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JOHDANTO

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Internetin historiaa ja kehitystä sekä yrittäjyyttä ja
yrittämistä Internetissä. Opinnäytetyössä käydään läpi Internetissä käytössä olevia
yleisimpiä julkaisemiseen ja näkyvyyteen liittyviä tekniikoita sekä yrittämisen muotoja käsitteleviä käsitteitä ja käytäntöjä.
Olennaisena osana opinnäytetyötä opinnäytetyössä toteutetaan myös mahdollisesti
yrittämiseen tai parempaan työllistymiseen Internet-julkaisemisen ja kehittämisen
alalla tähtäävä ja mahdollistava opinnäytetyön tekijän taitoja käsittelevä Port-folion
sisältävä Internet-sivusto.
Opinnäytetyössä käydään läpi yleisimmät nykyaikaisen Internet-sivuston luomiseen
vaadittavat teknologiset ja käytännön sisältävät prosessit. Opinnäytetyössä käydään
kohta kohdalta Ajax-tekniikalla toteutettavan Internet-sivuston ja sisällönhallintasivuston luomisen käsittävät osa-alueet ja teoriat. Opinnäytetyössä perehdytään pintapuolisesti myös muihin Internet-sivustojen toteutustekniikkoihin ja mahdollisuuksiin. Opinnäytetyö sisältää osia opinnäytetyöhön luodun Internet-sivuston lähdekoodista ja analysointia koodissa päädyttyjen ratkaisujen tiimoilta. Opinnäytetyössä hahmotellaan myös ensimmäisiä mahdollisesti kaupallistettavia konsepteja yrittäjäksi
lähtemisen varalle.
Opinnäytetyön lopussa pohditaan tulevaisuuden näkymiä mahdollisen yrittäjyyden
osalta sekä sivustojen toteutuksessa esille tulleiden ongelmien ja kehitysideoiden korjaamisen ja toteuttamisen eteen tehtävien asioiden kannalta.
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2

INTERNET JA YRITTÄJYYS

Internet niin kuin moni muukin kehittynyt teknologia sai alkunsa 60-luvun lopulla
Yhdysvaltojen armeijan aloittamasta kehitystyöstä. Internet tunnettiin alussa nimellä
ARPANET. ARPANETIN perustarkoituksena oli taata sotilaallisille ja muille iskuille
vastustuskykyinen viestintäjärjestelmä, jolla voitaisiin taata tärkeiden viestien perille
kulkeminen, vaikka osa viestiverkosta olisikin lamautettu tai lamaantuneessa tilassa.
Pian Yhdysvaltojen armeijan kehitystyön alettua Internetin varhaisasteesta kiinnostui
myös tiedeyhteisö ja opetuslaitokset. Internetin alkuvaiheessa verkossa oli kytkettynä
kymmenkunta tietokonetta ja tietokoneiden määrää kasvoi vuosikymmenten vaihtuessa miltei eksponentiaalisesti. Saavuttaessa 90-luvulle henkilökohtaisten tietokoneiden
yleistyttyä kävi ilmeiseksi, että nyt Internetinä tunnettu ARPANET olisi myös erittäin
hyödyllinen muissakin kuin pelkästään armeijan tai tieteisyhteiskunnan sovellutuksissa.(Mäkinen 2006, 23–33.)
Internetin kehitys alkoi niin sanotulla vapaan ohjelmiston periaatteella. Internetiä luotaessa pidettiin tärkeänä avoimuus ja omistajuuden ja suljetun lähdekoodin tuomien
rajoittavien tekijöiden välttämistä. Internetin perustavat osat kuten tiedon pilkkomiseen, kokoamiseen ja siirtämiseen käytetyt protokollat ja käytäntömallit sovittiin tiukan standardin mukaisiksi täten luoden yhteiset pelisäännöt ja ohjenuorat Internetin
yhtenäisen kehittymisen takaamiseksi. Avoimen lähdekoodin periaate toimi hyvin
tultaessa 80-luvulle kunnes Applen ja Microsoftin tapaisten suljetun lähdekoodin tapaiset käyttöjärjestelmät alkoivat yleistyä.(Mäkinen 2006, 23–33.)
Windows -käyttöjärjestelmien yleistyttyä 90-luvulla tultaessa näiden suljettujen järjestelmien tuomat uudistukset Internetin käyttämiseen ja selaamiseen saivat aikaan aikaisemman avoimen lähdekoodin takaaman standardien yhteensopivuuden toteutumisen
vaikeutumisen.
Tultaessa 90-kuvun puolivälissä suurin osa Internetiä käyttävistä tahoista käytti joko
ilmaista Windows 95 käyttöjärjestelmän mukana tullutta Internet Explorer -selainta tai
osittain maksullista Netscape Communications Corporation NetScape Navigator -
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selainta. Kumpikin näistä selaimista toimi suljetun lähdekoodin periaatteella, joka sai
aikaan sen, että Internet -sivustoista ja niiden toteutukseen liittyvistä tekniikoista ja
käytännöistä alkoi tulla selainriippuvaisia. Internet -sivujen tullessa selainriippuvaisiksi alkoi ilmetä yhteensopimattomuuksia tai kaksois-standardeja samojen asioiden toteuttamiseen käytetyistä tekniikoista. Selainriippuvaisuus alkoi muuntautua monopolin tapaiseksi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän yleistyttyä ja sen mukana tulevan suljetun lähdekoodin omaavan Internet Explorer selaimen saavutettua maksimaalisen osan Internet-selain markkinoista. Internet Explorerin jakaminen ilmaiseksi käyttöjärjestelmän osana sai aikaan NetScape -selaimen suosion laskemisen. NetScape selaimen suosion laskeminen sai aikaan Mozilla-säätiön perustamisen, minkä alaisuudessa NetScape -selainta ruvettiin kehittämään ja jakamaan avoimella lähdekoodilla
vuoden 1998 tammikuusta ilmaiseksi Mozilla Firefox nimisenä selaimena.
Mozilla -säätiön perustaminen merkitsi suljetun lähdekoodin-, selain- ja pahimmassa
tapauksessa jopa käyttöjärjestelmäriippuvaisten selaimien aiheuttaman niin sanotun
selainsodan loppumisen alkua. Sittemmin avoimenlähdekoodin omaavia selaimia on
tullut muiltakin tahoilta markkinoille. Viimeisimpänä ja uusimpana ehdokkaana on
Google Chrome -selain, jota käyttää noin kymmenen prosenttia Internetin käyttäjistä
(11,6 %). Markkinoilla on myös suljetun lähdekoodin selaimia kuten Internet Explorer
versio 8, jonka käyttäjiä löytyy noin viisitoista prosenttia (14,7 %) ja Opera selain,
joka omaa noin kahden prosentin käyttäjä kunnan kaikista Internetin käyttäjistä (2,1
%).
( W3Schools.com, 2010.)
Suurin osa ongelmista Internet -kehityksessä nykypäivänä ilmenee vanhojen Internet selaimien sisältämien vikojen aiheuttamien yhteensopimattomuuksien määrästä. Vieläkin hyvin suuri osa, miltei kymmenen prosenttia (9,6 %) Internetiä käyttävistä tahoista, käyttää erästä ehkä kaikkein huonoiten yhteensopivaa selainta Internet Explorer 6 -versiota päivittäisessä elämässään. Rohkaisevaa on kuitenkin huomata, että miltei puolet (46,5 %) Internetin käyttäjistä käyttää avoimen lähdekoodin Firefox selainta. Huojentavaa on myös todeta, että uusimman suljetun lähdekoodin Internet
Explorer version 8 toteutuksessa on huomioitu yleiset standardit melko hyvin ja enää
ei tarvitse murehtia niin suuressa määrin, miten rakennettu Internet -sivusto toimii ja
miltä se näyttää missäkin selaimessa ja eritoten Internet Explorerissa.(mt.)
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2.1

Web-kehityksen ja HTML-kielen historia ja kehitys

Internet ja siellä julkaiseminen eli web-kehittäminen perustuu HTML-kieleen. HTMLkieli sai alkunsa vuonna 1989, kun Tim Berners-Lee alkoi kehittää tapaa joka mahdollistaisi tutkijoiden ja ihmisten jakamaan ja yhdistämään tietojaan kaikkien saatavilla
olevaksi hypertekstiksi. (Mary Bellis, 2010.)
HTML-kieli perustuu informaation esittämiseen ja kokoamiseen hypertekstiksi. Hyperteksti on konsepti ja teoria hajautetusta informaatiosta. Hyperteksti on periaatteessa
mitä tahansa kirjallista informaatiota, joka on kirjoitettu osissa ja tai epämääräisessä
järjestyksessä ja koottu yhdeksi järkeväksi ja järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi eri
dokumenttien tai resurssien linkitystä hyväksi käyttäen.
Internet -kehityksen edistyessä HTML-kieli laajentui sisältämään hypermedian käsitteet, mikä itsessään laajentaa hypertekstin käsitteet myös muihin kuin kirjalliseen julkaisemiseen kuten kuvien, äänen ja videon esittämiseen linkitetyssä muodossa.
(W3.org, 2010.)
HTMLkielen teknologinen tausta

HTML-kielen ensimmäinen virallinen versio 2.0 julkaistiin vuoden 1995 syyskuussa.
Virallista versiota edelsivät epäviralliset versiot, joille ei ollut asetettu virallista hyväksyntää W3C:n taholta. W3C eli World Wide Web Consortium on kolmella eri
mantereella sijaitsevien tutkimusinstituutioiden alaisuudessa toimiva vuonna 1994
perustettu paneeli, joka valvoo, suosittelee ja ratifioi yleisesti tunnustettujen Internetissä käytettävien standardien syntyä, kehitystä ja standardisoimista. (Xhtml.com,
2010.)
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HTML-versio kahdessa suurimmat uudistukset aikaisempiin HTML-kielen versioihin
olivat kuvien ja lomakkeiden mahdollistavien elementtien lisääminen.(www.w3.org,
2010.)
Niin sanotut Internet -selainten sodat alkoivat vuoden 1995 paikkeilla, kun sen ajan
suurimmat ja suosituimmat Internet-selaimet Internet Explorer ja NetScape Navigator
taistelivat markkinaosuuksista selainmarkkinoilla. Selainsotien aikana selainvalmistajat lisäsivät omiin selaimiinsa uusia HTML-elementtejä mielivaltaisesti välittämättä
yleisten standardien luomisesta. Uusien mielivaltaisesti lisättyjen HTML-elementtien
räjähdysmäisen lisääntymisen pohjalta alettiin W3C taholta kehittää suositusta
HTML-versio kolmen sisältämistä uudistuksista HTML-kieleen.
HTML-versio kolmen kehityksessä päädyttiin valtaviin kertauudistuksiin HTMLkieleen, mikä vaikeutti massiivisen kokonsa takia selainvalmistajien W3C:n suositusten noudattamisen ja tästä syystä HTML-versio kolme ei ikinä alkuperäisessä muodossaan saanut W3C:n hyväksyntää. (www.w3.org, 2010.)
Epäonnistuneen HTML-versio kolmen jälkeen W3C päätyi modulaariseen HTMLkielen laajentamiseen ja modulaarisen laajentamisen sisältämä HTML-versio 3.2 näki
päivänvalon ja yleisen hyväksynnän vuonna 1997. HTML-kielen versio 3.2 tuomat
tärkeimmät uudistukset olivat taulukoiden, applettien, tekstin kiertoa kuvan reunoille,
superscriptin ja subscriptin tuovien elementtien lisääminen. (www.w3.org, 2010.)
Saavuttaessa HTML-kielen versioon numero neljä vuoden 1997 lopulla
, HTML-kieli oli saavuttanut suurimmaksi osaksi nykyisenlaisen HTML-kielen muodon. HTML-kielen versio neljä toi mukanaan tuen tyylitiedostoille ja tyylittelykielelle,
joilla saatiin erotettu semanttinen sisältö ja visuaalinen ulkomuoto toisistaan. HTMLkielen neljännen version luomisvaiheessa yleisimpien selaimien standardien tuki ja
toteutus oli suhteellisen heikkolaatuista tai jopa olematonta.
Heikosta standardien toteutuksesta johtuen W3C päätyi myös tuomaan kolme eri versiota HTML-kielen neljännestä versiosta. Yksi näistä versioista oli niin sanottu jyrkkä
määritelmä mikä vaati täyttä standardien seuraamista ja oli kutsuttu strict-versioksi.
Toinen versio oli versio, joka salli myös aikaisemmissa versioissa esiintyvien strict-
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versiossa jo poistettujen elementtien ja ominaisuuksien käyttämistä ja oli kutsumanimeltään transitional. Kolmas versio HTML-versio neljästä koski rajausta kehyksien käyttöä silmällä pitäen ja se sai nimen frameset. (www.w3.org, 2010.)
HTML-versio neljää muokattiin pariin otteeseen. Ensimmäisellä muokkauskerralla
korjattiin ilmenneitä vikoja ja päädyttiin säilyttämään versionumero samana aikaisemman julkaisun kanssa.(www.w3.org, 2010) Toisella kerralla poistettiin lisää ilmenneitä vikoja ja muutettiin HTML-kielen versioksi 4.01. (www.w3.org, 2010.)
Tekstin kirjoittamisen ajankohtana virallinen HTML-kielen uusin versio ja suositus
ovat versio 4.01. HTML-versio 4.01 julkaistiin vuoden 1999 lopulla ja sen jälkeen
web-kehitykseen on luotu yksi uusi kieli nimeltä XHTML. XHTML -kielen suositus
julkaistiin vuoden 2000 puolessa välissä.
XHTML -kieli on HTML-kielen toteutus xml-kielellä ja sisältää suurimmaksi osaksi
samat elementit ja ominaisuudet kuin HTML-versio 4.01, mutta vaatii xml-tyyliset
elementtien lopetus -käytännön. XHTML -kielen luomisella pyrittiin puhtaaseen merkintäkäytäntöön tiukentamalla HTML-kielen merkintäsääntöjä. XHTML-kielen uusin
ja viimeisin suositus versio on 1.1. Uusimmassa versiossa XHTML-kieli muunnettiin
modulaariseksi tulevaisuuden laajennuksia silmällä pitäen. XHTML-versio 1.1 julkaistiin vuonna 2001. (www.w3.org, 2010.)
Tämän tekstin kirjoittamisen aikana W3C on julkistanut suunnitelman uudella HTMLkielen versiolle, jonka versio numero on viisi. Uudessa HTML-kielen versiossa pyritään vähentämään multimediakäytössä nykyisin yleisien selainlaajennuksien kuten
Adobe Flash-player - tai Microsoft Silverlight -laajennusten tarvetta.
Selainlaajennusten tarpeellisuuden vähentämisen onnistumisen taustalla on HTMLversio viiden tuomien multimediaelementtien lisääminen ja suositus DOMohjelmoinnin käytöstä. Multimediaelementtien lisääminen mahdollistaa videon ja äänen toistamisen suoraan selaimessa ilman laite-, käyttöjärjestelmä- ja selainriippuvaisien selainlaajennuksien asennuksen tarvetta. Toinen suurempi muutos on osioelementtien kuten div tai span muuntaminen semanttisemmiksi elementeiksi. HTMLversio viiden julkaisusta ei tällä hetkellä ole tarkempaa aikataulua, mutta suuri osa
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markkinoilla olevista selaimista tukee jo suurta osaa uuden version ehdotuksessa esiin
tuotuja uusia käytäntöjä ja ominaisuuksia. (www.w3.org, 2010.)

Standardit ja niiden käyttö

Internet-julkaisemisen olennaisimpana suosiona ja etuna on sivustoilla esiintyvän materiaalin riippumaton esitysmuoto. Rakennettaessa sivustoa julkaistavaksi Internetissä,
ihanteellinen tilanne olisi, että riippumatta missä, kuka ja millaisella laitteistolla sivua
selataan, visuaalinen, semanttinen ja rakenteellinen ulosanti sivustosta olisi jokaiselle
sivuilla vierailevalle taholle aina identtinen. Ainut tapa saavuttaa identtinen kokemus
Internet-sivustolla on yleisesti tunnistettujen standardien luominen ja niiden uskollinen seuraaminen ja toteuttaminen niin sivujen, kuin myös selain -ja palvelinohjelmistojen ja laitteistojen tuottajien ja tarjoajien taholta.
Laitteistopuolella standardeja kokoaa ja hyväksyy IETF -paneeli. IETF -paneeli on
vuonna 1986 perustettu löysästi hallinnoitu Internet teknologisia suosituksia ehdottava
ja kokoava taho, joka pitäytyy protokollien ja protokollien käyttöä koskettavien asioiden standardisoimisessa.(www.ietf.org, 2010)
Internetissä julkaisemisessa käytettävien standardien ehdottamiseen ja ratifioimiseen
luotu taho on W3C-paneeli. W3C-paneeli kerää ja ratifioi ehdotuksia Internetissä julkaisemiseen käytettävien tekniikoiden kuten HTML, CSS, JavaScript ja XML standardisoimiseksi ja kehittämiseksi. (www.w3.org, 2010)

Web 2.0

Aikaisemmissa opinnäytetyön kappaleissa on käsitelty Internetin ja siellä julkaisemiseen käytettyjen tekniikoiden kehitystä. Työssä perehdytään seuraavaksi niin sanottuun Internetin seuraavaan jo osittain käytössä olevaan versioon eli Web 2.0:n. Aikaisemmissa kappaleissa käydyt asiat voidaan rinnastaa niin sanotun Web 1.0:n asioiksi
ja käsitteiksi. Vanhempaa Web 2.0:aa seurannutta Web 1.0:lla voitaisiin tiivistetysti
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kuvailla puhtaaksi julkaisu- ja mainontatoimeksi Internetissä, mikä ei sisällä sisällöllisen tai rakenteellisen kanssakäymisen elementtejä.
Web 2.0 tarkoittaa perinteisen Internet-julkaisutoimen tuloksena syntyneen palvelun,
tuotteen tai informaation arvon kasvattamista sosiaalisen verkoston tai kollektiivisen
tiedon tuottamilla tuloksilla ja korjauksilla. Web 2.0 tarkoittaa myös perinteisten tuotteina hankittavien ohjelmistojen muuntamista jatkuvasti kehittyviksi Internetistä saataviksi lehtitilausmaisiksi palveluiksi, joiden arvo kasvaa suhteessa palvelun käyttäjien ja sen kehitykseen osallistuvien tahojen määrään. (www.oreilly.com, 2010.)
Hyviä

esimerkkejä

Web

2.0

palveluista

on

www.wikipedia.org,

www.maps.google.com, www.facebook.com ja www.twitter.com sivustot. Edellä
mainitut esimerkit kasvattavat arvoansa suhteessa käyttäjiensä määrään. Mitä useampi
ihminen lisää tietoja ja asioita wikipediaan sitä kattavampi sen sisältö on. Mitä useampaa kohdetta kuvaillaan tai kommentoidaan googlemapsissa sitä laajemman kuvan
ja käsityksen ympäröivästä maailmasta voi luoda. Mitä kattavampi kaverilista on facebookin käyttäjällä sitä laajemmat yhteistiedot ja suhteet käyttäjällä voi olla häntä
ympäröivään yhteiskuntaan.
Web 1.0:n aikainen yrittämisen mallina on ollut tuotteen markkinointi ja tai myynti.
Web 2.0 tuo mukanaan laajempia mahdollisuuksia Internet-yrittäjyyteen myytävän tai
markkinoitavan tuotteen tai palvelun arvon kasvattamiseen ja markkinoimiseen. Laajemmat mahdollisuudet pitävät sisällään esimerkiksi sosiaalisen verkostoitumisen tai
kollektiivisen tiedon tarjoamien tietojen kerääminen ja yhdistäminen alkuperäiseen
tuotteeseen tai palveluun.

11

2.2

Internet -yrittäjyys

Yrittäjyys Internetissä alkoi 90-luvun alkupuolella. Internet -yrittäjyyden ensimmäisiä
muotoja oli puhdas julkaisutoimi perinteisen painojulkaisun tapaan mutta digitaalisessa muodossa. Internetin kypsyttyä ja tekniikan kehityttyä alkoi alalle syntyä myös
muita markkinarakoja. Internetin kaupallisuus sai alkunsa ja laajeni erittäin nopealla
aikataululla. Kaupallisuuden nopea laajeneminen Internetissä sai aikaan maailmanmarkkinoiden keskuudessa laajan ja kiihkeän kiinnostuksen erilaisiin Internetin mahdollistamiin yrittäjyystapoihin ja markkinarakojen hyödyntämiseen.
Suuri kiinnostus Internetin mahdollisuuksiin sai aikaan melkeinpä katteettoman arvonnousun moniin ensimmäisten Internet-yrittäjyyteen lähteneiden pioneerien kokeilujen pohjalta syntyneiden tuotteiden ja palvelujen markkina-arvoon. Tultaessa vuosituhannen vaihteeseen monien Internetissä tarjottavien tuotteiden ja palvelujen katteeton arvonnousu sai aikaan niin sanotun it-kuplan puhkeamisen ja moni Internetin alkuhuumassa perustettu firma hävisi Internetin kartalta kulutettuaan sijoittajiltaan keräämänsä alkupääoman. (Hegedus .C ja Noujaim .Jehane, 2001.)
Yrittäjyys Suomessa

Yrittämisellä on pitempi historia Suomessa ja maailmassa kuin esimerkiksi palkkatyöllä. Jo aikojen saatosta asti ihmiset ovat olleet yksityisyrittäjiä. Ensimmäisiä yksityisyrittäjiä olivat maatalouden harjoittajat. Varsinainen yrittäjyys sai tosin alkunsa
vasta viimeisten maailmansotien jälkeen, kun yhteiskunta alkoi kaupungistua ja teollistua. Isot tehtaat ja muut valmistuslaitokset alkoivat houkutella lähialueen ihmisiä
palkkatöihin ympärilleen kasvaviin kaupunkeihin. Kaupunkien kasvaessa alkoi teollisuuden työllistämisen sivutuotteena syntyä uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Tehtaissa työskentelevät ihmiset tarvitsivat palveluita ja täten alkoi syntyä uusia yrityksiä
täyttämään ihmisten tarpeiden kasvattamaa kysyntää. (Kallio , Ripatti ja Tanni, 21.)
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Suomessa yrittäjänä voi toimia henkilö, joka omaa oman päätäntävallan omasta omaisuudestaan ja elämästään. Yrittäjänä ei voi toimia holhouksen alaisuudessa tai konkurssin alaisuudessa oleva taho. Suomessa yrittämisen tuotteena tarjottavat kauppatavaran hinta määräytyy vapaasti vapaan kilpailun pohjalta. Yrittäminen Suomessa tulisi
myös tapahtua vapaan hintakilpailun hengessä välttäen määräävän markkina-aseman
väärinkäyttöä ja noudattaen hyviä liiketapoja ja käytäntöjä. (Kallio , Ripatti ja Tanni,
12.)
Yritysmuodot

Yrittämisellä Suomessa on useita eri muotoja. Yksinkertaisimmillaan yrittäminen on
yksityishenkilön ammatinharjoittamista oman työnsä ja palkkionsa herrana. Ammatinharjoittamista yritysmuotona kutsutaan toiminimen nimissä tuotteiden ja tai palveluiden tarjoamista ja myymistä yksityisille ja julkisille tahoille. Toiminimen alaisuudessa yrittäminen on hallinnollisesti ja taloudellisesti helpoin tie yrittäjyyden pariin.
Toiminimen perustaminen ei vaadi pakollista pääomaa. Toiminimen perustaminen
vaatii vain ammatinharjoittajan työpanoksen sekä yksinkertaisen kirjanpidon pitämisen. Liiketoiminnan harjoittaminen toiminimen muodossa vaatii kuitenkin kahdenkertaisen kirjanpidon pitämisen.
Seuraavaksi kevein reitti yrittäjyyteen on avoin yhtiö. Avoin yhtiö on ominaisuuksiltaan hyvin lähellä toiminimen alaisuudessa yrittämistä, mutta avoimen yhtiön perustamiseen ja ylläpitämiseen vaaditaan aina vähintään kaksi yhtiömiestä. Avoimessa
yhtiössä, kuten toiminimen alla yrittämisessä, yritykseen sitoutuneet juridiset henkilöt
ovat aina vastuussa yrityksensä sopimista sitoumuksista täysimääräisesti omalla omaisuudellaan.
Seuraavat kaksi yritysmuotoa ovat joko täysin tai osittain pääomapanoksella toimivia
yrittämisen muotoja. Osittain pääomapanokseen perustuva yritysmuoto on kommandiittiyhtiö. Kommandiittiyhtiö perustuu vähintään yhteen vastuunalaiseen yhtiömieheen ja yhteen äänettömään yhtiömieheen. Äänetön yhtiömies satsaa yritykseen vain
pääomapanoksen ja täten on vastuussa ainoastaan panostamansa pääoman verran yrityksen velvoitteista. Äänetön yhtiömies on oikeutettu vain yhtiösopimuksessa sovittuun määrään yhtiön voitosta. Vastuunalainen yhtiömies kommandiittiyhtiössä voi
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panostaa yritykseen joko pääomaa, tavaraa tai työpanoksen tai kaikki kolme. Vastuun
alaiset yhtiömiehet ovat myös oikeutettuja loppuun yrityksen voitosta, mikä jää jäljelle äänettömien yhtiömiesten voitto-osuuden vähentämisen jälkeen. Vastuunalainen
yhtiömies on myös samalla tavalla täysin vastuussa yrityksen velvoitteista kuin toiminimen tai avoimen yhtiön piirissä yrittävät henkilöt. Kommandiittiyhtiön joutuessa
velkomistilanteeseen peritään kommandiittiyhtiön pääomasta velat pois ja vasta pääoman huvettua aloitetaan perimään saatavia vastuunalaisilta yhtiömiehiltä.
Täysin pääomapanokseen perustuva yritysmuoto on osakeyhtiö. Osakeyhtiöitä on kahta eri tyyppiä. Osakeyhtiöitä on yksityinen osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö. Erona
näiden kahden osakeyhtiöin välillä on yhtiön perustamiseen vaadittu osakepääoma,
joka yksityisen osakeyhtiön kohdalla on vähintään 2500 euroa ja julkisen osakeyhtiön
kohdalla vähintään 80 000 euroa. Julkisen osakeyhtiön osakkeet ovat myös julkisen
kaupankäynnin piirissä, eli ostettavissa ja myytävissä pörssissä. Osakeyhtiöt vaativat
myös vähintään yhden nimetyn tilintarkastajan käyttöä, sekä hallituksen ja toimitusjohtajan valintaa. Valinnat vastuunalaisille paikoille hoidetaan yhtiökokouksessa suoritettavalla osakkeenomistajien keskeisellä äänestyksellä.
Viimeinen Suomessa käytössä oleva yrittäjyyden muoto on osuuskunta. Osuuskunta
on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tarjota palveluita sen
osakkaina oleville tahoille. Osuuskunnassa on osakeyhtiön tavoin oltava hallitus ja
osuuskunnan asioista päätetään tasa-arvoisella äänestyksellä osuuskunnan kokouksessa. (Kallio , Ripatti ja Tanni, 40–57.)

Yrityksen perustaminen

Lähdettäessä perustamaan yritystä on oltava syy yrittämiselle. Kipinä yrittäjäksi lähtemiseen voi tulla omasta ammatti taidosta tai joiltakin osin kilpailijoita paremmasta
työtehtävän toteutuksesta. Syynä yrittäjyydelle voi myös olla uuden tuotteen tai palvelun lanseeraaminen tai esimerkiksi kysynnän tuottaman tarjonnan puutteen aikaan
saaman markkinaraon täyttäminen. Oli yrittäjäksi lähtemisen syy sitten mikä tahansa,
perustettavan yrityksen taustalla tulee olla hyvä yritysidea.
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Yritysidean löydyttyä yritysideaa olisi hyvä jatkojalostaa kattavalla liiketoimintasuunnitelmalla. Liiketoimintasuunnitelmassa pohditaan perustettavan yrityksen tulevaa
toiminta-aluetta, toimitiloja, henkilökuntaa, mainontaa, tuotantolaitteistoa ja toimintatapaa koskevia kysymyksiä. Liiketoimintasuunnitelmassa päätetään myös, miten hoidetaan perustettavan yrityksen taloushallinto. Liiketoimintasuunnitelmassa päätetään
kirjanpitäjänä toimiva taho ja millä tavalla taloudellisia asioita tarkkaillaan yrityksen
alkutaipaleella. Yrityssuunnitelman arvioimiseen ja rahoituksen hakemiseen saa apua
uusyrityskeskuksista tai ELY -keskuksista.
Liiketoimintasuunnitelman valmistuttua on aika valita perustettavan yrityksen yritysmuoto. Yritysmuotona voi olla toiminimi, avoinyhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö
tai osuuskunta. Ennen kuin yritys voi aloittaa palvelujen tai tuotteidensa tarjoamisen
yrittäjän tulee tehdä yrityksestään perusilmoitus kaupparekisteriin. Perusilmoituksen
käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen yritykselle myönnetään y-tunnus. Y-tunnus toimii
yrityksen yksilöivänä tunnuksena, kuten henkilötunnus toimii tavallisen ihmisen yksilöivänä uniikkina tunnuksena. Yritys saattaa tarvita y-tunnuksen lisäksi erillisluvan
yrittämisen aloittamiseksi. Erityislupaa tarvitaan perustettaessa yritystä, joka toimii
vartiointia, räjähdeaineita, ampuma-aseita tai -tarvikkeita, polttoaineita, soranottoa,
yksityisetsiväpalvelua, tavara- tai joukkoliikennepalveluja, taksipalveluja, autokoulutusta, sairaankuljetusta, tai yksityistä terveydenhoitoa tarjoavalla alalla.
Suomessa yritykset ja yritystoiminta ovat verotettavaa toimintaa. Yrityksen tulee välittää tiedot verottajan ennakonperintärekisteriin yrityksen tekemän työn tai tarjoaman
palvelun mennessä taholle, joka ei ole ennakonperintä rekisterissä. Yrityksen tulee
myös ilmoittaa yrityksen työntekijöiden palkan aiheuttamasta ennakkoverosta verottajan ennakonperintärekisteriin. Ennakonperintärekisteriin ilmoittaminen ei koske tavarankaupasta tai vuokraustoiminnasta saatuja tuloja. Ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin hoituu yrityksen perustamisen yhteydessä täytetyllä y-lomakkeella eli perustamisilmoituksella. Ennakkoveron määrä aloittavalla yrityksellä perustuu yrittäjän
arvioituun ensimmäisen vuoden yrittäjyyden tuoman verotettavan tulon määrään.
Henkilöyrityksissä kuten toiminimi tai avoinyhtiö veron määrä on yritystä pyörittävän
tahon verokortissa ilmenevän suuruinen ja pääomayrityksissä kuten osakeyhtiö vero-
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tus on 13 %. Ennakkovero tulee maksaa myyntihetken seuraavan kuun kymmenenteen päivään mennessä verovirastolle.
Yritys on arvonlisävelvollinen, jos sen liikevaihto vuodessa on yli 8500 euroa. Yrityksen ollessa arvonlisävelvollinen sen tulee olla tietoinen myytyjen ja ostettujen tuotteiden arvonlisäveron määrästä. Arvonlisäveron määrän ollessa positiivinen yrityksen
tulee tilittää positiivinen osa verottajan tilille kunkin myyntikuukauden päätyttyä seuraavan kuukauden jälkeisen kuukauden kahdestoista päivä. Arvonlisäveron määrän
ollessa negatiivinen on yrityksellä saatavia verottajalta negatiivisen summan verran.
Yrityksen on itse pidettävä kirjaa arvonlisäveroista ja mahdollisista laskuvirheistä.
Virheellisesti maksettu arvonlisävero tulee korjata joko valtiolle haitallisessa tilanteessa uuden arvonlisäveroilmoituksen laatimisella tai yritykselle haitallisessa tilanteessa
seuraavan kuun arvonlisäverojen maksussa huomioonottamisella.
Yrittäjän siis tulee huolehtia mahdollisista arvonlisäverojen maksusta ja pakollisien
vakuutuksien ja kirjanpidon oikeellisesta järjestämisestä. Yllämainittujen asioiden
ollessa kohdallaan voi yrittäminen alkaa. (Kallio , Ripatti ja Tanni, 66–90.)
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3

INTERNET-SIVUSTON LUOMINEN

Internet-kehityksen pohjana ja runkona Internetin alun ajoista lähtien on ollut aikaisemmin käsitelty Hypertext Markup Language. Html-kielellä sanellaan, missä järjestyksessä sivuston elementit piirretään selaimella tietokoneen tai Internet-yhteydellä ja
selaimella varustetun laitteen näytölle.
Nykyisessä Internet-kehityksessä on pyritty erottamaan sivujen sisältö ja ulkonäkö
erilleen. Tämä sisällön ja ulkonäön erottelu on useimmassa tapauksessa toteutettu tyylitiedostoja ja tyylimääritteitä käyttäen. Tyylitiedostot ja tyylimääritteet liittyvät Cascading Style Sheet tekniikkaan, jossa joko erillisillä css-tiedostoilla tai htmltiedostoon sijoitettavilla tyylimääritteillä sanellaan, miltä ja missä html-tiedostossa
merkatut elementit näyttävät ja näkyvät.
Aikaisemmin jo mainittiin Html-kielen olevan sivujen runko, millä esitetään sivuille
sijoitettava sisältö. Sivuille sijoitettava tieto voi tulla useammalla eri tavalla. Seuraavaksi käydään läpi perinteisimmät ja yleisimmät eri tavat tuoda sivustolle sisältöä.

3.1

Staattinen ja dynaaminen HTML

Perinteinen HTML toisin sanoen staattinen HTML on niin kuin nimikin kertoo perinteistä puhdasta merkkauskieltä, mikä ei muutu dynaamisesti itsestään. Staattinen
HTML-sivu on ja pysyy samanlaisena, ellei sivua muokata editorilla erilaiseksi.
Staattisia html-sivuja käytetään nykyisin vain yksinkertaisissa pienissä sivustoissa,
joihin uutta tietoa lisätään harvakseltaan tai ei ollenkaan. Staattinen toteutus Internetsivustoissa ei vaadi toteuttajaltaan tai sivujen selaajalta mitään erikoisosaamista. Puhdas pelkällä html-kielellä toteutettu sivusto alkaa olla jo harvinaisuus yksinkertaisuutensa johdosta.
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Dynaamisten html-sivujen toteutukseen on useita eri tapoja. Dynaamiset Internet-sivut
voi rakentaa täysin selaimen puolelle, jolloin käytetään selainohjelmointikieltä kuten
JavaScript. Dynaamiset Internet-sivut voi myös rakentaa palvelimen puolella käytettävällä ohjelmointikielellä kuten Perl.
Dynaamisia sivuja tehtäessä voi myös käyttää niin selainohjelmointia kuin myös palvelinpuolen ohjelmointia yhtäaikaisesti. Selainohjelmoinnissa Internet-sivun dynaamisuus näkyy selvemmin. Käytettäessä selainohjelmointia kuten JavaScript, voidaan
sivua selaava selain saada tekemään dynaamisesti muutoksia jo ladattuun sivuun kuten
lisäämään lomakkeeseen kenttiä tai tarkastamaan lomakkeen sisällön.
Palvelinpuolen ohjelmoinnissa palvelimella oleva ohjelma tai ohjelman pätkä tulostaa
lennosta selaimelle palvelinpuolen ohjelmassa ohjelmoinnin pohjalta perinteisen htmlsivun. Käytettäessä palvelinohjelmointia selaimelle ei aseteta vaatimuksia vaan selain
näkee palvelinpuolen ohjelman lennosta kokoaman sivun perinteisenä html-sivuna,
kun taas selainpuolen ohjelmointia käytettäessä sama koodi ei välttämättä toimi toivotulla tavalla kaikissa selaimissa.

3.2

Dynaaminen HTML tietokannalla

Tehtäessä dynaamisia Internet-sivuja, jotka käyttävät tietokantoja sisällön lähteeksi ja
tallennuskohteeksi, on käytettävä palvelinpuolen ohjelmointikieltä. Palvelinpuolen
ohjelmointikieli riippuu käytettävän palvelimen ominaisuuksista ja asennetuista laajennuksista.
Tietokantasivusto hakee ja tallentaa sivuilla esitettävän sisällön tietokannasta kuten
esim. MySQL tai Access. Tietokannassa tieto on tallennettu taulukkomuotoon, josta
on helppo ja nopea hakea erilaisilla haku-parametreilla tietoa esitettäväksi sivuille.
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Tietokannasta haettaessa tietoja dynaamiselle sivulle suoritetaan tietokantakysely.
Tietokantakyselyn suorittaa palvelinpuolen ohjelma tai ohjelman pätkä. Tietokantakyselyn suorittava ohjelma tulostaa tuloksen selaimelle html-muotoon.

3.3

Ajax-tekniikka

Tekniikkaa, joka saa Internet-sivut tuntumaan ja käyttäytymään kuten tietokoneohjelma, kutsutaan Ajaxiksi. Ajax on lyhenne sanoista Asynchronous JavaScript And XML
(AJAX). Ajaxia käytettäessä pyritään vähentämään perinteisissä sivustoissa esiintyvää
koko sivun turhaa uudelleen latausta, kun sivulla muuttuu pelkästään vain tietty osio.
Sivun turha lataaminen perinteisissä sivuissa esiintyy selainikkunan tyhjentymisenä
joka ilmenee selaimessa näkyvänä valkoisena välähdyksenä, kun sivu ladataan kokonaisuudessaan alusta asti uudestaan. Käytettäessä Ajax -tekniikkaa sivupohja ja elementit säilyvät paikallaan näkyvissä, kun taas esimerkiksi tietty tekstiosio vaihtuu
uuden sisällön latauksen valmistuttua. Yleisiä merkkejä Ajax -tekniikan käytöstä ovat
erinäiset latausta ilmaisevat palkit tai kuvakkeet ja tekstiosioiden dynaaminen muuttuminen ladatun tiedon myötä sekä yleisesti ottaen nopeamman oloinen käyttökokemus sivustosta.
Ajax -tekniikka on usean eri tekniikan fuusio. Ajax -tekniikan ytimessä on JavaScriptin XmlHttpRequest -olio-objekti ja sen käyttäminen asynkronisessa eli tahdistamattomassa muodossa. XmlHttpRequest -olio-objekti on JavaScriptin metodi, jolla voi
lähettää JavaScriptillä pyynnön Internet-palvelimelle tietyn tiedoston lataamiseksi.
JavaScriptillä lähetettäessä tahdistamaton eli asynkroninen XmlHttpRequest -pyyntö
tiedoston lataamiseksi palvelimelta, selaimessa ajettava JavaScript ohjelma jatkaa
muiden tehtävien tekoa ja käsittelyä. Selaimen jatkaessa muita tehtäviään Internetpalvelin etsii ja palauttaa tiedoston selaimessa pyörivälle esivalitulle JavaScript funktiolle. Kyseinen esivalittu JavaScript -funktio voi sitten käsitellä tiedoston ja lisätä siitä osia tai koko sisällön dynaamisesti jo ladattuun ja auki olevaan sivuun ilman
turhaa koko sivun uudelleen latausta. Tällainen tahdistamaton tiedoston lataus mahdollistaa useiden eri tiedostojen yhdenaikaisen lataamisen ilman ohjelman keskeytymistä.
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JavaScriptillä voi myös tehdä synkronisia eli tahdistettuja XmlHttpRequest – hakuja,
jolloin ajettava JavaScript-ohjelma keskeyttää muun toimintansa ja odottaa palvelimen
vastausta. Tahdistetun XmlHttpRequestin käyttäminen ei ole osa Ajax -tekniikkaa
siitä aiheutuvan sivulla ilmenevän latauksen valmistumisen odottamisesta johtuvan
sivun toiminnan ja muiden samanaikaisten latausten keskeytymisen vuoksi. On olemassa muita käyttötarkoituksia, joissa tahdistettu tiedoston haku on oiva ratkaisu,
mutta niihin käyttötarkoituksiin ei tässä työssä perehdytä.
Siirrettäessä tiedostoja Ajax tekniikalla palvelimelta odottavalle JavaScript funktiolle
usein valitaan siirrettävän tiedoston tyypiksi xml-tiedosto ja tästä nimenomaan tulee x
lyhenteeseen Ajax. XmlHttpRequest -olio-objektilla siirrettävä tiedosto voi olla myös
esimerkiksi html- tai tekstitiedosto, mutta usein käytetään xml-tiedostoja niiden selkeän ja joustavan tietokantamaisen rakenteen takia.
Xml-kielellä on selviä yhteneväisyyksiä muihin merkintäkieliin kuten html-kieleen.
Xml on lyhenne sanoista Extensible Markup Language. Xml-kieli koostuu html-kielen
tavoin aloittavista ja päättävistä avainsanoista niin sanotuista tageista, attribuuteista ja
tagien sisällöstä. Suurin ero html-kieleen on tagien laajennettavuus. Html-kielessä on
tietyt esinimetyt tagit ja attribuutit, kun taas xml-kielessä xml-tiedoston luoja saa melko vapaasti itse valita, minkä nimisiä tageja ja attribuutteja aikoo tiedostossaan käyttää. Tämä xml-kielen miltei täysin vapaa laajennettavuus mahdollistaa puhtaasti sisällöllisen ja sisältöä kuvaavan merkintätavan, mikä taas sopii nykyaikaiseen sisällön ja
muotoilun erittelevään lähestymistapaan Internet -kehityksessä ja suunnittelussa. Xmlkielen ja tiedostojen käyttö mahdollistaa myös tietojen viennin ja tuonnin muihinkin
sovelluksiin kuten tietokantaohjelmiin ja tekstinkäsittelyohjelmiin xml-tiedostojen
avoimuuden ja tulkittavuuden johdosta.
Internet-sivuja toteutettaessa Ajax -tekniikalla voidaan käyttää palvelinpuolen ohjelmointia ja tietokantoja tietojen tallentamiseen ja hakemiseen. Käytettäessä tietokantoja palvelimella on oltava tietokantapalvelin ja siihen tietokanta ja tietokantaan käyttöoikeudet. Ajax ja siihen liittyvät xml-tiedostot mahdollistavat myös tietokantapalvelimen pois jättämisen tietokantatoteutuksessa.
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Käytettäessä xml-tiedostoja on mahdollista säästää kustannuksia tietokantapalvelimen
hankinnassa tai säästää rajoitettujen tietokantojen käyttöä vaativampiin tietokantasovelluksiin. Tarkoin suunnitellusta xml-tiedostosta voi tehokkaasti, helposti ja nopeasti
hakea tarkoillakin haku-parametreilla kulloinkin tarvittavat tiedot. Xml-tiedostoa voi
ja on suhteellisen helppo käsitellä tietokannan ja tietokantapalvelimen korvaajana.

3.4

Sivustojen palvelintarjoajan valitseminen (ja hankkiminen)

Internet-sivuja luotaessa palvelimessa, jolla sivut sijaitsevat, käytetyt tekniset ja rajoitetut ominaisuudet määräilevät sivujen toteutukseen käytettävissä olevat keinot. Itsessään palvelimessa käytetty palvelinohjelmisto sanelee, mitä laajennuksia ja mahdollisuuksia kyseisellä palvelimella voidaan käyttää.
Nykyään palvelintarjoajaa valittaessa on valinnan varaa laidasta laitaan jokaiseen
käyttötarkoitukseen. Internet on pullollaan erilaisia palveluratkaisuja. Valittaessa palvelinpalvelun tarjoajaa tulee tietää omat tarpeet ja tulevaisuuden suunnitelmat Toisaalta, jos tulevaisuuden tarpeet muuttuvat, monet palveluntarjoajat ovat joustavia omien
teknisten toteutustensa kanssa. Tapauksissa, joissa palveluntarjoaja ei ole niin joustava, voi palvelun ostaja yleensä myös vaihtaa palveluntarjoajaa, ellei tarjoajalla ja ostajalla ole määräaikaista sopimusta palvelusta. Määräaikaista sopimusta tehtäessä ostajan kannattaa kartoittaa tarkoin sen hetkiset ja tulevaisuuden tarpeet. Viisasta on myös
kartoittaa mahdollisuus palvelimen teknisen toteutuksen muokkaamiseen sopimuskauden aikana.
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Palvelimelle asetettavat ominaisuus vaatimukset Peksin.net toteutuksessa

Peksin.net sivustoja suunniteltaessa tehtiin elintärkeistä serveripuolen vaatimuksista
lista, joista ei voitu lähteä tinkimään. Sivujen toteutukselle elintärkeisiin ominaisuuksiin kuuluivat.


palvelun tarjoavan yrityksen sijainti Suomessa



serveripuolen ohjelmointitoteutukseen perl-ohjelmointikieli



mahdollisuus asentaa itse muita perl-moduuleita



ftp -ja tai ssh-yhteys tiedostojen siirtoa varten



varmistettu varmuuskopiointi



varmistettu runkoverkkoyhteys



sähköpostipalvelin



mahdollisuus tehdä ja käyttää .htaccess-tiedostoja sivustojen salasanasuojaukseen.

Palvelintyyppien vertailu ja valinta

Elintärkeistä ominaisuuksista tehdyn listan valmistuttua voi palveluntarjoajan etsiminen ja vertailu alkaa. Ensimmäisenä elintärkeiden ominaisuuksien listalla ollut palveluntarjoajan sijaintia koskeva ehto helpottaa valintaa ja rajaa vertailtavien palveluntarjoajien listaa.
Etsittäessä palvelinpalvelun tarjoajaa vaihtoehdoiksi jää vuokrapalvelin, virtuaalipalvelin, palvelin-hotelli ja web-hotelli. Ensimmäisissä kolmessa vaihtoehdossa palvelimen ominaisuudet ovat lähes täysin palvelun tilaajaan valittavissa.
Vuokrapalvelin on fyysisesti palvelun tilaajan yksityisessä käytössä, mutta ei omaisuutta. Vuokrapalvelimessa tilaaja voi itse päättää palvelimessa käytettävät ominaisuudet kuten käyttöjärjestelmän ja siihen asennettavat ohjelmat ja laajennukset.
Virtuaalipalvelimessa palvelimen tietty virtualisoitu osa ja sen osan kokoonpano on
täysin tai osittain tilaajan käytössä ja muokattavissa. Samassa fyysisessä palvelimessa
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saattaa tosin olla useita virtuaalisia palvelimia eri tilaajien käytössä, jolloin laitteiston
resurssit saattavat olla epävakaita.
Palvelinhotelli on taas palveluntarjoajan konesalissa oleva paikka, jonne tilaaja voi
itse sijoittaa oman palvelimensa. Palvelinhotellissa itse fyysinen palvelinlaitteisto on
tilaajan täydessä hallinnassa, omistuksessa ja muokattavissa.
Web-hotelli on tiettyyn muottiin rakennettu valmis paketti. Web-hotellissa ei ole
yleensä taattu mitään fyysistä tai virtuaalista palvelinratkaisua vaan tilaaja on yhtenä
monista käyttäjistä valmiiksi konfiguroiduista palvelimista. Web-hotellipaketin tilaajalle on tilatun paketin mukainen tila, ominaisuudet ja oikeudet yhdellä palveluntarjoajan palvelimista.
Vuokrapalvelimen, virtuaalipalvelimen ja palvelinhotellin tapauksessa tilaajana on
yleensä taho, joka on suurehko ja tarvitsee syystä tai toisesta suurta volyymiä, varmistettua vakautta ja tehokkuutta tilaamaltaan palvelulta. Yllämainitut kolme vaihtoehtoa
myös yllämainituista syistä ovat yleensä ottaen hintavia ja laadukkaita.
Web-hotelli -pakettiin päädyttäessä tilaajana on yleensä joko pienehkö tai vasta aloitteleva taho. Peksin.net tapauksessa Peksin.net on vasta aloitteleva ja vielä pieni tekijä
uusmedian alla. Web-hotellin valinta palvelinpalvelun tarjonnassa osoittautui oikeaksi
vaihtoehdoksi Peksin.net sivustoa perustettaessa.
Webhotelli palveluntarjoajien vertailu

Etsittäessä suomalaista web-hotellipalvelun tarjoajaa hyvä työkalu eri palveluntarjoajien vertailuun on suomalainen sivusto nimeltä webhotellit.com. Sivustolla on helppo
lähteä rajaamaan palveluntarjoajia tiettyjen ominaisuus vaatimusten pohjalta.
Peksin.net projektissa palvelimelle asetettujen vaatimusten pohjalta tehty haku koostui
tallennuslevytilan kannalta minimitavoitteena 1000 megatavua. Minimi tiedonsiirtorajaksi kuukaudessa asetettiin samoin 1000 megatavua kuussa.
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Muita vaatimuksia, joita palveluntarjoajahakuun voi webhotellit.com:n sivuilla laittaa,
ovat käyttäjien määrä ja käyttöjärjestelmän tyyppi. Näillä muilla vaatimuksilla Peksin.net sivuston tämän hetkiselle toteutukselle ei ole juurikaan merkitystä.
Yllä mainittujen hakukriteerien pohjalta webhotellit.com sivusto tarjosi 12 osumaa eri
palveluntarjoajista, jotka vastasivat asetettuja kriteereitä. Seuraavaksi palveluntarjoajat
asetettiin kuukausitason kustannusten mukaan nousevaan järjestykseen. Palveluntarjoajien asettaminen hintajärjestykseen helpottaa karsimaan 12 osuman joukosta laadultaan heikot ratkaisut pois.
Tarkasteltaessa alimmasta hintaluokasta ylöspäin palveluntarjoajien palvelukokonaisuuksia, saattoi webhotellit.com:n haun tuloksista näkyvistä palvelukuvauksista ja
teknisistä listauksista karsia aiemmin asetettujen muiden kriteerien pohjalta epäkelvot
yksilöt pois harkittavien palveluntarjoajien listalta.

Palveluntarjoajan valinta ja perustelut

Web-hotellipalvelun tarjoajia tarkasteltaessa ja vertailtaessa webhotellit.com sivustoilla teknisiltä ja kustannuksiltaan sopivien ehdokkaiden löydyttyä, oli aika tutustua kyseisten kuuden parhaiten sopivan palveluntarjoajan kohdalta niin sanottuun ”word of a
mouth” arvoon.
Valittaessa ja vertailtaessa eri web-hotellipalvelujen toimittajia, jokaisesta harkittavasta palveluntarjoajasta joku nykyinen tai entinen palvelun tilaaja on jakanut omia kokemuksiaan. Internetin useilta web-hotelleja käsitteleviltä keskustelualueilta on helppo
ja melko turvallista hankkia vahvistuksia ja uusia näkökulmia omille käsityksille jokaisesta kyseiseen projektiin harkittavasta ehdokkaasta web-hotellipalvelun tarjoajaksi.

Palveluntarjoajaa web-hotellipalveluun etsittäessä apuna käytetyn webhotellit.com;n
sivuilla tehdyn haun pohjalta harkittaviksi vaihtoehdoiksi valikoituivat Nebula hosting, Scenegroup Oy, Nodeta Oy, Sjr Oy, Sigmatic Oy ja Louhi Networks Oy. Kaikilla
kuudella vaihtoehdolla on myös useita ominaisuuksiltaan erilaisia web-hotelli paketteja.
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Nebula hostingilla tarjolla olleista paketeista halvin ja ominaisuuksiltaan sopiva eli
webhotel Pro paketti maksaisi kuukausitasolla 15 euroa. Nodeta Oy:n ensimmäinen
kustannustehokkain ja varteen otettavan paketin kuukausi hinta oli 13 euroa. Sjr Oy:n
web-hotel paketeista parhaiten sopiva paketti maksaisi 10 euroa 31 senttiä kuussa.
Sigmatic Oy:n kustannuksiltaan sopivin paketti tulisi maksamaan 10 euroa kuussa.
Louhi Networks Oy:n sopivin paketti tulisi maksamaan 13 euroa 90 senttiä kuukaudessa. Scenegroup Oy:n paketeista halvin ja ominaisuuksiltaan sopiva paketti olisi
tasan 10 euroa kuukaudessa.
Kustannuksiltaan halvin vaihtoehto olisi Scenegroup Oy:n Gold paketti, joka sisältää:
1000 megatavua kovalevytilaa, 30 sähköpostilaatikkoa, 3 kappaletta MySQL5tietokantoja ja kolmenkymmenen gigatavun kuukausittaisen tiedonsiirto suosituksen.
Kaikilla kuudella muilla palveluntarjoajalla löytyi ominaisuuksiltaan samanlaisia paketteja. Scenegroup Oy:n Gold paketissa oli vertailun parhain hintalaatusuhde, ja Scenegroup Oy tarjosi samaan hintaan myös kehittyneimpiä ominaisuuksia ja vaihtoehtoja tulevaisuutta silmällä pitäen. Yksi kehittyneistä ominaisuuksista oli, tuki Ruby on
Rails-rajapinnalle. Kehittyneisiin ominaisuuksiin kuului myös valmiiksi kattava Perl moduulien tuki, sekä mahdollisuus omien moduulien asentamiseen. ( webhotellit.com,
2009.)
Teoriassa paras vaihtoehto palveluntarjoajaksi olisi Scenegroup Oy:n Gold paketti.
Teorian todistaminen käytäntöön vaati kuitenkin ensinäkemyksen vahvistamista sosiaalisen Internetin kautta, joten web-hotelleja käsittelevien keskustelupalstojen Scenegroup Oy:tä käsittelevien keskusteluiden tutkiskelu oli seuraava looginen askel.
Kokemus on osoittanut, että vertailtaessa web-hotelleja paras paikka lukea käyttäjien
kommentteja monista eri asioista on puskaradio.net sivusto. Puskaradio.net sivustoilla voi lukea käyttäjien arvosteluja kategoriasta kuin kategoriasta. Yksi puskaradio.net sivuston kategorioista on Web Hosting. Tutkisteltaessa puskaradio.net sivuston web hosting osioita, osioista löytyy kymmeniä eri web-hotelli palveluja tarjoavia
yrityksiä ja useista eri yrityksistä löytyy myös useita eri ihmisten tekemiä arvosteluja
ja kommentteja. Scenegroup Oy:n kohdalla löytyi toista kymmentä arvostelua ja kaikissa niistä paristakymmenestä arvostelusta oli arvosanana kiitettävä niin nopeuden,
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vakauden kuin myös asiakaspalvelun kohdalla. Puskaradio.net sivuston annettua vahvistuksia Scenegroup Oy:n laadukkuudesta tutkittiin myös muita keskustelupalstoja,
joiden selkeä viesti oli, että Scenegroup Oy olisi turvallinen, edullinen ja vakaa valinta
web-hotellipalvelun palvelutarjoajaksi.
Peksin.net projektissa päädyttiin Scenegroup Oy:n Gold web-hotelli pakettiin. Scenegroup Oy:n Gold paketti maksaa 10 euroa kuussa. Paketti sisältää ilmaiseksi yhden
yleisen vapaan domainin esim. net-päätteellisen domainin tai sitten lisämaksusta fipäätteisen verkkotunnuksen. Pakettiin kuuluu myös 1000 megatavua kovalevytilaa, 30
sähköpostilaatikkoa, 3 kappaletta MySQL5 – tietokantaa ja 30 gigatavun kuukausittaisen Internet – liikennöinnin.
Sivujen tietoturva oli myös muihin kilpailijoihin verrattaessa ylivoimainen. Scenegroup Oy:n palvelimilla tehdään varmuuskopiot tiedostoista neljä kertaa vuorokaudessa, mikä on noin yleisesti ottaen kaksi kertaa useammin kuin muilla vaihtoehdoilla
peksin.net projektiin harkituista palveluntarjoajista.
Verkkotunnuksen valinta ja hankkiminen

Verkkotunnus (engl. Domain) on ip-osoitteen ihmisselkoinen käännös. Ip- osoite on
32-bittinen luku. Jokaiselle Internetiin yhteydessä olevalle tietokoneelle on osoitettu
ip-osoite, joka ip -osoiteversio neljässä koostuu neljästä nollan ja 255 välille osuvasta
numero sarjasta. Numerosarjat ovat eroteltuina toisistaan pisteillä esim. 123.0.34.255.
Ip- osoiteversio neljä on käymässä vanhaksi ja ipv4:n seuraajaksi on kehitetty ipv6.
Suurin syy uudelle ip -versiolle on ipv4:ssä olevien uniikkien osoitteiden loppuminen
lähitulevaisuudessa.
Verkkotunnus koostuu ylätason tunnuksesta esim. –fi,-net,-com, toisen tason tunnuksesta esim. google, savonia jne sekä mahdollisesti kolmannen tason tunnuksesta esim.
www, posti, mail. Valittaessa sivustolle verkkotunnusta verkkotunnuksen tulisi olla
mieleen painuva, helppo, lyhyt ja muista erottuva. Maakohtaiset ylätason tunnukset
kuten suomen fi -päätteen luovuttaa yrityksen, yksilön tai yhteisön käyttöön Suomessa
Suomen viestintävirasto.
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Ylätason verkkotunnuksiin kuuluvat maakohtaiset tunnukset ja yleiset tunnukset.
Yleisien tunnusten listaan kuuluvat:


com-tunnus kaupallisiin verkkoihin



net-tunnus verkkoinfrastruktuureihin



org-tunnus sekalaisille organisaatioille



int-tunnus kansainvälisille järjestöille



edu-tunnus opetukseen liittyvät sivustot, aero-tunnus ilmailualoille



biz-tunnus liikemaailmaa koskeville sivustoille



coop-tunnus osuustoiminnalle osoitettu tunnus



info-tunnus informaation rajoittamattomalle käytölle pyhitetty tunnus



museum-tunnus museoille



name-tunnus yksityisille henkilöille



pro-tunnus ammattilaisille



jobs-tunnus työvoimaa käsittelevä tunnus



travel-tunnus matkailualalle



mobi-tunnus mobiilipalveluille varattu tunnus.( Mäkinen 2006, 29–33)

Yhdellä verkkotunnuksella voi olla niin sanottuja aliaksia. Verkkotunnuksen alias
koostuu samasta tai samankaltaisesta toisen tason tunnuksesta ja eri ylätason tai kolmannen tason tunnus.
Peksin.net projektissa päädyttiin alussa yhden osoitteen ratkaisuun, mutta jatkossa
sivuille mahdollisesti lisätään muita ylätason päätteitä. Projektin toteutuksen aikana
suosittujen sivustojen ylätason päätteen valintatrendinä tuntui oleva net-päätteinen
ylätasontunnus. Peksin.net tunnukseen päädyttyä itse tunnuksen rekisteröinti on helppoa, koska tunnuksen voi tilata joko itse tai sitten varata se web-hotellipalvelun tarjoajan kautta.
Varattaessa verkkotunnus web-hotelli palveluntarjoajan kautta kannattaa varmistaa,
että verkkotunnus rekisteröidään palveluntilaajan nimiin eikä palveluntarjoajan nimiin. Tilanteessa, jossa verkkotunnus on rekisteröity palveluntarjoajan nimiin, sivuston siirto palveluntarjoajalta toiselle voi olla vaikeampaa kuin tilanteessa, jossa verkkotunnus olisi palveluntilaajan nimissä. Scenegroup Oy:n Gold web-hotellipakettiin
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kuuluu yksi ilmainen yleinen verkkotunnus ja verkkotunnus avataan asiakkaan nimiin.
Pakettiin on mahdollista lisätä lisämaksua vastaan suomalainen fi -päätteinen tunnus.
Peksin.net projektissa verkkotunnukseksi sanallisesti sointuu parhaiten net-päätteinen
ylätason tunnus ja sen valitseminen on myös kustannuksiltaan kannattavin. Toisen
tason osaksi valittiin peksin teksti, joka osaltaan sointuu net -päätteeseen paremmin
kuin esimerkiksi pelkkä peksi.net. Verkkotunnukseksi valittulla peksin.net sivuilla
vierailevan olisi tarkoitus saada verkkotunnuksesta kuva, että sivujen taustalla oleva
taho niin sanotusti hallitsee nettiä ja peksin.net sopii myös melko hyvin englantia puhuvien sanastoon.
Peksin.net projektissa verkkotunnus ja web-hotelli palvelu avattiin alustavasti yksityishenkilön nimiin tosin samalla myös säilyttäen mahdollisuus siirtää sivusto ja tilattava palvelu y-tunnuksen alle. Web-hotellipaketin tilauksen asettamisesta Scenegroup
Oy:lle kesti vajaa kaksi päivää ja sivustotila verkkotunnuksineen oli valmis sivujen
kehitystyön aloittamista varten.
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4

PROJEKTIN PEKSIN.NET TOTEUTUS

Peksin.net sivuston periaatteena olisi tarkoitus markkinoida sivuston ylläpitäjän teknisiä ja visuaalisia taitoja uusmedian alalla ja mahdollisesti edesauttaa sivujen kehittäjän
työllistymistä uusmedian alalla. Sivusto perustetaan y-tunnuksen alle, mikä mahdollistaa sivujen ylläpitäjälle ja kehittäjälle mahdollisuuden halutessaan alkaa myös yksityisyrittäjäksi tai saada sivutuloja ja kokemusta uusmedian alalta vakituisen työnsä
ohessa. Sivusto sisältää Port-folio osion, jossa tuodaan esille sivujen kehittäjän erinäisiä taitoja sekä jo tekemiä töitä graafisen suunnittelun ja toteutuksen, Internetkehityksen, ohjelmoinnin, multimedia toteutuksen, 3d-mallinnuksen ja valokuvauksen
saralta.
Sivuille on myös kehitetty selainpohjaisia sisällönluontityökaluja, joilla sivujen kehittäjä voi helposti ja nopeasti lisätä uutisia ja kuulumisia blogiinsa. Toisella työkalulla
voidaan muokata ja lisätä materiaalia Port-folioon ja sivuille. Sivujen ulkoasun ja
graafisten elementtien muokkaamiseen on tehty myös oma osionsa, jossa voi helposti
ja nopeasti muokata sivustojen rakennetta ja ulkonäköä.
Sivuille on luotu myös sivulla vierailevien interaktiota lisäävä osio, jolla sivuilla vieraileva henkilö voi melkein reaaliajassa lisätä sivuille omia mielipiteitä, kommentteja,
kuulumisia ja kysymyksiä sivujen kehittäjälle tai muille sivuilla vieraileville henkilöille. Interaktiivisessa sivun osiossa on myös sivujen kehittäjää aktivoiva osa, joka ilmoittaa sivujen kehittäjää sähköpostitse sivuilla vierailleista henkilöistä.
Sivuille on tarkoitus saada näkyvyyttä ja kävijöitä artikkeli -osiolla, jolla sivujen kehittäjä pyrkii aika-ajoin arvostelemaan, tutustumaan ja tarinoimaan sivuilla vierailevien ihmisten mielestä mahdollisesti mielenkiintoisista asioista. Työkalu artikkeleiden
lisäämiseen on valmis ja käyttökunnossa, tosin ensimmäinen artikkeli on vasta työn
alla. Ensimmäinen artikkeli käsittelee Nokian valmistamaa ensimmäistä avoimella
Linux-pohjaisella käyttöjärjestelmällä varustettua matkapuhelinta. Sivuilla tullaan
jatkossa käsittelemään asioita elämän joka saralta.
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Jatkossa sivuille olisi tarkoitus rakentaa myös enemmän sosiaalisia aspekteja kuten
mahdollisuus rekisteröityä ja myös mahdollisuus rekisteröityneen käyttäjän luoda oma
käyttäjäsivu.

4.1

Peksin.net sivuston julkisen osion suunnittelu ja toteutus

Scenegroup Oy:n toimitettua sähköpostitse ohjeet, käyttäjätunnukset ja salasanat webhotellipalvelun käyttöönottoa varten sivujen suunnittelu ja toteutus saattoivat alkaa.
Peksin.net projekti aloitettiin sähköpostitilin luomisella. Scenegroup Oy:n webhotellipaketeissa tulee mukana sähköpostipalvelu, joka toimii joko selaimella tai sähköpostiohjelmilla. Peksin.net sivuston viralliseksi ja julkiseksi sähköpostiosoitteeksi
valittiin peksi@peksin.net. Peksin.net sivuston toteutuksen suunnittelussa pidettiin
tärkeänä mahdollisuutta sisällön helppoon dynaamiseen lisäämiseen ja luomiseen sekä
ulkoasun ja sisällön erotteluun siinä määrin, että ulkoasun ja sisällön muokkaaminen
ja lisääminen olisi mahdollisimman vapaata ja nopeaa. Sisällön lisäämisen helppous ja
nopeus oli myös tarkoitus toteuttaa alustasta ja sijainnista riippumattomalla tavalla.
Sivuston toteuttaminen alustasta ja sijainnista riippumattomalla tavalla tarkoittaa sivuston vaativan jonkinlaista sisällöntuotanto- ja hallintatyökalua. Internetistä on vapaasti saatavissa ilmaisia vapaalla lisenssillä levitettäviä sisällönluonti- ja hallintaalustoja kuten Joomla, Drupal tai WordPress. Peksin.net projektin yksi taustatekijä on
projektin toteuttajan taitojen esittely ja tästä syystä projektissa päädyttiin oman sisällönluonti- ja hallintajärjestelmän rakentamiseen tyhjältä pohjalta ilman ulkopuolisia
vaikutteita. Valittu lähestymistapa on niin sanottua pyörän uudelleen keksimistä ja
sinällään vaikeampaa ja ehkä jopa turhaa työtäkin, mutta toisaalta kyseessä on myös
kiinnostus ja halu uuden oppimiseen ja uusien näkökulmien löytämiseen.
Peksin.net ulkopuolelle näkyvän sivuston ja salasanalla suojatun sisällön luonti- ja
hallintaosion ulkonäkö ja värimaailma suunniteltiin alustavasti kuvankäsittelyohjelmalla Adobe PhotoShop.
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4.2

Sivujen toteutus Ajax -tekniikalla

Aloitettaessa toteuttamaan sivustoa Ajax -tekniikalla sivusto useimmiten koostuu
html-rungosta. Html-runko on paletti, jota muokataan dynaamisesti sivustossa tarvittavien muutosten mukaan. Html-runkoa muokataan selainpuolen ohjelmoinnilla.
Selainpuolen ohjelmointiin käytetään melkein aina JavaScript-ohjelmointikieltä. On
olemassa muitakin selainpuolen ohjelmointikieliä kuten VbScript, mutta JavaScript
toimii helpoiten samoilla lähdekoodeilla ja samalla tavalla useilla eri selaimilla.
Ajax -sivuston voi toteuttaa ilman palvelinpuolen ohjelmointia. Usein kuitenkin nykyaikaisessa Internet-kehityksessä käytetään jonkin tasoista palvelinpuolen ohjelmointia.
Palvelinpuolen ohjelmoinnilla voidaan saavuttaa helposti hallittavat ja muokattavat
Internet-sivut. Tiedontallennukseen, tiedonnoutamiseen ja organisointiin käytettävä
tekniikka on Ajax -tekniikassa usein Xml-tiedostot. Valittaessa tiedon tallennus menetelmää xml-tiedostot ovat kaikkein kustannustehokkain tie. Ajax – sivuston ja muidenkin nykyaikaisten sivustojen ulkomuotoon ja asetteluun käytetään useimmiten
Cascade Style Sheettejä eli tyylitiedostoja ja tyylittelykieltä. Peksin.net projektissa
lähdettiin sivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa liikkeelle Html-rungon suunnittelusta ja toteutuksesta.

Htmlrunko ja html

Peksin.net projektin toteuttajan tyylinä sivuston rakentamisessa jollakin eri tekniikalla
kuin perinteisellä staattisella html-merkkauksella on ollut aina yksinkertaisuus. Seuraavassa peksin.net sivuston html-runko, jonka päälle alettiin rakentaa Ajax-sivustoa
(kuva 1)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1
Transitional//EN" http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Peksin.net</title>
<style type="text/css">
<!—
@import url("tyyli/tyyli.css");
-->
script type="text/javascript" src="js/index.js" charset="ISO-8859-1"></script>
<!--[if lte IE 7]>
<script type="text/javascript">
ie7=true;
</script>
<![endif]-->
</style>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
</head>
<body onload="alustus()" id="juuri">
<div class="yla_valikko" id="yla_valikko"></div>
<div class="oikee_pohja" id="oikee_pohja"></div>
<div class="pohja" id="pohja"></div>
</body>
</html>
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Kuva 1 HTML-runko, jonka päälle lisätään Ajax-hauilla haetut elementit.
Html-rungon ensimmäisessä kappaleessa valitaan ja ilmoitetaan selaimille, mitä htmltai xhtml-kielen versiota tulisi sivuston tulostamiseen selainikkunassa käyttää. Peksin.net projektissa päädyttiin Xhtml tyyppimerkintään. Xhtml-tyyppimerkinnän valitsemisen pohjalla oli xhtml:n ja xml:n samankaltaisuus ja kummassakin esiintyvän
tiukan tagin aloitus- ja lopetussääntö selkeys.
Esimerkkikoodin seuraavassa kappaleessa ilmoitetaan head-elementissä sivustolla
esiintyvän sisällön muoto, joka on tekstimuotoinen html. Samassa elementissä asetetaan myös sivuston otsikko, joka on Peksin.net. Samaisessa osiossa tuodaan htmltiedostoon ulkopuolinen tyylitiedosto, jossa asetetaan html-merkinnän elementtien
ulospäin näkyvä ulkoasu css-merkinnällä.
Seuraavaksi head-osiossa ladataan ulkopuolinen JavaScript-tiedosto, josta löytyy sivuston toimivuudelle elintärkeät JavaScript-funktiot. Samaisessa kohdassa käytetään
myös vaihtoehtoista kommenttia, joka näkyy JavaScript-koodina vain Microsoft Internet Explorer selaimille. Muissa selaimissa kuten Mozilla Firefox kyseinen vaihtoehtoinen kommentti näkyy pelkästään kommenttina.
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Internet Explorer selaimille näkyvässä vaihtoehtoiskommentissa ajetaan JavaScriptkoodin pätkä. Kyseisessä koodinpätkässä tarkastetaan onko sivuilla vierailevalle käytössä joko Internet Explorer 8 tai sitä vanhempi versio. Jos sivuilla vierailevalla on
käytössä joko Internet Explorer 7 tai vanhempi, asetetaan ie7 muuttuja todeksi ja näin
ollen lopussa JavaScriptissä tehdään asiat tietyllä tavalla, joka toimii myös vanhemmissa Internet Explorer -versioissa.
Head-elementissä asetetaan myös sivustolla käytettävän selainikonin osoite ja käytettävä kirjasinryhmä. Kirjasinryhmä peksin.net tapauksessa on utf-8, mikä tarkoittaa,
että sivustolla toimivat englannin kielen kirjaimet ja Euroopassa käytettävät erikoisemmat kirjaimet kuten ä, ö ja ú.
Html-rungon kolmannessa kappaleessa avataan body-elementillä sivuston muokattava
osa. Samaisessa body-elementissä asetetaan html-rungon latautumisen valmistumisen
jälkeinen reaktio. Latautumisen valmistumisen jälkeinen reaktio asetetaan onload attribuutissa. Onload -attribuutissa kerrotaan, että selaimen tulisi html-runkosivun
lataamisen valmistuttua ajaa alustusfunktio. Html-rungon latauduttua loppusivun
muokkauksesta ja muotoilusta hoidetaan puhtaasti JavaScript-kielellä. Seuraavassa
kappaleessa perehdytään sivuilla käytettyyn JavaScript-koodiin.

4.3

Peksin.net sivujen JavaScript-koodi

Käytettäessä JavaScript-kieltä Internet-sivujen rakentamiseen ja muokkaamiseen tulee
ottaa huomioon miten hyvin mikäkin Internet-selain seuraa W3C:n eli The World Wide Web Consortiumin asettamia ja ylläpitämiä Internet-kehittämiseen ja niiden toteuttamiseen käytettäviä tekniikoita ja standardeja.
Yleisesti ottaen kaikki muut paitsi Microsoftin Internet Explorer selain seuraavat yleisiä standardeja tarpeeksi tarkasti. Tästä syystä Internet Explorer on yleensä ainut Internet-selain, jolle tulee rakentaa vaihtoehtoisia toteutustapoja JavaScript toteutuksissa. Internet Explorerinkin kohdalla ollaan menossa oikeaan suuntaan, sillä Internet
Explorerin tämän työn kirjoittamisen hetkellä olleessa uusimmassa versiossa eli Inter-
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net Explorer kahdeksan versiossa suurin osa vanhemmissa Internet Explorer versioissa
esiintyneistä standardeja vastaan taistelleista vioista on korjattu.
Ikävä kyllä suuri osa maailman tietokoneista, joissa Internet Explorer on vielä pääselaimena, ei Internet Explorerin uusin versio ole mahdollinen. Tämä tosiasia pakottaa
käyttämään JavaScriptissä vaihtoehtoisia toteutustapoja vain Internet Explorerin vanhempien versioiden takia.
Seuraavaksi käydään läpi Peksin.net sivustojen ulospäin näkyvillä sivuilla toteutuksen
selkärankana ja työjuhtana käytettyä JavaScript-koodia. Koodin pituudesta johtuen se
käydään läpi pienissä ja loogisissa osissa. Aluksi käydään läpi niin sanotut globaalit
muuttujat, jotka ovat käsiteltävissä JavaScript-koodin jokaisessa funktiossa.
/////globaalit variaabelit//////////
var idi=0;
var domaini=document.domain;
var xml_maara=0;
var paivays_lista=[];
var xml_list=[];
var seurain=0;
var screeni=document.createElement('h1');
var screeni_hover=document.createElement('h2');
var ie7="ei";
var lataus_lista=[];
var pituus;
var viestit
var viimesin;
/////globaalit variaabelit//////////

Globaalit muuttujat luodaan ja nimetään yleensä yhdessä paikassa ja siihen paras
mahdollinen paikka on JavaScript-tiedoston alussa. Globaaleja muuttujia nimetään ja
käytetään syystä, että tietyissä tilanteissa tietty tieto koodissa tulisi siirtyä ja säilyä
funktiosta toiseen. Peksin.net sivuston vapaasti selattavilla sivuilla käytettiin kolmeatoista globaalia muuttujaa.
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Ensimmäinen muuttuja oli idi-muuttuja, joka luotiin syystä, että tietyissä tilanteissa
tarvitaan uniikki, mutta säännönmukainen nimi. Tämä uniikki, mutta säännönmukainen nimi saadaan tässä tapauksessa aikaan lisäämällä nimen perään numero eli idimuuttujaan tallennettu numero joka jokaisen nimen perään lisäämisen jälkeen kasvatetaan aina yhdellä isommaksi.
Yksi tärkeä globaali muuttuja oli domaini-muuttuja, johon tallennettiin selaimeen syötetty osoite, jolla peksin.net sivustolle saavuttiin. Domaini-muuttuja on tärkeä koska
peksin.net sivustolle voi saapua osoitteella www.peksin.net tai pelkällä peksin.net
osoitteella. Syynä domaini-muuttujaan on tarve säilyttää yhtenäinen ajax-hakuosoite.
Domain-muuttujaan perehdytään tarkemmin Ajax-hakua käsittelevässä kappaleessa.
Loput globaalit muuttujat ovat asetettu vain tiettyjen elementtien seuraamiseen. Listassa olevat muut globaalit muuttujat käsitellään, kun ne tulevat eteen JavaScriptkoodia käsittelevissä kappaleissa.
Seuraavassa kappaleessa käsitellään vanhempia versioita kuin Internet Explorer kahdeksaa varten tehtyjen vaihtoehtoisten JavaScript-toteutusten valintaan vaikuttavaa
funktiota. Alla on funktio, joka ohjaa vanhemmille Internet Explorereille tietyn koodin
ja uudemmalle Explorerille ja muille selaimille toisen.

Yhteensopivuuden varmistava atribuutitfunktio

Alla näkyy peksin.net sivuston julkisessa osassa käytetty funktio, jolla on eroteltu
standardin mukaiset selaimet ei-standardeista selaimista.
function atribuutit(kohde,attr,data){
if(ie7==true){
switch(attr){
case'class':
kohde.setAttribute('className',data);
break;
case'onmouseover':
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kohde.onmouseover=new Function(data);
break;
case'onmouseout':
kohde.onmouseout=new Function(data);
break;
case'onmousedown':
kohde.onmousedown=new Function(data);
break;
case'onclick':
kohde.onclick=new Function(data);
break;
case'id':
kohde.setAttribute(attr,data);
break;
default:
kohde.setAttribute(attr,data);
}
}else{
kohde.setAttribute(attr,data);
}}

Syy käytetylle erottelulle, jossa Internet Explorer kahdeksaa vanhemmat Internet Explorerit ajavat toisenlaisen koodin, on vanhemmissa Explorereissa ilmenevien ei yleisten standardien mukainen tapa asettaa html-elementeille attribuutteja ja niiden arvoja.
Yleisten standardien mukaan html-elementille asetettaessa attribuutteja käytetään setAttribute-komentoa, mutta tämä standardi ei toimi kaikissa attribuuteissa Internet
Explorer versio seitsemässä tai sitä vanhemmissa versioissa olevien vikojen takia.
Tämän takia JavaScript-koodiin on peksin.net tapauksessa rakennettu funktio, joka
takaa yhteensopivuuden myös vanhemmissa Internet Explorereissa.
Yhteensopivuuden takaavan atribuutit -funktion parametreina ovat kohde, attr ja data.
Kohde-parametri kertoo mihin html-elementtiin kyseisen funktion kutsun aiheuttamat
attribuuttimuutokset kohdistetaan. Toisena parametrina käytetty attr-parametri ilmoit-
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taa, mikä attribuutti tulisi lisätä kohdeparametrissa ilmoitettuun html-elementtiin. Data-parametristä saadaan attr-parametrissa ilmoitetulle attribuutille arvo.
Html-runko tiedostossa vaihtoehtoisessa kommentissa ollut ie7 niminen JavaScriptmuuttujan arvo kertoo atribuutit-funktiolle, onko kyseessä Internet Explorerin vanhempi versio. Ie7 -muuttujan ollessa tosi ajetaan atribuutit -funktiota kutsuttaessa
funktion loogisen if-vertailun ensimmäinen ehto. Loogisen if-vertailun ensimmäisessä
vaihtoehdossa suoritetaan JavaScriptin switch-muotoinen valintarakenne, jossa tietyn
ehdon käydessä toteen suoritetaan tietynlainen koodin pätkä.
Atribuutit funktiossa olevassa Switch-tietorakenteessa verrataan attr-parametrissa saapuneen attribuutin nimeä vanhemmissa Internet Explorereissa todettujen ongelmallisten attribuuttien listaan ja osuman löydyttyä toteutetaan koodi, joka varmistaa saumattoman yhteensopivuuden vanhemmissa Internet Explorereissa.
Ongelmallisten attribuuttien listalla oli peksin.net toteutuksessa class-attribuutti, joka
nimeää html-elementin ryhmään, jota on nimeämisen avulla helppo manipuloida csstyylitiedostossa. Class-attribuutin asettamisen normaali standardin mukainen komento
on ”Html-elementti.setAttribute(’class’,’asetettava nimi’)”. Vanhemmissa Internet
Explorereissa

täytyy

syystä

tai

toisesta

käyttää

”Html-

elementti.setAttribute(’className’,’asetettava nimi’)” muotoista komentoa.
Loput ongelmalliset attribuutit listalla käsittelevät tapahtumia käsitteleviä attribuutteja
kuten hiirennäppäimen painallusta ja onMouseDown-attribuutin asettamista. Standardin mukaisessa selaimessa tällaisen attribuutin asettaminen tapahtuu helposti samalla
tavalla kuin muidenkin attribuuttien asettaminen, mutta vanhemmissa Internet Explorereissa täytyy asettaa kyseiselle tapahtumaa käsittelevälle funktiolle arvoksi nimeämätön funktio, jossa toteutetaan tietty funktio. Uusimmassa Internet Explorerissa ja
muissa standardin mukaisissa selaimissa tapahtumaa käsittelevälle attribuutille voidaan arvoksi asettaa tarvittavan funktion suorittaminen.
Muihin kuin edellä mainittuihin attribuutteihin ei peksin.net toteutuksessa tarvinnut
tehdä vaihtoehtoisia toteutustapoja vaan loput attribuutit asetetaan vanhemmissa ja
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uusimmassa Internet Explorerissa sekä muissa standardin mukaisissa selaimissa samalla standardin mukaisella setAttribute-metodilla.
Sivuston alkutoimet sisältävä alustusfunktio

Seuraavassa osiossa käsitellään sivuston alkutoimet alkuun käynnistävää alustusfunktiota. Seuraavassa alustus-funktio on esitelty kokonaisuudessaan.
function alustus(){
var screeni_pohja=document.createElement('div');
atribuutit(screeni_pohja,'id','screeni_pohja');
atribuutit(screeni_pohja,'class','screeni_pohja');
document.body.appendChild(screeni_pohja);
atribuutit(screeni,'class','screeni');
document.getElementById('screeni_pohja').appendChild(screeni);
screeni.innerHTML="";
atribuutit(screeni_hover,'class','piilo');
atribuutit(screeni_hover,'id','screeni_hover');
screeni_pohja.appendChild(screeni_hover);
var live_seina=document.createElement('div');
atribuutit(live_seina,'class','live');
atribuutit(live_seina,'id','live');
document.body.appendChild(live_seina);
lataa("http://"+domaini+"/xml/valikko/xml/valikko.xml","GET",yla_valikko,"test");
lataa("http://"+domaini+"/xml/tyyli/xml/selaimet.xml","GET",selaimet,"test");
lataa("http://"+domaini+"/xml/tyyli/xml/malli.xml","GET",template,"test");
lataa("http://"+domaini+"/xml/live/runko.xml","GET",live_runko,"test");

}

Alustus-funktion alussa luodaan sivustolle tiettyjä elementtejä, joihin myöhemmin
voidaan sitten lisätä sisältöä. JavaScriptissä uuden elementin luominen tapahtuu do-
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cument.createElement-komennolla. Käytettäessä document.createElement-komentoa
createElement-metodille syötetään luotavan elementin tyyppi parametrina.
Alustus -funktiossa luodaan div-elementti, jonka uniikkina id:nä on screeni_pohja
teksti. Screeni_pohja-elementtiä käytetään peksin.net sivuston tapahtumanäytön paikkaa osoittavana kehyksenä. Tapahtumanäyttö on peksin.net sivuston osio, jossa lukee
sivuilla painettavien nappien toteuttamat tapahtumat ja sivuton eri osioiden sanalliset
kuvaukset. Kuvasta 2 näkyy tapahtumanäyttö korostettuna.

Kuva 2 Kuvassa on tapahtumanäyttö korostettuna kuvan alareunassa.
Luotaessa uutta elementtiä kannattaa uusi elementti asettaa paikalliselle muuttujalle
arvoksi. Asetettaessa uusi elementti muuttujaan on elementin attribuuttien muokkaaminen helppoa. Aikaisemmin luotu screeni_pohja-elementti asetetaan screeni_pohjamuuttujan arvoksi. Asetettaessa kyseiselle div-elementille attribuutteja voidaan käyttää yhteensopivuuden varmistamiseksi rakennettua atribuutit-funktiota. Screeni_pohja-elementille asetetaan class-attribuutti kutsumalla atribuutit-funktiota seuraavalla tavalla ”atribuutit(screeni_pohja,’class’,’screeni_pohja’)”. Käyttämällä atribuutit-funktiota asettuu kaikissa JavaScriptiä tukevissa selaimissa kyseisen elementin
class-attribuutin arvoksi screeni_pohja_teksti.
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Usein uudelle html-elementille asetetaan myös uniikki id-attribuutti, jolla voidaan
viitata helposti tiettyyn elementtiin JavaScriptin muissa funktioissa. Id-attribuutti asetetaan samalla tavalla kuin class-attribuutti käyttämällä aikaisemmin luotua atribuutitfunktioita eri parametriarvoja käyttäen.
JavaScript-kielessä uuden elementin lisääminen sivulle tapahtuu appendChildkomennolla. Tapahtumanäyttö lisättiin peksin.net sivuston juuri -dokumenttiin appenChild-komennolla ja samalla luotiin saman muotoilun sisältävä toinen screenielementti. Toisen screeni-elementin tarkoituksena on toimia hiiren osoitinta seuraavana tapahtumanäyttönä, johon kirjoitetaan hiiren osoittimen alla olevien elementtien
kuvaukset.
Seuraavaksi sivustolle luodaan live-seinän sisältävät elementit. Peksin.net sivustolla
oleva live-seinä on sivustolla vierailevien henkilöiden aktiivisuutta edistävä osio, jonne vierailijat voivat jättää viestejä ja kommentteja kaikkien näkyville. Alla olevassa
kuvassa 3 on Live-seinä elementti korostettuna.

Kuva 3 Kuvassa on Live-seinä korostettuna kuvan oikeassa reunassa.
Live-seinä elementit luodaan samalla tavalla kuin aikaisemmat tapahtumanäytöt.
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Alustus-funktiossa luotujen elementtien valmistuttua kutsutaan funktiota nimeltä lataus. Lataus-funktio käsitellään tarkemmin Ajax-kutsuja käsittelevässä kappaleessa.
Lataus -funktiolla on kuusi parametria, mutta jokaisessa lataus -funktion kutsussa ei
ole pakko käyttää kaikkia parametreja.
Lataus-funktion parametreja ovat ladattavan tiedoston Internet-osoitetta kuvaava kohde-parametri, lataustapaa kuvaava tapa-parametri, latauksen valmistumiseen osoitettavan funktion nimeä kuvaava vastaus_handleri-parametri, ladattavan datan tulostuskohteen uniikkia nimeä kuvaava id-parametri, useiden yhdenaikaisten latausten järjestystä
kuvaava jono-parametri ja yhdenaikaisten latausten määrää kuvaava pituus-parametri.
Alustus-funktiossa lataus-funktiota kutsuttaessa perimmäisenä tarkoituksena on ladata
sivustolla alussa käytettävä valikkorakenne yla_valikko.xml nimisestä xmltiedostosta. Valikkorakenne ladataan vastaavanlaisella lataa-funktio kutsulla:
lataa("http://"+domaini+"/xml/valikko/xml/valikko.xml","GET",yla_valikko,"test");.
Ladattaessa valikkorakenteen sisältävää valikko.xml tiedostoa kerrotaan lataafunktiolle, että valikko.xml tiedosto sijaitsee osoitteessa, joka koostuu domain- muuttujaan tallennetusta peksin.net sivustolle saapumiseen käytetystä osoitteesta ja kansiorakenteesta, jonne valikko.xml tiedosto on tallennettu.
Seuraavaksi kerrotaan lataa-funktiolle, että tiedoston lataamiseen tulisi käyttää GET
latausmetodia. Latausmetodin valitsemisen jälkeen asetetaan lataamisen valmistumisen johdosta ajettavan funktion nimi, joka on funktio nimeltä ylavalikko. Viimeisenä
käytettynä parametrina lähetetään pelkästään mahdollista koodin kehitystä varten test
-sanan sisältävä parametri, jolla ei vielä tässä vaiheessa ole käytännön merkitystä tai
käyttöä.
Alustus-funktiossa ladataan myös sivuston graafisia elementtejä kuvaava malli.xml ja
selaimet.xml tiedostot, sekä live-seinän runkoa sisältävä live_runko.xml -tiedosto.
Muidenkin alustus-funktiossa ladattavien xml-tiedostojen lataamiseen käytetään samaa lataa-funktiota, tosin eri parametriarvoilla.
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Yhden alustus-funktiossa kutsutun lataa -funktion lataamisen valmistumisen aiheuttaman reaktion johdosta kutsutaan live_runko -funktiota. Seuraavaksi käsitellään live_runko -funktion toimenkuvaa.
Liveseinän rakennus funktio

Alustus-funktiossa kutsutun lataus-funktion, jolla ladattiin runko.xml tiedosto ja joka
sisältää live-seinä osion tekstisisällön, valmistuttua lataus-funktiossa oleva sisäinen
funktio kutsuu live_runko-funktiota ja samalla lähettää kyseiselle funktiolle ladatun
xml-tiedoston sisällön xml-parametrissa. Seuraavassa kappaleessa löytyy live_runkofunktio kokonaisuudessaan ja sen jälkeen live_runko-funktion analysointi.
function live_runko(xml,vanha){
var kohde=document.getElementById('live');
uus_otsikko(xml.getElementsByTagName('otsikko')[0].getElementsByTagName('teksti')[0].fi
rstChild.nodeValue,kohde,'ei',"0","0");
atribuutit(kohde.getElementsByTagName('h2')[0],'id','live_otsikko');
uus_kappale(xml.getElementsByTagName('kappale')[0].getElementsByTagName('teksti')[0].f
irstChild.nodeValue,kohde,'ei');
atribuutit(kohde.getElementsByTagName('pre')[0],'id','live_kappale');
var seina=document.createElement('div');
atribuutit(seina,'class','seina');
atribuutit(seina,'id','seina');
kohde.appendChild(seina);
var chat=document.createElement('div');
atribuutit(chat,'class','chat_box');
atribuutit(chat,'id','chat_box');
kohde.appendChild(chat);
tee_inputit(chat)
}
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Live_runko-funktion alussa asetetaan muuttuja nimeltä kohde, joka viittaa alustusfunktiossa luotuun div-elementtiin, jolle asetettiin uniikiksi id-attribuutiksi live_teksti.
Seuraavaksi käsitellään xml-parametrissa live_runko-funktiolle lähetetty xmltiedoston sisältö. Tiedoston sisällöstä haetaan ensimmäisen otsikko-elementin teksti ja
se lähetetään parametrina uus_otsikko-funktiolle, jolla luodaan normaalisti h2otsikko-elementtejä. Otsikko-elementtien valmistuttua asetetaan niille atribuutitfunktiolla uniikki id-attribuutti, jonka arvona on ’live_otsikko’.
Seuraavaksi live-seinään luodaan ohjeistuskappale uus_kappale-funktiolla. Ohjeistuskappale sisältää xml-tiedoston sisällöstä löytyvän kappale-elementin sisältö ja ohjeistuskappale luodaan samalla tavalla kuin aikaisempi otsikko-elementti, tosin erilaisilla
parametreilla ja div-elementtiä h2-elementin sijaan käyttäen. Samoin ohjeistuskappaleen sisältämälle div -elementille asetetaan uniikki id-attribuutti atribuutit-funktiolla.
Live_runko-funktion lopussa luodaan live-seinän loput sisältöä sisältävät elementit jo
aikaisemmin tutulla createElement-käskyllä. Loput sisältöä sisältävät elementit ovat
div-elementti, jota kutsutaan seina -muuttujalla. Seina -muuttuja sisältää kehikon, jonne sijoitetaan chat muuttujaan asetettu div-elementti. Chat -muuttujan sisältämä divelementti toimii alueena, jonne sivuilla vierailevien kävijöiden jättämät viestit tulevat
muille sivuilla kävijöiden tarkasteltavaksi.
Live_runko-funktion aivan lopussa kutsutaan tee_inputit-funktiota, jossa seina muuttujaan lisätään tutuilla createElement-käskyillä muokattavat tekstilaatikot live-seinälle
jätettävää nimimerkkiä ja viestiä varten sekä luodaan näppäin, jolla viestin voi tallentaa live-seinälle. Alla tee_inputit-funktio koknaisuudessaan. Tee_inputit-funktiota ei
erikseen käydä kohta kohdalta läpi, koska se sisältää suurilta osin jo läpi käytyjä komentoja ja käsitteitä. Tee_inputit-funktiosta käydään läpi olennaiset kohdat jotka saavat live-seinän heräämään henkiin.
function tee_inputit(kohde){
var nimi=document.createElement('input');
atribuutit(nimi,'class','nimi');
atribuutit(nimi,'id','nimi');
atribuutit(nimi,'value','Nimimerkkisi');
kohde.appendChild(nimi);
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var viesti=document.createElement('input');
atribuutit(viesti,'class','viesti');
atribuutit(viesti,'id','viesti');
atribuutit(viesti,'value','Viestisi');
atribuutit(viesti,'onkeypress','entteri(this,event)');
kohde.appendChild(viesti);
var nappi=document.createElement('span');
atribuutit(nappi,'class','nappi');
atribuutit(nappi,'id','chatti_nappi');
var nappi_teksti=document.createTextNode('Tallenna');
kohde.appendChild(nappi);
nappi.appendChild(nappi_teksti);
atribuutit(nappi,'onmousedown','laheta_viesti()');
lataa("http://"+domaini+"/xml/live/indexi/listaus.xml?ran=
"+Math.random(),"GET",live_kirjotus,"test");
}

Olennaisimmat osat tee_inputit-funktiossa ovat alla mainitut kohdat.
atribuutit(viesti,'onkeypress','entteri(this,event)');

Yllä olevassa koodirivissä asetetaan viesti muuttujalla viitattavalle tekstilaatikolle
enter-näppäintä painettaessa tapahtuva reaktio. Tämä enter-näppäimen aiheuttama
reaktio lähettää sivuille jätettävän viestin palvelimelle tallennettavaksi xmltiedostoksi. atribuutit(nappi,'onmousedown','laheta_viesti()');
Yläpuolella oleva rivi taas asettaa samaisen reaktion, jolla tallennetaan kirjoitettu viesti painamalla live-seinällä olevaa näppäintä.
lataa("http://"+domaini+"/xml/live/indexi/listaus.xml?ran=
"+Math.random(),"GET",live_kirjotus,"test");

Viimeisin tärkeä osa tee_inputit-funktiossa on jo tutun lataa-funktion kutsuminen lataamaan live-seinälle jo jätettyjen viestien sisältävän listaus.xml tiedoston. Tärkeä osa
tässä lataa-funktion kutsua on ladattavan listaus.xml tiedoston loppuun lisätyllä ranparametrilla. Ran-parametrin arvon asettamiseen on käytetty JavaScriptin sattumanvaraisen numeerisen luvun luovaa Math.random()-funktiota. Math.random()-funktiota
käyttämällä pystytään varmistamaan aina tuoreen version listaus.xml tiedostoston lataamisesta palvelimelta ja näin ollen uusien viestien noutamisen mahdollistamisen.
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Ladattaessa listaus.xml tiedostoa asetetaan latauksen valmistumisessa kutsuttavaksi
funktioksi live_kirjoitus-funktio, joka käydään seuraavaksi pintapuolisesti uusi ominaisuuksia ja toteutuksia painottaen läpi. Seuraavassa live_kirjoitus-funktio kokonaisuudessaan.
function live_kirjotus(xml,vanha){
var tiedostot=xml.getElementsByTagName('tiedosto');
var pituus=xml.getElementsByTagName('xml_tiedostot')[0].getAttribute('maara');
viestit=[pituus];
for (i=0; i<tiedostot.length;i++){
var polut=tiedostot[i].getAttribute('polku');
lataa("http://"+domaini+polut+"?ran="+Math.random(),"GET",live_tulostus,'seina',i,pituus);
}
}

Live_kirjoitus-funktio on rakennettu lataamaan yksittäiset live-seinälle jätetyt viestit
listaus.xml tiedostosta löytyvien tietojen pohjalta. Periaatteessa live_kirjoitus funktio
käy listaus.xml tiedostosta löytyvät yksittäisten viestien sijaintia ja määrää kuvaavat
tiedot läpi ja siirtää ne eteenpäin viestien tulostusta varten rakennetulle live_tulostusfunktiolle.
Listaus.xml tiedosto sisältää tiedot live-seinälle jätettyjen viestien määrästä ja osoitteista. Listaus.xml -tiedosto luodaan palvelimella sijaitsevalla perl-ohjelmalla. Listauksen tekevä perl-ohjelma tarkastaa tietyn kansion palvelimella ja listaa sen sisältämät
xml-tiedostot ja niiden määrän listaus.xml tiedostoon.
Funktio live_kirjoitus käy listaus.xml tiedostossa sijaitsevat xml-tiedostojen osoitetiedot läpi ja luo jokaiselle live-seinän viestin sisältämälle xml-tiedostolle yhtäaikaisesti
toteutettavan ajax-haun lataa-funktiolla ja ohjaa jokaisen haun tuloksen live_tulostusfunktioon, joka käydään seuraavaksi läpi.
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Viestien tulostaminen liveseinälle

Alla live_tulostus-funktio ja sen alla funktion analyysi.
function live_tulostus(xml,kohde,paikka,pituus){
viestit[paikka]=xml;
var tila=0;
if (viestit.length==pituus){
for(j=0;j<viestit.length;j++){
if(typeof viestit[j]=="object"){
tila++;
}
}
if(tila==pituus){
viimesin=viestit[0].getElementsByTagName('xml_tiedostot')[0].getAttribute('paivays');
for(i=viestit.length-1;i>-1;i--){
var aika=viestit[i].getElementsByTagName('xml_tiedostot')[0].getAttribute('paivays');
var yks=document.createElement('div');
atribuutit(yks,'class','yks_viesti');
document.getElementById(kohde).appendChild(yks);
uus_otsikko(viestit[i].getElementsByTagName('tiedosto')[0].getAttribute('nimi')+":",yks,'valio
tsikko',"0","0");
var paivays_span=document.createElement('span');
atribuutit(paivays_span,'class','paivays_viesteissa');
yks.appendChild(paivays_span);
var aikaa=document.createTextNode(tee_paivays(aika));
paivays_span.appendChild(aikaa);
uus_kappale(viestit[i].getElementsByTagName('tiedosto')[0].firstChild.nodeValue,yks,'kuvate
ksti');
}
setTimeout("hae_uudet("+viimesin+")",5000);
}
}
document.getElementById(kohde).scrollTop=document.getElementById(kohde).scrollHeight;
}
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Funktiolla live_tulostus otetaan vastaan kaikki live-seinälle lähetetyt viestit ja tulostetaan ne live-seinälle näkyviin päiväyksen mukaan järjestykseen, jossa tuorein viesti
tulee live-seinälle aina alimmaiseksi.
Live-seinän viestit haetaan yhdenaikaisesti toteutettavilla Ajax-hauilla. Ajax-haut ovat
tehokkaita ja nopeita tapoja hakea monilla yhdenaikaisilla yhteyksillä tietoa Internetpalvelimelta. Yhdenaikaisissa Ajax-hauissa on kuitenkin ongelmana se, että käytettäessä useata toisistaan erillistä yhteyttä tietojen ja tiedostojen hakemiseen nousee esiin
ongelma. Ongelmana on usean yhteyden seuraaminen, toisin sanoen usean haun toteutumisen järjestyksen seuraaminen.
Tehtäessä useita yhdenaikaisia hakuja ei voida olettaa, että tehdyt haut toteutuisivat
samassa järjestyksessä, missä kyseiset haut on aloitettu. Tästä ongelmasta johtuen
joudutaan käyttämään tekniikkaa, jossa seurataan, missä järjestyksessä ajax-haut toteutetaan.
Peksin.net toteutuksessa viestien tulostamiseen aikajärjestyksessä käytettiin globaaliksi muuttujaksi tallennettu viestit nimistä JavaScript Array-tietomuotoa. Arraytietomuotoa voisi selkeäkielisesti ja yksinkertaistaen verrata listaksi, jossa tieto on
tallennettuna tietyllä indeksi-paikalla. Aikaisemmassa tee_inputit-funktiossa ladatussa
live-seinän viestien listauksessa viestit ja niiden polut ovat palvelinpuolella lajiteltu
aikajärjestykseen. Käytäessä listausta läpi ja ladattaessa kukin viesti omalla yhteydellään siirretään viestien valmistumisen käsittely live_tulostus -funktiolle joka näin saa
tiedot ladattavien viestien kappalemäärästä.
Käsittely -funktiolle lähetetään myös jokaisen erikseen ladattavan viestin ajallinen
järjestysnumero. Lähetettyjen tietojen avulla jokaisen latauksen valmistuttua lisätään
valmistuneen latauksen sisältö globaaliin viestit-listaan valmistuneen viestin järjestysnumeron osoittamalle indeksi-paikalle. Asetettaessa viestien tietoja indeksi-paikoille
seurataan myös täytettyjen indeksi-paikkojen määrää Indeksi-paikkojen määrän vastattua aikaisemmin ilmoitettua viestien määrää, voidaan viesti-hakujen tiedot tulostaa
live-seinälle viestilistan järjestyksessä aikajärjestykseen.
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Viestien tulostamiseen käytetään jo aikaisemmin käytettyjä funktioita, joilla luotiin
uusia elementtejä peksin.net sivustoille. Haettujen viestien tulostamisen jälkeen käynnistetään ajastettu funktiokutsu. Ajastetun funktiokutsun tarkoituksena on seurata liveseinälle mahdollisesti saapuvien uusien viestien ilmestymistä sekä niiden noutamisen
automaattista aloittamista. Ajastetulle funktiokutsulle asetettiin aikaväliksi viisi sekuntia, tosin hakuväliä voi muokata helposti pienemmäksi, jolloin live-seinän päivittyminen voidaan saada melkein reaaliaikaiseksi ja toiminnaltaan Internetchat maiseksi. Tarkastettaessa live-seinän uusia viestejä, lähetetään palvelimelle kysely,
jossa ilmoitetaan sivuille uusimpana tulostetun viestin päiväys ja verrataan sitä palvelimen xml-tiedostossa löytyviin viestien päiväyksiin. Viestitarkastuksessa uudemman
viestin löytyessä lähetetään ensimmäisestä uudemmasta viestistä eteenpäin kaikki uudet viestit selaimelle. Selain taas vuorostaan tulostaa uudet viestit vanhojen jatkoksi
live-seinälle ja siirtää vierityspalkin live-seinän loppuun ilmoittaen näin uudesta tai
uusista viesteistä sivuilla vieraileville.
Liveseinä viestien lähetys ja tallennus palvelimelle

Sivustojen interaktiivisuuden lisäämiseksi luotu live-seinä mahdollistaa sivuilla vieraileville henkilöille mahdollisuuden jättää kommentteja, viestejä ja terveisiä kaikkien
sivuilla vierailijoiden nähtäville.
Viestien palvelimelle tallentamiseen käytetään laheta_viesti funktiota, jossa poimitaan tiedot tallennettavasta viestistä ja viestin tallentajan nimimerkki. Laheta_viesti
funktiossa kutsutaan tallenna_serverille funktiota, jolla viestin tiedot lähetään ajaxkutsulla palvelimella sijaitsevalle perl-ohjelmalle, joka tallentaa jokaisen viestin yksilölliseen xml-tiedostoon ja samalla päivittää viestit listaavan indeksitiedoston ajan
tasalle.
Viestin tiedot lähetetään myös sendmail-ohjelmalle, joka lähettää jokaisen viestin ennalta määrättyyn sähköposti osoitteeseen. Samaiselle sendmail-ohjelmalle lähetetään
myös sivustojen yhteistiedoissa sijaitsevalta yhteydenotto lomakkeelta lähettävä yhteydenotto viesti. Alla olevassa kuvassa 4 on korostettuna yhteydenottolomake.
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Kuva 4 Kuvassa on yhteydenottolomake korostettuna kuvan alareunassa.
Kumpikin sendmail-ohjelmalle lähetettävä viesti on nimetty viestin lähetyskohteen
mukaan mahdollistaen näin sivuilla vierailemisen seurannan sähköpostin välityksellä.

4.4

Ajax-kutsun sydän xmlHttpRequest-objekti

Peksin.net sivuston julkinen osa perustuu HTML-runkoon ja siihen ajax-tekniikalla
ladattaviin osioihin, jotka ovat tallennetut peksin.net sivuston sisältävälle palvelimelle
XML-tiedostoiksi. Peksin.net sivuston toteuttamista jo aikaisemmin läpikäyneissä
kappaleissa on käsitelty erinäisiä sivuston perus HTML-runkoon ladattuja elementtejä
kuten live-seinää ja tapahtumanäyttöä. Sivuston perusrunkoon ladattavat elementit ja
niiden sisältöä käsittelevät tiedot on tallennettu peksin.net sivuston hallinta- ja sisällönluontisivujen avulla peksin.net sivuston palvelimelle XML-tiedostoiksi. Sisällönluonti- ja hallintasivusto käydään läpi siihen perehtyvässä kappaleessa. Seuraavaksi
käydään läpi xmlHttpRequest niminen JavaScript objekti, joka toimii Ajax-kutsujen
toimimisen mahdollistavana runkona. Pelkistetysti xmlHttpRequest-objekti on selaimen tulostus alueen takana piilossa toimiva JavaScript olio, mikä hakee tietoja webpalvelimelta niin, että selainikkuna ei haettuun tietoon automaattisesti reagoi.
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Ilman xmlHttpRequest-hakua, jota tästä eteenpäin Ajax-hakuna siteerataan, Internetselain reagoisi haettuun dataan tyhjentämällä automaattisesti sivulla jo ennestään olevan tiedon pois uuden tiedon tieltä. Tämä saisi aikaan hetkellisesti tyhjän selainikkunan ja koko sivun uudelleen lataamisen. Seuraavassa löytyy Ajax-haun kokonaisuudessaan sisältävä funktiokokoelma ja kunkin funktion kohdalla funktion analysointi.

function xhr(){
var xmlhttp;
try {
// Standardin mukaiset selaimet tukee XMLHttpRequestia. IE käyttää ActiveX.
// objektin tarkastus toimii aina
xmlhttp

=

window.XMLHttpRequest?new

XMLHttpRequest():

new

ActiveXOb-

ject("Microsoft.XMLHTTP");
} catch (e) {
alert("Selaimesi ei tue Ajax-hakuja!");
}
return xmlhttp;
}

Funktio xhr pitää sisällään selainkohtaisen Ajax-haun tekevän muuttujan luonnin.
Ajax-haun tekevä muuttuja on nimetty xmlhttp-muuttujaan. Seuraavaksi tarkastetaan
onko sivuilla vierailevalla taholla käytössään standardin mukainen selain kuten Google Chrome vai Internet Explorer, jossa ajax-haun toteutus ei ole yleisen standardin
mukainen.
Tarkastus suoritetaan testaamalla tukeeko sivuilla vierailevan tahon selain
XMLHttpRequest-objektia. Jos kyseessä on yleisen standardin mukainen selain, voidaan käyttää yleisen standardin mukaista Ajax-hakua. Tilanteessa, jossa selain ei tue
yleistä standardia, tarkistetaan löytyykö selaimesta tuki Microsoft XMLHTTP ActiveX-objektille. Tuen löytyessä tiedetään kyseessä olevan Internet Explorer ja lähesty-
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tään Ajax-hakua Microsoftin oman toteutuksen pohjalta. Viimeiseksi käsitellään harvinainen tilanne, jossa sivustolla vierailevan tahon selain ei tue Ajax-hakuja. Tällaisessa tilanteessa ilmoitetaan sivuilla vierailevalle taholle ponnahdusikkunassa, että
sivuilla vierailevan tahon selain ei tue Ajax-hakuja.
Seuraavassa funktiossa valjastetaan ylemmässä xhr-funktiossa luotava xmlhttp-olio eli
XMLHttpRequest-objektin yksityinen instanssi hakemaan sille alla olevassa lataafunktion kutsussa osoitettu data.

/////////////////////////////
//lataus funktio jolla ladataan xmlreguestina data serverilta (kohde=osoite josta haetaan (voi
olla ainoastaan samasta domainista kuin pyytava dokumentti edes subdomain ei kay)) (tapa="GET" tai "POST") (vastaus_handleri funktion nimi joka kutsutaan serverin vastauksesta)
(id= jos tarvitaan useita hakuja niin mihin id:hen ohjataan kukin haku)
/////////////////////////////
function lataa(kohde,tapa,vastaus_handleri,id, jono,pituus) {
var muuttuja_xhr = xhr(); //xmlhttpreguestin uusi ilmentyma
if (muuttuja_xhr) {
try {
muuttuja_xhr.open(tapa, kohde, true);
muuttuja_xhr.onreadystatechange = sitomafunktio;
muuttuja_xhr.send(null);
} catch (e) {
//Virheiden kasittely
}
}
/* sisa funktio jolla tallennetaan vastaus jotta sen muuttujien paalle ei voida kirjoittaa
ennen kasittelya*/
function sitomafunktio() {
if (muuttuja_xhr.readyState == 4) {
try {
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if (muuttuja_xhr.status == 200)
vastaus_handleri(muuttuja_xhr.responseXML, id,jono,pituus);
// alert("Status vika= "+muuttuja_xhr.status);
} catch (e) {
alert(e.message);
}
}
}

}
function vastaus(xml,vanha_id) {

kasittelija(xml.documentElement,vanha_id,jono,pituus);

}

Haettaessa tietoa palvelimelta käyttäen Ajax-kutsua täytyy luoda XMLHttpRequestoliolle lapsi. Olion lapsi JavaScript ohjelmoinnissa on yksityinen instanssi tietystä
JavaScript-objektista. Lapsi -instanssilla on samoja ominaisuuksia kuin sen niin sanotulla vanhemmalla eli oliolla, mutta lapsella voi olla myös vain sille ominaisia ominaisuuksia.
Ajax-kutsuissa XMLHttpRequest-olion lapsia käytetään toteuttamaan jo aikaisemmin
läpikäyty tahdistamaton useiden tiedostojen yhdenaikainen lataus. Periaatteessa ladattaessa useita tiedostoja yhdenaikaisesti tahdistamattomassa tilassa luodaan jokaiselle
ajax-haulle oma lapsi instanssi XMLHttpRequest-oliosta. Tämä lapsi- instanssi tallennetaan paikalliseen muuttuja_xhr -muuttujaan.
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Jokaisen lapsi -instanssin yksilöllisiin ominaisuuksiin kuuluu lataa-funktion parametreinä annetut latauskohde, lataustapaa ja käsittely funktion nimen sisältävät handlerija tapa - parametrit. Lisäksi yksilöllisiin ominaisuuksiin kuuluu yksilöllinen id - parametri, joka osoittaa ladatun tiedon sijoitus kohteen id - attribuutin. Viimeisimpinä
ominaisuuksina ovat tahdistuksen mahdollistava indeksipaikan sisältävä jono parametri ja myös tahdistamiseen kuuluva hakujen määrän ilmoittava pituus parametri.
Vihonviimeisenä lapsi -instanssin lataama data on myös yksilöllinen ominaisuus. Yksilöllisiin ominaisuuksiin kuuluvan datan lataamisen valmistuttua lapsi -instanssi ohjaa xml-tiedostosta koostuvan datan niin omaan yksilöllisiin ominaisuuksiin kuuluneelle datan käsittely -funktiolle. Tämä datan eli xml-tiedoston käsittelyyn luotu funktio on rakennettu tietyn kaavan mukaan käsittelemään tietyn rakenteen omaava xmltiedosto ja rakentamaan jo aikaisemmin käytyjen tekniikoiden avulla html-elementtejä
ja niiden sisältöä. Näitä xml-tiedostoja käsitteleviä funktioita käydään läpi myöhemmissä kappaleissa.
Kutsuttaessa lataa -funktiota ilmoitetaan funktiolle edellä mainitut ominaisuudet ja
lapsi -instanssi toimii niiden pohjalta ja lataa pyydetyn tiedoston pyydetyllä tavalla ja
ohjaa latauksen valmistuttua sen sisältävän xml-tiedoston ennalta määrätylle käsittely
funktiolle. Lataa -funktion if -rakenteisessa ehdollisessa lauseessa tarkistetaan onko
XMLHttepRequst-olion lapsi -instanssin luominen onnistunut. Lapsi -instanssin luomisen onnistuttua annetaan lapsi -instanssin sen vanhemmalta, eli XMLHttepRequstoliolta periytyneiden ominaisuuksien mukaiset komennot aloittaa Ajax-haku.
XMLHttepRequst-olion ominaisuuksiin kuuluu open -komento, jolla asetetaan Ajaxhaulla haettavan tiedoston sijainti eli url-osoite ja tiedon siirtoon käytettävä tekniikan
tyyppi. Muihin ominaisuuksiin kuuluu Ajax-haun tilan seuraamisesta vastaavan funktion nimen asettava onreadystagechange, joka tässä tapauksessa on funktio nimeltä
sitomafunktio. Viimeinen komento ja itse Ajax-haun toteuttava on send -käsky, jonka
parametrina tulee olla syystä tai toisesta Internet Explorerissa null.
Latauksen valmistumista seurataan onreadystatechange -ominaisuudessa osoitetussa
sitomafunktio -funktiossa. Sitomafunktio on niin sanottu sisäfunktio. Sisäfunktio on
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funktio, mikä on toisen funktion sisällä ja tässä tapauksessa saa aikaan odotusajan
Ajax-haun toteutumiselle. Odotusjanan tehtävänä on pitää tietty XMLHttepRequstolion lapsi -instanssi varattuna ja täten varmistaa latauksen keskeytyksetön toiminta ja
näin ollen datan saamisen varmistaminen ja ohjaaminen oikealle käsittelyfunktiolle.
Sitomafunktion sisällä seurataan XMLHttepRequst-olion periytyvän ominaisuuden
readyState tilaa. ReadyStaten tilalla seurataan Ajax-haun tilaa. ReadyState ominaisuuden mahdolliset tilat ovat tila 0, joka tarkoittaa, että hakua ei ole vielä pantu alulle ja
tila 1, joka kertoo yhteyden olevan luotu. Numeron kaksi ilmoittama tila taas tarkoittaa palvelimen vastaan ottaneen Ajax-kutsun ja tila 3 tarkoittaa palvelimen prosessoivan kutsua. Viimeisin tila 4 tarkoittaa Ajax-kutsun olevan valmiin.
Sitomafunktion ehdollisessa lauserakenteessa tarkastellaan hetkeä jolloin readyState
saavuttaa vaiheen numero 4. ReadyStaten saavutettua tilan 4 tarkastetaan XMLHttepRequst-olion status -ominaisuuden sisältämä arvo.
Status -ominaisuus kertoo, miten Ajax-haku päättyi. Status ominaisuuden tila 200 kertoo kaiken menneen hyvin. Status ominaisuudella voi olla useita mahdollisia arvoja
kuten 404. Arvo 404 kertoo Ajax-haulla haettavaksi pyydetyn tiedoston olemattomuudesta kyseisessä hakuun käytetyssä osoitteessa.
Ajax-hauille tärkein status koodi on 200, joka todellakin ilmoittaa kaiken menneen
suunnitelman mukaisesti ja antaa mahdollisuuden alkaa käsittelemään Ajax-haussa
saadun xml-tiedoston sisältöä ennalta määrätyssä käsittelyfunktiossa.
Sitomafunktion toisessa ehdollisessa lauserakenteessa todellakin seurataan sitä hetkeä,
jolloin XMLHttepRequst-olion status -ominaisuus kertoo kaiken menneen hyvin. Kaiken mentyä hyvin ohjataan vastaus_-handleri parametrissa annetulle käsittelyfunktiolle onnistuneen Ajax-haun sisältämän responseXML ominaisuuteen tallennetun xmltiedoston tiedot. Samassa funktiokutsussa annetaan id -parametrin sisältämä uniikin
kohteen tiedot, jonne xml-tiedoston tieto tulisi tulostaa. Lopuksi annetaan käsittelyfunktiolle tiedot myös mahdolliseen tahdistamiseen käytettävistä paikkaa ja pituutta
sisältävät pituus- ja jono-parametrien tiedot.
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Tiedon lähettämiseen palvelimelle käytettävä Ajaxhaku

Seuraavassa löytyy miltei saman koodin edellisen kappaleen lataa -funktion kanssa
sisältävä tallenna_serverille -funktio. Aikaisemmassa kappaleessa käsiteltyä lataa funktiota käytettiin tahdistamattomaan tiedon lataamiseen palvelimelta, kun taas alla
olevaa funktiota käytetään tahdistamattomaan tiedon lähettämiseen ja tallentamiseen
palvelimelle. Tiedon tallentamista palvelimelle käytetään peksin.net sivuston Liveseinä sovelluksessa ja yhteydenotto-lomakkeessa.
function tallenna_serverille(kohde,tapa,data,vastaus_handleri,id) {
var muuttuja_xhr = xhr();
function sitomafunktio() {
if (muuttuja_xhr.readyState == 4) {
try {
if (muuttuja_xhr.status == 200)
tallennus(muuttuja_xhr.responseText, id);
//alert("Status

error:

"+muuttuja_xhr.readyState+"

status:

"+muuttuja_xhr.status+"vika koodi: "+muuttuja_xhr.responseText);
} catch (e) {
//alert(e.message);
}
}
}
if (muuttuja_xhr) {
try {
muuttuja_xhr.open(tapa, kohde, true);
muuttuja_xhr.setRequestHeader('Content-Type',
'application/x-www-form-urlencoded');
muuttuja_xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
muuttuja_xhr.onreadystatechange = sitomafunktio;
muuttuja_xhr.send(data);
} catch (e) {
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//alert("error");//virheiden kasittely
}
}
}
function tallennus(xml,id) {
if(id=="yht"){
document.getElementById('viesti_yht').value="Kiitos yhteydenotostasi!";
}

Tiedon lähettämiseen käytettävässä tallenna_serverille -funktiossa eroina edellisessä
kappaleessa läpi käytyyn lataa -funktioon ovat funktiota kutsuttaessa käytettävät parametrit ja kohde. Lähetettäessä tietoa palvelimelle tallennettavaksi palvelinpuolen
ohjelmanpätkä, tässä tapauksessa perl -ohjelma, hoitaa mahdollisesti tarvittavan tahdistuksen lajittelufunktiolla ja tallennuksen xml-tiedostoon, joten pituus- ja jonoparametreja ei tarvita.
Funktion tarkoituksen ollessa tiedon tallentaminen palvelimelle funktiolle, tulee myös
funktion kutsun yhteydessä syöttää tallennettava tieto ja siihen käytetään dataparametria. Ajax-kutsua käytettäessä voi tiedon lähettämiseen käyttää joko GET - tai
POST -tekniikkaa. POST- ja GET- tekniikan ero on tiedon lähettämiseen käytettävissä
olevan datan määrään asetetut säännökset.
POST -tekniikassa tiedon määrää ei ole rajattu. Tästä syystä se soveltuu isojenkin tiedostojen lähettämiseen. Edellä mainitun syyn takia tallennukseen käytettävässä funktiossa on asetettu datan lähetystavan osoittaman tapa -parametrin arvoksi ”POST” kun
taas lataa -funktiossa käytetään ”GET” arvoa.
Toinen ero ”POST”- ja ”GET” -tekniikoilla on, että käytettäessä ”POST” -tekniikkaa
tulee palvelimelle ilmoittaa millaista dataa ollaan lähettämässä. Live-seinän ja yhteydenotto-lomakkeen kohdalla lähetetään tekstimuotoista dataa tallennettuna muuttuja ja arvopareina. Joten JavaScriptin komennolla setRequestHeader ilmoitetaan palvelimelle

lähetettäväksi

datan

tyypiksi:

”'Content-Type',

'application/x-www-form-

urlencoded'”. Edellä mainittu komento tarkoittaa url -koodattua lomake dataa.
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Seuraavaksi ilmoitetaan palvelimelle yhteyden katkaisusta ja asetetaan aikaisemman
lataa -funktion tavoin lataus, mikä tässä tapauksessa on lähetyksen valmistumisen
aiheuttama reaktio tai pikemminkin valmistumisesta johtuva funktion suoritus.
Viimeiseksi käytetään lataa -funktiossakin käytettyä send -komentoa tosin sillä eroavaisuudella, että aikaisemmin null -arvon saaneen parametrin tilalle sijoitetaan lähetettävän datan sisältämä data-parametrin sisältö tekstimuotoisena lähetettäväksi palvelimelle perl -ohjelman käsiteltäväksi.
Tallenna_serverille -funktion loppuun on lisätty tiedon palvelimelle lähettämisen valmistuttua ajettava tallennus-funktio, jossa tarkastellaan ehtolauseessa kummasta lähteestä Live-seinältä vai yhteydenottolomakkeelta valmistuneen lähetyksen sisältämä
tieto on lähetetty.
Lähetettävän tiedon ollessa yhteydenottolomakkeelta asetetaan yhteydenottolomakkeessa sijaitseva yhteydenoton sisällön sisältämä lomakekenttä sisältämään tekstin
”Kiitos yhteydenotostasi!”, joka ilmaisee sivustolta yhteydenottoa tavoittelevalle taholle yhteydenoton onnistuneen.
Ajaxhaulla ladattavien sivuston elementtien käsittelyfunktiot

Peksin.net sivusto koostuu HTML-rungosta ja siihen Ajax-hauilla ladattavista elementeistä. Seuraavaksi käydään läpi eri sivuston eri elementtien tarkoitus ja toteutus. Osa
elementeistä ja niiden perustoteutus on jo aikaisemmin käyty läpi. Näitä jo läpikäytyjä
elementtejä ei käydä läpi toista kertaa vaan perehdytään pelkästään uusiin elementteihin ja niiden toteutukseen.

Peksin.net sivuston ylävalikko

Seuraavaksi käydään läpi peksin.net sivuston päänavigointielementti ja sen toteutus.
Sivuston päänavigointielementtiä kutsutaan jatkossa ylävalikoksi. Ylävalikko toimii
peksin.net sivuston julkisen osan päänavigointielementtinä, jonka avulla sivustoilla
vieraileva taho voi siirtyä sivuston perusosioista toiseen.
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Peksin.net sivuston perusosiin kuuluvat Port-folio osuus, josta sivuilla vieraileva taho
voi tutustua sivuston ylläpitäjään ja hänen tekemiinsä asiakastöihin ja taitoihin. Toisena perusosana sivustoilla on artikkelit –osio, jonne sivustojen ylläpitäjä tulee kirjoittamaan artikkelimuotoisia juttuja erinäisistä kiinnostavista asioista ja tuotteista. Kolmas osio sivustoilla on yhteystiedot –osio, josta löytyy sivuston ylläpitäjän yhteistiedot ja yhteydenottolomake. Neljänneksi perusosioksi on sijoitettu palvelut –osio, josta
löytyy peksin.net sivuston ja sitä ylläpitävän tahon tarjoamat palvelut. Viimeisenä
perusosiona toimii myös peksin.net sivustoille ensimmäisenä automaattisesti ladattava
osio eli blogi, josta löytyy uusimpia kuulumisia peksin.net sivuston luojalta ja ylläpitäjältä.
Ylävalikon toteutukseen on käytetty Ajax-hakua käyttävää tekniikkaa. Peksin.net sivustojen hallintasivustolla luotu valikko niminen xml-tiedosto pitää sisällään kunkin
ylävalikon sisältämän napin tiedot. Nappien tietoihin kuuluvat napin sisältämä teksti,
napin seliteteksti sekä kunkin napin painalluksesta ladattavan tiedoston sijainnin kertova osoitetieto. Alta löytyy kuva 5, jossa ylävalikko on korostettuna.

Kuva 5 Kuvassa on ylänavigointivalikko korostettuna kuvan yläreunassa.
Ylävalikon tiedot sisältävä valikko.xml tiedosto ladataan Ajax-haulla jo aikaisemmin
käsitellyn alustus-funktion alussa. Ajax-haun valmistumiselle ja sen tuoman xml-

59
tiedoston käsittelyyn on luotu ja nimetty funktio nimeltä yla_valikko. Seuraavaksi
käydään läpi aikaisemmin mainittu ylävalikkoa käsittelevä funktio. Alla on analysoituna yla_valikko-funktio kokonaisuudessaan.
function yla_valikko(xml,id){
var napit=xml.getElementsByTagName('otsikko');
alku_teksti_screeniin="Tervetuloa peksin.net sivustoille!";
screenin_teksti(alku_teksti_screeniin);
var yla=document.getElementById('yla_valikko');
var holderi=document.createElement('div');
atribuutit(holderi,'class','holderi');
document.body.appendChild(holderi);
for(i=0;i<napit.length;i++){
var nappi=document.createElement('span');
atribuutit(nappi,'class','nappi');
var

teks-

ti=document.createTextNode(napit[i].getElementsByTagName('teksti')[0].firstChild.nodeValu
e);
var screeniin=napit[i].getElementsByTagName('tagi')[0].firstChild.nodeValue;
var linkki=napit[i].getAttribute('linkki');
if(napit[i].getElementsByTagName('teksti')[0].firstChild.nodeValue!="Blogi"){
atribuutit(nappi,'onmousedown','lataa_sisaltoa("'+linkki+'"),poista_elementti("juuri","linkki_pohja")
');
atribuutit(nappi,'onmouseover','screeni_hover_teksti("Klikkaamalla

aukeaa:

'+napit[i].getElementsByTagName('teksti')[0].firstChild.nodeValue+'")');
atribuutit(nappi,'onmouseout','screeni_esiin()');
holderi.appendChild(nappi);
nappi.appendChild(teksti);
if(napit[i].getElementsByTagName('teksti')[0].firstChild.nodeValue!="Peksin
portfolio"){
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atribuutit(nappi,'onclick','screenin_teksti("'+screeniin+'"),poista_elementti("juuri","v_valikko")');
}
}else{
atribuutit(nappi,'onmousedown','laturi("http://'+domaini+'/cgibin/indeksoija.cgi?tutki=/xml/blogi/xml/&paate=xml&rand='+Math.random()+'","GET",blo
gi_merkinnat,"test"),poista_elementti("juuri","linkki_pohja")');
atribuutit(nappi,'onclick','screenin_teksti("'+screeniin+'"),poista_elementti("juuri","v_valikko")');
atribuutit(nappi,'onmouseover','screeni_hover_teksti("Klikkaamalla

aukeaa:

'+napit[i].getElementsByTagName('teksti')[0].firstChild.nodeValue+'")');
atribuutit(nappi,'onmouseout','screeni_esiin()');
holderi.appendChild(nappi);
nappi.appendChild(teksti);
}
}
}

Yla_valikko-funktio ajetaan tilanteessa, jossa aikaisemmin Ajax-haulla noudetun valikko.xml tiedotston lataaminen on saatu onnistuneesti suoritettua loppuun.
Yla_valikko-funktiolle siirretään Ajax-haun tuloksena ladattu xml-tiedosto parametrissa xml sekä ladatun tiedoston sisällölle osoitettu tulostuskohde id -parametrin mukana.
Yla_valikko-funktion alussa tarkastetaan xml-parametrin mukana saapunut xmltiedosto otsikko -nimisien elementtien varalta. Otsikkoelementit sisältävä lista tallennetaan napit -nimiseen paikalliseen listaan myöhempää prosessointia varten. Ylävalikon lataamisen ollessa ensimmäisiä asioita, joita peksin.net sivustoille ladataan, funktion seuraavassa kohdassa asetetaan jo aikaisemmin käsitellylle tapahtumanäytölle
sivuille tervetuloa toivottava tervehdys tekstin sisältävä elementti.
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Seuraavaksi luodaan jo aikaisemmissa kappaleissa käsitellyllä tavalla ylävalikon runkoa näyttelevä div-elementti. Runko elementtiin luodaan for -tyyppisellä toistorakenteella jokaista nappia näyttelevä span -elementti. Nappeina toimivat span -elementit
luodaan käymällä läpi napit muuttujan sisältämä lista, sen sisältö ja ominaisuudet ja
lisäämällä niiden pohjalta span -elementteihin ominaisuuksia ja sisältöä.
Seuraavaksi aikaisemmin käsitellyssä alustus-funktiossa saatetaan alulle Ajax-haku,
jonka tarkoitus on hakea peksin.net sivuston aloitussivun blogi -elementin sisällön
aika- ja sijaintitietojen sisältävä xml-tiedosto. Tämä luodaan palvelimella sijaitsevalla
perl -ohjelmalla indeksoimalla kaikki tietyssä kansiossa sijaitsevat xml-tiedostot. Tämän blogi -elementin rakentamisen aloittavan Ajax-haun aloittavan komennon johdosta haetun xml-tiedoston noudon onnistuneesti valmistuttua kutsutaan blogi_merkinnat
-funktiota. Seuraavasta alla olevasta kuvasta 6 löytyy blogi -elementti korostettuna ja
sen jälkeen käsitellään blogi -elementin luomiseen osallistuvat ja käytetyt funktiot.

Kuva 6 Kuvassa on blogi tekstin tulostusalue keskellä kuvaa korostettuna.
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Blogi elementti ja sen luominen

Alustus-funktiossa aloitettu blogi -elementin rakentamisen aloittavan Ajax-haun valmistuttua kutsutaan funktiota nimeltä blogi_merkinnat. Funktiossa blogi_merkinnat
aloitetaan xml-parametrissa saatujen tietojen pohjalta lataamaan blogi -merkintöjä,
jotka ovat tallennettuina yksittäisiin xml-tiedostoihin. Jokainen yksittäisen blogi merkinnän sisältämän tiedoston lataus suoritetaan asynkronisesti eli yhdenaikaisesti
erillisillä Ajax-hauilla. Aikaisemmin läpikäydyssä yla_valikko -funktiossa käytettiin
hyvin paljon samoja tekniikoita kuin myös tässä alla löytyvässä blogi_merkinnat funktiossa.
function blogi_merkinnat(xml,id){
var luku=0;
pituus=xml.getElementsByTagName('xml_tiedostot')[0].getAttribute('maara');
var polku=xml.getElementsByTagName('tiedosto');
xml_maara=polku.length;
var temp_list=[];
var loput_list=[];
for(i=0;i<polku.length;i++){
if(temp_list.length<6){
temp_list.push(polku[i]);
}
else{
loput_list.push(polku[i].getAttribute('polku'));
}
}
var pituus=temp_list.length;
for(j=0;j<temp_list.length;j++){
lataa("http://"+domaini+temp_list[j].getAttribute('polku')+"?ran="+Math.random(),"GET",lis
taa,'pohja',j,pituus);
}
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var linkki_pohja=document.createElement('div');
atribuutit(linkki_pohja,'id','linkki_pohja');
var linkki_otsikko=document.createElement('p');
atribuutit(linkki_otsikko,'class','linkki_otsikko');
linkki_pohja.appendChild(linkki_otsikko);
var tekst=document.createTextNode('Vanhemmat jupinat!');
linkki_otsikko.appendChild(tekst);
atribuutit(linkki_pohja,'class','linkki_pohja');
var linkki=document.createElement('span');
var tekst=document.createTextNode(luku);
atribuutit(linkki,'class','linkit');
atribuutit(linkki,'onmousedown','tyhjenna("pohja"),laturi("http://'+domaini+'/cgibin/indeksoija.cgi?tutki=/xml/blogi/xml/&paate=xml","GET",blogi_merkinnat,"test")');
document.body.appendChild(linkki_pohja);
linkki_pohja.appendChild(linkki);
linkki.appendChild(tekst);
i=loput_list.length;
luku=1;
var i=loput_list.length;
var temp_list=[];
while(i>5){
temp_list=[];
var linkki=document.createElement('span');
var tekst=document.createTextNode(luku);
atribuutit(linkki,'class','linkit');
temp_list.push(loput_list.slice(0,4));
loput_list.splice(0,4);
atribuutit(linkki,'onmousedown','tyhjenna("pohja"),lataa_loput("'+temp_list+'")');
document.body.appendChild(linkki_pohja);
linkki_pohja.appendChild(linkki);
linkki.appendChild(tekst);
i=loput_list.length;
luku++;
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}
if(loput_list.length<=5){
temp_list=[];
var linkki=document.createElement('span');
var tekst=document.createTextNode(luku);
atribuutit(linkki,'class','linkit');
temp_list.push(loput_list);
atribuutit(linkki,'onmousedown','tyhjenna("pohja"),lataa_loput("'+temp_list+'")');
document.body.appendChild(linkki_pohja);
linkki_pohja.appendChild(linkki);
linkki.appendChild(tekst);
loput_list='null';
}
}

Olennaisimpia eroja yla_valikko -funktioon on useiden yhdenaikaisten Ajax-hakujen
tahdistuksen toteuttaminen. Yhdenaikaisten hakujen tahdistuksen toteutus toteutettiin
peksin.net sivuston blogi -elementissä käyttämällä numeroitua Javascript Arrayobjektia.
Käytännössä tahdistettua hakua käytettiin, jotta blogi -merkintöjen esitys onnistuisi
aikajärjestyksessä sekä haut voitaisiin rajoittaa tiettyyn kappalemäärään. Hakujen rajoittaminen ennalta määrättyyn kappalemäärään nopeuttaa blogi -merkintöjen noutamista tilanteessa, jossa blogi -merkintöjen määrä on suuri ja ajan myötä kasvava.
Peksin.net sivuston aloitus sivulle ladattavat blogi -merkinnät rajoitettiin kuuteen kappaleeseen ja loput merkinnät taas rajattiin neljään merkintään per numeroitu linkki.
Alustus-funktiossa alulle saatettu Ajax-haku palauttaa valmistuttuaan xml-tiedoston
,josta löytyy jokainen blogi -merkintä sijaintinsa ja aikajärjestyksensä kanssa listattuna. Latauksen valmistuttua poimitaan listasta alkuun kuusi tuoreinta merkintää ja aloitetaan niistä yhdenaikaiset asynkroniset Ajax-haut. Loput xml-tiedostosta löytyvät
tiedot tallennetaan aika järjestyksessä array –listaan, jonka pohjalta luodaan vanhem-
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pia merkintöjä noutaviin Ajax-hakuihin linkkejä sisältävä vanhemmat jupinat elementti. Kuvasta 7 löytyy kyseinen elementti korostettuna.

Kuva 7 Vanhempiin blogi-merkintöihin linkkejä sisältävä elementti.
Aikaisemmin blogi_merkinnat -funktiossa luotujen Ajax-hakujen valmistuttua kutsutaan listaa -funktiota, joka tallentaa j-parametrissa ilmoitetulle paikalle array -listassa
Ajax-haun tuottamat tulokset. Sama funktio vahtii myös pituus-parametrissa ilmoitetun ajax-hakujen määrän toteutumista. Hakujen toteuduttua funktio siirtää array listaan aikajärjestyksessä tallentamiensa xml-tiedostojen sisällön niiden käsittelyyn ja
tulostamiseen luodulle kirjoita_blogi -funktiolle xml_list -parametrilla. Seuraavassa
löytyy tämä listaa -funktio.
function listaa(xml,id,jono,pituus){
var tila=0;
xml_list[jono]=xml;
if(xml_list.length==pituus){
for(x in xml_list){
if(typeof xml_list[x]=="object"){
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tila=tila+1;
}
if(tila==xml_list.length){
kirjoita_blogi(xml_list,'pohja',1);
xml_list.push('loppu');
}}}}

Kirjoita_blogi funktio ja mediaelementtien luonti funktiot

Peksin.net -sivuston blogissa ja muissa elementeissä voi käyttää tekstiä, kuvaa, videota, flash -tekniikkaa ja shockwave -tekniikkaa sisältäviä elementtejä dynaamisesti.
Elementtien lisääminen blogiin ja muihin sivuston osiin onnistuu peksin.net sivustojen
hallintasivujen kautta.
Hallintasivuilla mediatiedostot tallennetaan selaimella palvelimelle ja samalla hallintasivu tallentaa mediatiedostoihin viittaukset omaan palvelimelle tallennettuihin xmltiedostoihin. Nämä xml-tiedostot ladataan Ajax-hauilla ja käsitellään Java –Script funktioilla. JavaScript-funktioilla luodaan dynaamisesti tarvittavat HTML-elementit ja
niiden ominaisuudet peksin.net -sivustojen julkiseen osaan ja näin saadaan aikaan
mediarikkaan ulosannin peksin.net sivustojen ulkoasu ja sisältö.
Seuraavaksi käydään läpi kirjoita_blogi -funktio, joka käyttää kaikkia peksin.net sivuston hallintasivustoilla käyttöön otettuja ja tähän mennessä toteutettuja mediatyyppejä. Mediatyyppien toteutuksessa on käytetty modulaarista lähestymistapaa,
mikä mahdollistaa uusien mediatyyppien helpon lisäämisen tulevaisuudessa. Kirjoita_blogi-funktiossa käytettyjä tekniikoita käytetään myös kaikissa jäljellä olevissa
peksin.net -sivustojen elementeissä ja peksin.net -sivustojen hallintasivustossa. Tämän
kappaleen jälkeen opinnäytetyössä ei käydä sivuston muita osia ja elementtejä näin
tarkasti läpi, koska kyseessä olisi jo käsitellyn asian toistoa. Seuraavassa kirjoita_blogi
-funktio ja sen jälkeen sen analysointi.
function kirjoita_blogi(lista,id,kohta){
poista_elementti("pohja","laturi");
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kirjoita(lista,"pohja");
function kirjoita(listasta,id){
for(k=0;k<listasta.length;k++){
var pituus=listasta[k].getElementsByTagName('tiedosto')[0].getElementsByTagName('*').length;
var kaikki=listasta[k].getElementsByTagName('tiedosto')[0].getElementsByTagName('*');
var paivays=listasta[k].getElementsByTagName('xml_tiedostot')[0].getAttribute('paivays');
var otsikot=listasta[k].getElementsByTagName('otsikko');///haetaan otsikko tagit
var kappaleet=listasta[k].getElementsByTagName('kappale');///haetaan kappale tagit
var kuvat=listasta[k].getElementsByTagName('kuva');///haetaan kuva tagit ei viela sisalla
polkua se haetaan erikseen attribuutista polku
var kohe=uus_divi(id,paivays);
for(j=0;j<=pituus-1;j++){

if(kaikki[j].tagName=="otsikko"){
var teksti=kaikki[j].getElementsByTagName("teksti");
if(kaikki[j].getElementsByTagName('tagi')[0]){
var tagit=kaikki[j].getElementsByTagName('tagi');
var tagi_0=kaikki[j].getElementsByTagName('tagi')[0].firstChild.nodeValue;
}else{
var tagi_0="ei";
//nää pitää muuttaa switchksi
}
for(i=0;i<=teksti.length-1;i++){
uus_otsikko(teksti[i].firstChild.nodeValue,kohe,tagi_0,tagit,"0");
}
}
if(kaikki[j].tagName=="kappale"){
var teksti=kaikki[j].getElementsByTagName("teksti");
if(kaikki[j].getElementsByTagName('tagi')[0]){
var tagi_0=kaikki[j].getElementsByTagName('tagi')[0].firstChild.nodeValue;
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}else{
var tagi_0="ei";
//nää pitää muuttaa switcihksi
}
for(i=0;i<=teksti.length-1;i++){
if(tagi_0=='lista'){
uus_lista(teksti[i].firstChild.nodeValue,kohe);
}else if (tagi_0=='lista_num'){
uus_lista_num(teksti[i].firstChild.nodeValue,kohe);
}else{
uus_kappale(teksti[i].firstChild.nodeValue,kohe,tagi_0);
}}
}
if(kaikki[j].tagName=="kuva"){
var xml_kuva=kaikki[j].getAttribute('polku');
var leveys=kaikki[j].getAttribute('leveys');
var korkeus=kaikki[j].getAttribute('korkeus');
var splitattu=xml_kuva.split("?")[0]
uus_kuva(splitattu,kohe,leveys,korkeus);
}
if(kaikki[j].tagName=="shock"){
var xml_shock=kaikki[j].getAttribute('polku');
uus_shock(xml_shock,kohe);
}
if(kaikki[j].tagName=="video"){
var xml_video=kaikki[j].getAttribute('polku');
uus_video(xml_video,kohe);
}
}
idi++;
}}
}
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Blogimerkinnät tulostavan kirjoita_blogi -funktion perustoiminta ideana on aikaisemmassa listaa -funktiossa ensimmäiseen kuuteen uusimpaan rajatun sekä listattuun
ja xml_list -muuttujaan tallennettujen xml-tiedostojen rakenteen, ominaisuuksien ja
sisällön läpikäyminen. Sama funktio osaa myös käydä läpi vanhemmat jupinat elementissä löytyvien linkkien sisältämät vanhemmat blogimerkinnät.
Funktion käydessä läpi listaa xml-tiedostoista funktio etsii tietynnimisiä xmltiedostorakenteen elementtejä ja ohjaa niiden sisältämät tiedot ja ominaisuudet jokaiselle tärkeälle elementin käsittelyyn erikseen luodulle funktiolle. Nämä erikseen luodut funktiot tulostavat niille osoitettuun kohteeseen niille ominaisia HTML-kielen
elementtejä. Näiden elementtien joukkoon kuuluu erilaisia otsikkoja, tekstikappaleita,
listoja, linkkejä, kuvia, videoita ja ohjelmia, täten saamalla aikaan rikkaan multimedia
kokemuksen peksin.net sivustoille. Elementtien luominen ja tulostaminen tapahtuu jo
aikaisemmin käydyn uusien HTML-elementtien luomiseen ja tulostamiseen käytettävien JavaScript komentojen avulla.
Seuraavaksi käydään läpi yksi monimutkaisimmista peksin.net sivustolle HTMLelementin luomiseen ja tulostamiseen rakennettu JavaScript-funktio. Funktio, joka
käydään läpi, luo sivustolle progressiivisesti latautuvan video elementin. Videoelementin luomiseen ja tulostamiseen rakennetun funktion rakenne ja toimintaperiaatetta on käytetty myös kaikkien muiden HTML-elementtien luomista ja tulostamista
varten luoduissa funktioissa. Tästä syystä muita funktioita ei käydä tässä opinnäytetyöraportissa läpi. Alla löytyy video-elementin luomiseen käytetty funktio.
function uus_video(arvo,id){
atribuutit(id,'class','blogi_merkinta_no_alpha');
var osiks=arvo.split(",");
var divi=document.createElement('div');
atribuutit(divi,'class','divvid');
atribuutit(divi,'name','shock');
id.appendChild(divi);
if(document.createElement('video').play){
var vid=document.createElement('video');
var lahde=document.createElement('source');
var lahde2=document.createElement('source');
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atribuutit(lahde2,'src',osiks[1]);
atribuutit(lahde,'src',osiks[0]);
atribuutit(lahde2,'type','video/ogg');
atribuutit(lahde,'type','video/mp4');
atribuutit(vid,'controls','controls');
atribuutit(vid,'class','vid');
atribuutit(vid,'height','480');
atribuutit(vid,'width','640');
vid.appendChild(lahde);
vid.appendChild(lahde2);

divi.appendChild(vid);
}else{
flashVideo(divi,osiks[0]);
}
}
function flashVideo(kohde,vanhaa2){
/*var nimi=["allowScriptAccess","movie","quality","bgcolor","FlashVars"];
var arvo=["sameDomain","http://peksin.net/hallinta/vid/vid.swf","high","#ffffff","polkua="+vanha
a2];
var flassi=document.createElement('object');
flassi.setAttribute('classid','clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000');
flassi.setAttribute('codebase','http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfl
ash.cab#version=9,0,0,0');
flassi.setAttribute('width','640');
flassi.setAttribute('height','480');
document.getElementById(kohde).appendChild(flassi);
for(i=0;i<nimi.length;i++){
var param=document.createElement('param');
param.setAttribute('name',nimi[i]);
param.setAttribute('value',arvo[i]);
flassi.appendChild(param);
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}*/
var embedi=document.createElement('embed');
atribuutit(embedi,'class','vid');
atribuutit(embedi,'src','http://peksin.net/vid/vid.swf');
atribuutit(embedi,'width','640');
atribuutit(embedi,'height','480');
atribuutit(embedi,'autostart','false');
atribuutit(embedi,'quality','high');
atribuutit(embedi,'wmode','transparent');
atribuutit(embedi,'FlashVars','polkua='+vanhaa2);
atribuutit(embedi,'name','main');
atribuutit(embedi,'allowScriptAccess','sameDomain');
atribuutit(embedi,'type','application/x-shockwave-flash');
atribuutit(embedi,'pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer');
kohde.appendChild(embedi);
}

Video-elementin luomisessa päädyttiin toteutukseen, jossa pyrittiin riippumattomuuteen ja yhteensopivuuteen. Riippumattomuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että videon
tulisi toimi standardien mukaisissa selaimissa ilman selainlaajennuksia. Videon toimivuuden varmistamiseksi standardinmukaisissa selaimissa käytettiin uuden vielä kehitysasteella olevan HTML5 -kielen sisältämää video-elementtiä. HTML5-kielen sisältämä video-elementti on toteutettu useissa uusissa ja ajan tasalla olevissa selaimissa.
Tällä hetkellä käytössä on kaksi kilpailevaa videomuotoa, joista osa toimii osassa selaimia ja osa toisissa. Videomuodot ovat mp4 -muotoinen ja ogg -muotoinen video.
HTML5-kielen videoelementin hyvänä puolena on, että saman elementin sisälle voidaan liittää kummankin tyypin mukaista videota ja selaimet osaavat itse noutaa elementin sisältä tiedot tukemaansa videomuotoon. Tämä kahden kilpailevan videomuodon käyttäminen tarkoittaa sitä, että peksin.net sivustojen hallintasivuilla videota selaimelle lähetettäessä joudutaan lähettämään kaksi eri versiota samasta videosta.
Yhteensopivuuden varmistamiseksi selaimille, jotka eivät tue HTML5-kielen videoelementtiä, toteutetaan näissä selaimissa kuten Internet Explorer video-elementti käyt-
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tämällä Adobe Flash -selainlaajennuksen mahdollistavaa peksin.net -sivustoille luotua
Flash videosoitinta, jolle syötetään mp4 muodossa palvelimelle tallennetun videon
osoite.
Osoitteet näille kahdelle erimuotoon tallennetulle videoille tallennetaan Ajax-haulla
noudettavaan xml-tiedostoon. Selaimella palvelimelle tallennetuista Ajax-hauilla noudetuista xml-tiedostoista poimitaan osoitteet kumpaankin versioon videosta, jonka
jälkeen JavaScript komennoilla luodaan video-elementti ja flash -soitin. Videoelementille ja flash -soittimelle asetetaan videon osoitteen kertova ominaisuus käyttämällä attribuuttien asettamiseen rakennettua jo aikaisemmin läpikäytyä atribuutit funktiota. Video-elementille asetetaan myös muita muotoilussa ja erottelussa käytettäviä HTML-ominaisuuksia käyttäen samaista atribuutit-funktiota.
Video-elementin ominaisuuksien asettamisen jälkeen tulostetaan elementit jo aikaisemmin läpikäydyllä appendChild JavaScript-komennolla. Peksin.net sivustoilla käytettyjen mediaelementtien, sekä sivuston osien luomiseen käytetään samoja periaatteilla luotuja funktioita. Osa näistä elementeistä on opinnäytetyössä jo käyty aikaisemmin
läpi ja seuraavassa löytyvät sivustojen muista tärkeimmistä sivuelementeistä kuvat ja
niiden alta tiivistetty kuvaus elementistä ja sen käyttötarkoituksesta.

Kuva 8 Port-folio osion ensimmäinen henkilötietoja käsittelevä alaosa.
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Yläpuolella oleva kuva 8 sisältää ylävalikon Port-folio näppäimellä aukeava Port-folio
osion peksin.net sivustoilla. Ensimmäisenä Port-folio nappia painettaessa ladataan
Ajax-haulla peksin.net sivustojen luojan ja ylläpitäjän henkilön tietoja sisältävä
mie.xml tiedosto. Xml-tiedoston sisältö käydään läpi ja sen sisältävät mediatyypit ja
tiedot tulostetaan sivustojen kohtaan jossa aikaisemmin sijaitsi blogi -merkinnät sisältävä osio. Käyttämällä Ajax-hakua uusien tietojen noutamiseen osaan sivustoa saadaan aikaan dynaaminen muutos sivuston tietyssä kohdassa ja täten poistamalla tarve
ladata koko sivu uudelleen. Port-folio osio peksin.net sivustoilla sisältää vielä alisisältöä, joista seuraavassa kuvassa 9 näkyy kuvankäsittelytaitoja käsittelevä aliosio.

Kuva 9 Port-folio osion toinen kuvankäsittelyä koskeva osa ja vasemmalla Port-folion
perusvalikko.
Kuvankäsittelytaitoja käsittelevä aliosion lataamiseen käytetään samaa periaatetta ja
tekniikkaa kuin Port-folion ensimmäistä eli tietoja minusta osion lataamiseen. Kuvankäsittelyä käsittelevä aliosio sisältää tietoja sivustojen luojan ja ylläpitäjän kuvankäsittelytaidoista, ohjelmistotaidoista ja tehdyistä asiakastöistä. Yläpuolella olevasta kuvasta 9 löytyy myös selkeästi Port-folio osion avaamisen yhteydessä luotu alivalikko.
Alivalikko löytyy kuvan vasemmasta laidasta. Valikon luomiseen on käytetty samaa
tekniikkaa kuin ylävalikon luomiseen.
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Vasemmassa laidassa olevalla alivalikolla voidaan avata myös seuraava Port-folio
osion aliosio nimeltään nettiohjelmointi. Seuraavalta sivulta löytyy kuva 10 Nettiohjelmointi aliosiosta. Jokaiseen aliosion tietojen sisältämään xml-tiedostoon on myös
tallennettu tiedot xml-tiedoston viimeisimmästä muokkauspäivästä.
Tämä muokkauspäivä tulostetaan myös jokaisen aliosion alareunaan. Muokkauspäivän tulostamisen avulla tavoitellaan, luodaan ja tuodaan esille kuva sivustojen aktiivisuudesta ja ajan tasalla olemisesta ja täten pyritään antamaan kuva ammattimaisesta
toiminnasta.

Kuva 10 Port-folio osion kolmas nettiohjelmointia käsittelevä osa.
Nettiohjelmointitaitoja käsittelevässä Port-folion aliosiossa kerrotaan sivustojen haltijan taidoista Internet-julkaisun alalta. Nettiohjelmointi osiossa näytetään ja kerrotaan
myös tietoja ja tarjotaan hyperlinkkejä aikaisemmin tehtyihin asiakastöihin. Peksin.net
sivustoilla voi käyttää kuvia kuten yläpuolella olevassa kuvassa näkyy pieni kuva
asiakastyöstä, ja voi myös kaikki tekstin joukosta löytyvät kuvat avata suuremmaksi
painamalla kuvan päällä hiiren vasenta näppäintä. Seuraavalla sivulla kuva 11, jossa
näkyy seuraava Port-folion 3d-mallinnustaitoja käsittelevä aliosa.
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Kuva 11 Port-folio osion neljäs 3d-mallinnusta käsittelevä osio.

Port-folio osion seuraava käsiteltävä aliosio sisältää tietoja ja esimerkkejä Peksin.net
sivustojen mainostaman tulevan tradenomin Pekka Hukkasen taitoja kolmiulotteisen
mallintamisen alalta. Kolmeulotteisuutta käsittelevässä Port-folion aliosassa löytyy
staattisia kuvia 3d-malleista, interaktiivisia Adobe Director ohjelmistolla luotuja
Shockwave selainlaajennuksessa toimivia 3d-malleja ja aikaisemmin käsiteltyjä progressiivisesti latautuvia videoita 3d-mallinnuksesta. Osiossa löytyy myös tietoja Pekka
Hukkasen tietotaidoista ja kokemuksesta 3d-mallinnukseen käytettävistä ohjelmistoista ja tekniikoista. Seuraavaksi kuvassa 12 on Port-folio osion viimeisin aliosa.
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Kuva 12 Port-folion multimediataitoja käsittelevä osio.
Peksin.net sivuston Port-folio osion viimeisin aliosa käsittelee sivuston luojan ja ylläpitäjän taitoja ja tietämystä multimedian saralta. Multimedia osioon tullaan jatkossa
keräämään esimerkkejä Adobe Flash sekä Adobe Director ohjelmilla luoduista multimediallisista töistä ja toteutuksista. Peksin.net sivustojen eri osiot ladataan Ajaxhauilla. Ajax-haku päivittää vain tietyn osan sivustosta ja tästä syystä on peksin.net
sivustoille luotu elementti, joka ilmaisee visuaalisesti käynnissä olevasta sivuston pääsisällön muokkaavasta hausta. Seuraavalta sivulta löytyy kuva 13 jossa näkyy latausta
ilmaiseva elementti.
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Kuva 13 Kuva Ajax-hakujen välillä näytettävästä lataussymbolista.
Latausta ilmaiseva elementti toteutettiin tyhjentämällä pääsisältö osio uuden Ajaxhaun aloitushetkellä. Latausilmaisin koostuu animaation sisältävästä kuvasta. Ajaxhaun valmistuttua animaation sisältävä kuva korvataan Ajax-haun tuottamalla sisällöllä.
Kuvassa 13 erottuu selkeästi myös sivuston graafisen ulkoasun elementit. Nämä graafiset elementit on tallennettu samoin peksin.net sivustojen hallintaosiossa xmltiedostoihin kuvaillen. Graafisten tietojen tallentaminen xml-tiedostoon mahdollistavat nopean graafisen ulkoasun muokkaamisen pelkkää Internet-selainta käyttäen.
Graafisten elementtien lataaminen Ajax-hauilla mahdollistaa myös ohjelmallisen ulkoasun muokkaamisen. Hyvänä esimerkkinä voitaisiin tehdä useita ulkomuotoa kuvaavia xml-tiedostoja ja valita tietty tiedosto ohjelmallisesti tiettyä vuodenaikaa varten
Seuraavalta sivulta alkaen käydään opinnäytetyön raportissa läpi muut peksin.net sivuston julkisen osan pääosiot. Ensimmäinen lopuista osioita on artikkelit osio, joka
löytyy kuvasta 14.
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Kuva 14 Kuva, jossa näkyy vielä käyttöön ottamaton sivuston artikkeli- osio.
Artikkeli -osion perimmäisenä tarkoituksena on hankkia peksin.net sivustoille vierailijoita ja linkkejä. Vierailijoiden ja linkkien hankkimisen toteutuksen onnistumiseksi
artikkeli -osioon kirjoitetaan artikkeleita ja arvosteluja tietoteknisistä, matka- ja Internet-viestinnästä sekä sivuston ylläpitäjän muista kiinnostuksen aiheista. Artikkelien
sisällön tarkoituksena ja tavoitteena olisi kiinnostaa isoa osaa artikkelien aihealueesta
kiinnostuneita tahoja ja täten kasvattaa hakukone näkyvyyttä ja sivustojen kävijämäärää. Artikkeli osioon ei ole vielä kirjoitettu artikkeleita sivustojen ylläpitäjän tämän
hetkisen ajanpuutteen vuoksi, mutta tähän tulee muutos ensi kesänä.
Kuvassa 15 löytyy peksin.net sivuston julkisen sivuston viimeinen käsittelemätön
osio, joka käsittelee peksin.net sivustojen yrityksille, järjestöille ja yksityishenkilöille
tarjolla olevia palveluita.
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Kuva 15 Kuva jossa listattuna peksin.net sivuston tarjoamia palveluita.

Peksin.net sivuston palvelut osiossa on lueteltu eri tahoille tarjolla olevia palveluita,
joita ovat:
 Graafinen suunnittelu
 Logo -suunnittelu ja toteutus
 Markkinointimateriaalin suunnittelu ja toteutus
 Nettiohjelmointi
 Staattiset Internet-sivut
 Dynaamiset Internet-sivut
 Tietokantatoteutukset
 Multimedia ohjelmointi
 3d-mallinnus
 Videon käsittely
 Dvd ja BluRay julkaiseminen
 Digitointia; video, ääni ja kuva
 Konsultointia; hosting, web 2.0 ja sen toteutus
Osiossa kehotetaan kiinnostuneita tahoja olemaan rohkeasti yhteydessä peksin.net
sivuston omistajaan ja hallinnoijaan.

80

Peksin.net sivuston julkisen osion läpikäyminen ja analysointi on opinnäytetyön tässä
vaiheessa raportoitu ja seuraavassa opinnäytetyön osiossa käydään läpi hallintasivusto, jonka teknisestä toteutuksesta suurin osa on jo käyty tähän kappaleeseen loppuvassa Peksin.net sivuston julkisen osan toteutuksen analysoinnissa ja raportoinnissa.

4.5

Peksin.net sivuston hallinta- ja sisällönluonti osion- toteutus

Opinnäytetyön kehittämistehtävän osana oleva peksin.net sivuston julkisen osion sisällön luominen, muokkaaminen ja lisääminen tapahtuvat käyttämällä selainpohjaista
hallinta- ja sisällönluontisivustoa osoitteessa http://peksin.net/hallinta/. Tästä eteenpäin hallinta- ja sisällönluonti sivustoa kutsutaan hallintaosioksi. Hallintaosio siis sijaitsee osoitteessa http://peksin.net/hallinta/. Hallintaosio on suojattu salasanalla ja
käyttäjätunnuksella.
Hallintaosion aloitussivu sisältää kaksi linkkiä; toisesta pääsee hallinnoimaan peksin.net julkisella sivustolla näkyvää blogia ja toisesta linkistä onnistuu peksin.net sivuston julkisen osan valikkorakenteiden ja yleisen sisällön luominen ja hallinnointi.
Alapuolelta löytyy kuva 16, joka kuvaa hallintaosion ensimmäisestä sivusta.

Kuva 16 Kuva Peksin.net sivustojen hallintasivujen aloitus sivusta.
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4.6

Blogi -työkalu eli Peksin bloggeri

Peksin.net sivuston hallintaosio toteutettiin käyttämällä samaa ajax-haku tekniikkaa
kuin mitä käytettiin peksin.net sivuston julkisessa sivustossa. Suurimmat eroavaisuudet julkiseen sivustoon oli mahdollisuus lähettää selaimella palvelimelle tallennettavaksi tekstin lisäksi kuvia, videota, Adobe Flash sovelmia ja Adobe Shockwave sovelmia. Tiedostojen lähetys palvelimelle tallennettavaksi toteutettiin samoin asynkronisesti kuin aikaisemmissa Ajax-hauissa live-seinä sovelluksessa. Lähetettäessä tiedostoja jouduttiin kuitenkin käyttämällä iframe -elementtiä kunkin tiedoston asynkroniseen palvelimelle lähettämisen mahdollistamiseksi. Tiedostojen vastaanottaminen
palvelimen puolella hoidettiin perl -ohjelmalla. Alla olevassa kuvassa näkyy blogi –
työkalu, joka nimettiin mahdollista tuotteistamista silmällä pitäen nimellä Peksin
bloggeri. Kuvassa 17 on auki Peksin bloggerin jokaisen blogimerkinnän näyttävä tila,
josta voi valita merkintöjä muokattavaksi tai poistettavaksi.

Kuva 17 Kuva Peksin.net sivujen blogi työkalusta, jossa avoimena kaikki merkinnät.
Kuvassa 18 ilmenee blogimerkinnän muokkaustilan ulkoasu ja rakenne. Blogimerkinnän muokkaustila sisältää samat elementit kuin uuden merkinnän luontitila. Uuden
merkinnän luonti- ja vanhan merkinnän muokkaustilan yläosasta löytyy uusien elementtien luontia varten tehdyt näppäimet. Elementtien luontia varten luodut näppäimet koostuvat viidestä peruselementin luontiin rakennetusta näppäimestä, joiden ni-
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met ovat uusi otsikko-, uusi kappale-, uusi kuva-, uusi shockwave- ja uusi videonäppäin. Kukin näppäin lisää kuvassa sisältöä sisältävälle xml-tiedoston luontialueelle
näppäimen nimestä ilmenevän mediaelementit valmiiksi muokattavaksi. Peruselementtien luomista varten olevien näppäimien lisäksi on myös kaksi näppäintä, joita
hyväksi käyttäen voidaan peruselementtien merkitystä muokata ja muuttaa.

Kuva 18 Peksin bloggeri sovellus, jossa avoimena yksi merkintä muokkausta varten.
Peruselementtejä muokkaavat kaksi näppäintä ovat nimeltään uusi linkki ja uusi tagi.
Uusi linkki -näppäimen funktiona on mahdollistaa erinäisten hyper- tai Ajax-linkkien
lisäämiseen perusmedia elementteihin, kuten valikkonäppäimien Ajax-haun osoitteen
lisäämisen tai tekstielementtiin lisättävän hyperlinkin osoitteen lisäämisen.
Uusi tagi elementin avulla voidaan esimerkiksi uusi kappale -näppäimellä lisättävän
tekstikappaleen sisältö muuttaa vaikka numeroiduksi tai numeroimattomaksi listaksi.
Esimerkiksi kappale -elementin muuntaminen numeroimattomaksi listaksi onnistuu
lisäämällä tagi -elementti kappale-elementin loppuun. Kappale-elementin muuntamiseksi numeroimattomaksi listaksi tagi-elementtiin kirjoitetaan ennalta määrätty numeroimatonta listaa merkitsevä listateksti.
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Muita peksin.net sivustolle tähän mennessä toteutettuja tagi-komentoja ovat: väliotsikkoa tarkoittava valiotsikko -teksti, kuvatekstiä tarkoittava kuvateksti -teksti, numeroitua listaa kuvaava teksti nimeltä lista_num, muokattavaa tekstikenttää tarkoittava
txt_kentta, muokattavaa tekstialuetta kuvaava txt_alue ja nappia kuvaava nappi -teksti.
Käsiteltäessä JavaScriptillä edellisellä sivulla mainittuja tagi-komentoja sisältäviä
xml-tiedostoja tulostetaan peksin.net sivuston julkiseen sivustoon komennon sisältävän elementin sisältö komentoa kuvaavaksi elementiksi tai ominaisuudeksi.

4.7

Sisällön tuotanto työkalu eli Peksin tuotin

Seuraavaksi opinnäytetyössä käsitellään peksin.net sivuston muun kuin blogiin lisättävä sisällön luontiin ja muokkaamiseen luotu sisällön tuotanto työkalu. Sisällön luontiin tehty työkalu nimettiin mahdollista tulevaisuudessa tapahtuvaa tuotteistamista
silmällä pitäen Peksin tuottimeksi. Alapuolelta löytyy kuva tuottimesta. Kuvassa on
avonaisena peksin.net julkisen sivuston päänavigointivalikon rakenteen ja sisällön
sisältävä xml-tiedosto valmiina muokattavaksi.

Kuva 19 Peksin.net sivustojen sisällön luontisovellus, jossa avoimena sivuston perusvalikko rakenne.
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Peksin tuottimella on mahdollista muokata sen avulla luotujen sivustojen sisällöllistä,
rakenteellista ja graafista ilmettä. Tuottimella on myös mahdollista luoda uusia sivuja
tai sivuston osia alusta alkaen. Tuotin mahdollistaa samojen mediaelementtien käyttöä
kuin Peksin bloggeri selain sovelluskin. Kumpikin Peksin tuotin ja bloggeri ovat periaatteessa

samalla

tekniikalla

toteutettuja

Internet-selaimessa

toimivia

Ajax-

sovelluksia.
Bloggerin ja tuottimen erot ovat seuraavanlaiset. Bloggeri tallentaa jokaiseen sillä
luotuun blogimerkintään ainoastaan ensimmäisellä muokkauskerran kertovan luontipäivämäärän ja bloggeri tallentaa tiedostot aina samaan blogi -tiedostot sisältämään
kansioon palvelimella.
Tuotin tallentaa sillä luotuihin ja muokattuihin tiedostoihin aina muokkaus tai luonti
hetken kertovan päiväyksen. Tuottimella on myös mahdollista tallentaa xml- ja muitakin tiedostoja mihin tahansa palvelimella sijaitsevaan kansioon, kuten myös avata
xml-tiedostoja muokattavaksi mistä tahansa palvelimella sijaitsevasta kansiosta. Kuvassa 20 tuottimessa on auki peksin.net Internet-sivujen julkisen sivuston graafista
ilmettä kuvaava xml-tiedosto.

Kuva 20 Peksin tuotin, jossa avoimena sivuston graafista ilmettä kuvaava tiedosto.

85
Peksin tuotin mahdollistaa nopean ja paikasta riippumattoman muokkaus- ja luontimahdollisuuden sillä luotujen sivustojen graafiseen ja sisällölliseen ulkoasuun. Peksin.net sivuston ensimmäiseksi tarjottavaksi tuotteeksi mahdollisesti lanseerataan lähitulevaisuudessa Peksin tuottimen ja Peksin bloggerin viimeistellyt versiot sisältävä
Internet-sisällön luontiin ja hallinnointiin kehitetty Internet-selaimissa Ajaxtekniikalla toimiva Ajax-tekniikkaa käyttävien sivustojen luonti ja hallinnointi sovellus.
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5

POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Internetin historiaa ja kehitystä sekä yrittäjyyttä ja
yrittämistä niin tavallisilla markkinoilla kuin myös Internetissä. Opinnäytetyön oppimistehtävänä oli Internet-sivuston luonti, jonka tehtävänä oli toimia markkinoivana
voimana sivuston ja opinnäytetyön tekijän sijoittumisessa joko Internet-alan yritykseen työntekijänä tai auttamassa ottamaan ensiaskeleita yksityisyrittäjyyden maailmaan.
Opinnäytetyön osana ollutta sivustoa tehtäessä ei sivuston tekijällä ollut selkeää suunnitelmaa niin alalle työllistymisen tai yrittäjäksi lähtemisen varalle. Sivuston kehittäminen ja luominen alusta asti tyhjältä pöydältä kesti noin puoli vuotta, jona aikana
alkoi suunnitelma mahdollisen yksityisyrittäjyyden varalle selkeytyä. Sivuston luominen sai myös sen luojassa aikaan itsevarmuuden kasvun, jonka siivittämänä sivuston
luoja voi valmistumisen jälkeen lähteä rohkeasti hakemaan töitä Internet-kehityksen
saralta.
Perehtyminen opinnäytetyössä yrittäjyyteen Suomessa nosti esille mahdollista yrittäjyyttä koskevat vaikeudet ja palkitsevat osa-alueet, minkä johdosta täysipäiväiseen
yrittäjyyteen ryhtymisen kynnyksen korkeus madaltui huomattavasti. Sivustojen luomisen ja tulevan markkinoinnin vaikutus kertoo tulevaisuudessa kumpi sivustoille
asetettu funktio saa enemmän vastakaikua. Sivustojen toiminta henkilömarkkinoinnin
alalla on sivustojen alkutaipaleella etusijalla. Mutta jos tämä sivustojen funktio ei onnistu toivotulla tavalla, aloitetaan sivustojen kautta yrittämiseen lähteminen pienin
askelein.
Peksin.net sivustoja luotaessa nousi esiin useita eri kehitysideoita, joita pyritään lähitulevaisuudessa panemaan toimeen. Uusien ideoiden tärkeysjärjestyksen kärkipäässä
on hallintasivustojen jalostaminen moduulisempaan ja ulkoasua muokkaavampaan
muotoon. Hallintasivujen jalostamisessa on myös kyseessä tavoite luoda tulevan peksin.net yrityksen mahdollisesti ensimmäinen lisensoitava tuote. Tuotteena tulisi olemaan Ajax-sivustojen suoraan Internet-selaimella luomisen ja hallinnoimisen mahdollistava tuote.
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Peksin.net sivustot saavuttivat ulkoisen muotonsa vuoden 2010 alkupuolella. Sivustojen valmistumishetkellä oli Suomessa käynnissä talvikausi ja sivustojen tämänhetkinen ilme on talvinen. Talvi alkaa olla menneen talven lumia, mistä johtuen sivustoille
on myös tarvetta päivittää ulkoasu keväiseen ja jonka jälkeen kesäiseen muotoon. Ulkoasun päivittäminen on hallintasivustojen ansiosta helppoa ja nopeaa, mutta julkista
sivustoa ja hallintasivustoja olisi tarkoitus myös muokata muotoon, jossa vuodenaikojen vaihtuminen saisi aikaan automaattisen muutoksen sivustojen ulkoasussa.
Opinnäytetyön aikataulu pakotti myös karsimaan sivustoille lisätyn materiaalin määrää ja laatua ja tähän opinnäytetyön valmistumisen jälkeen olisi myös tarkoitus puuttua. Sivustoille olisi tarkoitus tulevaisuudessa lisätä artikkeleita ja muuta sisältöä, joilla olisi tarkoitus saada enemmän näkyvyyttä sivustoille ja täten enemmän mahdollista
asiakaskuntaa.
Opinnäytetyötä suunniteltaessa suunnittelupöydällä oli myös sivustojen tekeminen
sosiaalisen verkostoitumisen kokeiluna, joka osittain onnistuikin sivustoille rakennetun sosiaalista kanssakäymistä rohkaisevan Live-seinä sovelluksen avulla, mutta tulevaisuudessa olisi tarkoitus peksin.net sivustojen laajentaminen käyttämään web 2.0
elementtejä ja semanttisen Internetin käsitteitä.
Lähitulevaisuuden haasteena on myös sivustojen päivittäminen HTML 5 standardin
mukaiseksi ja käyttämään tarkempia sisältöä kuvaavia elementtejä. Muutos HTML 5
standardiin tarkoittaa suurinta osaa sisällöntuotantotyökalun lähdekoodin uudelleen
kirjoittamista ja samalla tavoitteena olisi tiivistää koodia pienempään ja täten tehokkaampaan muotoon.
Sivustojen toteutus täysin Ajax-tekniikalla sai aikaan myös ongelmia, jotka eivät vielä
ole tulleet ratkaistuksi. Yksi näistä ongelmista on hyperlinkkien luominen tiettyyn
sivuston osaan. Tällä hetkellä hyperlinkkien luominen ei onnistu ulkopuolisista Internet-osoitteista. Linkkien luomiseen on jo suunniteltu ratkaisu, mutta sen ratkaisun
toteuttaminen jää tämän opinnäytetyön ulkopuolelle.
Toinen esiin noussut ongelma on hakukoneiden peksin.net sivustojen sisällöstä kertovien tietojen laajuus. Peksin.net sivustojen toteutus Ajax-tekniikalla rajoittaa tämän
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hetkisessä toteutuksessa hakukoneita indeksoimasta muita sivuston osia kuin peksin.net aloitussivuston html-rungon tietoja. Hakukoneet eivät vielä kykene indeksoimaan puhtaasti JavaScriptillä luotua sisältöä täten peksin.net sivustojen sisältö ei vielä
näy halutulla tavalla hakukoneiden hauissa. Tähänkin ongelmaan on sivustojen kehittäjällä mahdollinen ratkaisu, mutta ratkaisun toteuttaminen jää tämän opinnäytetyön
ulkopuolelle.
Kokonaisuudessa peksin.net sivustojen suunnittelu ja toteutus osoittautui mielenkiintoiseksi projektiksi. Sivustojen toteutus ja myös suunnittelu onnistui riittävän hyvin ja
mikä parasta, sivustojen toteutus alusta alkaen tyhjältä pohjalta osoittautui erittäin
opettavaiseksi ja avartavaksi kokemukseksi.
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