www.example.org.	  

• Website	  with	  Facebook	  Login:	  	  

o Site	  URL:	  	  this	  is	  the	  URL	  where	  people	  who	  receive	  an	  app	  request	  

and	  follow	  it	  will	  be	  redirected.	  In	  this	  case,	  it	  should	  be	  the	  

directory	  the	  application	  files	  are	  located	  in,	  

www.example.org/foo/	  for	  instance.	  

• Page	  Tab:	  

o Page	  Tab	  Name:	  the	  name	  of	  the	  page	  tab	  visible	  to	  users.	  

o Page	  Tab	  URL:	  the	  URL	  to	  your	  application.	  For	  example:	  

http://www.example.org/foo/app.php.	  

o Secure	  Page	  Tab	  URL:	  the	  secure	  URL	  to	  your	  application.	  Same	  as	  

above,	  but	  with	  https://	  instead	  of	  http://.	  

o Page	  Tab	  Image:	  the	  logo	  visible	  for	  your	  application	  on	  the	  page.	  	  

o Page	  Tab	  Width:	  how	  wide	  your	  application	  will	  be.	  For	  this	  

application,	  the	  520px	  wide	  tab	  should	  be	  selected.	  

	  

When	  you	  have	  filled-‐out	  the	  information	  hit	  “save”	  and	  head	  to	  

https://developers.facebook.com/apps/.	  You	  should	  see	  basic	  info	  about	  your	  

application,	  including	  the	  App	  ID,	  in	  the	  middle	  of	  the	  page.	  
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Write	  that	  down	  and	  fire	  up	  your	  favourite	  programming	  tool.	  

	  

Programming	  the	  application	  

	  

The	  main	  file	  

	  

Start	  by	  creating	  a	  PHP-‐file	  that’s	  NOT	  the	  index	  file	  (for	  example	  app.php).	  In	  

the	  beginning	  of	  the	  file	  before	  anything	  else	  add	  the	  following	  code:	  
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The	  code	  requests	  a	  JSON-‐string	  from	  Facebook	  labeled	  signed_request.	  The	  

signed_request	  returns	  the	  ‘liked’	  status	  of	  the	  current	  page.	  If	  the	  logged	  in	  user	  

has	  liked	  the	  page,	  the	  variable	  $has_liked	  is	  set	  to	  ‘1’	  and	  if	  the	  user	  has	  not	  liked	  

the	  page,	  the	  variable	  is	  set	  to	  ‘0’.	  

	  

Next	  add	  the	  PHP	  code:	  

	  

	  
	  

This	  marks	  the	  beginning	  of	  the	  code	  meant	  for	  people	  who	  like	  the	  page.	  

	  

Then	  it’s	  time	  to	  start	  with	  the	  HTML	  content:	  

	  

	  
	  

The	  head-‐element	  above	  contains	  link	  to	  the	  style	  sheet	  used	  as	  well	  as	  link	  to	  

the	  latest	  version	  of	  the	  jQuery	  library	  and	  the	  page	  title.	  However,	  the	  title	  will	  

not	  be	  visible	  when	  using	  the	  application	  on	  Facebook.	  	  

	  

After	  the	  head	  element	  it’s	  time	  to	  tackle	  the	  actual	  content	  visible	  to	  the	  user.	  In	  

the	  example	  below,	  there’s	  the	  company’s	  name	  and	  a	  few	  lines	  of	  text	  aligned	  to	  

the	  center	  of	  the	  page,	  a	  form	  with	  fields	  for	  the	  required	  contact	  information	  

and	  a	  button	  used	  to	  invite	  friends	  to	  use	  the	  application.	  
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With	  the	  visible	  content	  for	  people	  liking	  the	  page	  done,	  it’s	  turn	  to	  add	  some	  

basic	  JavaScript	  checks	  to	  make	  sure	  people	  have	  filled	  the	  form	  properly	  before	  

submitting:	  	  
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The	  above	  JavaScript	  	  establishes	  4	  variables:	  	  

	  

• Name:	  the	  content	  of	  “var_name”	  field	  

• Email:	  the	  content	  of	  “email”	  field	  

• Ampersat:	  the	  index	  position	  of	  “@”	  in	  the	  variable	  “email”.	  If	  there	  is	  no	  

@-‐character,	  the	  value	  is	  set	  to	  “-‐1”	  

• Dot:	  the	  index	  position	  of	  “.”	  In	  the	  last	  7	  characters	  of	  “email”	  variable.	  If	  

there	  is	  none,	  the	  value	  is	  set	  to	  “-‐1”	  

	  

First	  the	  script	  checks	  that	  neither	  “name”	  nor	  “email”	  variables	  are	  totally	  

empty.	  If	  either	  of	  them	  has	  no	  text,	  an	  alert	  window	  reminding	  the	  user	  to	  “Fill	  

out	  all	  the	  required	  fields!”	  will	  pop	  up.	  Next	  it	  checks	  that	  the	  “email”	  variable	  

has	  a	  @-‐sign	  somewhere	  in	  it,	  and	  that	  there’s	  a	  dot	  within	  the	  last	  7	  characters.	  

If	  there’s	  no	  @	  or	  a	  dot,	  the	  user	  is	  prompted	  to	  check	  their	  e-‐mail	  address.	  Then,	  

if	  the	  form	  seems	  properly	  filled,	  it	  will	  be	  submitted.	  

	  

Next	  up:	  Facebook	  functionalities	  
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The	  first	  two	  rows	  are	  basic	  Facebook	  connectivity	  code	  that	  should	  be	  just	  

copied	  without	  modifying	  them	  at	  all.	  FB.init	  function	  initializes	  the	  JavaScript	  

SDK	  for	  your	  application.	  The	  next	  function,	  

sendRequestViaMUltiFriendSelector(),	  opens	  up	  the	  dialog	  box	  from	  which	  you	  

can	  select	  friends	  to	  invite	  to	  use	  the	  application.	  There	  are	  two	  fields	  you	  can	  or	  

should	  modify	  here:	  	  

• appId:	  paste	  your	  appID	  here	  between	  single	  quotation	  marks	  

• message:	  the	  message	  people	  invited	  to	  use	  the	  application	  see,	  again	  

between	  single	  quotation	  marks	  

	  

And	  finally	  you	  need	  to	  close	  the	  body-‐	  and	  html-‐tags	  for	  the	  likers’	  page,	  add	  a	  

snippet	  of	  PHP-‐code	  and	  the	  content	  visible	  for	  people	  who	  haven’t	  liked	  the	  

page	  yet.	  	  
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In	  the	  above	  example,	  there	  is	  no	  functionality	  for	  non-‐likers	  so	  it	  only	  includes	  

background	  graphics	  that	  suggest	  they	  should	  like	  the	  page	  to	  see	  more.	  	  

	  

PHP-‐file	  with	  the	  mail	  function	  

	  

With	  the	  main	  registration	  form	  done;	  next	  it’s	  time	  to	  build	  the	  actual	  

functionality	  that	  sends	  an	  email	  to	  your	  email	  address	  with	  the	  participant’s	  

information	  in	  it.	  	  

	  

Start	  by	  creating	  another	  empty	  PHP-‐file	  and	  adding	  the	  following	  code	  at	  the	  

beginning:	  	  

	  
The	  code	  snippet	  first	  strips	  the	  content	  of	  the	  input	  fields	  of	  possibly	  harmful	  

tags	  and	  then	  saves	  them	  to	  variables.	  Then	  it	  defines	  other	  variables	  needed	  for	  

the	  email	  function	  to	  operate:	  

• $to:	  this	  the	  address	  the	  email	  will	  be	  sent	  to	  (yours	  for	  example)	  

• $subject:	  is	  the	  text	  visible	  on	  the	  email’s	  subject	  line	  

• $message:	  the	  body	  of	  the	  email	  message	  sent	  
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• $from:	  the	  address	  the	  email	  will	  visibly	  be	  sent	  from	  (Using	  the	  

established	  $email	  variable	  for	  this	  field	  means	  it	  will	  appear	  as	  if	  the	  

email	  comes	  from	  the	  submitter’s	  own	  email	  address).	  	  

	  

With	  the	  PHP-‐part	  complete,	  it’s	  time	  to	  again	  focus	  on	  what	  the	  user	  sees.	  The	  

page	  includes	  just	  a	  simple	  thank	  you	  message	  and	  a	  suggestion	  to	  invite	  more	  

friends	  to	  use	  the	  application	  to	  increase	  the	  visibility:	  	  

	  	  
	  

And	  again,	  since	  it’s	  using	  Facebook’s	  sendRequestViaMultiFriendSelector-‐

function,	  the	  compulsory	  Facebook-‐code	  must	  be	  included:	  
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The	  CSS	  

	  

The	  application	  has	  few	  elements	  and	  therefor	  the	  CSS	  file	  includes	  few	  

definitions.	  You	  should	  modify	  the	  element	  positions	  and	  sizes	  according	  to	  your	  

own	  needs	  and	  background	  images,	  but	  here	  are	  the	  values	  to	  make	  arrange	  the	  

fields	  the	  way	  shown	  in	  the	  example:	  
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Last	  step	  

	  

With	  all	  the	  coding	  done,	  just	  upload	  the	  files	  to	  your	  server	  and	  check	  that	  all	  

the	  URLs	  you	  have	  on	  your	  application	  settings	  are	  in	  order.	  Now	  you	  just	  need	  

to	  actually	  add	  the	  application	  tab	  to	  your	  page.	  This	  is	  done	  by	  copy-‐pasting	  the	  

following	  URL	  to	  your	  browser	  address	  bar,	  replacing	  a	  few	  things	  and	  hitting	  

“GO”.	  
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http://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=YOUR_APP_ID&next=Y

OUR_URL	  

	  

The	  parts	  you	  need	  to	  replace	  are:	  

• YOUR_APP_ID:	  paste	  your	  application	  ID	  here	  

• YOUR_URL:	  replace	  this	  part	  with	  the	  URL	  to	  your	  application.	  For	  

instance:	  https://apps.facebook.com/foobar/	  

	  

So	  the	  final	  URL	  you	  should	  get	  could	  look	  something	  like:	  

http://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=123456678&next=https://a

pps.facebook.com/foobar/	  

	  

And	  that’s	  it!	  Now	  a	  dialog	  should	  pop-‐up	  asking	  if	  you	  want	  to	  add	  the	  

application	  tab	  to	  your	  page.	  Just	  confirm	  that	  and	  you’re	  all	  done!	  	  

Sources	  

	  

Gotknowhow	  2012.	  How	  to	  Create	  a	  Facebook	  Like	  Gate?	  

http://www.gotknowhow.com/articles/how-‐to-‐create-‐a-‐facebook-‐like-‐gate.	  

	  

Facebook	  2013.	  Request	  Dialog.	  

https://developers.facebook.com/docs/reference/dialogs/requests/#frictionles

s_requests.	  	  	  

	  


