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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Android Etenkin puhelimille ja muille mobiililaitteille suunniteltu 

ohjelmistopino, joka pitää sisällään käyttöjärjestelmän, 

perusohjelmia ja väliohjelmistoja. 

Apache Cordova Avoimen lähdekoodin kehys mobiilisovellusten 

kehittämiseen. 

API Application programming interface eli ohjelmointirajapinta. 

CLI The command line text to build, eli toiminto, jolla voidaan 

lähettää ja hallinnoida Apache Cordova -liitännäiseen 

pohjautuvia sovelluksia. 

CSS Cascade Style sheet on kieli, jota käytetään HTML-kielen 

kuvaamiseen. 

GET Pyyntö, jolla haetaan haluttuja resursseja palvelimelta. 

HTML Hypertext Markup Language eli hypertekstin merkintäkieli, 

joka on standardoitu kuvauskieli. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokolla, joka ohjaa 

webissä sijaitsevien komponenttien välistä 

kommunikaatiota. 

IOS Apple-laitteiden käyttöjärjestelmän tunnus. 

JavaScript Kieli, joka toimii komentosarjana. Käytetään dynaamisen 

verkkosivun toteuttamiseen. 

jQuery Kaikille selaimille tarkoitettu ilmainen, avoimen 

lähdekoodin JavaScript-kirjasto. 

JSON JavaScript Object Notation. Avain-arvopareista koostuva 

riippumaton avoimen standardin tiedostomuoto. 
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Node.js JavaScript runtime-ympäristö, joka on rakennettu 

Javacript-moottorille. 

npm Komento-ohjelma, jolla hallitaan mm. Node.js-kirjastoja. 

PEPPI SOA-menetelmin rakennettu järjestelmäkokonaisuus, joka 

tukee koulutusorganisaatioiden opetukseen ja 

koulutukseen liittyviä prosesseja. 

POST Pyyntö jolla voidaan luoda uusia resursseja palvelimelle. 

Ripple Liitännäinen, joka asennetaan selaimen sisään. 

Liitännäisellä on mahdollista skaalata selain 

muistuttamaan halutun mobiililaitteen ruutua. 

RSS Really Simple Syndication on XML-kieleen perustuva 

verkkosyötemuoto. 

SeAMK App Toteutettu projekti. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun 

opiskelijoille ja opettajille suunnattu mobiilisovellus, jonka 

avulla käyttäjät voivat tarkastella vapaita tiloja, 

lukujärjestyksiä ja muita tietoja koskien koulua. 

Visual Studio Ohjelma, joka on suunniteltu koodaamiseen ja 

ohjelmointiin sekä mobiilisovelluksien luomiseen. 

xhttp Extended Hypertext Protocol antaa käyttäjän lähettää 

rajapinnan verkon yli palveluina ja mahdollistaen etä- ja 

jakeluympäristöt sekä yksityiseen että julkiseen 

kulutukseen. 

XML Extensible Markup Language on SGML:n (Standard 

Generalized Markup Language) pohjalta kehitetty 

metakieli, jolla voidaan tehdä muita kieliä ja suorittaa 

kutsuja. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään PEPPI-ohjelmistorajapinnan mahdollistamaan 

projektiin, joka on toteutettu Seinäjoen Ammattikorkeakoululle. Projekti toteutettiin 

ohjelmoimalla mobiilisovellus, joka hakee datan avoimesta rajapinnasta. 

Opiskelijoilla on tarve hakea tietoa lukujärjestyksistä ja vapaista tiloista. Koska 

puhelin on yleisin tiedonhakuväline, sovelluksen tarve ammattikorkeakoulun 

opiskelijoille oli suuri 

Opinnäytetyö pohjautuu toteutettuun projektiin. Mobiilisovellus on toteutettu Visual 

Studio 2015 -kehittimellä ja tähän asennetulla Apache Cordova -liitännäisellä. 

 

1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena oli mobiilisovellus, jolla voidaan reaaliaikaisesti tarkastella 

lukujärjestyksiä ja vapaita tiloja sekä katsella ruokalistoja ja yhteystietoja. 

Lukujärjestyksen hakukriteereinä oli voitava käyttää ryhmän tunnusta ja ajankohtaa. 

Lukujärjestyksen haku tuli myös mahdollistaa viikonlopuille. Vapaiden tilojen haku 

tuli toteuttaa kaikille Framin rakennuksille sekä myös muille Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun toimipisteille. Ruokalistan haku on toteutettu Sodexo-

ravintolan tarjoaman avoimen RSS-syötteen kautta, jonka applikaatio päivittää joka 

maanantai automaattisesti. Yhteystiedot käyttäjä saa auki pudotusvalikosta. 

Mobiilisovelluksen kehittämisen lisäksi tavoitteena oli selvittää ja kuvata välineitä, 

joiden avulla sovellus luotiin. Näitä välineitä ovat HTML, JavaScript, CSS ja XML 

sekä HTTP-metodit. Lisäksi kuvataan myös mobiilisovelluksien julkaisuun liittyviä 

asioita, kuten Android-version mahdollistamien kauppapaikkojen 

julkaisupolitiikkaan liittyviä käsitteitä. 
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1.3 Työn rakenne 

Luvussa kaksi esitetään tarvittavia tekniikoita ja kieliä, joita hyödynnettiin tässä 

opinnäytetyössä. Luvussa kolme käydään läpi tekniikoita tarkemmin 

havainnollistamalla niitä. Lukuun kuuluu RSS-syötteen havainnollistaminen, 

informaatiota koskien PEPPI-ohjelmointirajapintaa ja GET- sekä POST-pyyntöjen 

esittely. 

Luvussa neljä käydään läpi mobiilisovelluksen graafista käyttöliittymää ja valintoja, 

joita on tehty koskien yleistä graafista ilmettä. Luvuissa tutustutaan myös kuvien 

avustuksella yleisiin toiminnallisuuksiin sekä koodiin, jolla ohjelma on rakennettu. 

Luku viisi sisältää informaatiota aplikaatioiden julkaisusta  Android-

käyttöjärjestelmän omaavien laitteiden kauppapaikalle ja myös tarkan ohjeistuksen, 

kuinka se tehdään. Luvussa kuusi on esitetty yhteenveto työstä. 
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2 TARVITTAVAT TEKNIIKAT 

Luvun tarkoituksena on tarjota lukijalle tarvittava tieto koskien yleisimpiä välineitä, 

joita on hyödynnetty mobiilisovelluksen luomisessa Apache Cordova -liitännäistä 

käyttäen. Etenkin jQuery-kirjastoa käytettäessä on hyvä tietää erilaiset tekniikat, 

joita hyödyntämällä mobiilisovelluksen luonti onnistuu. 

2.1 HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) on merkintäkieli, jonka tarkoituksena on 

kuvata www-sivujen sisällön rakenne. Olennaista HTML-kielissä on sivujen 

rakenteen kuvaaminen. HTML-kielellä ei voida määritellä sivujen ulkoasua tarkasti, 

vaan sen tarkoituksena on hahmotella rakenne mm. kappaleiden rajoilla sekä 

otsikoilla. (W3C 2018.) 

HTML-kieltä voidaan vielä nykyäänkin käyttää graafisen ulkoasun muokkaukseen, 

mutta silti sitä käytetään enimmäkseen yleisesti sisällön sekä ulkoasun erotteluun 

(W3C 2018). 

2.2 CSS 

Yleisesti CSS (Cascading Style Sheets) tarkoittaa tyylisivuja, joilla määritellään 

ulkoasu HTML-kielellä kuvatulle rakenteelle. HTML siis kuvailee, mitä sisältö on ja 

CSS määrittelee, miten se näytetään. CSS-kielellä voidaan määritellä mm. fontin 

väri, fontin koko tai fontin tyyli. (Morris 2018.) 

CSS-kieltä hyödynnetään mobiiliohjelmoinnissa paljon, sillä sen avulla voidaan 

määrittää puhelinkohtaisesti ikkunoiden skaalaukset (Morris 2018). 
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2.3 XML 

XML (Extensible Markup Language) on SGML-kielen (Standard Generalized 

Markup Language) pohjalta kehitetty metakieli, jolla voidaan määrittää muita kieliä 

ja suorittaa kutsuja. XML on suunniteltu alun perin erityisesti Internetkäyttöön, mutta 

se on yleistynyt myös mobiilisovelluksien kehittämisessä. (W3C 2018.) 

2.4 JavaScript 

JavaScript on ohjelmointikieli, jota käytetään www-sivuilla toiminnallisuuden ja 

käyttöliittymän toteuttamiseen. JavaScript-kielen yleisimpiin toiminnallisuuksiin 

kuuluu sivujen muokkaus ja pienien ohjelmien teko esimerkiksi applikaation sisälle. 

Kielen suurin ongelma on mahdolliset yhteensopivuusongelmat ja sen 

epäluotettavuus. Esimerkiksi kirjoittajan laatimassa projektissa tietynlaisia 

yhteensopivuusongelmia oli eri puhelimien välillä toiminnallisuuksissa, jotka oli 

toteutettu JavaScriptiä hyödyntäen. (Sridhar 2017.) 

2.5 jQuery 

jQuery on eräänlainen JavaScript-kirjasto, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa HTML-

dokumentin läpikäyntiä ja muokkausta. jQuery-kirjaston hyödyntäminen on helppoa, 

sillä sen avulla pystyy hallinnoimaan HTML-dokumenteissa sijaitsevia objekteja 

helposti. (Elated 2010.) 

jQueryn koodaus on toteutettu JavaScript -kirjastoon, minkä vuoksi se toimii 

yhteistyössä JavaScriptin kanssa ongelmitta. jQuerya hyödynnetään myös DOM-

mallin kanssa, sillä se on todella kätevä muokkaamaan DOM-mallin sisäisiä 

objekteja ja samalla sillä pystyy liittämään tapahtumia näihin löydettyihin 

objekteihin. Käyttöönotto on myös yksinkertainen prosessi, sillä se luonnistuu Visual 

Studio -ohjelmalla plug-in-valikon kautta, josta käyttäjä vain painaa Install-painiketta 

ja Visual Studio suorittaa itse asennuksen sekä paketin purkamisen. Etenkin 

mobiilisovellusta rakentaessa on suotavaa myös asentaa jQuery_mobile.V.1.0-

liitännäinen. (Elated 2010.) 
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2.6 Node.js 

Node.js-tekniikan käyttäminen on yleistynyt paljon mobiilisovellusten 

ohjelmoinnissa vuosien varrella. Node.js mahdollistaa backend-ohjelmointiin 

tarjottavan tuen, kuten datan lukemisen, tallentamisen, päivityksen sekä 

hakemisen. (Rachowicz 23.2.2017.) 

Node.js ei oikeastaan ole kehys, vaan enemmänkin ympäristö, joka sallii 

JavaScriptin suorittamisen palvelimen puolella. Node.js on nopea oppia ja se tarjoaa 

laajan ympäristön ja monipuolisia mahdollisuuksia käyttäjälle. Tietokantoihin 

perustuvaan ohjelmointiin Node.js mahdollistaa vapauden kehityksessä, sillä 

käyttäjä aloittaa kaiken luomisen tyhjästä. Haittojakin tähän liittyy, sillä paljon 

resursseja vieville mobiilisovelluksille Node.js ei ole optimaalinen vaihtoehto. 

(Rachowicz 23.2.2017.) 

Mobiililukkarin toiminnallisuuden kannalta katsottuna Node.js pääperiaatteiltaan on 

vaihtoehtona hyvä, sillä kevyt käyttöliittymä ja yksinkertainen toteutus mahdollistaa 

sulavan toiminnallisuuden backend –puolella. Node.js prosessoi http request –

pyynnön käyttöliittymän puolella, jolla lähetetään tämän jälkeen event loop -

toiminnon puolelle. Event loop -toiminto on aina valmiina hyväksymään uusia 

pyyntöjä, jonka jälkeen pyyntö lähetetään takaisin käyttöliittymään (kuva 1). 
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2.7 Apache Cordova 

Apache Cordova on avoimeen lähdekoodiin pohjautuva mobiilisovellusten kehys, 

joka toimii Visual Studion eri versioissa liitännäisenä. Sen avulla sovelluksissa on 

mahdollista käyttää standardeja web-tekniikoita, kuten HTML5, CSS3 ja 

JavaScriptiä, joidenka avulla sovellusten luonti onnistuu eri käyttöjärjestelmille. 

Sovellukset suoritetaan kullekin alustalle tarkoitettujen osien sisällä ja niiden 

mukaisien API-sidoksien ominaisuuksien mahdollistavien luokkien kanssa. 

(Cordova [Viitattu 12.7.2018].) 

Apache Cordova mahdollistaa kevyen lähdekoodin, joka on helppo ottaa käyttöön 

useilla eri alustoilla, kuten iOS- ja Android–pohjaisilla mobiililaitteilla. Koodi on 

mahdollista saada toimimaan kummallakin alustalla siten, että lähdekoodia ei 

juurikaan tarvitse muuttaa, vaan se toimii kummallakin alustalla samalla 

lähdekoodilla. iOS 9 –päivitys toi Applen laitteille jaetun näytön monitoimityökalun 

ja Cordova-sovellukset pystyvät moitteitta hyödyntämään tätä teknologiaa 

sovelluksissa, sillä liitännäinen pidetään ajan tasalla. (Mubaloo [Viitattu 12.7.2018].) 

Kuva 1. Node.js kehitysmalli (Voidcanvas 2014). 
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Apache Cordovalla on mahdollista tehdä valinta ristiin toimivan työnkulun ja yhteen 

alustaan pohjautuvan työnkulun välillä. Liitännäisen voi asentaa kahta eri 

käyttötarkoitusta varten: Ristiin toimiva työnkulku (cross-platform workflow) on hyvä 

valinta kun käyttäjä haluaa mahdollisimman yksinkertaisen koodin, jota voidaan 

hyödyntää iOS- ja Android-laitteilla yhtäaikaisesti. Yhteen alustaan pohjautuva 

työnkulku (platform-centered workflow) mahdollistaa keskittymisen yhteen alustaan. 

Tässä työssä valinta kohdistui ristiin toimivaan työnkulkuun. (Mukherjee 2017.) 

Visual Studio 2015 ja tuoreemmat versiot toimivat Apache Cordova -kehyksen 

pohjana tässä projektissa. Työssä on hyödynnetty Node.js-ympäristön tarjoamia 

toimintoja, minkä vuoksi sen asennus ja käyttö on kuvattu.  

Node.js avataan komennolla ”open node”, minkä jälkeen komentoikkuna avautuu. 

Node.js tulee syöttää komennot: ”node” ja nmp”, jonka jälkeen Cordovan oma 

paketti voidaan syöttää asennukseen moduulin sisällä.  

Windows-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä suositaan komentoa C:\>npm install -g 

cordova, jossa ”-g” osio kertoo ”npm”–nimikkelle Cordovan asentuvan koko 

järjestelmän laajuisesti (kuva 2). Ilman ”-g” osiota Node.js-moduuli asentuisi 

ainoastaan alikansiona senhetkisen projektin pääkansioon. Apache Cordova -

liitännäisen polku tulee asettaa aina samaan kansioon mihin projektin muu data on, 

sillä data haetaan samanaikaisesti tätä kautta (kuva 3). 

 

Kuva 2. Apache Cordova -kehyksen asennus 
 

Kuva 3. Apache Cordovan polku 
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Sovelluksen kokeilua tukemaan kannattaa selaimeen asentaa Ripple–niminen 

liitännäinen, jolla selaimen sivu saadaan skaalattua esimerkiksi halutun 

mobiililaitteen mukaan. Apache Cordova -liitännäinen toimii siten, että Web App –

puolella ohjelmoidaan käyttöliittymä ja toiminnot soveltuvilla kielillä, jonka jälkeen 

API-rajapintojen avulla data liikkuu HTML Rendering Engine -näkymän puolelle, 

josta data liikkuu mobiililaitteen sensoreiden toiminnoiksi, palveluiden tapahtumiksi, 

käyttäjän painalluksiksi tai graafiseksi tapahtumaksi (Prince 2017). (Kuva 4).  

Kuva 4. Apache Cordovan toimivuus (Cordova 2016). 
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3 TEKNIIKOIDEN SOVELTAMINEN 

Työssä esitelty Mobiililukkari-sovellus on ohjelmoitu käyttäen Visual Studio 2015–

ohjelmaa ja Apache Cordova –liitännäistä. Apache Cordova mahdollistaa sulavan 

ja optimoidun mobiilisovellusten kehityksen Visual Studio –ohjelmalla. Visual Studio 

toimii projektissa hyvänä pohjana, jonka tukena toimii koodissa käytetty kieli. 

3.1 RSS-syöte ja kutsu 

RSS-syötettä hyödyntämällä projektiin on toteutettu ruokalistan haku käyttäjälle. 

RSS-syöte haetaan viikoittain XML–tiedostoon, joka päivittyy automaattisesti joka 

maanantai käyttäjän käynnistäessä sovelluksen. HTML–koodissa käyttöliittymän 

puolelle haetaan ruokalista JavaScriptin kautta, johon on koodattu kutsu. 

Kuvassa 5 XML–tiedostossa on tiistaina haettu ruokalista, jolloin maanantain 

ruokatarjonta on parsittu pois. RSS-syöte antaa käyttäjälle myös viikon ja muun 

tarvittavan informaation. 

 

Kuva 5. RSS-syötteen haun tulos XML-muodossa. 
 

HTML-koodissa kutsu tehdään JavaScriptillä, josta kuvassa 6 nähdään tarkempi 

kuvaus. 
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Kuva 6. RSS-syötteen haku käyttöliittymään JavaScriptin avulla. 
 

XML-kieli on helppo ymmärtää, dokumenttiin tehdään monia eri 

elementtimerkintöjä, jonka vuoksi koodi on kokonaan tyhjästä luotua. XML antaa 

mahdollisuuden erotella dataa ja tehdä muutoksia halutessa. XML tarjoaa teksin 

muotoiluun paljon työkaluja, joidenka avulla pystytään koodia muuntelemaan siten, 

että minkäänlaisia yhteensopivuusongelmia ei ilmene eri käyttöjärjestelmien välillä.  

 

XML on myös yleisesti maailmanlaajuinen standardi, mikä tarkoittaa sitä, että luotu 

dokumentti on mahdollisesti katsottavissa ympäri maailman. 

 

Kuvassa 7 on torstaina 8.3.2018 Mobiililukkari-sovellukseen haettu ruokatarjonta 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ravintolassa nimeltä Sodexo. Data on haettu 

avoimesta RSS-syötteestä 1.3.2018 
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Kuva 7. Sodexon ruokalista 

3.2 PEPPI-ohjelmistorajapinta 

Peppi on avoin SOA-menetelmin rakennettu järjestelmäkokonaisuus erilaisten 

kouluorganisaatioiden opetus- ja koulutusprosesseja varten. Se yhdistää 

opiskelijoiden, opettajien sekä opintohallinnon tehtävät samaan 

järjestelmäkokonaisuuteen. Peppi-järjestelmän kehittäjänä toimii Peppi-konsortio, 

joka on hankintayksikköstatuksen omaavien eri koulutusorganisaatioiden 

yhteenliittymä ja kehittäjäyhteisö. (Peppi-konsortio [Viitattu 24.8.2018].) 

PEPPI-rajapintoja kutsutaan käyttämällä POST- ja GET-pyyntöjä halutusta 

kohteesta riippuen. GET-pyynnöissä annetaan haettavan kohteen tunniste (ID), ja 

POST-pyynnöissä tarvittavat parametrit annetaan aina JSON-muodossa. Kieli 

valitaan antamalla parametreihin header ja quert. Oletuksena kieleksi on valittu 

suomi (fi), mutta sisältö on mahdollista pyytää myös englanniksi (en). JSON-

muodossa päivämäärät kirjoitetaan muotoon ”yyyy-MM-dd´T´HH:mm” esimerkiksi 

”2018-11-10T11:00”. Haettaviin tietoihin sisältyy opintojaksot, 
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opintojaksototeutukset, opetussuunnitelmat, sekä tilat ja varaukset. (Peppi-

konsortio. [Viitattu 24.8.2018]). 

Seuraavissa luvuissa on esitetty esimerkit GET- sekä POST-pyynnöistä, joissa 

GET-pyyntö hakee resurssin palvelimelta ja POST-pyyntö luo uuden resurssin 

palvelimelle. 

3.2.1 GET-pyyntö 

GET-pyynnön tarkoituksena on hakea resursseja palvelimelta. Hakutoiminnon 

ideana on tehdä haku siten, että data pysyy samanlaisena kuin se on palvelimessa. 

Haettavia resursseja määritellään myös URl-tunnisteessa. 

GET-pyynnön ominaisuuksia: 

- GET-metodilla voidaan välittää vain tietty määrä dataa. 

- GET-pyynnön yhteydessä parametri sisältyy aina URL-merkkijonoon. 

- GET-pyynnöt jäävät välimuistiin jolloin ne voidaan lisätä myös 

kirjanmerkkeihin. 

- GET-metodia ei suositella käytettäväksi luottamuksellisten tietojen kanssa. 

(Paul 2017.) 

 

Kuvassa 8 esitetään haku Framin F-rakennuksen tiloista. Tilojen data saadaan 

syöttämällä tämän rakennuksen Id-numero eli numero 3. 
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Kuva 8. Esimerkki GET-pyynnöstä ja vastauksesta. 

3.2.2 POST-pyyntö 

POST -pyyntöä käytetään resurssien luomiseen palvelimelle. Resurssit luodaan 

tiedostoista, jotka lähetetään POST-metodin ohella. Metodin suorittama funktio 

määritetään ensin palvelimella ja se on riippuvainen URl-tunnisteesta. (Fielding ym. 

1999, 54.) 

POST-pyynnön yleisimpiä ominaisuuksia ovat: 

- POST-pyynnön mukana lähetetään dataa bodyyn eli viestirunkoon. Tämän 
ohella on yleensä headereita eli ylätunnisteita, kuten Value ja Name_type. 

- POST-pyyntö ei koskaan tallennu välimuistiin. 
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- POST-pyyntöjä ei pysty tallentamaan kirjanmerkkeihin, joten se on lähes 
täysin turvallista. 

- POST-pyynnöillä ei ole rajausta datan pituuksissa. (Paul 2017.) 

 

Kuvassa 9 esitetään suurin osa mahdollisista PEPPI-kyselyn parametreistä, joita 

käytetään POST-pyynnön body-osion sisällä. Kyseiset termit on myös suomennettu 

parametrien oikealle puolelle. 

  
Kuva 9. POST-pyyntö body-osiossa 
 

Kuvassa 10 on esimerkki TITE14 -ryhmän viikon 8 lukujärjestyksen hausta, joka on 

toteutettu syöttämällä Accept-Language sekä rungon sisälle tarvittavat parametrit. 
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Kuva 10. POST-pyynnön esimerkki 
 

 

Kuvassa 11 on POST-pyynnön antama vastaus. 
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Kuva 11. POST-pyynnön vastaus. 
 

 

Kuvassa 12 on näkyvillä PEPPI-rajapintaan kuuluva parametri-ikkuna, joka kuuluu 

POST-pyyntömenetelmien käsittelyyn. Kyseiseen ikkunaan voidaan syöttää 

kyselyyn tarvittavia parametreja sekä käytettävä kieli. 
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Kuva 12. POST-pyyntöön käytettävä parametri-ikkuna 
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4 MOBIILILUKKARI 

Mobiililukkarin perustoimintoihin kuuluu lukujärjestyksen reaaliaikainen seuranta, 

viikoittaisen ruokalistan tuominen avointa RSS-viitettä hyödyntäen sekä vapaiden 

opiskelutilojen haku PEPPI-rajapinnan mahdollistaman toiminnon kautta. 

Mobiililukkarin kehitysnimenä käytettiin julkaisua edeltävänä aikana myös nimeä 

SeAMK App.  

Käyttöliittymä toimii perinteisellä kaavalla, jossa JavaScriptiä hyödynnetään 

erilaisten toimintojen tuojana käyttöliittymän päänäkymälle. CSS tuo tyylimäärittelyt 

sekä graafisen ulkoasun. HTML puolestaan tukee kokoonpanoa yleisellä koodilla, 

jonka avulla käyttöliittymän toiminnallisuudet on mahdollistettu. 

Käyttäjälle tarkoitettu ruokalista on tuotu avoimesta RSS-syötteestä JavaScriptin 

avulla käyttöliittymään. JavaScriptiä tukee XML kielellä koodattu liitännäinen, joka 

hakee ja päivittää RSS-syötteen automaattisesti. 

Mobiililukkari mahdollistaa käyttäjälle myös Café Tsumpin aukioloaikojen 

seurannan sekä rakennuksien sijaintien tarkastelun kartan avulla, kuten myös 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun yhteystietoihin liittyvät asiat. 

4.1 Graafinen ilme 

Graafiseen ilmeeseen on käytetty Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tarjoamaa 

väripalettia, johon kuuluu pinkkiä, sinistä ja ruskeaa. Käyttöliittymä on suunniteltu 

helpottamaan käyttäjän navigointia eri välilehdillä, samalla se on tehty hiotun 

näköiseksi. 

Graafisen ilmeen perustana toimii selkeys ja helppokäyttöisyys. Tärkeimmät 

ominaisuudet on sijoitettu päänäkymään (kuva 13) ja toiminnot, joita ei välttämättä 

tarvitse joka päivä, on sidottu pudotusvalikkoon, johon käyttäjä pääsee käsiksi 

sovelluksen vasemmasta yläkulmasta. Päänäkymän banneri on sidottu, jonka 

vuoksi se seuraa näkymää käyttäjän selatessa sivua alaspäin. Bannerin oikeasta 

laidasta on myös mahdollista vaihtaa sovelluksen kieli englanniksi. Tämä toiminto 
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on toteutettu yksinkertaisesti siten, että sovellus käynnistyy uudelleen 

englanninkielisenä. 

 

Kuva 13. Mobiilisovelluksen päänäkymä 
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4.1.1 Pudotusvalikko 

Kuvassa 14 on nähtävissä pudotusvalikon takaa löytyvät ominaisuudet. 

 

 

Kuva 14. Pudotusvalikon painikkeet 
 

 

Pudotusvalikko on toteutettu siten, että ankkuri on asetettu aina sivun vasempaan 

yläkulmaan, jotta valikko on avattavissa myös käyttäjän selatessa sivua alaspäin. 

Tällä ankkurilla on myös mahdollistettu se, että minkäänlaisia skaalaukseen liittyviä 

ongelmia ei tulisi olla eri puhelimilla. 

4.1.2 Aukioloajat 

Kuvassa 15 on Aukioloajat-painikkeen taakse sijoitettu tieto, jonka data otetaan 

avoimesta rajapinnasta samalla tavalla kuin ruokalistan haussa. Aukioloajat 

saattavat muuttua vuosittain, jonka vuoksi sivu on tehty päivittymään 
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automaattisesti jokaisen kuukauden ensimmäinen päivä, jotta sovelluksen tarjoama 

informaatio pysyy ajan tasalla. 

Jokainen painike pudotusvalikosta avaa uuden ikkunan päänäkymän päälle ja 

käyttäjä voi sulkea nämä ikkunat joko oikeasta yläkulmasta tai ikkunan alhaalla 

sijaitsevasta bannerista. Tyyliratkaisuun on päädytty sen vuoksi, että uuden ikkunan 

avaus päänäkymän päälle lisää käyttäjälle mukavuutta eikä se kuormita muistia niin 

paljon. 

 

Kuva 15. Aukioloajat-ikkuna päänäkymän päällä 
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4.1.3 Lukujärjestys 

Lukujärjestys on toteutettu applikaation päänäkymän puolelle. Käyttäjä syöttää 

luokkatunnuksen, jonka hän voi myös asettaa oletushauksi, jolloin sovellus muistaa 

syötetyn merkkijonon vaikka sovellus suljettaisiin. Haku -kentän alapuolelle on 

annettu ohjeistus käyttäjälle, jonka hän voi kuitata painamalla Selvä -painiketta. 

Haku toteutetaan käyttäjän painaessa Hae -painiketta. 

Haku kestää puhelimen muistista riippuen noin 5-10 sekuntia, jonka jälkeen 

käyttäjälle avautuu automaattisesti ”Lukujärjestys” -pudotusvalikko. Pudotusvalikon 

takaa käyttäjä valitsee päivän, jota hän haluaa tarkastella. 

Kuvassa 16 hakuun on syötetty merkkijono ”TITE16”, jonka jälkeen Hae -painiketta 

on painettu. 

 

  

Kuva 16. Vastaus Lukujärjestys -hakuun 
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4.1.4 Vapaiden tilojen haku 

Vapaiden tilojen haku on toteutettu myös päänäkymällä. Vapaiden tilojen haku on 

näkyvissä kuvassa 17. Käyttäjän tulee painaa Vapaat tilat -painiketta, jonka jälkeen 

avautuu pudotusvalikko. Pudotusvalikon takaa löytyy kaksi valikkoa, joita käyttäjä 

voi säädellä tarvittaessa. Data näyttää käyttäjälle vapaat tilat ja ajan, kuinka kauan 

luokkahuoneet ovat vapaana. Applikaatiossa on myös mahdollista hakea halutun 

aikavälin aikana vapaana olevia luokkia. 

Ylemmästä valikosta valitaan kampuksella sijaitsevat rakennukset ja alempi valikko 

on tarkoitettu Seinäjoen Ammattikorkeakoulun muille pisteille, kuten mahdollisille 

tilojen varauksille Ilmajoella tai Seinäjoki Areenalla. 

 

Kuva 17. Vapaiden tilojen haku päänäkymällä 
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4.2 Koodi 

Työn koodi voidaan jakaa neljään eri kieleen: HTML, CSS, JavaScript ja XML. 

Sovelluksen koodissa XML toimii RSS-syötteen hakemiseen avoimesta RSS-

lähteestä, joka löytyy Sodexon tarjoamalta nettisivulta, tämä syöte on avoin kaikille 

(Sodexo [Viitattu 18.10.2018]). 

JavaScript tuo toiminnallisuuden esimerkiksi lukujärjestyksen ja vapaiden tilojen 

seurantaan sekä näiden toimintojen yleiseen ohjaukseen. HTML on tekstiä ja 

rakennetta varten, kun taas CSS antaa ohjelmalle erilaisia tyylimäärittelyjä. 

Ohjelmoitaessa kaikki sivut tallentuvat projektin omaan kansioon, mutta 

mobiiliohjelmoinnissa, mikäli applikaatio luodaan kahdelle eri käyttöjärjestelmälle, 

kannattaa kansion sisällöstä ottaa kopio. Kuvassa 18 on nähtävissä Mobiililukkarin 

tiedostot. 

 

Kuva 18. SeAMK Appin kansiot 
 

Jokaisella päänäkymällä on initial-scale asetettu yhteen. Tällä komennolla vältetään 

yhteensopivuusongelmat käyttöliittymän skaalautuessa laitteille. Charset (suom. 
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painikkeet) on asetettu valintaan UTF-8. Tällä komennolla kirjasimet saadaan 

näkyviin. 

Ensimmäiset komennot päänäkymässä ovat kutsuja, joilla tuodaan tyylimäärittelyt 

CSS-tiedostosta. Kuvassa 19 on nähtävissä kyseiset komennot. 

 

Kuva 19. Tyylimäärittelyiden tuominen HTML-sivulle. 
 

4.2.1 HTML 

Molemmat päänäkymän sivut on tehty käyttäen HTML-kieltä. Lukujärjestysten 

seuranta sekä vapaiden tilojen haku on myös toteutettu samalla kielellä, mutta 

koodaus näille on suoritettu eri sivuille selkeyden vuoksi. Päänäkymään on 

toteutettu kutsu, jolla haetaan data muilta sivuilta JavaScriptin avulla. Osa 

tyylimäärittelyistä on myös toteutettu HTML-kieltä hyödyntäen.  

Kuvassa 20 nähdään JavaScriptillä toteutettu kutsu tilojen hausta sekä kuvassa 21 

esimerkki tyylimäärittelystä HTML-koodissa. 

 

Kuva 20. Esimerkki koodista, jossa JavaScript hakee komennon.  
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Tilojen haku on suoritettu siten, että sivu latautuu kun rakennus on valittu. Sivun 

latauduttua funktio käynnistyy. Funktion avulla suoritetaan tilojen haku valitusta 

rakennuksesta ja tämän jälkeen JSON.parse-toiminto alkaa, joka on nähtävissä 

tarkemmin kuvassa 22. 

 

Kuva 22. Framin A-talon tilojen haku. 
 

Lukujärjestyksen haku toteutuu hyödyntäen XMLHttpRequest-komentoa sekä 

PEPPI-rajapintoja. Haussa toteutetaan JSON-kysely, jonka jälkeen xhttp suorittaa 

haun rajapintojen kautta. Kuvissa 23 ja 24 esitetään haun vaiheita. 

Kuva 21. HTML-kielellä suoritettuja tyylimäärittelyjä. 
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Kuva 23. JSON-kyselyn alku 
 

 

Kuva 24. JSON-kyseyn toteuttaminen ja xhttp 
 

4.2.2 CSS 

HTML tuo CSS-tyylimäärittelyt stylesheetin kautta tiedostosta nimeltä style.css. 

CSS-tyylimäärittelyillä luodaan applikaatioon fonttien muotoilut, kuviin liittyvät 

muokkaukset kuten skaalauksen prosentit ja sijainti sekä esimerkiksi applikaation 

taustavärit ja mahdolliset liukuvärit paletissa. 

Kuvassa 25 on style.css-tiedostosta nähtävissä tyylimäärittelyitä, joilla on tehty 

taustakuvaan liittyviä graafisia ratkaisuja. Tyylimäärittelyihin on muokattu myös 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun logoa ja asetettu tälle mm. position (sijainti) arvoon 

absolute (riippumaton / ehdoton). 
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Kuva 25. Graafisia ratkaisuja 
 

Tyylimäärittelyjä muokkaamalla esimerkiksi navigointi -painike on myös mahdollista 

asettaa riippumattomaksi, jolloin se seuraa käyttäjää navigoitaessa. 

Pudotusvalikkoon liittyviä graafisia ratkaisuja on myös mahdollista tehdä. 

Pudotusvalikon background-size (taustan koko) on suotavaa määrittää maksimiin, 

eli 100%, sillä tämä komento lisää selkeyttä käyttöliittymään. Kuvassa 26 on tehty 

tyylimäärittelyt pudotusvalikolle.  

Kuva 26. Pudotusvalikon tyylimäärittelyt 
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4.2.3 JavaScript 

JavaScript toimii pääsivuilla tuomalla käyttäjälle mm. huomion siitä, että applikaatio 

käyttää evästeitä. Evästeet ovat käytössä kyseisessä applikaatiossa, sillä mikäli 

käyttäjä haluaa asettaa oletushauksi tietyn ryhmän, lähettää applikaatio paketin 

mobiililaitteeseen, johon data tallennetaan. 

JavaScript hakee myös haeTilat.html-tiedostosta haun ja tuo sen päänäytölle. 

Kuvissa 27 ja 28 on koodi edellä mainituista prosesseista. 

 

Kuva 27. jQuery eväste -ilmoituksen haku JavaScriptillä 
 

 

Kuva 28. Tilojen haku haeTilat.html-tiedoston kautta 
 

4.2.4 XML 

XML -tiedostoon haetaan RSS-syöte Sodexon tarjoaman nettisivun kautta. RSS-

syöte on avoin ja se päivittyy automaattisesti XML-tiedoston sisällä viikon alussa, 

mikäli Sodexon nettisivun RSS-syöte päivittyy. XML-kielen avulla on haettu myös 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Ajankohtaista-syöte. Nämä operaatiot ovat 

nähtävissä kuvasta 29. 
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Kuva 29. RSS-syötteen tuominen HTML-tiedostoon XML-tiedoston kautta 
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5 JULKAISU KAUPPAPAIKALLE 

Valmis koodi on pakattava .apk-muotoon, sillä Play-store hyväksyy vain tämän 

muodon mobiilisovelluksille. Androidin omaaville laitteille sovelluksen julkaisu on 

helppoa, sillä siihen vaaditaan vai muutama ehto: 

- Applikaation nimi. 

- Lyhyt kuvaus tuotteesta. 

- Kuvankaappauksia applikaatiosta 2 - 8 kappaletta. 

- Ison resoluution omaava kuva, joka on koossa 512x512. 

- Applikaation kategoria. 

- Tuotteen tekijän tai yhtiön sähköposti. (Android Studio 2018.) 

 

Mikäli edellä mainittuja kriteereitä ei täytä, tili jäädytetään (kuva 30). 

 

Kuva 30. Jos ehtoja rikotaan, tilille kuuluva sovellus sekä tili jäädytetään 
 

Kun applikaatio on valmis lähetettäväksi tarkistukseen Googlen tarkistusyksikölle, 

käyttäjän tulee ensin maksaa 25 euroa, jotta Google-käyttäjä päivittyy 

yritysprofiiliksi. 
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5.1 Käyttäjätunnuksen luominen 

Käyttäjätunnuksen luominen onnistuu Google Play-sivuston kautta. Mikäli 

käyttäjätunnus on jo olemassa, täytyy se vain päivittää Kehittäjä–tiliksi. Tämä 

päivitys maksaa 25 euroa.  

Päivityksen jälkeen käyttäjän sähköpostiin lähetetään vahvistusviesti, joka tulee 

hyväksyä. Hyväksymisen jälkeen voidaan kirjautua tilille (kuva 31). 

Käyttäjätunnuksen aktivointi kestää 24–72 tuntia käsittelyajasta riippuen. 

 

Kuva 31. Kirjautumisen yhteydessä avautuva ikkuna 
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5.2 Koodin pakkaus APK–muotoon 

Projektin valmistuttua syötetään applikaatiolle nimi, versionumero sekä paketin 

nimi. Applikaatiolle annetaan sen valmistuttua versionumero 1.0. Kuvassa 32 on 

nähtävissä esimerkki tiedoista, joita käyttäjältä kysytään. Kuvassa on myös 

ympyröity Application Icon –kenttä, johon tulee syöttää polku kuvalle, joka halutaan 

asettaa oletukseksi applikaation julkaisun yhteydessä. 

 

Kuva 32. Täytettävät kentät 
 

Android-puhelimille julkaistessa tiedoston tulee olla APK-muodossa, jotta 

applikaatioon mahdollista ladata Play-kauppaan. APK-muotoon pakkaaminen 

tapahtuu Archive All –painiketta painamalla, jonka jälkeen käyttäjälle avautuu uusi 

ikkuna, joka on nähtävissä kuvassa 33. 

  

Kuva 33. Applikaatio muuntumassa APK-tiedostoksi 
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5.3 Julkaisu 

Kirjautumisen jälkeen Play-kaupassa siirrytään Kehittäjille-painikkeen kautta 

profiiliin. Profiilin sisällä ikkunan oikeasta yläkulmasta lisätään applikaatio profiilille. 

Tietyt kriteerit tulee täyttää applikaatiota luodessa, näistä on tarkemmin kerrottu 

luvussa 5.1. Kriteerien täyttyessä käyttäjä voi lisätä APK-tiedoston tehdylle 

projektille kuten kuvasta 34 voi nähdä. 

Kuva 34. Applikaation julkaisu 
 

Applikaation siirtymisessä kaupan puolelle voi kestää muutamia tunteja riippuen 

Play-kaupan tarkistuksen nopeudesta. Applikaation siirryttyä projektin tila vaihtuu 

julkaistuksi. Käyttäjä voi tämän jälkeen tutkia profiilin kautta mm. päivityshistorian, 

muioden käyttäjien arviot ja kuukausittaisen latausmäärän. On myös mahdollista 

muokata syötettyjä tietoja koskien applikaatiota (kuvat 35 ja 36). Applikaatiota 

napauttamalla pääsee sen omaavalle kauppasivulle, josta applikaation tietoja voi 

tarkastella tarkemmin (kuva 37). 

 

 

Kuva 35. Yleinen informaatio applikaatiosta. 
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Kuva 36. SeAMK App –sovelluksen asennuksien määrä kuuakuden aikana 

Kuva 37. Profiilissa näkyvien kuvien paneeli 
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6 YHTEENVETO 

Insinöörityön tavoitteena oli kehittää mobiilisovellus ja julkaista se Android-

käyttöliittymän omaavien puhelimien kauppapaikoille. Työssä on kerrottu selkeät 

ohjeet prosessin tapahtumista ja työnkuluista. Projektin menetelmät toteutettiin 

ohjelmoimalla Visual Studiolla ja samalla hyödyntäen Apache Cordova -liitännäistä. 

Prosessin toteutukseen hyödynnettiin Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tarjoamia 

avoimia PEPPI-rajapintoja. 

Työssä perehdyttiin rajapinnan hallinnoinnin perusteisiin, yleiseen 

mobiilisovelluksien ohjelmointiin, RSS-syötteen hakuun verkkosivulta sekä 

sovelluksen julkaisuun. HTTP-metodeista tarkasteltiin POST- ja GET-pyyntöjä, joita 

tässä projektissa hyödynnettiin jQuerya sekä Node.js-ympäristöä käyttäen. 

Työn lopputuloksena oli Mobiililukkari-sovellus, jolla opiskelija pystyy 

tarkastelemaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulun lukujrjestyksiä, vapaita tiloja, 

ruokalistaa sekä koulun yhteystietoja. Applikaatio tarjoaa käyttäjälle myös 

käyttöohjeet, WinhaWille -linkin, jonka alta opiskelija voi tarkistaa arvosanojaan, 

sekä linkin, josta käyttäjä pääsee käsiksi sähköpostiinsa. Työn lopputuloksena 

kaikki toiminnot toteutettiin ja käyttäjälle on tarjottu kattava sovellus, jonka voi ladata 

Play -kaupasta. 

Suurin haaste tässä projektissa oli ohjelmointikielien opettelu sekä kauppapaikan 

hallinnointi. Applen kauppapaikalle sovellusta ei ollut mahdollista lähettää 

yhteensopivuusongelmien vuoksi, jotka liittyivät Applen mobiililaitteiden 

applikaatioiden julkaisupolitiikkaan. Sovellus toimii Applen laitteilla, mutta julkaisu 

kauppapaikalle ei onnistu. Android-järjestelmille ja Play-kauppaan julkaisu on paljon 

helpompaa, sillä julkaisupolitiikka näiden kanssa on paljon yksiselitteisempää. 

Ohjelmointikielien haastavuus yllätti kirjoittajan, sillä Seinäjoen 

Ammattikorkeakoulussa käsitellyt menetelmät tuli soveltaa projektissa eri tavalla. 

XML-kieli sekä JavaScript-kieli näyttelivät isoa osaa työssä ja tämän vuoksi 

opiskeltavaa oli paljon. 
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Aihe valittiin, koska rajapintojen käyttö on yleistynyt vuosi vuodelta paljon etenkin 

mobiilisovellusten kehityksessä ja niiden käsittely on hyödyllistä myös oman 

osaamisen kannalta. 

Tämä opinnäytetyö tarjosi hyvän haasteen ja samalla antoi myös vakaan pohjan 

tekniikoille, joista mahdollistettiin jo pintaraapaisu opintojen aikana, ja joita myös 

voidaan laajentaa tulevaisuudessa työuralla. Näillä eväillä työn tekijän on helppo 

lisätä omaa kokemustaan sekä osaamistaan uusissa projekteissa. 
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