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Liitteet
Liite 1

Dokumentaatio sprinteistä

Käsitteet
Pienin toimiva tuote

Tuote, joka tyydyttää ensimmäisten
asiakkaiden vaatimukset [1].

Android

Googlen omistama, mobiililaitteille suunniteltu käyttöjärjestelmä.

iOS

Applen omistama ja suunnittelema käyttöjärjestelmä.

Google Play

Googlen kehittämä palvelu, jota kautta voi ladata sovelluksia.

Ohjelmistokehys

Ohjelmisto-osa, jota käytetään perustana toiselle ohjelmalle.

ExtJs

Javascript-ohjelmistokehys.

Angular

Javascript-ohjelmistokehys.

DOM

Document Object Model on tapa kuvata HTMLdokumentin rakennetta puumallina, jonka muodostavat
dokumentin eri oliot [2].

JavaScript

JavaScript on ohjelmointikieli, jota käytetään pääosin
verkkosovelluksissa.

MVC

MVC-lyhenne tulee sanoista Model-View-Controller ja
se tarkoittaa sovellusarkkitehtuuria, jolla erotetaan sovelluksen käyttöliittymä sovelluksen sisäisistä tiedoista
[3].

Model

Model on MVC-arkkitehtuurin malliosa, ja sillä kuvataan
tiedon säilytystä ohjelman sisällä [3].

View

View on MVC-arkkitehtuurin näkymäosa, ja se kuvaa
tiedon esityksen tapaa käyttäjälle käyttöliittymällä [3].

Controller

Controller on MVC-arkkitehtuurin käsittelijäosa, ja se
käsittelee käyttäjän tekemät pyynnöt ja tekee muutoksia malleihin [3].

Tietokanta

Tietokanta on tietokoneella, yleensä palvelimella, sijaitseva tietovarasto.

MySQL

MySQL on tietokantasovellus, joka käyttää relaatiotietokantatyyliä tietokannan rakenteena.

MongoDB

MongoDB on alustasta riippumaton tietokantaohjelmisto, jonka tietokantarakenne on dokumenttipohjainen.

Kotlin

Ohjelmointikieli mobiilisovelluksille.

Objective-C

Ohjelmointikieli iOS-käyttöjärjestelmän mobiilisovelluksille.

React

Javascript-ohjelmistokehys verkkosovelluksien tekemistä varten.

React-Native

Javascript-ohjelmistokehys mobiilisovelluksille.

JSON

Lyhenne sanoista ”Javascript Object Notation”, jolla kuvataan tietynlaista merkkijonopohjaista tietorakennetta.

Front-end

Termillä kuvataan jonkin sovelluksen käyttäjälle näkyvää osaa.

Debuggaus

Debuggaus-termillä tarkoitetaan sovelluskehityksen yhteydessä virheen etsintää.

Android Debug Bridge

Komentoriviltä ajettava sovellus, jonka avulla pystytään
olemaan yhteydessä Android-laitteeseen [4].

Visual Studio Code

Microsoftin tekemä ohjelmistokehitysympäristö.

Android Emulator

Kehitystyökalu, jolla pystytään emuloimaan Androidympäristöä.

Emulointi

Emuloinnilla tarkoitetaan jonkin laitteen tai ohjelman
matkimista paikallisessa ympäristössä.

Git

Versionhallintajärjestelmä.

Android Studio

Kehitystyökalu Android-sovelluksille.

CRUD

Viitataan seuraaviin termeihin ja niiden mukaisiin toiminnallisuuksiin: Create, Read, Update ja Delete.

BIOS

Basic Input-Output System on tietokoneohjelma, joka
lataa käyttöjärjestelmän tietokoneen käynnistyessä.

Scrum

Yksi ketterän kehityksen viitekehys.

Backlog

Tuotteen kehitysjono.

Autentikaatio

Käyttäjän tunnistautuminen.

Ketterä kehitys

Kehitystapa, jossa ominaisuuksia tuotetaan sykleissä.

Sprintti

Ketterän kehityksen yksi sykli.

Inkrementti

Tuoteversio tai toimituserä, joka koostuu joukosta valmiiksi saaduista muutoksista tai ominaisuuksista.
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1

Johdanto

Opinnäytetyön aiheena on luoda monikanavainen sovellus, joka käyttää sekä julkista että omaa dataa kalastustarkoitukseen. Lähtökohtana on käyttää Liikenneviraston rajapintapalvelua tiedon esittämiseen sovelluksen käyttöliittymässä sekä
tarjota oma verkkokäyttöliittymä, joka antaa mahdollisuuden sovelluksen käyttäjälle tallentaa käyttäjän valitsemaa tietoa pilvipalvelussa olevaan tietokantaan [5].

Opinnäytetyössä luodaan sovellus kalastuksen helpottamiseen. Tarkoituksena
on luoda sovellus, joka täyttää ”pienin toimiva tuote” -käsitteen projektille asettamat vaatimukset projektin aihepiirissä.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi työhön liittyviä pohjatietoja, projektissa käytettyjä teknologioita ja niiden valintaperusteita, sekä projektin eri työprosessit ja työnjako.

2

Tietoperusta

2.1

Pienin toimiva tuote

Pienin toimiva tuote on tuote, jossa on juuri tarpeeksi ominaisuuksia tyydyttämään asiakkaita. Pienimmässä toimivassa tuotteessa on juuri tarpeeksi ydinominaisuuksia sen julkaisemiseksi, eikä sen enempää. Joidenkin asiantuntijoiden
mukaan olennaista on luoda tuote, jota voidaan jo myydä, vaikka se ei täyttäisi
lähellekään suunnittelijoiden visiota lopullisesta tuotteesta. Monesti pienimmän
toimivan tuotteen tarkoitus on kerätä palautetta tuotekehitykseen, jotta tiedetään
vastaako tuote ollenkaan asiakkaan toiveita. [1.]
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2.2

Olemassa olevat ratkaisut

2.2.1

Navionics Boating

Navionic Boating on Navionicsin luoma merenkulkuun tarkoitettu maksullinen sovellus mobiililaitteille (kuva 1). Sovellus tarjoaa merikarttoja syvyyskäyrineen ja
antaa käyttäjälleen muun muassa automaattisia reittiehdotuksia, säätiedotuksia,
arvioidun ajan määränpäähän ja veneen polttoaineen kulutuksen. [6.]

Kuva 1. Kuva Navionics Boating -sovelluksesta (Kuva: Navionics).
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2.2.2

Fishing Points

Fishing Points (kuva 2) on Android ja iOS -mobiililaitteille tarkoitettu kalastussovellus, joka antaa käyttäjän tallentaa suosikkikalapaikkansa, uistelureittinsä sekä
näyttää vuoroveden ennusteen ja viikon sään. [7.] Fishing Points on ilmainen
asentaa ja käyttää, mutta osa sen ominaisuuksista on maksullisia. Fishing Points
-sovelluksella on yli miljoona käyttäjää [8].

Kuva 2. Kuva Fishing Points -sovelluksesta (Kuva: Google Play).
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2.2.3

Fishbrain

Fishbrain (kuva 3) on puhelimelle tarkoitettu, verkossa toimiva kalastussovellus,
johon käyttäjä pystyy tallentamaan ja jakamaan dataa omista saaliistaan ja jossa
on joitakin sosiaalisen median ominaisuuksia. Se tarjoaa käyttäjälleen jonkinlaisen sääennusteen, ja myös kartan, jossa näkyy järvien syvyystietoja sekä tietoa
muiden ihmisten saaliista ja apajista. [9.] Fishbrainilla on yli viisi miljoonaa käyttäjää [8].

Kuva 3. Kuva Fishbrain-sovelluksesta.
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3

Projektin suunnittelu

3.1

Vaatimusten määrittely

Vaatimusmäärittely on dokumentti, jossa kuvataan tuotettavan projektin vaatimuksia. Dokumentissa käydään läpi, kuinka ohjelmiston kuuluisi toimia, mitä ominaisuuksia siinä tulisi olla ja miten halutut toiminnallisuudet pystytään toteuttamaan. Vaatimusmäärittelyssä esitellään sekä toiminnallisia että ei-toiminnallisia
vaatimuksia. Toiminnallisiin vaatimuksiin kuuluvat sovelluksen ominaisuudet ja
toiminnallisuudet, kun taas ei-toiminnallisiin vaatimuksiin kuuluvat erilaiset laadulliset vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi sovelluksen suorituskykyyn. [10.]
Tässä osiossa esitetyt vaatimukset on otettu projektin vaatimusmäärittelydokumentista. Käyttötapauskaavioilla esitetään käyttäjän ja sovelluksen välisiä vuorovaikutuksia eri tilanteissa.

3.1.1

Yleiskuvaus

Tässä alaluvussa esitellään projektin toiminnalliset vaatimukset yleisellä tasolla.
Järjestelmälle asetettuja vaatimuksia ovat seuraavat:
-

Käyttäjän on pystyttävä reaaliajassa seuraamaan omaa sijaintiaan sekä näkemään vesistön syvyyskäyrät.

-

Sovelluksen pitää pystyä arvioimaan syvyys käyttäjän kohdalla.

-

Käyttäjä voi puhelinsovelluksella tallentaa reittinsä, sekä merkitä
kalapaikkansa.

-

Tallennettuja reittejä ja kalapaikkoja voi tarkastella verkkoselainkäyttöliittymän kautta.

-

Sovelluksen oma rajapinnan on toimittava pilvipalvelussa.

-

Puhelinsovelluksen on tuettava Android-käyttöjärjestelmää.
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Järjestelmän toimintoja ovat seuraavat:

3.1.2

-

käyttäjän sijainnin seuraaminen

-

käyttäjän reitin tallentaminen, tarkastelu ja poistaminen

-

syvyystietojen näyttäminen käyttäjälle

-

kalapaikkojen tallentaminen, tarkastelu ja poistaminen

-

järjestelmään rekisteröityminen

-

järjestelmässä sisään- ja uloskirjautuminen.

Käyttötapaukset

Projektin mobiilisovelluksen ja selainkäyttöliittymien käyttötapaukset ilmenevät
alla olevasta käyttötapauskaaviosta (Kuva 4). Verkkoselaimen käyttöliittymän perustoiminnot ovat sisäänkirjautuminen, rekisteröinti ja uloskirjautuminen. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjän toiminnot kattavat kalapaikkojen ja reittien näyttämisen kartalla, sekä niiden muokkaamisen ja poistamisen.

Mobiilikäyttöliittymän toiminnot mahdollistavat kalapaikkojen ja reittien hakemisen ja tallentamisen, sekä järven sijainti- ja syvyystietojen näyttämisen. Kalapaikkoihin ja reitteihin liittyvät toiminnallisuudet eivät ole käytettävissä, jos käyttäjä
ohittaa sisäänkirjautumisen.
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Kuva 4.

3.1.3

Käyttötapaukset.

Tietokantarakenne

Projektissa toteutettava tietokantarakenne on kuvattu kuvan 5 mukaisella arkkitehtuurilla, joka luotiin käyttäen Dbdesigner-sivuston tarjoamaa palvelua. Käyttäjiin liittyvä data on users-kokoelma. Käyttäjistä tallennetaan nimi ja alkuperäisestä
salasanasta luotu salattu merkkijono. Salattua merkkijonoa käytetään turvallisuussyistä, eikä salasanaa tallenneta selkokielisenä. Tietokannassa path-kokoelmaan tallennetaan käyttäjien kalareitit. Yhteen path-objektiin liittyy useampi
pathpoint-objekti, jotka muodostavat reittiin kuuluvat pisteet niiden sisältämillä leveys- ja pituuspiiri-arvoilla. Catch-kokoelmaan tallennetaan tiedot kalapaikoista.
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Kuva 5.

3.1.4

Tietokantarakenne.

Arkkitehtuuri

Projektin kokonaisarkkitehtuurissa (kuva 6) nähdään projektiin liittyvät eri osat
kauempaa katsottuna. Projektissa tuotettujen komponenttien lisäksi projektissa
käytettiin Openstreetmap-järjestön tarjoamaa avointa karttarajapintaa, jota käytetään sekä verkkokäyttöliittymässä että mobiilisovelluksessa. Openstreetmaprajapinnan [11] lisäksi projektissa käytetään Liikenneviraston rajoitettua rajapintapalvelua [5], jota kautta saadaan ladattua suurien järvien syvyyskäyrien geometrioita JSON-formaatissa. Haettuja geometrioita käytetään mobiilisovelluksen
syvyyskäyrien piirtämiseen, sekä käyttäjän sijainnin syvyyden arvioimiseen.
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Kuva 6.

3.1.5

Arkkitehtuuri.

Käyttöliittymät

Käyttöliittymien ulkoasu suunniteltiin käyttäen Balsamiq-järjestön tarjoamaa palvelua [12]. Palvelussa luotuja käyttöliittymäkuvia käytettiin ainoastaan antamaan
suuntaviivaa sille, millainen ulkoasu tuotetuille sovelluksille tulee. Suuntaviivaa
antavat mallit eivät ulkoasultaan täysin täsmää projektissa luotujen sovelluksien
käyttöliittymiä. Mobiilisovelluksen käyttöliittymän ulkoasu on kuvattu kuvissa 7 ja
8.
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Kuva 7.

Mobiilisovelluksen kirjautumisnäkymä.

Kuva 8.

Mobiilisovelluksen päänäkymä.
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Verkkoselainsovelluksen käyttöliittymää kuvaavat kuvat 9 - 12.

Kuva 9.

Rekisteröinti.

Kuva 10.

Sisäänkirjautuminen.
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Kuva 11.

Tallennetut reitit.

Kuva 12.

Tallennetut kalapaikat.
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3.2

Teknologiat

3.2.1

Front-end-teknologioiden vertailua

ExtJs
ExtJs on vuodesta 2008 asti käytetty Javascript-ohjelmistokehys, joka tuo mukanaan käyttäjälleen paljon erilaisia komponentteja käytettäväksi tuotetuissa applikaatioissa. ExtJs on kehikko, joka on suunniteltu monialustaisten web-applikaatioiden tuottamiseen ja joka pyrkii pitämään yllä tukea vanhoillekin selaimille. [13.]
Hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta ExtJs:n kirjasto on melko suuri ladattavaksi selaimeen, komponenttien räätälöinti on hankalaa, ExtJs:aa käyttäessä ei
ole suositeltavaa käyttää sekaisin muita kehikoita ja komponenttien liiallinen sisäkkäin asettelu aiheuttaa ongelmia sivuston renderöinnissä ja päivityksessä.
Angular
Angular on ilmainen, laajalti käytetty Javascript-ohjelmistokehys, jonka hyvä puoli
on esimerkiksi kaksisuuntainen tiedon sitominen tarkoittaen sitä, että Viewiin tehdyt muutokset näkyvät heti Modelissa ja myös toisinpäin. Angularilla tehdyt DOMelementit päivittyvät automaattisesti. Angular käyttää välimuistia, mikä helpottaa
palvelimen taakkaa. Käyttöliittymä toimii saumattomasti ja on nopeasti lataava.
[14.] Niin kuin ExtJs -kehikossa, myös Angularista löytyy huonoja puolia, kuten
se, että se ei tuo mukanaan omaa komponenttikirjastoa. Angularia käyttävä kehittäjä joutuu myös todennäköisesti käyttämään muita kolmannen osapuolen kirjastoja joihinkin toiminnallisuuksiin. [15.] Angular on jokseenkin ”monimutkainen”
ja voi vaatia paljon koodia yksinkertaisen asian tekemiseen [16].
React
React on ilmainen ja laajalti käytetty kehikko verkkosivujen tekemiseen. React
hyödyntää virtuaalista DOMia, minkä takia Reactilla tuotetut sovellukset omaavat
nopeasti lataavan ja dynaamisen käyttöliittymän. Reactin komponentit ovat uudelleen käytettäviä, mikä vähentää turhaa toistamista koodin puolesta. Reactissa
on yhdensuuntainen tietovirta, mikä varmistaa vakaan toiminnallisuuden osaltaan. Reactin komponentit toimivat hierarkkiansa osalta siten, että ainoastaan
isäntä-komponentti pystyy vaikuttamaan lapsi-komponentin toimintaan, mutta ei
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toisin päin. [17.] Reactin huonoihin puoliin kuuluu esimerkiksi se, että se ei ole
toiminnaltaan täysi Javascript-ohjelmistokehys, vaan se on View-orientoitunut,
mikä tarkoittaa sitä, että Reactin integroiminen MVC-toimintaa noudattavaan sovellukseen vaatii osaamista. Reactin kirjasto on suuri ja vie paljon tilaa. [18.]

3.2.2

Tietokannat

MySQL
MySQL on ilmainen, avoimen lähdekoodin relaatiotietokantaohjelmisto, jonka on
luonut alun perin MySQL AB vuonna 1995. Nykyään MySQL:n kehittäjänä toimii
Oracle Corporation. [19.] MySQL on maailman käytetyin tietokantaohjelmisto
avoimen lähdekoodinsa, sekä sen luotettavuuden ja helppokäyttöisyytensä
vuoksi. [20.] MySQL käyttää tauluja tiedon tallentamiseen ja kaavoja tietokantarakenteen määrittämiseen, mikä vaatii sen, että kaikilla taulun riveillä on sama
rakenne ja rivien arvot vastaavat tiettyä datatyyppiä. Tämän vuoksi MySQL soveltuu parhaiten sellaisiin järjestelmiin, jossa hyödytään ennalta määritellystä tietokannan rakenteesta.

MongoDB
MongoDB on MongoDB Incorporated:n vuonna 2009 julkaisema dokumenttipohjainen tietokantaohjelmisto. MongoDb:ssä tieto tallennetaan taulujen sijaan
JSON:in kaltaisiin dokumentteihin, jolla voi olla vaihteleva rakenne. [21.] Tämän
vuoksi MongoDb:ssä tietokantarakennetta voidaan helposti muokata, eikä lopullista tietokantarakenteen määrittelyä tarvitse tehdä ensin. MongoDB soveltuu
skaalautuvuutensa ja joustavuutensa ansiosta parhaiten nopeasti kasvaviin järjestelmiin, joissa tietokantarakennetta ei ole tarkasti määritelty.
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3.2.3

Mobiiliteknologiat

Natiivit mobiiliteknologiat
Natiivilla sovelluksilla tarkoitetaan sovelluksia, jotka on luotu tiettyä alustaa varten
ohjelmointikielillä, joita alusta hyväksyy. Käytetyimmät mobiilialustat ovat Applen
iOS - ja Googlen Android -käyttöjärjestelmät. iOS-alustalle natiivisovellukset kirjoitetaan joko Objective-C:llä tai Swift-kielellä, kun taas Androidille Javalla ja Kotlinilla. [22.] Natiivissa sovelluskehityksessä etuna on se, että kaikki alustan tarjoamat toiminnot ja rajapinnat ovat helposti saatavilla. Natiivisovelluksia varten
on myös saatavilla hyvin paljon kolmannen osapuolen tarjoamia eri kirjastoja. Natiivisovellukset ovat myös vähemmän alttiimpia alustan tarjoajan alustaan tekemille muutoksille, siten että natiivisovellukset eivät mene yhtä helposti rikki alustan muutosten, kuten järjestelmäpäivityksien takia. [23.]

React Native
React Native on mobiilisovellusten kehitykseen tarkoitettu kehys, joka perustuu
Facebookin luomaan React -kehykseen ja toiminnallisuuksiensa osalta hyvin samanlainen. React Nativella on mahdollista luoda natiivisovelluksen kaltaisia websovelluksia JavaScript-kielellä. React Natiivin hyvänä puolena on se, että sillä
luotu sovellus on yhteensopiva sekä iOS- että Android-alustojen kanssa. [24.]
React Native ei ole kuitenkaan välttämättä tue kaikkia alustan tarjoamia toimintoja ja rajapintoja, eikä se ole kolmansien osapuolten kirjastojen osalta välttämättä yhtä hyvin tuettu kuin useimmat natiivissa mobiilisovelluksissa käytettävät
teknologiat.

3.3

Teknologiavalinnat

3.3.1

Front-end-teknologiavalinta

Tekijöillä ei ole kattavaa kokemusta yllä mainituista teknologioista, mutta eniten
kokemusta on kuitenkin React -kehikosta. React on teknologioista myös käyte-
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tyin, jolloin siitä on eniten tietoa saatavilla. Angularin kaksisuuntainen tiedonsitominen ei tuo vahvuuksia, sillä todennäköisesti tässä projektissa ei niille ole juurikaan tarvetta, ottaen huomioon sovelluksen ominaisuudet. ExtJs -kehikossa
komponenttien sisäkkäin asettelu tulee todennäköisesti osoittautumaan ongelmaksi, sekä se, että komponenttien räätälöinti voi olla hankalaa. Näin ollen
olemme tulleet päätökseen käyttää Reactia projektin front-end-osuuden toteutukseen.
3.3.2

Tietokannan teknologiavalinta

Projektissa päätettiin käyttää tietokantana MongoDB:tä sen skaalautuvuuden
vuoksi. Relaatiotietokannan käyttäminen ei näillä näkymin tuonut myöskään merkittävää lisäetua projektiin.

3.3.3

Mobiilin teknologiavalinta

Mobiilisovelluksen kehityksessä päädyttiin käyttämään React Nativea, koska mobiilisovelluksen haluttiin tulevaisuudessa toimivan sekä Android- että iOS -alustan kanssa. Päätökseen vaikutti myös se, että molemmilla kehittäjällä oli hieman
aiempaa kokemusta React Nativesta, ja koska verkkoselainkäyttöliittymässä
päädyttiin käyttämään Reactia, oli mahdollista käyttää osaa verkkoselainkäyttöliittymää varten kirjoitettua koodia myös mobiilikäyttöliittymässä, mikä nopeutti
kehitystyötä.

3.4

Kehitysvälineet

3.4.1

Visual Studio Code -kehitysympäristö

Kehitystyössä käytettiin kahta eri ohjelmointiympäristöä projektin kehittämiseen
ja debuggaamiseen. Visual Studio Code -ohjelmointiympäristö (kuva 13) ei sellaisenaan tarjoa tarvittavia valmiuksia Android-pohjaisen sovelluksen tuottamiseen ja testaamiseen, joten osana kehitysympäristön pystyyn laittamista Visual
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Studio Codeen jouduttiin tekemään joitakin muutoksia. Noudatimme Amrut Patilin
kirjoittamaa ohjetta ohjelmointiympäristön konfiguroimiseen. Ohjetta seuratessa
on hyvä tietää, että ohjeessa oletetaan, että virtuaalinen Android-laite on jo luotu,
vaikka siitä ei erikseen mainita. Visual Studio Code tarvitsee ”React Native Tools”
-lisäosan, jotta sillä voidaan kehittää React Nativella tuotettavaa Android-sovellusta mahdollisimman helposti. Debuggaamiseen tarvitaan seuraavat muutokset
ympäristömuuttujiin:
-

Luodaan ANDROID_HOME -niminen muuttuja, joka kantaa sisällään
asennetun Android SDK:n kansiota.

-

Android Debug Bridgen sijainti lisätään PATH -muuttujaan.

Kun Visual Studio Codella avataan React Native -projekti, voidaan erikseen luoda
halutun tapaiset debug-konfiguraatiot, joiden avulla Visual Studio Code tietää,
miten kehitettävää sovellusta kuuluu ajaa. Kun Visual Studio Codella avataan
React Native -projekti, debug-osion alla valitaan ”Add configuration” -toiminto,
joka antaa erilaiset vaihtoehdot erilaisille debuggausvaihtoehdoille. Koska tuotetaan sovellusta Androidille, valitaan ”Debug Android” -vaihtoehto, jolloin Visual
Studio Code luo itsestään jo valmiiksi toimivat asetukset valitulle debuggaustavalle ”launch.json” -tiedostoon. [25.]

Kuva 13. Visual Studio Code.
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3.4.2

WebStorm

Toinen kehitystyössä käytetty kehitysympäristö oli JetBrainsin luoma WebStorm
(kuva 14), joka on tarkoitettu pääasiassa JavaScript-kielellä kirjoitettujen sovellusten kehittämiseen. WebStormissa on valmiina tuki React Native -sovellusten
kehittämiseen, joten erillisten lisäosia tai työkaluja ei tarvita. [26.] WebStormilla
on mahdollista debugata ja ajaa React Nativella sekä muita JavaScriptillä kirjoitettuja sovelluksia luomalla uusi debug-konfiguraatio WebStormin ”Run”-valikosta ”Edit configrations” -toiminnolla, jossa valitaan debugattavan sovelluksen
tyyppi ja asetetaan debuggaamista varten halutut ajoparametrit.

Kuva 14. WebStorm-kehitystyökalu.

3.4.3

Android Studio

Kehitystyössä tehdään sovellus Android -käyttöjärjestelmälle, mikä vaatii sen,
että kehittäjillä on jonkinlainen tapa joko emuloida Android-ympäristöä, jossa kehitettävää sovellusta voi testata ja debugata, tai sovellus ladataan aina oikealle
Android-käyttöjärjestelmää käyttävälle puhelimelle, jossa sitä testataan. Helpompi vaihtoehto on kuitenkin emuloida Android-pohjasta puhelinta, johon sopii
hyvin Androidin sivulta ilmaiseksi ladattavissa oleva Android Studio -sovellus
(kuva 15). Android Studion avulla pystyy luomaan halutun tyyppisen virtuaalisen
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Android-laitteen ”Android Virtual Device Manager” -toiminnallisuuden kautta. Valitaan toiminto ”Create Virtual Device”, jossa kategoriaksi valitaan Puhelin ja tyypiksi tapauksessamme Nexus 5X. Seuraavassa kohdassa valitaan Käyttöjärjestelmän kuvake. Valitsimme työssämme julkaisun ”Pie”, joka on tarkoitettu Android
9.0:lle. Muita asetuksia puhelimelle emme muuttaneet. Tämän jälkeen valitaan
”Finish”, jolloin laite on luotu. Seuraavaksi laite voidaan laittaa päälle Android Studion Virtual Device Managerin kautta. Jotta olisi mahdollista emuloida Androidlaitetta onnistuneesti kehittäjän on varmistettava, että BIOS tukee Intelin virtualisaatioteknologiaa (engl. Intel Virtualization Technology), ja se on laitettu
BIOS:ista päälle. Oletuksena tämä ominaisuus ei ole päällä tietoturvasyistä. Seurasimme Amrut Patilin ohjetta, jotta saimme ohjelmointikehitysympäristön sellaiseksi, mitä tarvitaan. Ohjeen mukaisesti Android Studiolla asennetaan seuraava kehitystyökalu Android 7.1.1 -SDK sovelluksen asetusten kautta.
Vaihtoehtoisesti käytimme uusinta versiota Android 9.0. Tämän lisäksi seuraavat
kehitystyökalut ovat pakollisia:
-

Android Emulator

-

Android SDK Tools

-

Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM Installer).

Edellä mainitut työkalut saadaan myös asennettua sovellusten asetusten kautta
Android SDK -osiosta SDK Tools -kohdan alta. Android-laitetta emuloidaan
Android Emulator -työkalun avulla (kuva 16).
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Kuva 15. Android Studio.

Kuva 16.

Mobiilisovellus Android Emulatorissa.
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3.4.4

MongoDB Compass

Projektissa käytetään MongoDB-tietokantaa. Kehitystyössä tarvitaan jonkinlainen tietokanta-asiakasohjelma, jotta kehittäjä pystyy visualisoimaan ja hallinnoimaan tietokannan sisältöä mahdollisimman helposti. MongoDB Compass on tietokanta-asiakassovellus (kuva 17). MongoDB Compassin avulla pystytään
ottamaan yhteys MongoDB:tä käyttävään tietokantaan ja visualisoimaan sekä
hallinnoimaan tietokannan sisältöä CRUD-funktioiden pohjalta [27]. Sovellus tarjoaa helposti käytettävän käyttöliittymän koko kannan katseluun. Sovellus on
alustariippumaton.

Kuva 17. MongoDB Compass.

3.4.5

Git-versionhallintajärjestelmä

Git on ilmainen ja avoimen lähdekoodin versionhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu kaiken kokoisia projekteja varten siten, että se olisi nopea ja tehokas käyttää sen lisäksi, että se takaisi datan eheyden ja virheettömyyden. [28.]
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4

Projektin kehitysmenetelmät

4.1

Ketterä kehitys

Ohjelmistokehityksessä ketterällä kehityksellä tarkoitetaan kehitysmenetelmiä,
joissa prioriteettina on ohjelmiston toimivuus ja nopea reagointi muutoksiin. Ketteryyden saamiseksi, kehitys jaetaan lyhyisiin sykleihin, joiden kesto on yleensä
1-4 viikkoa. [29.] Kunkin syklin aikana ohjelmistoa kehittävä projektiryhmä tekee
uusien toiminnallisuuksien suunnittelun, ohjelmoinnin, testauksen ja dokumentoinnin. Ohjelmistosta pyritään saamaan aina julkaisukelpoinen iteraatioiden loppuun mennessä.

4.2

Scrum

Sovelluksen kehittäminen pyrittiin toteuttamaan Scrum-viitekehyksen periaatteita
noudattaen. Scrum on yksi ketterän kehityksen viitekehyksistä, jonka sisällä voidaan hyödyntää useita erilaisia ketterän kehityksen menetelmiä. Scrumissa työskennellään useimpien muiden ketterien kehitysmenetelmien tapaan 1 - 4 viikkoa
kestävissä sykleistä, joita kutsutaan sprinteiksi. [30.] Jokaisen sprintin aikana
tuotteesta tuotetaan käyttökelpoinen ja julkaisukelpoinen inkrementti.

4.2.1

Scrumin roolit

Scrum-tiimi koostuu eri rooleista, joita ovat tuoteomistaja, scrummaster ja kehitystiimi. Organisaatioissa Scrum-tiimit päättävät itsenäisesti, kuinka toteuttavat
työnsä ja ovat riippumattomia tiimin ulkopuolisista henkilöistä. [30.]

Tuoteomistajan päätoimisena tehtävänä on olla vastuussa tuotteen backlogista,
eli niin sanotusta kehitysjonosta ja sen hallinnasta. Backlog on lista vaatimuksista
ja asioista, mitä tuotteeseen halutaan toteuttaa. Tuoteomistajan roolissa toimii
vain yksi henkilö ja hänellä ei ole suoranaista valtaa kehitystiimin päätöksiin vaan
pyrkii ohjaamaan kehitystiimin työtä kehitysjonon avulla.
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Kehitystiimiin kuuluvat ne Scrum-tiimin henkilöt, jotka vastaavat tuotteen inkrementtien toteutuksesta. Jokaisen sprintin aikana kehitystiimi muuttaa sprinttiä
varten valitun backlogin sisällön toimivaksi tuoteversioksi. Myös tuoteomistajan
ja scrummasterin on mahdollista työskennellä osana kehitystiimiä, kunhan sillä ei
ole vaikutusta heidän toimintaansa pääasiallisissa rooleissaan.

Srummasterin vastuulla on ohjata ja tukea tiimiä Scrumin käytössä, sekä neuvoa
tiimin ulkopuolisia henkilöitä, kuinka Scrum-tiimin kanssa pitäisi työskennellä [30].
Scrummaster pyrkii parantamaan Scrum-tiimin työn tuottavuutta parantamalla
sen toimintatapoja.

4.2.2

Scrumin tapahtumat

Scrum-kehikko sisältää joukon tapahtumia ja palavereita, joiden pitämistä edellytetään tuotekehityksen edistämisessä käytettäessä Scrumia. Scrumin eri tapahtumia ja palavereita ovat sprintit, päivittäispalaverit, katselmoinnit ja retrospektiivit. [30.]
Sprintit ovat Scrumissa 1 – 4 viikkoa kestäviä syklejä, joiden aikana tuotteeseen
kehitetään sprintin tavoitteeksi asetetut ominaisuudet ja muutokset. Ennen sprintin aloittamista, sille asetetaan tavoita ja sprintin backlogiin siirretään tiketit, joiden
avulla tavoite saadaan suoritettua.

Päivittäispalaverit ovat joka päivä pidettäviä, noin 15 minuuttia kestäviä palavereita, joiden agendana on kertoa, mitä kukin kehitystiimin jäsen on tehnyt eilen,
mitä hän tekee tänään ja estääkö jokin häntä saavuttamasta sprintin tavoitteen.

Sprintin katselmoinnit ovat sprintin lopussa pidettäviä palavereita, joissa scrumtiimi katselmoi yhdessä, mitä sprintin aikana tehtiin ja keskustelevat sen perusteella, mitä tulevissa sprinteissä voitaisiin kehittää.

Sprintin retrospektiivit ovat sprintin katselmointien jälkeen pidettäviä palavereita,
joissa scrum-tiimi keskustelee, kuinka nykyinen sprintti sujui ja mitä kehitettävää
tiimillä olisi scrum-kehikon käytössä.
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4.3

Software Engineering -työkulku

4.3.1

Roolien jakaminen

Koska projektin kehitysvaihe päätettiin toteuttaa scrum-kehikkoa löyhästi noudattaen, jaettiin projektiryhmän jäsenet scrum-rooleihin. Scrumin-roolit jaettiin siten,
että toinen ryhmän jäsenistä työskenteli tuoteomistajan roolissa, ja toinen scrummasterin roolissa. Koska projektiryhmä sisälsi vain kaksi jäsentä, täytyi molemman jäsenen työskennellä myös kehitystiimissä. Tuoteomistaja oli pääasiassa
vastuussa tuotteen backlogin ylläpitämisestä ja scrum-master scrumin tapahtumien järjestämisestä ja scrumin käytön ohjaamisessa.

4.3.2

Tiketit

Vaatimusmäärittelyssä määriteltyjen ominaisuuksien perusteella projektiin luotiin
tiketit ominaisuuksien toteuttamiseen. Suuret ominaisuudet jaettiin useampaan
tikettiin, jotta ne olisi helpompi toteuttaa. Tiketit luotiin Gitlabin projektinhallintajärjestelmään, Issue Board -osioon (kuva 18). Jokainen tiketti käy projektin aikana
läpi seuraavat tilat:
-

Open
-

Tässä tilassa tiketti on vain olemassa, mutta se ei ole työn alla. Tiketti otetaan työn johonkin sprinttiin tulevaisuudessa.

-

To Do
-

Tässä tilassa oleva tiketti on otettu työn alle meneillään olevaan
sprinttiin, mutta sitä ei tehdä juuri tällä hetkellä.

-

Doing
-

-

Doing-tilassa oleva tiketti on tällä hetkellä työn alla.

In Testing / review
-

Kehittäjä on saanut tiketin päätökseen, ja on toisen henkilön vuoro
tehdä tiketille cross-testaus. Cross testingistä enemmän Laadunvalvonta-osiossa.
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-

Closed
-

Tiketti on testattu, ja hyväksytty toisen kehittäjän toimesta. Tehtävä
voidaan sulkea.

Kuva 18. Issue Board.

4.3.3

Sprintit

Projektin kehitysvaiheessa käytettiin kahden viikon mittaisia sprinttejä. Ennen jokaista sprinttiä suoritettiin sprinttisuunnittelu, joissa asetettiin tulevan sprintin tavoite ja asetettiin tuotteen backlogista sprintin backlogiin ne tiketit, joilla sprintin
tavoite saatiin suoritettua. Sprinttien suunnittelussa arvioitiin myös sprintin
backlogiin valittujen tikettien vaativuus, jotta pystyttiin arvioimaan, riittääkö aika
kyseisen sprintin tavoitteen aikaansaamiseksi. Suunniteltujen sprinttien tiketit,
työnjaot ja muut huomiotavat asiat kirjattiin suunnittelun päätteeksi versionhallinnassa olevaan Excel-taulukkoon.
Sprintin jokaisena päivänä pidettiin päivittäispalaverit, joissa molemmat kehittäjät
kertoivat, mitä olivat viimeksi tehneet, mitä he tekevät seuraavaksi ja onko tullut
ilmi jotain huomion arvoista asiaa, josta pitäisi keskustella. Päivittäispalaverien
pituus oli aina korkeintaan 15 minuuttia.
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Jokaisen sprintin lopussa sprinteistä pidettiin katselmukset ja retrospektiivit,
joissa käytiin läpi sitä, kuinka edesmennyt sprintti onnistui, saatiinko sprintille asetetut hommat tehtyä ja mitä parannettavaa kehitysmenetelmien käytössä olisi.

4.3.4

Laadunvalvonta

Projektissamme laadunvalvonta on toteutettu cross testing -periaatteella, eli toinen kehittäjä testaa toisen kehittäjän kehittämät ominaisuudet. Kun tuotettava
ominaisuus on omassa haarassaan valmis, siitä tehdään projektinhallintajärjestelmään merge request. Merge request on pyyntö liittää kehittäjän omassa haarassa tuottama ominaisuus päähaaraan. Pyynnön käsittelee toinen kehittäjä,
mikä tarkoittaa sitä, että toinen kehittäjä testaa merge requestiin liitetyn ominaisuuden. Merge requestin kautta pystyy tarkastelemaan toisen kehittäjän kirjoittamaa koodia. Osana laadunvalvontaa on myös toisen kehittäjän kirjoittaman koodin tarkistus. Koodissa voi esiintyä bugeja, tai muita huonoja tekotapoja, joiden
huomaaminen tässä vaiheessa on hyväksi tulevaisuuden ajan säästämisen puolesta. Jos huonolaatuiseen koodiin puututaan aikaisin, tuotteen toimivuuden laatu
säilyy parempana pidemmän aikaan. Toisen kehittäjän kirjoittamaa koodia pääsee tarkastelemaan Gitlabin projektinhallintajärjestelmän kautta.
Itse ominaisuuden testaus tapahtuu siten, että testaaja siirtyy paikallisesti haaraan, jossa testattavaa ominaisuutta on kehitetty. Testaaja testaa ominaisuutta
omassa kehitysympäristössään, ja keksii kaikki mahdolliset käytännön tapaukset,
joissa ominaisuutta käytetään. Jos ominaisuuden eri käyttötapauksia testatessa
ei ilmene ongelmia tai muita kysymyksiä herättäviä asioita, niin testaaja hyväksyy
merge requestin, ja mergettää ominaisuuden päähaaraan. Tämän jälkeen testaaja sulkee tiketin laittamalla sen Closed-tilaan.

4.3.5

Versionhallinnan käyttö

Versionhallinnan käytön suhteen sovittiin yhteiset säännöt, joita noudatettiin koko
kehitysprosessin ajan. Jokaiselle tiketille luodaan versionhallintaan oma haara,
jonne kaikki tikettiin liittyvät muutokset tehtiin. Näin tehtiin siitä syystä, että pro-
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jektin päähaaraa ei tarvitse sotkea. Haaran nimeämisperiaate päätettiin seuraavalla tavalla: ”<feature/bug>/KP-<tiketin numero>”. Esimerkiksi haarassa ”feature/KP-14” kehitetään uusi ominaisuus, jonka tiketin numero Gitlabin projektinhallintajärjestelmässä on 14. Haaraan muutoksia tallennettaessa sovellettiin
seuraavaa periaatetta commit-viestien suhteen: ”#<Tiketin numero:> Viestin sisältö”, esimerkiksi ”#16: Syvyyden arvio valmis”.

5

Projektin työnkulku

Projektin toimeksiantaja määritteli toimeksiannon siten, että tuloksena kuuluisi
olla pienin toimiva tuote -määrittelyn mukainen sovellus. Toimeksiantajan puolesta kehittäjillä oli vapaat kädet sen suhteen, mitä ominaisuuksia pienin toimiva
tuote -käsitteen mukainen lopputuote sisältäisi. Projektin tekijät kävivät läpi keskenään muutamia ideoita sen suhteen, mitkä ominaisuudet tekisivät projektista
tarpeeksi kattavan, ja minkälainen rakenne projektilla kuuluisi olla. Tämän lisäksi
tehtiin tutkimustyötä teknologioista, joita projektin toteutuksessa voitaisiin mahdollisesti käyttää. Potentiaalisista teknologioista suoritettiin vertailut niiden soveltuvuudesta projektiin ja vertailujen tulosten perusteella tehtiin lopullinen päätös
projektissa käytettävistä teknologioista. Valittujen ominaisuuksien ja teknologioiden pohjalta projektille tehtiin oma vaatimusmäärittelydokumentti, jossa ominaisuuksia, rakennetta ja ulkoasua kuvaillaan tarkemmin.
Kun päätökset ominaisuuksista, teknologioista ja projektin arkkitehtuurista todettiin kehittäjien kesken riittäviksi, lähdettiin suunnittelemaan kullekin ominaisuudelle, ja alaominaisuuksille tehtävänannot Gitlabin projektinhallintajärjestelmään.
Tehtävänannot tehtiin tiketteinä projektin kehitysjonoon. Projektissa päätettiin soveltaa Scrum-viitekehitystä, jossa tuotetta kehitetään kahden viikon sprinteissä,
eli kehityssykleissä. Kun projektin tehtävänanto oli luotu, päätettiin, mitkä ominaisuudet pitää tehdä ensimmäisenä.
Ensimmäisenä lähdettiin toteuttamaan projektin ydinominaisuuksia, kuten
backend-sovelluksen ja MongoDB-tietokannan välistä kommunikaatiota. Heti
seuraavaksi luotiin tietokantaan käyttäjä-kokoelma, jotta saataisiin tehtyä käyttäjien autentikaatio. Autentikaation luonnissa hyödynnettiin freeCodeCamp-sivus-

35

tossa olevaa ohjetta, jonka oli kirjoittanut Antonio Erdeljac [31]. Näiden ominaisuuksien jälkeen muut ominaisuudet tehtiin satunnaisessa järjestyksessä, lukuun
ottamatta tapauksia, joissa jonkin ominaisuuden puuttuminen esti toisen ominaisuuden tekemisen. Verkkokäyttöliittymää, mobiilisovellusta ja backend-sovellusta kehitettiin samanaikaisesti. Varsinaista työnjakoa projektin osa-alueiden
suhteen ei ollut, vaan tehtiin päätös, että projektin kehittäjät olisivat osana jokaisen osa-alueen kehittämisessä. Työnjako tehtiin ainoastaan tehtäväkohtaisesti.
Projektin kehittäjät pyrkivät vuorottelemaan kehitettäviä projektin osa-alueita,
jotta projekti kokonaisuudessaan tulisi kaikin puolin kummallekin tutuksi, ja työnjako toteutuisi melko tasaisesti.
Projektin ydinominaisuuksien jälkeen ryhdyttiin luomaan verkkoselain- ja mobiilisovelluksiin sisäänkirjautumis- ja rekisteröintitoiminnallisuutta, joita varten oli jo
tehty toiminnallisuus backend-sovellukseen ydinominaisuuksien yhteydessä.
Tässä kohtaa projektia toinen kehittäjistä kehitti verkkoselaimen puolta, kun taas
toinen kehitti mobiilisovellusta. Tässä vaiheessa projektin backendiin luotiin myös
rajapinnat, joiden kautta mahdollistettiin kalapaikkojen ja reittien tallentaminen ja
hakeminen MongoDB-tietokannasta verkkosovellukseen ja mobiilisovellukseen.
Projektin ensimmäisien syklien aikana havaittiin, että kehitystehtävien työnjako
projektissa oli hyvä, mutta työn määrä sykleissä oli liian pieni, jolloin sykleissä
meni aikaa hukkaan tehtävien puutteiden vuoksi. Näiden havaintojen perusteella
päätettiin ottaa käyttöön tikettien työmääräarviointien tekeminen sprinttien suunnittelupalavareissa, jotta työmäärä saatiin sopivaksi tulevissa sykleissä. Kehitysvaiheen alussa molemmilla kehittäjillä oli myös epäselvyyksiä Git-versionhallinnan käytössä, joten kehittäjien oli sovittava yhteiset käytännöt sitä varten.
Ydinominaisuuksien, sisäänkirjautumis- ja rekisteröintitoiminnallisuuksien jälkeen seuraavassa sprintissä lähdettiin toteuttamaan karttaa sekä mobiilisovellukseen että verkkoselaimeen. Kartan toteutus verkkosovellukseen saatiin toteutettua helpommin ja ajallaan, kun taas kartan saaminen mobiililaitteelle ei ollut yhtä
suoraviivaista. Kartta verkkosovellukselle toteutettiin käyttäen Leaflet.js-kirjastoa,
ja Openstreetmap-järjestön avointa karttapalvelinta. Mobiilisovelluksen kartta toteutettiin käyttäen react-native-maps ja osmdroid -kirjastoja keskenään.
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Kolmannessa sprintissä ryhdyttiin toteuttamaan toiminnallisuutta, jossa paikkaja syvyystietoa haetaan Liikenneviraston tarjoamasta rajapinnasta ja renderöidään puhelimessa olevalle kartalle. Paikka- ja syvyystietoa haetaan käyttäjän
ympärille JSON-muodossa neliönmuotoiselle alueelle. JSON-muodossa olevasta datasta parsitaan syvyyskäyrien syvyydet ja niiden koordinaatit, joiden perusteella ne piirrettään kartalle käyttäen react-native-maps:n polyline-komponenttia.
Samaan aikaan kehitettiin verkkoselaimeen karttaa tallennettujen reittien ja kalapaikkojen näyttämiseen. Käyttäjän reitit ja kalapaikat haetaan käyttöliittymälle
aina käyttäjän kirjautumisen yhteydessä ja tallennetaan React-komponenttien
state-atribuutteihin, jotta reittejä ja kalapaikkoja ei tarvitse hakea käyttöliittymälle
tietokannasta uudelleen, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos.
Mobiilisovelluksen puolella paikkatietojen hakemisen lisäksi tarkoitus oli tehdä
toiminnallisuus kalapaikan tallentamiseen. Verkkoselaimen puolella kaikki sprintissä toteutettavat ominaisuudet saatiin tehtyä ajallaan, mutta mobiilisovelluksen
puolella tehtävät venyivät seuraavaan sprinttiin asti, sillä Liikennevirastosta haettujen geometrioiden parsiminen ja renderöinti react-native-maps -kirjastolla toteutettuun karttaan vei aikaa. Sprintin päätteeksi todettiin, että työtä sprinttiin oli
otettu liikaa, koska kaikkia ominaisuuksia ei saatu toteutettua sprintin sisällä.
Päätettiin, että jatkossa pyritään työmääräarviosta tekemään realistisempi.
Neljännessä sprintissä jatkettiin mobiilisovelluksen puolella paikkatiedon renderöimistä kartalle sekä kalapaikan tallennusominaisuuden parissa. Tässä sprintissä mainitut ominaisuudet saatiin jo toteutettua. Verkkoselainsovelluksen puolella

työstettiin

vielä

reittien

näyttämistä

kartalla

sen

lisäksi,

että

verkkoselainsovellukseen tehtiin hakutoiminnallisuutta, jolla pystyy hakemaan
tietokannasta itse tallennettuja paikkoja ja reittejä. Sprintin loppupalaverissa todettiin, että työnjako oli mitoitettu sprintin alussa väärin, sillä mobiilisovelluksen
puolelle oli kasattu hieman liian paljon työtä, ja verkkosovelluksen puolelle liian
vähän.
Viidennessä sprintissä projekti saatiin jo ominaisuuksiensa osalta lähes kokonaan valmiiksi. Sprintin tavoitteena mobiilisovelluksen puolella oli reitin reaaliaikainen tallennus puhelimella, kartalla jo tallennettujen kalapaikkojen ja reittien
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näyttäminen kartalla sekä syvyyden arvioiminen käyttäjän sijainnin kohdalla. Toisin kuin suurimmassa osasta sprinteistä, viidennen sprintin päätteeksi pystyttiin
toteamaan, että työmääräarvio oli oikea, ja työt jakautuivat tasaisesti.
Projektin vaadittujen ominaisuuksien valmistumisen jälkeen siirryttiin testausvaiheeseen. Projektin testausvaihe päätettiin toteuttaa mustalaatikkotestauksena siten, että molemmat kehittäjät testaavat kaikki projektista löytyvät toiminnallisuudet, jotta testauksesta saatiin mahdollisimman kattava. Ennen testausvaiheen
aloitusta tehtiin Excel-taulukko, johon listattiin kaikki projektin testattavat toiminnot ja huomiot ja korjattavat asiat, joita testausvaiheen aikana syntyi. Testausvaiheen päätyttyä kehittäjät pitivät palaverin, jossa katselmoitiin testausvaihetta ja
testeissä syntyneitä huomioita ja havaittuja virheitä. Huomioiden ja virheiden pohjalta luotiin uudet tiketit Gitlab-projektinhallintajärjestelmään, virheiden korjaamista varten. Virheiden korjaamista varten täytyi järjestää vielä yksi, kahden viikon mittainen sprintti.

6

Käyttöönotto

Projektin käyttöönotto toteutettiin siten, että projektin lähdekoodi siirrettiin Heroku-nimiseen pilvipalveluun. Näin sovellus saadaan käytettäväksi kaikille halukkaille Internetissä. Heroku on ilmainen pilvipalvelu eri verkkopohjaisia sovelluksia
varten [32]. Sovelluksen tietokanta pystytettiin MongoDB Atlas -pilvipalveluun.
MongoDB Atlas on ilmainen pilvipalvelu MongoDB-tietokantoja varten, jossa on
tilaa 500 megatavua ilmaiskäyttäjille [33]. Kuvassa 19 näkyy valmis verkkoselainsovellus.

Mobiilisovelluksen käyttöönotto tapahtui signeeraamalla tuotettu mobiilisovellus.
Android-sovellukset täytyy signeerata ennen kuin ne voidaan asentaa puhelimeen ja julkaista Google Play -palvelussa [34]. Kuvassa 20 näkyy valmis puhelimessa toimiva sovellus.
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Kuva 19. Verkkoselainsovellus.

Kuva 20. Mobiilisovellus.
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7

Tulokset ja pohdinta

7.1

Jatkokehitysideat

Projektin aika kehittäjille tuli useita jatkokehitysideoita. Erääksi kehitysideaksi
nousi ajatus siitä, että sovelluksella voitaisiin mitata ja näyttää käyttäjän nopeutta
vesillä käyttäen GPS:ää. Jos kyseistä ominaisuutta lähdettäisiin toteuttamaan,
yksi mahdollinen ongelma olisi suurella todennäköisyydellä datan tarkkuus.
GPS:ään pohjautuvaa sijaintitietoa käyttäjän nopeuden laskemista varten ei välttämättä saataisi tarpeeksi luotettavaa dataa.
Toinen mahdollinen lisäominaisuus sovellukseen olisi karikkojen tai matalikkojen
tallentaminen kartalle kalapaikkojen lisäksi. Näin käyttäjä pystyy kartalta näkemään aina seuraavilla reissuilla, missä paikoissa on matalaa. Ominaisuuden
tarve on kuitenkin kyseenalainen, sillä käyttäjä tuskin tietää karikoiden ja matalikkojen paikkoja etukäteen, ellei ole jo päätynyt ajamaan niihin.
Yksi mahdollisesti tarvittava ominaisuus olisi kalapaikkojen pikatallennus. Tämä
ominaisuus mahdollistaisi sen, että käyttäjän painaessa ”Tallenna kalapaikka” nappulaa sovellus tallentaisi kalapaikan siihen kohtaan, missä käyttäjä sillä hetkellä on, sen sijaan, että käyttäjän tarvitsisi erikseen klikata ”Tallenna kalapaikka”
-kohtaa ja sen jälkeen vielä erikseen kartalta kohtaa, minne paikka tallennetaan.
Käyttäjä saisi tallennettua kalapaikan tarkasti kohtaan, mistä saalis on tullut. Näin
ollen käyttäjän mahdollinen virhe kalapaikan sijainnin merkitsemisen suhteen
jäisi tekemättä.
Sovelluksen käyttämä syvyysdata ei ole tällä hetkellä erityisen kattava, sillä se
kattaa vain Suomen suurimmat sisävesistöt. Jos sovelluksen tietokantaan voitaisiin lisätä Maanmittauslaitoksen tarjoamat avoimet syvyysaineistot, saataisiin
käyttöön paljon kattavampaa dataa koko Suomen alueelta. Sovelluksella olisi
näin ollen paljon suuremmat mahdollisuudet tarjota syvyystietoa eri vesistöillä
ympäri Suomea, jopa pienillä järvillä.
Viimeisenä jatkokehitysideana on jaettu aineisto kaikkien käyttäjien kesken.
Tämä tarkoittaisi aineistoa, jossa kaikki tallennetut kalapaikat, reitit sekä mahdolliset karikot ja matalikot näkyisivät kaikilla käyttäjillä. Tästä ideasta on kuitenkin
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jo lähes luovuttu, sillä tämä mahdollistaisi väärän tiedon syöttämisen eräänä ilkivallan muotona. Tämän lisäksi kalastuksen harrastajat eivät usein halua jakaa
apajiaan muiden kesken, joten ominaisuus tuskin on oikeasti tarvittu.

7.2

Ongelmakohdat

Projektin toteuttamiseen käytettiin kolmannen osapuolen rajapintoja. Projektin alkuperäisen suunnitelman mukaan paikkatietoa haettaisiin Maanmittauslaitoksen
rajapinnasta Liikenneviraston rajapinnan sijasta. Suunnitelmaa jouduttiin muuttamaan, sillä Maanmittauslaitos julisti, että rajapinta, jota haluamme käyttää, ollaan
sulkemassa. Rajapinnan sulkeminen vaaransi hetkellisesti projektin idean, kunnes löysimme ja päädyimme käyttämään Liikenneviraston rajapintaa. Tästä
opimme, että kolmannen osapuolen rajapintaan tai sen olemassa oloon ei kannata luottaa liikaa, jos palvelun saatavuudesta tai ylläpidosta ei ole annettu takuita.
Puhelimeen ilmaisen karttaratkaisun toteuttaminen oli hankalaa, sillä käytettävissä olevat kirjastot perustuivat lähinnä Google Mapsin, tai Mapboxin käyttämiseen. Halusimme ratkaisun, jota pystyttäisiin käyttämään ilman rajoituksia, ja se
olisi myös ilmainen. Lopulta saimme rakennettua mobiilisovellukseen toimivan
karttatoiminnallisuuden käyttäen OpenStreetMap -yhteisön tarjoamaa karttapalvelua yhdessä react-native-maps-kirjaston kanssa.
Työmäärien arviointi sprinteille oli välillä haastavaa. Tuotettavien ominaisuuksien
viemä aika ei ollut etukäteen hyvin tiedossa, sillä ominaisuudet olivat melko löyhästi määritelty, eivätkä niiden toteutustavat olleet tarkemmin tiedossa, vaan ne
olivat täysin kehittäjän päätettävissä itse kehitysvaiheessa. Joidenkin ominaisuuksien kohdalla tämä johti siihen, että toteutustapojen suhteen esiintyi erilaisia
yllättäviä ongelmia, jotka hidastuttivat kehittämistahtia ja näin ollen veivät enemmän aikaa kuin alun perin ajateltiin.
Kehittäjillä ei ollut aiempaa kokemusta sovelluksien kehittämisestä puhelimeen,
minkä takia projekti lähti alussa hitaasti liikkeelle. Tähän kuitenkin auttoi hyvin
paljon se, että ohjelmoinnin ja tekniikan suhteen ei tarvinnut mennä pintaa syvemmälle. Kehittäminen tapahtui käyttäen Javascript-ohjelmointikieltä react-na-
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tive-kehikolla. React-native tarjoaa valmiiksi tärkeimmät asiat puhelinsovelluksien tuottamiseen ilman, että kehittäjän tarvitsee tietää asiasta paljon. Myös
Android-emulaattori helpotti kehitystä. Vaikkakin Android emulaattori oli toimiva
työkalu sovelluskehityksessä, siihen liittyen nousi ongelmaksi se, että sen huomattiin käyttäytyvän joidenkin asioiden suhteen eri tavalla oikeaan Android-ympäristöön nähden. Pienimmästä päästä oleva epäkohta oli esimerkiksi se, että
emulaattorilla näkyvät kuvakkeet olivat eri kokoisia verrattuna oikeaan ympäristöön. Suurempi ongelma oli se, että emulaattori tuntui kestävän paremmin sovelluksen vikatiloja, ja se saattoi antaa sovellukselle käyttölupia etukäteen, joita sovelluksella ei normaalisti Android-ympäristössä olisi valmiina. Tämän takia
sovellus aiheutti ensimmäisiä kertoja testatessa oikeassa puhelimessa paljon ongelmia.

7.3

Yhteenveto

Sovellus toteutettiin suunnitelman mukaisella ohjelmistoarkkitehtuurilla. Sovellukseen saatiin toteutettua pienin toimiva tuote -määritelmän mukaisesti vain sovelluksen ydinominaisuudet, jotka täyttivät toimeksiantajan vaatimukset. Pienin
toimiva tuote -määritelmän ansiosta onnistuttiin samaan myös paljon palautetta
tuotekehitykseen ja mahdollisia jatkokehitysideoita varten. Projektin kehitysvaiheessa sovellettiin onnistuneesti ketterän kehityksen menetelmiä. Projektista tehtiin virallinen vaatimusmäärittelydokumentti, ja jokainen ketterän kehityksen
sprintti dokumentoitiin erikseen.
Dokumentointi esimerkiksi koodin ja rajapintojen puolesta jäi vähäiseksi. Koodia
kommentoitiin sieltä täältä, mutta ulkopuoliselle lukijalle voi olla hankalaa pysyä
koodissa mukana sitä lukiessa. Koodin dokumentoinnin olisi voinut tehdä siis kattavammin. Tämän lisäksi backend-sovelluksen rajapinnat olisi voinut dokumentoida, niin kuin hyviin käytäntöihin kuuluu.
Cross-testauksen yhteydessä enemmän huomiota olisi mahdollisesti voinut kiinnittää toisen kirjoittaman koodin laatuun. Testauksen yhteydessä testattiin lähes
ainoastaan sitä, toimiiko ominaisuus kaikilla vaatimuksilla, millä sen kuuluu toimia. Koodin laadusta huolen pitäminen ylläpitää sovelluksen vakaata toimintaa,
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jossa jokainen mahdollinen virhetilanne otetaan huomioon ja koodi toimii sulavasti ja johdonmukaisesti. Tämä kattaa myös vähemmän suosittujen menetelmien ja kutsujen, joiden tiedetään olevan toiminnaltaan ja laadultaan välttäviä,
käyttämisen koodissa.

43

Lähteet
1. Techopedia, Minimum Viable Product.
https://www.techopedia.com/definition/27809/minimum-viable-productmvp. 20.3.2019.
2. Ohjelmointiputka, DOM.
https://www.ohjelmointiputka.net/oppaat/opas.php?tunnus=dom.
20.3.2019.
3. Tutorialspoint, MVC Framework – Introduction.
https://www.tutorialspoint.com/mvc_framework/mvc_framework_introduct
ion.htm. 20.3.2019.
4. Android Developers, Android Debug Bridge.
https://developer.android.com/studio/command-line/adb. 20.3.2019.
5. Liikennevirasto. https://www.liikennevirasto.fi. 10.5.2019.
6. Navionics, Navionics Boating.
https://www.navionics.com/fin/apps/navionics-boating. 2.3.2019.
7. Fishing Point. https://fishingpoints.app/en. 2.2.2019.
8. Google Play. https://play.google.com. 2.2.2019.
9. Fishbrain. https://fishbrain.com/. 2.2.2019.
10. Tieke, Tietotekniikkahankinnat.
https://oma.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=3441242. 2.5.2019.
11. OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org. 10.5.2019.
12. Balsamiq. https://balsamiq.com. 10.5.2019.
13. Sencha, ExtJS. https://www.sencha.com/products/extjs/. 10.3.2019.
14. Jaxenter, The pros and cons of choosing AngularJS.
https://jaxenter.com/the-pros-and-cons-of-choosing-angularjs124850.html. 10.3.2019.
15. Sencha, Top 8 Reasons Why Enterprises Prefer Sencha Ext JS over
Angular. https://www.sencha.com/blog/top-8-reasons-why-enterprisesprefer-sencha-ext-js-over-angular/. 11.3.2019.
16. Hackernoon, ReactJS vs Angular Comparison: Which is Better?.
https://hackernoon.com/reactjs-vs-angular-comparison-which-is-better805c0b8091b1. 11.3.2019.
17. Altexsoft, React vs. Angular Compared: Which One Suits Your Project
Better?. https://www.altexsoft.com/blog/engineering/react-vs-angularcompared-which-one-suits-your-project-better/. 11.3.2019.
18. DDI Development, Pros and Cons of ReactJS Web App Development.
http://ddi-dev.com/blog/programming/pros-and-cons-reactjs-web-appdevelopment/. 12.3.2019.
19. Sun Microsystems, Sun Microsystems Announces Completion of MySQL
Acquisition; Paves Way for Secure, Open Source Platform to Power the
Network Economy.
https://web.archive.org/web/20080228025123/http://www.sun.com/about
sun/pr/2008-02/sunflash.20080226.1.xml. 12.3.2019.
20. MySQL, Oracle. https://www.oracle.com/mysql/. 22.3.2019.
21. What is MongoDB, MongoDB. https://www.mongodb.com/what-ismongodb. 22.3.2019.
22. Native app, Searchsoftwarequality.
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/native-applicationnative-app. 25.3.2019.

44

23. 5 Key Benefits of Native Mobile App Development, Clearbridgemobile.
https://clearbridgemobile.com/benefits-of-native-mobile-appdevelopment/. 25.3.2019.
24. React Native, React Native. https://facebook.github.io/react-native/.
25.3.2019.
25. A. Patlin, Codeburst. https://codeburst.io/setting-up-developmentenvironment-using-react-native-on-windows-dd240e69f776. 25.2.2019.
26. WebStorm, Jetbrains. https://www.jetbrains.com/webstorm/. 4.4.2019.
27. MongoDB. https://www.mongodb.com. 22.3.2019.
28. Git. https://git-scm.com. 24.3.2019.
29. Ketterät menetelmät, agile, LEAN ja scrum, Itewiki.
https://www.itewiki.fi/opas/ketterat-menetelmat-agile-lean-ja-scrum/.
28.3.2019.
30. Ketteryys haltuun: Scrum pähkinänkuoressa, Meteoriitti.
https://www.meteoriitti.com/2013/06/06/ketteryys-haltuun-scrumpahkinankuoressa/. 29.3.2019.
31. Learn how to handle authentication with Node using Passport.js,
FreeCodeCamp. https://medium.freecodecamp.org/learn-how-to-handleauthentication-with-node-using-passport-js-4a56ed18e81e. 2.4.2019.
32. Heroku: Cloud Application Platform. https://www.heroku.com/. 2.4.2019.
33. MongoDB Atlas, MongoDB. https://www.mongodb.com/cloud/atlas.
2.4.2019.
34. Sign your app, Android Developers.
https://developer.android.com/studio/publish/app-signing. 2.4.2019.

Liite 1

1 (3)

Sprintit

10.12.2018 – 23.12.2018

Sprintti:

1

Tavoite:

Sisäänkirjautumisen toiminnallisuudet mobiililaitteille

Havainnot:

Liian vähän työtä. Työmääräarviot jatkossa. Git-käytännöistä parannettavaa. Työnjako hyvää.

Tiketit:
Nimi
#7 Backend: Express pohja + sisäänkirjautuminen
#6 Mobiilikäyttöliittymä: kirjautumisnäkymä
#9 Tietokanta: Käyttöönotto ja rakenteen suunnittelu
#18 Verkkoselain UI & Backend: Rekisteröityminen

Tekijä
Jarkko Laitinen
Juho Tillonen
Juho Tillonen
Jarkko Laitinen

24.12.2018 – 6.1.2018

Sprintti:

2

Tavoite:

Luoda alustava pohja verkkoselainkäyttöliittymälle ja
luoda rajapinta kalapaikkojen ja reittien hakemiseen.

Havainnot:

Vuodenvaihde rajoitti työntekoa. Riittävä työmäärä.

Tiketit:
Nimi
#10 Backend: Rajapinnat kalapaikkojen ja reittien
hakemiseen
#17 Verkkoselain UI: Kirjautumisnäkymä
#19 Verkkoselain UI: Tabcontrol jossa 'Kalapaikat'
ja 'Reitit' sekä "Kirjaudu ulos" -toiminnallisuus
#22 Backend: Käyttäjänimen tallennus tietokantaan

Tekijä
Juho Tillonen
Jarkko Laitinen
Jarkko Laitinen
Juho Tillonen
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Sprintit

7.1.2019 – 20.1.2019

Sprintti:

3

Tavoite:

Luodaan karttanäkymät verkko- sekä mobiilikäyttöliittymälle.

Havainnot:

Epätasainen työnjako

Tiketit:
Nimi
#12 Puhelin UI: Kartta
#11 Puhelin UI: Paikkatiedon hakeminen ja parsiminen kartalle
#20 Verkkoselain UI: Reitit-näkymä
#21 Verkkoselain UI: Kalapaikat-näkymä

Tekijä
Jarkko Laitinen
Jarkko Laitinen
Juho Tillonen
Juho Tillonen

21.1.2019 – 3.2.2019

Sprintti:

4

Tavoite:

Jatketaan karttanäkymien ja karttatoiminnallisuuksien
toteuttamista.

Havainnot:

Epätasainen työnjako

Tiketit:
Nimi
#11 Puhelin UI: Paikkatiedon hakeminen ja parsiminen kartalle
#20 Verkkoselain UI: Reitit-näkymä
#23 Verkkoselain UI: Kartan hakutoiminnallisuus
#13 Puhelin UI & Backend: Kalapaikan tallennus

Tekijä
Jarkko Laitinen
Juho Tillonen
Juho Tillonen
Jarkko Laitinen

4.2.2019 – 17.2.2019

Sprintti:

5

Tavoite:

Loppujen toiminnallisuuksien toteuttaminen

Havainnot:

Sopivat työmääräarviot ja tehtävät jakautuivat tasaisesti

Tiketit:
Nimi
#13 Puhelin UI & Backend: Kalapaikan tallennus
#14 Puhelin UI & Backend: Reitin tallennus ja
näyttäminen
#15 Puhelin UI: Reittien ja kalapaikkojen hakeminen ja renderöinti puhelimen kartalle
#16 Puhelin UI: Arvioitu syvyys käyttäjän kohdassa

Tekijä
Jarkko Laitinen
Juho Tillonen
Juho Tillonen
Jarkko Laitinen
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Sprintit

15.4.2019 – 28.4.2019

Sprintti:

6

Tavoite:

Testausvaiheessa ilmenneiden ongelmien korjaus

Havainnot:

-

Tiketit:
Nimi
#36 Käyttäjän sijainti ei päivity oikein
#35 Syvyystoiminnot mobiilisovelluksessa: "metriä"-teksti puuttuu, syvyyskäyriin useampi luku
#31 Verkkoselain UI: Karttaikkunan suurennus
#27 Kalapaikkaa muokatessa tulee TypeError:
'this' is undefined
#33 Mobiilisovelluksen reittien korjaus
#26 Verkkosovellus: kala_token pitää poistaa localStoragesta uloskirjautuessa, eikä asettaa nulliksi
#30 Mobiilisovellus kaatuu kysyessään lupaa sijainnin käyttöön
#28 Reittiä tai kalapaikkaa haettaessa zoomaus
toimii vain kerran tiettyyn objektiin
#32 Mobiilisovelluksen "Rekisteröidy" toiminto ei
ohjaa suoraan rekisteröintisivulle
#29 Verkkoselain UI: Kalapaikkojen näkyminen
heti kirjautumisen jälkeen
#34 Mobiili UI: Kalapaikkatoimintojen korjaus

Tekijä
Jarkko Laitinen
Jarkko Laitinen
Juho Tillonen
Juho Tillonen
Juho Tillonen
Jarkko Laitinen

Jarkko Laitinen
Juho Tillonen
Juho Tillonen
Juho Tillonen
Jarkko Laitinen
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