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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tekninen toteutus www-sivuilla toimivasta tietokantaa 

käyttävästä karttapalvelusta, joka sisältää suodattimia ja jonka tietoja on helppo päivittää. 

Käyttöliittymän piti olla myös hyvin helppokäyttöinen, jotta melkein kuka tahansa osaisi 

tietokannan sisältämiä tietoja muokata. Sivuston ulkoasu piti sovittaa Oulun Eteläisen 

alueportaali -sivuston kanssa, jonka osana kartta toimii. 
 

Karttapalvelun yksi tavoite on kehittää kanavia kansallisen- ja kansainvälisen tiedon 

saamiseksi alueen yritysten ja julkisen sektorin käyttöön ja vahvistaa alueen pk-yritysten ja 

kehittäjäorganisaatioiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin tutkimus ja 

kehittämishankkeisiin.  

 

Tämän edistämiseksi OE-Inno -hankkeen osana sovittiin tehtäväksi kooste julkisten 

toimijoiden kansainvälisistä –yhteyksistä yhteiseen käyttöön netissä julkaistavan kartan 

muodossa. Kartasta hyötyvät myös kansainväliseen vaihtoon haluavat opiskelijat ja 

henkilökunta. 

 

Työssä kuvaillaan käytettyjä menetelmiä ja hyödynnettyjä ohjelmointikieliä teknisen 

toteutuksen alueella, sekä sivustojen ulkoasun toteutukseen käytettyjä ratkaisuja. Myös 

verkkosivujen tiedonsiirto ja yleinen toimintaan saattaminen on katettu opinnäytetyössä. 
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The aim of this thesis was to make the technical implementation of a map which operates 

on a webpage and uses a database, which contains filters. The information had to be easily 

modified in the database. Interface was supposed to be also very easy to use, so that almost 

anyone could modify the information contained in the database. Site design had to fit with 

the Oulu Southern region portal site, which the map operates as a part. 

 

One of the objectives of the map service is to develop channels for national and 

international companies and the public sector of the region to obtain information about 

each other and strengthen the region's SMEs, and development organizations to participate 

in international research and development projects. 

 

To promote this as part of the OE Inno project was decided of the task to compile the 

public actors in the international to the common use for everyone in the form of a map 

service which is on the Internet. The map will also benefit the international exchange of 

students and staff. 

 

The work describes the methods used and used programming languages in the technical 

implementation area, as well as the appearance of site. Also the transferring of web data, 

and the overall operation of the webpages has been covered in the thesis. 
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1  JOHDANTO 

 

Verkkosivut ovat maailmanlaajuisessa verkossa julkaistavia sivustoja, jotka ovat kaikkien 

käytettävissä. Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehitttää verkkosivut, josta saadaan 

selville Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoiden kansainväliset yhteydet. Sivustoilta 

saadaan myös selville sinne lisätyistä tiedoista mahdolliset opiskelija sekä 

henkilökuntavaihto –mahdollisuudet. Sivustot ovat osa Oulun Eteläisen 

innovaatioympäristön kehittäminen -hanketta.  Työni keskittyy selittämään kuinka 

verkkosivustot toimivat yleisesti ja kuinka niitä suunnitellaan ja toteutetaan, sekä lisäksi 

itse sivustojen esittelyn. 

Sivustot toteutettiin tietokantapohjaisena, jonne uusia tietoja on helppo lisätä kenen vain 

jotta ne pysyisivät aina ajan tasalla. Jokainen kansainvälinen kontakti, joka sivustoille 

lisätään sisältää  yhteystiedot kotimaan yhteyshenkilöstä, kuten nimen, puhelinnumeron ja 

kotimaan organisaation. Kansainvälisestä kontaktista nähdään yhteistyön muoto, 

kansainvälisen kontaktin verkkosivut ja tarkka sijainti.  

Työssä selitetään myös kaikki ne asiat, mitä pitää ottaa huomioon sivustoja suunnitellessa 

ja niiden toimintaan saattamisessa, koska jo sivuja luodessa nämä asiat pitää olla hyvin 

hallussa. Näistä asioista sain lähinnä kokemusta sen kautta, kun sivut pyörivät 

kehitysvaiheessa omalla kotikoneellani, joka piti saada toimimaan palvelimena, jotta kuka 

tahansa voisi sivuja testata. 

Työn seuraavassa osiossa selitetään, kuinka tiedonsiirto maailmanlaajuisessa verkossa 

tapahtuu verkkosivujen osalta. Kolmannessa luvussa kuvataan mitä pitää ottaa huomioon 

sivustojen käyttöliittymää ja visuaalisuutta suunniteltaessa. Neljäs luku keskittyy 

selittämään käytettyjä menetelmiä, eli sitä, miten sivustoja tehdään, kuten 

ohjelmointikieliä. 

Tämän jälkeen selitetään mitä näiden tietojen avulla on saatu aikaiseksi, eli selitetään 

karttapalvelun toimintaperiaatteet ja itse toiminnot, joita siihen on tehty. Myös käytetyn 

karttapohjan perusteet selitetään. 
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2  VERKKOSIVUJEN TIEDONSIIRTO 

 

 

Verkkosivu, eli www-sivu tarkoittaa maailmanlaajuisessa verkossa, eli Internetissä 

julkaistavaa sivua. Sivut sijaitsevat aina palvelinkoneilla, jotka ovat usein kaikki 

yhteydessä toisiinsa. Tästä tuleekin nimi verkko. Sivuja palvelimilta voidaan katsella 

selainohjelmalla.  

Yhteys muodostetaan TCP -prokollan avulla, jonka jälkeen tiedonsiirto hoidetaan HTTP –

protokollan avulla. Kaikki sivut ovat HTML –kuvauskielellä toteutetettuja dokumentteja. 

Verkkosivu voi sisältää tekstiä, kuvia, animaatiota, ääntä ja videokuvaa sekä hyperlinkkejä 

toisille verkkosivuille. Verkkosivuston taustalle voidaan myös lisätä eri ohjelmointikielillä 

toteutettuja osioita, joilla esimerkiksi saadaan dynaamista sisältöä sivuille ja tietokantoja. 

(Wikipedia 2010a.) 

 

2.1  Internet 

 

Internet nimi tulee sanoista International Network, joka tarkoittaa maailmanlaajuista 

verkkoa. Se tarkoittaa sitä, että jokainen kone, joka on liitetty Internetiin on tietyin ehdoin 

yhteydessä toisiin koneisiin. Internet on erittäin tehokas tapa löytää, hallita ja jakaa 

informaatiota. Internetissä olevat verkkosivut  toimivat asiakas/palvelin –periaatteella, joka 

tarkoittaa sitä, että yhteys asiakkaan ja palvelimen välille muodostetaan vain siksi ajaksi, 

kuin tietoa siirretään. Tämä mahdollistaa sen, ettei verkko kuormitu liian helposti. (Living 

Internet 2011.)  

Sivuille pääsy toteutetaan IP-osoitteiden avulla, joille on usein annettu oma DNS –

osoitteensa, joka on helpommin ihmisen muistettavissa. DNS –osoitteita jakavat ja myyvät 

useat tahot. Mahdollista on myös sitoa DNS –osoite muuttuvaan IP –osoitteeseen, jolloin 

palvelin lähettää aina uuden IP –osoitteensa hallintasovellukseen, kun osoite muuttuu. Tätä 

kutsutaan dynaamiseksi verkko-osoitteen nimeämistavaksi.  
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Maailmanlaajuiseen verkkoon pääsy tarvitsee usein ISP:n eli Internet palveluntarjojan. 

Näiden tehtävänä on tarjota asiakkaalleen vapaa pääsy Internetiin. Usein ne jakavat ei 

julkisia IP –osoitteita jotka heidän päässään muutetaan julkisiksi, jolloin pääsy Internetiin 

on mahdollista. Tämä suoritetaan usein NAT –muunnoksen avulla, jolloin yhteys näyttää 

tulevan suoraan sieltä reitittimeltä, missä NAT –muunnos on suoritettu. Ennen tätä 

muutosta vain lähiverkkoyhteydet ovat mahdollisia, jos IP –osoite ei ole julkinen. Myös 

Internet liitäntäyhteyden tarjoaminen on usein heidän tehtävänään, kuten DSL tai ISDN –

yhteys. (Living Internet 2011.) 

 

 

           KUVIO 6. Internetin toimintaperiaate  

 

 

2.1.1  IP –osoitteet 

   

IP –osoitteet ovat sarja numeroita, jotka yksilöivät verkossa olevat koneet. Samassa 

lähiverkossa olevilla koneilla ei voi koskaan olla samaa IP –osoitetta. Tällä hetkellä on 

käytössä IP –osoitteiden versio 4 yleisesti, mutta versio 6 on tuloillaan. Versio 4:ssä 

osoitteet esitetään neljän luvun sarjoina, pisteellä eroteltuina. Nykyään ongelmaksi onkin 

muodostonut osoiteavaruuden suppeus. Sen pohjalta onkin alettu kehittelemään IP –
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osoitteiden versio 6:sta. IP –versio 4 mahdollistaa 4,294,967,296 yksilöityä osoitetta, kun 

taas IP –versio 6 3.4×10^38 osoitetta, eli valtavasti enemmän. (WhatIsMyIp 2010.) 

Usein lähiverkon osoitteet ovat yksityisestä IP –avaruudesta otettuja. Näillä osoitteilla 

yhteyden muodostus Internetiin ei ole mahdollista ennen vaihdosta. Nämä osoitteet 

kehiteltiin alunperin sitä silmällä pitäen, etteivät osoitteet loppuisi liian nopeasti kesken.  

IP –osoitteet sidotaan usein DNS –osoitteisiin. Tämä mahdollistaa sen, että ihmisen ei 

tarvitse muistaa vaikeita numerosarjoja halutessaan muodostaa yhteyden haluttuun 

sivustoon tai palveluun Internetissä. Myös sähköpostinosoitteissa käytetään samaa 

menetelmää. Verkkotunnuksen osat erotellaan toisistaan pisteen avulla, aloittaen kaikista 

laajemmasta kokonaisuudesta, siirtyen aina tarkempaan. Esimerkiksi osoite www.sivusto.fi 

olisi juuriosoite ja www.sivusto.fi/info vastaavasti sen alihakemiston info osoite. 

(AfterDawn Oy 2011.) 

Dynaaminen IP –osoite perustuu siihen, että osoite muuttuu. Se saadaan aikaan erityisellä 

DHCP –menetelmällä, jonka tehtävä on jakaa uusia IP –osoitteita lähiverkkoon liittyville 

uusille laitteille. Verkon ylläpitäjä usein antaa tietyn IP –osoiteavaruuden, jonka joukosta 

osoitteita jaetaan. Tämä mahdollistaa sen, että lähiverkkoon kytkettyjen laitteiden verkko-

ominaisuuksien määrittely on huomattavasti helpompaa, kun kaikille ei tarvitse määritellä 

omaa staattista IP –osoitetta. DHCP:llä jaetut osoitteet ovat usein tietyn ajan voimassa ja 

kun aika menee umpeen tai yhteys katkeaa, käytetty osoite on taas muiden laitteiden 

käytettävissä. DHCP voi myös jakaa muita asetuksia, kuten DNS –osoitteen  ja 

oletusyhdyskäytävän, jolloin yhteyden muodostaminen pitemmälle, esimerkiksi toiseen 

lähiverkkoon on mahdollista. (WhatIsMyIp 2010.) 

 

 2.1.2  Palveluntarjoaja 

   

Internet –palveluntarjoaja mahdollistaa yhteyden Internetiin. Liityntäverkon 

palveluntarjoajat liittävät asiakkaansa verkkoon kupari-, langatonta- tai kuitutekniikkaa 

hyödyntäen. Palveluntarjoajat myös jakavat palvelin tilaa, jotta esimerkiksi yrityksen 

verkkosivuille pääsy olisi mahdollista ja sivut toimisivat nopeasti. Siirtoverkkojen 

palveluntarjoajat mahdollistavat sen, että liityntäverkkojen palveluntarjoajien verkoissa 
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olevat asiakkaat voivat olla yhteydessä toisiinsa ja tätä kautta mihin tahansa Internetissä. 

Heidän yhteydensä ovat usein huomattavasti nopeampia ja tehokkaampia, koska tietoa 

siirtyy valtavat määrät joka päivä. (AfterDawn Oy 2011.) 

Asiakas voi valita oman liityntäverkon palveluntarjoajansa usein monista vaihtoehdoista. 

Näiden välillä on usein suuria hinta- ja nopeuseroja, joten asiakkaan kannattaa olla 

tarkkana. Useat palveluntarjoajat myös tarjoavat paljon ylimääräistä, jos heidän 

asiakkaakseen liitytään. (Wikipedia 2010b.) 

 

 

KUVIO 7. Liityntäverkkojen ja siirtoverkkojen hierarkia 
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2.1.3  NAT –munnos 

 

NAT eli osoitteenmuunnos on tekniikka, jota käytetään siihen, että lähiverkon sisäinen IP –

osoite muutetaan julkiseksi. Tämä mahdollistaa Internet –verkon käytön. Kaikki yhteydet, 

joille on annettu lupa, menevät NAT –muunnoksen omaavan reitittimen läpi ja saavat 

julkisen IP –osoitteen. Kaikki laitteet näyttävät siis ulospäin omaavan saman IP –osoitteen, 

mutta kun yhteyttä muodostetaan lähiverkon puolelta Internetiin NAT huolehtii siitä, että 

yhteys saa reitittimeltä julkisen IP -osoitteen. 

Tämä hoidetaan erityisellä porttiohjaustekniikalla, jossa jokainen yhteys saa oman 

porttinumeronsa. Esimerkiksi jos reitittimen IP –osoite on 145.97.39.155 siihen liitetään 

esimerkiksi porttinumero 1025. Toinen laite saattaisi saada esimerkiksi portin numero 

1026. Tämä mahdollistaa sen, että tieto osataan siirtää oikeaan laitteeseen NAT reitittimen 

lähiverkon puolella, kun yhteys tulee ulkoverkon puolelta. (Iptables Tutorial 1.1.19.) 

NAT tarjoaa suuren tietoturva hyödyn Internetissä, koska laitteet eivät ole, ulkoverkosta 

reitittimen läpi lähiverkkoon, suoraan saavutettavissa. Jos halutaan, että laite,  esimerkiksi 

palvelin, olisi ulkoapäin saavutettavissa, voidaan NAT –reitittimestä laittaa erityinen 

porttiohjaustoiminto päälle. Silloin reititin osaa ohjata yhteyden ulkoapäin oikeaan 

lähiverkon laitteeseen. NAT-palvelun suurin hyöty on, että palvelu voidaan tarjota IPv4-

osoitteella ja  lähiverkon tietokoneet tarvitsevat vain yhden julkisen IPv4-osoitteen. Lisäksi 

tulee vielä parannusta tietoturvaan. (AfterDawn Oy 2011.) 

 

 2.2  TCP –protokolla 

 

TCP –protokolla on kuljetustason protokolla, joka mahdollistaa tiedon siirron kahden 

laitteen välillä, joiden ohjelmistot tai siirrettävän datan luonne vaativat, että kaikki tieto 

tulee perille. Tiedonsiirto tapahtuu kolmessa vaiheessa ja siinä käytetään vuonvalvonta- ja 

ruuhkanhallintamekanismeja. Tieto siirretään segmenteissä, eli palasina, jotka 

vastaanottopäässä järjestellään oikeaan järjestykseen. Myös segmentin uudelleenlähetys 

suoritetaan, jos paketti ei saavu perille. (Harju P. & Lågland T. 2003.) 
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TCP –paketti ei enään itsessään sisällä IP –osoitetta vaan se on alempien protokollien 

sisältöä. Tiedon oikea käyttö määritellään vastaanotto- ja lähetyspään porttinumeron 

perusteella. Suurin osa Internetissä tapahtuvasta tiedonsiirrosta perustuu TCP –protokollan 

toimintaan. (Rintala M. 2001.) 

 

                        

2.2.1  TCP –yhteyden hallinta 

 

Kolmitiekättely on menetelmä, jota käytetään yhteyden muodostukseen. Se perustuu 

siihen, että asiakas lähettää ensin SYN –paketin palvelinkoneen TCP –protokollan 

käsiteltäväksi. Tämä paketti sisältää myös ISN numeron, joka arvotaan asiakaspäätteessä. 

Normaalitilanteissa palvelinkone vastaisi tähän SYN/ACK –paketilla, joka tarkoittaa sitä, 

että palvelin hyväksyy yhteyden. SYN/ACK –paketin arvoksi tulee asiakkaan arvottu ISN 

numero + 1 ja vastaanottopäästä lähetetään myös uusi arvottu ISN numero. Tämän jälkeen 

asiakaskone vastaa tähän ACK –paketilla, jonka arvo on SYN/ACK –paketin arvo + 1, 

jolloin tiedonsiirto voi alkaa. SYN –paketti pidetään tämän jälkeen arvossa 0 ja ISN 

numeroa ei enään lähetetä. Tämä sen takia, ettei yhteyttä voisi enään kaapata asettamalla 

SYN –paketin arvoksi toisen yhteyden sen hetkistä ACK –paketin arvoa. (Iptables Tutorial 

1.1.19. 2005)  

 

 

                         KUVIO 8. TCP-yhteyden muodostus. 

 

Tämän jälkeen ACK komennosta tulee pakettien sekvenssinumero. Tiedonsiirron 

luotettava ja virhevapaa toiminta on varmistettu monin eri keinoin. Yksi keinoista on 

pakettien numerointi. Nämä numeroidaan muodostetun yhteyden mukaan, jolla estetään se 
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etteivät verkossa liikkuvat paketit mene väärille vastaanottajille, eikä yhteyttä voisi 

kaapata. Pakettien sekvenssinumeroa myös kasvatetaan jokaisella vastaanottokerralla, jotta 

tiedetään onko paketti tullut perille. Jos paketin kuittausta ei tietyn ajan sisällä vastaanoteta 

paketti lähetetään uudelleen. (Iptables Tutorial 1.1.19.) 

Vuonvalvontamekanismilla varmistetaan tiedon maksimaalinen siirtonopeus vastaanottajan 

ja lähettäjän välillä. Sitä säädellään dynaamisesti, koska tiedonsiirtoyhteyden laatu voi 

vaihdella huomattavasti siirron aikana. Menetelmä perustuu niin kutsuttuun liukuvaan 

ikkunaan. (Rintala M. 2001.) 

Liukuvan ikkunan periaate on se, että tietoa voidaan lähettää aina tietty määrä ennen 

seuraavan kuittauksen odottamista. Joka kerralla, kun kuittaus vastaanotetaan ja kaikki 

tieto on siirtynyt onnistuneesta niin ikkunan koko kasvaa. Vastaavasti, jos kuittausta ei 

vastaanoteta sovitulla sekvenssivälillä, ikkunan koko pienenee ja lähettäjä jatkaa sen 

paketin siirtoa, mistä kuittausta ei tullut, niin kauan että se kuitataan. Ikkunan koko on 

suoraan verrannollinen lähetettävän datan määrään.  

Yhteyden päättäminen hoidetaan kolmitiekättelyllä tai nelitiekättelyllä. Molemmat samassa 

yhteydessä olevat laitteet, katkaisevat yhteyden erikseen. Tämä sen takia jotta tiedettäisiin 

aina onko yhteys katkaistu tarkoituksella vai onko tullut ongelmia. Nelitiekättely –

menetelmää yhteyden katkaisemiseen käytetään esimerkiksi silloin, kun tiedonsiirto tulee 

valmiiksi. Siinä molemmat lähettävät FIN –paketit ja kuittaavat ne ACK –paketeilla ja 

yhteys katkaistaan. Kolmitiekättely –menetelmää käytetään esimerkiksi silloin, kun 

katkaistaan verkosta tapahtuva lataus. Siinä lataaja lähettää FIN –paketin, johon serveri 

vastaa FIN/ACK –paketilla. Yhteys voidaan myös katkaista heti jommankumman toimesta. 

Siinä lähetetään RESET –paketti suoraan vastaanottajalle ja vastausta ei odotella. 

(Connolly D. 2004.) 

 

2.2.2  TCP –portit 

 

TCP –paketin käsiteteltyään, laitteen täytyy tietää mihin yhteyteen paketissa olevaa dataa 

käytetään. Tämä hoidetaan TCP –pakettien sisältämän porttitiedon avulla. Kaikenkaikkiaan 

mahdollisia portteja on olemassa 65,535. Aina, kun laite lähettää tietoa verkon kautta sen 
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lähettämä paketti sisältää informaatiota siitä mihin IP –osoitteeseen ja mihin porttiin tieto 

lähetetään. Vastaanottopäässä tieto yleensä vastaanotetaan sattumanvaraiseen porttiin, 

vaikka se lähetetäänkin tiettyyn porttiin. (Rintala M. 2001. TCP/IP-protokollat.) 

Palvelimella, jossa on verkkosivusto, on myös ohjelmisto, joka kommunikoi portin numero 

80 kanssa ja sallii yhteydet kyseiseen porttiin. Portti on HTTP –portti, jota käytetään 

verkkosivustojen tiedonsiirtoon. Selaimet myös osaavat käyttää oletuksena tätä porttia, kun 

otetaan yhteys verkkosivustoihin. Tiedon siirryttyä yhteys sammutetaan. (Bleeping 

Computer LLC. 2011.) 

 

2.3  HTTP –protokolla 

 

HTTP –protokolla on verkkoprotokolla, joka on yleisesti käytössä kaikilla palvelimilla, 

joissa on www- sivut. Tämän avulla saadaan siirrettyä tietoa maailmanlaajuisessa verkossa 

hyvin helposti. Se on yhteydetön, joten protokollan ei tarvitse tietää edellisiä komentoja, 

joita on käsitelty. Jokainen komento joka lähetään ja vastaanotetaan käsitellään itsenäisesti. 

(Connolly D. 2004.) 

 

2.3.1  Pyyntö/vastaus –periaate 

 

Laitteet Internetissä käyttävät HTTP –protokollaa keskustellaakseen keskenään, kun TCP –

yhteys on muodostettu. Kommunikointi asiakkaan, eli selaimen ja palvelimen, eli laitteen 

jossa sivustot sijaitsevat, perustuvat tähän protokollaan. Toiminta niiden välillä tapahtuu 

pyyntö/vastaus –periaatteella. Jokainen asiakas-palvelin vuorovaikutus, niin pyyntö, kuin 

vastauskin perustuu kolmeen osaan:  

- pyyntö- tai vastaus rivi 

- otsikkotiedot 

- dataosa 
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Asiakas ottaa yhteyden palvelimen porttiin 80 ja lähettää pyynnön. Pyyntörivi sisältää 

pyyntötyypin, tiedoston sijainnin, joka halutaan sekä versionumeron.  

 

KUVIO 9. Esimerkki GET –lauseesta. 

 

Ylläoleva komento  pyytää tiedostoa mypage.html käyttäen GET –pyyntöä. HTTP –versio 

on 1.1. Sen jälkeen tulee otsikkotiedot, jotka sisältävät asiakkaan selaimen 

kokoonpanotietoja, sekä selaimen katseluasetuksia. Otsikkotiedojen rivit, jotka 

palvelimelle lähetetään sisältävät tiettyjä tietoja asiakkaan selaimesta. (Connolly D. 2004.) 

 

 KUVIO 10. Esimerkki otsikkotiedoista. 

 

ACCEPT rivi kuvaa sitä, mitä tiedostoja selain pystyy näyttämään. Tässä tapauksessa 

mitään ei ole estetty. Tietenkään selain ei niitä silti välttämättä pysty näyttämään. Seuraava 

rivi ilmoittaa suositellun kielen. Eli jos sivusto on tehty usealla eri kielelle palvelin osaa 

palauttaa juuri sen kielisen version sivuista mikä on käyttäjälle oletetusti paras.  REFERER 

rivi osoittaa sen, mistä sivulle on tultu. Tämä on puhtaasti tehty sitä silmällä pitäen, että 

nykyään Internet sivustojen mainokset ovat bisnestä ja niistä saa rahat usein se kenen 

sivuilla mainoksia klikataan, sekä muutenkin tilastointia varten. Tämä rivi on nykyään 

tosin usein selaimissa estetty. USER_AGENT rivi kertoo mitä selainta käytetään ja mitä 

versiota siitä. (Connolly D. 2004.) 

Seuraavaksi lähetetään pyynnön dataosa, jos sitä on. Se sisältää tietoa siitä, mitä asiakas on 

lähettänyt POST –metodin kautta. POST –metodia käytetään usein silloin, kun esimerkiksi 

lähetetään lomaketietoja sivuistoilla. Se tarkoittaa sitä, että lomakkeen tiedot koodataan 

URL muotoon selaimessa ja lähetetään palvelimelle. (Connolly D. 2004.)  
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Näiden kolmen vaiheen jälkeen itse palvelin vastaa pyyntöihin. Ensimmäisenä se vastaa 

onnistuiko yhteyden muodostus.  

 

KUVIO 11. Esimerkki palvelimen ensimmäisestä vastauksesta 

 

Tässä vastauksessa palvelin kertoo, että sillä on käytössään HTTP versio 1.1 ja koodi 200 

on merkki siitä, että yhteys onnistui. Lopussa oleva OK on vain selvennys koodista. Koodi 

kertoo aina suoraan, jos jotain virheitä siirrossa tapahtuu ja mikä virheen syynä on ollut. 

Tämän jälkeen, jos yhteyden muodostus onnistui palvelin lähettää omat otsikkotietonsa. 

(Connolly D. 2004.) 

 

KUVIO 11. Esimerkki palvelimen lähettämistä otsikkotiedoista. 

 

Tämä sisältää päivämäärän, palvelinohjelmiston tyypin ja version, viimeisen 

muokkauspäivän, tiedoston tyypin sekä koon. Tämän perässä tulee itse dataosa, joka 

sisältää sivuston koodin ja jonka selain kääntää näytettäväksi omassa ikkunassaan. 

(Connolly D. 2004.) 

 

2.3.2  Pyyntö –metodit 

 

Yleisin HTTP –pyyntö on GET –metodi. Sen avulla pyydetään tietoa palvelimelta, jossa 

verkkosivut sijaitsevat. Siinä pyydetyt parametrit liitetään URL –osoitteen osoitekenttään. 

Esimerkiksi, jos parametrin nimi arvo olisi Heidi, URL osoitteen perään liitetään arvo 

nimi=Heidi.  
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POST –metodia käytetään silloin, kun halutaan lähettää tietoa serverille. Nämä ovat 

piilotettuja, joten ne eivät näy URL –osoitteessa. Näitä käytetään yleisesti HTML –

lomakkeissa, kun lähetetään esimerkiksi käyttäjätietoja tai haluttuja hakuehtoja. Ensin 

tulee parametri, sen jälkeen parametrin arvo. Useampi arvoja lähetettäessä parametrit 

erotetaan & -merkillä. Esimerkiksi Nimi=Heidi&Ika=25&Kotimaa=Suomi. 

HEAD –metodilla saadaan tietoa itse sivujen formaatista, ei itse sivuista. Tämän kautta 

saadaan tietoon, mitä sivut tulevat sisältämään, eli minkä tyyppistä tietoa niille on 

sijoitettu. Esimerkiksi, jos sivuilla on videota, kuvia tai muuta erityislaatuista dataa, se 

saadaan selville tämän metodin kautta. Myös se selviää HEAD –metodin kautta, että 

ovatko sivut saatavilla, ovatko ne toimivat ja milloin viimeksi niitä on muokattu. Siirretty 

tietomäärä on hyvin pieni, josta nämä kaikki saadaan selville. (Connolly D. 2004.) 

TRACE –metodilla saadaan selville, mitä palvelin vastaa, kun sinne lähetään pyyntöjä. 

Tätä käytetään yleensä testeihin ja virheentarkistus tarkoituksiin.  (Connolly D. 2004.) 

DELETE –metodilla poistetaan resursseja halutusta URL –osoitteesta. Esimerkiksi, jos on 

ladattu omia kuvia palvelimelle, tätä metodia hyödyntäen ne saadaan poistettua. Tämä 

saadaan tosin estettyä palvelimen puolelta ja käyttäjä ei saa välttämättä koskaan tietää 

ovatko tiedot oikeasti poistuneet. (Connolly D. 2004.) 

OPTIONS –metodi palauttaa tiedot siitä, että mitä metodeja palvelimen tietty URL –osoite  

tukee. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan antaa joihinkin palvelimen resursseihin eri 

metodi –luvat esimerkiksi käyttäjäkohtaisesti. (Connolly D. 2004.) 

PUT –metodilla voidaan siirtää tietoa, esimerkiksi kuvia tai videota palvelimelle. Tämä 

metodi pitää erikseen hyväksyä palvelimella. Käytetty toiminto on myös melko riskialtis, 

joten sitä kannattaa käyttää vain, jos muita tiedonsiirtotapoja ei ole saatavilla. (Connolly D. 

2004.) 

CONNECT –metodia käytetään sillon, kun halutaan ottaa yhteys palvelimeen tai 

palvelimen resursseihin, jotka ovat paremmin suojattuja. Siinä muodostetaan yhteys 

palvelimeen, joka välittää tiedot siitä eteenpäin varsinaiselle oikealle palvelimelle, jossa  

halutut resurssit ovat. (Connolly D. 2004.) 
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2.4  Www- palvelin 

 

Www –palvelimella tarkoitetaan laitteistoa ja ohjelmistoa, joissa www –sivut sijaitsevat. 

Jokaiselle palvelimelle annetaan oma IP –osoitteensa johon muut koneet voivat halutessaan 

ottaa yhteyden. Usein nämä IP –osoitteet muutetaan helpommin muistettavaan muotoon, 

kuten www.cou.fi, jotta ei tarvitsisi muistaa pitkää numerosarjaa. Monet vuokraavat www 

–palvelin tilaa, johon omat sivut voidaan siirtää ja saada näin kaikkien ulottuville.  

Yhteyttä muodostettaessa palvelimelle, se ohjataan monien reittien kautta, riippuen siitä 

mistä yhteys muodostetaan. Onnistuneen palvelin yhteyden jälkeen, palvelin lähettää www 

–sivut yhteyden toiseen päähän. Asiakkaan selain tällöin kääntää HTML –koodin 

paremmin ymmärretävään muotoon. Tämän jälkeen sivut tulevat näkyviin asiakkaan 

selaimeen graafisena, jossa hän voi vapaasti niitä selailla.  

Valitut ohjelmistot ja laitteistot kannattaa myös miettiä tarkkaan, jos haluaa pyörittää omaa 

palvelintaan. Tämä on suoraan sidonnainen siihen, kuinka paljon sivuille odotetaan 

käyttäjiä. Suuren käyttäjämäärän ja verkkoliikenteen aikana palvelinkone saattaa alkaa 

toimimaan hyvin hitaasti, joka on käyttäjien kannalta hyvin huono asia. Myös palvelimen 

tietoturva on otettava huomioon. (wiseGEEK 2011.) 

Usein suositellaankin, että palvelintila vuokrataan niitä tarjoavilta tahoilta. 

Palveluntarjoajaa valitessa kannattaa kuitenkin pysyä tarkkana, koska niitä on hyvin 

monen tasoisia ja –hintaisia. (wiseGEEK 2011.) 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3  VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU 

 

 

Www- sivuja suunniteltaessa pitäisi pitää mielessä aina ennenkaikkea itse käyttäjä. 

Vaikeaselkoiset tai vaikeasti käytettävät sivustot usein jäävät käyttäjämäärältään hyvin 

pieniksi. Siksi sivustojen käyttöliittymä ja graafiset elementit kannattaaa suunnitella hyvin. 

Verkossa on lukemattomia sivuja, joissa itse asia on hyvin mielenkiintoista monille 

ihmisille, mutta itse sivustojen toteutus on sen verran huonosti tehty, ettei sivustoja 

juurikaan käytetä. (Scott W. Ambler. 2010.) 

Sivustojen helppo päivitettävyys on myös otettava huomioon, koska harvoin sivustoista 

halutaan staattisia, joiden sisältö pysyy koko ajan samana. Käyttäjäkunnan huomioiminen 

on myös osa suunnitteluprosessia. (Nettistudio 2009.)  

  

3.1  Käyttöliittymä 

 

Www –sivujen käyttö on usein vapaaehtoista, joten käyttöliittymän suunnittelu on sen 

tärkeimpiä vaiheita. Käyttöliittymää suunniteltaessa kannattaa muistaa, että mitä 

yksinkertaisempi, sitä parempi. Tämä saadaan aikaan sillä, että ei käytetä mitään uusia 

graafisia ja liian tavallisuudesta poikkeavia ratkaisuja käyttäjän toimintoja suunniteltaessa. 

Jos kuitenkin halutaan uusia innovatiivisia ratkaisuja on niitä syytä testata ensin niin 

käyttäjillä, kuin asiantuntijoillakin, ennenkuin sivustoja laitetaan yleiseen käyttöön. 

Sivustot pitää myös toimia johdonmukaisesti, eli sivustolla oleva toiminto tekee sitä, mitä 

käyttäjä olettaakin ja samantapaiset elementit käyttäytyvät samalla tavalla. Jos sivustot 

vaativat käyttäjältä jotain erityistä tietämystä, miten sivustoja tulisi käyttää on sinne hyvä 

lisätä ohjeet tähän tarkoitukseen. Tässäkin tosin pitää muistaa, että vaikka ohjeet lisäisikin, 

niistä ei saa tehdä liian monimutkaisia. (Scott W. Ambler. 2010.) 

Sivustoilla navigoidessa on myös syytä säilyttää tietynlainen johdonmukaisuus. Jos osiosta 

toiseen siirtyminen on tehty liian monimutkaiseksi, käyttäjä luovuttaa hyvin pian. Sivustot 
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täytyy suunnitella niin, että kun käyttäjä on suorittanut jonkun toiminnon, seuraava 

näkymä on juuri se mitä hän odottaakin. Eli käyttäjän ei tarvitsi palata edestakaisin 

näkymästä toiseen. (Irmeli Sinkkonen 2004.)  

Elementtien tarkoitus ja toiminnot pitää myös selittää käyttäjälle mahdollisimman tarkasti. 

Esimerkiksi, jos sivustolla on tekstikenttä, johon kirjoitetaan haluttu salasana, täytyy sen 

vieressä lukea, mitkä ovat minimivaatimukset salasanalle, koska usein niissä vaaditaan  

kahdeksan merkin pituutta ja yksi numero. Jos käyttäjälle ei tätä sanota, hän turhautuu  

hyvin nopeasti. (Nettistudio 2009.) 

Kenttiä ollessa useampia, joihin tietoja syötetään on myös syytä suunnitella niin, että ne 

ovat allekkain ja tekstien alkupää tulee pystysuunnassa samaan kohtaan. Tällä taataan se, 

ettei käyttäjä vahingossa jätä välistä jotain oleellista tietoa, jonka kuitenkin haluaisi siellä 

olevan. Myös samaan asiayhteyteen kuuluvat kentät ja elementit olisi syytä jollain tavalla 

yhdistää, esimerkiksi värein tai lähekkäin laittamalla. (Scott W. Ambler. 2010.) 

Käyttäjäkunnan huomioiminen on myös erityisen tärkeää käyttöliittymää suunniteltaessa. 

Jos sivustot on suunnattu esimerkiksi lapsille, käyttöliittymän täytyy olla visuaalisesti 

lapsia miellyttävä ja erityisen helppokäyttöinen.   

 

3.1.1  Käytettävyystestit 

 

Käyttöliittymän käytettävyyttä ei voi ratkaista millään muulla tavoin, kuin testaamalla. 

Sivustoja onkin aina syytä testata muilla käyttäjillä ja asiantuntijoilla ennen sen laittamista 

julkiseen jakeluun. Tämä sen takia, koska melkein poikkeuksetta sivustoista löytyy aina 

jotain korjattavaa tai lisättävää, joita itse sivustojen tekijä ei välttämättä ymmärrä, koska 

hän sivustoja testatessaan tietää tarkkaan kuinka ne toimivat. Näiden testien avulla taataan 

käyttöliittymän joustavuus, helppokäyttöisyys ja miellyttävyys, sekä säästetään paljon 

resursseja ja aikaa, koska sivustojen tultua julkiseen jakeluun niiden muokkaaminen on 

usein vaikeampaa. 

Käytettävyystestejä olisi myös syytä suorittaa läpi koko toteutusprosessin, jotta vältytään 

turhalta työltä jälkeenpäin, jos havaitaan, että lisätty ominaisuus on huonosti toteutettu ja 

sen varaan on rakennettu jo suurempi kokonaisuus. Testihenkilöiden määrä ja itse henkilöt 
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ovat tietenkin suoraan sidonnainnaisia itse sivujen käyttötarkoitukseen ja 

toiminnallisuuteen.  

 

KUVIO 12. Testausprosessi 

 

Kun testejä suoritetaan ja löydetään korjattavia ongelmia, pitää testit suorittaa vielä 

uudestaan, jotta saadaan selville oliko käytetty ratkaisu hyvä vaihtoehto. Tätä kutsutaan 

iteratiiviseksi testausmenetelmäksi. Ensin otetaan huomioon vaatimukset, sitten 

suunnitellaan, sen jälkeen toteutus. Tämän prosessin jälkeen testataan ja jos havaitaan, että 

toteutus on ollut huono, kerätään aineistoa huonosti havaituista ominaisuuksista ja 

korjataan ne ja taas testataan. (Irmeli Sinkkonen 2004.) 

 

3.2  Visuaalisuus 

 

Sivustojen visuaalista ilmettä suunniteltaessa on tärkein asia on se, että sivustot olisivat 

selkeät. Siksi täytyy välttää turhia graafisia elementtejä, jotka eivät ole sivuston käytön 

kannalta oleellisia. Tietenkään liikaan yksinkertaisuuteen ei kannata taipua. Usein sivustoja 

toteutettaessa niistä tehdään liian graafisia, jolloin niiden käytettävyys vaikeutuu. Liika 

graafisuus aiheuttaa sen, että oikeaa haluttua tietoa tai toimintoa ei löydetä, jolloin käyttäjä 
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turhautuu. Sivustot myös toimivat huomattavasti hitaammin, jos se joutuu koko ajan 

lataamaan liikaa monimutkaisia graafisia elementtejä. (Hanna Korhonen 2003.) 

Siksi on ensisijaisen tärkeää panostaa graafista ilmettä suunnitellessa itse sivujen sisältöön, 

ei ylimääräisiin somistuksiin. Esimerkiksi tämän otin huomioon karttapalvelusivustojakin 

luodessa ja pyrein pitämään sivustot graafisesti mahdollisimman yksinkertaisina jättäen 

kaiken sellaisen pois joka ei tue kokonaisuutta. 

Värimaailma sivustoilla on myös hyvin tärkeää. Liian moniväriset sivut karkottavat 

käyttäjät samantien. Hyvä keino on käyttää yhtä väriätyyppiä, joista käyttää vain eri 

sävyjä. Tällä taataan silmälle miellyttävä kokonaisuus.  

 

KUVIO 13. Esimerkki huonosta visuaalisesta toteutuksesta sivustolla. 

 

KUVIO 14. Esimerkki hyvästä visuaalisesta toteutuksesta sivustolla. 
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Yllä olevista kahdesta esimerkistä näkee hyvin, kuinka suuri merkistys visuaalisella 

toteutuksella sivustoilla on. Useat varmasti poistuisivat tältä huonommalta sivulta heti sen 

avattuaan. Tämä johtuu liian sekavasta kuviosta taustalla, jota toistetaan liikaa, sekä 

kahden vastavärin käytöstä. 

Myöhempi esimerkki taas antaa rauhallisen ja miellyttävän kuvan sivuista heti sen 

avauduttua. Bannereissa olevat kuvat ja tekstit ovat hyvä keino herättää mielenkiintoa ja 

sen kautta sivustojen vierailija saa heti tietoonsa mistä sivuilla on kyse. Sivustoilla on 

myös käytetty hyvää menetelmää, jossa linkit ovat yläosassa joten sivujen osioista toiselle 

siirtyminen on helppoa ja nopeaa. Värit sivuilla on myös pidetty yhden värin eri sävyissä, 

joten ne eivät ole liian raskaan näköiset. 

 

3.2.1  Yhtenäinen ilme 

 

Sivustoista on syytä tehdä aina visuaaliselta ilmeeltään yhtenäiset. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kaikilla sivustojen sivuilla on käytetty samaa sivupohjaa. Tällä taataan se, että käyttäjä 

tietää linkkejä painaessaan, että hän on vielä kyseisillä sivuilla ja sivustot myös 

miellyttävät silmää tätä kautta.  

Myös tämä toteutettu visuaalinen ilme on hyvä olla organisaation muuhunkin visuaaliseen 

materiaaliin sopiva. Tätä varten organisaatioille suunnitellaankin usein aivan oma 

visuaalinen tyylinsä, jota on suositeltavaa noudattaa kaikissa graafisia elementtejä 

sisältävissä materiaaleissa. (Hanna Korhonen 2003.) 

 

3.3  Päivitettävyys 

 

Verkkosivustoilla on melkein aina elementtejä joiden sisältö vaihtuu jatkuvasti, kuten  

artikkelit, linkit, käyttäjien rekisteröiminen, tietokannat, joista tiedot haetaan tai 

esimerkiksi keskustelufoorumit. Näitä osioita suunniteltaessa on syytä muistaa, että uusien 

tietojen lisääminen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista, jotta sivujen ylläpito olisi 

helppoa. Jos joka kerta, kun sivuja halutaan muokata, pitäisi käydä itse HTML –koodiin 

käsiksi se olisi merkki huonosta suunnittelusta. (Nettistudio 2009.) 
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Usein sivustoille suunnitellaankin erityinen valvoja osio, jossa sivuistoilla näkyviä ja 

käsiteltyjä tietoja voidaan muokata vaivattomasti. Tähän osioon ei päästetä 

normaalikäyttäjää, vaan he voivat vain nähdä muokattua tietoa. Jos käyttäjän pitää saada 

luotua uutta tietoa, kuten esimerkiksi keskustelufoorumeilla tai pystyä lisäämään 

kuvagalleriaan kuvia, olisi hyvä, että käyttäjiltä vaadittaisiin käyttäjätunnukset , jotta 

käyttäjät jotka mahdollisesti yrittävät pilata järjestelmän, voitaisiin helposti evätä pääsy 

sinne.  

 

3.3.1  Tekninen päivitettävyys 

 

Yksi päivitettävyyden osa-alue on myös se, että sivuja voitaisiin parantaa tai lisätä sivuille 

uutta materiaalia myöhemmin. Tämän prosessin tosin voi suorittaa vain henkilö, joka osaa 

sivuja luoda. Esimerkiksi jos sivuille halutaan täysin uusia osioita tai parannella jo 

olemassa olevia toimintoja. Sivuille olisi myös hyvä lisätä tieto siitä, milloin niitä on 

viimeksi päivitetty, jotta käyttäjä tietää sivuille palatessaan heti, että niitä on muutettu. 

(Nettistudio 2009.) 

Aika ajoin saatetaan joutua myös päivittämään itse palvelinta, jossa sivut sijaitsevat, 

esimerkiksi silloin, jos käyttäjämäärä kasvaa ja palvelinkone ei enään kykene tarpeeksi 

tehokkaasti tätä käyttäjämäärää palvelemaan. Tämä ilmenee sivujen latautumisen 

hidastumisena ja käyttökatkoksina.  
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4  KÄYTETYT MENETELMÄT 

 

 

Verkkosivuja toteutettaessa käytetään erilaisia sivunkuvauskieliä ja vaihtoehtoisesti lisäksi 

ohjelmointikieliä ja kyselykieliä. Sivunkuvauskielet kertovat sen, miten elementit 

sijaitsevat sivustolla, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit ja taulukot. Sivunkuvauskielien 

avulla sivuille ei juuri toimintoja voi tehdä paitsi linkkejä ja lomakkeita.  

Ohjelmointikielien avulla sivuille voidaan luoda dynaamista sisältöä, joka tarkoittaa sitä, 

että sivustojen näyttämä informaatio vaihtuu käyttäjän sielä toimintoja suoritettaessaan. 

Nykyään melkein jokaisella sivustolla onkin käytetty jotain ohjelmointikieltä. 

Kyselykielien avulla sivuilla voidaan suorittaa hakuja, muutoksia ja lisäyksiä taustalle 

luotuihin relaatiotietokantoihin. 

 

4.1  HTML 

 

HTML on tietokonekieli, jonka avulla verkkosivuja luodaan. Se ei ole kuitenkaan 

ohjelmointikieli, koska sen avulla saadaan vain sivut näyttämään siltä miltä tekijä niiden 

vaatii näyttävän, sijoittamalla elementit haluttuihin paikkoihin, halutulla tavalla. Selain 

kääntää sitten sivustot ihmiselle paremmin ymmärrettävään katsottavaan tai kuunneltavaan 

muotoon. (Ross Shannon 2011.) 

HTML –kieltä päivitetään jatkuvasti. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää testata sivut kaikilla 

yleisimmillä selaimilla, kun niitä luodaan. Sivustot kun saattavat näyttää hyvinkin 

erilaisilta eri selaimilla, koska selaimia suunniteltaessa ei välttämättä ole otettu huomioon 

kaikkia HTML –ominaisuuksia.  

HTML –kieli on myös laittesto- ja käyttöjärjestelmä riippumaton, eli sen pitäisi toimia 

kaikkialla, joilla verkkosivuja voidaan selailla. Ulkoasu ei välttämättä ole kuitenkaan 

samanlainen jokaisessa laitteessa ja käyttöjärjestelmässä.   
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4.1.1  Rakenne 

 

HTML –kieli perustuu erityisten tagien käyttöön. Tämä tarkoittaa, että elementin alkuun 

kirjoitetaan ensin aloitustagi ja loppuun lopetustagi. Lopetustagia ei tosin aina tarvitse. 

Näiden tagien avulla kerrotaan selaimelle, miten www-dokumentin eri osia tulisi käsitellä 

ja miten ne näytetään käyttäjälle. Tagit itsessään eivät näy, kun sivuja selaillaan, mutta 

niiden vaikutus näkyy. Jokaisella tagilla on oma tehtävänsä ja vaikutuksensa. (Ross 

Shannon 2011.) 

Nykyään verkkosivuilla käytetään HTML –kielen tukena esittämään sisältöä, erityisiä CSS 

–tyylitiedostoja, jotka sisältävät määrittelyjä HTML –kielellä esitettyihin tageihin. Eli CSS 

–tiedostojen avulla voit luoda omia HTML –tageja, joille voit antaa tarkat määrittelyt siitä, 

miten elementit käyttäytyvät niiden sisällä. Voit tosin tehdä kaiken pelkkien HTML –

tiedostojenkin avulla, jonka voisit tehdä CSS –tiedostoja käyttämällä, mutta ne helpottavat 

sivustojen luontia huomattavasti. 

 

4.1.2  Koodaus 

 

Sivustoja voidaan luoda suoraan HTML –koodia kirjoittamalla tai erityisillä WYSIWYG –

editoreilla, joissa on visuaalinen käyttöliittymä sivustojen luomiseen. Näillä editoreilla 

luodut sivustot kuitenkin usein näyttävät eri selaimissa erilaisilta, joten HTML –tietämystä 

tarvitaan näissäkin hyvin usein. Voit kuitenkin luoda täysin samanlaisia sivustoja, jopa 

tekstieditoria käyttämällä, jolloin saadaan suurempi varmuus siitä, että sivustoista tulee 

sellaiset, kuin niistä on tarkoitus tulla. (Tatu Jaakkola 2005.) 

HTML –kieltä pidetään yleisesti melko helppona tietokonekielenä oppia ja siihen on 

olemassa runsaasti niin kirjallista- kuin verkkomateriaaliakin. (Ross Shannon 2011.) 
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4.1.2.1  Perussivun pohja 

 

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Palkin otsikko</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

Sivulla näkyvä teksti ja muut objektit  

</BODY>  

</HTML> 

HTML tagi kertoo sen, että sivut ovat HTML –kielellä kirjoitetut sivustot. HEAD tagi taas 

sisältää informaatiota siitä, mikä on sivustojen otsikko (TITLE), joka näkyy selaimen 

yläosassa. HEAD -tagi voi sisältää myös hakukoneiden käyttämää META –tietoa, eli millä 

hakusanoilla sivustot löytyvät niiden sisältämän näkyvän tiedon lisäksi hakukoneilla.  

Usein HEAD –tagiin sisällytetään myös tyylitietoja tai Javascript koodien määrittelyjä tai 

itse näiden tiedostojen sijainnit, jos itse määrittelyt eivät ole HTML –dokumentissa 

itsessään.  

BODY –tagin sisällä oleva tieto on itse sivuilla olevaa näkyvää osaa. Se voi sisältää 

tekstiä, kuvia, taulukoita videota, kaikkea minkä itse käyttäjä näkee sivuille tullessaan. 

 

4.1.2.2  Peruskomennot 

 

<BR> Rivittää tekstin. Tämän avulla voidaan myös luoda tyhjiä rivejä. 

<P> Tekstin kappaleenvaihto.  
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<Hx></Hx>   Tekee tekstistä otsikon, eli suuremman, kuin itse leipätekstistä. 

  x:n tilalle sijoitetaan jokin numero väliltä 1-6. Numeron suuruus 

  määrittelee koon käänteisesti. 

<B></B>                       Lihavointi 

<I></I>   Kursivointi 

<U></U>   Alleviivaus 

<TT></TT>    Konekirjoitustyyli 

<HR></HR>   Vaakaviiva tekstin päälle 

<CENTER></CENTER> Tekstin keskitys 

 

4.1.2.3  Listat 

 

 

 



24 
 

 

 

4.1.2.4  Taulukot 

 

Taulukot ovat hyvä keino saada lueteltuun tietoon selkeyttä, jos tietoa on paljon. 
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4.1.2.5  Ulkoisten elementtien lisääminen 

 

Kuvan lisääminen: 

<IMG SRC=”kuva.gif”>  

<IMG SRC=”kuva.gif ALING=TOP|MIDDLE|BOTTOM|RIGHT|LEFT>  

RIGHT kuva tekstin oikealla puolella, teksti rivittyy kuvan viereen  

LEFT kuva tekstin vasemmalla puolella, teksti rivittyy kuvan viereen. 

Yleensä kuvat sivuilla kannattaa laittaa GIF- tai JPG –muotoon, koska nämä formaatit ovat 

kaikkein nopeimmin latautuvia. Kuvan laatu saattaa tosin heiketä, jos se muutetaan, jostain 

laadukkaammasta formaatista näihin. 

Linkin lisääminen: 

<A HREF=”http://www.kam.fi/kansainvalisyys/kvkartta/”>Selaimessa näkyvä 

linkkiteksti</A>  

(heittomerkkien ” ” väliin kirjoitetaan sen www-sivun osoite, jolle halutaan linkin 

menevän.) 

Linkit voivat olla sivun sisäisiä, eli samalla palvelimella toimivia sivuston eri sivuja tai 

linkkejä toisilla palvelimilla oleviin sivustoihin. 

 

4.2 XML 

 

XML on keino varastoida käsiteltyä tietoa verkkosivuilla myöhempää käyttöä varten. 

Esimerkiksi, jos haetaan tietokannasta tietoa se voidaan kirjoittaa XML –tiedostoon, jossa 

jokin toinen sivuilla oleva osio käsittelee sitä. Itse XML –tiedostolla ei siis ole mitään 

toimintoja. Tieto pitää aina ensin ohjelmallisesti kirjoittaa siihen ja sen jälkeen käsitellä 

halutulla tavalla ohjelmallisesti.  
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XML –tiedostossa kuvataan joitain elementtejä ja näiden ominaisuuksien määrittelyjä. 

Käyttännöllisen XML:stä tekee se, että se on yhteensopiva useimpien eri kielten kanssa, eli 

se tavallaan sovittaa eri osiot yhteen siirtäen tarvittavat elementit sovelluspohjasta toiseen. 

(Jouni Heikniemi 2001.) 

 

4.2.1 Toiminnallisuus 

 

 

KUVIO 15. Esimerkki XML tiedoston luonnista 

 

Yllä olevassa kuvassa PHP –funktio kirjoittaa XML –tiedostoon SQL –kyselykielen 

hakemat tulokset myöhempää käyttöä varten.  Jokainen PHP –funktion hakema rivi 

sijoitetaan omaan XML –kielen käyttämään elementtiinsä, jolle haetaan sen rivin solujen 

arvot määriteltyiksi ominaisuuksiksi. Lopuksi luotu tiedosto tallennetaan 

väliaikaistiedostoihin, jossa sitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. 
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KUVIO 16. Esimerkki XML –luennasta. 

 

Yllä olevassa kuvassa haetaan luotu tieto Javascript –funktion  avulla, edellä luodusta 

XML tiedostosta. Jokainen tiedostoon sijoitettu elementti sijoitetaan uudelleen omaan 

Javascript –taulukkoonsa, jotta tietoja voitaisiin käyttää jälleen uusiin tarkoituksiin. 

 

4.3  SQL –kyselykieli 

 

SQL on yleisimmin käytetty tietokantojen käsittelymenetelmä. Sitä käytetään tietokantojen 

luomiseen, muokkaamiseen, poistamiseen ja sieltä hakemiseen. Tietokantajärjestelmien 

käyttö on hyvin yleistä. (David Bolton 2011.)   

Tästä esimerkkinä voitaisiin pitää esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Nämä kaikki 

on sijoitettu tietokantoihin ja kun kirjaudutaan johonkin palveluun, jossa kyseinen 

tietokanta on käytössä, SQL kyselykieli tarkastaa onko tunnuksia olemassa. Jos kyseinen 

käyttäjänimi ja salasana yhdistelmä löytyy, palveluun pääsy hyväksytään. Päinvastoin, jos 

kyseistä yhdistelmää ei ole tietokannassa, palveluun pääsy evätään.  
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Aina, kun tietoa lisätään tietokantaan, sinne sijoitetaan jokaiselle riville oma, uniikki 

tunnuksensa, joka erottaa sen kaikista muista. Tämän avulla tietyn rivin, tietyn arvon 

muuttaminen tai hakeminen on mahdollista. 

Jokainen SQL tietokanta sijaitsee palvelimella, josta tiedot haetaan kyselyiden avulla. Eri 

SQL –palvelin varitaatioita on lukuisia, mutta ne kaikki ymmärtävät samat peruslauseet, 

joilla tietoa voidaan käsitellä. Tietokantapalvelin ymmärtää sinne lähetettyjä SQL –

komentoja ja käyttäytyy niiden mukaan. Käskyjä on kahdenlaisia: käyttökäskyjä ja tiedon 

määrittelykäskyjä. (David Bolton 2011.) 

 

4.3.1 Tiedon määrittelykäskyt  

 

Tärkein tiedon määrittelykäsky: 

 

KUVIO 17. SQL CREATE TABLE –käsky. 

 

Yllä oleva esimerkki luo addressbook –nimisen  taulun tietokantaan ja sijoittaa sinne 

sarakkeet id, lastname firstname jne. Se myös määrittelee jokaisen sarakkeen arvotyypin, 

kuten lastname on tyyppiä varbinary ja latitude tyyppiä float, sekä numero 

maksimipituuden. Taulua luotaessa kerrotaan myös joillekkin arvoille, joissa lukee perässä 

’NOT NULL’, että ne eivät voi jäädä tyhjäksi uusia tietoja syötettäessä. Primary key 
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kertoo, että taulukon pääavain on sarake id, joka tarkoittaa sitä, että sen täytyy olla aina eri, 

jokaisella rivillä. Juuri tämä avain yksilöi jokaisen tiedon taulukossa ja pääavaimia voi olla 

vain yksi jokaisessa taulukossa. 

Lauseessa sijoitetaan myös oletusarvo ’yleinen yhteistyö’ role –sarakkeelle. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jos tietoja syötettäessä ei anneta erillistä arvoa tälle sarakkeelle, se saa 

arvon ’yleinen yhteistyö’.  

Muita tiedon määrittelykäskyjä ovat CREATE VIEW ja CREATE INDEX. CREATE 

VIEW –käsky luo uuden näkymän taulusta ja CREATE INDEX luo uuden indeksin 

tauluun. Myöhemmin myös, jos halutaan muokata jo luodun taulukon sarakkeita tai 

muuttaa koko taulukon nimeä voidaan käyttää komentoa ALTER.  

 

4.3.2  Käyttökäskyt 

 

Käyttökäskyjä käytetään silloin, kun halutaan valita, päivittää, sijoittaa tai poistaa 

sarakkeiden tietoja tietokannasta. Nämä käskyt ovat vastaavasti SELECT, UPDATE, 

INSERT ja DELETE. 

Select –lause: 

SELECT * FROM addressbook WHERE lastname=”Enqvist” ORDER BY firstname ASC;  

Tämä käsky etsisi taulukosta addressbook kaikki henkilöt joiden sukunimi on Enqvist ja 

palauttaisi kaikki rivin tiedot. Käsky myös järjestäisi löydetyt rivit etunimen mukaan. 

Update –lause: 

UPDATE addressbook SET country = “Yhdysvallat” WHERE country=”Amerikka”; 

Tämä käsky muuttaisi kaikki country sarakkeen arvot, joissa lukee ”Amerikka” arvoksi 

”Yhdysvallat”. 
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Insert –lause: 

INSERT INTO addressbook (firstname, lastname) VALUES (“Timo”, “Harjakainen”); 

Tämä käsky lisäisi addressbook tietokantaan uuden rivin. Firstname sarakkeen arvoksi tälle 

riville tulisi ”Timo”  ja lastname arvoksi ”Harjakainen”. 

 

4.4 PHP 

 

PHP –ohjelmointikieltä käytetään dynaamisen sisällön tuottamiseen verkkosivuille. Kaikki 

PHP –funktiot ja komennot ajetaan palvelin puolella ennen käyttäjälle lähettämistä. Siksi 

palvelimella täytyykin olla erillinen PHP –tuki, jotta sivut toimisivat oikein. PHP on myös 

alusta riippumaton, joten se toimii kaikissa yleisimmissä laitteissa, koska itse laitteelta ei 

juuri vaadita mitään erityistä, koska kaikki prosessit hoidetaan palvelin puolella.  PHP –

kieltä voidaan upottaa suoraan HTML –koodin sekaan. PHP tukee myös kaikkia yleisimpiä 

tietokanta-alustoja. (2kmediat 2011b.) 

Koko PHP:n toiminta perustuu siihen, että palvelin ajaa käyttäjän  tarvitseman funktion ja 

luo sen perusteella uutta HTML –koodia lähettäen tämän käyttäjälle. Selain näin kääntää 

vastaanotetun koodin ja käyttäjä ei koskaan voi tietää mitä palvelin puolella tapahtui.  

 

KUVIO 18. PHP:n toiminta. 
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4.4.1  Rakenne  

 

PHP on toiminnaltaan hyvin lähellä normaalia C –kieltä. Tämä tarkoittaa, että kaikki 

peruslauseet, toiminnot ja tietotyypit avautuvat heti, jos on joskus jollain C –kieleen 

perustuvalla ohjelmointikielellä ohjelmoinut. Lauseiden ja arvojen tulostus PHP:ssä 

tapahtuu ”echo” ja ”print” määritteillä. Kaikki PHP koodi sisällytetään <?php ja ?> 

määritteiden sisäpuolelle. (2kmediat 2011b.) 

PHP tukee seuraavia tietotyyppejä: 

 Taulukko (array) 

 Liukuluvut 

 Kokonaisluvut 

 Totuusarvomuuttujat 

 Olio 

 Merkkijono 

PHP:ssä taulukot muodostetaan Array() –rakenteella. Array:lle annetaan pilkulla eroteltuna 

siihen sisällytettävät alkiot. Vaihtoehtoisesti alkioille voidaan antaa heti arvot sijoittamalla 

”=>” –merkin muuttujan perään ja asettamalla haluttu arvo. Jos arvoa ei syötetä, 

oletuksena siihen sijoitetaan arvot 0:sta alkaen.  

 

KUVIO 19. PHP –taulukon luominen ja tulostus. 
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Taulukon alkioiden tulostus voidaan hoitaa myös tehokkaasti while- ja for –lauseilla. 

Näiden avulla voidaan läpikäydä kaikki taulukon alkiot järjestyksessä ja tulostaa näiden 

arvot. Tämä on tehokas ja aikaa säästävä tapa silloin, jos alkioita on paljon. Taulukon 

läpikäynnissä oleva count –funktio laskee alkioiden määrän, jotta tiedetään kuinka monta 

kierrosta taulukkoa käydään läpi. Muuttujan $i arvoa myös kasvatetaan joka kierroksella 

yhdellä, jotta tiedetään milloin tarvittu läpikäyntimäärä on saavutettu, jotta kaikki alkiot 

tulostuisivat. (2kmediat 2011b.) 

 

KUVIO 20. PHP –taulukon tulostus for –lauseella. 

 

Näitä menetelmiä ei voida kuitenkaan käyttää kuin silloin, kun taulukon alkiot ovat 

oletusindeksin mukaisia. Eli niille ei ole osoitettu uusia indeksi arvoja ”=>” menetelmän 

avulla. Tälläisiä taulukoita varten on foreach() –rakenne. Siinä jokaisella kierroksella 

käsiteltävänä olevan alkion arvo sisällytetään omaan muuttujaansa, jotta siitä saadaan 

oikea arvo tulostettua. 

 

KUVIO 21. PHP –taulukon tulostus foreach –lauseella. 
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PHP:n liukuluvut tarkoittavat lukuja, jotka voivat olla arvoltaan desimaalilukuja. Ne 

määritellään ”float” määritteellä. Kokonaisluvut, eli luvut, jotka eivät ole desimaalilukuja 

määritellään ”int” määritteellä. Merkkijono tarkoittaa muuttujaa, jossa voi olla sekä 

kirjaimia, että numeroita ja niillä ei voi suorittaa esimerkiksi laskutoimituksia, vaikka niille 

olisi annettu arvoksi pelkkä numero. Merkkijono –tietotyyppi määritellään ”String” 

määritteellä. Totuusarvomuuttujalla voi olla vain kaksi eri arvoa ”TRUE” tai ”FALSE”, 

jotka käytännössä tarkoittavat arvoja 1 ja 0. Sen –tietotyyppi on ”boolean”. 

 

4.4.2  Oliot 

 

PHP:n uusimman version mukanaan tuoma Olio –tietotyyppi tarkoittaa käytännössä sitä, 

että sen avulla voi PHP –koodissa suorittaa ennalta määriteltyjä funktioita, jotka ovat 

täysin muusta koodista riippumattomia. Olio luodaan luokasta ja näitä olioita voidaan 

tehdä mielivaltainen määrä yhdestä luokasta.  

Luokka puolestaan tarkoittaa kokoelmaa funktioista. Näille funktioille viedään arvoja 

luodun olion kautta ja ne käsitellään ja sieltä palautuvaa arvoa voidaan käyttää muuhun 

tarkoitukseen. Funktio voi sisältää esimerkiksi jonkin usein suoritettavan laskutoimituksen, 

jolle viedään luvut ja operaation jälkeen palautetaan tulos.  (O'Reilly Media 2011.) 

 

KUVIO 22. Esimerkki olioiden, luokan ja funktion käytöstä. 
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Esimerkissä on ensin esitelty luokka ”lasku” joka sisältää funktion ”yhteenlasku”. Luokan 

alapuolella oleva lause muodostaa uuden instanssin luokasta lasku. Sen jälkeen sinne 

viedään luvut 1 ja 4 funktiolle ”yhteenlasku”, jossa ne lisätään toisiinsa. Funktio sen 

jälkeen palauttaa arvon 5 ja tulostaa sen. 

 

4.5  JavaScript 

 

JavaScript on dynaaminen ohjelmointikieli, jota voidaan kirjoittaa suoraan HTML –koodin 

sekaan. Sillä voidaan lisätä sivuille toimintoja ja erilaisia tarkistustoimenpiteitä 

esimerksiksi lomakkeille. Sillä voidaan myös luoda dynaamisia käyttöliittymiä sivustoille, 

jolloin niiden käyttäminen on huomattavasti käyttäjäystävällisempää ja monipuolisempaa.  

Selaimet myös osaavat suoraan tulkita JavaScript kieltä, joten sitä voi kirjoittaa suoraan 

esimerkiksi tekstieditorilla. Mitään erityisiä ohjelmia sen käyttö ei vaadi. Kaikki JavaScript 

koodi myös ajetaan käyttäjän puolella, joten sen avulla tehdyt funktiot voidaan ajaa senkin 

jälkeen, kun sivustot ovat jo latautuneet. (Simo Särkkä 1998.) 

 

4.5.1 Rakenne 

 

JavaScript –koodia lisätessä sivustoille on aina syytä tarkistaa koodin toimivuus jokaisella 

yleisimmin käytetyllä selaimella. Tämä sen takia, koska JavaScript käyttäytyy melkein 

aina erilailla jokaisella selaimella ja alustalla. Siksi on hyvin vaikeaa luoda liian 

monimutkaisia funktioita sivustoille. (Simo Särkkä 1998.)  

Jokainen JavaScript funktio alkaa määritteellä <SCRIPT TYPE="text/javascript"> ja 

päättyy määritteeseen </SCRIPT>. Näiden kahden tagin väliin kirjoitetaan halutut 

toiminnot ja muuttujat.  
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KUVIO 23. Esimerkki JavaScript –funktiosta. 

 

Yllä oleva funktio luo funktion kyselyIkkuna, jota voidaan kutsua sillä nimellä tarvittaessa. 

Funktio luo muuttujan ”kysymys”, jonka arvoa tarkastellaan funktion edetessä. Funktiota 

kutsuttaessa se luo ikkunan, jossa on kaksi vaihtoehtoa ”OK” ja ”Peruuta”. Käyttäjän 

painaessa ”OK” –nappia näytölle tulee uusi ikkuna, jossa lukee ”Vastasit kyllä”. 

Vastaavasti käyttäjän painaessa ”Peruuta” –nappia näytölle tulostuu ikkuna, jossa lukee 

”Peruutit valintasi.”. Tämä on hyvin yksinkertainen esimerkki JavaScriptin käytöstä. Myös 

JavaScript, kuten PHP:kin, tukee kaikkia yleisimpiä ohjelmointikielten käskyjä ja 

muuttujatyyppejä. 
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5  KARTTAPALVELU 

 

 

Oulun Eteläisen innovaatioympäristön kehittäminen -hankkeen yksi tavoite on kehittää 

kanavia kansallisen ja kansainvälisen tiedon saamiseksi alueen yritysten ja julkisen 

sektorin käyttöön ja vahvistaa alueen pk-yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden 

mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin tutkimus ja kehittämishankkeisiin. Tämän 

edistämiseksi sovittiin tehtäväksi sovellus, josta saataisiin helposti kaikki julkisten 

toimijoiden kv-yhteydet yhteiseen käyttöön.  

Tämän pohjalta alettiin kehittelemään Oulun Eteläisen alueella yritysten ja julkisten 

organisaatioiden kansainvälistymisen tukemiseen ja verkostoitumisen työkaluksi internet-

sivustoille karttapalvelua, jossa näkyy julkisten organisaatioiden olemassa olevat kv-

yhteydet. Sivustot palvelevat myös vaihtoon hakevia opiskelijoita, koska karttapalvelu 

sisältää runsaasti kontakteja vaihto-opiskelupaikoista.  

 

5.1  Kartan käyttö 

 

Sivujen käytöstä haluttiin kaikille vapaata ilman kirjautumista. Kartan pohjana käytetään 

maailmankarttaa. Käyttäjä alasvetovalikoista valita maan, josta on kiinnostunut tai 

yhteistyömuodon tai näiden yhdistelmän. Kartta suodattaa pyydetyt kohteet näiden 

perusteella. Suodatuksen jälkeen karttaan tulee näkyviin pisteet kohtiin, joissa kontakteja 

näillä hakukriteereillä on. Kartan käyttöön liittyviä käyttöohjeita saa näkyviin myös itse 

kartassa, painamalla Kartan käyttöohjeita –nappia. Kontaktitiedot näytetään kartalla 

puhekuplassa,  joka sisältää: 

 

- ulkomaan yhteistyöorganisaation nimen 

- kotimaan yhteistyöhenkilön nimen 

- kotimaan yhteistyöorganisaation nimen/kotisivulinkin 

- yhteistyön muodon 
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- kotimaan yhteistyöhenkilön puhelinumeron 

- kotimaan yhteistyöhenkilön sähköpostin 

- ulkomaan yhteistyöorganisaation kotisivulinkin 

 

 

                             KUVIO 1. Esimerkki hakutuloksista 

 

Kartan suodattimet: 

- maa 

- yhteistyön muoto: tuonti, vienti, koulutus, tutkimusyhteistyö, 

kehittämishanke, opiskelijavaihto, henkilökuntavaihto, tulkkaus ja muu 

asiointi, henkilöstövälitys, muu 

 

 

            KUVIO 2. Suodatinvalikoiden käyttö 
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5.2  Kartan pisteiden ryhmitys 

 

Karttapalvelu käyttää myös automaattista hakupisteiden ryhmitystekniikkaa. Tämä sen 

takia, jos kartassa on monta pistettä hyvin lähellä toisiaan ne eivät mene päällekkäin vaan 

näkyvät yhtenä kuvakkeena, jonka päällä numero. Kuvakkeessa oleva numero osoittaa sen, 

kuinka monta pistettä sillä alueella on lähekkäin. Näitä pisteitä klikatessa kartta lähentää 

automaattisesti kohti pistettä ja näyttää kohteet normaaleina kontaktitiedot antavina 

kuvakkeina.  

 

                                             KUVIO 3. Ryhmitysmenetelmä 

 

5.3  Hallintasivuston listaus 

 

Karttaan toteutettiin myös hallintasivusto, joka suojattiin käyttäjänimellä ja salasanalla, 

jotta järjestelmään ei pääsisi kuka tahansa tietoja muokkaamaan. Tämä osio sisältää 

mahdollisuudet yhteystietojen listaukseen, poistoon, muokkaukseen ja lisäykseen. 

Hallintasivustolla on myös mahdollisuus siirtää haluttuja suodattimia apuna käyttäen 

tietoja suoraan Excel –taulukkoon, jolloin tietojen siirtely muuhun käyttöön on helppoa.  

Yhteystietojen listaus voidaan myös suodattaa, jolloin saadaan näkymään esimerkiksi 

kaikki organisaatiot joilla on kontakteja tiettyyn maahan.  
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Hallintasivuston suodattimet: 

- maa 

- kotimaan organisaatio 

 

 

KUVIO 6. Hallintasivuston suodatinvalikot 

 

 

KUVIO 4. Hallintasivuston yhteystietojen listaus 

 

 

5.3.1  Hallintasivuston yhteystietojen lisäys 

 

Uuden yhteystiedon lisäys järjestelmään tapahtuu hallintasivuston kautta listan ylälaidassa 

olevan lisää uusi yhteystieto napin avulla. Sen jälkeen aukeaa uusi ikkuna, jossa 

yhteystiedot voidaan syöttää. Järjestelmässä on myös estetty tyhjien rivien luominen, sekä 

muutamien perusvirheiden syntyminen tietoja syötettäessä. Uusia tietoja syötettäessä 

pakolliset kohdat ovat merkitty punaisella tähdellä.  
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Uuden yhteystiedon lisäysosiossa on myös mahdollisuus syöttää kohteen leveys- ja 

pituusasteet jolloin kohteen haku kartasta nopeutuu. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista. 

 

 

KUVIO 5. Uuden yhteystiedon lisäys 

 

 

5.3.2  Hallintasivuston yhteystietojen muokkaus ja poisto 

 

Yhteystietojen muokkaus tapahtuu hallintasivuston Muokkaa –nappia painamalla samalta 

riviltä, kuin haluttu yhteystieto, jota halutaan muokata. Tämän jälkeen aukeaa ikkuna, jossa 

nykyiset tiedot ovat näkyvillä ja voidaan muokata juuri niitä tietoja joita halutaan. Tallenna 

muutokset –nappia painettaessa tiedot päivittyvät tietokantaan.Tämäkään osio ei tosin 

hyväksy tyhjiä tai virheellisesti syötettyjä tietoja.   

Tietoja poistetaan painamalla Poista –nappia samalta riviltä, kuin halutut tiedot. Tämän 

jälkeen järjestelmä vielä tarkastaa tarkoittaako käyttäjä juuri tätä toimintoa. Hyväksy –

nappia painettaessa tieto hävii niin tietokannasta, kuin itse kartastakin.  
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 KUVIO 6. Muokkaa/poista toiminnot 

 

 

5.4  Tietojen siirto Exceliin 

 

Tiedot voidaan myös siirtää itse hallintasovelluksesta suoraan Exceliin, jolloin niitä 

voidaan käyttää myös muussa yhteydessä. Tämä tapahtuu painamalla Luo uusi Excel 

tiedosto taulukosta –nappia. Sen jälkeen järjestelmä siirtää tiedot sillä hetkellä näkyvästä 

hallintasovelluksen ikkunasta Excel –tiedostoon ja tallentaa sen käytössä olevalle 

tietokoneelle.  

Tämä toimintoo ottaa myös huomioon sillä hetkellä valitut suodattimet. Leveys- ja 

pituusasteet se jättää siirtämättä, koska ne eivät ole oleellisia muutakuin itse 

karttasovelluksessa. 

 

5.5  Google Maps API 

 

Sivuston karttaosioon käytettiin Googlen kehittämää Google Maps APIa. Tämä 

ohjelmointirajapinta mahdollistaa Googlen karttasivuston liittämisen omille sivustoille ja 

sen käyttö on täysin vapaata. Karttaa voidaan käyttää kaikissa laitteissa, joissa on tuki 

JavaScriptille. 

Karttaan voidaan piirtää päälle omia sivuston määrittelemiä koordinaatteja käyttäen 

erilaisia merkkejä. Tosin tämän sivuston karttaan merkkejä lisätessä ei tarvitse edes tietää 

paikan koordinaatteja, koska sivustolle lisättiin myös erityinen geocoding –menetelmä, 

joka tarkoittaa sitä, että kartta osaa automaattisesti määritellä koordinaatit tietokantaan 

syötetyn osoitteen perusteella. 
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6  POHDINTA JA TULOKSET 

 

Halusin päättötyöni aiheeksi oikean toimeksiannon ja olen tyytyväinen, että se onnistui. 

Hienoa on myös ollut se, että opinnäytetyössä esiteltyjä sivustoja myös käytetään hyvin 

paljon. Sivustoille tulee tasaiseen tahtiin uusia kontakteja aina vain enemmän ja sivuston 

kävijämäärä on myös melko korkea. Karttapalvelun käytöstä muissa yhteyksissä on myös 

keskusteltu. Kaiken kaikkiaan karttapalvelu on saanut paljon kiitosta. 

Itse karttapalvelun luominen ja käyttöön saattaminen antoi todella paljon lisätietoa itse 

verkkosivujen suunnittelusta ja toteutuksesta, kuten verkkopalvelimien toiminnastakin. 

Alussa, kun sivut olivat kehityksessä, käytin verkkopalvelimena omaa kotikonettani, joka 

piti saattaa siihen kuntoon, että sivustot olivat kaikkien saatavilla. Tätä kautta asiakas 

pystyi testailemaan sivuja ja antoi tarvittaessa lisätietoja mitä sieltä piti muuttaa tai lisätä. 

Tässä pitikin ottaa huomioon juuri NAT –muunnokset, dynaamiset Ip –osoitteet jne. koska 

omalla kotikoneellani on vaihtuvalla IP –osoitteella varustettu internet –yhteys, joka vaati 

ylimääräisiä toimenpiteitä saada toimimaan ulospäin palvelimena. 

Haastavaa oli saada koko sivustosta sellainen, että kuka tahansa pystyisi sinne tietoja 

lisäämään ja muokkaaman ja vielä niin, ettei järjestelmä hyväksy virhesyöttöjä. Tämä 

tietojen lisäysosio tietenkin piti suojata, jotta sinne ei päästäisi lisäilemään paikkaansa 

pitämättömiä kontakteja. Nämä tietojen lisäyksen, poiston ja muokkaamisen hoitaa 

sivustojen ylläpitäjä, jolle uusia kontaktitietoja voidaan lähettää sähköpostitse. 

Sivustot löytyvät osoitteesta http://www.kam.fi/kansainvalisyys/kvkartta/ 
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