
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWITTER- JA FLICKR-PALVELUIDEN KÄYTTÖ         

                  MOBIILISOVELLUKSISSA 
 

 

                                             Tero Taipale 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opinnäytetyö 
Toukokuu 2011 
Tietotekniikan koulutusohjelma 
Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Työn ohjaaja Tony Torp 



2 

 

TIIVISTELMÄ 

 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tietotekniikan koulutusohjelma 
Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 
 
TAIPALE, TERO: Twitter- ja Flickr-palveluiden käyttö mobiilisovelluksissa 
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Tässä opinnäytetyössä käsitellään sosiaalisen median tarjoamia palveluita mobiilisovel-
luskehittäjän näkökulmasta. Työhön on valittu lähempää tarkastelua varten kaksi suosit-
tua ja samalla toisistaan poikkeavaa verkkopalvelua, Twitter-mikroblogipalvelu ja 
Flickr-kuvapalvelu. 
 
Työn tavoitteena on saada yleiskuva Twitterin ja Flickrin palveluiden toiminnasta ja 
tekniikasta sekä selvittää, mitä kaikkea palvelut tarjoavat ohjelmistokehittäjille. Tiedon 
jakaminen palveluiden välillä on olennaista sosiaalisessa mediassa. Siitä syystä monilla 
verkkopalveluilla, kuten Facebookilla ja YouTubella, on omat ohjelmointirajapintansa, 
joiden avulla kolmansien osapuolten ohjelmat voivat hakea tai syöttää tietoa palveluun. 
Myös Twitter ja Flickr tarjoavat sovelluskehittäjille rajapinnat, jotka mahdollistavat 
web-, työpöytä-, widget- tai mobiilisovelluksen tekemisen. 
 
Twitterillä ja Flickrillä on paljon yhteistä: Sekä Twitter- että Flickr-rajapinnat keskuste-
levat sovelluksen ja palvelun välillä pyyntö-vastausmenetelmällä. Myös autentikointi eli 
käyttäjän tunnistautuminen on välttämätön osa kumpaakin palvelua silloin, kun sovel-
luksen täytyy päästä hakemaan tai muokkaamaan käyttäjän tietoja. Työn keskeisimmät 
aiheet ovatkin juuri rajapinnat ja autentikointi. Lisäksi työssä toteutetaan esimerkkiso-
vellus rajapintojen hyödyntämisestä Nokian Symbian^3- ja Googlen Android-
käyttöjärjestelmille ja selvitetään näin kahden johtavan käyttöjärjestelmän sovelluskehi-
tyksen erot ja haasteet.  
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LYHENTEIDEN JA TERMIEN LUETTELO 
 

 

API  Application Programming Interface: ohjelmointirajapinta 

Avoin lähdekoodi Jokainen saa ilman lisenssimaksuja vapaasti käyttää, kopioi-

da, muokata ja jaella avoimen lähdekoodin ohjelmaa 

CSS  Cascading Style Sheets: yksinkertainen tyylikieli, jolla pys-

tytään määrittelemään ohjelman/web-sivun ulkoasu ja esitys-

tapa 

C++  Yksi tärkein olio-ohjelmointikieli 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol: protokolla hypertekstidoku-

menttien välittämiseen 

Java  Laajassa käytössä oleva oliopohjainen kieli ja ohjelmisto-

alusta 

JavaScript  Web-ympäristöön kehitetty tulkattava skriptikieli 

JSON  JavaScript Object Notation: JavaScriptiin pohjautuva kevyt 

tiedonsiirtomuoto 

MD5 128-bittinen tarkistussummatyyppi 

Metodikutsu  (Tässä työssä) Palvelulle tarkoitettu url:sta koostuva pyyntö 

Mikroblogi  Lyhyiden viestien julkaisuun keskittyvä palvelu tai blogi 

OAuth  Käyttäjän tunnistautumistekniikka web-rajapinnoille 

QML  Qt Meta-Object Language:  JavaScriptiin pohjautuva  

skriptikieli käyttöliittymien rakentamiseen 

Qt  Nokian alustariippumaton ohjelmistojen ja graafisten käyttö-

liittymien kehitysympäristö 

QtQuick  Qt UI Creation Kit. Kts. QML 

SDK  Software development kit: kehitystyökalu, kehitysympäristö 

URL Uniform Resource Locator: www-sivun osoitepolku 

Web-API  Web-ympäristössä toimiva API 

XML  Extensible Markup Language: metakieli tiedon siirtämiseen 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sosiaalisten medioiden käyttö internetissä on noussut käytetyimpien verkkopalvelujen 

joukkoon viime vuosina. Lisäksi erilaiset ilmaispalvelut, kuten kuvien jakaminen, blogit 

ja kartta-palvelut, ovat olleet jo pitkään suosittuja. Tiedon jakaminen palveluiden välillä 

on olennaista sosiaalisessa mediassa. Siitä syystä monilla verkkopalveluilla, kuten Twit-

terillä ja Flickrilla, on omat ohjelmointirajapintansa, joiden avulla kolmansien osapuol-

ten ohjelmat voivat hakea tai syöttää tietoa palveluun. 

 

Älypuhelinten lisääntyessä yhä useammat käyttävät sosiaalisen median palveluja myös 

matkapuhelimissa, ja siten nämä palvelut ovat saavuttaneet pysyvän aseman osana mo-

biiliviestintää. Niinpä on tarpeellista tutustua hieman tekniikkaan, joka mahdollistaa 

tiedonvaihdon verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen välillä. 

 

Tässä työssä perehdytään sosiaalisen median tarjoamiin palveluihin ja tekniikkaan mo-

biilisovelluskehittäjän näkökulmasta. Lähempää tarkastelua varten on valittu kaksi suo-

sittua ja samalla toisistaan poikkeavaa verkkopalvelua, Twitter-mikroblogi ja Flickr-

kuvapalvelu.  

 

Tavoitteena on tutustua Twitterin ja Flickrin verkkopalveluiden toimintaan, tekniikkaan 

ja ohjelmointirajapintoihin sekä avoimiin kirjastoihin. Lisäksi tutkitaan rajapintojen 

soveltamista omaan mobiilisovellukseen. Sekä Twitter että Flickr sallivat kenen tahansa 

käyttää ilmaiseksi rajapintoja, mikäli sovellusta ei tehdä kaupalliseen käyttöön. 

 

Lopuksi työssä toteutetaan Twitter-asiakassovellus ja Flickr-kuvanhakusovellus Goog-

len Androidille sekä samanlainen Flickr-kuvanhakusovellus Nokian Symbian^3-

käyttöjärjestelmälle. 
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2 VERKKOPALVELUIDEN ESITTELY 

 

 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkossa toimivaa yhteisöllisesti tuotettua ja jaettua 

sisältöä. Toisin sanoen käyttäjät toimivat sisällöntuottajina. Monesti puhutaan myös 

tässä asiayhteydessä termistä ”Web 2.0”, jonka lanseerasi kustannusyhtiö O’Really 

vuonna 2004. Web 2.0:lla tarkoitetaan käyttäjän tuottaman sisällön lisäksi uusia yritys-

toiminnan toimintamalleja sekä sovellusten siirtymistä kokonaan web-pohjaisiksi. (Tir-

ronen, 2008, 16, 34.) Työhön valitaan kaksi erilaista sosiaalisen median palvelua: Twit-

ter-mikroblogipalvelu ja Flickr-kuvapalvelu. 

 

 

2.1 Twitter 

 

Twitter on ilmainen reaaliaikainen yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät voivat 

lähettää ja vastaanottaa viestejä, joita kutsutaan ”twiiteiksi”. Twiitit ovat tekstipohjaisia 

viestejä, joiden maksimipituus on 140 merkkiä. Viestit näkyvät aikajärjestyksessä ja 

muodostavat eräänlaisen listan, jota Twitter kutsuu aikajanaksi (”timeline”). Twitter-

käyttäjät voivat halutessaan seurata muita käyttäjiä ”follow”-toiminnolla, jolloin seuraa-

ja näkee toisen käyttäjän viestit omassa aikajanassaan. (Aalto & Uusisaari 2009, 66.) 

 

Viestejä voidaan lähettää Twitterin omilta verkkosivuilta, erilaisilla Twitterille suunni-

telluilla kolmannen osapuolen sovelluksilla tai joissakin maissa tekstiviestillä. Muun 

muassa USA:ssa, Kanadassa ja Intiassa Twitter-palveluiden käyttö tekstiviestipohjaise-

na on yleistä (Aalto & Uusisaari 2009, 66). Kuva 1 on kuvankaappaus Twitter-

verkkopalvelusta, jossa näkyy aikajana vasemmalla alhaalla. 
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KUVA 1. Esimerkkikuva käyttäjän julkisesta sivusta Twitter-verkkopalvelussa 

 

Twitterin on kehittänyt amerikkalainen Jack Dorsey maaliskuussa 2006. Hänen tarkoi-

tuksenaan oli luoda palvelu, johon käyttäjät voivat kirjoittaa ajatuksiaan ja tekemisiään 

blogin tavoin. Palvelun tarkoitus oli olla nopeampi kuin sähköposti, mutta hitaampi kuin 

IRC (Internet Relay Chat). (Makice 2009, 9.) 

 

Twitteriin on tällä hetkellä rekisteröityneenä 175 miljoonaa käyttäjää, ja päivittäin lähe-

tetään noin 95 miljoonaa viestiä eli noin 1 100 viestiä sekunnissa (Twitter, 2011). 

 

 

2.2 Flickr 

 

Ludicorp-niminen yritys julkaisi vuonna 2004 omien valokuvien julkaisemisen ja mui-

den kuvien arvostelun ja kommentoinnin mahdollistavan Flickr-verkkopalvelun. Palvelu 

syntyi verkkopohjaisen roolipelin The Game Neverending (GNE) kehitystyön sivutuot-

teena, ja lopulta Flickristä kehittyikin menestyvä kuvien jakamiseen keskittyvä palvelu. 

Verkkopalvelujätti Yahoo osti koko Ludicorpin vuonna 2005 ja siinä samassa Flickr-

palvelun. (Tirronen, 2008, 63.) 

 

Verkkopalvelussa käyttäjä pystyy jakamaan ja kommentoimaan muiden käyttäjien valo-

kuvia ja videoita. Käyttäjä voi joko hyödyntää valmiita tai luoda omia vapaasti määritel-
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täviä avainsanoja eli ”tageja”. Tagien avulla pystytään hakemaan ja lajittelemaan kuvia 

ja videoita kaikkialta verkkopalvelusta. Flickristä on tullut bloggaajien keskuudessa 

suosittu kuvien säilöntäpaikka, josta he linkittävät kuvansa suoraan omiin blogeihinsa. 

(Flickr, 2011.) Kuvassa 2 esitetään kuvankaappaus Flickr-palvelusta. 

 

Flickr-palvelussa on yli 5 miljardia valokuvaa, joissa monissa on tagit, paikkatiedot 

(”geolocations”) ja Exif-tiedot (Exchangeable image file format). Exif-formaattiin voi 

tallentaa muun muassa kuvan ottamisajan, paikkatiedon ja tiedot käytetystä kamerasta.  

 

 
KUVA 2. Esimerkkikuva Flickr-palvelusta 
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3 OHJELMOINTIRAJAPINNAT 

 

 

Ohjelmointirajapinnat eli API:t (Application Programming Interface) ovat verkkopalve-

luiden ainoita keinoja, jotka mahdollistavat sisällön hakemisen ja muokkaamisen kol-

mansille osapuolille. Kun kyse on verkkopalveluista, puhutaan Web-API:sta. Monet 

suositut verkkopalvelut, kuten Twitter, Flickr, YouTube, Facebook ja Google, tarjoavat 

omat rajapinnat kolmansien osapuolten käyttöön. Web-API koostuu joukosta metodi-

kutsuja, jotka tarjoavat kehittäjille mahdollisuuden tehdä web-, työpöytä-, widget- tai 

mobiilisovelluksia.  

 

Twitterin ja Flickrin API:t toimivat pyyntö-vastausperiaatteella ja käyttävät HTTP-

protokollaa. HTTP (HyperText Transfer Protocol) on tarkoitettu selaimen ja www-

palvelimen väliseen tiedonsiirtoon. Protokolla perustuu siihen, että asiakasohjelma lä-

hettää pyynnön palvelimelle, minkä jälkeen palvelin vastaa pyyntöön. Yhteys osapuol-

ten välillä on auki vain pyynnön ja vastauksen ajan. Käytetyimmät HTTP-pyynnöt eli 

metodit ovat GET ja POST. Web-API:n yhteydessä pyynnöt toimivat pääasiassa niin, 

että GET-metodilla haetaan tietoa ja POST-metodilla viedään tai muokataan tietoa. 

GET:ssä tieto siirretään URL-osoitteessa, kun taas POST:ssa tieto välitetään erillään 

osoitteesta. Palveluiden metodikutsut ovat siis tavallisia URL-osoitteita, esimerkiksi 

http://esimerkki.com/metodikutsu. (Makice, 2009, 134-135.) 

 

 

3.1 Tekniikka 

 

Kuviossa 1 esitetään esimerkki API:en pääasiallisen toiminnan ensimmäisestä vaiheesta 

eli metodikutsun (url-osoite) ”http://api.twitter.com/1/statuses/public_timeline.xml” 

lähettämisestä (1) Twitter-palvelimelle.  Palvelin (2) vastaa pyyntöön halutun datan 

sisältävällä XML-tiedostolla, jonka päätelaite (3) puolestaan vastaanottaa ja parsii. 

Flickrin API toimii samalla periaatteella, mutta se käyttää omanlaisia metodikutsun url-

osoitteita. (Twitter API FAQ, 2011.) 

 



12 

 

 
KUVIO 1. API:en pyyntö-vastaustoiminta 

 

Pyynnössä välitetään parametri, joka kertoo, missä muodossa vastaus halutaan. Ylei-

simmät vaihtoehdot ovat XML- ja JSON-tiedostona, mutta joissakin metodeissa vastaus 

voidaan saada myös RSS- tai ATOM-syötteinä. XML, JSON, RSS ja ATOM ovat 

eräänlaisia tietorakenteita, joissa tieto on kapseloitu ja joista tietoa on helppo parsia. 

 

XML 

 

XML (Extensible Markup Language) on laajassa käytössä oleva tekstipohjainen meta-

kieli, jolla voidaan esittää tiedon hierarkia tai kapseloida data. Yksinkertaistettuna 

XML:n avulla voidaan siirtää tietoa ihmisten, tietokoneiden ja sovellusten välillä paikal-

lisesti tai internetin yli. XML-kieli muistuttaa hyvin paljon HTML-kieltä, jossa on ele-

menteistä koostuva rakenne alku- ja lopputageineen. (XML Technology, 2011.) Ele-

mentit voidaan itse määritellä, kuten koodiesimerkin ”viesti”-elementti. Viesti-elementti 

muodostaa tagiparin, joka koostuu alkutagista <viesti> ja lopputagista </viesti>.  
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Koodiesimerkki 1: XML-esimerkki 

 
 

JSON 

 

JSON (JavaScript Object Notation) on kevyt tiedonsiirtomuoto, joka perustuu JavaSc-

riptin tietorakenteisiin. JSON on yksinkertaisempi rakenteeltaan kuin XML. Lisäksi 

JSON on tehty helpoksi lukea, kirjoittaa, parsia ja generoida. Vaikka JSON perustuu 

JavaScriptiin, sitä voidaan käyttää myös monessa muussakin ohjelmointikielessä, kuten 

C++, Java, PHP. (Introducing JSON, 2011.) Koodiesimerkissä (2) on kuvattu yksinker-

tainen JSON-tiedosto. 

 

Koodiesimerkki 2: JSON-esimerkki 

 
 

RSS & ATOM 

 

RSS (Really Simple Syndication)  ja ATOM (Atom Syndication Format) ovat XML-

pohjaisia standardisoituja verkkosyötetekniikoita, joita kutsutaan myös uutissyötteiksi. 

RSS- tai ATOM-syötteet ovat yleensä verkkopalvelun tarjoamia sivuja, jotka sisältävät 

säännöllisesti päivittyvää dataa, esimerkiksi uutisotsikoita. RSS ja ATOM ovat lähes 

samankaltaisia syntaksiltaan ja tekniikaltaan. Pieniä eroja tekniikoiden välillä kuitenkin 

esiintyy. ATOM:ssa on esimerkiksi enemmän elementtejä, joten sillä voi siten siirtää 

RSS:ää enemmän dataa. Lisäksi aika- ja päivämäärämuodot ovat ATOM:ssa erilaisia 

kuin RSS:ssä. RSS taas on suositumpi, minkä ansiosta se on saavuttanut puhekielessä 

käsitteen RSS-syöte. (Makice 2009, 139.) Koodiesimerkissä (3) RSS-syöte. 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<viesti> 
 <lähettäjä>Matti Meikäläinen</lähettäjä> 
 <teksti>Hei maailma</teksti> 
 <pvm>1.4.2011</pvm> 
</viesti> 

{”viesti”:{ 
 ”lähettäjä”: ”Matti Meikäläinen”, 
 ”teksti”: ”Hei maailma”, 
 ”pvm”: ”1.4.2011” 
}} 
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Koodiesimerkki 3: Esimerkki RSS-uutissyötteestä 

 
 

Rajapinta-avain 

 

Useimmat Twitterin ja Flickrin metodeista vaativat ohjelmakohtaisen rajapinta-avaimen 

(”API key”), jotta ohjelma voi käyttää palvelun metodeja. Saadakseen rajapinta-avaimet 

kehittäjän tulee rekisteröidä ohjelma twitter.com:ssa tai flickr.com:ssa, minkä jälkeen 

metodit toimivat annetuilla avaimilla. Näin palveluntarjoajat voivat seurata ohjelmakoh-

taista käyttöä ja estää väärinkäytökset. Avaimen lisäksi kehittäjälle annetaan salaus-

koodi (”secret”), jota hän tarvitsee autentikoinnin yhteydessä. 

 

Pääasialliset syyt ohjelmakohtaiseen rajapinta-avaimeen ovat käyttäjätunnistus (”user 

authentication”) ja asiakasohjelman valtuuttaminen. Haettava ja muokattava tieto on 

suurimmaksi osaksi käyttäjäkohtaista.  Tästä syystä käyttäjän tulee tunnistautumisen 

yhteydessä sallia ohjelmalle luku-, kirjoitus- ja poisto-oikeudet, joiden avulla sovellus 

pääsee käsiksi ei-julkisiin tietoihin. Tunnistautumista käydään tarkemmin läpi luvussa 

3.4.  

 

 

  

<?xml version="1.0"?>  

  <rss version="2.0">    

    <channel>      

      <title>Pääuutiset</title>      

      <link>http://aamulehti.fi/</link>      

      <description>Pääuutiset</description>      

     <item>     

       <title>Tammerfestit tulevat taas</title>                            

       <link>http://aamulehti.fi/2011/04/05</link>         

       <description>Kaikenlaista on tapahtunut siellä sun  

          täällä 

       </description>      

     </item> 

   </channel>  

</rss> 
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3.2 Twitter API 

 

Twitter tarjoaa kolme erilaista API-kokoelmaa: REST API:n, Search API:n ja Strea-

ming API:n. Kahdessa ensimmäisessä avataan verkkoyhteys vain pyynnön ajaksi, kun 

taas Streaming API:ssa yhteys palveluun on auki koko ajan. REST API ja Streaming 

API perustuvat REST (REpresentational State Transfer ) -arkkitehtuuriin, jonka tarkoi-

tuksena on tehdä rajapinnoista helppokäyttöisiä. (Twitter Developers, 2011.) Tämän 

luvun tarkoituksena on esitellä Twitterin API:t yleisesti, eikä käydä jokaista metodia 

erikseen läpi. Http://dev.twitter.com/doc tarjoaa kattavan dokumentaation kaikista yli 40 

metodikutsusta. 

 

Sovelluksen rekisteröinnin jälkeen kehittäjällä on mahdollisuus tutustua ja kokeilla me-

todeja Twitterin API Console -sivulla (kuva 3). Lisäksi kehittäjä voi seurata tilastoja 

esimerkiksi pyyntöjen määristä ja palvelun vastausnopeuksista.  

 

 
KUVA 3. Twitterin API Console nopeaan metodikutsujen kokeilemiseen 
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REST API 

 

REST API sisältää kaikki ne perustoiminnot, jotka löytyvät Twitter-sivuilta, esimerkiksi 

viestien kirjoittamisen, aikajanojen hakemisen ja ”follow”-toiminnon. Tästä syystä 

REST API on tärkein rajapinta kolmesta API:sta. Twitterin aikajanoja on kolme erilais-

ta: ”User_timeline”, joka hakee käyttäjän omat sekä tämän seuraamien muiden käyttä-

jien kaikki viestit. ”Friends_timeline” hakee pelkästään seurattujen käyttäjien viestit, ja 

”home_timeline” näyttää vain käyttäjän omat viestit. (Twitter Developers, 2011.) 

 

Alla on esimerkki siitä, kuinka home_timeline-aikajana haetaan. REST API:n url-

osoitteen alkuosan muoto on esitetty esimerkin 4 kohdassa (1). Kohdassa (2) lisätään 

käyttäjän tietojen hakemiseen tehty metodi ”statuses/home_timeline”. Loppupäätteeksi 

on määritelty .xml, joka kertoo, missä muodossa vastaustiedosto halutaan. Kohdassa (3) 

on sama metodi kuin edellisessä, mutta vastaus on määritelty tulevaksi JSON-

tiedostona. (Twitter Developers, 2011.) Esimerkissä 4 käytetty metodi koostuu ”sta-

tuses/”-osasta, joka kertoo, minkä tyyppisestä metodista on kyse. Statuses-kategoria 

viittaa statuksiin eli viesteihin ja ”home_timeline” viittaa käyttäjän omaan aikajanaan. 

 

Koodiesimerkki 4: Viestien hakeminen 
1) http://api.twitter.com/1/... 

2) http://api.twitter.com/1/statuses/home_timeline.xml 

3) http://api.twitter.com/1/statuses/home_timeline.json 
 

 

Kun vastaus saadaan JSON-tiedostona, JSON-taulukko muodostuu päälohkoista [], joi-

den sisään {}-lohkoihin tulee viestin sisältö ja viestin kirjoittajan tiedot. Viestit erotel-

laan toisistaan pilkuilla. Esimerkissä (5) on esitetty paluuviestin rakenne. 
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Koodiesimerkki 5: Twitter-viestien aikajanan JSON-rakenne 
[ 
 { 
    viestin tiedot ja sisältö 
    {kirjoittajan tiedot} 
 }, 
 { 
    viestin tiedot ja sisältö 
    {kirjoittajan tiedot} 
 }, 
 … 
]  
 

Viestien lähetys tapahtuu POST-metodilla, johon liitetään parametriksi haluttu teksti. 

Metodiin liitetään myös auth token -koodi, joka kertoo palvelulle, että sovelluksella on 

oikeus lähettää käyttäjän viesti. Metodikutsu näyttää tältä: .../statuses/update.json.  Pa-

luuviestinä tulee vahvistus onnistuneesta tai epäonnistuneesta lähetyksestä sekä viestin 

tiedot. (Twitter Developers, 2011.) 

 

Search API & Streaming API 

 

Search API:ssa on yksi metodikutsu, jolla voidaan hakea reaaliaikaisesti julkisia vieste-

jä. Url:n liitettävillä parametreilla voidaan muuttaa muun muassa hakutulosten lukumää-

rää sekä vaikuttaa siihen, haetaanko suositut viestit vai pelkät viestit hakusanan perus-

teella. Hakutulokset palautetaan ATOM- tai JSON-formaatissa. Haku ei vaadi autenti-

kointia. (Twitter Developers, 2011.) Hakumetodi on esitetty koodiesimerkissä (6). 

 

Koodiesimerkki 6: Hakumetodi 
http://search.twitter.com/search.formaatti 

 

 

Streaming API on jatkuva yhteyksinen HTTP Long-poll -yhteys, jossa viestit tulevat 

järjestelmästä reaaliajassa. Julkiset viestit eivät vaadi käyttäjältä tunnistautumista, ja 

vastausviestit tulevat JSON-muodossa. (Twitter Developers, 2011.) 
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3.3 Flickr API 

 

Flickr API muodostuu kutsuttavista metodijoukoista, jotka kaikki vaativat API-avaimen 

(Flickr API, 2011). Pakollisia parametreja metodikutsuissa ovat itse metodi (”method”) 

ja API-avain (”api-key”). Koodiesimerkissä (7) on esitetty metodikutsun rakenne. 

 

Koodiesimerkki 7: Flickr-metodikutsun perusrakenne 
http://api.flickr.com/services/rest/?method=[haluttu 

metodi]&api_key=[api-avain]&[lisäparametrit] 
 

 

Pääperiaate Flickr API:ssa on hakea ensin kuva, jolloin saadaan kuvan yksilöllinen id. 

Tämän jälkeen voidaan id:n perusteella hakea kuvan yksityiskohtaisia tietoja, esimer-

kiksi tagi, sijainti, mihin galleriaan kuva kuuluu ja niin edelleen. Samaa id:tä tarvitaan 

myös kuvan muokkaamiseen ja poistamiseen. Kuvien hakeminen palvelusta on mahdol-

lista monella eri metodikutsulla. Koodiesimerkissä (8) näytetään metodi, jolla saadaan 

kuvia avainsanojen perusteella. (Flickr API, 2011.) 

 

Koodiesimerkki 8: Metodi kuvien hakemiseen 
http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search& 
api_key=[API-avain]&tags=[Haettava tagi]  
 

Vastaukseksi saadaan oletuksena XML-tiedosto, joka sisältää kuvan sijainnista kertovat 

numerosarjat: id, secret, farm-id ja server-id. Kuvan url-polun muodostaminen on esi-

tetty koodiesimerkissä (9). 

 

Koodiesimerkki 9: Kuva-osoitteen muodostaminen 

http://farm{farm-id}.static.flickr.com/{server-id}/{id}_{secret}.jpg  
 

Kaikki kutsuttavat metodit löytyvät yksityiskohtineen osoitteesta: 

http://www.flickr.com/services/api/ 
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3.4 Tunnistautuminen 

 

Sovellukset toimivat yleensä jonkun käyttäjän oikeuksilla, ellei sovellus käsittele vain 

julkisia tai hakurajapintoja. Twitter poisti perustason HTTP-käyttäjätunnistuksen (”Ba-

sic Auth”) elokuussa 2010 ja siirtyi käyttämään kokonaan OAuth-

tunnistautumisprotokollaa. Flickr käyttää samankaltaista tunnistautumismenetelmää. 

Perustason tunnistautumisella tarkoitetaan käyttäjän tunnistautumismenetelmää, jossa 

käyttäjän tunnus ja salasana välitetään HTTP-otsakkeissa salaamattomana. Käytöstä 

poistetun perusautentikointimenetelmän suurimmat ongelmat liittyivätkin tietoturvaan. 

(Heikniemi, J. 2010.) Kun sovellus rekisteröidään palveluun, saadaan sieltä API-avain 

(”consumer key”) ja salauskoodi (”consumer secret”). Näitä kahta merkkijonoa tarvi-

taan tunnistautumisessa. 

 

Twitterin OAuth 

 

OAuth on avoin tunnistautumisprotokolla, joka on suunniteltu turvalliseen rajapintojen 

käyttöön ja jossa käyttäjän ei tarvitse antaa salasanaa sovellukselle (Heikniemi, 2010). 

OAuth-tunnistautumisessa on kolme osapuolta: loppukäyttäjä, verkkopalvelu ja asiakas-

sovellus (koodi). Asiakassovelluksen tunnistautumis- ja valtuuttamisprosessi tapahtuu 

seuraavasti: Asiakassovellus lähettää palveluun pyynnön, että ”käyttäjä haluaisi tunnis-

tautua”. Pyynnön yhteydessä välitetään API-avain ja salauskoodi. Palvelu ohjaa käyttä-

jän kirjautumissivulle, minkä jälkeen käyttäjä syöttää kirjautumistiedot. Taustalla palve-

lu välittää pyyntöavaimen (”request token”), joka on uusi tunniste käyttötunnisteen 

saamiseksi. Palvelu ohjaa valtuutussivulle, jossa kysytään käyttäjältä, saako sovellus 

käyttää tietoja. (Heikniemi, 2010.) Käyttäjän myöntäessä käyttöoikeudet sovellukselle 

välitetään palvelimelle samalla äsken saatu pyyntöavain takaisin. Palvelu vastaa käyttö-

tunniste-koodilla (”auth token”), joka on tunniste sovellukselle. Tämä tunniste liitetään 

jokaiseen käyttäjää koskevaan metodikutsuun, jolloin palvelu tietää käyttäjän antaneen 

luvan. (Hammer-Lahav, 2007.) Twitterin kirjautumisprosessi esitetään kuviossa (2). 
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KUVIO 2. Twitterin OAuth-autentikointiprosessi (Twitter Developers, 2011) 

 

Flickrin tunnistautuminen 

 

Flickrin tunnistautumismenetelmä on hyvin samanlainen kuin Twitterin. Koodiesimer-

kissä (10) on kirjautumismetodin url-osoite.  

 

Koodiesimerkki 10: Kirjautumismetodi 

 
 

http://flickr.com/services/auth/?api_key=[api-avain] 
&perms=[oikeudet]&api_sig=[api_sig] 
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Kirjautumismetodissa tarvitaan api_sig-koodia, joka koostuu merkkijonosta: secret-

koodi + 'api_key' + [api-avain] + 'perms' + [read / write / delete]. Perms-parametrin 

avulla voidaan valita, halutaanko sovellukselle luku-, kirjoitus- vai poisto-oikeus. Kir-

joitusoikeus pitää sisällään lukuoikeuden. Kootusta merkkijonosta otetaan md5-

tarkistussumma, joka koostuu numeroista ja kirjaimista. Tarkistussummasta muodostuu 

api_sig-koodi, joka toimii sovelluksen kirjautumisavaimena. Tunnistautumisen ja val-

tuuttamisen jälkeen käyttäjä ohjataan ”callback”-osoitteeseen, joka on määritelty sovel-

luksen rekisteröinnin yhteydessä. Samalla sovellukselle välitetään frob-koodi, joka 

mahdollistaa OAuthin kaltaisen token-avaimen saannin. Token-avain saadaan koodi-

esimerkissä (11) esitetyn metodin avulla. 

 

Koodiesimerkki 11: flickr.auth.getToken-metodi 
http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.auth.getToken& 
api_key=[api-avain]?api_sig=[api_sig2] 
  
 

Api_sig2-koodi saadaan muodostamalla api_sig:n tapaan merkkijono: secret-koodi + 

'api_key' + [api-avain] + 'frob' + [frob-koodi], ja tästä otetaan md5-tarkistussumma. 

GetToken-pyynnön jälkeen saadaan auth_token-koodi, joka oikeuttaa sovelluksen päästä 

metodeilla käsiksi käyttäjän tietoihin. Auht_token liitetään joka metodikutsuun paramet-

riksi mukaan, esimerkiksi: …?api_sig=[auth_token]. 

 

 
 
3.5 Pyyntörajoitukset 

 

Palvelinten ylikuormituksen estämiseksi on asetettu pyyntörajoitukset (”call limits”), 

joilla tarkoitetaan sitä, kuinka monta kertaa metodia voidaan kutsua tietyllä aikavälillä. 

Jos raja ylittyy, kutsupyyntöihin ei enää vastata tai pyyntöjä lähettävän laitteen ip-osoite 

estetään palvelusta. Pyyntörajoitukset ovat sidoksissa ohjelman uniikkiin rajapinta-

avaimeen. Lisäksi oman sovelluksen pyyntöjen määrää voidaan seurata Twitterin ja 

Flickrin kehittäjille suunnatuilla sivuilla. (Twitter Developers, 2011.) 

 

Twitter API:n pyyntöraja tunnissa on yhteensä 350. Raja anonyymeille eli ei-

avaimellisille kutsuille samasta IP:stä on 150 pyyntöä tunnissa. HTTP POST -metodeja, 

jotka vievät tai muokkaavat Twitterin dataa, koskevat vain yleiset rajoitukset. (Twitter 
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Developers, 2011.) Flickr API:ssa voidaan kaikkia metodeita kutsua 3600 kertaa tunnis-

sa  (Flickr API, 2011). 

 

3.6 Valmiit kirjastot 

 

Kehittäjille on tarjolla epävirallisia avoimeen lähdekoodiin perustuvia koodikirjastoja, 

joita voidaan käyttää omassa sovelluksessa tietämättä juuri mitään Twitterin tai Flickrin 

ohjelmointirajapinnoista. Koodikirjastot käyttävät taustalla palveluiden tarjoamia raja-

pintoja. Twitter- ja Flickr-kirjastoja on julkaistu muun muassa Qt:lle, Androidille ja 

Applen iOS:lle. (Twitter Developers, 2011.)  

 

OAuth-autentikointitekniikka on monimutkaisempi kuin vanha perusautentikointi. Tästä 

syystä uuden tekniikan ohjelmointi omassa sovelluksessa saattaa olla työlästä, mutta eri 

sovellusympäristöihin on saatavilla valmiita avoimia kirjastoja, jotka tarjoavat valmiita 

metodeja tähän prosessiin. Kaikki tarjolla olevat OAuth-kirjastot ovat saatavilla osoit-

teesta http://oauth.net/code. 
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4 MOBIILIKEHITTÄJÄN TYÖKALUT 

 

 

Työhön valittiin älypuhelinmarkkinoiden kärkikaksikko, Nokian Symbian^3 ja Googlen 

Android. Symbianin markkinaosuus maailman mobiilikäyttöjärjestelmistä oli vuonna 

2010 37,6 % ja Androidin 22,7 % (Gartner, 2011). Tämän hetken muutossuunta näyttää 

siltä, että Symbianin markkinaosuus tulee laskemaan. Tämä johtuu osakseen siitä, että 

Nokia ja Microsoft solmivat suuren yhteistyösopimuksen 11.2.2011, ja täten Nokia siir-

tyy tulevaisuudessa käyttämään Microsoftin Windows Phone 7 -käyttöjärjestelmää 

(Lehto, 2011). Android on koko ajan kasvattanut markkinaosuuttaan älypuhelimissa ja 

halvemmissa matkapuhelimissa. Kumpikin yritys tarjoaa ilmaiset kehitystyökalut sovel-

luskehittäjille ja kattavan dokumentaation esimerkkeineen.  

 

Ennen ohjelmointia pitää valita, mille mobiililaitteelle sovellus tullaan tekemään, sillä 

se ratkaisee, mitkä työkalut tarvitaan ja millä ohjelmointikielellä ohjelmointi tapahtuu. 

Mobiilisovellusten, kuten perinteistenkin sovellusten, tekeminen alkaa tarvittavien työ-

kalujen asentamisella. Yleensä asennetaan SDK (Software Development kit), joka sisäl-

tää vaadittavat työkalut ja kehitysympäristön (IDE).  

 

 

4.1 QtQuick 

 

Qt on Nokian alustariippumaton ohjelmistojen ja graafisten käyttöliittymien kehitysym-

päristö. QtQuick (Qt UI Creation Kit) on Qt:n päälle kehitetty deklaratiivinen käyttöliit-

tymätekniikka, jonka kuvauskielenä toimii QML (Qt Meta-object Language). QML on 

kehitetty helpottamaan käyttöliittymien suunnittelua ja toteutusta. QML pohjautuu 

CSS:ään ja JavaScriptiin sekä toimii yhdessä Qt:n C++:n kanssa. Taustalla toimii Qt 

Declarative -kirjasto, joka  toteuttaa ja näyttää QML-sovelluksen. QtQuickin vahvuute-

na on nopeasti luotava ja sulava käyttöliittymä, joka toimii Symbian- ja MeeGo-

mobiilikäyttöjärjestelmissä sekä työpöytäsovelluksissa. Näin QML sopii hyvin esimer-

kiksi toiminnallisten prototyyppien tekoon. (Introduction to the QML language, 2011.) 
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4.1.1 Ohjelmien tekeminen 

 

QML:n ohjelmistokehitykseen on tarjolla kaksi työkalua: Qt SDK ja Nokia Qt SDK. Qt 

SDK:n ja Nokia Qt SDK:n pääasiallinen ero on se, että Nokia Qt SDK:ssa on valmiina 

tarvittavat työkalut mobiilisovelluskehitykseen, kuten käännöstyökalut ja ohjelmien 

paketointityökalut. Lisäksi Nokia Qt SDK tarjoaa emulaattorin ja virheidenetsintätoi-

minnon (debug) mobiililaitteille.  

 

QML:ssä on hyvin yksinkertainen syntaksi, jossa puolipisteitä ei tarvita muuta kuin 

ominaisuuksien erotteluun samalla rivillä. QML-tiedoston tiedostopääte on .qml. Pää-

elementti on yleensä Rectangle- tai Item-olio, jonka sisään tulee muita olioita. Koodi-

esimerkkissä (12) import määrittelee käytettävän nimiavaruuden ja kirjastot. ”Import Qt 

4.7” tai ”Import QtQuick 1.0” ovat pakollisia, koska ne tuovat peruselementit käyttöön. 

Tämän jälkeen pääelementin, Rectangle-olion, sisään sijoitetaan Text-olio ja Image-olio, 

jotka ovat lapsiolioita. Rectangle-olio määrittelee sovelluksen pääkehyksen ominaisuu-

det ja Text-olio vastaa tekstin näyttämisestä. Näytettävän kuvan url-osoite asetetaan 

Image-olion source-ominaisuuteen. Id:n määritteleminen ei ole pakollista, mutta id:n 

avulla voidaan muokata tai hakea olioiden sisältämiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi 

muuttaa kuvalähdettä: kuva.source = ”uusi_osoite.jpg”. XML-tiedoston parsiminen 

QML:ssä esitetään luvussa 5.1. 

 

Koodiesimerkki 12: QML:n ”HelloWorld”-sovellus 
import Qt 4.7 
 
// Pääikkuna 
Rectangle { 
    width: 200 
    height: 200 
    color: "#CCCCCC" 
     
    Text { 
        text: "Hei maailma" 
    } 
    Image { 
        id: kuva 
        source: "kuvan_osoite.jpg" 
    } 
     
} 
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Liitteen 1 kohdissa (2) ja (3) on esitetty, kuinka QML-sovellus upotetaan Qt:n omaan 

ikkunaan. Upottaminen osaksi Qt-sovellusta helpottaa koko sovelluksen hallitsemista ja 

erillisten oikeuksien myöntämistä sovellukselle. Esimerkiksi kun sovellusta suoritetaan 

Nokian N8 -älypuhelimessa, pitää verkkoyhteyden käyttö sallia projektitiedostossa. 

Tämä onnistuu lisäämällä .pro-tiedostoon: Qt += … network. 

 

 

4.1.2 Tiedon parsiminen 

 

QML:ssä tiedon parsiminen tapahtuu XmlModelList-elementissä, jossa on lähde (”sour-

ce”) ja XmlRole-elementti attribuuttien etsimiseen. Tällä tavoin on mahdollista parsia 

XML-, RSS- tai ATOM-tiedostoja. XmlModelListin toimintaa esitellään enemmän lu-

vussa 5.1. 

 
 

4.2 Android 

 

Android on Googlen kehittämä Linux-pohjainen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä 

älypuhelimille ja tablet-tietokoneille. Android kuuluu suosituimpien älypuhelinten käyt-

töjärjestelmiin Nokia Symbianin ja Apple iOS lisäksi (Gartner, 2011). 

 

Olio-pohjaisella Java-ohjelmointikielellä kirjoitetut Android-ohjelmat ajetaan omassa 

virtuaalikoneessa. Androidissa on oma Java-virtuaalikone nimeltään Dalvik (Dalvik 

Virtual Machine - DVM), joka käyttää omaa tavukoodia (”bytecode”), joten Javan ta-

vukoodi ei ole yhteensopiva Dalvikin koodin kanssa. Jokainen Android-sovellus suori-

tetaan virtuaalikoneen omassa prosessissa, koska silloin jokainen sovellus on eristetty 

muista ja tällöin huonosti toteutetut sovellukset eivät aiheuta harmia. Android-ohjelmat 

pakataan .apk (Android Package) -tiedostoiksi. (Developers Android, 2011.) 

 

Suorituskykyä vaativaan kehitykseen Google tarjoaa NDK (Native Development kit) -

kehitystyökalun. NDK:n kehitys tapahtuu natiiveilla C- ja C++-ohjelmointikielillä, jol-

loin kehittäjällä on pääsy Dalvik-virtuaalikoneen ohi. (Developers Android, 2011.) 
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4.2.1 Ohjelmien tekeminen 

 

Android-sovelluskehitys tapahtuu parhaiten Eclipsellä, joka on avoimen lähdekoodin 

kehitysympäristö. Eclipseen on saatavilla Android Development Tools (ADT) -

laajennos (”plugin”), joka tarjoaa kehittäjälle työkalut käyttöliittymien suunnitteluun, 

testaukseen ja sovellusten digitaaliseen allekirjoittamiseen. Näiden lisäksi tarvitaan 

Android SDK (Software Development kit), joka sisältää kehitys- ja paketointityökalut 

sekä Android-emulaattorin.  

  

Android-kehitykseen kuuluu muutamia tärkeitä tiedostoja ja kansioita. Android-

Manifest.xml-tiedosto määrittelee ohjelman perustiedot ja asetukset. Src-hakemistoon 

tulee ohjelman Java-lähdekoodit, ja res-hakemistoon kuvat, ulkoasumääritykset sekä 

lokalisointi. Ulkoasuelementit määritellään main.xml-tiedostoon, joka löytyy res/layout-

hakemistosta. 

 

Koodiesimerkissä (13) on esitetty yksinkertainen sovellus, joka kirjoittaa ruudulle ”Hei 

maailma”. ”Package” huolehtii nimiavaruudesta ja import:lla määritellään käytettävät 

kirjastot. ”public class HelloAndroid…” on ohjelman pääluokka, joka koostuu onC-

reate-vakiometodista. Android-ohjelmissa ei ole Javan tapaan main-metodia. Sen sijaan 

ohjelmat muodostuvat aktiviteeteista (”active”), joiden toiminta alkaa onCreate()-

metodista. Esimerkkikoodin onCreate()-metodissa luodaan käyttöliittymäkomponentit 

ja kutsutaan käyttöliittymän XML-määrittelyä. 

 

Koodiesimerkki 13: Android HelloWorld-sovellus 

 

package com.example.helloworld; 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.TextView; 
 
public class HelloAndroid extends Activity { 
     
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        TextView tv = new TextView(this); 
        tv.setText("Hei maailma"); 
        setContentView(tv); 
    } 
} 
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4.2.2 Tiedon parsiminen 

 

XML 

 

Android tarjoaa kolme eri tapaa parsia XML:ää: DOM (Document Object Model), SAX 

(Simple API for XML) ja XML Pull Parser.   

 

DOM-parseri ottaa koko XML-tiedoston talteen muistiin ja rakentaa siitä puumaisen 

hierarkian, jota voidaan käydä läpi eteen- ja taaksepäin. SAX on tapahtumapohjainen 

parseri, joka ilmoittaa erilaisista tapahtumista, kuten dokumentin alku- ja loppukohdasta 

sekä haettavasta tagista. Tämä tapa vie vähän muistia, mutta parserin on käytävä koko 

XML-tiedosto läpi ja taaksepäin se ei voi enää palata. Tämän lisäksi SAX:ää varten on 

luotava kuuntelija, joka vastaanottaa tapahtumia ja välittää niitä eteenpäin. Pull-parseri 

on kevyt, vähän muistia vievä parsija, joka ei kuormita kohdelaitetta ja hakee vain sitä, 

mitä on pyydetty. Tämä tekniikka on luotu mobiililaitteille, joissa ei ole resursseja tuh-

lattavaksi. (Conderin, 2009.) 

 

Ohjelmistokehittäjä Shane Conderin (2009) käsittelee verkkoartikkelissaan näiden kol-

men XML-parserin suorituskykyä Androidissa. Hänen kokeensa osoittivat, että DOM-

parseri on selvästi hitain, tämän jälkeen tuli Pull-parsija ja nopeimpana SAX-parsija. 

Pull-parsija kävi nopeimmin XML-tiedoston läpi, mutta parsitun tiedon esittämiseen 

kului SAX:ää enemmän aikaa. 

 

JSON 

 

Androidissa on JSON-kirjasto, josta löytyy JSON-tiedoston parsimiseen sopiva JSO-

NArray- ja JSONObject-luokka. Näiden avulla saadaan esimerkiksi Twitter-aikajanat 

parsittua halutulla tavalla.  
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4.3 Mobiililaitteet 
 

QtQuick tarvitsee toimiakseen Qt-kirjaston, joka on asennettava muun muassa Nokian 

N8 -älypuhelimeen ennen sovelluksen asentamista. Tarvittavat kirjastot tulevat Qt-

kehitysympäristön mukana, minkä jälkeen ne voidaan asentaa mobiililaitteeseen.  

 

Androidissa ei vastaavasti tarvitse kirjastoja asennella, mutta on tärkeää huomioida, 

mille käyttöjärjestelmän versiolle sovellus tullaan tekemään. Sovellusversiot eivät ole 

yhteensopivia alaspäin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sovellus tehdään 2.3-versiolle, ei 

sitä voida 2.2-version omaavassa laitteessa välttämättä käyttää. Vanhemmalle versiolla 

tehdyt sovellukset toimivat kuitenkin uudemmissa versioissa. 
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5 SOVELLUSKEHITYS 

 

 

Twitter- ja Flickr-sovellusta tehtäessä pääkohtia ovat internet-yhteyden muodostaminen, 

oikean pyynnön rakentaminen ja lähettäminen, tarvittaessa tunnistautuminen ja valtuut-

taminen, XML- tai JSON-tiedoston vastaanottaminen sekä parserointi. Halutun tiedon 

parsimisen jälkeen tulokset välitetään näytettäväksi käyttöliittymään ja valmistaudutaan 

tekemään sama prosessi uudestaan. Ennen sovelluksen tekoa pitää luoda Twitter- ja 

Flickr-käyttäjätilit, rekisteröidä tuleva sovellus, saada API-avaimet sekä asentaa ohjel-

mointiympäristöt. 

 

 

5.1 QtQuick: FlickrClient-esimerkkisovellus  

 

Tarkoituksena on tehdä Flickr-sovellus, joka hakee tagien perusteella kuvia palvelusta. 

Tämä sovellus ei vaadi autentikointia, mutta Flickr API:ssa rajapinta-avain on pakolli-

nen. Käyttöliittymä suunnitellaan siten, että avainsanojen hakuun tehdään tekstikenttä ja 

tämän viereen haku-nappi. Käyttäjä kirjoittaa haettavan sanan tekstikenttään ja haku-

nappi käynnistää hakuprosessin. Kuviossa (2) on esitetty valmis sovellus, jossa vasem-

massa kuvassa näkyy kuvien lataamisen aikana näytettävä animaatio. QML:ssä on Ima-

ge-elementillä ominaisuus ”Image.Ready”, joka kertoo truella tai falsella, onko kuva 

ladattu. Image.Ready:ä voidaan hyödyntää myös kuvien latausanimaatiossa.  
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KUVIO 3. Valmis sovellus Nokia N8 -emulaattorissa 

 

Koodiesimerkissä (14) esitetään XML-parsimisen keskeisin osa. Tagien perusteella ha-

ettavia kuvia varten pitää määritellä metodikutsun url-osoite, joka muodostuu metodista, 

API-avaimesta ja lisäparametreista. Lisäparametrina voi olla muun muassa käyttäjältä 

tuleva tagi ja/tai haettavien kuvien lukumäärä. Kuvia ei kannata hakea enempää kuin on 

tarvetta, sillä esimerkiksi sadan kuvan hakeminen kestää kauemmin kuin kahdenkym-

menen. Hakumetodi muodostuu vakio-osasta 

”http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search”, johon lisätään pa-

rametrina API-avain ja haettavien kuvien määrä. Käyttäjän hakusana otetaan talteen 

tags-muuttujaan. Joka kerta, kun XmlListModelia kutsutaan, muodostetaan ”source”, 

joka syntyy yhdistelemällä string-muuttujia. Ensimmäisellä query:llä määritellään, mis-

tä lohkosta elementtejä lähdetään hakemaan. Tällöin ei tarvitse käydä koko XML-

tiedostoa läpi, vaan tietoa haetaan sieltä, missä se on. XmlRole:lle kerrotaan, mitä attri-

buutteja halutaan ja mihin muuttujaan tämä tieto siirretään. XmlRole:n query:ssa @-

merkki ilmaisee, että tieto on attribuutti eikä elementti. Esimerkiksi <photos id=12 tit-

le=”otsikko”/>, jossa on kaksi attribuuttia yhdessä elementissä. @-merkin jälkeen haet-

tava attribuutti ja string() tarkoittaa, että haettu tieto käsitellään merkkijonona. 
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Koodiesimerkki 14: QML:n XML-parsia 
import Qt 4.7 
XmlListModel { 
     // Hakusana 
     property string tags: "" 
     // Asetukset 
     property string api_key:"api_key= 7f89306674htui43gh"  
     property string api_url:"http://api.flickr.com/services/ 
                          rest/?method=flickr.photos.search"; 
      
     property string api_tag: "tags=" + tags 
     property string img_num: "20" 
     property string per_page: "per_page="+img_num 
      
     // URL johon pyyntö lähetetään 
     source: api_url+"&"+api_key+"&"+api_tag+"&"+per_page 
      
     // Mistä elementistä parsitaan 
     query: "/rsp/photos/photo" 
      
     // Parsittavat tiedot 
     XmlRole { name: "title"; query: "@title/string()" } 
     XmlRole { name: "farm"; query: "@farm/string()" } 
     XmlRole { name: "server"; query: "@server/string()" } 
     XmlRole { name: "id"; query: "@id/string()" } 
     XmlRole { name: "secret"; query: "@secret/string()" } 
 } 
!  
 

 

5.2 Android 

 

Anroidille tehdään kaksi sovellusta: Flickr-Client ja TwitterClient. Esimerkeissä esitel-

lään koodin pääkohdat, muun muassa metodikutsun lähettäminen ja vastauksen parsi-

minen. 

 

 

5.2.1 FlickrClient-esimerkkisovellus 

 

Flickr-sovelluksen tarkoituksena on esittää, kuinka valokuvia haetaan avainsanojen eli 

tagien avulla. Käyttöliittymä on suunniteltu siten, että hakukenttä ja hae-nappi on sijoi-

tettu ruudun ylälaitaan. Hakutuloksista 20 ensimmäistä valokuvaa esitetään ruuduk-

konäkymässä hakutoimintojen alapuolella. Kuvien lataamisen ajaksi ruutuun asetetaan 

latausdialogi. Kuviossa (4) on esitetty valmis sovellus, jossa vasemmalla puolella haku-

prosessi on kesken ja oikealla näkyvät haetut kuvat. 
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KUVIO 4. FlickrClient-demosovellus 

 

Koodiesimerkissä (15) esitetään sovelluksen keskeisin koodiosa. Alussa määritellään 

tarvittavat parametrit metodikutsua varten, kuten API-avain ja haettavien kuvien luku-

määrä. Metodikutsun täydellinen url-osoite muodostetaan ”url”-muuttujaan. Metodi 

InputStreamReader muodostaa verkkoyhteyden ja palauttaa palvelimen XML-

vastauksen BufferedReader-luokan oliolle ”in”. In-olio sisältää XML:n raakadatan, joka 

annetaan XmlPull-parsijalle ”parser”. For-loopissa käydään data läpi rivi riviltä ja etsi-

tään tarvittavat tiedot kuvien muodostamiseen, kuten id, secret, server ja farm. Liittees-

sä 1 on esitetty esimerkki kuvahaun XML-vastausviestistä, jota tässä parsitaan. Flickrin 

kuvalinkit muodostetaan luvussa 3.3 esitetyllä tavalla. Kuvalinkit laitetaan yksitellen 

”imgUrlList”-listaan. Lopuksi käydään kuvalinkkilista läpi ja haetaan kuvat valmiin 

Drawable-kuvaluokan pictures-listaan kuvien näyttöä varten. Tämän jälkeen kuvat ovat 

valmiita näytettäväksi. 
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Koodiesimerkki 15: Flickr-sovelluksen metodi 

 

// URL:n tulevat parametrit 
String API_KEY="api_key=7f8930689c237fcbd67719d7a6c51ce0"; 
String API_URL="http://api.flickr.com/services/rest/ 
                ?method=flickr.photos.search"; 
String API_TAG="tags="+TAG_QUERY; 
String PER_PAGE="per_page=" + NUM_IMG; 
 
// Kootaan pyyntö URL       
URL url = new URL(API_URL + "&" + API_KEY + "&" + API_TAG + "&" + 
PER_PAGE); 
        
// Luetaan koko xml-sivu, joka serveriltä saadaan 
BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(url.openStream())); 
 
// Luodaan XML-parsiaolio 
XmlPullParserFactory factory = 
XmlPullParserFactory.newInstance(); 
XmlPullParser parser = factory.newPullParser(); 
 
// Annetaan parsiaoliolle parsittava xml-sivu 
parser.setInput(in); 
              
// Parsitaan tarvittavat tiedot XML:stä ja muodostetaan 
kuvalinkit 
for(int type = parser.getEventType(); type  
    !=XmlPullParser.END_DOCUMENT; type = parser.next()) 
{ 
    if(type == XmlPullParser.START_TAG) 
    { 
        String tagName = parser.getName(); 
        if(tagName.equals("rsp")) result = 
parser.getAttributeValue(0); 
        else if (result.equals("ok") && tagName.equals("photo")) 
        { 
            String id = parser.getAttributeValue(0); 
            String secret = parser.getAttributeValue(2); 
            String server = parser.getAttributeValue(3); 
            String farm = parser.getAttributeValue(4); 
            // Muodostetaan kuvien lähde url 
            String img = "http://farm" + farm +  
               ".static.flickr.com/" + server + "/" + id + "_" + 
               secret + "_m.jpg"; 
  // Lisätään kuvan url osoite listaan 
           imgUrlList.add(img); 
        } 
    } 
} 
  
in.close(); 
           
// Käydään kuvaosoite-lista läpi ja haetaan kuvat Drawable-
muodossa pictures-listaan    
for (int j=0;j<imgUrlList.size();j++){   
   Drawable d = LoadImage(imgUrlList.get(j).toString()); 
   pictures.add(d); 
} 
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5.2.2 TwitterClient-esimerkkisovellus 

 

Sovellusta lähdetään rakentamaan siten, että käyttöliittymä on yksinkertainen ja perus-

asiat tulevat helposti esille. Kun sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, sovelluk-

sessa ei ole mitään sisältöä. Käyttäjä kirjautuu Twitteriin painamalla pyöreää RadioBut-

ton-nappia, joka avaa selaimen ja ohjaa hänet Twitter.com:n kirjautumissivuille (kuvio 

5). Autentikointiin käytetään OAuth-signpost-kirjastoa, joka on kirjoitettu Javalla. 

 

 
KUVIO 5. Käyttäjän autentikointi ja sovelluksen valtuuttaminen 

 

Sovelluksen onCreate()-metodissa luodaan olio CommonsHttpOAuthConsumer-

luokasta, joka löytyy OAuth-signpost-kirjastosta. Parametrina rakentajalle välitetään 

API-avain ja secret-koodi. Tämä on nähtävissä koodiesimerkissä (16). 

 

Koodiesimerkki 16: Tunnistautumis-olion luominen 

mConsumer = new CommonsHttpOAuthConsumer(API_KEY, SECRET);  
 

Koodiesimerkissä (17) esitetään osa AsyncTask-luokan sisällöstä, joka toimii säikeen 

tavoin. Säie eli moniajo on hyödyllinen, koska se jakaa tehtäviä eri prosesseihin. Näin 

käyttöliittymä ei hidastele. DoInBackground-metodi käynnistyy ensimmäisenä, kun 
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AsyncTask-luokasta tehdylle oliolle sanoo ”olion_nimi.execute”. Ensin muodostetaan 

GET-metodi ”…verify_credentials.json”, joka välitetään OAuth-luokan oliolle mCon-

sumer.sign(). Sign()-metodi huolehtii kirjautumisesta ja palauttaa JSON-vastauksen 

merkkijonona ”response”-muuttujaan. 

 

Koodiesimerkki 17:  Autentikointi ja käyttäjätiedon hakeminen
protected JSONObject doInBackground(Void... arg0) { 
    
// Luodaan JSONObject pointteri 
JSONObject user = null; 
 
// Autentikointi 
HttpGet get = new HttpGet("…/account/verify_credentials.json"); 
try { 
  // OAuht-olio, jolle annetaan GET-pyyntö URL:lla 
  // OAuht-luokka hoitaa käyttäjän ohjaamisen selaimeen 
  mConsumer.sign(get); 
 
  // Kirjautumisprosessin jälkeen saadaan käyttäjätiedot JSON-      
  tiedostona 
  String response = mClient.execute(get, new    
                    BasicResponseHandler()); 
  // Käyttäjätiedot annetaan JSON-oliolle 
  user = new JSONObject(response); 
 
} catch (OAuthMessageSignerException e) { 
  e.printStackTrace(); 
  … 
  } 
    
  return user; 
}  
 

Kun kirjautuminen on suoritettu onnistuneesti, ”user”-olioon tulee käyttäjän tiedot. 

DoInBackground-metodit palauttaa user-olion automaattisesti onPostExecute-metodille 

parametrina. Koodiesimerkissä (18) asetetaan napit näkyviksi ja parsitaan ”user”-

oliosta käyttäjänimi, profiilikuvan url-osoite ja viimeisin viesti. Koodiesimerkissä (19) 

esitetään esimerkissä (18) käytetty getUsername-parsijametodi, joka saa parametrina 

”user”-olion. Metodi palauttaa parsitun tiedot ja tässä tapauksessa käyttäjänimen. 
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Koodiesimerkki 18: Vastauksen käsittely 

 
 

Koodiesimerkissä (19) käytetään JSONObjekti-luokan optString()-metodia, joka ottaa 

ensimmäisenä parametrina parsittavan kohdan. Toiseen kohtaa tulee viesti, joka asete-

taan virheen sattuessa. 

 

Koodiesimerkki 19: Metodi, joka parsii ”name”-kohdan tiedon 
private String getUserName(JSONObject json) { 
    return json.optString("name", "ei löydy"); 
}  
 

Seuraavaksi koodiin luodaan uusi AsyncTask-luokka ”GetTimelineTask”. Luokka toi-

mii samalla periaatteella, kuin käyttäjätietojen hakuluokka, mutta metodikutsuksi  asete-

taan ”…/statuses/home_timeline.json”. Koodiesimerkissä (20) esitetään, kuinka helposti 

viestin lähetys POST-metodilla onnistuu. 

 

 

 

 

// Parametrina käyttäjän tiedot JSON-oliona 
protected void onPostExecute(JSONObject user) { 
    
  // Jos olio ei ole NULL, 
  // niin UI elementit enabloidaa 
  mRadioButton.setChecked(user != null); 
  mButton.setEnabled(user != null); 
  mEditor.setEnabled(user != null); 
    
  /** Kaivetaan käyttäjän tiedoista näytettävät tiedot **/ 
    
  // Käyttäjänimi 
  mUser.setText((user != null ? "Hei, "+ getUserName(user) :     
               getString(R.string.userhint))); 
  // Profiilikuva 
  mUserImg.setImageDrawable(LoadImage((user != null ?    
              getUserImg(user) : getString(R.string.userhint)))); 
  // Viimeisin oma kirjoitus 
  mLast.setText(user != null ? "Viimeisin: "+getLastTweet(user) :                         
                 getString(R.string.userhint)); 
    
  if(user != null) { 
    // Haetaan käyttäjän aikajana 
    new GetTimelineTask().     
        execute(".../statuses/home_timeline.json"); 
  } 
} 
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Koodiesimerkki 20: Viestin lähettäminen 
// Muodostetaan metodikutsu 
HttpPost post = new HttpPost(".../statuses/update.json"); 
// Luodaan lista kahdelle arvolle 
List<NameValuePair> out = new ArrayList<NameValuePair>(1); 
// Asetetaan POST parametetriksi "status" ja twiit-string 
out.add(new BasicNameValuePair("status", twiit)); 
// Asetetaan parametri UTF8-koodattuna metodiin 
post.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(out, HTTP.UTF_8)); 
// Autentikointi 
mConsumer.sign(post); 
// Metodin lähetys ja vastaanotto 
String response = mClient.execute(post, new  
                  BasicResponseHandler()); 
JSONObject json_response = null; 
// Viestin lähetystiedot 
json_response = new JSONObject(response);  
 

 

Valmis sovellus esitetään kuviossa 6. 

 

 
KUVIO 6. Twitter-viestien näyttäminen 
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6 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

 

Työssä esiteltiin suosituimpia sosiaalisen median palveluja ja tapoja tehdä oma mobiili-

sovellus hyödyntäen Twitterin ja Flickrin ohjelmointirajapintoja. Yksinkertaistettuna 

kommunikointi sovelluksen ja web-API:n välillä toimii pyyntö-vastausperiaatteella. 

Asiakas (”client”) pyytää jotakin palvelulta (”service”), ja verkkopalvelu vastaa pyyn-

töön XML- tai JSON-tiedostolla. Ennen sovelluskehityksen aloittamista pitää ohjelmis-

tokehitysympäristö asentaa ja rekisteröityä käyttäjäksi haluttuun palveluun. Sen lisäksi 

oma sovellus täytyy rekisteröidä etukäteen luotuun käyttäjätiliin, jotta saadaan oikeus 

palvelun web-API:n käyttöön ja tunnistautumiseen. Twitterin ja Flickrin rajapinnat ovat 

hyvin samankaltaisia tunnistautumismekanismeiltaan ja metodikutsuiltaan. 

 

Mobiilisovelluksien teossa oli Androidin kohdalla vaikeuksia löytää sopiva verkkoyh-

teyden muodostamisen hallitseva luokka. Android tarjoaa useita tapoja muodostaa verk-

koyhteys. QtQuick:n verkkoyhteys muodostuu automaattisesti, mutta jotta sovellus voi-

daan ajaa älypuhelimessa, täytyy oikeus yhteyden käyttämiseen määritellä Qt:n projekti-

tiedostossa. QtQuick:lle kannattaa valita XML-vastausmuoto, koska QML tarjoaa help-

pokäyttöisen tavan parsia XML:ää. XmlListModel-elementillä voidaan hakea, parsia ja 

välittää parsittua tieto erilaisiin näkymiin. OAuthin kanssa toimimiseen kannattaa käyt-

tää valmista kirjastoa, joita on saatavilla useille tunnetuille ohjelmointikielille. Tämä 

helpottaa sovellusten tekemistä huomattavasti. Pitää kuitenkin muistaa, että Twitter ja 

Flickr saattavat muuttaa rajapintojensa toimintaa milloin vain. Tämä tarkoittaa sitä, että  

tämänhetkiset sovellukset saattavat lakata toimimasta ja sovelluksen päivittäminen on 

edessä. 

 

Tulevaisuuden näkymät vaikuttavat siltä, että QtQuick:n kohtalo jää avonaiseksi Nokian 

Microsoft-yhteistyön takia, ellei MeeGo-käyttöjärjestelmä saa markkinoilta jalansijaa 

jonkun muun valmistajan toimesta. MeeGon ottaminen käyttöön vaatisi mahdolliselta 

uudelta valmistajalta älypuhelimen tai table-tietokoneen tekemistä. Androidin tulevai-

suus sen sijaan näyttää hyvältä, koska se on levinnyt niin kalliisiin kuin keskihintaisiin-

kin matkapuhelimiin. Näin Googlen Android on kasvattanut markkinaosuutta huimasti 

joka kvartaali. 
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LIITE 1 

 

1. Flickr.photos.search-metodin vastausviesti 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<rsp stat="ok">  
<photos page="1" pages="1006696" perpage="4" total="4026782">  
    <photo id="5683478678" owner="49510757@N06" secret="eaf0fb2db6"      

server="5070" farm="6" title="Kuvan otsikko” ispublic="1" 
isfriend="0"  isfamily="0" />  

    <photo id="5682889191" owner="55905344@N04" secret="05d9cc7080"    
           server="5181" farm="6"  title="Jaguar" ispublic="1"   
           isfriend="0" isfamily="0" />  
    <photo id="5682890753" owner="24924573@N08" secret="860a8406db"   
           server="5142" farm="6" title="Whassup?" ispublic="1"   
           isfriend="0" isfamily="0" />  
</photos>  
</rsp>  
 

2. QML:n upottaminen Qt:n MainWindow-ikkunaan 
#include "mainwindow.h" 
#include "ui_mainwindow.h" 
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 
    QMainWindow(parent), 
    ui(new Ui::MainWindow) 
{ 
    ui->setupUi(this); 
     
    // QML:n upottaminen Qt:n pääikkunaan 
    view = new QDeclarativeView(this); 
    setCentralWidget(view); 
} 
MainWindow::~MainWindow() 
{ 
    delete ui; 
} 

!  
 

3. QML-ohjelman ajaminen Qt:ssa 
#include <QtGui/QApplication> 
#include <QDeclarativeView> 
#include "mainwindow.h" 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    QApplication a(argc, argv); 
     
    // Luodaan QML:n näkymä 
    QDeclarativeView *view = new QDeclarativeView(); 
    view->setSource(QUrl("qrc:FlickrMain.qml")); 
    view->showMaximized(); 
    return a.exec(); 
}  


