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sä ympäristössä. Järjestelmän määritteli rakennustekniikan koulutuspäällikkö 
Jouni Könönen kanssani pidetyssä palaverissa. Järjestelmä rakennettiin 
ASP.NET -pohjalle käyttäen C# -ohjelmointikieltä. Tietokannaksi valittiin Mic-
rosoft SQL Server Express. 

Opinnäytetyön tuloksena tuotettiin toimiva ja vaatimusten mukaisen opinnäyte-
töiden hallintajärjestelmän esittelyversio. 

Asiasanat: .NET Framework, ASP.NET, SQL, C# 



3 

Abstract 
Joonas Arola 
Thesis management system, 34 Pages 
Saimaa University of Applied Sciences 
Technology Lappeenranta 
Information Technology Degree Programme 
IT-services in Organisation 
Bachelor´s Thesis 2014 
Instructor: lecturer Mikko Huhtanen, Saimaa University of Applied Sciences 
 

The purpose of this thesis was to design and develop a demonstration system 
that aids in managing theses for both students and teachers. Students could 
apply for thesis subjects and teachers could review the applications and man-
age the existing Theses in easy to use and understand environment. 

The system was defined by degree programme manager Jouni Könönen in a 
meeting with me. The system was built upon ASP.NET using C# as coding lan-
guage. For database Microsoft's SQL Server Express was chosen. 

The result of this thesis is a demonstration version of a thesis management sys-
tem. 

 

Keywords: NET Framework, ASP.NET, SQL, C# 



4 

Sisällys 

 
Käsitteet .............................................................................................................. 5 
1 Johdanto .......................................................................................................... 6 
2 Käytetyt tekniikat .............................................................................................. 6 

2.1 C# -ohjelmointikieli .................................................................................... 6 
2.2 .NET Framework ....................................................................................... 7 

2.2.1 .NET Frameworkin konsepti ................................................................ 8 
2.2.2 .Net Frameworkin arkkitehtuuri ........................................................... 9 

2.3 ASP.NET ................................................................................................. 11 
2.4 Structured Query Language .................................................................... 11 

2.4.1 SQL:n historiaa ................................................................................. 11 
2.4.2 SQL:n syntaksi .................................................................................. 12 
2.4.3 SQL:n murteet .................................................................................. 13 

2.5 Relaatiotietokanta .................................................................................... 13 
2.6 Cascading Style Sheet ............................................................................ 14 

3 Työvälineet..................................................................................................... 15 
3.1 SQL Server Management Studio ............................................................. 15 
3.2 Visual Studio Express 2013 For Web ...................................................... 15 

3.2.1 Integrated Development Environment............................................... 15 
3.2.2 IntelliSense ....................................................................................... 16 
3.3 Website Administration Tool ................................................................ 18 

4 Projektin kulku ................................................................................................ 18 
4.1 Projektin aloitus ....................................................................................... 18 
4.2 Lisämäärittelyt ......................................................................................... 19 
4.3 Tietokanta ................................................................................................ 20 
4.4 Sivuston rakenne ..................................................................................... 21 

4.4.1 Web.config -tiedosto ......................................................................... 21 
4.4.2 Sisäänkirjautumissivu ....................................................................... 22 
4.4.3 Kantasivu .......................................................................................... 22 
4.4.4 Etusivu .............................................................................................. 23 
4.4.5 Opinnäytetyön hakeminen ................................................................ 24 
4.4.6 Opinnäytetyön tilanne -sivu ............................................................... 25 
4.4.7 Käyttäjänluonti .................................................................................. 26 
4.4.8 Käyttäjienhallinta ............................................................................... 27 
4.4.9 Hakemusten käsittely ........................................................................ 28 
4.4.10 Opinnäytetöiden selaus .................................................................. 29 

4.5 Sivuston tietoturva ................................................................................... 30 
4.5.1 Auktorisointi ...................................................................................... 30 
4.5.2 Validointi ........................................................................................... 30 
4.5.3 SQL-injektio ...................................................................................... 31 

5 Pohdinta ......................................................................................................... 31 
Lähteet .............................................................................................................. 34 
 
  



5 

Käsitteet 

Microsoft Microsoft Corporation on yksi maailman suurimmista 
tietotekniikkayhtiöistä. 

Excel  Microsoftin kehittämä laskentataulukko-ohjelmisto. 

SoleOPS Saimaan ammattikorkeakoulun opetuksen- ja työajan-
suunnittelujärjestelmä. 

C#  Microsoftin kehittämä ohjelmointikieli. 

ECMA  Tietotekniikkaan keskittynyt standardisointijärjestö. 

ISO/IEC Kahden standardisointijärjestön yhteenliittymä, joka 
keskittyy tietotekniikan standardisointiin. 

C Dennis Ritchien kehittämä ohjelmointikieli, C-
kieliperheen isä. 

C++ Bjarne Stroustrupin kehittämä C:hen pohjautuva ohjel-
mointikieli. 

.NET Framework Microsoftin kehittämä ohjelmointikehys. 

XML  Extensible Markup Language. 

Visual Basic Microsoftin kehittämä ohjelmointikieli. 

Visual J# .NET Microsoftin kehittämä Javaan pohjautuva ohjelmointi-
kieli. 

ASP.NET  Microsoftin kehittämä verkko-ohjelmointikehys. 

HTML  HyperText Markup Language. 

CSS  Cascadin Style Sheets. 

JavaScript  Prototyyppipohjainen skriptikieli. 

SQL  Structured Query Language. 

WSAT  Web Site Administration Tool. 

Windows 7  Microsoftin kehittämä käyttöjärjestelmä. 

Admin  Ylläpitäjä. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa opinnäytetöiden hakemista ja 

tarkastelua helpottavan järjestelmän esittelyversio. Määrittelyn on tehnyt koulu-

tuspäällikkö Jouni Könönen suullisesti minun kanssani. 

Nykyisessä opinnäytteiden kirjanpitojärjestelmässä kaikki tieto täytetään Excel-

taulukoihin manuaalisesti. Työ vaatii aikaa ja resursseja, sekä virheitä voi sat-

tua, sillä minkäänlaista virheentarkistusta ei taulukko-ohjelma pidä sisällään. 

Taulukot eivät ole esteettisesti kovin miellyttäviä sekä ne ovat pirstoutuneet 

useaan tiedostoon tehden etsimisestä ja yleiskuvan hahmottamisesta hankalaa. 

Näin ollen järjestelmän kehittämiselle uudelle tasolle on tarvetta. 

Koulutuspäällikkö Könönen toivoisi Saimaan ammattikorkeakoululle yhtenäistä 

järjestelmää opinnäytetöiden hallintaan ja hakemiseen, järjestelmän tulisi olla 

osa SoleOPSia, jotta opiskelijoiden ja opettajien opinnäytetöiden parissa tehty 

työ helpottuisi. 

2 Käytetyt tekniikat 

Tässä luvussa esitellään työssä käytettyjä tekniikoita. 

2.1 C# -ohjelmointikieli 

C# on yksinkertainen, moderni ja tyyppiturvallinen oliopohjainen ohjelmointikieli 

joka rakentuu .NET-ohjelmointikehyksen päälle. Kuvassa 1 nähdään ohjelmoin-

tikielen sijoittuminen arkkitehtuurissa. C#:n juuret ovat C-kieliperheessä, joten 

se on tuttu C:n, C++:n ja Javan ohjelmoijille. C# Noudattaa ECMA-344 ja 

ISO/IEC 23270 standardeja. (1.) 

Oliopohjaisena kielenä C# tukee kapseloinnin, perimisen ja monimuotoisuuden 

konsepteja. Kaikki muuttujat ja metodit ovat kapseloitu luokan sisään. Luokka 

voi periä yhdestä yläluokasta mutta se voi ilmentää kuinka montaa liittymää ta-

hansa. (2.) 



7 

 

Kuva 1. C# -kielen sijoittuminen arkkitehtuurinäkymässä. (MSDN: Introduction 

to the C# Language and the .NET Framework). 

2.2 .NET Framework 

.NET Framework on teknologia joka tukee nykyaikaisten ohjelmien ja XML 

Web-palveluiden rakentamista. .Net Framework on kehitetty täyttämään seu-

raavat tavoitteet: 

 Tarjoamaan johdonmukaisen oliopohjaisen ohjelmointiympäristön riip-

pumatta siitä onko objektin koodi tallennettu ja suoritettu paikallisesti, tal-

lennettu paikallisesti mutta jaettu Internetin välityksellä vaiko suoritettu 

etäisesti. 

 Tarjoamaan koodin suorittamiseen ympäristö, joka minimoi ohjelmiston 

käyttöönoton ja versioinnin konfliktit. 

 Tarjoamaan koodin suorittamiseen ympäristö, joka edistää koodin turval-

lista ajamista mukaan lukien koodin, jonka on luonut tuntematon tai kol-

mas osapuoli. 



8 

 Tarjoamaan koodin suorittamiseen ympäristö, joka eliminoi suorituson-

gelmia ennalta kirjoitetuissa tai ennalta tulkatuissa ympäristöissä. 

 Rakentamaan kommunikointi, joka pohjautuu alan standardeihin varmis-

taakseen, että .NET-pohjainen koodi voidaan yhdistää mihin tahansa 

muuhun koodiin. 

2.2.1 .NET Frameworkin konsepti 

.NET Framework rakentuu kahdesta keskeisestä osasta: Common Language 

Runtimesta (CLR) sekä .NET Framework-luokkakirjastosta. CLR on .NETin pe-

rusta. Sitä voidaan ajatella agenttina, joka hallinnoi koodia suoritusaikana ja 

tarjoaa ydinpalveluita kuten muistinhallintaa, säikeidenhallintaa sekä etäkäyttöä. 

Samalla se valvoo koodin tyyppiturvallisuutta ja muita koodin tarkkuusmuotoja, 

jotka edistävät turvallisuutta ja kestävyyttä. 

.NET-luokkakirjasto on kokoelma uudelleenkäytettäviä tyyppejä, jotka tiukasti 

integroituvat CLR:ään. Luokkakirjasto on oliopohjainen tarjoten tyyppejä, joista 

koodi voi helposti johtaa toiminnallisuutta. 

Koodi joka kohdennetaan ajoaikaan (runtime), tunnetaan hallittuna koodina 

(managed code), kun taas koodi, joka ei kohdennu ajoaikaan, tunnetaan hallit-

semattomana (unmanaged code).  

.Net Frameworkia voidaan isännöidä hallitsemattomista komponenteista, jotka 

lataavat CLR:n prosessiinsa ja aloittavat hallitun koodin suorittamisen, luoden 

näin ohjelmaympäristön, joka hyväksikäyttää sekä hallittuja että hallitsematto-

mia piirteitä. .NET Frameworkin konsepti laajemmassa arkkitehtuurissa on ku-

vattuna kuvassa 2. (3.) 
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Kuva 2. NET Framework kontekstissa. (MSDN: .NET Framework Conceptual 

Overview). 

2.2.2 .Net Frameworkin arkkitehtuuri 

Sovelluksia, jotka käännetään .NET Frameworkia varten ei käännetä suoraan 

natiiviksi koodiksi, vaan ne käännetään välittäjäkieleen nimeltä Microsoft Inter-

mediate Language (MSIL). Sovellusta käytettäessä ensimmäisen kerran Com-

mon Language Runtimen just-in-time (JIT / juuri ajoissa) -kääntäjä kääntää 

MSIL-koodin natiiviksi koodiksi ennen kuin se suoritetaan. Common Language 

Runtime on enemmän kuin yksinkertainen JIT-kääntäjä; se on myöskin vas-

tuussa matalan tason palveluista, kuten roskienkeruusta (garbage collection), 

virheenkäsittelystä, turvapalveluista ja ajoajan tyyppiturvallisuustarkistuksista. 

Luokkakirjasto tarjoaa laajan valikoiman toiminnallisuuksia sovelluksille, jotka 

sitä käyttävät. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi datan haku, turvallisuus, tiedos-

tojen kirjoitus ja lukeminen, XML-manipulaatio, viestitys, luokkien tyyppihaku 
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(class reflection), XML Web-palvelut, käyttöliittymän rakennus, tekstinkäsittely, 

ASP.NET ja Microsoft Windows-palvelut. 

Yksi .NET Frameworkin ominaisuuksista on sen laaja kielituki. Microsoft tuottaa 

kääntäjät neljälle kaupalliselle kielelleen: Visual C# .NET, Visual Basic .NET, 

hallitut lisäosat C++:lle ja Visual J# .NET. Näiden lisäksi kehys tukee yli 20:tä eri 

kieltä. 

Auttaakseen kielten kehittämistä .NET Frameworkia varten Microsoft loi Com-

mon Language Infrastrucure specificationin (CLI). CLI:ssä määritellään ominai-

suudet, jotka kielen pitää tarjota käyttääkseen .NET Frameworkia ja CLR:ää 

ollakseen yhteen toimiva muilla kielillä kirjoitettujen komponenttien kanssa. Kun 

kieli tarjoaa tarvittavan toiminnallisuuden sitä voidaan kutsua .NET-

yhteensopivaksi. Jokainen .NET-yhteensopiva kieli tukee samoja datatyyppejä, 

käyttää samoja .NET-luokkia, kääntää saman MSIL:n ja käyttää samaa CLR:ää 

suorituksen hallintaan. CLI on ECMA (European Computer Manufacturers As-

sociation) standardisoitu rohkaisemaan tuottajia luomaan .NET-yhteensopivia 

kieliä. Arkkitehtuuri komponentteineen on kuvassa 3. (4) 

 

Kuva 3. NET Frameworkin arkkitehtuuri. (MSDN: What Is .NET?). 
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2.3 ASP.NET  

ASP.NET (Active Server Pages .NET) on verkkosivujen ja verkkosivustojen ke-

hitykseen kehys joka käyttää HTML-, CSS-, JavaScript- ja server scripting -

teknologioita. ASP.NET tukee seuraavia tuotantomalleja: 

 Web Pages (Single Pages Model) 

○ yksinkertaisin ASP.NET malli 

○ samankaltainen PHP:n ja ASP.NET classicin kanssa 

○ sisäänrakennetut mallipohjat ja auttajat tietokantoja, videoita, grafiikkaa 

ja sosiaalista mediaa varten. 

 MVC (Model View Controller) 

○ MVC jakaa sovelluksen kolmeen erilaiseen komponenttiin: 

▪ Models: dataa varten 

▪ Views: näyttöä varten 

▪ Controllers: syöttöä varten 

 Web Forms (Event Driven Model) 

○ perinteinen ASP.NET tapahtuma-ajoinen kehitysmalli 

○ Web sivuja serverikontrollien, -tapahtumien ja -koodin kanssa. (5.) 

2.4 Structured Query Language 

Structured Query Language (SQL) on kieli, jota käytetään relaatiotietokantojen 

kyselyissä, päivityksessä ja hallinnassa. SQL:n avulla voidaan hakea, lajitella ja 

suodattaa tietokannasta poimittavia tietoja (6). 

2.4.1 SQL:n historiaa 

IBM kehitti 1970-luvulla tuotteen nimeltä SEQUEL (Structured English Query 

Language), josta myöhemmin tuli SQL. 

IBM halusi muiden relaatiotietokantojen toimittajien kanssa standardisoidun ta-

van, jolla voidaan hakea ja manipuloida tietoa relaatiotietokannassa. Vuosi-

kymmenien ajan useat kilpailevat kielet ovat sallineet ohjelmoijien hakea ja ma-

nipuloida dataa. Harvat kuitenkaan ovat yhtä yleisesti hyväksyttäjä ja helppoja 

oppia kuin SQL. (7.) 
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2.4.2 SQL:n syntaksi 

SQL-lauseet, esillä kuvassa 4, koostuvat seuraavista elementeistä: 

 Käyttökäsky (Clause) 

 Määritelmä (Expression) 

 Ehto (Predicate) 

 Lause (Statement) 

 

Kuva 4. SQL-lauseen elementit. (Wikipedia: SQL ANATOMY wiki.svg) 

SQL kielessä on useita käyttökäskyjä (clause), mutta niistä yleisimmät ovat: 

 FROM, määrittää mistä mihin tauluun käsky kohdistetaan 

 WHERE, määrittää ehdon 

 SELECT, jolla valitaan 

o SELECT Opiskelijanumero FROM Opiskelija 

 Valitsee kaikki opiskelijanumerot Opiskelija -taulusta  

 UPDATE, jolla päivitetään 

o UPDATE Hakemus SET Tarkastettu = true WHERE hakemID = 1 

 Päivittää Hakemus -tauluun tarkastettu -kentän arvoksi to-

den, missä rivin HakemID on yksi. 

 INSERT, jolla lisätään 

o INSERT INTO Opiskelija(Opiskelijanumero, Ryhma) VALUES 

(0901145, D171S09) 

 Lisää Opiskelija -tauluun uuden rivin missä Opiskelijanume-

ro on 0901145 ja ryhmä D171S09 

 DELETE, jolla poistetaan 
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o DELETE FROM Opiskelija WHERE Opiskelijanumero=0901145 

 Poistaa Opiskelijan jonka opiskelijanumero on 0901145 

Opiskelija -taulusta 

2.4.3 SQL:n murteet 

Alati muuttuvan luonteensa vuoksi SQL-kieleen on kehittynyt murteita eri val-

mistajien ja tuotteiden keskuudessa. Murteet yleisesti kehittyivät, koska eri toi-

mittajien käyttäjäkunnat tarvitsivat erilaisia toiminnallisuuksia ennen kuin ANSI-

komitea loi standardin. 

Jokainen murre sisältää ehtolauseita (if, then), control-of-flow-funktioita (while 

silmukat), muuttujia ja virheensietoa. Koska ANSI ei ollut vielä standardisoinut 

näitä tärkeitä ominaisuuksia, RDBMS-toimittajat loivat vapaasti omat komenton-

sa ja syntaksinsa. Muutama suosittu SQL:n murre: 

 Transact-SQL 

○ Microsoft SQL ja Sybase Adaptive Server 

 PL/SQL 

○ Oraclen käyttämä murre, tarkoittaa Procedural Language/SQL. 

 PL/pgSQL 

○ PostgreSQL:n käyttämä murre. (8.) 

2.5 Relaatiotietokanta 

Relaatiotietokanta, engl. Relational Database Management Systems 

(RDBMSs), on maailmanlaajuisesti pääasiallinen informaatiosysteemien moot-

tori, etenkin Itranet / Internet-sovelluksissa ja hajautetuissa asiakas / serveri-

järjestelmissä. 

RDBMS määritellään järjestelmänä, jonka käyttäjät näkevät datan kokoelmana 

tauluja, jotka ovat toisiinsa kytkettyjä käyttäen yleisiä datan arvoja. Data on tal-

lennettu tauluihin ja taulut koostuvat riveistä ja kolumneista. Taulut, joissa on 

riippumatonta dataa, voidaan linkittää tai kytkeä toisiinsa, jos niillä jokaisella on 

uniikki identiteettikolumni, jota kutsutaan avaimeksi. 
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Relaatiotietokanta voidaan määritellä käyttämällä E.F.Coddin Twelve Principles 

of Relational Database -periaatetta. Periaatteet ovat seuraavat: 

1. Informaatio on esitetty loogisesti tauluissa 

2. Datan on oltava loogisesti haettavissa taulusta, primääriavaimesta tai ko-

lumnista 

3. Null-arvoja täytyy yhdenmukaisesti kohdella puuttuvana informaationa eikä 

tyhjinä lauseina tai nollina. 

4. Metadatan (tieto tietokannasta) täytyy olla tallennettuna tietokantaan, kuten 

normaali datakin on. 

5. Yhden kielen tulee voida määrittää data, näkymät, eheysrajoitteet, valtuudet, 

transaktiot ja datamanipulointi. 

6. Taulunäkymän tulee näyttää sen perustaulun päivitykset ja toisinpäin. 

7. Yhden operaation tulee pystyä hakemaan, lisäämään, päivittämään tai pois-

tamaan dataa. 

8. Erä- ja loppukäyttäjäoperaatiot ovat loogisesti erillään fyysisestä varastosta 

ja pääsymetodeista. 

9.  Erä- ja loppukäyttäjäoperaatiot voivat muokata tietokantakaaviota luomatta 

sitä uudestaan tai sovelluksen rakentumatta siihen. 

10. Eheysrajoitteiden tulee olla käytettävissä relaatiotietokannan metadatassa, 

ei sovellusohjelmistossa. 

11. Datan manipuloimiskielen relaatiotietokantasysteemissä ei pidä välittää mis-

sä tai miten fyysinen data on hajautettu ja sen ei pitäisi tarvita muutosta jos 

fyysinen data on keskitetty tai hajautettu. 

12. Rivien prosessoinnin pitää noudattaa samoja eheyssääntöjä ja rajoitteita 

joita set-prosessit tekevät. (9.) 

Relaatiotietokannan määritelmä on jo yli 40 vuotta vanha, silti se yhä määrittää 

tämän päivän tietokantasysteemit. 

2.6 Cascading Style Sheet 

Cascading Style Sheet (CSS) on tyylikieli, jolla määritellään verkkosivun ulko-

asu, mukaan lukien värit, asettelun ja fontit. Se mahdollistaa esittämisen, joka 

mukautuu laitteiden tarpeiden mukaan, kuten suuret ja pienet näytöt tai printte-
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rit. CSS on itsenäinen HTML:stä ja sitä voi käyttää minkä tahansa XML-

pohjaisen kielen kanssa. CSS:n erottaminen HTML:stä helpottaa sivustojen yl-

läpitoa, tyylien jakamista sivujen yli, ympäristön mukaan räätälöintiä. (10.) 

3 Työvälineet 

Tässä luvussa esitellään käytettyjä työvälineitä. 

3.1 SQL Server Management Studio 

SQL Server Management Studio (SSMS) on Microsoftin kehittämä graafinen 

sovellus Microsoft SQL Serverin hallintaan. Työkalu sisältää kaiken tarvittavan 

tietokantojen luomiseen ja muokkaamiseen SQL-serverin sisässä. 

3.2 Visual Studio Express 2013 For Web 

Visual studio on työkalupaketti ASP.NET sovellusten, XML Web-palveluiden, 

pöytäkonesovellusten ja mobiilisovellusten rakentamiseen. Visual Basic, Visual 

C# ja Visual C++ käyttävät kaikki samaa ohjelmointiympäristöä (Integrated De-

velopment Environment (IDE)), mikä mahdollistaa työkalujen jakamisen ja hel-

pottaa sekoitettujen ratkaisujen luomista. Kielet käyttävät .NET Frameworkia, 

joka tarjoaa avainteknologiat helpottamaan ja nopeuttamaan sovellusten kehit-

tämistä. (11.) 

3.2.1 Integrated Development Environment 

Integrated Development Environment on Visual-studioon integroitu ohjel-

mointiympäristö (IDE) (kuvassa 5). Se koostuu useasta elementistä: 

1. Menu työkalupalkki 

2. Standardi työkalupalkki 

3. Työkaluikkuna (usein käytetyt komponentit) 

4. Ratkaisun selausikkuna (Solution Explorer) 

5. Ominaisuudet ikkuna (Properties) 

6. Debug ikkuna 

7. Pääikkuna, jossa kaikki koodi näytetään (jaettu näkymä) 
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Kuva 5. Visual Studio 2013 Express for Web IDE. 

3.2.2 IntelliSense 

IntelliSense on yleistermi kokoelmalle ominaisuuksia: List Members, Parameter 

Info, Quick Info ja Complete Word. Nämä ominaisuudet auttavat koodin oppimi-

sessa, kirjoitettujen parametrien seuraamisessa ja ominaisuuksien ja metodien 

kutsumisessa vain muutamalla kirjaimen painalluksella. (12.) 

List Members 

List Members on lista kelpaavia jäseniä tyypistä (tai nimiavaruudesta), joka il-

mestyy sen jälkeen, kun on kirjoitettu laukaisukirjain, esimerkiksi piste. Jos jat-

kaa kirjoittamista, lista suodattuu sisältämään vain jäsenet, jotka alkavat kirjoite-

tuilla kirjaimilla (13). Kuvassa 6 on nähtävissä lista IntelliSensen tarjoamista 

kelpaavista jäsenistä.  
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Kuva 6. IntelliSensen List Members. 

Parameter Info 

Parameter Info tarjoaa tietoja numeroista, nimistä ja parametrityypeistä, joita 

metodi, attribuutti tai geneerinen tyyppiatribuutti vaatii (14). Kuvassa 7 Visual 

Studio tarjoaa parametrista tietoa.  

 

Kuva 7. IntelliSensen Parameter Info. 

Quick Info 

Quick Info näyttää täyden julistuksen mihin tahansa tunnisteeseen koodissa 

(15). Esimerkiksi kuvan 5 List Memberin Quick Info näytetään kuvassa 8. 

 

Kuva 8. IntelliSensen Quick Info. 

Complete Word 

Complete Word täyttää loput muuttujasta, komennosta tai funktion nimestä, kun 

termiin on lisätty riittävä määrä kirjaimia erottaakseen sen muista (16). 
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3.3 Website Administration Tool 

Website Administration Tool (WSAT) on osa .NET Frameworkia, nähtävissä 

kuvassa 9. Sillä hallinnoidaan ASP.NET-sivujen käyttäjiä ja turva-asetuksia. 

Visual studion vanhemmat versiot sisälsivät tämän työkalun, mutta uudemmista 

versioista se on otettu pois. Työkalua voi vielä käyttää käynnistämällä se Win-

dowsin komentotulkin avulla. 

 

Kuva 9. WSAT. 

4 Projektin kulku 

Tässä luvussa käydään läpi, kuinka projekti eteni ja mitä siinä tehtiin. Projektin 

suunnitteluun ja testaamiseen käytettiin ketteriä menetelmiä, koska se soveltui 

parhaiten yhdelle tekijälle. Vesiputousmallin soveltaminen olisi luultavasti hidas-

tanut projektin etenemistä. 

4.1 Projektin aloitus 

Projekti sai alkunsa 13.11.2013 pidetyssä tapaamisessa, jossa koulutuspäällik-

kö Jouni Könönen ilmaisi tarpeensa järjestelmälle, joka helpottaisi hänen opin-

näytetöidensä kirjanpitoa. Erillistä määrittelyä ei projektille tehty missään vai-

heessa, vaan kävimme järjestelmän tarpeita ja toteutustapoja suullisesti läpi. 



19 

Tarvittavien tietojen pohjana toimi yksi koulutuspäällikkö Könösen vanhoista 

opinnäytetyö- Excel-taulukoista.  Osa taulukosta on nähtävissä kuvassa 10.  

 

Kuva 10. Vanha opinnäytetyötaulukko. 

Sain käyttööni yhden Saimaan ammattikorkeakoulun tietoliikennelaboratorion 

6619 Windows 7 koneista, johon laitoin oman salasanan töitäni suojaamaan. 

Hankin tarvittavat ohjelmat Microsoftilta ja rupesin harjoittelemaan minulle jo 

entuudestaan tuttua C#-ohjelmointikieltä keskittyen tietokantayhteyksiin sekä 

tiedon manipulointiin. 

4.2 Lisämäärittelyt 

Kerättyäni tarvittavan määrän osaamista tuottaakseni toimivan kirjanpitosovel-

luksen pidin Könösen kanssa palaveria määrittelyjen tarkentamiseksi. Määritte-

lyt laajennettiin yksinkertaisesta kirjanpitosovelluksesta isommaksi järjestelmäk-

si, jolla oppilaat voivat hakea opinnäytetöitä ja opettajat voivat rekisteröidä haet-

tuja töitä sekä tarkastella opinnäytetöitä selkeässä ja helppokäyttöisessä ympä-

ristössä. Opiskelijoiden tulisi myös voida tarkastella oman opinnäytetyönsä ete-

nemistä Saimaan ammattikorkeakoulun protokollan mukaisessa järjestelmässä, 

jonka voi nähdä kuvassa 11. Näin totesimme, että järjestelmä olisi hyvä toteut-

taa ASP.NET-pohjaisena, jolloin kaikilla voisi olla siihen pääsy asentamatta oh-

jelmaa koneelle. 
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Kuva 11. Opinnäytetyöprosessi. (Koulutuspäällikkö Jouni Könönen). 

4.3 Tietokanta 

Järjestelmän pohjana toimii tietokanta, jonka suunnittelin sovittujen määrittely-

jen pohjalta. Tietokanta toteutettiin relaatiomallisena Microsoft SQL Server 2012 

Express-tietokantana. Valitsin Microsoftin SQL Serverin, koska sen toimivuus 

.NET Frameworkin kanssa on taattu. Kuvassa 12 on nähtävissä lopullinen kanta 

tauluineen. 
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Kuva 12. Lopullinen tietokanta. 

Kuvan 12 tietokanta on toisaalta vain osa kokonaisen järjestelmän tietokantaa. 

Tietokannassa on lukuisia ASP.NET:n luomia tauluja sen toimintoja varten, joita 

järjestelmä tarvitsee toimiakseen oikein, mutta niihin ei kohdisteta manuaalisia 

hakuja missään vaiheessa. 

4.4 Sivuston rakenne 

Opinnäytteiden hallintajärjestelmä on ASP.NET-verkkosivusto joten se luonnol-

lisesti koostuu useammasta verkkosivusta sekä hallintatiedostoista. Näin sivus-

to jakautuu helposti hallittaviin ja erotettaviin kokonaisuuksiin. 

4.4.1 Web.config -tiedosto 

Jokainen ASP.NET-verkkosivusto sisältää Web.config-tiedoston. Tiedostossa 

määritellään miten sivusto toimii ja miten useat .NET-komponentit toteuttavat 

palveluitaan. .NET-valmiskomponentit käyttävät usein vakiona machine.config-

tiedostoa, eli .NET Frameworkin omia vakioasetuksia. Usein on kuitenkin tar-

peellista ylikirjoittaa machine.configin antamia asetuksia ja itse määrittää ne 

Web.config-tiedostossa. Järjestelmässä on määritetty, että kaikki .NET-

komponentit käyttävät omaa tietokantaa. Näin järjestelmä ei ole riippuvainen 
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paikallisesti tallennetuista tiedostoista vaan kaikki toiminnallisuus on projektin 

omassa tietokannassa. 

4.4.2 Sisäänkirjautumissivu 

Ensimmäinen sivu, nähtävissä kuvassa 13, johon kaikki käyttäjät ohjautuvat, on 

sisäänkirjautumissivu. Sisäänkirjautuminen toteutettiin ASP.NETin valmiilla lo-

gin-komponentilla. Kirjautuakseen sisään käyttäjän tarvitsee antaa oikea käyttä-

jänimi sekä salasana. Salasanan uusimista ei järjestelmän esittelyversiossa ole. 

 

Kuva 13. Sisäänkirjautumissivu. 

Login-komponentti lukee tietokannasta tarvittavat tiedot ja päästää käyttäjän 

järjestelmään, mikäli tiedot ovat oikeita, tai antaa virheilmoituksen ja evää pää-

syn. 

4.4.3 Kantasivu 

Jotta sivuston rakenne pysyisi yhdennäköisenä ja sen käyttö helpottuisi, on suu-

rimman osan sivuista hyvä pohjautua kantasivuun (masterpage).  Kantasivuun 

määritellään mallit, joihin sivuston elementit sijoittuvat. Käyttäen CSS-tyylikieltä 

ja linkittämällä se kantasivuun voidaan helposti määrittää yhtenäinen ulkonäkö 
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sivustolle. Opinnäytetöiden hallintajärjestelmän kantasivu on nimeltään 

Main.master ja siinä on määritelty seuraavat paikat: 

 Page Wrapper 

o pitää sisällään kaiken muun sisällön 

 Header 

o määrittää paikan ylätunnisteelle 

o sisältää SiteMapPath-komponentin, joka näyttää käyttäjälle hie-

rarkkisessa näkymässä sijainnin sivustossa 

 Menu Wrapper 

o määrittää paikan menu -komponentille  

 Main Content 

o määrittää paikan sivun pääsisällölle 

 Footer 

o määrittää paikan alatunnisteelle 

o sisältää LoginName-komponentin, mikä näyttää sisäänkirjautu-

neen käyttäjän nimen 

o sisältää LoginStatus-komponentin, mikä näyttää sisäänkirjautmi-

sen tilan. 

4.4.4 Etusivu 

Onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjät ohjautuvat etusivulle, joka on näh-

tävissä kuvassa 14. 
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Kuva 14. Etusivu. 

Käyttäjälle avautuva näkymä perustuu käyttöoikeuksiin. Järjestelmässä on kol-

me käyttäjäroolia: Admin, Opettaja ja Opiskelija. Kuvassa 14 oleva näkymä 

avautuu Admin-roolin käyttäjille. Ainoa näkyvä muutos on navigointipalkin ra-

kenne, mikäli käyttäjä kirjautuu eri ryhmässä sisään. Kuvassa 15 näkyy opiskeli-

jan navigointipalkki. 

 

Kuva 15. Opiskelijanäkymän navigointipalkki. 

Järjestelmä myös evää pääsyn sivuihin, joihin käyttäjällä ei roolinsa puolesta 

ole oikeuksia. 

4.4.5 Opinnäytetyön hakeminen 

Oppilaat voivat hakea opinnäytetyön aihetta Opinnäytetyön hakemus -sivulla, 

näkyvissä kuvassa 16. Hakemukseen täytetään tarvittavat tiedot tekstikenttiin ja 

lopuksi hakemus lähetetään. 
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Kuva 16. Opinnäytetyön hakemus -sivu. 

4.4.6 Opinnäytetyön tilanne -sivu 

Opinnäytetyön tilanne -sivulla opiskelija voi seurata oman opinnäytetyönsä ete-

nemistä kuvan 11 polulla. Kuvassa 17 on nähtävissä tilannesivusto tyhjänä, 

koska sisäänkirjautuneella käyttäjällä ei ole validia opinnäytetyötä.  
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Kuva 17. Opinnäytetyön tilanne -sivu. 

4.4.7 Käyttäjänluonti 

Käyttäjänluonti on toteutettu CreateUserWizard .NET -komponentilla. Ainoas-

taan Admin-roolin käyttäjät voivat luoda uusia käyttäjiä järjestelmään. Esittely-

versiossa käyttäjänluonti on tehty vain esittelyä helpottamaan, sillä mikäli järjes-

telmä joskus rakennetaan SoleOPS-pohjalle, tulevat käyttäjät ja heidän oikeu-

tensa Saimaan ammattikorkeakoulun verkosta. Kuvassa 18 on nähtävissä käyt-

täjänluonti-sivu. 
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Kuva 18. Käyttäjänluonti-sivu. 

4.4.8 Käyttäjienhallinta 

Käyttäjänhallinnassa Admin-roolin käyttäjät voivat vaihtaa käyttäjien rooleja. Itse 

käyttäjiä ei voi järjestelmästä poistaa sivustosta käsin. Kuvassa 19 on nähtävis-

sä käyttäjienhallinta-sivu. Käyttäjiä voi hallita monipuolisemmin WSAT:lla, mu-

kaan lukien käyttäjien manuaalinen luominen ja poisto. 
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Kuva 19. Käyttäjienhallinta-sivu. 

4.4.9 Hakemusten käsittely 

Hakemuksenkäsittely-sivulla opettajat voivat tarkastella oppilaiden hakemia 

opinnäytetöitä, nähtävissä kuvassa 20. Kun opinnäytetyö valitaan, järjestelmä 

esitäyttää opiskelijan tiedot ja työn nimen. Opettaja täyttää loput kentät kokouk-

sessa päätettyjen valintojen mukaan. 
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Kuva 20. Opinnäytetöiden hakemusten käsittely. 

4.4.10 Opinnäytetöiden selaus 

Opinnäytetöiden selaus -sivulla opettajat voivat tarkastella jokaisen hakemuk-

sen perusteella luodun opinnäytetyön tietoja. Sivulla on kaksi pudotusvalikkoa, 

joita käyttämällä listaa voi suodattaa koulutusohjelman ja ryhmän perusteella. 

Kun opinnäytetyö valitaan, näytetään siihen liittyvät opiskelijan, ohjaajan ja tilaa-

jan tiedot, kuten kuvasta 21 voi nähdä. 

 

Kuva 21. Opinnäytetöiden selaus. 
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4.5 Sivuston tietoturva 

Vaikka Opinnäytetöiden hallintajärjestelmä on esittelyversio eikä sen ole tarkoi-

tus päätyä Internetiin julkiseksi sivustoksi, on tietoturva huomioitu. 

4.5.1 Auktorisointi 

 Web.config-tiedostossa on määritetty millä rooleilla on mihinkin sivuihin oikeu-

det. Etusivua lukuun ottamatta kaikki sivujen fyysiset tiedostot ovat kansioiden 

sisässä ja kansioihin on sovellettu niiden käyttäjäryhmiin perustuvat oikeudet. 

Esimerkiksi opettajien sivut ovat hakemusten käsittely- ja opinnäytetöiden sela-

us-sivut. Kuvasta 22 voidaan nähdä Web.config -tiedoston asetukset opettajien 

kansiolle. Asetuksissa Opettaja- sekä Admin-rooleille sallitaan pääsy kyseisiin 

sivuihin ja kaikki muut evätään. 

 

Kuva 22. Web.config auktorisointi. 

Järjestelmää ei myöskään pysty selailemaan olematta jossain roolissa, sillä 

etusivukin on kielletty rekisteröimättömiltä käyttäjiltä.  

4.5.2 Validointi 

Kun kyseessä on järjestelmä, joka käyttää tietokantaa on aina suotavaa tehdä 

ennaltaehkäiseviä turvatoimenpiteitä, jotta kaikki tietokantaan tallennettu tieto 

pysyy tallessa ja eheänä. Validoinnilla tarkoitetaan syötetyn tiedon tarkastamis-

ta ennen kuin sitä tallennetaan tietokantaan. Yksinkertaisimmillaan validoinnilla 

käyttäjä voidaan pakottaa täyttämään vaadittu kenttä, esimerkiksi opiskelijan 

tehdessä hakemusta on hänen täytettävä opiskelijanumero. 

Validointi ei ole ainoastaan tietoturvan ominaisuus, vaan sillä myös pyritään 

varmentamaan tiedon oikeamuotoisuus. Opinnäytetyön hakemuksessa on use-
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ampi erilainen validaattori, jotka valvovat syötteitä ja pakollisia kenttiä. Etunimen 

ja sukunimen on oltava ainoastaan kirjaimia. Opiskelijanumero-kenttään voi ai-

noastaan syöttää numeroita. Sähköpostin on oltava standardin mukainen. 

4.5.3 SQL-injektio 

SQL-kielen luonteen vuoksi voidaan normaalin tiedon tallentamisen lisäksi kent-

tiin yrittää tallentaa kokonaisia SQL-lauseita. Näitä lauseita kutsutaan SQL-

injektioiksi, ja niiden yleisin tarkoitus on käyttää tietokantaa harmillisessa mie-

lessä, kuten salasanojen varastamisessa tai tiedon tuhoamisessa.  

SQL-injektioita voidaan estää monella tapaa. Syötteitä voidaan valvoa, kuten 

opinnäytetöiden hakemuksessa validoinnilla, mutta se ei aina ole riittävä puo-

lustautumiskeino. Parhaimmaksi käytännöksi mielletään SQL-parametrien käyt-

tö. 

SQL parametrit 

Komento-objektit käyttävät parametreja antamaan SQL-syötteiden arvoja tarjo-

ten näin tyyppitarkistusta ja validointia. Toisin kuin paljaassa SQL-syötteessä, 

parametrin syötettä kohdellaan literal-arvona eikä suoritettavana koodina. Tämä 

estää SQL-injektioiden käytön. 

5 Pohdinta 

Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa opinnäytetöiden hallintajärjestelmä. Ta-

voite saavutettiin päätoimintojen osalta, mutta osa järjestelmän vähemmän tär-

keistä elementeistä jäi kesken. 

Projektin edetessä ohjelmointitaitoni harjaantuivat huomattavasti. Osaamiseni 

syventyi etenkin C#-ohjelmointikielen sekä ASP.NET-kehyksen kohdalla. Ennen 

projektin aloitusta minulla oli molemmista kokemusta, koska olin käynyt niihin 

liittyviä kursseja, mutta kuitenkin vasta projektia tehdessä sisäistin oppeja en-

simmäistä kertaa kunnolla. 

Tietokantakyselyt nousivat merkittävimmäksi ominaisuudeksi järjestelmässäni, 

sillä niistä riippuu koko sivuston toiminnallisuus. Näin ollen opiskelin ja harjoitte-
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lin SQL-kyselyjä paljon ja opinkin käyttämään niitä hyvin. Täysin uutena asiana 

minulle tuli Stored Procedure, eli tietokantaan tehty aliohjelma. Minun oli käytet-

tävä Stored Procedurea, koska järjestelmä loi usean toisiinsa linkittyvän taulun 

samanaikaisesti ja SQL-kielen luonteesta johtuen sen tekeminen suoraan sivus-

ton koodiin olisi ollut hankalaa. 

Suunnittelin ja toteutin järjestelmän käyttämän tietokannan projektin alkuvai-

heessa. Kaikki rakentui kannan päälle, joten sen muuttaminen oli vaivalloista. 

Näin ollen kanta jäi suurilta osin alkuperäiseen muotoonsa. Jälkikäteen, kun 

SQL-taitoni harjaantuivat, olisin suunnitellut kannan hieman toisella tavalla. 

Kiinnittäisin etenkin huomiota arvojen nimiin ja nimeäisin ne jokaiseen tauluun 

uniikisti, jotta ristiriidoilta vältyttäisiin. Muuttaisin myös kannan rakennetta ja te-

kisin Tilanne- ja Tapahtuma-taulut eri tavalla. 

Järjestelmän suunnittelu jäi kokonaan minun harteilleni. Jälkikäteen ajatellen 

olisi ollut hyvä luoda suunnitelma, jossa määritellään sivuston kaikki sivut ja mi-

tä ne tekevät. Kokonaiskuvan hahmottelu olisi luultavasti jouduttanut projektin 

etenemistä. Selkeän suunnitelman puuttuminen ei kuitenkaan haitannut merkit-

tävissä määrin, sillä verkkosivut ovat luonteeltaan hyvin modulaarisia, joten pys-

tyin hyvin keskittymään sivuun kerrallaan ja luomaan lopuksi toimivan ja loogi-

sen järjestelmän. 

Testaamista tein liian vähän, ja testaus olisi ollut hyvä toteuttaa useammalla 

henkilöllä. Kaikki testit tein silloin, kun ohjelmoin toiminnallisuudet, ja kun tehty 

osa toimi mielestäni haluamallani tavalla, siirryin seuraavaan kohteeseen. Aika-

taulusyistä en ehdi testauttamaan koko järjestelmää kattavasti. 

Dokumentointia on järjestelmän kooditiedostoissa riittävissä määrin. Kussakin 

dokumentissa todetaan lyhyesti, mitä mikäkin avainominaisuus tekee. Sen si-

jaan sivujen xmln-merkintäkielessä ei ole paljoakaan selitetty tai kommentoitu. 

Merkintäkieli on kuitenkin ”itsestään selvää” sitä osaavalle henkilölle, sillä se 

lähinnä määrittelee, mitä komponentteja sivustolla on ja mitä ominaisuuksia 

niissä on muutettu. 
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