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TERMIT JA LYHENTEET 

 
MenU ry  Monineuvoiset urheilijat ry. (Kauppalehti s.a.) 
 
NSBVC Nordic Students’ Beach Volley Championship, Pohjoismaiden opiskelijoiden rantalen-

topallon mestaruus -turnaus. (NSBVC s.a.b.) 
 
Android  Googlen kehittämä mobiilikäyttöjärjestelmä, joka pohjautuu Linuxiin. (Karch 2015) 
 
Ohjelmointiympäristö Ohjelmointiympäristö (eng. IDE = integrated development environment) on ohjelma-

joukko, jolla ohjelmoija voi suunnitella ja toteuttaa sovellusta. Tyypillisesti pakettiin 
kuuluu koodieditori, kääntäjä, virheenjäljittäjä ja graafinen käyttöliittymän rakennus-
työkalu. (Rouse 2007-02) 

 
SDK Software Development Kit eli ohjelmointipaketti, joka mahdollistaa ohjelmoijan kehit-

tää sovelluksia tietylle alustalle. Usein SDK:ssa on mukana ohjelmointirajapintoja 
(API), ohjelmointityökaluja ja dokumentaatiota. (Beal s.a.b.) 

 
API Application programming interface eli ohjelmointirajapinta. (Beal s.a.a.) 
 
Java Tulkattava ohjelmointikieli, joka on laajalti käytössä. Sillä ohjelmoidaan myös 

Android-sovelluksia. (Java s.a.) 
 
XML  Extensible Markup Language, merkintäkielistandardi. (W3schools.com 2015e) 

 
HTML Hyper Text Markup Language, merkintäkieli, jonka avulla tehdään internetsivuja. 

(W3schools.com 2015b) 
 
CSS Cascading Style Sheets, määrittelykieli HTML:n rinnalle. (W3schools.com 2015a) 
 
HTTP Hypertext Transfer Protocol, tiedonsiirtoprotokolla. (Rouse 2006-07) 
 
PHP PHP (Hypertext Preprocessor) on laajalti käytössä oleva avoimen lähdekoodin web-

ohjelmointikieli. (PHP 2015) 
 
SQL  Structured Query Language, kyselykieli tietokantahakuihin. (W3schools.com 2015c) 
 

MySQL  Suosituin tietokanta web-ohjelmoinnin yhteydessä. (W3schools.com 2015d) 
 
JSON JavaScript Object Notation, yksinkertainen tiedostomuoto tiedon välitykseen. (JSON 

s.a.) 
 
CSV Comma-separated values, yksinkertainen taulukkomuotoinen tallennusmuoto. (Shaf-

ranovich 2005-10)  
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön aiheena on tehdä Android-sovellus opiskelijoille suunnattuun NSBVC 2015 -rantalento-

pallotapahtumaan, joka järjestetään kesällä 2015 Kuopiossa. Tapahtuman järjestäjä on myös opin-

näytetyön toimeksiantaja Monineuvoiset urheilijat ry. Tapahtumaan saapuu pelaajia kaikista pohjois-

maista ja Virosta.  

 

Kotisivujen mobiiliversioiden ja erillisten mobiilisovellusten yleistyessä on tavallista, että isoilla tapah-

tumilla on saatavilla mobiilissa hyvin toimiva versio kotisivuista tai erillinen sovellus mobiililaitteille. 

Tästä syystä mobiiliversion saatavuus lisää asiakastyytyväisyyttä, mikä taas hyödyttää tapahtuman 

järjestäjää.  

 

Toimeksiantaja halusi tapahtumalle oman mobiilisovelluksen, josta tapahtuman kävijät näkisivät hel-

posti oleelliset tiedot otteluista ja muusta tapahtuman kulusta. Luonnollisesti myös tapahtuman jär-

jestäjät pystyisivät nopeasti tarkastamaan aikataulut ja tulokset sovelluksesta. Aiempina vuosina ta-

pahtuma-aikataulu ja otteluiden tulokset ovat olleet nähtävissä ainoastaan tapahtuman internetsivuilla 

eikä käytössä ole ollut mobiilisovellusta.  

 

Sovellukselle annettiin nimeksi Vollego. Vollego ohjelmoidaan keväällä 2015 ja tarkoituksena on, että 

sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play -sovelluskaupasta ennen tapahtumaa. Vollegoa on tar-

koitus käyttää ennen tapahtumaa ja erityisesti tapahtuman aikana. Mobiilisovelluksen avulla käyttäjät 

näkevät tietoa kyseisestä tapahtumasta, esimerkiksi tapahtuma-aikataulun ja otteluiden tulokset. Vol-

legosta pystyy myös osallistumaan kuvakilpailuun lähettämällä tapahtumaan liittyvän kuvan Instagra-

miin ja toivomaan musiikkikappaleita lähettämällä toiveen suoraan DJ:lle. 
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2 TOIMEKSIANTO 

 

Toimeksianto tuli Monineuvoiset urheilijat ry -yhdistykseltä (MenU ry). Yhdistys antoi tietyt vaatimuk-

set tapahtuman sovellukselle, mutta opinnäytetyön tekijällä oli kuitenkin melko vapaat kädet toteuttaa 

parhaaksi näkemäänsä työskentelytapaa. Lisäksi opinnäytetyön tekijä sai itse valita sovelluksen mo-

biilikäyttöjärjestelmän ja ohjelmointiympäristön sekä vaikuttaa jonkin verran sovelluksen sisältöön. 

 

2.1 MenU ry 
 

MenU ry on aatteellinen yhdistys, joka on perustettu vuoden 2014 lopussa (Kauppalehti s.a.). Yhdis-

tyksen perustajat ovat järjestäneet rantalentopalloturnauksia jo ennen yhdistyksen perustamista. Saa-

vutuksina he mainitsevat vuosina 2011 ja 2012 järjestetyt paikalliset rantalentopalloturnaukset sekä 

vuosina 2013 ja 2014 järjestetyt Trust Kapital OPEN -konsortioturnauksien osana toteutetut opiskeli-

joiden rantalentopallon suomenmestaruusturnaukset. (NSBVC s.a.a.) 

 

2.2 NSBVC 
 

Tapahtuman nimi NSBVC tulee sanoista Nordic Students' Beach Volleyball Championship. Vuonna 2015 

järjestettävän tapahtuman nimi on NSBVC 2015, ja se järjestetään 31.7. – 2.8.2015 Kuopion matkus-

tajasatamassa. Turnaus on osa Trust Kapital OPEN -konsortioturnausta. Sitä varten Kuopion matkus-

tajasatamaan rakennetaan pelistadion sekä messualue. Turnaus tarjoaa kävijöilleen korkeatasoisia 

rantalentopallopelejä, live- ja DJ-musiikkia, ruokaa ja virvokkeita sekä lajikokeiluita. Tapahtuma ei siis 

keskity pelkästään rantalentopalloon vaan sen tarkoituksena on järjestää monipuolinen tapahtuma 

yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden, yritysten sekä yhdistysten kanssa. Tapahtuma pyrkii edistämään 

moniammatillista yhteistyötä eri oppilaitosten välillä sekä toimimaan opiskelijoiden kohtaamispaik-

kana. (NSBVC s.a.b.) 

 

Ennen tämän vuoden turnausta on jo tapahtunut paljon. Yhdistyksen jäsenet ovat järjestäneet jo 

aiempina vuosina rantalentopallotapahtumia. Opiskelijoiden turnaus alkoi vuonna 2011 pienenä Kuo-

pion sisäisenä paikallisturnauksena. Nyt neljä vuotta myöhemmin sen budjetti on kasvanut yli kym-

menkertaiseksi. Tänä vuonna turnaukseen kutsutaan pelaajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tans-

kasta, Virosta sekä Islannista. Turnaukseen voi osallistua ainoastaan kutsutut pelaajat. Kriteerinä on 

kuitenkin, että kaikki pelaajat ovat opiskelijoita. Turnausta varten rakennettavalla pelistadionilla pela-

taan kaikki pelit alkusarjoista finaaleihin. Tämä pelistadion täyttää tiukat kansainväliset säädökset, 

koska tapahtumasta viikkoa myöhemmin samalla stadionilla pidetään aikuisten ammattilaisturnaus. 

Pelistadionille rakennetaan myös ainutlaatuinen nelipistevalotus, joka mahdollistaa pelaamisen myös 

pimeän aikaan ja näin saadaan lisää peliaikaa viikonlopulle. (NSBVC s.a.b.) 
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2.3 Sovellus 
 

MenU ry haki yhdistyksen NSBVC 2015 -tapahtumalle mobiilisovelluksen tekijää. Sovelluksen kritee-

reinä oli, että se on ilmainen mobiilisovellus, josta käyttäjä näkee ajankohtaisen ja tulevan tapahtuma-

aikataulun ja otteluiden tulokset. Lisäksi oli tarkoitus, että tapahtumaviikonlopun aikana sovelluksella 

voi osallistua Instagram-kuvakilpailuun. Tapahtuman järjestäjän uutisvirta haluttiin näkyviin sovelluk-

seen, samoin myös pääsponsorien logot. Ennakkotietona oli, että mikäli mobiilisovellus valmistuu hy-

vissä ajoin ennen tapahtumaa, se lanseerataan jo reilusti ennen tapahtumaa sekä siitä tuotetaan 

flyereita, jotta sovellus saataisiin ihmisten tietoisuuteen. (Jäntti 2014-12-14.) Myöhemmin yhdistys 

halusi vielä, että sovelluksen kautta käyttäjät voisivat lähettää DJ:lle toivekappaleita tapahtuman ai-

kana (Jäntti 2015-01-28). Sovellukseen haluttiin myös osio, jonne voidaan laittaa kyselytutkimus ta-

pahtumasta (Elomaa 2015-25-03). 

 

Yhdistys tarvitsi siis tapahtumalle mobiilisovelluksen, josta näkee helposti tapahtuman kannalta tär-

keät ja olennaiset tiedot. Lisäksi sovelluksen kautta pystyisi seuraamaan tapahtumaan liittyviä sosiaa-

lisia medioita. Ajatuksena oli myös kuvakilpailu sosiaalisten medioiden kautta. Sponsorit saisivat myös 

lisänäkyvyyttä mobiilisovelluksen avulla. 

 

Sovelluksen toteutustapaa yhdistys ei rajannut millään tavalla. Mobiilikäyttöjärjestelmää ei ollut tässä 

vaiheessa vielä valittu, vaan sovelluksen tekijä pystyi vaikuttamaan siihen, mikä ratkaisu hänestä tun-

tui sopivimmalta. 
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3 SUUNNITTELU 

 

Projektin alussa oli mietittävä, mikä olisi järkevin mobiilikäyttöjärjestelmä sovellukselle. Tämän jälkeen 

määriteltiin, millä ohjelmointiympäristöllä sovellusta aloitetaan ohjelmoimaan.  

 

3.1 Mobiilikäyttöjärjestelmä 
 

Mobiilikäyttöjärjestelmä on käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu mobiililaitteisiin, esimerkiksi puheli-

miin ja tabletteihin. Se on sovellusalusta, jonka päällä muut puhelimen ohjelmat pyörivät. Käyttöjär-

jestelmä kommunikoi laitteen fyysisten osien ja sovellusten välissä. Se määrittää perustavanlaatui-

sesti, mitä ominaisuuksia ja toimintoja laitteessa on. Käyttöjärjestelmä määrittää myös, mitä kolman-

nen osapuolen sovelluksia laite tukee. (Beal 2011-08-10.) 

 

Kolme käytetyintä mobiilikäyttöjärjestelmää ovat Android, iOS ja Windows Phone. Sovelluksen sisäl-

löstä oli karkea hahmotelma, mutta käyttöjärjestelmästä ei ollut vaatimuksia. 

 

3.2 Mobiilikäyttöjärjestelmän valinta 

 

Applen iOS-mobiilikäyttöjärjestelmä karsiutui pois heti alussa, koska opinnäytetyön tekijälle oli vie-

rainta niin sen käyttö kuin ohjelmointikin. Käytettävissä ei ollut myöskään siihen vaadittavia laitteistoja 

eikä ohjelmistoja. Jäljelle jäivät Android ja Windows Phone, jotka molemmat olivat tuttuja mobiilikäyt-

töjärjestelmiä ja saatavilla oleva laitteisto sopi näiden järjestelmien ohjelmointiin sekä tarvittavat oh-

jelmointiympäristöt olivat saatavilla. Ensin valittiin Android ja Windows Phone, mutta hyvin pian selvisi, 

että aika ei riittäisi millään ohjelmoimaan molemmille, koska kummastakin joutuisi ohjelmoimaan täy-

sin erilliset sovellukset ja eri ohjelmointiympäristöillä.  

 

Opinnäytetyön tekijälle Windows Phonen ohjelmointikieli C# olisi ollut tutumpi kuin Androidille ohjel-

moitava Java. Toisaalta Androidille ohjelmointi olisi haastavuuden takia opettavampaa. Androidilla on 

myös huomattavasti suuremmat käyttäjämäärät kuin Windows Phonella (Netmarketshare 2015-02). 

Esimerkiksi vuoden 2014 toisena neljännesvuotena käyttöjärjestelmien vertailussa Androidin osuus 

maailmanlaajuisesta älypuhelimien markkinaosuuksista oli 84,6 prosenttia (%) (kuva 1). Tästä voi-

daan päätellä, että sovellus todennäköisemmin tavoittaa suuremman määrän ihmisiä ollessaan ohjel-

moitu Androidille. Suurempi käyttäjämäärä olisi hyväksi toimeksiantajalle ja tapahtumalle. Ajan ja työ-

määrän takia sovellukselle valittiin alustaksi vain yksi mobiilikäyttöjärjestelmä, Android, edellä mainit-

tujen syiden vuoksi. 
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KUVA 1. Vuoden 2014 toisen neljännesvuoden älypuhelimien markkinaosuudet käyttöjärjestelmien 

mukaan (Vasanth 2014-08-04.) 

 

Toisenlainen lähestymistapa mobiilikäyttöjärjestelmän valintaan olisi ollut myös mahdollista. Olisi voi-

nut tehdä internetsivuston, joka skaalautuisi oikein mobiililaitteen näytölle. Silloin mobiilikäyttöjärjes-

telmällä ei olisi ollut merkitystä, vaan sivusto olisi toiminut kaikilla mobiilikäyttöjärjestelmillä se-

laimessa. Sovellukseen pääsy olisi helpottunut, koska sitä ei olisi tarvinnut ladata. Tapahtumalla oli jo 

kuitenkin varsinaiset internetsivustot, jonne suurinpiirtein sama informaatio oli jo tulossa. Opinnäyte-

työn toteutus olisi muuttunut täysin: olisi eri ohjelmointikielet ja eri ohjelmointiympäristöt. Kaikkia 

haluttuja ominaisuuksia, esimerkiksi Instagram-kuvakilpailua, tällaiseen toteutukseen ei olisi ollut 

mahdollisuutta ottaa mukaan. Toimeksiantaja oli kuitenkin painottanut, että opinnäytetyön tekijän 

täytyy työskennellä sillä tavalla kuin hänestä tuntuu luontevimmalta ja valita sellainen toteutus, joka 

tuntuu järkevimmältä. Idean synnyn aikaan Android-toteutus oli jo valittu. Selainpohjainen internetsi-

vusto siis hylättiin, koska alun perinkin ajatuksena oli tehdä mobiilisovellus. Toteutus ei olisi tukenut 

yhtä hyvin oppimisprosessia, sillä internetsivujen ohjelmointi oli tekijälle tutumpaa kuin mobiiliohjel-

mointi. 

 

3.3 Ohjelmointiympäristön valinta 
 

Opinnäytetyön tekijä oli käyttänyt Android ohjelmointiin suurin piirtein saman verran kahta eri ohjel-

mointiympäristöä: Eclipseä ja Android Studiota. Toimeksiantajalla ei ollut ohjelmointiympäristön va-

linnasta vaatimuksia. Kummatkin ohjelmointiympäristöt ovat ilmaiseksi internetistä ladattavia ja kum-

matkin toimivat Windows-käyttöjärjestelmällä, mikä oli kriteeri. Android Studio on uudempi kuin Ec-

lipse. Se on suunniteltu erityisesti Android-ohjelmointiin ja siinä on lisänä ominaisuuksia, joita Eclip-

sessä ei ole, esimerkiksi graafinen käyttöliittymän suunnittelutyökalu (Cogswell 2014-03-14). Lisäksi 

Android Studio on virallinen ohjelmointiympäristö Android-sovellusten kehitykseen, joten se oli luon-

nollinen valinta Vollegon ohjelmointiin. (Developers s.a.b.) 
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4 TYÖKALUT JA TEKNIIKAT 

 

Opinnäytetyötä suunnitellessa todettiin, että Android-sovelluksen lisäksi joudutaan tekemään palve-

linpään ohjelmointia. Androidia ohjelmoitaessa ja palvelimelle ohjelmoitaessa käytetään eri työkaluja 

ja tekniikoita. Työkalujen piti olla ilmaisia sekä toimia Windows-käyttöjärjestelemällä. 

 

4.1 Android 
 

Android on Googlen luoma mobiilikäyttöjärjestelmä, jolle matkapuhelinvalmistajat saavat vapaasti ja 

ilmaiseksi tehdä puhelimia ja laitteita. Android on käytetyin mobiilikäyttöjärjestelmä ja useat laitemer-

kit valmistavatkin Android-puhelimia ja -tabletteja, esimerkiksi Samsung ja Sony. Yleensä Android-

laitteessa on valmiina asennettuna Googlen omia palveluja, esimerkiksi Gmail, YouTube, Search ja 

Maps. Monilla laitevalmistajilla on myös omia sovelluksiaan valmiiksi asennettuina laitteisiin. Android-

laitteita käytettäessä tarvitaan Google-tili, joka yhdistetään laitteeseen. Android-laitteita pystyy hel-

posti räätälöimään erinäköisiksi ja saamaan mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Esimerkiksi 

taustakuvia, teemoja, käynnistysnäyttöjä ja pikakuvakkeita pystyy vaihtamaan sekä lisäämään pie-

noisohjelmia käynnistysnäytöille parantamaan laitteen käytettävyyttä. Lisää sovelluksia Android-lait-

teisiin pystyy lataamaan Google Play -sovelluskaupasta, josta löytyy yli 1,3 miljoonaa ladattavaa so-

vellusta. Android-mobiilikäyttöjärjestelmän päivitykset ovat ilmaisia. Tällä hetkellä uusin versio 

Android-versio on 5.0 Lollipop. (Todd 2014-10-23.) 

 

4.1.1 Android SDK 
 

Android SDK sisältää tarvittavat komponentit sovellusten kehitykseen. Siihen sisältyy erikseen ladat-

tavia paketteja, esimerkiksi ohjelmointirajapinnat (API), alustat ja niiden työkalut, eri Android-versioi-

den järjestelmien näköistiedostot ja esimerkkikoodeja. Android SDK sisältyy Android Studioon. (Deve-

lopers s.a.f.) 

 

4.1.2 Android Studio 

 

Android Studio on virallinen ja ilmainen ohjelmointiympäristö Android-sovellusten kehitykseen. Se pe-

rustuu Java-ohjelmointiympäristö IntelliJ IDEAan ja on rakennettu sen päälle erityisesti Android-oh-

jelmien kehitystä varten. Ensimmäiset versiot Android Studiosta on julkaistu toukokuussa 2013 ja 

joulukuussa 2014 julkaistiin ensimmäinen vakaa versio. Ohjelma sisältää useita komponentteja ja työ-

kaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan kehitystyön. Ohjelmassa on reaaliaikainen koodieditori eli siitä 

näkee heti, kuinka ulkonäkömuutokset koodissa vaikuttavat sovelluksen käyttöliittymään. Vaihtoeh-

toisesti on mahdollista rakentaa sovelluksen käyttöliittymää graafisen suunnittelutyökalun avulla. (De-

velopers s.a.c.) 
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4.2 Android-ohjelmointi 
 

Virallinen ohjelmointikieli Androidin kehitykseen on Java. Se on myös mahdollista C/C++:lla, mutta se 

ei ole Googlen tukema toimintamalli. Javan lisäksi Android sovellusten kehitykseen käytetään XML:ää 

käyttöliittymän muotoiluun. (Sims 2014-06-10.) 

4.2.1 Java 
 

Java on Sun Microsystemsin vuonna 1995 julkaisema ohjelmointikieli ja sovellusalusta. Javaa käyte-

tään useissa erilaisissa laitteissa, esimerkiksi kännyköissä, kannettavissa tietokoneissa, pelikonsoleissa 

ja internetissä. (Java s.a.) 

 

Opinnäytetyössä Javaa käytettiin Vollegon kehitykseen, koska Java on käytetyin ja virallinen kieli 

Android-ohjelmointiin. 

 

4.2.2 XML 
 

XML on merkintäkielistandardi, joka on kehitetty kuvailemaan tietoa. Se on ohjelmisto- ja laitteisto-

riippumaton työkalu tiedon välitykseen. (W3schools.com 2015e.) 

 

Vollegon kehityksessä käytettiin apuna XML-kieltä. XML:n avulla tehtiin sovelluksen käyttöliittymän 

muotoilut. 

 

4.3 Web-ohjelmointi 
 

Web-ohjelmoinnissa käytetään useita eri tekniikoita, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Web-

ohjelmoinnin arkkitehtuuri koostuu usein kolmesta osasta: palvelimesta (server), asiakasohjelmasta 

(client) ja protokollasta. Projektiin kehitettiin palvelun toteuttavaa osaa palvelimelle, josta asiakasoh-

jelmana toimiva Android-sovellus hakee tietoa. (Suoranta 2015-1-20, 4.) 

 

Web-ohjelmoinnissa ohjelmointiympäristönä käytettiin Notepad++ tekstieditoria, joka tarjosi kaikki 

tarvittavat ominaisuudet. 

 

4.3.1 HTML, CSS ja PHP 
 

HTML on merkintäkieli, jolla kuvaillaan internetsivuja. HTML koostuu määritellystä joukosta element-

tejä (tag). Jokaisella elementillä on alkumääritys, loppumääritys ja tietoa sisällä, esimerkiksi <body> 

sisältö </body>. Jokainen elementti määrittelee mitä sen sisältö tarkoittaa ja kuinka selain sen tulkit-

see. Selain osaa tulkita, mitä elementit tarkoittavat ja osaa näyttää käyttäjälle päätelaitteen näyttöön 

tarvittavat osat. (W3schools.com 2015b.) 

 

CSS määrittelee kuinka HTML-elementit näytetään selaimessa. CSS muotoilut säilytetään yleensä eril-

lisessä CSS-tiedostossa. CSS:llä voidaan määritellä esimerkiksi taustan ja fontin väri. (W3schools.com 

2015a.) 
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PHP (Hypertext Preprocessor) on laajasti käytetty avoimen lähdekoodin komentosarjakieli, joka on 

kehitetty erityisesti web-ohjelmointiin. PHP:n skriptit ajetaan palvelimella ja ne voidaan upottaa 

HTML:n sekaan. (PHP 2015.) 

 

Opinnäytetyössä HTML-kieltä käytettiin kehitettäessä toivekappalesivua DJ:lle ja näyttämään NSBVC-

henkilökunnalle virhetilanteita tietokantayhteyksissä sekä ohjelmointivaiheessa virheiden jäljittämi-

seen. CSS:n avulla tehtiin DJ:n toivekappalesivun muotoilut. PHP:llä ohjelmoitiin kaikki logiikka palve-

limelle ja toivekappalesivulle sekä sitä käytettiin apuna tietokantayhteyksien luomisessa ja tiedon vä-

lityksessä Vollegoon.  

 
4.4 SQL ja MySQL 

 

SQL (Structured Query Language) on standardoitu kyselykieli, jolla päästään käsittelemään tietokan-

toja. Sillä voidaan suorittaa erilaisia kyselyitä tietokantoihin ja tehdä hakuja, lisäyksiä ja muutoksia 

tietokannan tauluihin, esimerkiksi hakea kaikkien työntekijöiden sukunimet työntekijät-taulusta. 

(W3schools.com 2015c.) MySQL on suosituin tietokanta, jota käytetään PHP:n kanssa 

(W3schools.com 2015d). 

 

SQL-kielellä hoidettiin kaikki tietokantayhteydet palvelimelta MySQL-relaatiotietokantaan. MySQL-tie-

tokantaan tallennettiin kaikki muuttuvat tiedot mitä sovelluksissa tarvittiin. SQL:n avulla tietokannasta 

haettiin tietoa, muokattiin sitä ja tuotettiin uutta tietoa tietokantaan.  

 

4.5 JSON ja HTTP 
 

JSON on kevyt ja yksinkertainen ohjelmointikielestä riippumaton tiedostomuoto tiedonvälitykseen. Se 

on nopea jäsenneltävä tietokoneille sekä ihmisten helppo lukea ja kirjoittaa. (JSON s.a.) 

 

HTTP on standardoitunut tiedonsiirtoprotokolla, jolla voidaan kuljettaa internetissä esimerkiksi tekstiä, 

kuvaa, ääntä ja videota. (Rouse 2006-07.) 

 

Opinnäytetyössä Vollego hakee palvelimelta tietoa JSON-formaatissa ja jäsentelee ne uudestaan sel-

väkieliseksi tiedoksi päätelaitteen näytölle myöhemmin. Tiedonsiirto Vollegon ja palvelimen välillä teh-

tiin HTTP protokollan avulla. 
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5 TOTEUTUS 

 

Opinnäytetyöhön kuului Android-sovelluksen lisäksi toteuttaa palvelut, joiden avulla tarvittavat tiedot 

liikkuvat ja ovat saatavilla sovelluksissa. Projekti jakautui karkeasti kahteen osioon: palvelinpään oh-

jelmointi sekä Android-sovellus Vollego. 

 

5.1 Tiedon kulku 
 

Järjestelmässä tiedon kuljettamisen prosessiin kuului monia eri vaiheita sekä tekniikoita. Palvelimelle 

ohjelmoitu PHP-skripti toimii muiden palveluiden välissä tiedonvälittäjänä (kuvio 1).  

 

 

KUVIO 1. Järjestelmän arkkitehtuuri 

 

Vollegossa tarvittavien tietojen kuljetuspolussa ensimmäisenä palvelin suorittaa PHP-skriptin, joka käy 

tallentamassa halutut tiedot Google Drivestä CSV-tiedostona palvelimelle. Sen jälkeen palvelin lukee 

tarvittavat tiedot CSV-tiedostosta ja tallentaa ne SQL-kyselyiden avulla MySQL-tietokantaan. Vollego 

tekee käynnistyessään HTTP-pyynnön palvelimelle. Pyynnön seurauksena PHP-skripti palvelimella ha-

kee tarvittavat tiedot tietokannasta SQL-kyselyllä ja antaa ne Vollegolle JSON-muotoisena datana. 

JSON-muotoinen data käsitellään Vollegossa, jossa se näytetään selväkielisenä käyttäjälle.   

 

Vollegosta toivekappaleen lähetettyä Android-sovellus tekee HTTP-pyynnön palvelimelle, jonka mu-

kana kuljetetaan toivekappaleen tiedot. Palvelin tallentaa saadut tiedot tietokantaan. Toivekappale-

internetsivu hakee kappaleiden tiedot suoraan tietokannasta SQL-kyselyillä. Se käyttää hyväkseen 

myös palvelimen PHP-skriptiä tietojen muuttamisessa tietokantaan. 
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5.2 Tietokanta 
 

Projektiin tarvittiin tietokanta, koska vastaavaa sovellusta kehitettiin myöhemmin opinnäytetyönä 

myös Windows Phonelle. Silloin Windows Phonen sovelluksen kehittäjällä olisi tiedot helposti saatavilla 

tietokannassa, eikä hänen tarvitsisi lähteä ohjelmoimaan tiedon hakua Google Drivestä asti. 

 

Toimeksiantajalla oli valmiina webhotelli, jonka palveluita sai käyttää. Webhotellista otettiin käyttöön 

MySQL-relaatiotietokanta, jota pääsee helposti hallinnoimaan PHP:n avulla. MySQL-hallinnointiin oli 

käytössä myös phpMyAdmin-hallintatyökalu, jonka kautta tarvittavat tietokantataulut pystyi luomaan 

ja käyttämään apuna ohjelmoinnin aikana virheiden jäljittämisessä. 

 

Tietokantaan luotiin yhteensä viisi yksinkertaista tietokantataulua, jotka olivat kaikki omia kokonai-

suuksiaan. Aikatauluja varten luotiin kaksi taulua, tuloksia varten toiset kaksi taulua ja yksi taulu toi-

vekappaleita varten. 

 

5.2.1 Esimerkki tietokannan käytöstä 
 

Kuvassa 2 on esimerkki toivekappale-tietokantataulusta. Siihen luotiin viisi erilaista kenttää, jonka 

tietotyypit määritellään erikseen. Ensimmäinen kenttä on nimeltään ”id”. Se on kokonaislukutyyppinen 

(integer) pääavain, jolla on automaatinen kasvutoiminto (auto_increment), joka kasvattaa numeroa 

aina yhdellä ja lisää sen numeron kentän tiedoksi. Toinen tieto, nimeltään ”aika”, on tyypiltään times-

tamp eli aikaleima. Se lisää vakiona kentän tiedoksi senhetkisen aikaleiman eli kellonajan ja päiväyk-

sen. Kolmas tieto on nimeltään ”kappale”. Se on tekstityyppinen (varchar) ja siihen pystyy lisäämään 

maksimissaan 200 merkkiä tietoa. Tähän kenttään on pakko tulla tietoa tai muuten kyseistä riviä ei 

lisätä tietokantaan. Neljäs tieto on nimeltään ”nimimerkki”, ja se on myös tekstityyppinen, mutta siihen 

pystyy lisäämään vain 20 merkkiä. Nimimerkki ei ole pakollinen tieto. Viimeinen viides tieto on nimel-

tään ”soitettu”, ja se on tyypiltään numeraalinen (tinyint). Vakiona kentän arvoksi tulee ”0”. Tällä 

kentällä hallinnoidaan sitä, onko kappale soitettu. Kun kappale on soitettu, arvoksi muutetaan ”1”. 

 

 

KUVA 2. Toivekappale-tietokantataulun rakenne 

 

Käyttäjän pyytäessä kappaletoivetta Vollego lähettää käyttäjän kirjoittaman kappaleen ja mahdollisen 

nimimerkin palvelimen kautta tietokantaan, joka syöttää loput kentät automaattisesti: id-kentän nu-
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merosisältö päivittyy automaattisesti aina seuraavaan numeroon, aika-kenttään tulee kyseisen ajan-

kohdan aikaleima ja soitettu-kenttään tulee vakiona ”0”. Esimerkkinä tapahtuman kävijä Arttu haluaa 

kuulla NSBVC tunnusmusiikkia (kuva 3).  

 

 

 

KUVA 3. Esimerkkinä lähetetyn toivekappaleen tiedot tietokannassa 

 

5.2.2 Varmuuskopiot 

 

Aikataulu- ja tulokset-tietokantatauluille luotiin myös varmuuskopio-taulut, joihin kopioidaan aina en-

nen uutta tallennusta nykyisten taulujen tiedot. Käytännössä varmuuskopiointi hoidettiin palvelimen 

PHP-skriptissä, joka käskyttää tietokantaa kopioimaan esimerkiksi varsinaisesta tulokset-taulusta sen 

nykyiset tiedot talteen varmuuskopio-tauluun, ennen kuin tallentaa uutta tietoa. 

 

5.3 Palvelin 
 

Palvelimelle kehitettiin kaksi palvelua: tiedonvälityksen ja tallennuksen hoitava PHP-skripti sekä inter-

netsivu, jossa listataan käyttäjien toivomat musiikkikappaleet DJ:tä varten. Seuraavat luvut käsittele-

vät aikataulujen ja tuloksien tallennusta, toivekappale-sivustoa sekä mahdollisia virhetilanteita. 

 

5.3.1 Aikataulun ja tuloksien tallennus 
 

NSBVC-henkilökunta on luonut Google Driven pilvipalveluun Sheet-laskentataulukkoon (vrt. Excel) 

asiakirjan, jonne on kirjattu tapahtuman aikataulu. Tapahtuman aikana otteluiden tulokset tullaan 

myös kirjaamaan samalla tavalla Sheet-dokumenttiin. Luvuissa selostetaan, kuinka tiedot tallennetaan 

niin, että ne ovat saatavilla Vollegossa. 

 Epäonnistunut yritys 

Google Driveen on sisäänrakennettu Google Apps Script -koodieditori. Koodieditoriin pystyy kirjoitta-

maan JavaScript-pohjaista skriptauskieltä, jolla voi ohjelmoida logiikkaa Google Driven pilviohjelmiin, 

esimerkiksi Sheet- ja Docs-palveluihin. Ohjelmakoodi suoritetaan Googlen palvelimilla. (Google Deve-

lopers s.a.) 

 

Google Apps Scriptiin ohjelmoitiin toiminto, joka lukee tiedot Sheetistä, ottaa yhteyden MySQL-tieto-

kantaan ja tallentaa tiedot sinne. Logiikka saatiin testattua ja se toimi, mutta yhteyttä tietokantaan ei 

saatu. Sitten yritettiin ottaa yhteys toiseen tietokantaan, jotta saatiin testattua, toimiiko ohjelmakoodi. 

Yhteys saatiin, tiedot saatiin luettua Sheetiltä ja tallennettua tietokantaan, joten vikaa logiikassa ei 

ollut. Usean työpäivän virheenjäljityksen jälkeen selvisi, että käytössä olevalta toimeksiantajan palve-
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limelta pitäisi saada aukaistua portteja Googlen palvelinta varten, jotta tietokantayhteys olisi mahdol-

lista ottaa. Käytössä olevan webhotellin palveluihin ei kuulunut pääsyä muuttamaan palvelimen port-

tiasetuksia. Tietokantaan ei siis saatu yhteyttä eikä tietojen tallennus ollut mahdollista Google Apps 

Scriptin avulla, joten piti etsiä toinen ratkaisu. 

 Toimiva toteutus 

Google Drivestä Sheet-asiakirjat pystyy tallentamaan CSV-tiedostoina. Asiakirjan jakoasetukset täytyy 

kuitenkin muuttaa niin, että kaikki linkin saaneet pääsevät tarkastelemaan asiakirjan tietoja, jotta 

palvelimeltakin pääsee käsiksi tietoihin. Tämä ei ollut tietoturva-ongelma toimeksiantajalle (Elomaa 

2015-25-03). Asiakirjan url-osoitteen pystyi määrittämään niin, että se lataa asiakirjan tiedot suoraan 

CSV-tiedostona. Esimerkkinä alkuperäinen Sheet-dokumentin jakolinkki: 

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/<avain>/edit?usp=sharing. 

 

Muutetaan linkin loppuosaa, jotta CSV-tiedoston pystyy lataamaan suoraan linkistä: 

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/<avain>/export?gid=0&format=csv. 

 

 

Palvelimelle toteutettiin toiminto, jossa PHP-skripti hakee Sheetin palvelimelle CSV-tiedostona, lukee 

sen ja ottaa sen tiedot käsittelyyn. CSV-tiedostomuodossa olevaa dataa pystyy käsittelemään helposti, 

joten toiminnossa haetusta datasta tallennettiin vain halutut tiedot MySQL-tietokantaan. Toimintoa 

käytetään menemällä tiettyyn url-osoitteeseen, joka on liitetty NSBVC-henkilökunnan käyttämiin 

Sheet-asiakirjoihin. 

 

Tällä tavoin ei tarvinnut aukaista portteja Googlen palvelinta varten, koska siellä ei suoritettu ohjel-

makoodia eikä yritetty tallentaa tietoa Googlen palvelimelta suoraan toimeksiantajan palvelimelle. Nyt 

lähestymistapa oli päinvastainen. PHP-skripti suoritetaan toimeksiantajan palvelimella, joka hakee da-

tan Googlen palvelimelta ja tallentaa tietokantaan. 

 

Esimerkkinä tilanne, kuinka prosessi toimii, kun tapahtumaan tulee aikataulumuutos. Aikatauluista 

vastaava henkilö käy korjaamassa aikataulumuutokset Google Driveen Sheet-dokumenttiin ja painaa 

sen jälkeen dokumentista löytyvää ”Tallenna”-nappia, johon on linkitetty osoite  

 

http://esimerkki.palvelin.fi/mobiili/index.php?tallennaAikataulu.  

 

Tämän jälkeen käyttäjälle avautuu selaimeen uusi välilehti, joka menee yllä olevaan osoitteeseen. 

Sivun avautuessa laukeaa skripti, joka tallentaa tiedot tietokantaan, minkä jälkeen sivu ilmoittaa tal-

lennuksen onnistuneen. Jos tallennuksessa tulee virhetilanne, se ilmoittaa siitä käyttäjälle sekä sovel-

luksen ylläpitäjälle. Onnistuneen tallennuksen jälkeen uusimmat tiedot ovat saatavilla Vollegossa. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/%3cavain%3e/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/%3cavain%3e/export?gid=0&format=csv
http://esimerkki.palvelin.fi/mobiili/index.php?tallennaAikataulu
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5.3.2 Toivekappale-sivusto 
 

Opinnäytetyön yhtenä osana oli toteuttaa palvelu toivekappaleiden lähettämisestä DJ:lle. Tapahtu-

massa kävijä voi toivoa musiikkikappaletta Vollegosta ja tieto tallentuu tietokantaan. Tässä kappa-

leessa selostetaan mitä sen jälkeen tapahtuu. 

 

Tapahtumassa soittavalle DJ:lle kehitettiin oma internetsivu, josta hän näkee tapahtuman kävijöiden 

lähettämät toivekappaleet. Sen tekemiseen käytettiin HTML-kieltä, muotoiluun CSS-kieltä sekä logiik-

kaan PHP-kieltä. Kun sivulle menee, niin PHP-skripti ottaa yhteyden MySQL-tietokantaan ja hakee 

SQL-kyselyllä toivekappaleiden tiedot. Sen jälkeen PHP:lla kirjoitetaan dynaamisesti HTML-koodia, 

jolla muodostetaan kaksi eri taulukkoa, riippuen onko kappale soitettu vai ei. Toivekappaleiden tieto-

kantataulussa on ”soitettu”-kenttä, josta tutkitaan onko sen arvo ”0”, eli kappaletta ei ole soitettu, vai 

”1”, eli kappale on soitettu. 

 

Tapahtuman DJ siis näkee sivulta käyttäjien toivomat kappaleet (kuva 4). Sen lisäksi sivulta näkee, 

milloin kappale on toivottu ja toivojan mahdollisen nimimerkin. Kappaleen soitettuaan DJ pystyy mer-

kitsemään kappaleen soitetuksi. DJ:n klikkattua tiettyä kappaletta soitetuksi PHP-skripti havaitsee 

mikä id-numero kappaleella oli, ottaa yhteyden tietokantaan ja tekee SQL-muutoskyselyn juuri tämän 

id-numeron omaavalle kappaleelle. Muutoskyselyssä kappaleen soitettu-kenttä käydään muuttamassa 

arvoksi ”1”. Sen jälkeen tietokannasta tulee ilmoitus onnistuneesta kyselystä, jonka jälkeen internet-

sivu päivittyy ja kappale näytetään soitettujen kappaleiden taulukossa, koska sen soitettu-kentän arvo 

on ”1”. Mikäli muutoskysely epäonnistuu, tulee siitä ilmoitus DJ:lle sekä ylläpitäjälle. Vahinkoklikkauk-

sien varalta kehitettiin myös toiminto toiseen suuntaan eli kappaleen pystyy myös merkitsemään ta-

kaisin soittamattomien kappaleiden listalle. DJ:n toivekappale internetsivu päivittyy itsestään viiden 

minuutin välein, jolloin se hakee uusimmat toivekappaleet. 

 

 

KUVA 4. DJ:lle tarkoitettu toivekappale sivu 
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5.3.3 Virhetilanteet 
 

Virhetilanteiden varalle kehitettiin systeemi, joka kirjoittaa kaikki virhetilanteet lokille sekä lähettää 

siitä ylläpitäjälle sähköpostin. Joka kerta kun palvelimella olevaan PHP-skriptiin otetaan yhteyttä, ale-

taan kirjoittamaan lokia toimeksiantajan palvelimella. Lokille kirjataan ylös tapahtuman aika, käyttäjän 

ip-osoite ja selain sekä mitä tehtiin. Virheen syntyessä myös virheilmoitus kirjataan lokille sekä lähe-

tetään loki-tapahtuma ja virhe-ilmoitus ylläpitäjän sähköpostiin. Tällä tavoin virhetilanteista tiedetään 

heti ja niihin pystytään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Sähköpostin lähetys on ensisijaisen 

tärkeää tapahtuman aikana, koska mahdollisien virheiden ilmaantuessa siitä tulee tieto heti ylläpitä-

jälle. 

 

5.4 Vollego 
 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi NSBVC-tapahtumaa varten valmis Android-sovellus, nimeltään Vol-

lego. Sovellus kehitettiin Android-studiolla Javaa käyttäen. Sovellus sisältää tapahtuma-aikataulun, 

otteluiden tulokset, kuvakilpailun, kappaletoiveen lähettämisen ja tapahtumakyselyn.  

 

5.4.1 Rakenne 
 

Activity on Androidin komponentti, joka luo näkymän puhelimen ruutuun. Android-sovelluksessa voi 

olla useita activityja. Aktiivisena olevaa, eli käyttäjälle ruutuun näytettävää activitya voidaan vaihdella 

sovelluksen ollessa käynnissä. (Developers s.a.a.) Fragment on osa sovelluksen käyttöliittymää tai 

käytösmalli, joka voidaan asettaa activityyn. Fragmentilla voidaan esimerkiksi luoda erilaisia näkymiä 

activityn sisälle. (Developers n.d.d.) Intent on abstrakti määritys operaatiolle, joka voidaan suorittaa 

sovelluksessa. Sillä voidaan esimerkiksi aukaista uusi activity tai pyytää aukaisemaan puhelimen oma 

kuvagalleria. (Developers n.d.e.) 

 

Vollego koostuu kahdesta activity-komponentista sekä useista fragment-komponenteista. Activityjen 

välillä liikutaan intent-komennoilla. Sovelluksen auetessa käynnistyy alkunäyttö, ensimmäinen activity, 

joka näyttää tapahtuman logon ja www-osoitteen käyttäjälle. Hetken kuluttua ensimmäinen activity 

kuolee ja tilalle aukaistaan uusi pää-activity, jota käytetään koko sovelluksen elinkaaren ajan. Tässä 

activityssä käytetään fragmentteja näyttämään käyttäjälle sovelluksesta eri näkymiä. Sovellukseen 

luotiin seitsemästä eri fragmentista välilehdet, joita käyttäjä pystyy selaamaan vasemmalle ja oikealle 

(kuva 5). 

 

 

KUVA 5. Vollegon välilehtien otsikoita 
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5.4.2 Etusivu 
 

Ensimmäisenä alkunäytön jälkeen Vollegoon aukeaa infosivu, jossa kerrotaan tapahtumasta sekä 

näytetään tapahtuman facebook-sivun uutisvirta. Uutisvirta upotettiin internetsivulle, joka näytetään 

Vollegossa webview-komponentilla. 

 

5.4.3 Aikataulu 
 

Aikataulu-välilehdessä näytetään käyttäjälle tapahtuman aikataulu (kuva 6). Sovelluksen 

käynnistyessä ruudulle tulee näkyviin alkunäyttö, jonka aikana tarvittava data haetaan sovellukseen. 

Sovellus tekee HTTP-pyynnön palvelimelle, joka hakee MySQL-tietokannasta aikataulun tiedot. Palve-

limella PHP-skripti palauttaa HTTP-pyynnölle aikataulun tiedot JSON-muotoisena datana, jotka tallen-

netaan Vollegossa aluksi tekstimuotoiseen (string) muuttujaan. Tämän prosessin valmistuttua 

alkunäyttö menee kiinni ja JSON-datan sisältävä muuttuja lähetetään pää-activityyn samalla kun se 

aukaistaan. Pää-activityssä juuri haetut aikataulut näytetään aikataulu-välilehdessä. 

 

 

KUVA 6. Aikataulu-välilehti 
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5.4.4 Tulospalvelu 
 

Kolmantena välilehtenä on tulospalvelu, jossa näytetään otteluiden tulokset. Tulospalvelun data 

muuttuu koko tapahtumaviikonlopun ajan, koska otteluiden tuloksia lisätään sitä mukaa kuin niitä on 

pelattu. Tulospalvelun tekninen toteutus on samanlainen kuin aikataulu-välilehden. 

 

5.4.5 Kuvakilpailu 
 

Kuvakilpailu-osiossa pystyy osallistumaan kuvakilpailuun, jossa on tarkoitus ottaa tapahtumaan liittyvä 

kuva ja lähettää se Instagramiin hashtagilla #NSBVC2015. Kuvakilpailua varten puhelimessa täytyy 

olla valmiina Instagram-sovellus ja -käyttäjätili. Kuvan pystyy valitsemaan puhelimen galleriasta tai 

ottamaan sovelluksen avulla uuden kuvan (kuva 7). Kuvan valitsemisen tai ottamisen jälkeen kuva 

näytetään vielä käyttäjälle näytöllä. Kuvan lähettäminen suoraan sovelluksesta Instagramiin ei ole 

mahdollista (Instagram 2015). Tästä syystä “Lähetä kuva”-napin klikkauksen jälkeen täytyy valita 

avautuvasta Androidin omasta valikosta Instagram, jonne kuva lähetetään action_send komennolla. 

Tämän jälkeen lähetetty kuva avautuu Instagramiin, jossa tehdään mahdolliset kuvankäsittelyt ja 

muut halutut toimet. Kuvan kuvatekstiksi tulee Vollegossa määritetty vakioteksti, joka päätetään 

myöhemmin kesällä, sekä hashtag #NSBVC2015. Kuvan julkaisun jälkeen se on julkisena Insta-

gramissa esimerkiksi kuvatekstillä “Tule sinäkin katsomaan huikeita rantalentopallo-otteluita! 

#NSBVC2015”, minkä jälkeen käyttäjä on osallistunut kuvakilpailuun. 

 

 

KUVA 7. Kuvakilpailu-välilehti 
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5.4.6 Toivekappale 
 

Tapahtuman kävijät pystyvät lähettämään Vollegosta DJ:lle toivekappaleita (kuva 8). Aiemmassa pal-

velimen osiossa esitettiin, mitä toivekappaleen datalle tapahtui, kun se oli jo tallennettu tietokantaan. 

Tässä luvussa selitetään, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun käyttäjä lähettää sovelluksesta toivekappa-

leen. 

 

 

KUVA 8. Toivekappale-välilehti 

 

Käyttäjälle näkyy yksinkertainen välilehti, johon voi kirjoittaa kappaleen nimen sekä oman nimimerkin. 

Nimimerkki ei ole pakollinen tieto, mutta kappale on. Kun käyttäjä lähettää toiveen, sovellus tekee 

HTTP-pyynnön, jossa lähettää kappaleen ja mahdollisen nimimerkin palvelimelle. Palvelimen PHP-

skripti tutkii, onko nimimerkkiä lähetetty. Jos ei ole, se lisää nimimerkiksi ”Anonyymi”. Sitten tiedot 

tallennetaan MySQL-tietokantaan SQL-kyselyllä, minkä jälkeen ne ovat saatavilla toivekappale-inter-

netsivulle, jonka DJ näkee. 
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5.4.7 Kysely 
 

Kuudenteen välilehteen tulee tapahtumaan liittyvä kysely. Kysely toteutaan osana toista opinnäyte-

työtä. Kysely tulee olemaan internetissä webpropol-palvelun kautta toteutettuna. Käytännössä väli-

lehdessä näytetään webview-komponentilla kyselyn internetsivua, josta pystyy sitten vastaamaan suo-

raan kyselyyn. Välilehdessä on myös nappi, jolla kyselyn saa auki selaimeen, josta sitä voi olla hel-

pompi täyttää. 

 

5.4.8 Yhteistyössä 
 

Viimeisessä välilehdessä näytetään tapahtuman kanssa yhteistyössä olevien yritysten ja yhdistyksien 

logoja. Logoja klikkaamalla pääsee kyseisen yrityksen tai yhdistyksen kotisivulle. 

 
5.4.9 Testaus 

 

Vollegon kehityksen aikainen testaus tapahtui opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisella puhelimella, 

jossa oli Android Lollipop 5.0.2 sekä Android-studion emulaattorilla. Emulaattorilla sovellusta testattiin 

Androidin eri versioilla sekä erikokoisilla näytöillä. Vollegoa jaettiin myös NSBVC-työryhmälle testatta-

vaksi. 
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6 JATKOKEHITYS JA JULKAISU 

 

Vollegoa kehitetään kesän 2015 aikana, ennen kuin se julkaistaan ennen tapahtumaviikonloppua. Jat-

kokehityksen aikana korjataan mahdollisia sovelluksessa ilmenneitä virheitä ja luodaan sovellukseen 

uusia ominaisuuksia, jos niihin syntyy kehitysideoita. Lisäksi pyritään parantamaan sovelluksen ulko-

näköä ja värimaailmaa testiryhmältä saadun palautteen myötä. 

 

Vollego suunniteltiin julkaistavaksi Google Play -sovelluskauppaan hyvissä ajoin ennen tapahtumavii-

konloppua. Vollego-sovelluksen alustava julkaisuajankohta on kesäkuun 2015 lopussa. 
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7 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää MenU ry:lle NSBVC 2015 -rantalentopallotapahtumaan mobiili-

sovellus. Toimeksiantajan pyyntönä oli, että sovelluksesta voi nähdä tapahtuman aikataulun sekä ot-

teluiden tulokset. Sen lisäksi haluttiin, että sovelluksesta pystyy osallistumaan kuvakilpailuun In-

stagramissa ja lähettämään kappaletoiveita tapahtuman DJ:lle. 

 

Opinnäytetyö tehtiin kevään 2015 aikana ja opinnäytetyöprosessia raportoivan kirjallisen osion ohella 

lopputuloksena syntyi Vollego-sovellus Android-käyttöjärjestelmälle. Lisäksi tapahtuman DJ:lle luotiin 

internetsivu, jossa on nähtävissä lista tapahtuman kävijöiden toivomista kappaleista. Näiden sovellus-

ten lisäksi vaadittiin palvelinpään ohjelmointia ja tietokannan rakentamista. 

 

Kirjallisessa osiossa käsiteltiin sovelluksen suunnittelua, käytettyjä työkaluja ja tekniikoita, toteutusta 

sekä jatkokehitystä ja julkaisua. Kirjallisesssa osiossa kuvataan, mille mobiilikäyttöjärjestelmälle so-

vellus oli järkevin toteuttaa. Lisäksi selostettiin, minkälaisia työkaluja ja tekniikoita lopputulokseen 

pääseminen vaati. Sovelluksien toteutukset selitettiin yksityiskohtaisesti esimerkiksi kuvaamalla tieto-

kantaa ja Vollegon rakennetta. Työn lähteinä käytettiin ajankohtaisia verkkojulkaisuja ja tietoa haettiin 

erityisesti suoraan kehittäjille suunnatuilta sivustoilta. 

 

Mielestäni työ onnistui hyvin. Ohjelmointityössä tuli välillä vastaan ongelmia Javan ja PHP:n ohjel-

moinnissa osittain siksi, että Java on itselleni vähemmän tuttu ohjelmointikieli. Parasta opinnäytetyön 

tuloksissa oli sovelluksien konkreettinen käyttö NSBVC 2015 -tapahtumassa. Opinnäytetyöprosessi 

opetti paljon Android-ohjelmoinnista sekä web-ohjelmoinnista. Projekti opetti, kuinka tärkeää on osata 

monia erilaisia tekniikoita ja ohjelmointikieliä. Ohjelmoinnissa joudutaan usein kehittämään palveluita 

usealla eri tekniikalla, jotta kaikki halutut ominaisuudet saadaan käyttöön. Havaitsin hyväksi kuukau-

sittaiset ennalta määrätyt palaverit toimeksiantajan kanssa. NSBVC-kokouksissa oli mahdollista kysyä 

kuukauden aikana ilmenneitä kysymyksiä ja esitellä sen hetkistä prototyyppiä Vollegosta. Kokouksista 

sai suoraa palautetta toiminnoista ja kehitysideoita sovellukseen. 

 

Tulevaisuudessa Vollego toimii hyvänä pohjana jonkin muun tapahtuman sovelluksen kehittämiseen. 

Sovellus pystyy toimimaan sellaisenaan seuraavien vuosien vastaavissa urheilutapahtumissa ja pienillä 

muokkauksilla myös muissa tapahtumissa. 

 

  



         
         28 (30) 

 

LÄHTEET 
 

BEAL, Vangie 2011. Mobile Operating Systems (Mobile OS) Explained [verkkojulkaisu]. [Viitattu 

2015-03-03.] Saatavissa: http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hardware_Software/mobile-ope-

rating-systems-mobile-os-explained.html 

 

BEAL, Vangie s.a.a. API – Application program interface [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-22.] Saa-

tavissa: http://www.webopedia.com/TERM/A/API.html 

 

BEAL, Vangie s.a.b. SDK – software development kit [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-22.] Saata-

vissa: http://www.webopedia.com/TERM/S/SDK.html 

 

COGSWELL, Jeff 2014. Google’s Android Studio vs. Eclipse: Which Fits Your Needs? [verkkojulkaisu]. 

[Viitattu 2015-03-04.] Saatavissa: http://news.dice.com/2014/03/19/googles-android-studio-vs-ec-

lipse-fits-needs/ 

 

DEVELOPERS s.a.a. Activity [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-15.] Saatavissa: http://developer.an-

droid.com/reference/android/app/Activity.html 

 

DEVELOPERS s.a.b. Android Studio [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-14.] Saatavissa: https://deve-

loper.android.com/sdk/index.html 

 

DEVELOPERS s.a.c. Android Studio Overview [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-03-04.] Saatavissa: 

https://developer.android.com/tools/studio/index.html 

 

DEVELOPERS s.a.d. Fragment [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-15.] Saatavissa: http://develo-

per.android.com/reference/android/app/Fragment.html 

 

DEVELOPERS s.a.e. Intent [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-15.] Saatavissa: http://develo-

per.android.com/reference/android/content/Intent.html 

 

DEVELOPERS s.a.f. SDK Manager [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-14.] Saatavissa: https://develo-

per.android.com/tools/help/sdk-manager.html 

 

ELOMAA, Antti-Pekka 2015-03-25. NSBVC-kokous. Pöytäkirja 25.3.2015. Kuopio: Itä-Suomen Yli-

opisto, CA501. 

 

GOOGLE DEVELOPERS s.a. Overview of Google Apps Script [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-15.] 

Saatavissa: https://developers.google.com/apps-script/overview 

 

INSTAGRAM 2015. Media endpoints [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-05-04.] Saatavissa: https://in-

stagram.com/developer/endpoints/media/ 

 

http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hardware_Software/mobile-operating-systems-mobile-os-explained.html
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hardware_Software/mobile-operating-systems-mobile-os-explained.html
http://www.webopedia.com/TERM/A/API.html
http://www.webopedia.com/TERM/S/SDK.html
http://news.dice.com/2014/03/19/googles-android-studio-vs-eclipse-fits-needs/
http://news.dice.com/2014/03/19/googles-android-studio-vs-eclipse-fits-needs/
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
https://developer.android.com/sdk/index.html
https://developer.android.com/sdk/index.html
https://developer.android.com/tools/studio/index.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Fragment.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Fragment.html
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
https://developer.android.com/tools/help/sdk-manager.html
https://developer.android.com/tools/help/sdk-manager.html
https://developers.google.com/apps-script/overview
https://instagram.com/developer/endpoints/media/
https://instagram.com/developer/endpoints/media/


         
         29 (30) 

 

JÄNTTI, Teemu 2014-12-14. NSBVC-App [sähköpostiviesti]. Vastaanottaja Arttu Pitkänen. 

 

JÄNTTI, Teemu 2015-01-28. MenU ry:n edustaja. [Haastattelu.] Kuopio: Savonia-ammattikorkea-

koulu. 

 

JAVA s.a. What is Java technology and why do I need it? [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-13.] 

Saatavissa: https://www.java.com/en/download/faq/whatis_java.xml 

 

JSON s.a. Introducing JSON [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-15.] Saatavissa: http://json.org/ 

 

KARCH, Marziah 2015. What Is Google Android? [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-05-03.] Saatavissa: 

http://google.about.com/od/socialtoolsfromgoogle/p/android_what_is.htm 

 

KAUPPALEHTI s.a. Monineuvoiset urheilijat ry [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-03-02.] Saatavissa: 

http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/monineuvoiset+urheilijat+ry/26527361 

 

NETMARKETSHARE 2015. Mobile/Tablet Operating System Market Share [verkkojulkaisu]. [Viitattu 

2015-03-03.] Saatavissa: https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-

share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1 

 

NSBVC s.a.a. Historia [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-03-02.] Saatavissa: http://www.nsbvc.fi/ 

 

NSBVC s.a.b. Pohjoismaiden opiskelijoiden beach volley mestaruusturnaus [verkkojulkaisu]. [Viitattu 

2015-03-02.] Saatavissa: http://www.nsbvc.fi/ 

 

PHP 2015. What is PHP? [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-14.] Saatavissa: http://php.net/ma-

nual/en/intro-whatis.php 

 

ROUSE, Margaret 2006. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-22.] 

Saatavissa: http://searchwindevelopment.techtarget.com/definition/HTTP 

 

ROUSE, Margaret 2007. Integrated development environment (IDE) [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-

03-03.] Saatavissa: http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/integrated-development-

environment 

 

SHAFRANOVICH, Y 2005. Network Working Group [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-22.] Saata-

vissa: http://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt 

 

SUORANTA, Sanna 2015. Sovellukset 1: sähköposti, web, verkko-ohjelmointi [verkkojulkaisu]. [Vii-

tattu 2015-04-14.] Saatavissa: https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/cse-c2400/luennot/CSE-

C2400_sovellukset1__1_a4_.pdf 

 

https://www.java.com/en/download/faq/whatis_java.xml
http://json.org/
http://google.about.com/od/socialtoolsfromgoogle/p/android_what_is.htm
http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/monineuvoiset+urheilijat+ry/26527361
https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1
https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1
http://www.nsbvc.fi/
http://www.nsbvc.fi/
http://php.net/manual/en/intro-whatis.php
http://php.net/manual/en/intro-whatis.php
http://searchwindevelopment.techtarget.com/definition/HTTP
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/integrated-development-environment
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/integrated-development-environment
http://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt
https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/cse-c2400/luennot/CSE-C2400_sovellukset1__1_a4_.pdf
https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/cse-c2400/luennot/CSE-C2400_sovellukset1__1_a4_.pdf


         
         30 (30) 

 

TODD, Alex 2014. What is Android and what is an Android Phone? [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-

03-03.] Saatavissa: http://recombu.com/mobile/article/what-is-android-and-what-is-an-android-

phone_M12615.html 

 

Vasanth, R 2014. Three Of The World’s Top Smartphone Brands Are Chinese: Apple And Samsung 

Struggling To Keep Up! [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-22.] Saatavissa: http://da-

zeinfo.com/2014/08/04/smartphone-market-share-q-2014-xiaomi-lenovo-worlds-top-smartphone-

brands-are-chinese-apple-samsung-struggling/ 

 

W3schools.com 2015a. CSS Introduction [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-14.] Saatavissa: 

http://www.w3schools.com/css/css_intro.asp 

 

W3schools.com 2015b. HTML Introduction [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-14.] Saatavissa: 

http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp 

 

W3schools.com 2015c. Introduction to SQL [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-14.] Saatavissa: 

http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp 

 

W3schools.com 2015d. PHP MySQL Database [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-14.] Saatavissa: 

http://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp 

 

W3schools.com 2015e. XML Tutorial [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2015-04-13.] Saatavissa: 

http://www.w3schools.com/xml/default.asp 

http://recombu.com/mobile/article/what-is-android-and-what-is-an-android-phone_M12615.html
http://recombu.com/mobile/article/what-is-android-and-what-is-an-android-phone_M12615.html
http://dazeinfo.com/2014/08/04/smartphone-market-share-q-2014-xiaomi-lenovo-worlds-top-smartphone-brands-are-chinese-apple-samsung-struggling/
http://dazeinfo.com/2014/08/04/smartphone-market-share-q-2014-xiaomi-lenovo-worlds-top-smartphone-brands-are-chinese-apple-samsung-struggling/
http://dazeinfo.com/2014/08/04/smartphone-market-share-q-2014-xiaomi-lenovo-worlds-top-smartphone-brands-are-chinese-apple-samsung-struggling/
http://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp
http://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp
http://www.w3schools.com/xml/default.asp

