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KÄSITE- JA LYHENNELUETTELO 

Suoraan projektiin liittyvät käsitteet ja lyhenteet on pääsääntöisesti esitelty rapor-

tin tekstissä. Tähän luetteloon on koottu tekstissä avaamattomia alan yleisiä ly-

henteitä ja käsitteitä. 

Web: Web viittaa yleisesti HTTP:tä tai HTTPS:ää tiedonsiirtotapana eli protokol-

lana käyttävään tekniikkaan. /22/ 

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol eli HTTP on esimerkiksi selainten ja verk-

kosivupalvelinten välinen protokolla. /23/ 

HTTPS: HTTPS on HTTP:n laajennus, jossa tiedonsiirto on turvallisempaa. Pro-

tokollan kirjain S tulee englannin sanasta secure. /24/ 

Web service: Web service tarkoittaa yleisesti ottaen web-pohjaista palvelua, mut-

ta yleensä termiä käytetään nimenomaan ohjelmille tarjottavien web-pohjaisten 

tiedonsiirto- ja toimintorajapintojen yhteydessä. /25/ 

SOAP: Simple Object Access Protocol eli SOAP on XML-pohjainen web service. 

/26/ 

XML: Extensible Markup Language eli XML on merkintä- tai kuvauskieli, jolla 

on useita erilaisia käyttökohteita. /27/ 

HTML: Hypertext Markup Language eli HTML on yleinen verkkosivujen mer-

kintäkieli. 

REST: Representational State Transfer eli REST on yleinen web service 

-tekniikka. Erilaisia REST-toteutuksia on useita, koska REST ei ole protokolla 

vaan kokoelma periaatteita, ominaisuuksia ja vaatimuksia. REST-tyylisen web 

servicen etuja ovat muun muassa tilattomuuden tuoma yksinkertaisuus ja suori-

tuskyky. /28/ 

Konfiguroida: Määrittää asetusten arvoja. 



12 

 

1  JOHDANTO 

Vaasan ammattikorkeakoulu on suomen- ja englanninkielinen noin 3 250 opiske-

lijan ja noin 200 työntekijän kokoinen monialainen ammattikorkeakoulu /1/. Tut-

kinto-opetuksen lisäksi korkeakoulu järjestää erikoistumis- ja täydennyskoulutus-

ta. Alkavista koulutuksista julkaistaan vuosittain opetussuunnitelmat. 

1.1 Taustatiedot 

Ensimmäinen varsinainen sähköinen opinto-opas toteutettiin julkisen verkkosivus-

ton osana vuonna 2004. Vuonna 2009 oppaan yleinen ohjeistus muuttui opiskeli-

joiden verkkosivustoksi ja opetussuunnitelmille otettiin käyttöön uusi Vaasan 

ammattikorkeakoulussa kehitetty ohjelmisto OPSWeb. Opetussuunnitelmien Ex-

cel-tiedostot sekä opintokuvausten tekstit ja muut opintohallintojärjestelmä Win-

hasta puuttuvat tiedot tallennettiin Microsoft SharePoint -alustalle, josta OPSWe-

bin eräajo haki ne SOAP-muotoisen web service -rajapinnan avulla paikallisiin 

SQLite-tietokantoihin. Winhan ja paikallisten tietokantojen tiedoista rakennettiin 

julkiset opetussuunnitelmataulukoiden ja opintojen HTML-sivut. 

OPSWeb oli todettu hankalaksi muutettavaksi proseduaalisen koodirakenteensa 

vuoksi. Ohjelma haki dataa käytöstä poistuvasta SharePointista käyttäen vanhen-

tunutta SOAP-ohjelmakirjastoa. Opintohallintojärjestelmä Winhasta datan haku 

tapahtui sitä varten ohjelmoidulla Microsoft IIS -palvelimella ajetulla ohjelmalla. 

OPSWebin koodi ei toiminut uudemmalla PHP-versiolla. Ohjelmisto oli siis van-

hentunut, vahvasti sidoksissa juuri tiettyihin ulkoisiin palveluihin ja vaikeasti jat-

kokehitettävä. Lisäksi ratkaisu oli vaikeakäyttöinen, epäselvä ja virheherkkä sekä 

julkaisuajo kesti loppuaikoina noin kaksi ja puoli tuntia. Virheitä aiheuttivat eri-

tyisesti päällekkäiset sisällöt eri lähteissä, laveat käyttöoikeudet ja mahdollisuus 

ylikirjoittaa opintoja vahingossa. Opetussuunnitelmataulukoiden selkeydessä oli 

kehittämistä, koska taulukot olivat erityisesti kompetenssien vuoksi niin leveitä, 

etteivät ne toimineet hyvin ainakaan mobiililaitteiden kapeiden näyttöjen kannal-

ta. Oli varsin selvää, että oli aika korvata OPSWeb jollain muulla ratkaisulla. 
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Edellisessä ohjelmiston vaihdossa oli jätetty aiemmat opetussuunnitelmat ja opin-

not vanhalle julkaisualustalle. Valmistuneet opiskelijat käyttävät vanhoja opetus-

suunnitelmia ja opintokuvauksia ajoittain työn tai opiskelupaikan haussa, kun 

työnantajan tai korkeakoulun on tarve nähdä tarkemmin suoritettujen opintojen 

sisältö. Aiemmat asennukset oli syytä ajaa alas, mutta arkistointi piti tietenkin 

myös ratkaista jollain tavalla. Tätä varten oli luotu erillisiä tiedostoja, mutta ne 

olivat luonnollisesti ulkoasultaan poikkeavia. Ehkä arkistointi voitiin jatkossa si-

sällyttää uuteen ratkaisuun. 

Winha-opintohallintojärjestelmän seuraajia vertailtaessa havaittiin, ettei tarjolla 

olleissa järjestelmäkokonaisuuksissa ollut valmiita hintaan kuuluvia julkaisurat-

kaisuja. Pienten palvelukokonaisuuksien uudistaminen ja kehittäminen vastaa-

maan tarkasti tarpeita on helpompaa kuin suurien, joten uutta itse kehitettävää rat-

kaisua pidettiin hyvänä ideana. 

Ensimmäinen ohjelmiston karkea hahmotelma listasi koulutuksia ja rakensi jon-

kinlaisen opetussuunnitelmataulukon. Hahmotelma haki Winhan dataa suoraan 

MySQL-palvelimelta, mikä yksinkertaisti ohjelmakoodia. Aiemmissa ratkaisuissa 

data oli ajettu ensin ohjelmistojen paikallisiin tietokantoihin. 

1.2 Tavoitteet ja toimeksianto 

Tavoitteiksi otettiin seuraavat asiat: 

 Ohjelmiston tuli toteuttaa samat toiminnot kuin OPSWeb, pois lukien 

kompetenssit ja tarkat lukukausitasolle menevät laajuudet, jotka tekivät 

opetussuunnitelmataulukoista loppukäyttäjille vaikeaselkoisia. Kompe-

tenssit piti kuitenkin voida toteuttaa myöhemmin tarpeen niin vaatiessa. 

Kompetenssien tarpeellisuus liittyy lähinnä sisäiseen laatutyöhön, joten 

näin voitiin menetellä tässä vaiheessa. 

 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) -vaatimukset 

tuli ottaa huomioon vähintään sillä tavalla, että uusi ratkaisu ei ole huo-

nompi kuin vanha, joka läpäisi vaatimukset ja jonka avulla Vaasan ammat-

tikorkeakoululle myönnettiin ECTS-leima vuonna 2013 /2/. 
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 Ratkaisun piti korvata sekä OPSWeb että SharePointin pää, joten ohjel-

miston täytyi sisältää opintokuvausten muokkauksen. 

 Kaikki koulutukset ja opetussuunnitelmat tuli olla mukana, jotta mahdol-

listetaan erillisistä arkistoista ja vanhoista järjestelmistä luopuminen jat-

kossa. Tiedonsiirrot vanhoista järjestelmistä uuteen jätettiin projektinjäl-

keiseen aikaan. (Tällaisia siirtokohteita olivat vanhat opintokuvaukset, 

koulutusten kuvaukset sekä aiemmin mainitut kompetenssit. Opetussuun-

nitelmien rakenteet ja opintojen perustiedot sen sijaan sisällytettiin projek-

tiin, koska niiden lähde on opintohallintojärjestelmä Winha.) Olennaisena 

pidettiin tavoitetta rakentaa aluksi itse ohjelmisto ja huolehtia ajankohtai-

sen koulutuksen tiedoista ensimmäisenä. 

 Uuden ratkaisun tuli olla modulaarinen eli ohjelmiston täytyi koostua osis-

ta, joilla on oma toiminnallinen tehtävä ja jotka ovat muokattavissa ja kor-

vattavissa ilman muun ohjelmakoodin muuttamista. Johtoajatuksena oli 

jatkokehityksen mahdollistaminen. 

 Vuosien saatossa oli kertynyt kokemusta verkkosivuston nopeuden ja en-

nen kaikkea kuorman keston tärkeydestä. Niinpä yhdeksi ydintavoitteeksi 

otettiin rakentaa uusi julkaisutekniikka niin, että nämä asiat olisivat riittä-

vän suurella varmuudella kunnossa. 

Tavoitteet täyttävää ratkaisua ryhdyttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan aiemmin 

testatun hahmotelman pohjalta. Toimeksiantona oli kehittää opetussuunnitelmat 

julkaiseva ohjelmisto Vaasan ammattikorkeakoulun käyttöön. 

Parannetulla ja laajennetulla hahmotelmalla tuotettiin uudet julkiset opetussuunni-

telmataulukoiden tiedostot jo keväällä 2018. Projektin varsinainen toteutusvaihe 

alkoi kuitenkin marraskuun lopussa 2018. 
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2 KÄYTETYT TEKNOLOGIAT 

Verkkosivustoja voi rakentaa hyvin monella eri tekniikalla. Valinnanvaraa on pal-

jon eikä ole olemassa yksiselitteisesti yhtä ja ainoaa parasta tapaa. Käytännössä 

valinta perustuu aina kriteereihin, joita painotetaan tarpeen ja mieltymyksen mu-

kaan. Siitäkin huolimatta valinta kannattaa pyrkiä tekemään järkiperustein. 

Tässä projektissa käytettiin seuraavia pääteknologioita: 

 CentOS 7 (käyttöjärjestelmä, GNU/Linux-jakelu) 

 Apache HTTP Server 2.4 

 PHP 5.4 (ohjelmointikieli / Apache-palvelimen moduuli) 

 PDO (PHP Data Objects: PHP:n tietokantayhteyksien abstraktioratkaisu) 

 MySQL 5.5 / PHP MySQL Native Driver (Winhan tietokanta ja PHP:n yh-

teys siihen) 

 SQLite 3 (ohjelmiston omat tietokannat). 

Valitut tekniset ratkaisut olivat ennestään tuttuja ja toimiviksi havaittuja. Projek-

tiin ei haluttu ottaa ratkaisuja, joista ei ollut yhtä laajaa kokemusta, koska valmiin 

ohjelmiston haluttiin olevan mahdollisimman helposti ylläpidettävä ja jatkokehi-

tettävä. Vaasan ammattikorkeakoulussa oli käytetty Linuxia, Apachea ja PHP:tä 

julkisten verkkosivustojen alustana vuodesta 2003 lähtien. Osaamista oli toki 

muistakin tekniikoista, mutta nämä koettiin turvallisena valintana. PHP:n tuttuus 

varmisti sen, että ohjelmoinnissa voitiin keskittyä itse toiminnallisuuteen eikä oh-

jelmointikielen tai alustan erikoisuuksien selvittämiseen. 

2.1 CentOS 7 

CentOS (Community Enterprise Operating System) Linux -julkaisut on rakennettu 

julkisesti saatavilla olevista Red Hat Enterprise Linux -tuotteen lähdekoodeista 

/4/. CentOS on Linux-ydintä käyttävä käyttöjärjestelmä. Tässä projektissa tuotettu 

ratkaisu ei ole riippuvainen erityisesti CentOS-käyttöjärjestelmästä eikä ylipäänsä 

Linux-ytimestäkään. Ohjelmisto toimii millä tahansa käyttöjärjestelmäalustalla, 

jossa voidaan käyttää PHP:tä. Jos ohjelmiston julkaisutiedostojen välitön päivi-
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tysominaisuus on käytössä, alustan pitää tukea Unix-soketteja.  Unix domain 

socket on prosessien (ajettavien ohjelmien) välinen yhteydenpitotekniikka, jota 

käytetään paikalliseen eli käyttöjärjestelmän sisällä tapahtuvaan tietojenvälityk-

seen /5/. CentOS 7 käyttää oletuksena SELinux-tekniikkaa (Security Enhanced 

Linux, sääntöpohjainen pääsynhallinnan säätelyratkaisu /6/), joten ohjelmisto sää-

dettiin toimimaan myös SELinux-ympäristössä. CentOS 7 -alustalla tämä tarkoitti 

seuraavia toimenpiteitä: 

Opintokuvausten tiedostojen hakemistohaara määritettiin kirjoitettavaksi, eli 

Apache httpd-sovellukselle sallittiin kirjoittaminen tähän hakemistoon. Komento-

jen (Koodi 1.) ”/polku/” tulee tietysti korvata todellisella polulla. 

semanage fcontext -a -t httpd_rw_content_t ’/polku/opsdata/studies/.*’ 

 

semanage fcontext -a -t httpd_rw_content_t ’/polku/opsdata/studies’ 

 

restorecon -Rv ‘/polku/opsdata/studies/’ 

Koodi 1. Apache httpd:n SELinux-kirjoitusoikeus. 

Yllä oleva toimenpide tarvittiin opintokuvausten muokkaamiseen alustalla, jossa 

on käytössä oletuksena asennettu selinux-policy-targeted -paketti. Julkaisutiedos-

tojen välitön päivitys vaati erillistä moduulia, joka luotiin komennolla (Koodi 2.): 

cat audit | audit2allow -M my-httpd 

Koodi 2. SELinux-moduulin luonti. 

Komento tuotti valmiin binäärimuotoisen SELinux-moduulitiedoston my-httpd.pp 

sekä tekstimuotoisen my-httpd.te (LIITE 1). Kuten liitteestä näkyy, sokettitiedos-

tolle olisi pitänyt ilmeisesti vielä lisätä oma konteksti. Tämä jätettiin toistaiseksi 

tekemättä, koska projektissa haluttiin keskittyä itse asiaan. Tehdyillä toimenpiteil-

lä saatiin kuitenkin ohjelmisto jo toimimaan SELinux-ympäristössä eikä ollut 

varmuutta ajetaanko ohjelmistoa lopulta tuotantoympäristössä, jossa SELinux on 

käytössä. Vaasan ammattikorkeakoulu on käyttänyt tämän ohjelmiston tyyppisille 

ratkaisuille käyttöjärjestelmänä lähinnä Debian GNU/Linuxia, jossa SELinux ei 

toistaiseksi ole ollut oletuksena käytössä. Myöskään uudempi Docker-ratkaisu, 
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jota on kokeiltu ja jonkin verran käytetty myös jo tuotantokäytössä, ei yleensä 

käytä SELinuxia oletuksena kontainereissa eli sovellusympäristön tasolla. 

2.2 Apache HTTP Server 2.4 

Koska tässä projektissa luotiin julkaisuohjelmisto, joka tuotti verkkosivut, tarvit-

tiin verkkosivupalvelin. Valmiin PHP-ohjelmointikielen tuen vuoksi Apache 

HTTP Server oli luonteva valinta. Valintaan oli luontevaa päätyä myös siksi, että 

Apache oli parhaiten ennestään tuttu, ja projektissa haluttiin keskittyä mahdolli-

simman paljon itse ohjelmiston suunnitteluun ja tekoon. Tuotettu ohjelmisto ei ole 

riippuvainen millään tavalla juuri Apache-palvelimesta, mutta seuraavat ratkaisut 

tarjosi nimenomaan Apache httpd: 

- opintokuvausten muokkauspuolen tarvitsema käyttäjän tunnistaminen 

- kyselyjen suorittaminen PHP-sovelluksella niin, että sovellus toimii anne-

tun polun avulla 

- kyselyjen suorittaminen viimeisimpään opetussuunnitelmaan uudelleenoh-

jaavalla latest-redirector.php-tiedostolla, kun polussa esiintyy sana ”latest” 

- julkisen sivuston tarjoaminen käyttäen rakennettuja tiedostoja. 

2.3 PHP 5.4 

Ohjelmiston tärkein teknologia on ohjelmointikieli PHP (PHP: Hypertext Prepro-

cessor). Kehitysvaiheessa käytössä oli PHP:n versio 5.4, koska kyseinen versio on 

se, jonka CentOS 7 tarjosi. Ohjelmisto toimii erinomaisesti myös uudemmilla 

PHP-versioilla, kuten versiolla 7. PHP:n verkkosivusto kuvaa ohjelmointikieltä 

vapaasti suomennettuna seuraavasti: PHP on suosittu yleiskäyttöinen skriptauskie-

li, joka soveltuu erityisesti web-kehitykseen /7/. PHP oli todettu Vaasan ammatti-

korkeakoulussa hyväksi ratkaisuksi verkkosivujen tuottamisessa. Kielen käyttämi-

sestä on kokemusta vuodesta 2003 lähtien. Nykyiset pääsivut ja opiskelijoiden 

sivut on molemmat toteutettu PHP-pohjaisella sisällönhallintajärjestelmällä. Myös 

myöhemmin tapahtuviin pääsivuston ja intrasivujen uudistuksiin on kaavailtu 

PHP-pohjaisia järjestelmiä. Verkkosivuja on jonkin verran toteutettu myös muilla 

ohjelmointikielillä, esimerkiksi Perl-kielellä. Kokemusta oli kuitenkin parhaiten 
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PHP:stä, joten projektiin päätettiin valita kieli, jolla ohjelmiston teossa voidaan 

keskittyä toiminnallisuuteen. Eli ei lähdetty kokeilemaan tässä yhteydessä uusia 

ratkaisuja vaan pysyttiin tutussa. PHP on ylläpitäjälle kätevä ratkaisu, koska Li-

nux-jakeluissa on paketoitu PHP ja sen lisäosat valmiiseen asennettavaan muo-

toon. CentOS 7 -ympäristössä ohjelmisto tarvitsi seuraavat php-paketit: 

 php-common 

 php-pdo 

 php-mysqlnd 

 php-cli 

 php. 

Alin paketti php on yleisemmin tunnettu nimellä mod_php eli kyseessä on Apache 

httpd:n moduuli. PHP:tä voidaan ajaa web-palvelussa monella eri tavalla. Myös 

hyvin suosittu tapa on FastCGI-tekniikkaa käyttävä php-fpm (FastCGI process 

manager). Tämä ohjelmisto toimisi myös php-fpm:llä. Valittu mod_php (paketti 

php) oli käytössä yksinkertaisesti siksi, että se oli valmiiksi asennettuna ja siitä on 

eniten kokemusta. 

Kuten yllä olevasta listasta havaitaan, ohjelmistolla on varsin vähän riippuvuuk-

sia. Tämä on hyvä asia ylläpidettävyyden kannalta. Projektissa pyrittiin välttä-

mään ylimääräisiä ohjelmakirjastoja ja teknologioita. Esimerkiksi OPSWeb käytti 

HTML-koodin tulostamiseen Smartyä (PHP-pohjainen dokumenttipohja-alusta), 

joka jätettiin tarkoituksella uudesta ohjelmistosta pois. Ylimääräiset riippuvuudet 

heikentävät tietoturvaa ja lisäävät uuden ylläpidettävän komponentin. Tämän oh-

jelman tapauksessa erillinen dokumenttipohjamoottori olisi ollut turhan raskas 

valinta. Monesti näitä ratkaisuja perusteellaan esimerkiksi sillä, että pohjia muok-

kaa eri henkilöt kuin ohjelmoijat. Tämän ohjelmiston tapauksessa näin ei ole. Oh-

jelmisto rakentaa esimerkiksi opetussuunnitelmataulukon käyttäen silmukkaa, mi-

kä luonnollisesti vaatii ohjelmalogiikan ja HTML-koodin tulostuskoodin sekoit-

tamista. Ulkoasun säätämiseen todettiin riittäväksi ratkaisuksi CSS-määritykset. 

PHP sisältää nykyään niin hyvät ohjelmakirjastot, että tässä projektissa ei tarvittu 

lainkaan ulkoisia PHP-laajennuksia. Kaikki laajennukset, joita käytettiin, ovat 
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PHP:n ydinprojektiin kuuluvia, eli asennettavissa PHP:n mukana. Käsin asennet-

taessa tämä tarkoittaisi kääntämisen asetuksia. Valmiiden pakettien tapauksessa 

tämä tarkoittaa sitä, että tarvittavat laajennukset ovat aina mukana käyttöjärjes-

telmän peruspaketeissa. 

2.4 PDO 

PDO (PHP Data Objects) on PHP:n laajennus, joka tarjoaa yleisen ohjelmointira-

japinnan tietokantojen käyttöön. PDO oli hyvin luonteva valinta, koska se on 

standardi ratkaisu (osa PHP-projektia) ja parantaa ylläpidettävyyttä kahdesta syys-

tä: 1) Ohjelmisto voidaan määrittää pelkkiä asetuksia vaihtamalla käyttämään eri 

tietokantamoottoria. 2) Tietokanta-ajurit ja tietokantojen suorat rajapinnat voivat 

muuttua ajan saatossa, esimerkiksi MySQL-ajureille on käynyt niin. PDO tekee 

tällaisista muutoksista ongelmattomia, koska ajurin vaihtaminen ei vaikuta ohjel-

makoodiin lainkaan. 

PDO parantaa myös tietoturvaa, koska standardina ja laajasti käytettynä ratkaisu-

na se on testattu ja kohtalaisen uutena ohjelmakirjastona se on sisältänyt alusta 

lähtien muun muassa tietoturvallisen kyselyparametrien käsittelyn. PDO suojaa 

ohjelmistoa SQL-injektiolta /8/, joka on hyökkäystekniikka, jossa käyttäjän anta-

maan syötteeseen lisätään pahaa tarkoittavaa SQL-koodia /9/. 

2.5 MySQL 5.5 ja PHP MySQL Native Driver 

Vaasan ammattikorkeakoulussa oli käytössä ratkaisu, jossa Winhan tietokanta 

konvertoidaan MySQL-palvelimelle kerran vuorokaudessa. Työn tekohetkellä 

palvelimella oli ajossa MySQL:n versio 5.5. MySQL on avoimen lähdekoodin 

vapaa tietokantaohjelmisto. 

PDO otti yhteyden MySQL-tietokantaan käyttäen pakettia php-mysqlnd eli 

MySQL Native Driver -ajuria, joka on PHP:n sisäinen MySQL-asiakasajuri /10/. 
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2.6 SQLite 3 

Ohjelmistoon kehitettiin myös omia sisäisiä tietokantoja. Niiden tekniseksi alus-

taksi valittiin SQLite 3, SQL-tietokantapohjainen tiedostomuoto. SQLite soveltuu 

erityisen hyvin sovellusten tallennusmuodoksi ja web-pohjaisiin ratkaisuihin tilan-

teissa, missä ei tarvita asiakas–palvelin-arkkitehtuuria, koska paikallinen tiedosto 

on luonnollisesti nopeampi kuin erillinen palvelinsovellus ja sen mahdollinen 

verkkoyhteys /11/. Käyttöjärjestelmän tiedostovälimuistin ansiosta SQLite on eri-

tyisen suorituskykyinen tilanteissa, missä käsitellään samaa dataa useita kertoja. 

SQLite oli luonnollinen valinta, kun ohjelmistolta haettiin itsenäisyyttä pitämällä 

riippuvuuksien määrä pienenä. SQLite-ohjelmakirjasto ja sen PHP-tuki on muka-

na käyttöjärjestelmän ja PHP:n peruspaketeissa. CentOS 7:n tapauksessa SQLite-

tuki sisältyi pakettiin php-pdo.  
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3 OHJELMISTON KUVAUS 

Yleisemmät projektin tavoitteet on kuvattu aiemmin ensimmäisessä luvussa. Täs-

sä luvussa keskitytään tarkemmin itse ohjelmiston tavoitteisiin sekä kuvataan oh-

jelmiston ja projektin tekniset vaatimukset. 

3.1 Tekniset tavoitteet ja vaatimukset 

Projektin tekninen tavoite oli suunnitella ja toteuttaa ohjelmisto, joka julkaisee 

koulutuslistan, koulutusten tiedot, opetussuunnitelmataulukot ja opintokuvaukset 

verkkosivuina. Sivuilla tuli olla myös haku, jonka avulla voidaan etsiä opintoja eri 

hakukriteereillä. 

Ohjelmiston tuli hakea mahdollisimman suuri osa tiedoista opintohallintojärjes-

telmästä. Tämän hetken järjestelmä on Winha, mutta ohjelmistoa ei saanut toteut-

taa niin, että sidos opintohallintojärjestelmään on liian vahva. Yksi avaintavoit-

teista ohjelmistolla oli, että opintohallintojärjestelmää lukeva osa ohjelmistoa pi-

tää olla erillinen moduuli eli komponentti, joka on vaihdettavissa ilman, että se 

vaikuttaa ohjelmiston muuhun toiminnallisuuteen. 

Tavoitteeksi otettiin myös yleinen modulaarisuus. Ohjelmiston rakenteen tuli olla 

sellainen, että ohjelmisto koostuu erillisistä osista, joiden ohjelmistokoodi ei saa 

vaikuttaa ohjelmiston muiden osien toimintaan. Tällä haettiin jatkokehittämis-

mahdollisuuksien parantamista sekä uusien toimintojen lisäämisen että ylläpidon 

kannalta. Tämän tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi ohjelmiston toteutusta-

vaksi valittiin olio-ohjelmointi ja rakenteeksi suunnittelumalli MVC (Model-

View-Controller), jossa tietorakenne ja datan käsittely on erotettu käyttöliittymän 

muodostamisesta niin, että ohjelmiston suoritusta kontrolloi erillinen osa /3/. 

Tietorakenne ja datan käsittely sisältää kaiken mikä liittyy alkuperäisen tiedon 

lukemiseen ja tallentamiseen sekä siihen tarvittavan toiminnallisen ohjelmakoodin 

(eli niin sanotun liiketoimintalogiikan). Käytännössä tämä kerros jaettiin jo suun-

nitteluvaiheessa vielä kahteen osaan: Backends ja Models. Backends-kerrokseen 

koottiin kaikki matalan tason tallennukseen yms. liittyvät luokat. Models-
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kerrokseen taas sijoitettiin ylemmän tason yleinen liiketoimintalogiikka, joka 

käyttää Backends-kerroksen olioita. Tällä ratkaisulla haluttiin varmistaa, ettei 

esimerkiksi Winhaa käsittelevässä ohjelmaluokassa ole mitään sellaista toiminnal-

lisuutta, jota tarvitaan myös silloin, kun opintohallinnon ratkaisuna onkin joku 

muu järjestelmä, kuten Peppi. 

Näkymät eli Views-kerros määritettiin sisältämään tietojen näyttämiseen liittyvä 

toiminnallisuus. Kontrolloivat luokat koottiin kerrokseen Controllers. MVC on 

varsin löyhästi määritelty. Kun tarkastellaan MVC-määritelmiä siitä miten oliot 

vaihtavat tietoa keskenään huomataan, että on olemassa lähes yhtä monta määri-

telmää kuin on määrittelijää. Tähän ohjelmistoon valittiin malli, jossa kaikki tieto 

kulkee lähtökohtaisesti Controllers-kerroksen kautta. Tällä haluttiin varmistaa, 

että eri kerrokset ovat mahdollisimman riippumattomia toisistaan. Models-taso 

tietenkin käytti suoraan Backends-luokkia, koska Backends nähtiin hierarkiassa 

Modelsin alaosiona. Joissain MVC-ratkaisuissa näkymillä tarkoitetaan vain poh-

jia, jotka määrittävät tulosteen ulkoasun. Tässä ohjelmistossa näkymien kerros 

Views sisälsi siis kuitenkin kaiken mikä liittyi tulosteisiin, eli myös siihen liitty-

vän loogisen ohjelmakoodin. 

Eri osioiden vuoksi ohjelmisto suunniteltiin hyödyntämään PHP:n nimiavaruuksia 

(namespaces). Jokainen kerros oli siis oma nimiavaruutensa. 

Suunnitteluvaiheessa ei varsinaisesti otettu kantaa siihen miten ohjelmiston ase-

tuksien käsittely piti toteuttaa, mutta ideana oli pyrkiä pitämään myös asetukset 

omissa osioissaan. Tälläkin haettiin mahdollisimman suurta modulaarisuutta. 

Myöhemmin esillä olevassa komponenttikaaviossa komponentti sisältää myös sen 

asetusten hallinnan. Komponentit ovat siis täysin irrallisia kokonaisuuksia, jotka 

ovat yhteydessä toisiin komponentteihin vain rajapintojen välityksellä. (Tässä ei 

kuitenkaan tarkoiteta tiedonsiirtorajapintoja, jotka ovat hitaita ja joita kannattaa 

yleensä käyttää vain fyysisestikin erillisten komponenttien väliseen tiedonsiirtoon. 

Rajapinnalla tarkoitetaan ohjelmallista rajapintaa eli sitä, että luokka toteuttaa 

määritelmän ja tieto siirtyy määritelmän mukaisten ohjelmakutsujen eli metodien 

palauttamien olioiden tai PHP:n array-tyypin välityksellä.) 
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Suunnitteluvaiheessa ei haluttu lyödä lukkoon aivan kaikkia rajapintoja vaan 

ideana oli kokeilla erilaisia lähestymistapoja. Projektin tavoitteena oli toimivan 

ohjelmiston tuottamisen lisäksi samalla tutkia erilaisia ratkaisumalleja. Taka-

ajatuksena oli, että on parempi kokeilla asioita ohjelmiston elinkaaren alkutaipa-

leella, jolloin eri toteutustapojen vertailu ei tule ajallisesti niin kalliiksi kuin jos 

ohjelmiston toimintatavan muutosta kokeiltaisiin myöhemmin, kun ohjelmisto on 

täysin valmis ja tuotannossa. Oli kuitenkin heti alusta lähtien selvää, että ohjel-

miston kehittäminen jatkuisi myös tämän projektin jälkeen. Vaikka tavoitteeksi 

otettiin huomioida vaihdettavuus ja yrittää jonkin verran jo ottaa Peppikin huomi-

oon, niin käytännössä kaikkeen ei voida varautua etukäteen. Siksi koettiin järke-

väksi yrittää kerätä kokemuksia myös mahdollisia jatkokehityskohteita ajatellen. 

Käytännössä tällaisia tutkimuskohteita olivat mm. erilaiset tavat välittää tietoa 

luokkien välillä sekä se miten tietoa käsitellään opintohallintojärjestelmän ja Mo-

dels-kerroksen välissä. Winha-moduulin kokemusten pohjalta osattaisiin jatkossa 

tehdä Peppi-moduuli heti mahdollisimman järkevällä tavalla. 

Opintojen kuvausten tallennus ja loppukäyttäjän tekemä kuvausten päivitys piti 

toteuttaa tällä ohjelmistolla. Päivitys piti olla hallittavissa niin, että se voidaan ha-

lutessa kytkeä myös asetuksista pois päältä. Vaikuttimena tässä oli, että jatkossa 

kuvaukset ovat (ainakin osittain) mukana opintohallintojärjestelmässä. 

Suorituskyky määritettiin tärkeäksi vaatimukseksi. Oli syytä pyrkiä mahdollisim-

man kuormankestävään ratkaisuun. Niinpä tavoitteeksi otettiin rakentaa ohjelmis-

toon toiminto, joka tallentaisi sivut ajona valmiiksi tiedostoiksi. Tämän alalla ylei-

sesti termillä baking tunnetun mallin ajateltiin parantavan myös merkittävästi ko-

konaisratkaisun tietoturvaa, koska lähes kaikki julkinen liikenne voitaisiin ohjata 

palvelimelle, joka tarjoilee näitä valmiita staattisia tiedostoja. Tällöin suurin osa 

liikenteestä ei kohdistuisi lainkaan ohjelmistoon, millä pienennettäisiin hyökkäys-

pinta-alaa merkittävästi. Staattiset tiedostot ovat joustavia siinä mielessä, että niitä 

tarjoilemaan voidaan asentaa ja konfiguroida useita erilaisia palvelinsovelluksia. 

Suorituskyvyltään staattinen tiedosto on optimaalinen, koska sen käytöllä ohite-

taan monta ohjelmistokutsua. Parempaa ratkaisua kuormituksen keston suhteen 

tuskin voisi kehittää. Tässä mittakaavassa ja juuri tällä tavalla ei ollut tehty Vaa-
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san ammattikorkeakoulussa tällaista ratkaisua aiemmin, joten tämä oli myös sa-

malla mielenkiintoinen tutkimuskohde. 

3.2 Vaatimusten priorisointi 

MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won’t have) -metodi on yksin-

kertainen menetelmä, jolla selvitetään asiakkaan vaatimuksia ja niiden tärkeyttä 

/12/. Menetelmä käyttää tärkeyden pisteytykseen saman tyyppisiä sanoja kuin in-

ternetin teknisessä standardoinnissa käytetään /13/. QFD (Quality Functional Dep-

loyment) on monimutkaisempi tapa selvittää samaa asiaa, mutta jossa pyritään 

paremmin selvittämään myös miten asiakkaan vaatimukset ja toiveet vastaavat 

käytännön teknisiä toimia. 

Seuraava matriisi (Taulukko 1.) on yksinkertaistettu yhdistelmä QFD:tä ja MoS-

CoW-metodia. Vasemmalla ovat vaatimukset (QFD:n ”mitä”) pisteytettynä (kuten 

MoSCoW-metodissa) tähdillä. Oikealla ovat tekniset ominaisuudet (QFD:n ”mi-

ten”) pisteytettynä tähdillä sen mukaan miten hyvin ne auttavat vaatimuksen täyt-

tämisessä (QFD:n suhteiden pisteytys). Kolme tähteä kuvaa normaaleja (pakolli-

sia), kaksi tähteä odotettuja (pitäisi olla) ja yksi tähti kiinnostavia (kiva olla) vaa-

timuksia/ominaisuuksia. Vaatimusten ja ominaisuuksien tähtimäärät on kerrottu 

keskenään ja tuloksina saadut pisteet on ilmoitettu suluissa. Nämä pisteet on las-

kettu alle yhteen ominaisuuksien kokonaispisteiksi. 

Suunnitteluvaiheessa koettiin järkevimmäksi määrittää ohjelmistolle vain yleisen 

tason vaatimukset ja ominaisuudet. Tarkempi toteutustapa ja mahdolliset lisäomi-

naisuudet hahmottuisivat toteutusvaiheen yhteydessä tehtyjen ratkaisujen myötä. 

Kaikki yleiset vaatimukset olivat käytännössä pakollisia, mutta kehitystä on toki 

mahdollista tehdä vaiheittain, joten priorisointi päädyttiin tekemään pisteyttämällä 

vaatimukset kiireellisyyden perusteella. Keväällä 2018 tärkeimpiä olivat opetus-

suunnitelmien taulukot ja toisaalta se, että ohjelmisto toteutettaisiin jatkokehitystä 

tukevalla tavalla. (Paikallinen hakutietokanta tietenkin parantaa huomattavasti itse 

hakusivun kuormituksen kestoa, mutta pisteytys tehtiin koko sivuston näkökul-

masta.) 
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Taulukko 1. Vaatimusten ja ominaisuuksien pisteytys. 

 Staatti-

set sivut 

Hakutie-

tokanta 

MVC Backends

-moduulit 

Koulutusten ja opetussuunnitelmien listaus *    * (1) 

OPS-taulukko (perustiedot, ei kompetensse-

ja) ja opintokuvaus *** 

   * (3) 

Opintohaku *  *** (3)  * (1) 

ECTS:n mukaisuus **   * (2)  

Selkeys ja helppokäyttöisyys **   * (2)  

Kuormituksen kesto ruuhka-aikoina *** *** (9)    

Ylläpidettävyys **   * (2) *** (6) 

PISTEET (“vasen kertaa oikea” -summat) 9 3 6 11 

 

Luonnollisesti ilman dataa sisältöä ei voida sivuilla näyttää, joten oli selvää, että 

dataa käsittelevän ohjelmakerroksen merkitys korostui, mutta siitäkin huolimatta 

tehty matriisi näytti, että ohjelmisto oli syytä rakentaa modulaariseksi ylläpidettä-

vyyden vuoksi. Winhan sijaan tai lisäksi dataa haettaisiin tulevaisuudessa Pepistä, 

ja ihanteellista siksi oli, että ohjelmiston rakenteeseen suunniteltiin erillinen taso 

matalan tason vaihdettaville datankäsittelijäosille eli Backends-kerroksen moduu-

leille. Winhasta datan hakeva osa ohjelmaa suunniteltiin toteutettavaksi tällaisena 

erillisenä ”backendinä”. 

Suorituskyvyn ja kuormankeston varmistamiseksi syntyi idea toteuttaa ohjelmaan 

toiminto, joka rakentaa sivut valmiiksi staattisiksi tiedostoiksi. Matriisista nähtiin, 

että tämä ratkaisu toimisi hyvin ratkaisuna kuormituksen kestoon. 
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MVC-mallin havaittiin vaikuttavan moneen asiaan ja auttavan tavoitteissa saada 

ohjelmistosta paremmin ylläpidettävä ja selkeä käyttää. Kun datan käsittely ja nä-

kymä eli käyttöliittymä sekä ohjelman suoritusta kontrolloiva koodi erotetaan toi-

sistaan, ohjelmaan on helpompaa tehdä muutoksia. Ohjelmistoa on näin helpompi 

kehittää, mikä voi myös pidentää ohjelman elinkaarta. 

3.3 Toiminnot 

Ohjelmiston toiminnot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: tietojen näyttäminen, 

tietojen muokkaaminen ja eräajot. 

Tietojen näyttämiselle asetettiin yleinen vaatimus: tiedot oli koottava valmiiksi 

merkkijonoksi niin, että merkkijonon tulostus jätetään erilliseksi vaiheeksi, joka 

voidaan tarvittaessa ohittaa, esimerkiksi kun tieto palautetaan kutsujalle, kuten 

eräajolle. 

3.3.1 Koulutusten listaus 

Ensimmäinen kuvattava tietojen näyttötoiminto on koulutusten listaus. Selaajalla 

on tarve nähdä koottu lista erilaisista tapahtuneista ja suunnitelluista koulutuksis-

ta. Teknisesti koulutusta vastaa Winhan koulutusohjelma. Listaamalla nämä oh-

jelmat saadaan rakennettua päätason näkymä, joka ei ole liian pitkä, mutta mah-

dollistaa pääsyn itse opetussuunnitelmiin ja opintokuvauksiin. 

Lista oli syytä otsikoida väliotsikoilla niin, että ohjelmia koottiin nippuihin. Tällä 

varmistettiin käytettävyys eli se, että lista on riittävän selkeä: haettu koulutus on 

mahdollista löytää lukematta jokaista listan riviä. Mahdollisia otsikoita olivat tasot 

(esim. ammattikorkeakoulu, ylempi ammattikorkeakoulu ja muu koulutus) ja kou-

lutusalat (esim. liiketalous, sosiaali-ja terveysala sekä tekniikka). Ei ollut syytä 

määrittää vaatimusta tietyistä otsikoista suunnitteluvaiheessa liian tarkasti, koska 

olennaista oli tietojen luettavuus, ei tarkat kategoriat. Tulevaisuudessa Winhan 

vaihtuessa saatavilla olevat luokittelutiedot voivat osittain vaihtua, joten tästäkään 

syystä ei ollut tarvetta määrittää otsikoita tarkasti. Koulutukset oli kuitenkin syytä 

jakaa selkeisiin luokkiin. 
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Koulutuksesta näytetään ohjelman nimi ja koodi sekä tarvittaessa kieli. Kieli mää-

ritettiin eriteltäväksi ainakin silloin, kun näytetään käännettyjä nimiä, jolloin ni-

men kieli itsessään ei kerro ohjelman pääopetuskieltä. 

Koulutuksen oli oltava linkki, josta selaaja pääsee tarkastelemaan kyseistä koulu-

tusta tarkemmin. 

3.3.2 Koulutus ja sen opetussuunnitelmat 

Koulutuksen sivulta tuli käydä ilmi koulutuksen nimi, valmistuvien tutkinto, kou-

lutuksen kieli (pääkieli, jolla suurin osa opetuksesta annetaan) sekä lista opetus-

suunnitelmista. 

Opetussuunnitelmien listassa näytetään opetussuunnitelman koodi, opetusmuoto, 

mahdollinen lisäselite, opetuksen alkamispäivämäärä sekä opetussuunnitelman 

laajuus. Opetussuunnitelman oli oltava linkki, josta selaaja pääsee avaamaan ope-

tussuunnitelman. 

3.3.3 Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelman sivulla näkyy perustietoina koulutuksen nimi, tutkinto, ope-

tusmuoto, laajuus, alkamispäivämäärä, kesto (esimerkiksi 4 vuotta) ja yleisin ope-

tuskieli. 

Perustietojen lisäksi opetussuunnitelman sivulla näytetään itse opetussuunnitelma 

eli taulukko koulutukseen sisältyvistä opinnoista tietoineen. Valinnaisena vaati-

muksena oli vastaava taulukko jokaisesta opiskeluvuodesta. Taulukosta näkyy 

koulutuksen rakenne eli opinnoilla oli oltava hierarkia, jossa opinnot jakautuvat 

eri tasoihin. Opinnosta ilmoitetaan taulukossa koodi, nimi, opiskeluvuosi ja laa-

juus. Opinto on linkki, joka osoittaa opinnon sivulle. 

3.3.4 Opinto 

Opinnon sivulta selaaja näkee kaikki ECTS:n vaatimat tiedot opetussuunnitelmas-

sa suunnitellusta opinnosta. Perustietojen osalta niitä ovat 
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 koodi 

 nimi 

 tyyppi (pakollisuus) 

 taso (esim. koulutusaste) 

 opiskeluvuosi 

 lukukausi (esim. syksy tai kevät) 

 laajuus 

 opettaja(t) (käytännössä vastuuopettaja) 

 opetuskieli. 

Kuvauksen (vapaamuotoinen teksti) osalta ECTS (tai Vaasan ammattikorkeakou-

lu) vaatii seuraavat tiedot: 

 osaamistavoitteet 

 opiskelijan työmäärä 

 edeltävät opinnot / suositellut valinnaiset opinnot 

 sisältö 

 opiskelumateriaali 

 opetusmuoto / opetusmenetelmät 

 arviointikriteerit 

 arviointimenetelmät 

 lisätiedot. 

Kuvaustietojen lista on otettu OPSWebistä. Luonnollisesti kuvaukset oli voitava 

siirtää uuteen järjestelmään, joten oli järkevintä käyttää samoja tietokenttiä. 

Muokkausvaatimukset on määritelty aliluvussa 3.3.6. 

Opinnon sivulla voidaan listata myös toteutukset eli varsinaiset tiettynä ajankoh-

tana järjestettävät kurssit, joista ammattikorkeakouluissa käytetään termiä opinto-

jakson toteutus. Tämä vaatimus oli valinnainen. Tärkeintä oli, että uusi ohjelmisto 

sisältää vähintään samat toiminnot tai tiedot kuin vanha. Uudet ominaisuudet oli-

vat tietenkin tervetulleita, ja toteutusten listaaminen koettiin mahdolliseksi hyvin-

kin hyödylliseksi toiminnoksi, koska se auttaisi opiskelijoita suunnittelemaan ai-
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katauluaan helpommin kuin nykyään. Nykytilanteessa opiskelijat joutuvat tarkas-

telemaan lukujärjestyksiä ja tekniikan yksikön osalta koottua Excel-tiedostoa. 

Luonnollisesti käytettävyys paranisi, jos toteutukset olisivat nähtävissä suoraan 

opetussuunnitelman opinnosta. Teknisesti opinto olisi looginen sijoituspaikka to-

teutusten näyttämiselle, koska toteutus on opinnon lapsi samalla tavalla kuin 

vaikka opetussuunnitelma on ohjelman lapsi. 

3.3.5 Opintohaku 

Vaasan ammattikorkeakoulussa on perinteisesti ollut aina myös jonkinlainen ha-

kutoiminto, jolla on voitu etsiä opintojen perustietoja. Teknisesti haku ei ole etsi-

nyt itse opetussuunnitelmien opintoja vaan yleisempiä opinto-objekteja. Uuden 

ohjelmiston oli syytä sisältää myös tämä sama toiminto. Hakuehtoina oli voitava 

käyttää vähintään opinnon koodia ja nimeä. 

Haun tarkka toteutus riippui opintosivujen toteutuksesta. Jos opinnot sisältäisivät 

toteutukset, kannattaisi haun myös sisältää ehdot, joilla voidaan rajata hakutulok-

set tiettyyn ajankohtaan. Suunnitteluvaiheessa ei ollut tässäkään syytä asettaa liian 

tarkkoja vaatimuksia, koska pääasia oli, että toteutettiin vähintään sama toimin-

nallisuus kuin OPSWebissä, muu oli lisäystä, jonka järkevyys ja tarpeellisuus jä-

tettiin päätettäväksi toteutusvaiheeseen. 

Opintohaun ei tarvinnut tässä vaiheessa sisältää hakua, joka ulottuu opintojen ku-

vauksiin, koska sellainen toiminto vaatii toiminnallisuutta, joka voidaan rajata to-

teutettavaksi tämän projektin jälkeen. Winhan muuttumisen myötä saattaa käydä 

niin, että kuvausten tallennustapa muuttuu vielä tulevaisuudessa. Kuvauksista ha-

ku piti kuitenkin ottaa huomioon niin, että se voidaan myöhemmin toteuttaa. Käy-

tännössä se tuskin vaatisi erityistoimia, koska tämä ohjelmisto oli joka tapaukses-

sa tarkoitus rakentaa niin, että jatkokehittäminen olisi mahdollisimman helppoa. 

3.3.6 Tietojen muokkaus 

Tietojen muokkautoimintoja on varsinaisesti vain yksi. Opintojen kuvauksia oli 

voitava muokata selaimella. Sen lisäksi kuitenkin monia tietoja piti voida kontrol-
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loida ohjelmiston asetuksia muuttamalla. Asetuksia ei kuitenkaan saanut pystyä 

muuttamaan selaimella vaan ainoastaan tiedostojen sisältöä päivittämällä. 

Opinnon kuvauksen muokkaus tapahtuu avaamalla opinnon sivu muokkaustilaan, 

jossa muokattavat tiedot ovat HTML:n lomakekenttiä. Kuvauksiin oli syytä käyt-

tää elementtiä TEXTAREA. Muita muokattavia tietokenttiä ovat vastuuopettaja ja 

opetuskieli. 

Muokkausoikeus määritettiin rajattavaksi niihin henkilöihin, joilla on jonkinlainen 

sidos kyseiseen opintoon: koulutuspäällikkö ja vastuuopettaja sekä jos toteutukset 

sisällytetään, toteutusten opettajat. Ohjelmisto ei saanut sallia kuvauksen muok-

kaamista, jos muokkausoikeus puuttuu tai muokkauksen päälläoloasetuksen arvo 

on epätosi. 

3.3.7 Eräajot 

Jo suunnitteluvaiheessa voitiin määrittää kaksi tarvittavaa eräajoa: hakutietokan-

nan ja staattisten tiedostojen rakentaminen. Lopullisessa ohjelmistossa voisi olla 

myös muita eräajoja, toteutusvaiheessa esille tulleiden tarpeiden mukaan. 

Opintohaku voitaisiin toteuttaa suoraan ja paikallisesti. Nopeuden ja kuormankes-

ton vuoksi olisi syytä rakentaa paikallinen hakutietokanta ja käyttää opintohaussa 

sitä, jos suora haku osoittautuisi hitaaksi. Luonnollisesti paikallinen tietokanta pi-

täisi rakentaa ajoittain eli täyttää tiedoilla. Tätä usein indeksoinniksi kutsuttua 

toiminnallisuutta suorittaisi erillinen ohjelmiston osa, joka käynnistetään yleensä 

ajoitettuna eräajona, esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmissä cron-työnä. Hakutie-

tokannan rakenne kuvataan myöhemmin erikseen tietokantakuvauksena. Toimin-

nallisesti hakutietokannan rakentaminen koostuisi kahdesta erityyppisestä vai-

heesta: tietojen hakemisesta alkuperäisestä lähteestä, kuten opintohallintojärjes-

telmästä, ja niiden tallentamisesta kohteeseen eli itse hakutietokantaan. Tietojen 

haussa käytettäisiin opintohallintojärjestelmän ja muiden lähteiden ohjelmistora-

japintoja. 

Toinen tarvittava eräajo oli staattisten tiedostojen rakentaminen ja tallentaminen. 

Tiedosto rakennettaisiin suorittamalla täsmälleen sama toiminnallisuus kuin suo-
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rassa sivun suorituksessa. Poikkeuksena oli, että rakentava osa ohjelmistoa pyy-

täisi tiedon muistiin ja kirjoittaisikin sen kohdetiedostoon. 

3.4 Käyttötapaukset 

Ratkaisun tarjoamat toiminnot esittelevästä käyttötapauskaaviosta (Kuvio 1.) 

nähdään, että ohjelmiston johtoajatus on automaattinen opetussuunnitelmien jul-

kaisu. 

 

Kuvio 1. Ratkaisun tarjoamat toiminnot. 

Kuviosta havaitaan, että loppukäyttäjän toiminnot ovat, valinnaista opintokuvaus-

ten tuottamista lukuun ottamatta, sisällön katsomista tai hakemista. Suurin osa oh-

jelmiston toiminnoista tapahtuu ilman käyttäjän toimenpiteitä matalammalla tasol-

la haettaessa ja rakennettaessa tietoa valmiiseen näytettävään muotoon. 
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3.5 Sisäinen rakenne 

Ohjelmiston rakenteen suunnittelu lähti neljästä päätason nimiavaruudesta: 

Backends, Models, Views ja Controllers. MVC:n models-kerros jaettiin siis kah-

teen nimiavaruuteen: matalan tason tietoa käsittelevään (Backends) ja loogisia 

toimintoja käsittelevään (Models). Tässä aliluvussa esitettävistä luokkakaavioista 

nähdään ohjelmistorajapinnat, luokat ja metodit palautustietotyyppeineen sekä 

luokkien väliset suhteet, pois lukien nimiavaruudet ylittävät riippuvuudet. 

Backends-nimiavaruuden olennaisimmat osat ovat 

 opintohallintojärjestelmän rajapinta RegistryInterface ja sen toteuttavat 

luokat 

 suunnittelutietoa tarjoava rajapinta PlanInterface ja se toteuttavat luokat 

 polku- tai tiedostotyyppistä tallennusta tarjoava FSInterface ja sen kirjoi-

tusta tukeva versio WritableFSInterface toteuttavana luokkanaan FileSys-

tem 

 paikallisen hakutietokannan luokka Search 

 rekursiivinen regular expression -luokka Reg. 

Opintohallintojärjestelmän rajapinnan RegistryInterface toteuttavia luokkia voisi 

olla esimerkiksi Winha, Peppi, WinhaPeppi ja Local. Tässä projektissa määritet-

tiin toteutettavaksi Winha. Riitti, että projektin jälkeen olisi mahdollista myö-

hemmin lisätä ohjelmistoon esimerkiksi Peppi-luokka ilman, että muuhun ohjel-

makoodiin tarvitsisi tehdä muutoksia. WinhaPeppi on esimerkki tilanteesta, jossa 

tietoa yhdistettäisiin useasta eri lähteestä. 

Suunnittelutiedon rajapinta määritettiin, koska Winhassa suunnitteluvaiheen opin-

tototeutusten tietoja ei ole. Pepissä ne ovat, joten rajapinta on valinnainen. Writab-

leFSInterface tarvittiin opintokuvausten tallennukseen. Luokka Reg syntyi kehi-

tettäessä koulutuslistan ja toteutusten suodatusta. 
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Huomataan, että rajapintojen käyttö mahdollistaa joustavasti hyvinkin monenlais-

ten tarpeiden ratkaisemisen. Luokkakaavioon Backends-nimiavaruuden rakentees-

ta on sijoitettu esimerkkejä rajapintojen toteutuksista (Kuvio 2.). 

 

Kuvio 2. Backends-nimiavaruuden rakenne. 

Backends-nimiavaruuden rajapintatoteutukset otetaan käyttöön Models-

nimiavaruuden AbstractModel-luokassa sen mukaan, mikä komponentti on määri-
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tetty asetuksissa käyttöön. Models-nimiavaruuden rakenteen kuvaavasta luokka-

kaaviosta (Kuvio 3.) nähdään, että lähes kaikki luokat perivät AbstractModelin ja 

toteuttavat ModelInterface-rajapinnan eli ovat erilaisia tietoa palauttavia toteutuk-

sia. SavableModelInterface laajentaa rajapintaa lisäämällä tallennustuen. Object-

Model ja SavableObjectModel olivat suunnitteluvaiheen yleistyksiä. Käytännössä 

jokaiselle objektityypille kehitettiin oma luokkansa. Search toteuttaa opintohaun 

liiketoimintalogiikan. Data-päätteiset luokat tarjoavat hakutietokannan ja staattis-

ten tiedostojen rakentamisessa tarvittavat tiedot. StaticFiles rakentaa staattisia tie-

dostoja. 

 

Kuvio 3. Models-nimiavaruuden rakenne. 
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Kuvio 4. Views-nimiavaruuden rakenne. 

Views-nimiavaruuden rakenteen esittävästä luokkakaaviosta nähdään, että käyttö-

liittymän kielikäännökset ja muu paikallistaminen suunniteltiin kiinteäksi osaksi 

näkymiä (Kuvio 4.). Kaikki näkymäluokat perivät luokan AbstractView, johon 

sijoitettiin näyttämiseen liittyvä yleinen liiketoimintalogiikka. ViewInterface-

rajapinta tarjoaa tulosteen kahdessa eri muodossa: HTML tai JSON. Edita-

bleViewInterface laajentaa rajapintaa lisäämällä muokkaustuen. 

 

Kuvio 5. Controllers-nimiavaruuden rakenne. 

Luokkakaavio Controllers-nimiavaruuden rakenteesta näyttää ohjelmiston 

suoritusta kontrolloivat luokat (Kuvio 5.). RequestHandler on itse sisältöä 

käsittelevä luokka. SearchDatabaseBuilder rakentaa paikallisen hakutietokannan 

ja StaticFilesBuilder vuorostaan staattiset tiedostot. 

3.6 Suorituksen periaate 

Seuraava sekvenssikaavio (Kuvio 6.) esittää esimerkin avulla (opetussuunnitelma 

ja sen opinnot) yleisen periaatteen miten ohjelman suoritus etenee sivua rakennet-

taessa. Staattisen tiedoston rakentamisessa tapahtuva sivun sisällön haku toimii 
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täsmälleen samoin, lukuun ottamatta handle-kutsua, jonka tilalla on silloin yksit-

täisen sivutyyppikohtaisen metodin kutsu. 

Controllers-nimiavaruuden RequestHandler-olio luo uuden Models-

nimiavaruuden olion. Models-tason olio luo opintohallintojärjestelmän olion (sekä 

muita Backends-nimiavaruuden olioita, mutta tässä on esitetty vain yksinkertais-

tettu perusidea). Winhan tapauksessa Winha-olio luo vielä tietokantayhteyden 

SQL-olion. 

 

Kuvio 6. Esimerkki ohjelman suorituksesta (suora sivukysely). 

Kun RequestHandler pyytää Models-tason oliolta perustiedot (opetussuunnitel-

man tiedot) get-metodilla, olio hakee ne opintohallintojärjestelmän oliolta (esi-

merkiksi opetussuunnitelman tapauksessa getCurriculum-metodilla). Winha-

luokan tapauksessa tiedot haetaan SQL-luokan oliolta, joka suorittaa kyselyn. Lis-

tamaiset tiedot eli lapsitiedot (opetussuunnitelman opinnot) haetaan samalla peri-

aatteella kaavion mukaisesti. 

Kun RequestHandler on saanut kerättyä tarvitsemansa tiedot Models-tasolta, luo 

se niille uuden Views-nimiavaruuden näkymäolion. Valmis HTML-data haetaan 

näkymältä getHTML-metodilla. 

Views- ja Models-nimiavaruudet eivät ole lainkaan sidoksissa toisiinsa. Niiden 

välisen tiedonvaihdon hoitavat täysin Controllers-nimiavaruuden oliot eli kontrol-

lerit. 
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3.7 Yleinen rakenne ja komponentit 

Ohjelmiston yleisen rakenteen kuvaavasta komponenttikaaviosta nähdään ni-

miavaruudet ylittävät suhteet (Kuvio 7.). Kaaviosta käy hyvin ilmi ohjelmiston 

modulaarisuus. Käytännön esimerkkinä sen hyödyistä voidaan ottaa opintohallin-

tojärjestelmän rajapinnan toteuttava komponentti, joka on nimetty kaaviossa ylei-

sesti RegistryBackendiksi: ohjelmistoon ei tarvita lainkaan muutoksia, jos kom-

ponentti vaihdetaan asetuksissa. 

 

Kuvio 7. Ohjelmiston rakenne ja komponentit. 

Lähtökohtaisesti Backends-palveluita käyttää vain Models-taso, mutta hakutieto-

kannan rakentamisessa tiedon tallennus tietokantaan tehdään suoraviivaisesti, 

koska saatua dataa ei tarvinnut käsitellä eli Models-tasolle ominaista logiikkaa ei 
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tarvittu. Koodin siirtoa Models-puolelle voidaan harkita tarvittaessa uudelleen. 

Yleisesti ottaen (kun ajatellaan Models ja Backends samana isompana kokonai-

suutena) vain kontrolleri kutsuu ohjelman muita kerroksia. Staattisten tiedostojen 

luonnissa käytetään kuitenkin Controllers\RequestHandleriä, koska se on nimen-

omaan sivujen sisällön tarjoava luokka. 

3.8 Fyysinen arkkitehtuuri 

Fyysisen arkkitehtuurin näkökulmasta ohjelmistoon liittyy opintohallintojärjes-

telmä (esimerkiksi Winha tai Peppi), mahdollinen opintototeutusten suunnittelu-

ratkaisu (esimerkiksi Excel tai Peppi), itse ohjelmisto sekä julkinen verkkosivus-

topalvelin ja asiakaslaite, josta otetaan yhteys verkkosivustoon. 

 

Kuvio 8. Fyysinen arkkitehtuuri. 

Ohjelmisto ja verkkosivusto voivat olla tietenkin samalla koneella, mutta ne voi-

daan halutessa sijoittaa myös eri koneille, kuten fyysisen arkkitehtuurin kuvaava 

sijoittelukaavio esittää (Kuvio 8.). Muokattaessa opintokuvausta, suoritetaan itse 

ohjelmiston toiminnallisuutta, jolloin liikenne ohjataan (tarvittaessa esimerkiksi 

välityspalvelin- eli proxy-tekniikalla) sille koneelle, jossa ohjelmisto on asennet-

tuna. Jos sivuston ylläpitäjä on ottanut käyttöön ohjelmiston staattisten tiedostojen 

rakentamisominaisuuden, julkinen sivusto voi käyttää valmiita tiedostoja ja olla 

näin täysin irti ohjelmistosta. Tällaisella järjestelyllä saavutetaan erinomainen tie-

toturva ja kuormankesto verrattuna suoraan ohjelmiston suorittamiseen. 
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4 TIETOKANNAN JA KÄYTTÖÖLIITTYMÄN SUUNNI-

TELMA 

Tähän lukuun on koottu määritelmät opintohallintojärjestelmän komponentin ra-

japinnasta (Backends\RegistryInterface) ja opintohaun paikallisesta tietokannasta. 

Näiden lisäksi ohjelmistossa on muitakin tietorakenteita. Ne kehitettiin kuitenkin 

myöhemmin toteutus- ja testausvaiheessa, joten niihin palataan myöhemmin. Täs-

sä on esitelty suunnitteluvaiheessa määritellyt ja ohjelmiston ensimmäisen version 

kannalta keskeiset tietorakenteet. 

Tämä luku sisältää myös määrittelyt käyttöliittymästä. Tämän ohjelmiston tapauk-

sessa käyttöliittymänä toimii verkkosivusto, joten luvussa esitellään erilaiset sivut, 

joita ohjelmisto toteuttaa. 

4.1 Opintohallintojärjestelmän rajapinta 

Rajapintaluokka RegistryInterface määrittää mitä kutsuja opintohallintojärjestel-

mää lukevan ohjelmistoluokan on sisällettävä eli mitä tietojoukkoja ulkoisesta tie-

tokannasta pitää voida hakea. Tässä yhteydessä määritetään myös palautettavien 

arvojen sisältö eli paluuarvoina saatavien tietojoukkojen sisältämät tietokentät. 

Palautettavien tietojen muotoa pohdittiin pitkään. Tiedot voisivat olla objekteja-

kin, mutta toteutustavaksi ensimmäiseen versioon valittiin lopulta PHP:n array-

tyyppi sen joustavuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi. 

Koska kerrallaan luodaan sivunäkymä aina vain yhdellä kielellä, rajapinta suunni-

teltiin toimimaan niin, että tiedot palautetaan opintohallintojärjestelmästä aina yh-

dellä kielellä kerrallaan. Rajapinnan toteuttavan luokan olion kieli asetetaan me-

todilla setLang (Koodi 3.). 

public function setLang($lang); 

Koodi 3. RegistryInterfacen metodi setLang. 

Koulutusten listaa varten tarvitaan metodi getProgrammes (Koodi 4.), joka pa-

lauttaa arrayn ohjelmia. Yksittäinen ohjelma on myös array, joka on dokumentoitu 

seuraavan koodiotteen alussa. Tähdellä merkityt kentät voi jättää pois, jos sama 
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arvo on saatavilla hakemalla yksittäinen ohjelma getProgramme-kutsulla. Raja-

pinta on määritetty sallimaan tietojen palautus jo listassa, koska ohjelma hidastuu, 

jos jokaisen objektin tiedot pitää hakea erillisillä kutsuilla. Toisaalta tietoja ei ole 

pakko sisällyttää listaan, koska joissain tapauksissa se voi olla hidasta tai moni-

mutkaista. Kun valinnainen parametri $includeStartsAndDurations on true, pa-

lautettavissa ohjelmissa on oltava mukana kenttä starts_and_durations koodiotteen 

mukaisesti. Metodilla on lisäksi muutamia dokumentaatiossa kuvattuja valinnaisia 

lisäparametreja, jotka mahdollistavat nopean suodatuksen ja ryhmittelyn jo läh-

teessä. Niiden tuen puuttuessa, Models-taso käsittelee haetun datan. Lisäparamet-

rien dokumentaatio saattaa olla vaikeaselkoista, mutta tarkempi kuvaus jätetään 

tässä tekemättä, koska asia ei ole kokonaisuuden hahmottamisen kannalta olen-

nainen. 

/* 

[SEC_TXT] => Tietojenkäsittely ja tietoliikenne, optional 

[SEC] => 7, optional 

[IND_TXT] => Tieto- ja tietoliikennetekniikka, optional 

[IND] => 504, optional 

[DEGR_TXT]* => Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 

[DEGR_TITLE]* => Insinööri (AMK) 

[DEGR]* => INSIT 

[PROG_NAME]* => Tietotekniikan koulutus 

[PROG] => TT 

[EDUC]* => 651301, see getProgramme() for documentation 

[LANG]* => fi, see getProgramme() for documentation 

[LANG_TXT]* => Suomi, see getProgramme() for documentation 

[langs]* => see getProgramme() for documentation 

[EDU]* => see getProgramme() for documentation 

[starts_and_durations]* => when requested, an array of arrays, keys: 

STARTDATE, duration/DUR_TXT 

 

Optional extra parameters, in this order: $educLike = null, 

$extraGroupBy = null, $excludeEmpty = true, $excludeArchived = false 

The $educLike can be a single value or an array of values in which case 

the registry must use OR, like this: ... AND (... OR ...) 

 - For supporting NOT LIKE use an array as the value with keys 'not' and 

'value' (the value for 'not' needs to be true for NOT LIKE, otherwise 

it's still just LIKE) 

 - EDUC is the default but the parameter can also be an array containing 

multiple filters: 'EDUC' => [educLike], 'EDU' => [eduLike], etc. 

The $extraGroupBy parameter causes possible duplicate rows for the same 

programme, and can be one of these (leave out the ones not in the regis-

try): ISCED_LEVEL (substring, 1st char of EDUC), ISCED_FIELD (no 

frontend support for now), SEC_TXT, IND_TXT, DEGR_TXT, DEGR_TITLE, 

EDU_TXT, FORMOT_TXT, LANG_TXT 
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You must set and return the ones which are included in $extraGroupBy, 

even when they actually come from the curricula because duplicate rows 

is exactly what we want in this case 

*/ 

 

public function getProgrammes($includeStartsAndDurations = false); 

Koodi 4. RegistryInterfacen metodi getProgrammes. 

Yksittäisen ohjelman array-muotoiset tiedot, esimerkiksi rakennettaessa ohjelman 

sivua, saadaan opintohallintojärjestelmästä metodilla getProgramme (Koodi 5.). 

Tähdellä merkityt tiedot voi jättää pois, jos ohjelma päätyisi samaan tulokseen 

hakemalla ohjelman opetussuunnitelmat getCurricula-kutsulla. Jos kenttä EDUC 

on täytetty, sen ensimmäisen merkin on oltava ISCED-standardin mukainen taso-

koodi. ISCED-standardi luokittelee kansainvälisesti sovitulla tavalla koulutuksen 

tasoa ja koulutusaloja /14/. Parametri $prog on ohjelman koodi. 

/* 

[PROG] => TT 

[PROG_NAME] => Tietotekniikan koulutus 

[UNIT] => I, optional (if the registry has it) 

[SEC] => 7, "section of education" (more detailed than the ISCED field 

of education), optional (if the registry has it) 

[SEC_TXT] => Tietojenkäsittely ja tietoliikenne, optional (if the regis-

try has it) 

[IND] => 504, "industry of education" (more detailed than the section), 

optional (if the registry has it) 

[IND_TXT] => Tieto- ja tietoliikennetekniikka, optional (if the registry 

has it) 

[DEGR] => INSIT 

[DEGR_TXT] => Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, optional but recom-

mended for better listing 

[DEGR_TITLE] => Insinööri (AMK), multi-valued: use array if more than 

one 

[STARTDATE]* => 20140801, optional (STARTDATE from the first curriculum) 

[USER_HEAD] => sm, recommended but not mandatory 

[EDUC] => 651301, the education classification value for the de-

gree/programme (the first digit MUST be the ISCED level), optional (if 

the registry has it), multi-valued 

[LANG]* => fi, most common if such 

[LANG_TXT]* => Suomi, only if all curricula in this language 

[langs]* => only if multiple curriculum langs, an array of arrays: $lang 

=> $langName 

[EDU]* => if all curricula this education, see getCurriculum() for docu-

mentation 

[EDU_TXT]* => optional, only with EDU 

*/ 

 

public function getProgramme($prog); 

Koodi 5. RegistryInterfacen metodi getProgramme. 

Ohjelman opetussuunnitelmat palauttaa metodi getCurricula (Koodi 6.), jonka 

ensimmäinen parametri on $prog eli ohjelman koodi. Toinen parametri on valin-
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nainen $excludeEmpty, jonka ollessa true, jätetään palautusarvoista pois tyhjät 

opetussuunnitelmat eli sellaiset, joissa ei ole lainkaan opintoja. Palautettava tieto-

joukko on muotoa array, joka sisältää seuraavan esimerkin tyyppisiä array-

muotoisia opetussuunnitelmia. Tähdellä merkityt tiedot saa jättää pois, jos samat 

tiedot saa hakemalla jokainen opetussuunnitelma erikseen getCurriculum-kutsulla. 

/* 

[PROG] => TT 

[CURR] => 2018 

[CURR_NAME] => optional (if the registry has it) 

[duration]* => optional, see getCurriculum() for documentation 

[DUR_TXT]* => 4 v., optional, see getCurriculum() for documentation 

[CR]* => 240.00 

[CRUNIT]* => OP 

[EDU]* => N, optional, see getCurriculum() for documentation 

[EDU_TXT]* => Nuorten koulutus, optional, only with EDU 

[LANG]* => fi 

[LANG_TXT]* => Suomi 

[FORMOT]* => P 

[FORMOT_TXT]* => Päiväopetus 

[PREVEDU] => optional, see getCurriculum() for documentation 

[PREVEDU_TXT] => optional, only with PREVEDU 

[STARTDATE]* => 20180801 

[EXPL_TXT]* => optional, see getCurriculum() for documentation 

*/ 

 

public function getCurricula($prog, $excludeEmpty = true); 

// optional extra parameter: $excludeArchived = false 

Koodi 6. RegistryInterfacen metodi getCurricula. 

Seuraavaksi esitellään yksittäisen opetussuunnitelman array-muotoiset tiedot pa-

lauttava kutsu getCurriculum (Koodi 7.). Tähdellä merkityt tiedot ovat vapaaeh-

toisia, jos sama tieto on saatavilla getProgramme-kutsulla. Parametreinä ovat 

$prog ja $curr eli ohjelman ja opetussuunnitelman koodit. 

/* 

[PROG] => TT 

[CURR] => 2018 

[CURR_NAME] => optional (if the registry has it) 

[duration] => optional (recommended if DUR_TXT is free text instead of 

years), an array, keys with examples: (y => 4, m => 0, w => 0, d => 0) 

[DUR_TXT] => 4 v., optional (required when duration is missing) 

[CR] => 240.00 

[CRUNIT] => OP 

[EDU] => N, optional (mandatory for specialisation education) 

[EDU_TXT] => Nuorten koulutus, optional, only with EDU 

[LANG] => fi 

[LANG_TXT] => Suomi 

[FORMOT] => P 

[FORMOT_TXT] => Päiväopetus 

[PREVEDU] => optional, if the curriculum is specifically planned for 

certain previous education (not currently used) 

[PREVEDU_TXT] => optional, only with PREVEDU 
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[STARTDATE] => 20180801 

[EXPL_TXT] => optional (a free-text field describing the curriculum 

shortly) 

[PROG_NAME]* => Tietotekniikan koulutus 

[DEGR]* => INSIT 

[DEGR_TITLE]* => Insinööri (AMK) 

[USER_HEAD]* => sm 

[UNIT] => optional (if the registry has it) 

[EDUC]* => 651301, optional (used only for programme so leave out if it 

comes from there), see getProgramme() for documentation 

*/ 

 

public function getCurriculum($prog, $curr); 

Koodi 7. RegistryInterfacen metodi getCurriculum. 

Edellinen kutsu palautti siis opetussuunnitelman perustiedot. Yleensä taulukkona 

esitetty sisältö eli opetussuunnitelman opinnot haetaan metodilla getProgCurrStu-

dies (Koodi 8.), joka palauttaa opinnoista arrayn, jossa opinto on seuraavan nä-

köinen array. 

*/ 

[STUDY] => IXXP0000 

[STYPE] => TR 

[REQTYPE]* => P, optional, see getStudy() for documentation 

[REQTYPE_TXT]* => Pakollinen, optional, only with REQTYPE 

[EDU]* => N, optional, see getStudy() for documentation 

[EDU_TXT]* => Nuorten koulutus, optional, only with EDU 

[CR]* => 140 

[CRUNIT]* => OP, optional, see getStudy() for documentation 

[YEAROS]* =>  

[PERIOD]* => optional, see getStudy() for documentation 

[STUDY_NAME]* => PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 

[INDENT] => 0 

[FORMOT]* => P, optional, see getStudy() for documentation 

[FORMOT_TXT]* => Päiväopetus, optional, only with FORMOT 

*/ 

 

public function getProgCurrStudies($prog, $curr); 

Koodi 8. RegistryInterfacen metodi getProgCurrStudies. 

Tähdellä merkityt tiedot voi jättää pois, jos yksittäisen opinnon tiedot getStudy-

kutsulla ovat samat. Tietokentän INDENT arvo määrittää opetussuunnitelman 

opinnon sisennyksen luotavassa taulukossa. Esimerkin opinto on taulukon pääta-

son otsikko. Yleensä puumaisille hierarkioille käytetään tietokannoissa niin sanot-

tua isätietoa, joka kertoo tarkasti rivien eli objektien suhteet, mutta josta syvyys 

eli taso ei ilmene suoraan. Tämä ohjelmisto tarvitsi nimenomaan tasotiedon, joten 

valittiin ratkaisu, joka yksinkertaisti opetussuunnitelman taulukon luomista raja-

pintaa käyttävässä koodissa. Tällä sisältörakenteella taulukon rakentaminen vaatii 
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vain yksitasoisen silmukoinnin. Tässäkin parametrit $prog ja $curr ovat ohjelman 

ja opetussuunnitelmat koodit. 

Metodin getStudy (Koodi 9.) palauttamat opinto-arrayn tiedot ovat alla olevan 

mukaiset. Osa opinnon tiedoista on peräisin opetussuunnitelmasta tai ohjelmasta. 

Niiden palauttaminen on vapaaehtoista, jos samat tiedot saa muista objekteistakin. 

Tällaiset kentät on merkitty tähdellä. 

/* 

[STUDY] => IST1001 

[STYPE] => OJ 

[REQTYPE] => P 

[REQTYPE_TXT] => Pakollinen 

[EDU]* => N, optional, see getCurriculum() for documentation 

[EDU_TXT]* => Nuorten koulutus, optional, only with EDU 

[CR] => 3 

[CRUNIT]* => OP 

[YEAROS] => 1 

[PERIOD] => optional (if the registry has it) 

[STUDY_NAME] => Johdatus tekniikan opintoihin 

[STYPE_TXT] => Opintojakso 

[STUDY_PARENT] => optional, the parent from the curriculum 

[FORMOT]* => P, optional, see getCurriculum() for documentaion 

[FORMOT_TXT]* => Päiväopetus, optional, only with FORMOT 

[PROG_NAME]* => Tietotekniikan koulutus 

[DEGR]* => INSIT 

[DEGR_TITLE]* => Insinööri (AMK) 

[USER_HEAD]* => sm 

[PROG]* => TT 

[CURR]* => 2018 

[STARTDATE_CURR]* => 20180801 

[duration_CURR]* => 

[DUR_TXT_CURR]* => 4 v. 

[CR_CURR]* => 240.00 

[LANG_CURR]* => fi 

[LANG_TXT_CURR]* => Suomi 

[links] => optional (if the registry has it), a string or an array (non-

numeric keys are used as link texts) 

*/ 

 

public function getStudy($prog = null, $curr = null, $study); 

// optional extra parameter: $stype = null 

Koodi 9. RegistryInterfacen metodi getStudy. 

Opinnon parametreistä $prog ja $curr (ohjelman ja opetussuunnitelman koodit) 

voivat olla myös tyhjiä eli arvolla null, koska tätä samaa metodia käytetään ope-

tussuunnitelman opinnon lisäksi myös opinnon yleiseen tapaukseen. Yleisen 

opinnon tapauksessa osa kentistä on moniarvoisia, jos kyseisen kentän arvot vaih-

televat eri opetussuunnitelmien mukaan. 
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Tähän saakka esitellyt kutsut ovat liittyneet suoraan sivuilla esiintyviin tietoihin. 

Seuraavaksi mainitaan koodiotteella metodit (Koodi 10.), joita tarvitaan, jotta 

voidaan hakea opintoja tai rakentaa paikallinen hakutietokanta tai staattiset tiedos-

tot. 

    /* Returns an array of distinct arrays (keys: PROG and CURR) */ 

    public function getStudyProgsAndCurrs($study); 

    // optional extra parameter: $stype = null 

 

    /* Returns an array of distinct arrays 

       (keys: STUDY, STYPE, PROG and CURR) 

    */ 

    public function getStudiesProgsAndCurrs(); 

 

    /* Returns true/false about whether the study has multiple STYPEs 

       Hint for SQL based registries: Usually a fast EXISTS query 

       For registries where STUDY is unique: Always return false 

    */ 

    public function isMultitype($study); 

 

    /* Returns an array of distinct arrays 

       (keys: STUDY, STYPE and STUDY_NAME) 

       Just an alias of search() without arguments 

    */ 

    public function getStudies(); 

 

    /* Returns an array of distinct arrays (keys: STUDY and STARTDATE) 

       Please notice the startdate must be the start date of the 

       academic year when the *study* is planned (not the curriculum 

       start date). Also notice there are no study types. That's 

       intentional because the study page includes all types. 

       You MUST exclude studies which do not have YEAROS set. 

    */ 

    public function getStudiesAndStartdates(); 

 

    /* Returns an array of distinct years when courses (the so-called 

       study implementations) have been / will be given 

    */  

    public function getCourseYears(); 

 

    /* Returns an array of distinct arrays (keys: STUDY and STYPE) */ 

    public function getCourseStudies($startdate = null, 

                                       $enddate = null); 

 

    /* Returns an array of distinct arrays (keys: STUDY, STYPE and GRP) 

    */ 

    public function getCourseStudiesAndGroups($startdate = null, 

                                                $enddate = null); 

 

    /* Returns an array of arrays, keys with examples: 

            [STUDY] => IST1001 

            [STYPE] => OJ 

            [COURSE] => 5 

            [STARTDATE] => 20180831 

            [ENDDATE] => 20181221 

            [ENROLSDATE] => 20180820 

            [ENROLEDATE] => 20180917 

            [LANG] => fi 

            [LANG_TXT] => Suomi 

            [groups] => array() // array of GRP values 

            [persons] => array() // array of USER values 
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    */ 

    public function getCourses($study = null, $startdate = null, 

                             $enddate = null); // optional extra 

    parameters, in this order: $group = null, $stype = null 

 

    /* Returns an array of arrays (keys: STUDY, STYPE and STUDY_NAME) 

    */ 

    public function search($study = null, $study_name = null, 

              $prog = null, $curr = null, $includeTranslations = false); 

Koodi 10. RegistryInterfacen metodit rakentavia ajoja varten. 

Viimeisintä search-metodia ei tietysti tarvittaisi, jos ohjelma ei tukisi suoraa ha-

kua ollenkaan vaan ainoastaan paikallista. Tästä syystä toteuttava luokka voi tar-

vittaessa vain palauttaa null-arvon. Silloin komponentin asetuksissa on syytä ker-

toa, että paikallisen haun käyttö on välttämätöntä. 

    /* Returns an array, keys with examples: 

    [USER] => jval 

    [LASTNAME] => Ala-Louvesniemi 

    [FIRSTNAME] => Jarkko 

    */ 

    public function getPerson($usernameOrLastname, $firstname = null); 

Koodi 11. RegistryInterfacen metodi getPerson. 

Lopuksi määritetään vielä kolme metodia. Ohjelma tarvitsee tietoja henkilöstä 

(Koodi 11.). Lisäksi tarvitaan kaksi kielimetodia (Koodi 12.). Ensimmäinen 

muuntaa kielikoodin ohjelman ymmärtämään muotoon. Toinen palauttaa kielen 

nimen aiemmin esitellyn setLang-metodin asettamalla kielellä. 

    /* Returns a string, example: fi 

       The $internalLang parameter could be e.g. FIN 

       If the registry uses only one type of language codes and the one 

       given is supported just return it as it is 

       If the given language code is not supported return false  

    */ 

    public function getLang($internalLang); 

 

    /* Returns a string, example: Suomi */ 

    public function getLangName($lang); 

Koodi 12. RegistryInterfacen metodit getLang ja getLangName. 

4.2 Paikallinen hakutietokanta 

Tässä aliluvussa käytetään termejä normalisointi ja denormalisointi. Normalisoin-

nilla tarkoitetaan tiedon järjestämistä siten, että päällekkäisyyttä ei esiinny. Toisin 

sanoen sama tieto on tallennettu vain yhteen tietokenttään /15/. Denormalisointi 
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on tämän vastakohta. Normalisointia tarvitaan, kun tietoa tallennetaan ensisijai-

seen tallennusjärjestelmään. Denormalisointi taas on hyödyllistä, kun tiedon ha-

keminen pitää saada mahdollisimman nopeaksi. 

Ohjelmistoon suunniteltiin paikallisesti toimiva haku, jolla on oma SQLite-

muotoinen tietokanta. Paikallinen haku on nopeampi ja suorituskykyisempi kuin 

suora haku, koska ohjelman ei tarvitse yhdistää verkon yli toiseen järjestelmään ja 

data on valmiissa muodossa. Tietokanta rakennettiin niin, että alkuperäinen data 

denormalisoitiin ja tallennettiin haun tarvitsemassa parhaassa mahdollisessa muo-

dossa. 

 

Kuvio 9. Hakutietokannan rakenne. 

Hakutietokannan rakenne on kuvattu ER-kaaviolla (Kuvio 9.). Pohjimmiltaan ha-

ku perustuu opinnon yleisobjektiin (taulu study), jolla on opinnon koodi (STU-

DY) ja opintotyyppi (STYPE). Kieliversioidut nimet tallennetaan tauluun stu-

dy_name, jossa tietokenttinä ovat viiteavainten STUDY ja STYPE lisäksi kieli 

(LANG) ja nimi (STUDY_NAME). 
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Opinnon esiintymät opetussuunnitelmissa kootaan tauluun study_progcurr, jossa 

opinnon viiteavainten lisäksi ovat sarakkeet PROG (ohjelman koodi) ja CURR 

(opetussuunnitelman koodi), jotka määrittävät opetussuunnitelman. Koska haussa 

ei käytetä mitään tietoja opetussuunnitelmista, nämä sarakkeet eivät ole vii-

teavaimia eikä opintohaun tietokannassa ole taulua opetussuunnitelmille. Haku oli 

syytä suunnitella tarkaksi, mutta yksinkertaisimmaksi mahdolliseksi mikä toimii. 

Ylimääräisten taulujen jättäminen pois oli optimaalinen ratkaisu. 

Ajoitusta voidaan ohjelman ensimmäisessä versiossa hakea lukuvuoden tarkkuu-

della. Lukukauden tarkkuus jätettiin myöhempään vaiheeseen, koska Winha-

opintohallintojärjestelmässä ei ole suunnitelmia ja suunnittelupuolella taas oli pe-

riodit merkitty vain koodeilla ilman päivämääriä. Jatkossa Pepin myötä tilanne 

selkiytyy ja kyseinen haku on helpompi toteuttaa. Lukuvuodet koottiin normali-

soinnin periaatteiden mukaisesti omaan tauluunsa, koska niistä luodaan hakusivul-

le valintalista. 

Opinnon esiintymät tiettynä lukuvuotena tallennetaan erilliseen tauluun. Tässä 

kohtaa päädyttiin denormaalilta vaikuttavaan ratkaisuun, jossa myös toteutuksen 

ryhmä sijoitetaan samaan tauluun. Ryhmä on kuitenkin mukana pääavaimessa. 

Tässä taulua kannattaakin ajatella ryhmän kautta. Silloin rakenteen voidaan kui-

tenkin todeta olevan normaalimuodossa. Haussa ei olla kiinnostuneita varsinaises-

ti toteutuksista vaan vain siitä onko hakuehtona annettu ryhmä ja/tai lukuvuosi 

mukana opinnon tiedoissa. Hakutietokanta on suunniteltu nimenomaan tästä nä-

kökulmasta. Taulu study_acadyeargrp sisältää opinnon ryhmän (tai tyhjän ryh-

män, jos opinnon toteutuksilla ei ole lainkaan ryhmiä). Se on siis alkuperäisen da-

tan näkökulmasta koontitaulu. Opinnon viiteavainten lisäksi taulussa on sarake 

ACADYEAR, joka on viiteavain lukuvuoden tauluun acadyear, kenttään 

ACADYEAR. Lisäksi taulussa on sarake GRP, johon tallennetaan ryhmän koodi. 

Taulu ei siis ole toteutusten taulu vaan opintojen lukuvuosikohtaisten toteutus-

ryhmäesiintymien taulu. Jokainen erillinen ryhmän esiintyminen per opinto sama-

na lukuvuotena tallennetaan omana rivinään. Eli taulu kokoaa haun tarvitsemat 

ryhmäesiintymät per opinto ja lukuvuosi, ei per toteutus, kuten ryhmät ovat alku-

peräisessä lähteessä. 
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4.3 Käyttöliittymä eli verkkosivut 

Suunnitteluvaiheessa ei ollut tarvetta määrittää sivujen ulkoasua tarkasti, mutta 

seuraavat periaatteet päätettiin jo alussa: 

 Sivujen tuli olla selkeitä. Esimerkiksi liian leveitä taulukoita tai muita nä-

kymiä tuli välttää. 

 Toisin kuin nykyään usein on tapana, sivuilla pyrittiin käyttämään mahdol-

lisimman yksinkertaista koodia. JavaScriptin käyttö pyrittiin minimoi-

maan, koska kaikki ylimääräiset teknologiat kasvattavat ylläpidettävän 

alustan monimutkaisuutta. Joissain tapauksissa asiakkaan pään dynaami-

suuden hyödyt voivat toki voittaa ylläpidolliset haitat (esimerkiksi luotaes-

sa ihan ohjelman tyyppistä käyttöliittymää, joka ohjaa paikallisia toiminto-

ja, joita ei edes voitaisi suorittaa palvelimen päässä), mutta opetussuunni-

telmat ja opintokuvaukset ovat hyvin pitkälti staattista sisältöä. Arkistoita-

vuudenkin kannalta mahdollisimman puhdas HTML-pohjainen toteutusta-

pa olisi hyvä asia, koska HTML on standardina hitaasti muuttuva. Nyky-

ajan selaimet näyttävät esimerkiksi vanhat 90-luvun sivut edelleen ainakin 

lähes samannäköisinä kuin ne olivat sen ajan selaimilla katsottaessa. Yk-

sinkertaisuudella pyrittiin myös varmistamaan, että ensimmäinen versio 

tehtiin mahdollisimman hyvin. 

 Sivujen palvelimen pään ohjelmistokoodi ei saanut tuottaa sellaista tulos-

tetta, joka muuttuu eri katselukerroilla URL-osoitteen pysyessä samana, 

muuten staattisten tiedostojen rakentaminen ei olisi toiminut. Poikkeukse-

na olivat tietenkin sellaiset sivut, jotka ovat luonteeltaankin muuttuvia eli 

käytännössä opintohaku. 

 HTML-koodin ja käytettävien HTML-elementtien piti olla mahdollisim-

man standardeja ratkaisuja. Esimerkiksi listamaisille luetteloille käytettiin 

HTML:n listaa UL (niin sanottu järjestämätön lista) ja listan jäsenille LI. 

Taulukoille käytettiin TABLE-elementtiä. HTML-dokumenttityyppinä tuli 

käyttää <!DOCTYPE html> eli HTML-version 5 mukaista DOCTYPE-

määritystä. 
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 Mobiililaitteiden toimivuus piti ottaa vähintäänkin huomioon niin, että oh-

jelmistoa voitiin kehittää mobiiliystävälliseksi. 

 Ulkoasua piti voida muokata tyylien osalta, mikä käytännössä tarkoitti, et-

tä CSS-määrityksiä täytyi olla mahdollista muokata asetuksissa tai erilli-

sessä CSS-tiedostossa. Ulkoasurakenteen osalta riitti, että lähdekoodin 

muokkaus oli tarvittaessa mahdollista ilman, että seassa oli muutakin toi-

minnallisuutta. (MVC-hierarkian näkymäkerros toteutti tämän vaatimuk-

sen.) 

Sivujen rakennetta ja ulkoasua suunniteltiin karkealla tasolla seuraavasti. Tar-

kempi määrittely esitettävistä tiedoista tehtiin edellisessä pääluvussa. 

 Koulutusten listaus: pääotsikkoina tutkintojen tai koulutusten taso, ala-

otsikkoina tutkintojen yleisnimikkeet (joista näkyy koulutusalat), sisäl-

tönä listat. 

 Koulutuksen sivu: pääotsikkona koulutuksen nimi ja mahdollisesti 

koodi, sivun yläosassa perustietoa, esimerkiksi tutkinto ja kieli, sivun 

alaosassa lista opetussuunnitelmista. 

 Opetussuunnitelman sivu: pääotsikkona koulutuksen nimi ja opetus-

suunnitelman koodi, sivun yläosassa perustietoa taulukkomaisesti (ot-

sikko vasemmalla ja kyseinen tieto oikealla), perustietojen jälkeen 

opetussuunnitelman taulukko. 

 Opinnon sivu: Saman tyyppinen päärakenne kuin aiemmissakin koh-

dissa. Ensin otsikkona opinnon nimi, sitten perustiedot taulukkona ja 

lopuksi kuvaukset. Kuvauksissa aina otsikko ja sen jälkeen tekstikap-

paleina kuvauksen sisältö. Opinnon muokkausnäkymä on muuten sa-

manlainen kuin katselunäkymäkin, mutta muokattavat tiedot ovat lo-

makekenttiä. 

 Opintohaku: Hakuehdot ylimpänä samaan tyyliin kuin perustiedot 

muilla sivuilla, mutta tietojen sijaan tietysti lomakekenttiä. Syötetyt 

hakuehdot tuli esitäyttää seuraavilla sivulatauksilla valmiiksi, jotta 

nähtiin millä ehdoilla haku oli suoritettu sekä mahdollistettiin helppo 

hakuehtojen uudelleenmuokkaus. Hakutulokset tulostetaan lomakkeen 
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alle listana tai taulukkona. Tarkempi ulkoasu jätettiin päätettäväksi to-

teutusvaiheeseen. 

4.4 Muut käyttöliittymät 

Varsinaisten loppukäyttäjien verkkosivujen lisäksi ohjelman ylläpitäjä voi muoka-

ta ohjelman asetuksia sekä käynnistää erilaisia ajoja, kuten hakutietokannan tai 

staattisten tiedostojen rakentamisen. 

Asetusten muokkaus tapahtuu asetustiedostoja muokkaamalla. Suunnitteluvai-

heessa ei otettu tarkasti kantaa siihen millaisia asetustiedostot ovat, mutta pääperi-

aate oli, että asetusten muokkauksen piti olla selkeää. Vaasan ammattikorkeakou-

lun Tietojärjestelmäpalveluissa oli yhteinen näkemys siitä, että esimerkiksi XML-

formaatti soveltuu huonosti ihmisen muokkaamaksi konfiguraatioksi. Asetusten 

tulisi olla mahdollisimman paljon tekstimuotoista dataa, jota ylläpitäjän on helppo 

lukea ja muokata. 

OPSWeb antoi käynnistää ajoja selaimella. Tätä uusi ohjelmisto ei saanut tehdä 

vaan ajojen hallinnan piti olla täysin paikallista. Etähallintaa ei tarvittu, koska sitä 

voidaan tehdä tarvittaessa SSH-yhteydellä (etäkomentoriviyhteydellä turvallisella 

Secure Shell -protokollalla). Tarpeettomuuden lisäksi avoimesta hallinnasta oli 

myös käytännön haittaa, koska webin yleisten hakukoneiden robotit kävivät jos-

kus läpi hallinnan linkkejä niin, että ajo meni pois päältä. Avoin etähallinta olisi 

myös mahdollinen tietoturvariski. Ajojen käynnistäminen tuli siis onnistua ko-

mentoriviltä tai esimerkiksi cronin toimesta, eli käyttöliittymänä ajoille oli ko-

mentorivi, jolle voitiin syöttää esimerkiksi komento ”php build-search.db.php”. 
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5 TOTEUTUS 

Ohjelmistossa lähes kaikki toteutettiin olio-ohjelmoinnin periaatteella. Jopa ase-

tukset ja lokalisointi (kieliversiointi ym. kielen tai alueen mukainen esittäminen) 

toimivat luokkien avulla. Ohjelmiston luokkien MVC-tyyppiseksi hakemistora-

kenteeksi muodostui seuraava: 

 ops 

o Backends 

o Configuration 

 Backends 

 Controllers 

 Models 

 Views 

o Controllers 

o Locales 

o Models 

o Views 

Jokainen hakemisto on oma PHP:n nimiavaruus, joka on hierarkiassa edellisen 

tason alla. Esimerkiksi ops/Configuration/Controllers/RequestHandler.php alkaa 

seuraavasti (Koodi 13.): 

namespace ops\Configuration\Controllers; 

Koodi 13. Nimiavaruuden määrittäminen (Configuration\Controllers). 

Tämän luvun koodiesimerkeissä esiintyy useasti kolme pistettä “…”. Tällä ilmais-

taan, että kyseisessä kohdassa on ohjelmakoodia, josta emme ole esimerkin ta-

pauksessa kiinnostuneita. 

Vakioina ja staattisina metodeina (koska vakioiden array-tuki vaatii PHP 5.6:n ja 

käytössä oli 5.4) määritellyille asetuksille valittiin ratkaisu, jossa jokainen luokka 

on itsenäinen. Tällä haettiin mahdollisimman pitkälle vietyä tietoturvaa ja modu-

laarisuutta. Asetuksissa on sallittua viitata toisiin asetuksiin (Koodi 14.). 
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use ops\Configuration\Localization; 

 

... 

 

    final static function langs() 

    { 

        return Localization::langs(); 

    } 

Koodi 14. Toisen asetusluokan (Localization) käyttö asetuksissa. 

Yleinen toimintaperiaate noudatti suunnitelmaa. Ei ole tietenkään mielekästä käy-

dä kaikkea koodia tässä läpi. Esittelemme olennaisimpia osia, jotka auttavat ym-

märtämään ohjelmiston rakennetta ja toimintoja. Myöskään kaikkia toimintoja ei 

käydä läpi, koska se olisi liian yksityiskohtaista ja heikentäisi yleisen toiminnalli-

suuden hahmottamista. Ohjelmiston nykyisessä versiossa on 15 298 riviä PHP-

koodia. (Tulos saatiin ajamalla ops-hakemistossa komento ”find . -name ’*.php’ | 

xargs wc –l”.) 

Osa toimintojen esittelyistä on jätetty seuraavaan lukuun. Tässä luvussa on kui-

tenkin esitelty kaikki nykyisen version toimintaan ja rakenteeseen olennaisesti liit-

tyvät toiminnot. 

5.1 Backends 

Luokka Winha hakee tiedot Winhasta SQL-luokan avulla. Winha-luokan alun 

koodiotteesta (Koodi 15.) havaitaan, että yhteys Winhan tietokantaan luodaan 

staattiseen muuttujaan. Näin saatiin ohjelma käyttämään yhtä yhteyttä vaikka 

Winha-luokasta on ohjelman suorituksen aikana joissain tilanteissa käytössä usei-

takin olioita. Esimerkiksi haettaessa opinnon tietoihin henkilön tiedot, kuten nimi, 

luodaan Models\StudyCourses-luokassa Models\Person-olio, jolla on oma Winha-

olio. 

<?php 

 

namespace ops\Backends; 

 

use ops\Configuration\Backends\Winha as Conf; 

 

class Winha implements RegistryInterface { 

 

    ... 

 

    function __construct() 
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    { 

        static $sql = null; 

        if (!$sql) $sql = new SQL(Conf::DNS, 

                                  Conf::USERNAME, Conf::PASSWORD); 

        $this->sql = $sql; 

        ... 

    } 

 

... 

Koodi 15. Winhan tietokantayhteyden luonti Backends\SQL-luokan avulla. 

SQL-luokka (Koodi 16.) yhdistää ja hakee tiedot tietokannasta käyttämällä 

PDO:ta. Luokka tarjoaa kolme erilaista valmista hakumetodia: 

1. select suorittaa SELECT-kyselyn ja palauttaa rivit. 

2. sSelect suorittaa yksirivisen SELECT-kyselyn ja palauttaa rivin datan. 

3. exists suorittaa SELECT EXISTS -tarkistuskyselyn ja palauttaa toden tai 

epätoden, mikä parantaa suorituskykyä, koska itse dataa ei kopioida. 

Palautettavalle datalle käytetään array- tai boolean-tyyppiä. SQL-luokka yleistää 

näin tietokannan käytön, koska toteutustapa PDO ei näy asiakaskoodille ja palau-

tettava data on yleisessä muodossa. 

<?php 

 

namespace ops\Backends; 

 

use PDO; 

use PDOException; 

 

class SQL { 

 

    private $dbh = null; 

 

    function __construct($dns, $username = null, $password = null, 

                                                  $options = array()) 

    { 

        try { 

            $this->dbh = new PDO($dns, $username, $password, $options); 

            $this->dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 

                                     PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

 

... 

 

    function select($columns, $tables, $condition = null, 

        $values = null, $order = null, $group = null, $exists = false) 

    { 

        static $sths = array(); 

        try { 

            $query = 'SELECT '; 

            $query .= $columns . ' FROM ' . $tables; 

            if ($condition) $query .= ' WHERE ' . $condition; 

            if ($group) $query .= ' GROUP BY ' . $group; 
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            if ($order) $query .= ' ORDER BY ' . $order; 

            if ($exists) $query = 'SELECT EXISTS (' . $query . ')'; 

            if (!isset($sths[$query])) 

                $sths[$query] = $this->dbh->prepare($query); 

            $sth = $sths[$query]; 

            if ($values !== null) { 

                if (!is_array($values)) $values = array($values); 

                $sth->execute($values); 

            } 

            else $sth->execute(); 

            $result = $sth->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

            if ($exists && $result) 

                foreach ($result[0] as $exists) return $exists; 

            return $result; 

        } catch (PDOException $e) { 

            trigger_error(get_class($this) . ' select failed: ' . 

                          $e->getMessage(), E_USER_ERROR); 

        } 

    } 

 

... 

Koodi 16. Luokka Backends\SQL. 

Winha-luokka toteuttaa kaikki RegistryInterface-rajapintaluokan määrittämät me-

todit. Sisäisesti luokka hakee datan ensisijaisesti Winhan raporttitauluista, jotka 

ovat Winhan suosittelema tapa lukea dataa ulkoiseen järjestelmään. Raporttitaulut 

tarjoavat dataa jonkin verran kootummassa muodossa kuin Winhan sisäisesti käyt-

tämät taulut. Raporttitaulut osoittautuivat kuitenkin aika hankalaksi ratkaisuksi, 

koska tiedot ovat niissä vain yhdellä kielellä, Vaasan ammattikorkeakoulun ta-

pauksessa suomeksi. Niinpä Winha-luokka kuitenkin hakee kielikäännöksiä oh-

jelman varsinaisista tauluista. Lopputulos näyttää seuraavan esimerkin mukaiselta 

(Koodi 17.). 

    function getCurricula($kohj, $excludeEmpty = true, 

                              $excludeArchived = false) 

    { 

        if ($excludeArchived) $curricula = $this->sql->select('*', 

            'R_OPS', 'KOHJ=? AND ARKISTO!=?', array($kohj, 'K'), 

            'ALKUPVM DESC, OPS'); 

        else $curricula = $this->sql->select('*', 'R_OPS', 'KOHJ=?', 

            $kohj, 'ALKUPVM DESC, OPS'); 

        foreach ($curricula as $i => $curriculum) { 

            if ($curriculum['KIELI']) { 

                $this->setKieli($curriculum['KIELI']); 

                $curricula[$i]['KIELI'] = $this->getLang( 

                                          $curriculum['KIELI']); 

            } 

            $curricula[$i]['LAAJ'] = $this->formatLaaj( 

                                     $curriculum['LAAJ']); 

            if ($this->kieli != Conf::R_KIELI) { 

                if ($kesto = $this->getKesto($curriculum['KOHJ'], 

                                             $curriculum['OPS'])) { 

                    $curricula[$i]['KESTO'] = $kesto; 
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                } 

                if ($laajyks = $this->getArvo('LAAJYKS', 

                               $curriculum['LAAJYKS'])) { 

                    if ($laajyks = $this->getArvoOma('LAAJYKS', 

                        $laajyks)) $curricula[$i]['LAAJYKS'] = $laajyks; 

                } 

                if ($koulutus_txt = $this->getNimi('KOULUTUS', 

                                    $curriculum['KOULUTUS'])) { 

                    $curricula[$i]['KOULUTUS_TXT'] = $koulutus_txt; 

                } 

                if (!empty($curricula[$i]['KIELI'])) 

                    $curricula[$i]['KIELI_TXT'] = $this->getLangName( 

                                              $curricula[$i]['KIELI']); 

                if ($opmuoto_txt = $this->getNimi('OPMUOTO', 

                                   $curriculum['OPMUOTO'])) { 

                    $curricula[$i]['OPMUOTO_TXT'] = $opmuoto_txt; 

                } 

                if ($pohko_txt = $this->getPohkoNimi( 

                                 $curriculum['POHKO'])) { 

                    $curricula[$i]['POHKO_TXT'] = $pohko_txt; 

                } 

            } 

            if (!empty($curricula[$i]['OPMUOTO_TXT'])) 

                $curricula[$i]['OPMUOTO_TXT'] = 

                             trim($curricula[$i]['OPMUOTO_TXT']); 

            $curricula[$i]['TEKSTI'] = $this->getTeksti( 

                $curriculum['SELITE'], $curriculum['KIELI']); 

            if ($excludeEmpty) { 

                if (!$this->sql->exists('OPINTO', 'R_OPSIN_OPINTO', 

                    'KOHJ=? AND OPS=?', array($kohj, 

                    $curriculum['OPS']))) unset($curricula[$i]); 

            } 

        } 

        return $this->convert($curricula); 

    } 

Koodi 17. Luokan Backends\Winha metodi getCurricula. 

Esimerkkinä on ohjelman opetussuunnitelmat palauttava metodi getCurricula. Oh-

jelmakoodi hakee kielikäännökset (esimerkiksi opetusmuodon nimi metodilla 

getNimi) aina, kun käytössä oleva kieli on muu kuin raporttitaulujen kieli. Esi-

merkistä näkyy hyvin kuinka itse datan haku on vain yksinkertainen SQL-kysely, 

mutta kielikäännökset tekevätkin ohjelmasta paljon monimutkaisemman. Koodis-

ta nähdään myös esimerkki SQL-luokan exists-metodin käytöstä kohdassa, mikä 

poistaa tuloksista opetussuunnitelman, joka on tyhjä eli jolla ei ole opintoja. 

Viimeinen kutsu convert muuntaa Winhan sarakenimet ohjelman käyttämiin ni-

miin ja poistaa muut sarakkeet. Näin tehtiin, jotta kenttien nimet voitiin hallinnoi-

da yhdessä paikassa asetuksissa. Seuraava koodiote (Koodi 18.) näyttää Winha-

luokan asetuksissa määritetyt käännökset Winhan nimestä ohjelman käyttämään 

nimeen. 
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        // Only these columns are returned 

        return array( 

            'KIELI'        => 'LANG', 

            'KIELI_TXT'    => 'LANG_TXT', 

            'KOALA'        => 'IND', 

            'KOALA_TXT'    => 'IND_TXT', 

            'KOLOHKO'      => 'SEC', 

            'KOLOHKO_TXT'  => 'SEC_TXT', 

            'TUTKI'        => 'DEGR', 

            'TUTKI_NIMIKE' => 'DEGR_TITLE', 

            'TUTKI_TXT'    => 'DEGR_TXT', 

            'ORG'          => 'UNIT', 

            'ORG_NIMI'     => 'UNIT_NAME', 

            'HLO'          => 'USER', 

            'SNIMI'        => 'LASTNAME', 

            'KNIMI'        => 'FIRSTNAME', 

            'HLO_VAST'     => 'USER_HEAD', 

            'KOUL_LUOKITUS'=> 'EDUC', 

            'KOHJ'         => 'PROG', 

            'KOHJ_NIMI'    => 'PROG_NAME', 

            'POHKO'        => 'PREVEDU', 

            'POHKO_TXT'    => 'PREVEDU_TXT', 

            'KOULUTUS'     => 'EDU', 

            'KOULUTUS_TXT' => 'EDU_TXT', 

            'OPS'          => 'CURR', 

            'ALKUPVM'      => 'STARTDATE', 

            'KESTO'        => 'DUR_TXT', 

            'LAAJ'         => 'CR', 

            'LAAJYKS'      => 'CRUNIT', 

            'OPMUOTO'      => 'FORMOT', 

            'OPMUOTO_TXT'  => 'FORMOT_TXT', 

            'TEKSTI'       => 'EXPL_TXT', 

            'OPITYYP'      => 'STYPE', 

            'OPITYYP_TXT'  => 'STYPE_TXT', 

            'OPINTO'       => 'STUDY', 

            'OPINTO_NIMI'  => 'STUDY_NAME', 

            'PAKOL'        => 'REQTYPE', 

            'PAKOL_TXT'    => 'REQTYPE_TXT', 

            'OPTYYP'       => 'STUDYTYPE', 

            'OPTYYP_TXT'   => 'STUDYTYPE_TXT', 

            'OPVUOSI'      => 'YEAROS', 

            'OPJAKSO'      => 'PERIOD', 

            'OPINTO_ISA'   => 'STUDY_PARENT', 

            'TOTEUTUS'     => 'COURSE', 

            'LOPPUPVM'     => 'ENDDATE', 

            'ILMPVM'       => 'ENROLSDATE', 

            'VIIMPVM'      => 'ENROLEDATE', 

            'RYHMA'        => 'GRP', 

        ); 

Koodi 18. Winhan tietokentät asetuksissa. 

Opetussuunnitelman opintojen haku rajapintaan kuuluvassa julkisessa metodissa 

getProgCurrStudies toteutettiin kutsumalla erikseen luotua yksityistä metodia se-

lectStudies. Metodissa tehdään SQL-luokan olion avulla haku, jonka tulos käy-

dään läpi foreach-silmukalla. Silmukassa opinnon tiedot muotoillaan ja täydenne-

tään (esimerkiksi hakemalla oikeankieliset tiedot). Valmis opinnon array lisätään 

palautettavaan array-muuttujaan. Tämän jälkeen haetaan mahdolliset opinnon lap-
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set eli opetussuunnitelman taulukossa alemman tason opinnot ja lisätään nekin 

palautettavaan array-muuttujaan. Lapsien haku tapahtuu kutsumalla metodia itse-

ään määrittämällä isäparametrien $opinto_isa ja $opityyp_isa arvoiksi juuri käsi-

tellyn opinnon avaintiedot eli koodi ja rakennetyypin koodi. (Rakennetyyppi on 

Winhan tapauksessa joko tutkinnon rakenne, opintokokonaisuus, opintojakso tai 

opintojakson osa.) Ensimmäisessä getProgCurrStudies-metodilta tulevassa kutsus-

sa on vain kaksi ensimmäistä parametriä, joten käsittely alkaa aina opetussuunni-

telmataulukon pääotsikkoina toimivista opinnoista, joiden isätietokentät ovat tyh-

jiä. Seuraava ote selectStudies-metodista (Koodi 19.) havainnollistaa metodin 

yleisen toimintaperiaatteen ja itsensä kutsumisen. Otteesta on poistettu SQL-haku 

ja muu logiikka. Metodin saaman $indent-parametrin arvo lisätään aina käsittelys-

sä olevaan opintoon (eli array-muotoiseen muuttujaan $study, avaimella IN-

DENT). Esimerkissä näkyy kuinka jokainen syvemmän tason kutsu kasvattaa ar-

voa yhdellä. 

    private function selectStudies($kohj, $ops, $opinto_isa = null, 

                                   $opityyp_isa = null, $indent = 0) 

    { 

        $studies = array(); 

... 

        foreach ($result as $study) { 

... 

            $studies[] = $study; 

            if ($subresult = $this->selectStudies($kohj, $ops, 

                $study['OPINTO'], $study['OPITYYP'], $indent+1)) { 

                foreach ($subresult as $substudy) 

                    $studies[] = $substudy; 

            } 

        } 

        return $studies; 

    } 

Koodi 19. Luokan Backends\Winha metodi selectStudies. 

Haastavimpia yksityiskohtia Winha-luokassa oli tutkintotietojen haku. Vaasan 

ammattikorkeakoulun Winhaan ei ollut syötetty kaikkien tutkintojen kaikkia kie-

likäännöksiä ja taivutuksia eikä kaikki ohjelmat käyttäneet lopullista tutkintoa 

vastaavia tilastokeskuksen koulutusluokituskoodeja. Winhassa taivutus on erilai-

nen versio samasta asiasta. Tutkintojen tapauksessa ohjelman haluttiin käyttävän 

yleisiä tutkintonimikkeitä, joissa ei ole mukana koulutusalaa. Eli esimerkiksi 

Energiatekniikan koulutuksen tapauksessa haluttu arvo tutkintonimikkeelle oli 

”Insinööri (AMK)” eikä ”Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka”. Oi-
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kea arvo oli yleensä tarjolla taivutuksena 2, mutta joistain tutkinnoista se puuttui. 

Ongelmia aiheutti myös tilanne, jossa opetussuunnitelman suorittaneiden mahdol-

lisia tutkintonimikkeitä oli useita erilaisia. Tällainen tilanne oli esimerkiksi ylem-

män ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmassa Sosiaali- ja terveysalan kehittämi-

nen ja johtaminen. Ratkaisuksi kehitettiin monimutkainen koodi, joka kokeilee 

aina seuraavaa tapaa, jos edellinen ei tuottanut tulosta. Ratkaisu on niin monimut-

kainen, ettei ole järkevää esittää sitä tässä. Kyse on yksityiskohdasta, joka ei ole 

olennainen kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta. 

Backends-nimiavaruuden luokkia on yhteensä 61 kappaletta, mutta maininnan an-

saitsevat jo esiteltyjen lisäksi FileSystem, Reg, CSVCourses ja Search. Esitte-

lemme ne seuraavaksi. 

FileSystem-luokka toteuttaa WritableFSInterface-rajapintaluokan metodit ja toi-

mii käytännössä Models\StudyCourses-luokan käsittelemien opintokuvausten tal-

lennusrajapintana. Eli FSInterfacen toteuttava luokka lukee ja sen perivän Writab-

leFSInterfacen toteuttava luokka kirjoittaa tiedostomaisen/polkumaisen datan, ja 

FileSystem on toteuttava luokka, joka käyttää toteutukseensa tiedostojärjestelmää. 

FileSystem-luokan toimintoja ei ole syytä käydä tässä läpi tarkasti vaan toteam-

me, että luokka sisältää tyypillisiä tiedostoja ja hakemistoja käsitteleviä toiminto-

ja. Rajapintaluokkien suunnitelmasta nähdään metodit, joita kutsuva koodi käyt-

tää. Varsinaisen toteutustavan yleistämisen lisäksi metodit yksinkertaistavat ope-

raatioita jonkin verran. Esimerkiksi tallennettaessa FileSystem luo polkuun kuu-

luvat hakemistot automaattisesti. 

Reg-luokka on rekursiivinen regular expression -toteutus. Ohjelmiston eri osissa 

on tarve tarkistaa PHP:n preg_match-funktiolla vastaako merkkijono hakuehtoa, 

mutta tehdä se rekursiivisesti arrayn jokaiselle jäsenelle. Tätä varten kehitettiin 

ratkaisuksi tämä luokka Reg, jonka ansiosta pystytään toteuttamaan SQL-

tietokantojen LIKE-syntaksin käyttötapaus myös muiden datalähteiden kanssa. 

Reg-luokan ansiosta ohjelmisto ei ole riippuvainen SQL-tietokannoista. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa, että haut toimivat myös Excel-tiedostoista peräisin olevaan 
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tuntisuunnitteludataan sekä tulevaisuudessa tarvittaessa web service -lähteisiin, 

esimerkiksi Peppi-opintohallintojärjestelmään. 

Reg-luokan sisäinen toteutus ei ole kokonaisuuden kannalta kiinnostava, joten 

seuraavana on esimerkki luokan käytöstä (Koodi 20.). Esimerkki on peräisin 

CVSCourses-luokan koodista. Regin metodia match käytetään tässä vertaamaan 

jokaista ryhmää hakuehdoksi annettuun ryhmäkoodiin. 

$reg = new Reg($group); 

$courses = array(); 

foreach ($cache_courses as $course) { 

    if (isset($course['groups']) && $reg->match($course['groups'])) 

        $courses[] = $course; 

} 

return $courses; 

Koodi 20. Luokan Backends\Reg käyttö luokassa Backends\CVSCourses. 

CSVCourses-luokka on toteutus PlanInterface-rajapinnasta eli tarjoaa ohjelmalle 

tuntisuunnitelmatietoa. Suunnitelmarajapinta on tehty ajatuksella, että tietoa voi-

daan hakea erilaisista lähteistä. Vaasan ammattikorkeakoulussa oli toteutushetkel-

lä käytössä toimintamalli, jossa tuntisuunnitelmat rakennetaan Excel-tiedostoihin 

(yksi per toimiala per lukuvuosi). Suunnitelmadata ajetaan aikanaan Winhaan, 

mutta vasta siinä vaiheessa, kun opintojaksojen toteutukset ovat jo toteutumassa 

eli ajo tapahtuu myöhemmin kuin mikä on julkaisun kannalta optimaalista. Haki-

joille, vaihto-opiskelijoille ja omille opiskelijoille halutaan ihannetilanteessa jul-

kaista jo suunnitteluvaiheen tiedot toteutuvista opintojaksoista. Niinpä ohjelmaan 

toteutettiin CSV (Comma-Separated Values) -muotoisen suunnitelmadatan lukeva 

komponentti. Excel-tiedostot haetaan verkkojaosta ja muunnetaan CSV-muotoon 

ohjelman ulkopuolisella ratkaisulla, joka kehitettiin myös tämän projektin yhtey-

dessä. Ulkopuolisella tarkoitetaan, että kyseinen ohjelma suoritetaan erikseen 

omana ajonaan. 

Search-luokka toimii paikallisen hakutietokannan matalan tason toteuttajana. 

Luokka perii AbstractSQLite-luokan eli kuten nimestä voidaan päätellä, tietokan-

tana käytetään SQLiteä. AbstractSQLite päädyttiin toteuttamaan itsenäisenä. 

SQL-luokkaa ei käytetty, koska PDO:ta haluttiin hyödyntää eikä piilottaa kuten 

SQL-luokka tekee. AbstractSQLiten ansiosta Search-luokan koodista muodostui 



61 

 

erittäin selkeää. Luokassa on vain 98 koodiriviä, mukaan laskettuna selkeyttävät 

tyhjät rivit. Esimerkkinä selkeydestä voidaan tarkastella opinnon hakutietokantaan 

lisäävää insertStudy-metodia (Koodi 21.), joka on erittäin yksinkertainen. 

    public function insertStudy($study, $stype) 

    { 

        return $this->execute($this->sh, [$study, $stype]); 

    } 

Koodi 21. Luokan Backends\Search metodi insertStudy. 

Esimerkistä nähdään käytännössä PDO:n suoran käytön hyöty: PDOStatement-

tyypin kahva (handle) $this->sh on asetettu jo aiemmin, joten metodissa ei tarvitse 

käsitellä lainkaan SQL:ää. Valmisteltu komento vain suoritetaan annetuilla arvoil-

la. Kahvan luonti tapahtui seuraavasti (Koodi 22.): 

$this->sh = $this->prepare(Conf::INSERT_STUDY_SQL); 

Koodi 22. PDOStatement-kahvan $this->sh luonti luokassa Backends\Search. 

Erityisen kiinnostavaa ratkaisussa on, että SQL-lauseet määritellään kokonaan 

asetusten puolella. Tämä selkeytti koodia huomattavasti ja paransi koodia myös 

arkkitehtuurillisesti: asetukset määrittävät tietokannan tarkan käytön ohjelmakoo-

din keskittyessä tarvittavaan toiminnallisuuteen. 

Ratkaisun ansiosta search eli varsinaisen tietokantaa käyttävän haun suorittava 

metodi pystyy käsittelemään hakuehtoja niin yksinkertaisesti, että jokainen ha-

kuehto vaatii vain yhden koodirivin. Esimerkkinä tarkastelemme opinnon nimen 

käsittelyä (Koodi 23.), mikä on tässä kuitenkin rivitetty kapeamman tilan vuoksi: 

if ($study_name !== null) { 

    $expr[] = Conf::SELECT_STUDIES_SQL_EXPR_STUDY_NAME; 

    $in[] = $study_name; 

} 

Koodi 23. Opinnon nimen käsittely metodissa Backends\Search::search. 

Metodin saadessa parametrin $study_name, koodi lisää sen tarvitseman asetuksis-

sa määritetyn SQL:n ja parametrin arvon niille varattuihin array-muuttujiin. Myö-

hemmin koodi suorittaa haun muuttujien arvojen mukaisesti, mikä noudattaa sa-

maa yksinkertaista periaatetta kuin aiemmin esitetty insertStudy-metodin ja sen 



62 

 

käyttämän kahvan esimerkki. Lopuksi tapahtuva tulosten lukeminenkin vaatii vain 

yhden fetchAll-kutsun. 

    const CREATE_SQL = <<<EOD 

CREATE TABLE acadyear ( 

    ACADYEAR TEXT NOT NULL PRIMARY KEY ON CONFLICT ROLLBACK 

); 

 

CREATE TABLE study ( 

    STUDY TEXT NOT NULL, 

    STYPE TEXT NOT NULL, 

    PRIMARY KEY(STUDY,STYPE) ON CONFLICT ROLLBACK 

); 

 

CREATE TABLE study_name ( 

    STUDY TEXT NOT NULL, 

    STYPE TEXT NOT NULL, 

    LANG TEXT NOT NULL, 

    STUDY_NAME TEXT NOT NULL, 

    PRIMARY KEY(STUDY,STYPE,LANG) ON CONFLICT ROLLBACK, 

    FOREIGN KEY(STUDY,STYPE) REFERENCES study(STUDY,STYPE) 

); 

CREATE INDEX study_name_idx ON study_name(STUDY_NAME); 

 

CREATE TABLE study_progcurr ( 

    STUDY TEXT NOT NULL, 

    STYPE TEXT NOT NULL, 

    PROG TEXT NOT NULL, 

    CURR TEXT NOT NULL, 

    PRIMARY KEY(STUDY,STYPE,PROG,CURR) ON CONFLICT ROLLBACK, 

    FOREIGN KEY(STUDY,STYPE) REFERENCES study(STUDY,STYPE) 

); 

 

CREATE TABLE study_acadyeargrp ( 

    STUDY TEXT NOT NULL, 

    STYPE TEXT NOT NULL, 

    ACADYEAR TEXT NOT NULL REFERENCES acadyear, 

    GRP TEXT NOT NULL, 

    PRIMARY KEY(STUDY,STYPE,ACADYEAR,GRP) ON CONFLICT ROLLBACK, 

    FOREIGN KEY(STUDY,STYPE) REFERENCES study(STUDY,STYPE) 

); 

 

EOD; 

Koodi 24. Hakutietokannan luovat SQL-lauseet asetuksissa. 

Tietokannan luovat SQL-lauseet määritellään asetuksissa eli luokassa Configura-

tion\Backends\Search (Koodi 24.). Tiedon eheyden varmistavat viiteavaimet sekä 

transaktion peruuttaminen tilanteissa, missä viite-eheyttä yritetään rikkoa. 

5.2 Models 

Selkeyden vuoksi suunnitelmassa esiintyvän ObjectModelin sijaan Models-

nimiavaruuteen luotiin erilliset luokat: Programmes, ProgrammeCurricula, Curri-

culumStudies, StudyCourses ja Person. Näissä luokissa perustiedot palauttaa me-



63 

 

todi get ja lapset (objektit, joiden ylemmän tason objekti on kyseinen perustietojen 

objekti) metodi getList. Muita ModelInterfacen toteuttavia luokkia ovat paikalli-

sen hakutietokannan rakentamisessa tarvittavat tiedot tarjoava SearchDatabaseDa-

ta sekä staattisten tiedostojen rakentamisessa tarvittavat taustatiedot tarjoava Sta-

ticFilesData. Lisäksi luokka Search toteutti ModelInterfacen tässä ensimmäisessä 

ohjelmistoversiossa, koska luokka tarjosi sekä suoran haun että haun paikallista 

tietokantaa käyttäen. Luokan jakoa kahdeksi eri luokaksi kannattaa kuitenkin tu-

levaisuudessa harkita, koska toiminnallisuus on selvästi jaettavissa kahtia. Mode-

lInterfacen toteuttavat luokat perivät kaikki AbstractModel-luokan, jossa on 41 eri 

metodia. Tämä ratkaisu mahdollistaa koodin jakamisen kaikkien luokkien kesken 

ilman toistoa. AbstractModel sisältää metodit, joilla esimerkiksi 

 alustetaan eri rajapintojen toteutukset asetusten mukaan eli esimerkiksi 

asetetaan RegistryInterface-rajapinnan toteutuksen olio muuttujaan 

$this->registry 

 hallitaan välimuistia niin, että toistuvat metodikutsut samoilla argumenteil-

la ohittavat datahaut ja palauttavat suoraan edellisen tuloksen 

 haetaan kieliasetuksia 

 selvitetään erilaisia aikaan perustuvia arvoja, kuten nykyinen tai seuraava 

lukuvuosi 

 tehdään erilaisia muunnoksia, kuten keston muuntaminen tekstistä raken-

teiseen muotoon, jossa on erikseen vuodet, kuukaudet jne. 

 korjataan dataa valmiiseen muotoon (esimerkiksi muunnetaan opintohal-

lintojärjestelmästä tullut arvo julkaisussa käytettyyn arvoon) 

 käytetään auttavia luokkia, kuten Backends\Reg. 

Luokka StaticFiles ei ole ModelInterfacen toteuttava, koska se ei itse hae mitään 

alkuperäistä dataa. StaticFiles sisältää toiminnot, jotka suorittavat ohjelman ja tal-

lentavat sitten tulokset tiedostoiksi. Suoritus tapahtuu Control-

lers\RequestHandler-luokan olion avulla. StaticFiles sisältää myös toiminnot, joi-

den avulla pieni palvelinprosessi pystyy päivittämään rakennetut staattiset tiedos-

tot viiveettä silloin, kun julkaistuja tietoja muokataan tämän ohjelmiston päässä 

(opintohallintojärjestelmän tai muun ulkoisen järjestelmän sijaan). Toki jatkossa 
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myös ulkoisessa lähteessä tapahtuva muutos voi aktivoida saman päivityksen, jos 

tähän julkaisuohjelmistoon lisätään rajapinta sitä varten. Tässä ensimmäisessä 

versiossa on kuitenkin käytännössä vain yksi toiminto, joka käynnistää staattisten 

tiedostojen täsmäpäivityksen. Opintokuvausta muokattaessa muuttuneiden opinto-

jen staattiset tiedostot rakennetaan pienpalvelinprosessin ansiosta saman tien uu-

destaan ilman viivettä. Tämä tapahtuu niin nopeasti, että muuttuneet tiedot näky-

vät heti tallennuksen painalluksen jälkeen myös staattista tiedostoa käytettäessä. 

Päivityksen hoitava prosessi ajaa kontrolleria, joka käyttää StaticFiles-luokkaa, 

joten on hyvä asia, ettei luokka peri AbstractModel-luokkaa vaan on aika pieni 

luokka muistinkäytöltään, PHP kun on perinteisesti vuotanut jonkin verran muis-

tia. Tässä vaiheessa, kun ohjelman käytöstä on kokemusta muutaman viikon ajal-

ta, vaikuttaa siltä, ettei prosessi vuoda muistia: esimerkiksi puolitoista viikkoa 

ajossa olleen prosessin muistinkäyttöprosentti on 0,0. 

Dataa hakevien luokkien toimintaperiaate noudattaa suunniteltua. Suurin osa luo-

kista hakee get- ja getList-metodeissaan datan Backends-nimiavauuden olioilta ja 

lähinnä korjailee ja muokkailee dataa. On kuitenkin tapauksia, joissa haetaan use-

ampi datasetti ja sitten yhdistellään ne. Opinnon luokka StudyCourses toimii näin 

get-metodissaan silloin, kun kyseessä on yleinen opinto eikä opetussuunnitelman 

opinto. Yleisen opinnon tapauksessa StudyCourses hakee ensin kaikki opetus-

suunnitelmien opinnot (sen mukaan missä opetussuunnitelmissa opinto esiintyy, 

mihin käytetään kutsua $this->registry->getStudyProgsAndCurrs). Palautettujen 

array-muuttujien datat yhdistetään yhdeksi arrayksi, jossa on vain poikkeavat ar-

vot. Lisäksi StudyCourses-luokan getList-metodi yhdistelee suunnittelulähteen ja 

opintohallintojärjestelmän toteutukset silloin, kun ne ovat samoja. 

Esimerkkinä ModelInterface-rajapintaluokan määritykset toteuttavasta luokasta 

toimikoon ProgrammeCurricula, josta tarkastelemme ensiksi metodia get (Koodi 

25.). Yleinen toimintaperiaate ModelInterfacen toteuttavissa luokissa on suorittaa 

tarvittavan datan haku eri datalähteistä, kuten seuraavassa esimerkissä rekisteristä 

(joka on käytännössä yleensä opintohallintojärjestelmä), käsitellä data tarpeen 

mukaan ja palauttaa se. Käsittely on jätetty esimerkistä pois selvyyden vuoksi. 

Jokaisessa eri rajapinnan toteutuksessa on luonnollisesti erilaiset käsittelyt tilan-
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teen mukaan. Koodissa esiintyvä olio $this->registry on asetettu perityssä Abst-

ractModel-luokassa asetuksen REGISTRY_BACKEND mukaan. 

    function get() 

    { 

        if (!isset($this->data)) { 

            if ($this->data = 

                $this->registry->getProgramme($this->prog)) { 

... 

            } 

        } 

        return $this->data; 

    } 

Koodi 25. Luokan Models\ProgrammeCurricula metodi get. 

Metodi getList (Koodi 26.) noudattaa samaa yleistä periaatetta kuin get. Joidenkin 

luokkien rajapintaan kuuluvilla metodeilla on valinnaisia parametreja, jotka esi-

merkiksi suodattavat lähteestä haettua dataa. Tämä toiminnallisuus olisi voitu si-

joittaa myös konstruktoriin tai erilliseen metodiin, mutta ensimmäiseen ohjelmis-

toversioon valittiin yksinkertainen toteutustapa. Konstruktorille annetaaan vain 

tunnistetiedon tyyppistä dataa. Näin luokasta ei tarvitse luoda uutta oliota, jos tie-

toja esimerkiksi suodatetaan eri tavalla. Esimerkissä näkyy AbstractModelin me-

todin listArgs käyttö, jonka avulla tiedetään milloin tulokset pitää hakea uudes-

taan metodin saamien argumenttien muuttumisen vuoksi sen sijaan, että palautet-

taisiin edellisen suorituskerran tulokset välimuistista. 

    function getList($onlyActive = false, $excludeEmpty = true, 

                                          $excludeArchived = false) 

    { 

        if ($this->listArgs(func_get_args())) $this->listData = null; 

        if (!isset($this->listData)) { 

            if ($this->listData = $this->registry->getCurricula( 

                $this->prog, $excludeEmpty, $excludeArchived)) { 

... 

            } 

        } 

        return $this->listData; 

    } 

Koodi 26. Luokan Models\ProgrammeCurricula metodi getList. 

Opinnon kuvauksen muokkauksen salliminen tai epääminen perustuu suunnitel-

man mukaisen canSave-metodin kutsuun. Metodi toteutettiin seuraavasti (Koodi 

27.). 



66 

 

    function canSave() 

    { 

        if (!Conf::SAVE_ENABLED) return false; 

 

        if (!isset($this->data)) $this->get(); 

 

        if (!$this->acadyear && !$this->getCurrentAcademicYear()) 

            return false; 

 

        if (!$this->username) return false; 

 

        if (!empty($this->data['USER_HEAD'])) { 

            if ($this->username == $this->data['USER_HEAD']) 

                return true; 

        } 

 

        if (!empty($this->data['USER_RESP'])) { 

            if ($this->username == $this->data['USER_RESP']) 

                return true; 

        } 

 

        foreach ($this->getList() as $course) { 

            if (isset($course['persons'])) 

            foreach ($course['persons'] as $person) { 

                if (isset($person['USER'])) { 

                    if ($this->username == $person['USER']) return true; 

                } 

            } 

        } 

 

        foreach (Conf::adminUsers() as $admin_user) { 

            if ($this->username == $admin_user) return true; 

        } 

 

        return false; 

    } 

Koodi 27. Luokan Models\StudyCourses metodi canSave. 

Opinnon kuvauksen muokkaus vaatii, että muokkaus on asetettu päälle asetuksissa 

asettamalla SAVE_ENABLED arvoon true. Metodi tarvitsee tietoa opintoon liit-

tyen, joten se kutsuu tarvittaessa opinnon tiedot alustavaa metodia. Kuvaus tallen-

netaan aina tietyn lukuvuoden haaraan, joten muokkausta ei sallita, jos lukuvuo-

den asetus sisäisesti on epäonnistunut. Oikeus muokata vaatii kirjautumisen, joten 

koodi tarkistaa onko kirjautunut käyttäjätunnus asetettu. Tietokenttä 

USER_HEAD sisältää opetussuunnitelman tai ohjelman johtohenkilön käyttäjä-

tunnuksen, jos opinnon olio on alustettu opetussuunnitelman opintona. Käytän-

nössä Vaasan ammattikorkeakoulun tapauksessa tämä koodin kohta sallii muok-

kauksen koulutuspäällikölle. Kenttä USER_RESP tarkoittaa opinnon vastuuhenki-

lön käyttäjätunnusta. Eli jos kirjautunut käyttäjä on opinnon tietoihin merkitty 

vastuuopettaja, muokkaus sallitaan. Koodi hakee myös opinnon toteutukset get-
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List-metodilla. Palautettavia toteutuksia ovat ne, jotka liittyvät juuri kyseiseen 

opintoon. Eli kun opinnolla on tietty opiskeluvuosi tai lukuvuosi, vain sen ajan-

kohdan toteutukset ovat mukana palautettavassa datassa. Muokkaus sallitaan käyt-

täjälle, joka on jonkun getList-metodin palauttaman toteutuksen opettaja. Lisäksi 

ohjelman asetuksissa on mahdollista määrittää pääkäyttäjiä, jotka saavat muokata 

kaikkia opintoja. 

Opinnon muokkauksessa tallennetaan paikallisesti sellaiset tiedot, jotka puuttuvat 

opintohallintojärjestelmästä tulevasta datasta. Käytettävät kuvauskentät määrite-

tään asetuksissa (Koodi 28.). Kuvauskentän nimi on asetuksen arrayn avain ja ot-

sikko arvo. Otsikko kieliversioidaan Views-nimiavaruuden luokkien puolella. 

Tarkemmin ilmaistuna otsikko on tässä siis kieliversioinnissa käytettävä teksti, 

joka käännetään. Kieliversioinnista kerrotaan tarkemmin seuraavassa aliluvussa. 

namespace ops\Configuration\Models; 

 

use ops\Configuration\Localization; 

 

class StudyCourses { 

 

    ... 

 

    final static function txt() 

    { 

        return array( 

            'LearningOutcomes' => 'Osaamistavoitteet', 

            'StudentsWorkload' => 'Opiskelijan työmäärä', 

            'Prerequisites' => 

                'Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot', 

            'Contents' => 'Sisältö', 

            'RegionalImpact' => 'Aluevaikuttavuus', 

            'Internationality' => 'Kansainvälisyys', 

            'LearningMaterial' => 'Opiskelumateriaali', 

            'TeachingMethods' => 'Opetusmuoto / Opetusmenetelmät', 

            'AssessmentCriteria' => 'Arviointikriteerit', 

            'AssessmentMethods' => 'Arviointimenetelmät', 

            'WorkPlacement' => 'Harjoittelu', 

            'FurtherInformation' => 'Lisätietoja', 

        ); 

    } 

Koodi 28. Opinnon kuvauskenttien määrittäminen asetuksissa. 

Paikalliseen tallennuksen käytetään FSInterface-rajapinnan mukaista oliota, jonka 

AbstractModel on asettanut. Käytännössä projektissa tehtiin yksi toteutus eli 

aiemmin esitelty FileSystem. 
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Yksi lähdedataa korjaavista luokista on Models\CurriculumStudies. Julkaisussa on 

hyvä pyrkiä yhdenmukaiseen esitystapaan, joten luokan getList-metodi palauttaa 

opetussuunnitelman opinnot mahdollisimman samalla tavalla alustettuina. Yh-

denmukaistaminen koskee laajuutta, opiskeluvuotta ja opinnon rakennetyyppin 

esitystapaa. Esimerkiksi joissain tapauksissa opintokokonaisuudeksi merkitty 

opinto on järkevämpää esittää kuten opintojakso, jos kokonaisuudella ei ole lapsia 

eikä kokonaisuus ole itsenäinen suurempi kokonaisuus. Laajuus taas voidaan jois-

sain tapauksissa lisätä täydellä varmuudella vaikka se puuttuisi. 

Programmes-luokan getList-metodiin ohjelmoitiin tuki suodatukselle ja ryhmitte-

lylle. Suodatuksella tarkoitetaan hakutulosten rajaamista ehtojen perusteella. Esi-

merkiksi SQL:ssä se tapahtuu WHERE-ehtojen avulla. Ryhmittely taas on tietojen 

koontia hakuehtojen mukaisesti joko yhdistäen tai monistaen. SQL:ssä tämä toteu-

tetaan GROUP BY -ehdoilla. Toteutus käyttää hyväkseen backendin (eli 

Backends-nimiavaruuden luokan, kuten esimerkiksi Winhan) ominaisuuksia, mut-

ta ei riipu niistä. Eli jos backend ei ole SQL-pohjainen tai muu mikä pystyy itse 

samaan, suodatus ja ryhmittely suoritetaan Programmes-luokan tasolla. Tämän 

toteuttaminen vei paljon aikaa, koska nämä toiminnot ovat monimutkaisia. Lop-

putulos on tietysti kätevä, koska ohjelma pystyy luomaan koulutusten listan millä 

tahansa väliotsikoilla ja tasoilla riippumatta siitä mikä backend on käytössä. 

Suodattaminen ja ryhmittely mahdollistavat dynaamisen koulutuslistan tulostuk-

sen. Ohjelma voidaan esimerkiksi laittaa listaamaan vain ISCED-tason 6 koulu-

tukset eli ammattikorkeakoulun tapauksessa AMK-ohjelmat. Ryhmittelyn avulla 

ohjelma voidaan määrittää tuottamaan koulutuksista esimerkiksi listan, jossa on 

hierarkinen rakenne vaikka koulutusasteen (ISCED-taso), koulutustyypin (esim. 

päivä- tai monimuotototeutus, erikoistumiskoulutus jne.) ja kielen mukaan. Oh-

jelman ensimmäisessä versiossa tämä toimii URL-parametrien kautta, mutta tar-

vittaessa ohjelma voidaan helposti kehittää rakentamaan valmiiksi tällaisia listoja 

alasivuina tarpeen mukaan. Ominaisuutta ei vielä lähdetty hyödyntämään laajasti 

tässä projektissa, koska tarvetta ei oltu määritetty. Nämä toiminnot syntyivät sivu-

tuotteena: listaus kannatti ohjelmoida mahdollisimman dynaamisesti, jotta yleinen 

tavoite modulaarisuudesta ja jatkokehittämisen mahdollisuuksista täyttyi. 
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5.3 Locales 

Lokalisointi eli kieliversiointi sekä päivämäärien ja lukujen esittäminen tietyn kie-

len tai alueen mukaisesti ratkaistiin tässä ohjelmistossa niin, että määritettiin raja-

pintaluokka LocaleInterface (Koodi 29.). 

<?php 

 

namespace ops\Locales; 

 

interface LocaleInterface { 

    public static function date($time); 

    public static function gettext($message); 

    public static function language($language); 

    public static function number($number); 

} 

 

?> 

Koodi 29. LocaleInterface. 

Metodi date palauttaa annetun Unix-ajan kyseisen lokaalin mukaisesti muotoiltu-

na päivämääränä. Esimerkiksi lokaali ”fi” palauttaa: date(’j.n.Y’, $time); 

Metodi gettext palauttaa annetun merkkijonon käännettynä kyseisen lokaalin kie-

lelle. Esimerkiksi lokaali ”fi” palauttaa merkkijonolle ”Language” arvon ”Kieli”. 

Metodi language muotoilee kielen nimen kyseisen lokaalin kielen mukaisesti. 

Esimerkiksi lokaali ”fi” muuntaa ensimmäisen merkin pieneksi kirjaimeksi käyt-

täen PHP:m funktiona lcfirst. 

Metodi number muotoilee luvun käyttäen kielen mukaista desimaalierotinta. Esi-

merkiksi lokaali ”fi” muuttaa pisteet pilkuiksi. 

Lokalisointiin harkittiin käytettäväksi gettext-funktiota, mutta lopulta todettiin, 

että sekin olisi riippuvuus, jota ei tarvita. Kieliversointi tehdään osana ydinkehi-

tystä eikä ole erillinen työ, jonka suorittaisi eri henkilöt kuin varsinaisen ohjel-

moinnin. Käännettäviä merkkijonoja on tämän hetken ohjelmistoversion fi-

lokaalissa 126 kappaletta. Tuollaisen määrän hallitsee hyvin yksinkertaisella rat-

kaisulla ja kääntämisen voi helposti tehdä yksi henkilö. 
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Lokaalin luokan olion lataa ohjelmistossa luokka Views\AbstractLocalization. 

Views-nimiavaruudesta kerrotaan tarkemmin seuraavaksi. 

5.4 Views 

Tässä ohjelmistossa linjattiin käytettäväksi lokalisointia vain näkymien tasolla eli 

Views-nimiavaruudessa. Lokalisointi on toki erillinen toimintokokonaisuus, mikä 

yleensä toteutetaan erillisenä luokkana. Tässä tapauksessa päädyttiin kuitenkin 

sisällyttämään lokalisointi osaksi AbstractView-luokkaa käyttämällä perimistä. 

Eli luokka AbstractLocalization peritään luokassa AbstractView. Tällä pakotettiin 

lokalisointi pysymään vain Views-tasolla. Ratkaisuun vaikutti myös, että näky-

mien tapauksessa lokalisointi on ydintoiminto, joka voitiin siksi sijoittaa ihan suo-

raan näkymiin. Näkymän koodissa (eli Views-nimiavaruuden ViewInterface-

rajapinnan toteuttavassa luokassa) voidaan siis käyttää lyhyttä kutsua 

$this->gettext eikä esimerkiksi $this->l10n->gettext. Kutsu suorittaa suoraan lo-

kaalin metodin. 

Jokainen näkymä toteuttaa rajapinnan ViewInterface. Rajapinta on kokonaisuu-

dessaan alla (Koodi 30.). 

<?php 

 

namespace ops\Views; 

 

interface ViewInterface { 

    public function getHTML(); 

    public function getJSON(); 

} 

 

?> 

Koodi 30. ViewInterface. 

Koodin jakamiseksi perustettiin luokka AbstractView, jonka kaikki Views-

nimiavaruuden luokat perivät. AbstractView toteutti molemmat rajapinnan meto-

dit. Metodeista jälkimmäinen palauttaa näkymälle annetun ja näkymän valmiiksi 

muotoillun datan JSON-muodossa. Tämä operaatio on aina samanlainen datasta 

riippumatta. Datan HTML-muodossa palauttava metodi getHTML ohjelmoitiin 

AbstractView-luokkaan seuraavasti (Koodi 31.). 
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    public function getHTML() 

    { 

        $htmlContent = $this->getHTMLContent(); 

        if (!$htmlContent) return null; 

        $htmlContent = 

            '<div class="content">' . $htmlContent . '</div>'; 

        return $this->getHTMLHeader() . $htmlContent . 

               $this->getHTMLFooter(); 

    } 

Koodi 31. Luokan Views\AbstractView metodi getHTML. 

Koodista nähdään, että ohjelmisto käyttää sivun jakamista yleisiin ylä- ja alatun-

nisteisiin sekä tapauskohtaiseen sisältöön. Tämä malli on hyvin yleinen ja perin-

teinen tapa erottaa sisältö ja yleinen ulkoasumainen rakenne toisistaan. Metodi 

getHTMLContent toteutettiin jokaisen yksittäisen näkymän koodissa. 

Tyylin muokkaus itse ohjelmakoodin ulkopuolella mahdollistettiin viittaamalla 

getHTMLHeader-metodissa CSS:n palauttavaan metodiin, jossa otettiin mukaan 

näkymän CSS-asetukset sekä viitattiin edelleen asetuksissa määritettyyn CSS-

tiedostoon. Näin sivuston ylläpitäjä voi määrittää yleisen tyylin ohjelmiston ulko-

puolisesti. Esimerkiksi Vaasan ammattikorkeakoulun tapauksessa CSS-asetuksilla 

toteutettiin ulkoasu niin, että se on johdonmukainen läpi sivuston ja noudattaa 

Vaasan ammattikorkeakoulun graafista ohjeistusta. 

Projektin loppuvaiheessa toteutettiin ulkoasumaiseen rakenteeseen navigointitoi-

minnot eli kielen vaihto ja ”leivänmurulinkit”. Leivänmuruilla tarkoitetaan sivun 

polun ilmaisevaa linkkikokoelmaa, jossa jokainen linkki mahdollistaa siirtymisen 

kyseiselle polun tasolle. Näiden navigointitoimintojen toteuttaminen ei ollut osa 

alkuperäistä suunnitelmaa, koska alun perin nämä oli ajateltu toteuttavaksi vasta 

projektin jälkeen. Sivuston julkaisuajankohta oli kuitenkin jo sen verran lähellä 

yhteishakua, että sivusto oli syytä toteuttaa saman tien riittävän hyvin. Ulkoasu-

asiat jouduttiin siten lisäämään projektin vaatimuksiin vielä toteutusvaiheessa. 

Tämä vaikutti aikatauluun: navigointitoimintojen ja CSS:n toteuttamiseen kului 

useampi viikko, koska vaatimuksena oli täydellinen toimivuus kaikilla päätelait-

teilla. Mobiililaitteiden kapea näyttö ja työpöytäkoneista poikkeava tapa käsitellä 

HTML:ää aiheutti paljon työtä. Opetussuunnitelmien taulukot olivat sen verran 

leveitä, että jouduttiin kiinnittämään huomiota asioihin, jotka estivät taulukkoa 
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levenemästä suuremmaksi kuin käytettävissä oleva leveys eli laitteen näytön reso-

luutio täytyi ottaa tarkasti huomioon. 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

Koodi 32. Viewport-määritys HTML-koodissa. 

Mobiililaitteiden vuoksi AbstractView-luokan getHTMLHeader-metodiin piti li-

sätä yllä oleva tuloste (Koodi 32.). Viewport on selaimen käyttäjälle näyttämä nä-

kyvä alue verkkosivustosta. Kun mobiililaitteet ilmestyivät, verkkosivut oli suun-

niteltu tietokoneen näytön kannalta, ja monesti mobiililaite joutui skaalaamaan 

näkymää. Sisältöä pienennettiin, jotta se mahtui mobiililaitteen ruudulle. Tämä oli 

kuitenkin vain nopea keino. Sivustoille kehitettiin siksi keino kontrolloida selai-

men näkymää. HTML5 sisältää tämän vuoksi meta-määrityksen viewport. /16/ 

Tehty viewport-määritys kertoo selaimelle, että skaalausta ei saa tehdä. Tämän 

jälkeen sivusto näkyy koossa yhden suhde yhteen. Tekstit ovat siis normaaliko-

koisia tällä asetuksella. Haasteeksi tulevat leveät sisällöt, mutta yleensä on parem-

pi asettaa oletukseksi normaalikoko ja ratkaista leveät tai muuten isot sisällöt ta-

pauskohtaisesti. Tässäkin tapauksessa tämä koettiin parhaimmaksi ratkaisuksi. 

Opinnon sivuilla esiintyvä toteutusten taulukko rakennettiin niin, että CSS muun-

taa näkymän kapeilla näytöillä erilaiseen muotoon. Leveillä näytöillä käytetään 

taulukkomaista näkymää, jossa jokainen tieto on pystysarake. Esimerkiksi matka-

puhelimilla, joissa on perinteistä tietokonetta kapeampi näyttö, näkymä kääntyy-

kin muotoon, jossa tieto onkin rivi. 

Opetussuunnitelmien taulukosta poistetaan CSS:n avulla sarakkeita, kuten koodi-

sarake silloin, kun näyttö on perinteistä tietokonenäkymää kapeampi. Lisäksi 

CSS-määrityksellä katkaistaan opintojen nimiä, jos ne ovat niin pitkiä, että ne ai-

heuttaisivat taulukon siirtymisen näytön reunan yli. 

CSS-toimintoihin käytettiin projektissa varsin paljon aikaa, mutta niitä ei ole syy-

tä käydä aivan yksityiskohtaisesti läpi, koska ne ovat ohjelmiston kokonaisuuden 

kannalta yksityiskohtia. Periaatteena CSS-toteutuksessa oli, että varsinaiset mobii-

liyhteensopivuuteen liittyvät toiminnot toteutettiin itse ohjelmiston koodiin (lä-



73 

 

hinnä Views-nimiavaruuden AbstractView- ja StudyCourses-luokkiin), kun taas 

ulkoasu ja graafinen ilme sijoitettiin erilliseen asetuksissa määritettyyn CSS-

tiedostoon. Näin saavutettiin tilanne, jossa sivut ovat selkeät ja täysin mobiililait-

teillakin toimivat oletuksenakin, ja organisaatio voi sitten tyylitellä oman ilmeensä 

erillisen tiedoston avulla. 

5.5 Controllers 

Controllers-nimiavaruuden luokat eli kontrollerit käynnistävät ohjelmasuorituk-

sen. Suunnitteluvaiheessa linjattiin, että Models ja Views eivät keskustele suoraan 

keskenään. Tästä pidettiin toteutusvaiheessa kiinni. Kontrollerit ovat tämän oh-

jelmiston päätason luokkia. Jos jokin metodi haluttaisiin nimetä päämetodiksi, 

esimerkiksi nimellä main, se metodi sijoitettaisiin varmasti kontrolleriin. 

Käytännössä tavallisessa ohjelman ajossa, kun rakennetaan sivua tai vastataan 

HTTP/HTTPS-asiakkaan kutsuun, ajetaan luokan RequestHandler oliota. Suoras-

sa sivukyselyyn vastaamisessa yllä mainittua teoreettista main-metodia vastaa me-

todi handle, joka huolehtii kyselyn suorittamisesta käyttäen oikeita Models- ja 

Views-tasojen luokkia. Handle siis parsii URL-osoitteen ja käynnistää sen mukai-

set toiminnot. Metodi hyödyntää staattisia tiedostoja käyttäen niitä kuten väli-

muistia. 

RequestHandler sisältää metodit jokaiselle sivutyypille. Metodit olivat suunnitte-

luvaiheessa yksityisiä, mutta toteutusvaiheessa ne muuttuivat julkisiksi, koska 

staattisten tiedostojen rakentamisessa oli järkevintä kutsua niitä suoraan. Nämä 

metodit hakevat parametrien (esimerkiksi koulutuksen tapauksessa ohjelman koo-

din) mukaan sisällön Models-tasolta ja välittävät sen Views-tasolle luomalla sivu-

tyypin Views-nimiavaruuden luokan olion. Tämä näkymäolio palautetaan sitten 

metodin kutsujalle, joka käyttää oliota tarpeen mukaan. RequestHandler tulostaa 

näkymän tuottaman datan käyttäen joko getHTML- tai getJSON-metodia, sen 

mukaan kumpaa muotoa selain oli osoitteessa pyytänyt. StaticFilesBuilderin ta-

pauksessa taas näkymäolion hakee Models\StaticFiles, joka tallentaa olion meto-

dien tarjoaman datan tiedostoihin. Näistä tapauskohtaisista RequestHandlerin me-
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todeista esimerkkinä toimikoon getProgramme (Koodi 33.), joka palauttaa koulu-

tuksen ohjelman näkymäolion. 

    function getProgramme($prog, $onlyActive = false, 

                               $excludeEmpty = true) 

    { 

        $m = new Models\ProgrammeCurricula($prog, $this->lang); 

        $programme = $m->get(); 

        $curricula = $m->getList($onlyActive, $excludeEmpty); 

        if (!empty($programme) && !($excludeEmpty && empty($curricula))) 

        { 

            $lang = $m->getLang(); 

            $v = new Views\ProgrammeCurricula($programme, 

                                              $curricula, $lang); 

            $v->setServiceLang($this->lang); 

            return $v; 

        } 

    } 

Koodi 33. Luokan Controllers\RequestHandler metodi getProgramme. 

Koulutusohjelman tapauksessa parametri $prog välittää ohjelman koodin. Para-

metrit $onlyActive ja $excludeEmpty ovat Models\ProgrammeCurricula-luokan 

koulutuksen opetussuunnitelmat palauttavan getList-metodin suodatinparametreja. 

Ensimmäinen kontrolloi sisällytetäänkö mukaan vain aktiiviset vai myös arkis-

toidut opetussuunnitelmat. Toinen koskee tyhjien eli ilman opintoja olevien ope-

tussuunnitelmien mukaan ottoa ja oletuksena poissulkee ne. Käytännössä ohjel-

miston ensimmäinen versio listaa kyllä koulutuksia aktiivisuuden perusteella, 

mutta opetussuunnitelmat näytetään aina kaikki eli koulutuksen sivusta ei ole 

useita versioita mukana staattisissa tiedostoissa. Tuki suodatukseen kuitenkin on 

olemassa tarpeen varalle. 

Esimerkistä nähdään miten näkymien kieltä kontrolloidaan. Dataa koskevalle lii-

ketoimintalogiikalle Models-kerrokseen välitetään mahdollinen pyydetty kieli. 

Datan kieli haetaan ModelInterfacen mukaiselta luokalta (kuten esimerkissä Prog-

rammeCurricula) ja välitetään näkymän luonnissa. Metodilla setServiceLang nä-

kymäolio saa tietoonsa sivuston kielen, mitä tarvitaan, koska kieliversiointi tukee 

useaa erilaista vaihtoehtoa, joissa käsitellään sisältöobjektin ja käyttöliittymän 

kieliä eri tavalla. Tieto on olennainen joissain tapauksissa sivuston navigointilink-

kien luonnissa, koska linkkien osoitteet ovat täysin suhteellisia, mikä vaatii tarkan 

osoitepolun tiedostamista Views-nimiavaruuden ohjelmakoodissa. 
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Staattisten tiedostojen rakentamiseen käytetään kontrolleria StaticFilesBuilder. 

Opintohaku sijoitetaan PHP-tiedostona staattisten tiedostojen joukkoon, jotta haku 

toimii ilman erillistä web-palvelimen konfigurointia. Tässä ensimmäisessä versi-

ossa haku on tavallinen dynaamisesti linkitetty tiedosto. Eli tiedosto ottaa mukaan 

ohjelmiston kirjastot viittaamalla ohjelmiston varsinaiseen sijaintiin. Tulevissa 

versiossa voidaan halutessa toteuttaa staattinen linkitys eli haun tarvitsemat tie-

dostot voitaisiin tietenkin sijoittaa suoraan staattisten tiedostojen joukkoon, jolloin 

koko staattisten tiedostojen hakemistopuu olisi riippumaton ohjelmiston koodi-

puusta. Tällöin olisi mahdollista sijoittaa staattisten tiedostojen hakemisto myös 

toiselle palvelimelle kuin missä julkaisuohjelmisto sijaitsee. Toki jo nyt voidaan 

tehdä niin, mutta haku pitää silloin joko ohjata proxy-tekniikalla palvelimelle, jos-

sa julkaisuohjelmisto sijaitsee, tai julkaisuohjelmiston koodihakemisto pitää myös 

kopioida julkiselle palvelimelle, jossa staattisen tiedostot sijaitsevat. 

Paikallisen hakutietokannan rakentamisen tekee SearchDatabaseBuilder. Luokan 

toiminta ja suhteet on kuvattu aiemmin ohjelmiston yleisen rakenteen yhteydessä. 

5.6 Erilliset ohjelmat 

Tässä aliluvussa on esitelty ohjelmiston varsinaisen koodipuun ulkopuoliset oh-

jelmat sekä erillisenä palvelinprosessina ajettava staattisten tiedostojen päivitys-

palvelin. 

5.6.1 OPSWeb2ops 

Opintokuvausten siirtoa varten ohjelmoitiin erillinen ohjelma nimeltä 

OPSWeb2ops. Ohjelma käyttää tämän ohjelmiston ohjelmakirjastoja, mutta on 

sijoitettu koodipuun ulkopuolelle, koska julkaisuohjelman normaali suorittaminen 

ei tätä OPSWeb2ops-ohjelmaa tietenkään käytä. Tiedot ajettiin uuteen ohjelmaan, 

minkä jälkeen niitä ei enää ajeta uudelleen. 

OPSWeb2ops hakee kuvaustiedot OPSWebin opinnot.db-tiedostosta PHP:n 

SQLite3-luokan avulla. Tiedot ovat OPSWebin tietokannassa HTML-koodatussa 

muodossa, joten ohjelma muuntaa ne tavalliseksi tekstiksi PHP:n 

html_entity_decode-funktiolla. Tämän jälkeen tiedot ajetaan kenttäasetusten mu-
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kaisesti julkaisuohjelmistoon. Tallennukseen käytetään Backends\FileSystem-

luokkaa. 

5.6.2 Tuntisuunnitelmien haku ja muunnos CSV-muotoon 

Julkaisuohjelmiston päässä Excel-tiedostoissa olevat tuntisuunnitelmat eli suunni-

tellut opintojen toteutukset käsitellään CSV-datana, joten toiminnallisuus, joka 

hakee tuntisuunnitelmat ja muuntaa ne CSV-muotoon, oli järkevää toteuttaa erilli-

senä ohjelmana. Tämä ohjelma hakee tuntisuunnitelmatiedostot SMB-protokollaa 

käyttäen Windows-palvelimen verkkojaosta. Hakeminen toimii käynnistämällä 

skripti käyttäen ohjelmaa dbus-run-session, liittämällä skriptissä SMB-jako ko-

mennolla ”gio mount”, kopioimalla tiedostot ja lopuksi poistamalla liitos komen-

nolla ”gio mount -u”. Muunnos CSV-muotoon tehdään käyttämällä LibreOfficen 

komentorivitoimintoa ”libreoffice --headless -convert-to-csv”. Muunnoksen jäl-

keen CSV-tiedostot käsitellään vielä tehdyllä PHP-ohjelmalla, joka poistaa lopus-

ta tyhjät rivit, jotka voivat saada tiedostosta huomattavasti isomman kuin mitä tie-

dostossa on varsinaista dataa. Tämä oli tärkeä korjaus, koska se nopeutti sitten 

julkaisuohjelmistoa selvästi, jokainen turhakin rivi piti tietenkin 

Backends\CSVCourses-luokassa lukea ja käsitellä. Lopuksi CSV-tiedostot vielä 

tarkistettiin, jotta vältyttiin mahdolliselta ongelmalta, jossa tiedostot ovatkin esi-

merkiksi tyhjiä. Tyhjillä tiedostoilla ei tietenkään haluta korvata julkaistuja tiedos-

toja, koska tyhjyys olisi merkki teknisestä ongelmasta. 

5.6.3 Staattisten tiedostojen päivityspalvelin 

Kun käytössä on staattisten tiedostojen rakentaminen, tiedon muuttuessa, esimer-

kiksi muokattaessa opintokuvausta, myös rakennettu staattinen tieto pitää päivit-

tää. Tieto toki päivittyy aina jokaisessa ajossa, mutta on tietenkin selkeintä, kun 

muutoksen tapahduttua myös julkinen tieto muuttuu heti. Staattiset tiedostot ra-

kennetaan ajossa eri käyttöjärjestelmän käyttäjänä ja siten eri tiedosto-oikeuksilla. 

Niinpä muokkaussivuston suoritus ei välttämättä pysty päivittämään staattisia tie-

dostoja. Tätä varten ohjelmistoon lisättiin pieni PHP-pohjainen palvelinsovellus, 

jolle muokkaussivusto lähettää päivityspyynnön muodostamalla yhteyden Unix-

sokettiin sen jälkeen, kun sivusto on ensin lisännyt työlistatiedostoon muuttunei-
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den objektien tunnisteet. Tunnisteina toimivat koodeja sisältävät polut (esimerkik-

si opetussuunnitelman opinto /PROG/CURR/STUDY, jossa jokainen polun osa 

on koodi). Palvelinsovellus reagoi sokettiyhteyteen sulkemalla sen ja suorittamal-

la sitten työlistalle ilmoitettujen objektien staattisten sivujen rakentamisen ja tyh-

jäämällä sen jälkeen suoritetut koodit listalta. Palvelinsovellus on kyllä mukana 

julkaisuohjelmiston koodipuussa, mutta ohjelma pitää erikseen käynnistää ja se 

toimii erillisenä käyttöjärjestelmän palvelinprosessina. Itse ohjelman koodimäärä 

on erittäin pieni, mutta ohjelma lataa Controllers\StaticFilesBuilder-luokan, joka 

taas käyttää Models\StaticFiles-luokkaa, joten muistiin ladataan myös niiden si-

sältämä koodi. Tästäkin huolimatta ladattava koodimäärä on PHP-ohjelmaksi pie-

nehkö: virtuaalimuistia oli käytössä noin kolme megatavua enemmän kuin pelkäl-

lä PHP-prosessilla, kun ohjelmaa oli ajettu noin 11 vuorokautta. (Erotus on selvi-

tetty komennon ”ps aux” raportoimien virtuaalimuistin käyttöarvojen perusteella.) 

5.7 Ohjelmat, skriptit ym. hyödykkeet 

Tässä aliluvussa esitellään oliomaisen rakenteen ulkopuoliset ohjelmiston koodi-

puun osat, lukuun ottamatta jo käsiteltyä staattisten tiedostojen päivityspalvelinta. 

Näitä ovat esimerkiksi varsinaiset web-palvelimen suorittamat PHP-tiedostot, 

komentoriviltä suoritettavat PHP-tiedostot, kokonaiset ajoskriptit, ylläpitäjän sa-

tunnaisiksi työkaluiksi tarkoitetut hyödykkeet sekä ohjelmiston kehityksessä apu-

na käytetyt skriptit.  

5.7.1 Web-palvelimen suorittamat ohjelmat 

Dynaamisen pyynnön suorittaminen tapahtuu kooditiedoston index.php avulla. 

Käytännössä on suositeltavaa, että index.php asetetaan hoitamaan kaikki dynaa-

miset kyselyt web-palvelimen asetuksissa niin, ettei URL-polussa näy index.php 

vaan index.php saa URL-polun parametrina. Apache HTTP Serverin tapauksessa 

tämä tehdään asetuksella (tai Directivellä kuten Apache asetuksiaan kutsuu) Alias. 

Esimerkissä (Koodi 34.) on ohjattu muokkaus index.php:lle. Staattisten tiedosto-

jen ollessa käytössä, muu liikenne hoidetaan tietenkin niillä. 
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Alias /ops/admin /p/ops/index.php 

Koodi 34. Muokkaussivusto Apache httpd:n asetuksissa. 

Projektissa luotiin myös tiedosto latest-redirector.php, jonka ansiosta polut kuten 

/TT/latestV/ toimivat. Kyseinen esimerkkipolku uudelleenohjaa koulutuksen TT 

viimeisimpään opetussuunnitelmaan, jonka koodi päättyy kirjaimeen V, eli uu-

simpaan Tietotekniikan monimuoto-opetuksen opetussuunnitelmaan tässä Vaasan 

ammattikorkeakoulun tapauksessa. Tiedosto otetaan käyttöön Apache HTTP Ser-

verin tapauksessa Directive-asetuksella AliasMatch (Koodi 35.). 

AliasMatch ^/ops/([^/]+)/([^/]+)/latest(.*) /p/ops/latest-redirector.php 

Koodi 35. Tuoreimpaan taulukkoon ohjaaminen Apache httpd:n asetuksissa. 

(Esimerkkien ”/p/” tulee tietenkin korvata todellisella polulla, joka riippuu siitä 

mihin ohjelmisto on palvelimella sijoitettu.) 

5.7.2 Komentoriviltä suoritettavat ohjelmat 

Kun käytetään paikallista hakutietokantaa tai staattisia tiedostoja, ne pitää luon-

nollisesti rakentaa ja sen jälkeen säännöllisesti päivittää. Staattiset tiedostot ovat 

kyllä ajan tasalla opintokuvausten osalta käytettäessä kuvausten paikallista muok-

kausta ja päivityspalvelinta, mutta kaikki muu tieto vaatii erillistä päivittämistä. 

Opintohallinto- ja suunnittelujärjestelmässä voi olla tapahtumapohjaisia käsitteli-

jöitä, jotka mahdollistavat julkaistujen tietojen päivittämisen erikseen, mutta tällä 

hetkellä Winhan tapauksessa tarvitaan kokonainen ajo, joka päivittää kaikki mah-

dollisesti muuttuneet tiedot. 

Kontrollerin SearchDatabaseBuilder ajamiseksi kehitettiin ohjelma build-search-

db.php (Koodi 36.). Ohjelma alustaa kontrollerin olion ja suorittaa sitten metodin 

build, joka rakentaa uuden hakutietokannan. Metodin parametri kertoo tuloste-

taanko etenemisestä kertovat tiedot vai ei. Ohjelma tulostaa, koska tiedot ovat 

hyödyllisiä ja ne voidaan kuitenkin halutessa hiljentää (esimerkiksi komentulkin 

tapauksessa lisäämällä komennon perään: > /dev/null). 
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<?php 

 

namespace ops; 

require_once 'lib.php'; 

 

$sdb = new Controllers\SearchDatabaseBuilder(); 

$sdb->build(true); 

 

?> 

Koodi 36. Hakutietokannan rakentava build-search-db.php. 

Staattisten tiedostojen ajamiseksi kehitettiin samantyylinen ohjelma build-static-

pages.php, jossa on hyvin samanlainen rakenne kuin hakutietokannan luovassa 

ohjelmassa. Erona on, että staattisten tiedostojen ajon voi suorittaa joko kokonai-

sena tai päivittävänä. Jälkimmäinen on oletus. Päivittävällä ajolla tarkoitetaan täs-

sä yhteydessä ajoa, joka ei käy läpi arkistoituja koulutuksia, opetussuunnitelmia ja 

opintoja vaan ainoastaan käynnissä olevat. Ajankohtaisuuden päättelyyn käytetään 

opetussuunnitelman alkamisaikaa ja kestoa sekä opinnon opiskelu- tai lukuvuotta. 

Itse päättelyn tarjoaa luokka Models\StaticFilesData, jonka oliota StaticFilesBuil-

der-kontrolleri käyttää hakiessaan listoja objekteista, joille tiedostot rakennetaan. 

5.7.3 Skriptit 

Skripteille luotiin hakemisto scripts. Komentoriviltä suoritettavien ohjelmien aja-

miseen ajastetusti rakennettiin skripti build.sh, joka suorittaa seuraavat toimenpi-

teet: 

1. Rakentaa paikallisen datan tietokannan (josta kerrotaan tarkemmin seuraa-

vassa pääluvussa). 

2. Rakentaa paikallisen hakutietokannan. 

3. Rakentaa staattiset tiedostot päivitysajona. 

4. Ottaa varmuuskopiot paikallisista tietokannoista. 

5. Tarkistaa staattisten tiedostojen hakemiston koon ja tarvittaessa palauttaa 

edellisen version. Tällä estetään tilanne, että automatiikka julkaisee rikki-

näisen sivuston siksi, että tietolähteissä on ollut virhe. Palautus tehdään, 

jos uuden hakemiston koko on säädettävissä olevaa raja-arvoa pienempi 

kuin vanhan. 

6. Varmuuskopioi staattiset tiedostot. 
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Skripti build.sh pysähtyy missä tahansa vaiheessa, jos ajettu ohjelma päättyy 

virheeseen. Tämä tehdään tarkistamalla ohjelman palauttama päättymistila 

(exit status), joka on normaalisti 0 ja virheen sattuessa erisuuri kuin 0. 

Tiedostossa crontab, jonka ylläpitäjä voi sijoittaa esimerkiksi nimelle 

/etc/cron.d/ops, suoritetaan build.sh. Perään voidaan ajaa vielä varmuuskopi-

ointi, joka kopioi toiselle palvelimelle koodit ja kaiken paikallisesti tallenne-

tun datan. Jos käytössä on keskitetty varmuuskopiointi, ei erillistä kopiointia 

tarvita. Lisäksi koodihakemisto voidaan sijoittaa keskitettyyn versiohallintaan, 

jolloin koodeja ei tarvitse varmuuskopioida. Käytettäessä erillistä verkkosi-

vustopalvelinta, staattiset tiedostot voidaan synkronoida build.sh-ajon jälkeen. 

5.7.4 Hyödykkeet 

Hakemistoon utils on koottu pieniä ohjelmia, joilla voidaan suorittaa ylläpitotoi-

mia. Tällä hetkellä ohjelmia on luotu staattisten tiedostojen täsmäpäivitykseen. Eli 

ohjelmille voidaan antaa parametrina tiedosto, jossa on lista päivitettävien objek-

tien koodeista tai koodipoluista (kun monen objektin tunniste koostuu useammas-

ta koodista: esimerkiksi opetussuunnitelman opinnon tapauksessa tarvitaan ohjel-

man, opetussuunnitelman ja opinnon koodit). 

5.7.5 Lisäskriptit 

Ohjelman teossa käytettiin myös sellaisia skriptejä, joita ei normaalisti enää suori-

teta, mutta jotka saattavat olla hyödyllisiä jatkossakin, kun ohjelmaa kehitetään 

eteenpäin. Tällaiset skriptit on koottu hakemistoon .xtra-scripts. Käytännössä näi-

tä luotiin toteutettaessa paikallisen datan tietokantaa, josta kerrotaan tarkemmin 

seuraavassa luvussa. 
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6 TESTAUS 

Tämän projektin toteutti yksi henkilö, joten testauksessa ei käytetty erillistä tes-

taustiimiä. Tämä osaltaan vaikutti myös siihen miten testausta toteutettiin. 

Testauksen erilaisista vaiheistuksista on useita eri koulukuntia. Perinteisen vesipu-

tousmallin ovat nykyään ohittaneet suosituimmuudessa ketterän kehittämisen tes-

taustavat, jatkuva integraatio ja jatkuva toimitus sekä termi shift-left -testaus, jolla 

tarkoitetaan testauksen aikaistamista prosessikaaviossa kohti alkua eli vasemmal-

le. 

Tässä projektissa valtaosa testauksesta sisällytettiin itse ohjelmointivaiheeseen. 

Projektin valmistuttua voitaisiin vielä tehdä lisää testausta, mutta kun rajallisen 

ajan puitteissa piti valita jompikumpi, ehdottomasti parasta laatua saatiin testaa-

malla erityisesti heti alkuvaiheessa eli toteutuksen aikana. 

Ohjelmistoalalla on tunnettu lausahdus ”testaa aikaisin, testaa usein”. Sanonta on 

hyvin järkevä. Kunnolla tehty testaus jo ohjelmoinnin yhteydessä parantaa koko 

ohjelmiston laatua, koska havaitut viat ja niiden aikaisin tehdyt korjaukset voivat 

poistaa myös suunnitteluvirheitä. 

Tänäkin päivänä myös kriittisissä ja laajasti käytetyissä ohjelmistoissa esiintyy 

virheitä. Suurin syy ohjelmistojen virheisiin on edelleen epäonnistunut testaus 

vaikka testauksen tärkeyttä onkin viime vuosina korostettu. /17/ 

Hypoteesina edellisen kappaleen tilanteeseen voidaan esittää, että vaikka testausta 

on lisätty ja sen ajoitusta on siirretty kaavioissa vasemmalle, edelleen olisi paran-

nettavaa nimenomaan ohjelmointivaiheessa tehtävässä testauksessa. Vallalla on 

tehokkuusajattelu, mikä helposti johtaa siihen, että ohjelmoijat pyrkivät toteutta-

maan vain tärkeimmät testit. Se kostautuu ohjelmiston tuotannossa myöhemmässä 

vaiheessa, koska jos komponentti ei toimikaan täysin rajapinnan mukaisesti, oh-

jelmistoon tehty muutos voi laukaista komponentin vian, jonka korjaaminen olisi 

ollut nopeinta ja helpointa jo alkuperäisessä toteutusvaiheessa. 
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Isoissa ohjelmistoprojekteissa, joissa on useita tekijöitä, myös erillinen testaus on 

tärkeää. Testaus ei kuitenkaan ole vain erillinen asia. Ohjelmakoodin toteuttami-

seen kuuluu koodin toiminnan testaus ja varmistus. Allekirjoittanut pitää kaikkein 

tärkeimpänä testausmuotona juuri tätä toteuttamiseen kuuluvaa laadun varmista-

mista. Se on kuin talon perustus. Sen pitää olla kunnossa, kun tavoitellaan ohjel-

miston laatua. Vasta silloin on edes järkevää puhua erillisestä testauksesta. 

Edellisen kappaleen väite voidaan perustella: Jos ohjelman koodin oikeellisuudes-

ta ei ole minkäänlaista varmuutta, testaamalla ei enää virheettömyyttä voida taata. 

Ohjelman erilaisten suorituspolkujen ja syötteiden vaihtoehtojen lukumäärä on 

nimittäin usein erittäin suuri (suurempi kuin on mahdollista testata) tai jopa ääre-

töntä lähestyvä. /18/ 

6.1 Miten testausta suoritettiin? 

Koska projekti oli ajallisesti laaja ja luotiin ohjelman ensimmäistä versiota, erilli-

nen testaus jätettiin pääosin seuraaviin projekteihin. Esimerkiksi automatisoitu 

testaus on kaikkein hyödyllisintä jatkokehittämisessä. Muutoksia tehdessä ei vält-

tämättä muisteta miettiä koodin toimintaa kaikkien alkuperäisten näkökulmien 

kautta, koska usein silloin keskitytään muutettavaan tai lisättävään ominaisuuteen 

ja siihen liittyvään näkökulmaan. 

Tässä projektissa tehty ohjelmointivaiheen testaus tarkoitti käytännössä sitä, että 

ohjelmointia suoritettiin jatkuvan integraation ja toimituksen menetelmällä: Uusi 

ominaisuus testattiin saman tien läpikotaisin (sekä yksikkö- että integraatiotestaus 

eli sekä esimerkiksi metodin että koko ohjelman toiminta) käyttämällä selainta ja 

varmistamalla tulosteen oikeellisuus joka tilanteessa syötettä vaihdellen. Tulostet-

ta muokattiin usein tilapäisesti PHP:n funktioilla print_r ja var_dump, tai tarkas-

teltiin sivun JSON-versiota, jotta voitiin tutkia helposti myös tapauksia, joita val-

mis loppukäyttäjän HTML-näkymä ei näyttänyt, mutta jotka ollessa virheellisiä, 

voisivat vaikuttaa myös loppunäkymään. 

MySQL:stä ja SQLitestä tietoa hakevien ohjelmiston osien SQL-kyselyt rakennet-

tiin ja testattiin mysql- ja sqlite3-komentoriviohjelmien avulla suorittamalla kyse-
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ly ja varmistamalla, että se palautti täsmälleen vaaditun tuloksen. Kyselyn ohjel-

makoodiin sijoittamisen jälkeen ohjelman palauttamaa dataa verrattiin suoran ky-

selyn palauttamaan dataan ja näin varmistettiin ohjelmakoodin toiminnan oikeelli-

suus. 

Kaikki kokonaiset työvaiheet versioitiin ja varmuuskopioitiin, käytännössä yleen-

sä vähintään vuorokauden tai parin välein. Työkaluvalinnat painottuivat yksinker-

taisiin, koska työtä tehtiin yksin eikä tarvetta keskitetylle versioinnille ollut. Yk-

sinkertaisuus antoi myös joustoa, kun versioita oli helppo liikutella eri tietokonei-

den välillä varmuuskopioiksi. Muutokset tarkistettiin ohjelmalla GNU diff ajamal-

la komentoja ”diff -qr ops.old/ ops/” ja ”diff -Naur ops.old/ ops/”. Ensimmäinen 

komento vertaa kohteita listaamalla muuttuneet, lisätyt ja poistuneet tiedostot. 

Jälkimmäinen taas tulostaa koodirivien muutostiedot diff-työkalun unified-

nimisessä formaatissa. Tarkempaa tietoa diffin eri optioista saa esimerkiksi aja-

malla komennon ”man diff”, jos ohjelma man ja diffin man-sivu eli käyttöohje 

ovat asennettuina. Diff-työkalun avulla tarkistettiin läpikotaisin jokainen kokonai-

nen muutos- tai lisäystyö, mutta myös pienemmät työvaiheet, kuten uudet tai 

muuttuneet luokat ja metodit, tarkistettiin samalla tavalla. Koodia siis käytännössä 

auditoitiin johdonmukaisesti kehitysvaiheessa koko ajan. Virheitä myös havaittiin. 

Menetelmä auttaa havaitsemaan ajatus- ja huolimattomuusvirheitä, joita toimin-

nallisessa testauksessa ei välttämättä aina löydetä. 

Joissain tapauksissa ohjelmisto tuottaa samaa tietoa usealla eri menetelmällä. Näi-

tä käytettiin testauksessa hyödyksi: Esimerkiksi luotaessa koulutusten suodatta-

mista ja ryhmittelyä kokeiltiin sekä Backends- että Models-tason toteutuksia ver-

tailemalla niiden tulosteita toisiinsa useilla eri lähtöarvoilla. Samoin staattisten 

tiedostojen luomia tiedostoja verrattiin dynaamisiin sivuihin. 

Backendiin CVSCourses toteutetun yksityisen (private) addCourseToCache-

metodin oikeellisuus varmistettiin matemaattisesti. Laskettiin lukukauden, opin-

non ja ryhmän variaatioiden tulo eli vaihtoehtojen määrä ja varmistettiin, että oh-

jelman koodi toteutti ne kaikki. Lukukausi voi olla 1, 2 tai molemmat. Opinto ja 
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ryhmä voivat olla joko määritettyjä tai määrittämättömiä. Laskettiin siis seuraavat 

variaatiot: 

 Lukukausi: 3! / (3-1)!  = (3 * 2 * 1) / (2 * 1) = 6 / 2 = 3 

 Opinto: 2! / (2-1)! = (2 * 1) / 1 = 2 

 Ryhmä: 2! / (2-1)! = (2 * 1) / 1 = 2 

Opintohaun paikallista versiota suunnitellessa vertailtiin erilaisten SQL-

kyselyiden suorittamista SQLiten komennolla ”explain query plan”. 

Valmiin ohjelmiston toimintaa testattiin käymällä kaikki sivuja luovat Re-

questHandler-kontrollerin metodit läpi ottamalla testiin useita, muutamasta usei-

siin kymmeniin, sivuja per metodi. Tätä tehtiin sekä kehitysvaiheessa että julkais-

tulle sivustolle. 

Oikeellisuuden lisäksi myös sivujen latautumisnopeutta testattiin. Yksittäisen si-

vun nopeutta mitattiin time-ohjelmalla käyttämällä mm. GET- ja HEAD-ohjelmia 

sivun hakemiseen palvelimelta (eli käytettiin esimerkiksi komentoa ”time GET 

http://localhost/ops/fi/TT/”). Lisäksi kaikkiin rakentaviin ajoihin toteutettiin toi-

minto, joka kertoo ajon keston ja muistin käytön. 

Optimointia eli sivujen latautumisnopeuden parantamista tehtiin etsimällä hi-

taimmat toiminnot joko mittaamalla koodissa niiden suoritusaika PHP:n microti-

me-funktion avulla tai ohittamalla ne ja vertaamalla time-komennolla mitattuja 

koko sivun ja osittaisen sivun latautumisaikoja. 

CSS:llä toteutettu mobiilituki testattiin kolmella päätelaitteella, jotka olivat saata-

villa testausta varten: 

 Samsung J5 (Android 8) 

 Jolla 1 (Sailfish OS 2 ja 3) 

 Nokia Lumia 630 (Windows Phone 8.1). 
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Laitteen käyttöjärjestelmä sekä testatut käyttöjärjestelmän versiot on ilmoitettu 

suluissa. Samsung J5:lla testit suoritettiin kahdella selaimella: Samsung Internet ja 

Google Chrome. 

Kaikki käyttöliittymät eli erityyppiset sivunäkymät testattiin kaikilla laitteilla la-

taamalla sivu selaimella ja tutkimalla miltä sivu näytti ja miten sivulla liikkumi-

nen toimi. Testauksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota fonttikokojen sopivuu-

teen ja leveimpien sisältöjen mahtumiseen näytölle sekä sivujen nopeuteen, käy-

tettävyyteen ja selkeyteen. Laitteiden lisäksi mobiiliyhteensopivuuteen liittyvää 

testausta suoritettiin tietokoneen selaimella kaventamalla ikkunaa. Testausta var-

ten koodiin toteutettiin kehittäjätoiminto, joka raportoi päätelaitteen ja selainikku-

nan resoluution. Näin voitiin määritellä CSS-koodissa esimerkiksi leveyttä koske-

vat rajat oikein. 

Valmiin sivuston testaamiseksi kehitettiin ajettava testi (LIITE 2), joka varmisti, 

että sivustolla oli täsmälleen oikeat koulutusohjelmat, opetussuunnitelmat ja nii-

den opinnot. Objektien sisältöä ei tarkistettu, koska se olisi ollut monimutkaista 

kieliversioinnin ja vertailtavien datalähteiden rakenne-eron vuoksi, eikä ollut to-

dennäköistä, että sisältö olisi väärää, koska tietokentät ovat sidoksissa objekteihin. 

Testi oli syytä pitää selkeänä ihan luotettavuudenkin takia. Avaintietojen tarkistus 

riitti varmistukseksi. 

Testi hyödynsi myöhemmin esiteltävää luotettavaksi katsottua paikallisen datan 

tietokantaa tarkistamalla, että sivuston palauttamassa JSON-datassa oli mukana 

kaikki tietokannasta haetut kohteet ja ettei kohteita ollut ylimääräisiä. Ideana tässä 

testissä oli, että testattiin lopputuotosta ja samalla saatiin varmistettua myös pai-

kallisen datan tietokannan tietoja, koska vertailu tehtiin kahden eri tekniikalla hae-

tun datan välillä. Ilmenikin, että paikallisessa tietokannassa oli sellaisenaan kopi-

oituja Winhan opetussuunnitelmien opintoja, jotka ovat Winhassakin piilossa ole-

vaa virheellistä dataa. Tämän vuoksi testi ohitti opinnot, joilla on isätietona ra-

kennetyyppi ilman opintokoodia. 

Virheen sattuessa testi pysähtyisi ilmoittaen puuttuvan objektin tunnistetiedot, tai 

että objekteja oli ylimääräisiä. Onnistunut testi tulostaisi tehtyjen JSON-hakujen 
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eli sivulatausten määrän ja kirjaimet ”OK”. Testaus suoritettiin ajamalla testi 

kolme kertaa mittaamalla samalla time-ohjelmalla jokaiseen testiin kulunut aika. 

Ajettava komento oli siis: ”time php ops-test.php”. 

Sivuston julkaisun eli ohjelmiston käyttöönoton jälkeen sivuston toimintaa ja pal-

velimen virhelokeja on seurattu jatkuvasti. 

6.2 Testauksen tulokset 

Kaikki jatkuvan integraation ja toimituksen menetelmillä havaitut viat korjattiin 

välittömästi. Esimerkiksi SQL:ää käyttävät valmiit ohjelmaosat palauttivat täsmäl-

leen saman datan kuin komentoriviohjelmassa ajetut suorat SQL-kyselyt. Koulu-

tuksen listauksen ryhmittelytoiminnon kehittäminen oli jonkin verran haasteellis-

ta. Ensimmäinen versio ei toiminut heti oikein, ja kun se sitten tuotti oikean tulos-

teen, suoritusnopeus oli huono. Ratkaisu ohjelmoitiin kokonaan uusiksi eli logiik-

ka muutettiin. Lopullinen versio toimi viiveettä ja oikein. Muut korjaukset ja kehi-

tysvaiheet on kerrottu seuraavassa aliluvussa. 

Valmiin sivuston testaaminen ops-test.php:llä tuotti tuloksen ”1103 OK”. Julkais-

tu sivusto sisälsi siis testattujen sisältötyyppien osalta todistetusti samat kohteet 

kuin luotettavana pidetty paikallinen tietokanta eikä ylimääräisiä ilmennyt. Sivus-

to oli siten todennettu tältä osin lähteenä toimivan Winhan mukaiseksi. Kolme 

mitattua testin suoritusaikaa olivat 1 min 29,169 s; 1 min 28,242 s ja 1 min 27,857 

s. Kyseessä ei ollut varsinainen suorituskykytesti vaan sisällön oikeellisuuden tar-

kistus. Käytössä oli tämän ohjelmiston suorittamisen kokonaan ohittavat staattiset 

tiedostot, joten JSON-sivujen latausajan tarkka mittaaminen ja virhemarginaalin 

laskeminen ei ollut tässä kohtaa mielekästä. Keskimääräinen testin suoritusaika oli 

mittausten keskiarvo eli niiden summa jaettuna kolmella: noin 88,423 sekuntia. 

Tämä jaettiin edelleen sivulatausten määrällä pyöristäen tulos kymmenesosase-

kunnin tarkkuuteen (mittausten arvioidun tarkkuuden perusteella), ja saatiin kes-

kimääräinen JSON-sivun latausaika: noin 0,080166 sekuntia ≈ 0,1 sekuntia. Tulos 

on linjassa tässä luvussa myöhemmin mainittujen latausaikatulosten kanssa ja 

vahvistaa niiden oikeellisuutta, koska tulos on laskettu reilusti yli tuhannen sivula-

tauksen keskiarvona. 
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CVSCourses-backendin tapauksessa vaihtoehtoja oli 3 * 2 * 2 = 12 ja metodiin 

addCourseToCache oli toteutettu juuri 12 vaihtoehtoa, joten ohjelma todettiin oi-

keaksi tältä osin. 

Hakutietokannan suunnittelussa vertailtiin alikyselyjen sijoittelun vaikutusta. Ha-

vaittiin, että SQLite pystyy optimoimaan kyselyn paremmin, kun kyselyssä ei ole 

alikyselyitä. Toteutettu ratkaisu ei lopulta sisältänyt alikyselyitä. 

Sivujen latausajat vaihtelevat aina jonkin verran, koska niihin vaikuttaa myös 

käyttöjärjestelmän muut toiminnot. Sivuja ladattiin testatessa aina useita kertoja. 

Tulokset eivät ole luotettavia tarkkoina lukuarvoina, mutta pyöristettyinä likiar-

voina niitä voidaan käyttää suhteelliseen tarkasteluun. Esimerkiksi voitiin verrata 

mitattua latausaikaa suuruusluokaltaan saman kokoisen staattisen tiedoston la-

tausaikaan. 

Paikallista hakutietokantaa käyttävän hakusivun ja staattisen tiedoston latausno-

peudet todettiin ilman kuormitustestausta identtisiksi mittaustarkkuuden rajoissa. 

Molemmille mitattiin latausajaksi suunnilleen 0,07 eli noin 0,1 sekuntia. PHP-

ympäristö ja ohjelmiston kirjastojen lataus ei siis sinänsä hidasta sivujen tarjoilua. 

Toki yleisesti tiedetään, että dynaamiset ympäristöt ja mod_php:n käyttämä 

Apache HTTP Serverin prefork-moduuli eivät skaalaudu (eli pysy nopeina kuor-

mituksen kasvaessa) yhtä hyvin kuin staattiset tiedostot ja esimerkiksi Apachen 

tapauksessa worker-moduuli. (Tietenkin PHP:tä voi ajaa myös FastCGI:llä, mikä 

mahdollistaa workerin käytön, mutta sekään ei tietenkään kokonaan poista skaa-

lautumiseroa staattisen ja dynaamisen sisällön väliltä. Asia tosin on monimutkai-

nen emmekä nyt mene siihen sen tarkemmin.)  

Suoritettaessa itse opintojen hakua, latausaika kasvaa. Havaittiin kuitenkin, että 

aika menee lähinnä itse datan siirtoon. Kun hakuehdoiksi laitettiin koodi ja nimi 

niin, että tulokseksi tuli vain yksi opinto, latausajaksi saatiin 0,08 eli noin 0,1 se-

kuntia. Kun haettiin pelkällä nimen osalla, saatiin latausajaksi esimerkiksi haku-

sanalla ”matema” noin 0,3 sekuntia. Käyttökokemuksena tämä on vielä viiveet-

tömältä tuntuva aika. Haettaessa koko lukuvuoden opinnot, sivun latausaika pysyy 

samana noin 0,3 sekunnissa mittaustarkkuuden rajoissa. Hakusivun nopeus on siis 
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erinomainen. Haun skaalautuvuutta eli kuorman kestoa ei testattu tässä projektis-

sa, mutta ei ole syytä olettaa ongelmia, koska luotettava ja nopea SQLite käytän-

nössä toimii niin hyvin kuin tiedostojärjestelmä ja käyttöjärjestelmän ytimen vä-

limuisti toimivat. Lähinnä ensimmäisenä pullonkaulaksi voisi muodostua 

mod_php, mutta sillekin on vaihtoehtoja eikä Vaasan ammattikorkeakoulun ta-

pauksessa tällainen pohdinta edes ole relevanttia, koska selkeä hidastuminen vaa-

tisi suurempaa liikennemäärää kuin käytännössä tapahtuu. 

Staattisten tiedostojen ansiosta suoraan suoritettavien eli dynaamisten sivujen la-

tautumisaika ei ollut sinänsä kriittistä, mutta hitaasti latautuva sivu on tietenkin 

myös hidas rakentaa ja staattisten tiedostojen rakentamisen kokonaisaika on ra-

kennettavien tiedostojen rakennusajan summa. Opetussuunnitelman opinnon dy-

naamisen sivun latautumisajaksi mitattiin keskimäärin 0,36 eli noin 0,4 sekuntia. 

Virhearviointia ei ollut tarvetta tehdä, koska keston suurpiirteinen mittaaminen 

riitti. Aika vaihteli vain muutamalla sadasosasekunnilla vaikka toistoja tehtiin 

useita kymmeniä. 

Paikallisen hakutietokannan rakentaminen toimi erinomaisella nopeudella: En-

simmäinen ajo kesti noin 38 – 40 sekuntia. Toistuvat ajot MySQL:n query cachen 

(kyselyvälimuistin) ollessa käytössä kestivät vain noin 4 sekuntia. 

Staattisten tiedostojen rakentamisnopeus koettiin riittäväksi, mutta hitaaksi. Oh-

jelmiston ollessa vielä kehitteillä mitattiin ajankohtaisten sivujen rakentamisen 

ajaksi noin 26,5 minuuttia. Myöhemmin opintojen sivuille tehtiin käyttöoikeuk-

sien tarkistuksessa käytetty toteutuslistan lataus, joka pidensi sivun latautumisai-

kaa jopa kolminkertaiseksi myös tilanteissa missä lista oli tyhjä (koska CSV-

tiedostot luettiin joka tapauksessa läpi). Sen perusteella arvioitiin päivitysajon uu-

deksi kestoksi jopa yli tunti. Oli selvää, että ajon nopeutta oli parannettava. 

6.3 Tehdyt parannukset 

Suurin osa testauksessa havaituista virheistä korjattiin saman tien. Osa virheistä 

käsiteltiin puuttuvina ominaisuuksina, joita ei kannattanut korjata aivan heti. Tä-

män vuoksi käyttöön otettiin työjono, johon kirjattiin kaikki havaitut kehityskoh-
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teet tai virheet. Valmis sivusto julkaistiin vasta, kun koko työjono oli käyty läpi 

niin, että kaikki virheet oli korjattu ja kaikki puutteet oli toteutettu. Seuraavaan 

projektiin jätettiin vain kehityskohteet, joita ei voida luokitella virheiksi ja joita ei 

koettu tarpeellisiksi tässä vaiheessa. Lista työjonossa olleista ratkaistuista asioista 

on liitteenä (LIITE 3). 

6.3.1 Paikallisen datan tietokanta 

Jo suunnitteluvaiheessa mukana oli idea, että yksi opintohallintojärjestelmän 

komponenteista voisi olla paikallinen. Eli opintohallintojärjestelmästä haetut tie-

dot voitaisiin tallentaa paikallisesti ensin, ja RegistryInterface-rajapinnan toteutta-

va luokka, esimerkiksi Local, käyttäisi paikallista tietokantaa. Tätä mallia toden-

näköisesti tarvittaisiin Pepin tapauksessa, koska kokemuksen mukaan tiedonsiirto-

rajapinnat, jotka ovat tyyppiä web service, ovat yleensä liian hitaita käytettäviksi 

suoraan. Idea oli kuitenkin tarkoitus toteuttaa vasta tämän projektin jälkeen Peppi-

komponentin kehittämisen yhteydessä. Nyt oli kuitenkin tullut ilmi, että Winhan-

kin tapauksessa staattisten tiedostojen rakentaminen kesti liian kauan. Esille nousi 

ratkaisumalli, jossa Winhankin tietojen käsittely muutettaisiin paikalliseksi. 

Projektiin syntyi ikään kuin aliprojekti: Paikallinen tietokanta piti suunnitella ja 

toteuttaa. Jotta tietokantaan saatiin datat paikoilleen, täytyi ohjelmoida myös tieto-

jen haku Winhasta. Syntyi uusi suunnitelma: ratkaisu haluttiin tehdä paremmin ja 

niinpä lopulta toteutettiin luokat jokaiselle dataobjektille ja uusi rajapinta Regist-

ryDataInterface. 

Rajapinnan suunnittelussa esillä oli alun perin kaksi mallia: Toteuttava luokka 

voisi kutsua ohjelmiston Backends-nimiavaruuden tarjoamia metodeja eli luokalla 

olisi kontrolli koko ajoon. Toinen vaihtoehto oli, että Models-taso käyttäisi raja-

pintaa eli toteuttavan luokan tehtävä olisi vain palauttaa dataa. Vertailussa löydet-

tiin useita argumentteja molempien vaihtoehtojen puolesta ja vastaan, mutta lopul-

ta olennaisimmaksi tekijäksi nousi ohjelmiston arkkitehtuuri. Yleinen looginen 

käsittely oli syytä jättää matalan tason Backends-luokan ulkopuolelle ja sijoittaa 

Models-tasolle. Osa toiminnoista olisi ollut mahdollista toteuttaa suunnilleen yhtä 

helposti kummassa tahansa vaihtoehdossa, mutta esimerkkinä jälkimmäisen vaih-
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toehdon puolesta käytettiin päivitysajoa, jossa käsitellään vain ajankohtaiseen 

koulutukseen liittyvä data. Tällainen logiikka on jo selkeästi yleistä liiketoiminta-

logiikkaa ja kuuluu ylemmälle tasolle. Valittiin siis malli, jossa RegistryDataInter-

face-rajapintaluokkaan määritettiin dataa hakevat metodit. Rajapinnan toteuttavan 

opintohallintojärjestelmän (tai vastaavan rekisterin) tehtävä olisi siis vain hakea ja 

palauttaa siltä pyydetyt datajoukot. Ratkaisu tuntui oikealta erityisesti siksi, että 

rajapinnasta tuntui muodostuvan selkeä ja sillä oli selkeästi rajattu tehtävä. 

Datan siirtoa suunnitellessa pohdittiin tulisiko data siirtää olioina vai array-

muuttujina. Niinpä tehtiin testejä, joissa array ja objekti täytettiin samalla datalla 

ja mitattiin aika ja muistinkäyttö. Yksi testeistä on saatavissa liitteenä (LIITE 4). 

Mittausten onnistuminen varmistettiin ajamalla testit useaan kertaan ja selvittä-

mällä tulosten virhemarginaalit keskihajonnan avulla käyttäen laskentaan R-kielen 

sd-funktiota /19, 20/. Itse testit olivat kuitenkin riippuvaisia alustasta, ympäristös-

tä ja datan määrästä. Testien epätarkkuudesta huolimatta saatiin yleinen karkea 

tulos: objekti ilman metodeja vie vähemmän muistia kuin array ja on PHP 7:llä 

myös jonkin verran nopeampi tai ainakin yhtä nopea kuin array. 

Erään suorituskykytestin mukaan PDO:lla menee keskimäärin noin 14 % enem-

män aikaa palauttaa dataa fetchAll-metodilla objekteja käytettäessä verrattuna ar-

ray-vaihtoehtoon /21/. Todettiin kuitenkin, ettei aikaero ole merkittävä ja objek-

tien pienempi muistinkäyttö voi kuitenkin lyhentää käytännön ajon kokonaisaikaa, 

koska suurempi muistinkäyttö tarkoittaa suurempaa muistissa liikuteltavaa data-

määrää. 

Ensimmäisessä kokonaisessa CentOS-kehityspalvelimella (jossa oli 64-bittinen 

PHP 5.4) ajetussa testissä, jossa haettiin koko ohjelman käyttämä Winhan data, 

maksimi hetkellinen muistinkäyttö putosi 249 megatavusta 218 megatavuun, kun 

PDOStatementin fetchAll-metodi vaihdettiin käyttämään objektia arrayn sijaan. 

Prosentteina ilmoitettuna vähennystä tuli 12,4 %. Myöhemmin ohjelmiston ollessa 

jo tuotannossa, valmiin datan haun testi suoritettiin samaisella kehityspalvelimella 

vielä uudestaan. Kun PDO asetettiin käyttämään arrayta, Winhan datan lukemi-

seen meni nopeimmillaan noin 7,0 sekuntia ja muistia käytetiin maksimissaan 337 
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megatavua. Objekteilla aikaa meni nopeimmillaan noin 7,1 sekuntia ja muistia 

varattiin maksimissaan 219 megatavua. Prosentteina vähennystä oli nyt 35,0 %. 

Kuten huomataan, suorituskykytestit antavat usein hyvin erilaisia tuloksia eri ti-

lanteissa. Teoreettisen ja käytännön testauksen ero oli hyvin merkittävä. Pienellä 

data- ja koodimäärällä erot olivat suuremmat. Lisäksi muistinkäytön ero kasvoi 

myöhemmin, kun ohjelmakoodi muuttui ja Winhan datamäärä kasvoi. Joka ta-

pauksessa valmiilla datalla testatessa nähtiin, että nopeusero oli hyvin pieni ja 

muistiero selvä. Testeissä suoritettiin siis vain datan haku. Ei ollut helppoa testata 

varsinaista kokonaista ajoa kahdella eri tavalla, koska toinenkin tapa olisi pitänyt 

toteuttaa, mutta voidaan esittää hypoteesi, että datatietokannan luovan ajon suori-

tusaika saattaa olla objekteilla jopa nopeampi myös PHP 5:lla, koska silloin Win-

hasta tulleita muuttujia datoineen vielä kopioidaan muistissa, ja koska liikutelta-

vaa on vähemmän, siihen kuluu mahdollisesti lyhyempi aika. 

Oliovaihtoehdon suorituskyky oli siis kunnossa. PHP on tukenut versiosta 5 läh-

tien funktioiden ja metodien parametrien tyyppien määrittämistä. Tyyppi voi olla 

luokka. Tämä oli selvä etu, koska koodi tarkistaisi automaattisesti dataobjektin 

olevan oikean luokan olio, kun dataa käsiteltäisiin. Lisäksi olioilla on aina kaikki 

ominaisuudet olemassa, joten koodissa ei tarvitsisi tarkistella isset-funktiolla tie-

tokenttien olemassaoloa. Niinpä päädyttiin käyttämään arrayn sijaan dataobjekte-

ja. Eli jokaiselle erilaiselle datakokoelmalle, esimerkiksi tietokannan taulun rivil-

le, luotiin erillinen ohjelmaluokka, jossa määritettiin datakentät ominaisuuksina.  

Datakentät suunniteltiin niin, että kieliversioiden kaikki data piti sisällyttää jokai-

seen kieleen. Eli liiketoimintalogiikka, joka päättää oikean datan jokaiseen kieleen 

siirrettiin hoidettavaksi jo tietojen sisäänajossa. Tämä tarkoitti sitä, että Regist-

ryDataInterfacen toteuttava luokka palauttaa suoraan valmista dataa. Tämä yksin-

kertaisti ohjelmaa huomattavasti, mutta oli myös arkkitehtuurillisesti oikein: vain 

datan lähde voi tietää mikä on milloinkin oikea tapa käsitellä kieliä, koska eri pal-

veluissa on erilaisia käytäntöjä. 

Dataobjektit luotiin yksinkertaisiksi vain datakentät ominaisuuksina määrittäviksi 

luokiksi ilman toiminnallisuutta. Koulutuksen ohjelman dataobjektista (Koodi 
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37.) nähdään, että ominaisuudet alustettiin arvolla null. Näin objektia käyttävässä 

ohjelmakoodissa voidaan luottaa, että kaikki objektin datakentät ovat aina käytet-

tävissä. Esimerkiksi arvon tarkistukseen riittää pelkkä koodi ”if 

($prog->PERSON_HEAD)”. PHP:n funktiota isset ei tarvita. 

<?php 

 

namespace ops\Backends\DataObjects; 

 

class Prog { 

 

    public $CODE = null; 

    public $ORG = null; 

    public $PERSON_HEAD = null; 

    public $UPDATED = null; 

 

} 

 

?> 

Koodi 37. Luokka Backends\DataObjects\Prog. 

Yleisesti ottaen tämän tyyppisiä luokkia pidetään olio-ohjelmoinnin vastaisina. 

Asiaa pohdittua päädyttiin kuitenkin johtopäätökseen, että yksittäistä tietokannan 

riviä vastaavan objektin ei olekaan syytä tehdä mitään. Olisi toki mahdollista to-

teuttaa yleinen luokka, jonka dataobjektin luokka perisi ja näin saisi kyvyn tallen-

taa itsensä. Tätä kykyä ei kuitenkaan haluttu, koska se heikentäisi tietoturvaa. Jos 

oliolla on kyky tallentaa, mikä tahansa oliota käsittelevä kohta ohjelmistoa olisi 

mahdollinen hyökkäyskohde. Toimintoja sisältävät dataobjektit veisivät myös 

enemmän muistia. Riippuu PHP:n sisäisestä toteutuksesta, monistuisiko metodien 

muisti vai olisiko se kuitenkin jaettu, jolloin vaikutus jäisi toki vain pieneksi. Tätä 

ei testattu, koska joka tapauksessa päädyttiin toteuttamaan keskitetty luokka, joka 

käsittelee näitä dataobjekteja. Valitussa ratkaisussa on hyvänä puolena myös, että 

dataobjektien luokkien ohjelmakoodi on erittäin yksinkertaista. Tietoturvan lisäksi 

päivitystarpeen todennäköisyys on pienempi. Dataluokkia on luonnollisesti pal-

jon, joten on hyvä asia, jos niihin ei tarvitse jatkossa tehdä muutoksia usein. Data-

objekteille määritettiin siis vain yksi tehtävä: niiden tuli toimia datan ”kantajina” 

eli ne olivat vain dataa sisältäviä objekteja, joita ohjelmistossa voidaan välittää 

paikasta toiseen.  
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Seuraavaksi suunniteltiin ja ohjelmoitiin uusi RegistryDataInterfacen toteuttava 

luokka WinhaData. Aiemman Winha-luokan kokemuksista viisastuneena tällä 

kertaa valittiin toisenlainen strategia: kaikki tietojen haku toteutettiin SQL-

kyselyillä kuten erinomaisesti onnistuneessa paikallisen hakutietokannankin rat-

kaisussa. Kyselyjen irrallaanolo ohjelmakoodista tarkoitti, että valmiit testatut 

SQL-lauseet voitiin sijoittaa sellaisenaan asetuksiin omille paikoilleen. Tästä seu-

rasi, että ohjelmakoodin ajamat tietokantakyselyt oli varmistettu luotettavasti oi-

kein toimiviksi. 

Kaiken tietokannan sisällön hakevan logiikan toteuttaminen pelkästään SQL:llä 

oli toki jonkin verran haasteellista, mutta muutaman työpäivän jälkeen voitiin to-

deta SQL:n olevan erittäin joustava työkalu. Ratkaisu onnistui. 

Verrattaessa Winha-luokan dataa hakevaa PHP-koodia ja uuden WinhaData-

komponentin asetuksissa olevaa SQL-koodia, todettiin SQL-ratkaisun olevan 

huomattavasti rivimäärältään pienempi. Winha-luokan asetukset tarvitsivat 94 ri-

viä ja koodimäärältään koko ohjelmiston suurin ohjelmaluokka peräti 1570 riviä. 

Vuorostaan WinhaDatan asetukset SQL-komentoineen olivat 490 riviä ja itse oh-

jelmaluokka vain 327 riviä, mikä on varsin vähän käsiteltävien tietokantataulujen 

lukumäärä huomioon ottaen. Toiminnallisesti kyse on toki erilaisista rajapinnois-

ta, mutta suorassa vertailussa on siitä huolimatta järkeä: uudessa ratkaisussa itse 

opintohallintojärjestelmän komponenttiin tarvitaan paljon vähemmän ohjelma-

koodia. Jo aiemmin esitellystä Backends\Search-luokasta havaittiin, että tämän 

tyyppinen ratkaisu tuottaa hyvin selkeää, yksinkertaista ja varmatoimista koodia. 

Ilmiö korostui vain entisestään tässä tapauksessa, kun tietokantataulujen ja objek-

tien määrä oli suuri. Esimerkkinä toimikoon koulutuksen ohjelma. RegistryDa-

taInterface-määrityksen ohjelmat palauttavan getProgs-metodin toteutus Winha-

Data-luokassa (Koodi 38.) on erittäin yksinkertainen. 
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    public function getProgs() 

    { 

        return $this->query($this->prog, 'Prog'); 

    } 

Koodi 38. Luokan Backends\WinhaData metodi getProgs. 

Metodi query on peritty ja kahva $this->prog on yksinkertainen asettaa (kuten 

aiemmin Backends\Search-luokan kohdalla kerrottiin). Uuden opintohallintojär-

jestelmän vaihdettavan komponentin kehittäminen on helppoa. Toki ulkoisen ra-

japinnan ollessa järjestelmäriippuvainen, datan hakua ei voida toteuttaa yhtä ylei-

sesti kuten esimerkiksi SQL-pohjaisien järjestelmien tapauksessa. Tilanne ei silti 

muutu silloinkaan merkittävästi. Data vain haetaan silloin järjestelmän tiedonsiir-

torajapintaa käyttäen ja palautetaan. 

Kehitetyn Models\Data-luokan ohjelmien luonnin käsittelevä BuildProg-metodi 

(Koodi 39.) on sekin erittäin yksinkertainen. Objektien luonti vaatii vain rajapin-

nan mukaisen datan haun ja tietojen luovuttamisen objekti kerrallaan tietokanta-

kerrosta hoitavalle oliolle, sen objektin tietokantaan lisäävälle metodille. 

    private function buildProg() 

    { 

        foreach ($this->rdb->getProgs() as $prog) { 

            $this->db->insertProg($prog); 

        } 

    } 

Koodi 39. Luokan Models\Data metodi buildProg. 

Tietokantakerroksesta vastaa luokka Backends\DataWrite, joka sisältää dataobjek-

tikohtaisia tallennusmetodeja. DataWrite-luokan esimerkistä (Koodi 40.) nähdään 

kuinka dataobjektien avulla pystyttiin toteuttamaan ratkaisu, joka käytännössä pa-

kottaa rajapinnan toteuttavan luokan palauttamaan data määritetyssä muodossa. 

Luokan tallennusmetodien parametreiksi on määritetty aina kyseinen dataobjekti. 
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    public function insertProg(Prog $prog) 

    { 

        return $this->execute($this->insertProg, [ 

            $prog->CODE, 

            $prog->ORG, 

            $prog->PERSON_HEAD, 

            $prog->UPDATED 

        ]); 

    } 

Koodi 40. Luokan Backends\DataWrite metodi insertProg. 

Aliprojektin tulos oli menestys: Kaiken datan haku Winhasta kestää reilut 20 se-

kuntia MySQL:n query cachen ollessa tyhjä, ja toistuvissa ajoissa jopa vain puolet 

siitä. Ylipäänsä uusi ratkaisu oli arkkitehtuurillisesti erinomainen: ohjelmakoodi 

on hyvin selkeää. 

Uusi paikallisen datan tietokanta sisälsi myös opintohallintojärjestelmän objektien 

muutosaikaleimat (mikä näkyy esimerkeissä ominaisuutena UPDATED). Ideana 

oli hyödyntää niitä niin, että päivitysajoissa voitaisiin käsitellä vain muuttuneet 

tiedot. 

Paikallisen datan tietokannan luonti lisättiin ajastettuun ajoon ensimmäiseksi. Se 

toimii myös erinomaisena tarkistuksena sille, että opintohallintojärjestelmästä 

saadaan ehjää dataa. Vaasan ammattikorkeakoulussa rakennetaan Winhan tiedot 

kerran vuorokaudessa työkalulla, joka on joskus jättänyt rakentamisen kesken 

niin, että tietokanta ei olekaan ollut ehjä. Tällainen virhetilanne havaitaan paikalli-

sen tietokannan eheyttä varmistavien viiteavainten ansiosta. Ajastettu ajo keskey-

tetään, jos jokin työvaihe epäonnistuu. 

Jätämme tämän paikallisen datan tietokantaratkaisun tarkemman kuvauksen te-

kemättä seuraavista syistä: 

 Aliprojekti oli niin laaja, että tarkka suunnitelmien, toteutuksen ja testauk-

sen esittely vaatisi useita kymmeniä sivuja. Esimerkiksi suunnitteluvai-

heessa kirjattiin paljon pohdintaa, mutta tässä raportissa on käsitelty vain 

olennaisimmat ydinajatukset lyhyesti. Samoin tietokannan kuvaus olisi 

varsin laaja. Toteutunut ratkaisu on pyritty kuvaamaan siinä laajuudessa, 
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että ratkaisusta saa yleiskuvan ja käy ilmi syyt miksi uudistus voi parantaa 

ohjelmistoa. 

 Aikaansaannosten laajempi hyödyntäminen jää joka tapauksessa seuraa-

viin projekteihin. Ohjelmiston ensimmäisessä versiossa käytetään paikal-

lista tietokantaa vain opintohallintojärjestelmän tietojen tarkistukseen. 

6.3.2 PlanInterfacen välimuisti 

Tehty työ paikallisen tietokannan ja sen komponenttien kanssa oli menestys. Vielä 

olisi kuitenkin pitänyt toteuttaa tietojen luku uudesta tietokannasta. Tässä vaihees-

sa havaittiin, että jos staattisten tiedostojen rakentamista voitaisiin nopeuttaa edes 

vähän, olisi päivitysajo jo riittävän nopea ensimmäiseksi toteutukseksi. Ajohan oli 

ollut jo aiemmassa vaiheessa kunnossa, mutta oli sitten myöhemmin hidastunut. 

Hidastumisen syytä lähdettiin selvittämään. Havaittiin, että opetussuunnitelman 

opinnon sivun latausaika putoaisi noin 0,4 sekunnista alle 0,1 sekuntiin, jos toteu-

tusten tiedot saataisiin haettua nopeammin. 

Ratkaisuksi kehitettiin PlanInterface-rajapintaan ja sen toteuttavaan 

Backends\CVSCourses-luokkaan välimuisti. Edelleen luokkaan Mo-

dels\StaticFilesData lisättiin tätä varten metodi. Rakennettaessa staattisia tiedosto-

ja kutsutaan tätä metodia enableCache, joka kytkee välimuistin päälle ja lämmit-

tää sen jälkeen välimuistin hakemalla kerran kaikki suunnitelmatiedot. Staattisten 

tiedostojen rakentaminen toimi tämän jälkeen huomattavasti nopeammin, koska 

toteutusten tietojen haku opintojen sivuille käytti silloin vain muistia. Uusi ajon 

kesto oli nyt enää 0,37 kertaa vanha. Päivitysajon tyypillinen kesto on nykyään 

noin 15 minuuttia. 

Välimuistin ansiosta voitiin palata alkuperäiseen suunnitelmaan: paikallisen tieto-

kannan käyttöä laajennettaisiin vasta Peppi-moduulin myötä seuraavissa projek-

teissa. Nykyinen tilanne oli toimiva. Ajon kesto oli hyväksyttävä. 
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7 YHTEENVETO 

Projektin tavoite oli kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttöön helposti yllä-

pidettävä ja jatkokehitettävä modulaarinen opetussuunnitelmien ja opintokuvaus-

ten julkaisuohjelmisto, joka tuottaa valmiit ECTS:n mukaiset nopeat, kuorman-

kestävät, selkeät ja käytettävät HTML-verkkosivut. 

7.1 Yleinen periaate 

Ohjelmisto hakee tarvittavat tiedot eri lähteistä sekä mahdollistaa opintokuvausten 

lisäyksen ja muokkaamisen. Ulkoisina sisältölähteinä voi olla esimerkiksi opinto-

hallintojärjestelmä ja mahdollinen erillinen suunnitteluohjelmisto. Datalähteitä 

käyttävät osat suunniteltiin ja toteutettiin erillisiksi asetuksissa käyttöön otettavik-

si vaihdettaviksi komponenteiksi, jotka toteuttavat niitä varten määritetyt ohjel-

mistorajapinnat. Ohjelmiston yleinen rakenne noudattaa MVC-periaatetta, millä 

mahdollistetaan helppo toimintojen muuttaminen ja kehittäminen. Koodi on alus-

ta- ja sisältöriippumatonta: ohjelmisto vaatii minimissään vain PHP:n ja SQLiten, 

käy mille tahansa organisaatiolle ja koulutusasteelle asetuksia muokkaamalla, ja 

uusia sisältölähteitä voidaan lisätä rajapinnan toteuttavina komponentteina. 

7.2 Tulokset 

Ohjelmisto toteutettiin olio-ohjelmointiperiaatteella käyttäen ohjelmointikielenä 

PHP:tä. Luokat jaettiin päätason nimiavaruuksiin Configuration, Backends, Mo-

dels, Locales, Views ja Controllers. Suurin osa julkaistavasta sisällöstä on tällä 

hetkellä Winha-opintohallintojärjestelmän dataa, joka haetaan MySQL-

tietokannasta. Tätä varten kehitettiin RegistryInterface-rajapinta ja sen toteuttava 

luokka Backends\Winha. MySQL-yhteyteen käytettiin PHP:hen sisäänrakennettua 

PDO-kirjastoa. Rajapinnan ansiosta tulevaisuudessa uudelle opintohallintojärjes-

telmälle voidaan kehittää oma luokka, joka voidaan ottaa käyttöön asetuksissa il-

man, että ohjelmistoa tarvitsee muilta osin muuttaa. Models- ja Views-

nimiavaruuksiin toteutettiin jokaiselle pääobjektille ylläpidettävyyden vuoksi eril-

liset luokat. Views-haarassa jaettiin osa näistäkin vielä aliluokkiin, jotta HTML:n 

muodostavaa ohjelmakoodia on mahdollisimman selkeä muokata tarvittaessa. Oh-
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jelman toimintoja ohjaavana pääluokkana toimii Controllers-nimiavaruuden luok-

ka: sivuille RequestHandler ja erilaisille rakentaville ajoille Builder-päätteiset 

luokat. 

Ohjelman julkaisemalla sivustolla on seuraavat sivut: 

 etusivu 

 ajankohtaiset koulutukset 

 arkistoidut koulutukset 

 koulutusohjelma ja opetussuunnitelmat 

 opetussuunnitelma ja opinnot 

 opetussuunnitelma ja opiskeluvuoden opinnot 

 opetussuunnitelman opinto ja toteutukset 

 opintohaku 

 lukuvuoden opinto ja toteutukset 

 opinto ja toteutukset. 

Ohjelmisto päättelee koulutuksen ajankohtaisuuden (tai arkistoinnin) automaatti-

sesti alkamispäivämäärän ja keston mukaan. Mitään käsin ylläpidettävää listaa tai 

muuta ratkaisua ei siis tarvita. Vaasan ammattikorkeakoulussa on aiemmin uuden 

lukuvuoden opetussuunnitelmien julkaisu vaatinut manuaalista työtä, joten uusi 

ohjelmisto vähentää työtä ja nopeuttaa julkaisua. 

Tällä hetkellä koulutuksia listataan ajankohtaisuuden mukaan kahdella eri sivulla, 

mutta julkaisuohjelmaan kehitettiin tuki useammalle sivulle: Koulutuksia voi lis-

tata eri suodatusparametrien mukaan ja sivut voidaan otsikoida ryhmittelypara-

metrien avulla monitasoiseen hierarkiaan. Ominaisuus on täysin dynaaminen, jo-

ten erilaisia sivuja voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Suodattimina ja otsi-

koina voidaan käyttää kaikkia Models\Programmes-luokan käsittelemiä tietokent-

tiä. 

Opetussuunnitelman kaikkien opiskeluvuosien päänäkymän lisäksi julkaisuohjel-

misto tarjoaa vuosikohtaiset näkymät, joista nähdään opinnon ajoitus lukukauden 

tarkkuudella. Yksittäisen opiskeluvuoden taulukkoon lasketaan yhteen opintojen 
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laajuudet ylemmän tason opintokokonaisuuksille, minkä avulla selaajan on helppo 

nähdä vuosikohtainen kuormitus. Ohjelmisto korjaa ja yhdenmukaistaa opetus-

suunnitelmataulukoiden ulkoasua automaattisesti laajuuksien, opiskeluvuosien ja 

hierarkian esittämisen osalta. 

Opinnon sivu sisältää tiedot suunnitelluista ja toteutuneista opinnon ajoitetuista 

kursseista eli toteutuksista. Toteutukset haetaan opintohallintojärjestelmän ja 

suunnittelutietojen rajapinnat toteuttavien luokkien avulla. Vaasan ammattikor-

keakoulussa käytetään tällä hetkellä tuntisuunnitteluun Excel-tiedostoja, joten oh-

jelmistoon kehitettiin suunnittelutietojen rajapinnan PlanInterface toteuttava luok-

ka Backends\CSVCourses, jonka avulla saadaan näytettyä Winhan toteutusten li-

säksi myös suunnitellut toteutukset. Excel-tiedostojen hakuun tiedostopalvelimel-

ta ja muuntamiseen CSV-muotoon tehtiin erillinen ohjelma. 

Opintohaku mahdollistaa tässä ohjelmistoversiossa haun opinnon koodilla ja ni-

mellä, toteutuksen ryhmällä ja lukuvuodella sekä koulutuksen ohjelmakoodilla ja 

opetussuunnitelman koodilla. Hakutulokset voidaan rajata joko käytössä olevaan 

käyttöliittymän kieleen tai ottaa mukaan myös käännökset, joita on olemassa käy-

tännössä suomenkielisistä opinnoista englanniksi, ECTS:n mukaisesti. Hakuun on 

helppo kehittää uusia hakuehtoja tulevaisuudessa tarpeen mukaan, koska ohjel-

makoodin, asetusten ja tietokannan suhde on selkeä ja liiketoimintalogiikkaa tar-

vitaan yksittäiselle hakuehdolle hyvin vähän (noin yksi rivi per toiminto). 

Ohjelma luo staattiset tiedostot kaikille sivuille ja pitää ne ajan tasalla päivittäen 

ajossa kaikki ajankohtaisen opetuksen sivut sekä erillisen pienpalvelinprosessin 

avulla viiveettä kaikki muokattaessa muuttuvat sivut. Staattisten tiedostojen ansi-

osta sivusto on erittäin toimintavarma, nopea ja kuormituskestävä, koska PHP:tä 

käyttää vain opintohaku ja sekin on kevyt ja nopea, kun käytössä on paikallinen 

SQLite-pohjainen rakenteeltaan ja kyselyiltään optimoitu hakutietokanta. 

Staattisten tiedostojen ajo kesti toivottua pitempään, joten projektissa kehitettiin 

paikallinen tietokanta, jonka avulla sivujen rakennusaikaa voitaisiin nopeuttaa, 

koska tietokantakyselyitä tulisi vähemmän ja tiedot luettaisiin paikallisesti ilman 

verkon lisäämää hidastetta. Tietojen haku opintohallintojärjestelmästä tehtiin 
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luomalla sitä varten dataobjekteille omat luokat ja datan hakuun rajapintaluokka 

RegistryDataInterface sekä sen toteuttava luokka WinhaData. Paikallisen tieto-

kannan luominen tehtiin valmiiksi, ja tämä aliprojekti olikin menestys: Tietokan-

nan kaikkien tietojen haku Winhasta ja kirjoittaminen SQL:n insert-komennoilla 

kestää enimmillään vain vähän yli kaksikymmentä sekuntia. Ohjelmakoodi on 

selkeää ja helposti muokattavaa. 

Paikallisen tietokannan ratkaisun avulla voidaan jatkossa toteuttaa sekä Winhan 

että uusien datalähteiden, kuten Pepin, tietojen haku hyvällä menestyksellä. Raja-

pinta on selkeä ja suoritusnopeus erinomainen. Tässä projektissa todettiin kuiten-

kin, ettei ollutkaan vielä tarvetta ohjelmoida toiminnallisuutta, joka lukisi uutta 

tietokantaa. Se voitiin jättää toteutettavaksi myöhemmin. Staattisten tiedostojen 

ajon nopeuttamiseksi keksittiin toinen ratkaisu: Suurin hidastava vaikutus oli 

opintojen toteutusten luku, koska koodi kävi jokaisen opinnon kohdalla CSV-

tiedostot läpi yhä uudestaan. Niinpä kehitettiin yleinen välimuistituki ja sen toteu-

tus Backends\CSVCourses-luokkaan. Uusi ajon kesto oli tämän jälkeen 37 % 

vanhasta. Vaasan ammattikorkeakoulun datalla päivitysajo kestää tyypillisesti 

noin viisitoista minuuttia. Parannus oli hyvä ja riittävä. 

Alun perin suunnitelmana oli sisällyttää tähän projektiin vain itse sisällön luovat 

toiminnot ja jättää ulkoasun ja tyylin kehittäminen myöhemmäksi. Ohjelmisto 

saatiin kuitenkin valmiiksi helmikuussa, jolloin uusien opetussuunnitelmien jul-

kaisu on ajankohtaista yhteishaun lähestymisen vuoksi. Tämän vuoksi suunnitel-

maa oli vielä muutettava. Ohjelmistoon lisättiin toiminnot, jotka rakentavat sivuil-

le kielenvaihtolinkit ja sivun polun osoittavat ”leivänmurulinkit”. Nämä linkit 

ovat täysin suhteellisia mahdollisimman suuren joustavuuden saavuttamiseksi. 

Staattiset sivut voidaan tämän ansiosta sijoittaa tarvittaessa erilaiseen polkuun 

kuin missä suoraan dynaamisesti toimiva sivusto sijaitsee. Ominaisuutta hyödyn-

nettiinkin saman tien: opintokuvausten ja vastuuopettajatietojen muokkaukseen 

tarkoitettu ylläpitosivusto sijoitettiin eri polkuun. CSS:llä toteutettiin täydellinen 

mobiilituki niin, että sivustoa voidaan käyttää millä tahansa mobiililaitteella. Si-

vusto saatiin siis toimimaan ja näyttämään selkeältä jopa kapeimmalla mobiililait-

teissa käytössä olevalla resoluutiolla. Tokikaan käytössä ei ollut tähän päätelaitet-
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ta, koska nykyään laitteiden resoluutiot ovat tyypillisesti leveämpiä kuin aiemmin, 

mutta tietokoneen selaimen avulla voitiin kuitenkin testata myös näitä erittäin ka-

peita ikkunaleveyksiä. 

Verkkosivujen lisäksi tarjolla on JSON-rajapinta: jokaisen sivun data voidaan 

pyytää sivustolta lisäämällä osoitteen loppuun merkkijono ”.json”. Tämä ominai-

suus mahdollistaa ulkoiset sovellukset, jotka hyödyntävät dataa halutulla tavalla. 

Käyttöönotossa havaittiin kaksi pientä virhettä: Yksi koulutuksista ei auennut, 

koska samalla koodilla oli olemassa virheellinen opinto (eli opinto, joka ei todelli-

suudessa ollut käytössä). Tämä ilmiö tapahtui vain staattisten tiedostojen kanssa. 

Dynaaminen koodi priorisoi koulutuksia alun perinkin. Virhetilanne korjattiin 

muutamassa sekunnissa lisäämällä sama priorisointi myös staattisten tiedostojen 

rakentavaan koodiin. Toinen ohjelmistovirhe liittyi opintokuvausten muokkaami-

seen, mutta sekin saatiin korjattua muutaman minuutin työllä. Virhe tapahtui, kun 

yritettiin muokata kuvaamatonta opintoa. Muutokset eivät tallentuneet. Syy oli 

yksinkertainen: koodiin oli unohdettu lisätä hakemiston luonti näitä tapauksia var-

ten, koska testauksessa oli kokeiltu vain opintoja, joilla oli jo kuvaus. Julkaistut 

sivut ja niiden päivitys on toiminut näiden alun pienten korjausten jälkeen tois-

taiseksi täysin ilman ongelmia. 

Uusi opetussuunnitelmat ja opintokuvaukset sisältävä ops.vamk.fi -sivusto jul-

kaistiin käyttöön torstaina 7.2.2019. Uusi ratkaisu on toiminut hyvin. Tuloksena 

saatiin aina ajan tasalla olevat nopeat ja varmatoimiset sivut, joilla on kaikki tar-

vittava tieto selkeässä muodossa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä viimeisessä luvussa tarkastellaan projektin aikaansaannoksia. Luvussa käy-

dään läpi miten hyvin tavoitteet saavutettiin ja millaista taloudellista arvoa ratkai-

sulla on, esitellään tehdyt tutkimushavainnot sekä arvioidaan ohjelmiston laatua ja 

esitetään jatkokehityssuunnitelmia. 

8.1 Tavoitteiden saavuttaminen 

Valmis ohjelmisto täyttää kaikki projektissa asetetut tekniset vaatimukset. Julkais-

tuilla sivuilla on kaikki tarvittavat tiedot. Sivut täyttävät ECTS-vaatimukset. 

Opintokuvauksia voidaan muokata. Ohjelmisto julkaisee myös arkistoidut koulu-

tukset opetussuunnitelmineen ja opintoineen samalla esitystavalla kuin ajankoh-

taisetkin. Sivusto on nopea ja kuormituskestävä. Ohjelmisto on jatkokehitettävä ja 

modulaarinen. Ratkaisuissa on hyödynnetty rajapintoja, joiden toteutukset ovat 

vaihdettavia ja asetuksissa käyttöön otettavia komponentteja. 

Projektissa onnistuttiin toteuttamaan myös teknisiä ominaisuuksia, joita ei ollut 

asetettu etukäteen vaatimuksiksi. Koulutusten monipuolinen listaustoiminto voi 

olla tulevaisuudessa tarpeellinen. Opiskeluvuosikohtaiset opetussuunnitelmien 

näkymät lukukausineen parantavat opiskelun kuormituksen jakautumisen esittä-

mistä ja antavat yhdellä silmäyksellä tarkempaa ajoitustietoa opinnoista. Toteutus-

ten sisältyminen opintojen tietoihin on varmasti hyödyllistä käyttäjille. Esitettyjen 

suunnitelmien tarkkuus parani vähimmäisvaatimuksista selvästi. Tarkkojen ajoi-

tusten esillä olo suoraan karkeampien tietojen yhteydessä selkeyttää ja parantaa 

käyttökokemusta. Hakijoiden ja opiskelijoiden on helpompaa suunnitella opinto-

jaan, kun toteutustiedot ovat suoraan näkyvissä jo asiayhteydessä. 

Projekti meni pitemmälle kuin alkuperäinen suunnitelma. Ulkoasu ja mobiililait-

teiden tuki sekä jatkossa Pepin tuen tarvitsema opintohallintojärjestelmän tietojen 

paikallinen tallennus saatiin jo nyt tuotantokäyttöön, minkä ansiosta jatkoprojek-

teissa päästään nopeammin liikkeelle ja saavutetaan tuloksia vähemmällä työllä. 
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Asiakkaat ja loppukäyttäjät Vaasan ammattikorkeakoulussa ovat olleet tyytyväisiä 

uuteen sivustoon. Hakijapalveluista kerrottiin, että uudet opetussuunnitelmat vai-

kuttivat oikein hienoilta ja selkeiltä. Tiedotus- ja markkinointipalveluista annettiin 

palautteena, että uusi sivusto on selkeä ja hyvä. Myös graafisen ilmeen mukaiseen 

ulkoasuun oltiin tyytyväisiä. Yksiköiden johdosta kiitettiin julkaisusta. Yhtään 

negatiivista palautetta ei ole tullut, mikä kertoo omalta osaltaan, että uudistus on 

otettu hyvin vastaan. Toistuvin palautteissa esiintynyt sana oli selkeys, joka oli 

juuri se mitä erityisesti projektissa tavoiteltiinkin. 

Voidaan siis todeta, että tavoitteet saavutettiin täydellisesti ja ne jopa ylitettiin. 

Toisaalta on asiallista huomauttaa, että projektiin käytettiin työaikaa huomattavas-

ti enemmän kuin mitä alunperin suunniteltiin. Aikataulussa kuitenkin pysyttiin, 

koska joulukuussa 2018 asetettiin julkaisulle tavoitteeksi suunnilleen tammi- ja 

helmikuun vaihde. Sivusto julkaistiin 7.2.2019. 

8.2 Taloudellinen arvo 

Tuotetulla ohjelmistolla on huomattava taloudellinen arvo. Opetussuunnitelmat 

ovat koulutusorganisaatioille erittäin olennaisia ja tärkeitä julkaisuja, joita käyte-

tään muun muassa hakijamarkkinoinnissa, kansainvälisessä vaihdossa, opetuksen 

suunnittelussa, opiskelijoiden opintovalintojen suunnittelussa sekä valmistuneiden 

opintojen esittelyssä työnhaun ja jatko-opintoihin hakemisen yhteydessä. Koska 

tällaisen järjestelmän tekninen ongelmakenttä on rajattu, valmiita ratkaisuja on 

tarjolla vähän. Aivan vastaavaa ohjelmistoa ei ole todennäköisesti olemassa. Tä-

män ratkaisun erikoisuuksia ovat 

 täysautomaattinen koko koulutustarjonnan julkaisu 

 dynaaminen koulutuslistaus suodattimien ja ryhmittelyn avulla 

 ECTS-vaatimusten mukaisuus 

 rajaton ulkoasun muokkausmahdollisuus 

 täydellinen mobiilitoimivuus 

 sivujen selkeys ja standardinmukaisuus 

 automaattinen ja yhteneväinen arkistointi 
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 täydellinen lähdejärjestelmäriippumattomuus 

 kyky tukea jopa useaa saman aihepiirin sisältölähdettä samanaikaisesti 

 erittäin joustava ja helppo uusien liitosten kehittämismahdollisuus 

 äärimmäinen varmatoimisuus ja nopeus staattisten tiedostojen ja opti-

moidun opintohaun ansiosta sekä 

 myös ulkoisten sovellusten tai integraatioiden kehittämismahdollisuus 

JSON-sivuina toteutetun REST-tyyppisen web servicen ansiosta. 

8.3 Havaintoja 

Projektilla oli myös tutkimustavoitteita. Jo projektia suunnitellessa tiedostettiin, 

että ideat Winhan tietojen suorasta lukemisesta ja kaikkien sivujen rakentaminen 

valmiiksi staattisiksi tiedostoiksi eivät välttämättä osoittaudukaan parhaiksi rat-

kaisumalleiksi. Vastaavilla tavoilla ei ollut aiemmin Vaasan ammattikorkeakou-

lussa toteutettu samassa mittakaavassa ohjelmistoratkaisuja. Perinteisesti oli totut-

tu käyttämään eräajoja, joilla kopioidaan tiedot järjestelmästä toiseen, ja yleensä 

verkkosivustopohjaiset ohjelmat toimivat sivuja tarjoilevina, eivät tiedostoja ra-

kentavina baking-mallin mukaisina sovelluksina. 

Ideoiden toimivuuden testaukseen oli innokkuutta ja uteliaisuutta. Eräajot ovat 

joskus kohtalaisen monimutkaisia. Winhan tietokantaan oli helppo MySQL-

yhteys, joten ajatuksena oli, että periaatteessa sitä voisi olla mahdollista hyödyn-

tää suoraan hyvinkin helposti. Idea baking-mallin kokeilusta johonkin laajempaan 

sovellutukseen oli kytenyt mielessä jo useita vuosia, koska mallissa on kiistatto-

mia etuja. Staattiset tiedostot ovat puhtaasti sivujen lataamisen näkökulmasta no-

peita, kuormituskestäviä ja luotettavia sekä tietoturvallisia verrattuna tavalliseen 

sivuja tarjoilevaan PHP-ratkaisuun, koska ohjelmistoarkkitehtuurillisesti tarkastel-

tuna tällöin korvataan monimutkainen PHP-kerros yksinkertaisella web-

palvelimen tiedostoja tarjoavalla toiminnolla. Koodimäärissä ero on valtava: koko 

PHP:n ympäristö verrattuna web-palvelimen muutamaan koodiriviin. 
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8.3.1 Staattisten tiedostojen rakentaminen: Kannattaako? 

Onko valmiiden staattisten tiedostojen rakentaminen eli baking ylivoimaisesti pa-

rempi tapa kuin suora ohjelman dynaaminen suoritus? Luonnollisesti bakingiä ei 

voida käyttää, jos sivuilla on muuttuvaa sisältöä, mutta entä puhtaasti muuttumat-

toman sisällön tapauksessa? Kysymys on monimutkaisemmasta asiasta kuin ehkä 

aluksi voisi ajatella. Staattisia tiedostoja luovaa ohjelmaa kehittäessä täytyy asia-

kasrajapinnassa ja tulosteissa koko ajan huomioida, että ohjelman tulee käyttäytyä 

samalla syötteellä aina samalla tavalla. Verkkosivua rakentava ohjelma ei saa toi-

mia eri tavalla sen mukaan mitä oheistietoa asiakas sovellukselle tarjoaa, esimer-

kiksi antaen eri tulosteen riippuen vaikka selaimen antamasta referer-tiedosta eli 

edellisestä verkko-osoitteesta. Joissain tilanteissa tällainen rajoite saattaa olla liian 

suuri haitta, mutta entäpä silloin, kun tuloste on helppo pitää täysin staattisena ja 

ohjelman rakenne selkeänä? Tässä projektissa havaittiin, että sisällön määrä on 

tärkeä huomioon otettava muuttuja. Jos verkkosivuja luova ohjelma joutuu raken-

tamaan todella ison määrän materiaalia, sisältö vaikuttaa tietenkin rakentamiseen 

kuluvaan aikaan merkittävästi. 

Toistuvissa päivitysajoissa käsiteltävän sisällön määrään voidaan vaikuttaa monin 

eri tavoin. Jos suuri osa sisällöstä on arkistoitua, voidaan käydä läpi vain ajankoh-

tainen sisältö, kuten tässä projektissa luodussa ratkaisussa tehdään. Sisällöstä voi 

olla tarjolla metadataa, joka mahdollistaa vain muuttuneiden tietojen päivittämi-

sen. Näin voidaan saavuttaa tilanne, jossa datamäärä on hallittava ja baking-malli 

sopii käytettäväksi ratkaisuksi. On kuitenkin selvää, että sisältöä voi joskus olla 

myös niin paljon, että vain dynaaminen lähestymistapa voi toimia. Sisällön määrä 

siis vaikuttaa asiaan. 

Rakennettaessa suuri määrä objekteja, kuten tässä projektissa opintojen tiedostoja, 

ajon suoritusaikaan vaikuttaa olennaisesti yksittäisen objektin rakentamiseen ku-

luva aika. Suurella objektimäärällä käy tietenkin niin, että kertoimeksi muodostuu 

iso luku. Kokonaisaikahan on objektien määrä kertaa yhden objektin rakentami-

seen kuluva aika. Jos ajo koostuu erityyppisten objektien rakentamisesta, koko-

naisaikaan vaikuttaa eniten selvästi yleisimmän objektityypin rakennusaika. 
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Jo kohtalaisen tavanomaisissa projekteissa datamäärä voi yllättää. Niin kävi tällä 

kertaa. Vaasan ammattikorkeakoulun koko historian aikana kertyneitä koulutuksia 

on tällä hetkellä 139 (datatietokannan prog-taulun rivit) eikä opetussuunnitel-

mienkaan määrä 960 (curr-taulun rivit) ole iso. Opetussuunnitelmien määrä toki 

kerrotaan niiden vuosikestoilla, mutta tällöinkin tulos on vielä ajon kannalta pieni 

eli muutama tuhat. Tilanne kuitenkin muuttuu huomattavasti, kun lasketaan eri-

laisten opinto-objektien määrä. Tyypillinen opetussuunnitelma sisältää useita 

kymmeniä opintoja ja yhteensä opetussuunnitelmissa esiintyy tällä hetkellä 

64 275 opintoa (curr_study-taulun rivit). Lisäksi vuosien saatossa on luotu tähän 

mennessä 12 469 yleistä opinto-objektia (study-taulun rivit), joilla on 20 982 lu-

kuvuosikohtaista esiintymää (hakutietokannan study_acadyeargrp-taulusta saadut 

rivit ehdolla GROUP BY STUDY, ACADYEAR). Kun kaikki sivut vielä tarjo-

taan kaikilla asetuksissa määritellyillä käyttöliittymäkielillä, saadaankin tuloksek-

si jo iso luku. Vaasan ammattikorkeakoulun julkaistu ops.vamk.fi -sivusto koos-

tuu tällä hetkellä yli kahdesta sadasta tuhannesta sivusta. (Staattisten tiedostojen 

hakemiston juuressa ajettava komento ”find . -name index.html | wc -l” laskee täl-

lä hetkellä 205 811 tiedostoa.) 

Projektista opittiin, että jos on suunnitteilla tiedostoja rakentava ohjelmisto, kan-

nattaa etukäteen jo pyrkiä laskemaan edes karkeaa arviota ajon kestolle, jotta voi-

daan jo projektia perustettaessa tai viimeistään suunnitteluvaiheessa rajata pois 

toteutusvaihtoehdot, jotka ovat epätodennäköisiä olla toimivia. Tämän projektin 

tapauksessa staattisten tiedostojen rakentaminen saatiin toimimaan täysin riittäväl-

lä nopeudella, kiitos kehitetyn välimuistitoiminnon, mutta yksittäisen sivun raken-

tamisajan vaikutus kokonaiskestoon pääsi aluksi yllättämään juuri siksi, että si-

vumäärää ei ollut huomattu ottaa huomioon etukäteen. Määrää ryhdyttiin arvioi-

maan (edellisen kappaleen mukaisesti laskemalla objektit) vasta kun rakennusajoa 

oltiin jo kehittämässä. Onneksi nykyistäkin kestoa voidaan tulevaisuudessa lyhen-

tää vielä paljonkin uuden kehitetyn paikallisen datan tallennusratkaisun käyttöön-

otolla. Sen myötä staattiset tiedostot eivät ole jatkossa välttämättömyys vaan va-

linnainen optio, koska sivun latausnopeuden lyhentyessä ja datahaun keventyessä 

myös kuormituskesto ja tietoturvallisuus tietenkin paranevat. 
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8.3.2 Datalähteet: Suora etäkäyttö vai ohjelmistolle oma tietokanta? 

Miten hyvin Winhan MySQL-tietokannan suora käyttö sitten toimi ratkaisuna si-

vun rakentamiseen? Vastaus ei ole aivan yksiselitteinen. Aluksi kaikki vaikutti 

yksinkertaiselta ja toimivalta. Tilanne kuitenkin muuttui selvästi projektin edetes-

sä. Tietoa käsittelevän ja muokkaavan ohjelmakoodin lisääntyessä huomattiin ti-

lanteita, joissa ratkaisun monimutkaisuus kasvoi selvästi, koska lähdedataa piti 

joko muuntaa tarvittavaan muotoon tai datan suhteen täytyi ottaa huomioon, että 

erilaiset taustajärjestelmät saattavat sisällyttää tiedon eri paikassa tai eri muodos-

sa. Esimerkiksi tutkinto on liitetty Winhassa koulutusohjelmaan, mutta Pepisssä 

sen sijaan opetussuunnitelmaan. Ohjelmakoodin piti näistä syistä esimerkiksi ot-

taa huomioon mahdollista datan moniarvoisuutta. Äärimmäisin esimerkki lienee 

erilaisten tiedonsiirtorajapintojen huomioon ottaminen. Kaikkien toimintojen ei 

voitu olettaa olevan tuettuna datalähteen päässä, jolloin osa toiminnoista joudut-

tiin toteuttamaan ohjelmistoon vaikka käytössä oleva datalähde toiminnot sisälsi-

kin. Käytännössä tämä näkyi suodatusten ja ryhmittelyjen yhteydessä, kun data-

lähteeltä ei voitu vaatia SQL-alustoille tyypillisiä ominaisuuksia. Tehty työ tuntui 

turhalta, mutta onneksi ainakin osa siitä tuli laajempaankin käyttöön. Tässä yhtey-

dessä kehitetty Reg-luokka on käytössä useassa osassa ohjelmistoa. 

Myöhemmin rakennettaessa paikallista opintohakua sekä erityisesti paikallisen 

datatietokannan ja siihen liittyvien ohjelmaluokkien kehittämisen yhteydessä ha-

vaittiin kuinka selkeää ohjelmakoodia tällöin syntyi. Ohjelmiston pään tallennus-

ratkaisu näytti paremmalta vaihtoehdolta, kun verrattiin sitä suoraan sisältölähtei-

den etäkäyttöön. 

Mistä selvä havaittu ero sitten aiheutuu? Sattuiko toisen lähestymistavan toteutus 

vain syntymään paremmin vai onko syynä nimenomaan tallennuspaikan sijainti? 

Syy ei ole kumpikaan vaan selitys liittyy itse dataan: Suorassa etäkäytössä datan 

skeeman eli rakenteen ja tosiasiassa käytössä olevat tietokentät määrittää ulkoinen 

järjestelmä, kun taas paikallisessa tietokantatallennuksessa luodaan aina juuri oh-

jelman tarvitsema tietokanta tietokenttineen. Kun ohjelman käyttämä data on par-

haassa mahdollisessa muodossa, eli ohjelmalla on tarkasti määritetty ja suorastaan 
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optimoitu skeema, ohjelmakoodin ei tarvitse muuntaa ja yhdistellä dataa vaan 

koodissa voidaan keskittyä suoraan liiketoimintalogiikkaan. Tämä vähentää tarvit-

tavan koodin määrää ja tämä yksinkertaistaminen näkyy selkeämpänä koodina. 

Projektissa tehtiin toinenkin datalähteisiin liittyvä havainto. Käytettäessä suoraan 

ulkoista järjestelmää, uudet datahaut täytyi lisätä rajapintaan ja sen toteutukseen. 

Pelkkä varsinaisten perustoimintojen tarvitsema osuus ei riittänytkään vaan esi-

merkiksi hakutietokannan rakentamista varten tarvittiin uusia metodeja. Yleisesti 

voidaan todeta, että rajapinnan muutokset aiheuttavat aina tarpeen muuttaa kaik-

kia toteutuksia. Ulkoisen datalähteen rajapinnasta tulee luonnollisesti vakaa, jos 

rajapintaa käytetään vain datan kokoamiseen eikä datan suoraan käyttöön. Vakaan 

ja selkeän tehtävän täyttävän rajapinnan toteutukset ovat todennäköisesti nekin 

koodiltaan selkeitä. 

Koodin selkeys on iso etu, koska se pitää helpommin ohjelmiston yleisenkin ra-

kenteen selkeänä sekä vähentää mahdollisten ohjelmistovirheiden todennäköisyyt-

tä. Virheiden määrän väheneminen taas parantaa sekä ohjelman vakautta että tie-

toturvallisuutta. Selkeä koodi mahdollistaa laadukkaamman ohjelmiston. Voita-

neen siis todeta, että kun ohjelmalla on käytössään sitä varten suunniteltu ja toteu-

tettu datan skeema ja samat datahaut tehdään yhdestä tallennusratkaisusta, vaikut-

taa se laaja-alaisesti positiivisesti koko ohjelmiston laatuun. 

8.4 Ohjelmiston laatu 

Tämän ohjelmiston laadukkaimpina osina voidaan pitää paikallisia SQLite-

tietokantoja hyödyntäviä osia. Niissä tietokannan skeeman ansiosta ohjelman ra-

kenne ja koodi onnistuttiin kehittämään erinomaisen selkeäksi ja helposti ylläpi-

dettäväksi. 

Ohjelmiston kehitysvaiheen erittäin kattavan jatkuvan testauksen ja käyttöönoton 

jälkeisen seurannan ansiosta lopullinen tässä projektissa aikaan saatu ohjelmaver-

sio sisältää hyvin vähän varsinaisia virheitä. Ohjelmisto on siis luotettava tavallis-

ten käyttötapausten käsittelyyn. Luotettavuus ei koske uusia käyttötapoja eikä uu-

sia ominaisuuksia. Jatkokehitystä tehdessä on syytä suorittaa kattavat testit. 
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MVC-mallin mukainen rakenne auttaa pitämään koodin järkevästi organisoituna. 

Ohjelmistolla on lisäksi selkeästi määritetty tehtävä, mikä parantaa omalta osal-

taan ratkaisun laatua. 

Staattisia tiedostoja käytettäessä tietoturvallisuus on erittäin hyvä, jos oletetaan 

web-palvelimen olevan turvallinen. Kun vielä käytössä on paikallinen hakutieto-

kanta, suoritettavaa koodia eli hyökkäyspinta-alaa on hyvin vähän. Muokkaussi-

vuston käyttämä staattisten tiedostojen päivityspalvelin ei lue soketista mitään da-

taa, joten soketti ei tarjoa minkäänlaista hyökkäysrajapintaa. On kuitenkin syytä 

todeta, että ajettaessa ohjelmistoa suoraan eli dynaamisesti, kuten muokkaussivus-

toa käytettäessä, suoritettava koodimäärä on paljon suurempi ja tietoturva teoreet-

tisesti silloin heikompi. Tilannetta parantaa kuitenkin, että ohjelma ei dynaamises-

sa suorituksessa sisällä lainkaan tiedostoja poistavaa koodia ihan tarkoituksella, 

muuttumattomat asetukset estävät esimerkiksi tiedostojen tallennuspolkujen ma-

nipuloinnin ja käyttäjän syötteen käsittelyä on ylipäänsä vähän (eli osoiteparamet-

rien käsittelyn lisäksi tällä hetkellä vain opintohaussa ja opinnon muokkauksessa) 

eikä kirjoittavaa toiminnallisuutta ole kuin valinnaisesti (vain opinnon muokkaus, 

jonka voi kytkeä asetuksissa pois käytöstä). Koko koodi on myös testattu vaihe 

vaiheelta, joten tietoturvan pitäisi olla kunnossa. Tämä on toki tekijän vakuutte-

lua. Suurempi varmuus asiaan voitaisiin hankkia esimerkiksi ulkoisella auditoin-

nilla. Uusi paikallisen datan tietokantaratkaisu parantaisi todennäköisesti tietotur-

vaa entisestään. 

8.5 Jatkokehityssuunnitelmia 

Tärkein tuleva kehityskohde on Peppi-tuen lisääminen, mikä tämän projektin ko-

kemuksien perusteella tarkoittanee RegistryDataInterfacen toteuttavan komponen-

tin kehittämistä ja paikallista tietokantaa lukevan osuuden toteuttamista. Uusia 

yleisiä ominaisuuksia voisivat olla esimerkiksi koulutusten kuvaukset, opetus-

suunnitelmien kompetenssien ja suuntautumisvaihtoehtojen taulukkonäkymät, to-

teutusten sivut, opintohaun ulottaminen myös kuvauksiin ja uudet hakuehdot ku-

ten lukukausi. Mielenkiintoinen esillä ollut idea on opintokuvausten muokkaami-

sen mahdollistaminen sekä Pepissä että tämän ohjelmiston tarjoamassa palvelussa. 
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Luokkia voidaan jakaa jatkossa entistä pienempiin ja laadukkaampiin osiin. Esi-

merkiksi tiedon luku ja kirjoitus voidaan hoitaa erillisillä luokilla, mikä parantaa 

myös tietoturvaa. 

Ohjelmistoon voisi jatkossa kehittää automaattisia testejä. Jo luotua testiä voidaan 

myös laajentaa. Kuormitustestausta kannattaa myös harkita erityisesti, jos paikal-

lisen tietokannan ratkaisua kehitetään niin, että suorasta käytöstä ilman staattisia 

tiedostoja tulee varteenotettava vaihtoehto. 

Sisällöllisenä kehityskohteena on arkistoitujen tietojen täydentäminen Vaasan 

ammattikorkeakoulussa tämän projektin jälkeen niin, että kaikki aiemmin muilla 

järjestelmillä toteutetut sisällöt saadaan lisättyä uuteen palveluun ja vanhat järjes-

telmät voidaan ajaa alas mitään dataa menettämättä. 

Pitemmän tähtäimen suunnitelmana on tutkia voidaanko ohjelmistoa kehittää vai-

heittain rajapintoja muutoksissa hyödyntäen niin, että hyväksi havaitun ohjelmis-

ton oman tietokannan käyttöä lisätään. Tuloksena voi lopulta olla kokonaan uudis-

tunut ohjelmisto, joka tekee enemmän pienemmällä koodimäärällä ja on entistä 

laadukkaampi. 
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LIITE 1 

my-httpd.te 

Esimerkin ”/polku/” tulee tietysti korvata todellisella polulla. 

module my-httpd 1.0; 

 

require { 

 type unconfined_t; 

 type httpd_t; 

 class unix_stream_socket connectto; 

} 

 

#============= httpd_t ============== 

 

#!!!! The file '/polku/opsdata/studies/.static-updater.sock' is misla-

beled on your system.   

#!!!! Fix with $ restorecon -R -v /polku/opsdata/studies/.static-

updater.sock 

allow httpd_t unconfined_t:unix_stream_socket connectto; 
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LIITE 2 

ops-test.php 

<?php 

 

// Not necessary the root: The URL which has programmes as children 

$site = 'https://ops.vamk.fi/fi/'; 

$active = 'active'; // The name of the active programmes page 

$archiv = 'archiv'; // The name of the archiv programmes page 

 

$databases_dir = '/polku/opsdata/databases'; 

$datadb_file = $databases_dir . '/data.sqlite3'; 

 

$request_count = 0; 

function ops_test_get_json($url) 

{ 

    global $request_count; 

    $request_count++; 

    return @file_get_contents($url); 

} 

 

$dbh = new PDO('sqlite:' . $datadb_file); 

$programmes = []; 

if ($data = ops_test_get_json($site . $active . '/.json')) { 

    $data = json_decode($data) or 

            exit("JSON ERROR: Active programmes $active\n"); 

    foreach ($data as $programme) { 

        $programmes[$programme->PROG] = true; 

    } 

} 

if ($data = ops_test_get_json($site . $archiv . '/.json')) { 

    $data = json_decode($data) or 

            exit("JSON ERROR: Archived programmes $archiv\n"); 

    foreach ($data as $programme) { 

        $programmes[$programme->PROG] = true; 

    } 

} 

$sth = $dbh->query('SELECT CODE FROM prog'); 

foreach ($sth as $row) { 

    $prog = $row[0]; 

    $curricula = []; 

    if ($data = ops_test_get_json($site . $prog . '/.json')) { 

        $data = json_decode($data) or 

                exit("JSON ERROR: Programme $prog\n"); 

        foreach ($data->curricula as $curriculum) { 

            $curricula[$curriculum->CURR] = true; 

        } 

    } 

    $sth = $dbh->query('SELECT CURR FROM curr WHERE 

           PROG=\'' . $prog . '\''); 

    $prog_checked = false; 

    foreach ($sth as $row) { 

        $curr = $row[0]; 

        $studies = []; 

        if ($data = ops_test_get_json($site . $prog . '/' . 

                    $curr . '/.json')) { 

            $data = json_decode($data) or 

                    exit("JSON ERROR: Curriculum $prog $curr\n"); 

            foreach ($data->studies as $study) { 

                $studies[$study->STUDY . $study->STYPE] = true; 

            } 

        } 
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        $sth = $dbh->query('SELECT STUDY, STYPE FROM curr_study WHERE 

               PROG=\'' . $prog . '\' AND CURR=\'' . $curr . '\' AND NOT 

               (STUDY_PARENT IS NULL AND STYPE_PARENT IS NOT NULL)'); 

        $curr_checked = false; 

        foreach ($sth as $row) { 

            if (!$prog_checked) { 

                if (!isset($programmes[$prog])) { 

                    exit("ERROR: Programme $prog\n"); 

                } 

                unset($programmes[$prog]); 

                $prog_checked = true; 

            } 

            if (!$curr_checked) { 

                if (!isset($curricula[$curr])) { 

                    exit("ERROR: Curriculum $prog $curr\n"); 

                } 

                unset($curricula[$curr]); 

                $curr_checked = true; 

            } 

            $study = $row[0]; 

            $stype = $row[1]; 

            if (!isset($studies[$study . $stype])) { 

                exit("ERROR: Study $prog $curr $study\n"); 

            } 

            unset($studies[$study . $stype]); 

        } 

        if ($studies) { 

            exit("ERROR: Extra studies: Curriculum $prog $curr\n"); 

        } 

    } 

    if ($curricula) { 

        exit("ERROR: Extra curricula: Programme $prog\n"); 

    } 

} 

if ($programmes) { 

    exit("ERROR: Extra programmes\n"); 

} 

 

echo "$request_count OK\n"; 

 

?>  
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LIITE 3 

Työjonossa olleet ratkaistut asiat 

 Asetukset itsenäisiksi niin, että jokainen luokka on itsenäinen komponentti 

 SQL-luokan asetukset dynaamisiksi, jotta se on monikäyttöinen 

 Jako toteutukseen (SQL) ja sovellutukseen (Winha): Winha-olion saa luo-

da useaankin kertaan. 

 Kieliversiointi: Kieli asetetaan setLang-metodilla, koska skeema on silloin 

yksinkertainen (ei monikielisiä kenttiä). 

 Kieliversiointi tekstikenttien osalta: Kieli transparentti lukiessa, mutta tal-

lennuksessa aina mukana 

 Lokalisointi: Kaikki käyttöliittymän tekstit käännettiin suomeksi ja eng-

lanniksi. Ruotsi voidaan lisätä projektin jälkeen. 

 Koulutusten listaukseen oletuksena tasot 

 SELinux-tuki 

 Kuvausten automaattinen kopiointi luotaessa uutta lukuvuosikohtaista ver-

siota 

 Kieliversiointi kahteen tasoon: Datan kieli (Models ja Backends) ja käyttö-

liittymän kieli (Views ja Locales) 

 Lukuvuosi oletuksena aloitusvuosi (mm. tallennuksen vuoksi), jos opiske-

luvuosi puuttuu 

 Vastuuopettajatieto pakolliseksi 

 Kuvauskentät muokattaviksi asetuksissa 

 Koulutusten listaus merkkikokoriippumattomaksi (merkkikokoero ei ai-

heuta uutta otsikkoa) 

 Koulutusten listassa ilmoitetaan kieli 

 Tasotiedon käsittely riippuen onko tutkinto-ohjelman opetusta vai ei 

 Tutkintokoodien poikkeuksien käsittely 

 Opinnon sivu tukee myös tilannetta missä samalla koodilla on useampi 

opintotyyppi: Tiedot yhdistetään 

 Vapaatekstin näyttäminen käännöksen puuttuessa säädettävissä asetuksissa 
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 Kesto parsitaan tarvittaessa ohjelman ymmärtämään muotoon, jotta voi-

daan mm. käsitellä ajankohtaisen ja arkistoidun koulutuksen näkyvyyttä 

 Ohjelmaa voidaan käyttää sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluympä-

ristössä. 

 Useiden tutkintojen tuki ohjelmalle ja opetussuunnitelmalle: Winha-

luokkaan tehty laaja työ, koska Winhassa ei ole suoraa tukea useille tut-

kinnoille, mutta tieto piti silti hakea 

 Winha-luokan useiden tutkintojen haun suorituskykyparannus 

 Winha-luokassa opinnon nimen kieliversion haku palauttaa oletuksen tar-

vittaessa. 

 Lukuvuoden alkuaika saa olla erilainen eri vuosina. 

 Organisaation pääkielet saavat vaihdella vuosien mukaan. 

 Koulutusten luokittelun tuki: esim. ISCED-standardin mukainen taso, ja 

koulutusala 

 Dynaaminen koulutusten suodatus ja otsikointi 

 Rajapintojen sijoittelu hierarkiassa: Jätetty toistaiseksi ennalleen, mutta on 

helppoa muuttaa tarvittaessa 

 ModelInterfacen toteuttavat luokat palauttavat nyt datan mukana kielen. 

 Muokkaus piilottaa tyhjät kentät, joita ei muokata. 

 Käyttöoikeuksien käsittely samalla logiikalla kuin kielen: Models-

nimiavaruuden luokka saa käyttäjätunnuksen tarvittaessa ja osaa sen ansi-

osta kertoa oikeuksista canSave-metodilla ja sallia tai estää muokkauksen 

save-metodissa. 

 Ideat henkilö- ja autentikointimoduuleista hylättiin tarpeettomina. 

 Näkymiin JSON-tuki, eli uusi metodi getJSON 

 NotFound-näkymää kehitetty: Tukee myös kieliversioita ja on kustomoi-

tavissa. 

 Aktiivisen koulutuksen havaitseminen: Mahdollistaa ajankohtaisen ja ar-

kistoidun koulutuksen listaamisen erikseen. 

 Pohdittu välitettävän datan muotoa: Pysytään array-ratkaisussa, koska se 

on yksinkertainen ja toteuttaa tehtävän olla pelkkä dataa välittävä objekti. 
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Miinuksena tarve tarkistaa isset-funktiolla kenttien olemassa oloa. Tähän 

voidaan palata tulevissa versioissa. 

 Lokaalien rajapintaa mietitty tekstien muodon suhteen: Päätettiin pysyä 

yksinkertaisessa ratkaisussa, koska ei keksitty selkeitä etuja monimutkais-

tamiselle. 

 Metodien nimeäminen johdonmukaiseksi 

 Muuttujien nimet myös johdonmukaisiksi 

 SQL-hakuihin PDO:n prepare-ominaisuuden hyödyntäminen: handle-

välimuisti 

 Käyttöoikeuksien käsittelyä mietitty: Vastuuopettajalla pysyy kaikki oi-

keudet, koska teknisesti muunlainen toteutus olisi monimutkainen eikä 

tässä ole sinänsä mitään ongelmaa. 

 Laajuuksien muotoilu (ei ylimääräisiä desimaaleja ja lokaalin mukainen 

esitystapa) 

 Kaikki liiketoimintalogiikka Models-nimiavaruuteen 

 Yleinen luokittelutieto koulutuksen tyypistä: tutkintoon johtava koulutus, 

erikoistumiskoulutus ja muu koulutus 

 Pepissä on kenttä linkeille: nyt myös tässä ohjelmassa 

 Sivuston otsikko asetuksissa 

 Kenttien nimet muutettu englanninkielisiksi: Winha-luokka sisällyttää 

convert-metodin avulla asetusten mukaiset palautettavat tiedot. 

OPSWeb2ops ja opinnon kenttien asetukset muutettiin käyttämään eng-

lanninkielisiä nimiä. 

 Kieli selvitetään objektista hyödyntäen AbstractModel-luokkaa. 

 Sivuston kuva, esimerkiksi organisaation liiketunnus 

 Muokkaus käsittelee mahdollisen syötetyn HTML-koodin oikein. 

 Models-luokkien dataa hakevat metodeissa yleinen välimuisti, joka ottaa 

huomioon parametrit 

 Pohdittiin automaattisen poiston lisäystä kuvauksille tilanteessa missä 

poistetaan lukuvuosikohtainen kuvaus: Ei toteutettu, koska tarve on teo-

reettinen eikä haluttu lisätä tietoturvaa heikentävää toimintoa. 
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 Opetussuunnitelmien esitys johdonmukaiseksi: Korjataan opintohallinto-

järjestelmän datassa olevia virheitä. Yleensä tällainen ei kannata vaan vir-

heet pitää korjata lähteessä, mutta tässä muutos kannatti, koska julkaistun 

tiedon selkeys on tärkeää ja tietojen korjaaminen olisi ollut työlästä käsin. 

 Selkeytetty opintohallintojärjestelmän rajapintaa RegistryInterface: Vaadi-

taan vain ne tiedot, joita ei saada muista objekteista. Sallitaan silti laajem-

matkin tiedot, koska sillä on suuri vaikutus latautumisnopeuteen. (Havait-

tiin jopa yli sekunnin ero MySQL:n query cachen ollessa täynnä. Aika oli-

si ollut query cachen tyhjennyksen jälkeen jo merkittävä.) 

 Näkymissä on valmiina (kommentoituna) kenttiä, jotka voidaan jatkossa 

ottaa käyttöön halutessa: mm. koulutuslohko, opintoala ja koulutus (Pepis-

sä ”tyyppi”) 

 Pepin ja Winhan eroja pohdittiin: Winhassa koulutus ja opetusmuoto, Pe-

pissä ”tyyppi”. Todettiin, ettei kannata tehdä vielä mitään. Rajapinta kui-

tenkin mahdollistaa opintohallintojärjestelmän moduulin kontrolloida tätä 

haluamallaan tavalla, ja jos yleistä logiikkaa halutaan muuttaa, se on hel-

pompaa myöhemmin, kun Peppi-moduuli on toteutettavana. 

 Lisää Pepin ja Winhan vertailua: Moniarvoisten kenttien vuoksi asia on 

otettu huomioon. 

 Moniarvoisuuden lisääminen vaati koodin läpikäyntiä ja laajempaa uutta 

testausta, koska piti varmistaa, että koodi otti huomioon sen, että tieto saat-

toi olla joko yksiarvoinen muuttuja tai moniarvoinen array-muuttuja. 

 Suurin osa tiedoista määritettiin mahdollisiksi sijoittaa vasta opetussuunni-

telmaan, mikä otettiin huomioon eri puolilla ohjelmistoa. 

 Yksiköiden johtajilta tuli pyyntö lisätä opetussuunnitelmiin semester- eli 

lukukausitieto. Toteutettiin vuosikohtaiset näkymät. 

 Staattisten tiedostojen ominaisuuden vuoksi kaikki URL-parametrit pol-

kumaisina 

 Opintohaku dynaamisena (käyttää olioita $this->registry ja $this->plan) 

 Paikallinen hakutietokanta ja sen vaatimat toiminnot 

 Asiakkaan ohjaus polkuun, joka päättyy merkkiin ”/”, jos puuttuu (yh-

denmukaisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi) 
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 JSON-sivujen nimeämiskäytäntö niin, että staattisten tiedostojen luonti on 

yksinkertaista ja toimivaa 

 Kieliversioiden nimeämiskäytäntö 

 Sivuston navigointitoiminnallisuus: kielen vaihto ja siihen liittyvä liike-

toimintalogiikka, ja leivänmurulinkit 

 OPSWeb2ops: HTML-entiteettien dekoodaus 

 Toteutusten opettajille muokkausoikeus 

 Tietokantayhteyden muodostava asetustiedosto: oikeudet rajatuiksi 

 OPSWeb2ops: Vaillinaiset kieliversiot tyhjätään, mutta todelliset säilyte-

tään 

 Pohdittiin versioinnin lisäystä muokkaukseen: Rajattiin pois tästä versios-

ta, koska muokkauksen käyttöaste on vielä epävarmaa, kun Pepissäkin voi 

sitten muokata kuvauksia. Lisättiin ensimmäiseen versioon kuitenkin loki, 

jonka ansiosta muokkausnäkymässä listataan muutosaika ja muuttajan ni-

mi viimeisimmistä muutoksista (oletuksena kymmenen). 

 Toteutusominaisuus valmiiksi: myös tuntisuunnitelmien haku ajastettu  
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LIITE 4 

test-arr-obj-perf.php 

<?php 

 

class SomeClass { 

    public $aaa; 

    public $bbb; 

    public $ccc; 

} 

 

function r($type, $time, $memory) { 

    echo "$type: $time seconds, $memory bytes\n"; 

} 

 

function p($i) { 

    echo '<pre>'; 

    print_r($i); 

    echo '</pre>'; 

} 

 

// Do one before timing because the first one varies a lot 

$t0 = microtime(true); 

$arraysOf=array(); 

$inicio=memory_get_usage(); 

for ($i=0; $i<1000; $i++) { 

    $zia = array(); 

    for ($j=0; $j<1000; $j++) { 

        $zia['aaa'] = 'aaa'; 

        $zia['bbb'] = 'bbb'; 

        $zia['ccc'] = $zia['aaa'].$zia['bbb']; 

    } 

    $arraysOf[]=$zia; 

} 

$t0 = microtime(true); 

$arraysOf=array(); 

$inicio=memory_get_usage(); 

for ($i=0; $i<1000; $i++) { 

    $zio = new SomeClass(); 

    for ($j=0; $j<1000; $j++) { 

        $zio->aaa = 'aaa'; 

        $zio->bbb = 'bbb'; 

        $zio->ccc = $zio->aaa.$zio->bbb; 

    } 

    $arraysOf[]=$zio; 

} 

$t0 = microtime(true); 

$arraysOf=array(); 

$inicio=memory_get_usage(); 

for ($i=0; $i<1000; $i++) { 

    $zis = new stdClass(); 

    for ($j=0; $j<1000; $j++) { 

        $zis->aaa = 'aaa'; 

        $zis->bbb = 'bbb'; 

        $zis->ccc = $zis->aaa.$zis->bbb; 

    } 

    $arraysOf[]=$zis; 

} 

 

$t0 = microtime(true); 

$arraysOf=array(); 

$inicio=memory_get_usage();  
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for ($i=0; $i<1000; $i++) { 

    $za = array(); 

    for ($j=0; $j<1000; $j++) { 

        $za['aaa'] = 'aaa'; 

        $za['bbb'] = 'bbb'; 

        $za['ccc'] = $za['aaa'].$za['bbb'];             

    } 

    $arraysOf[]=$za; 

} 

$fin=memory_get_usage(); 

r("array", microtime(true) - $t0, $fin-$inicio); 

//p($za); 

 

$t0 = microtime(true); 

$arraysOf=array(); 

$inicio=memory_get_usage();  

for ($i=0; $i<1000; $i++) { 

    $zo = new SomeClass(); 

    for ($j=0; $j<1000; $j++) { 

        $zo->aaa = 'aaa'; 

        $zo->bbb = 'bbb'; 

        $zo->ccc = $zo->aaa.$zo->bbb;           

    } 

    $arraysOf[]=$zo; 

} 

$fin=memory_get_usage(); 

r("SomeClass", microtime(true) - $t0, $fin-$inicio); 

//p($zo); 

 

$t0 = microtime(true); 

$arraysOf=array(); 

$inicio=memory_get_usage();  

for ($i=0; $i<1000; $i++) { 

    $zs = new stdClass(); 

    for ($j=0; $j<1000; $j++) { 

        $zs->aaa = 'aaa'; 

        $zs->bbb = 'bbb'; 

        $zs->ccc = $zs->aaa.$zs->bbb;           

    } 

    $arraysOf[]=$zs; 

} 

$fin=memory_get_usage();     

r("stdClass", microtime(true) - $t0, $fin-$inicio); 

//p($zs);   

 

?> 


