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The subject of the thesis was design and implementation of the cattle activity
tracker system and the assigner was Anicare Oy. The meaning of the system
was to receive and handle the data that comes to the server from the tracker
device that is installed in the ear of the animal. The concrete goal was to make
a working mobile app that a cattle farmer could use to track their animals and
notice the changes in the animal’s health condition or activity. By using the mobile app, a cattle farmer can react quickly to the possible changes of animal’s
conditions.
In practice, the building of the system was started by planning and implementing those technical main elements: server, database and user interface. In addition, the tracking device was taken in too due to its important role in the project.
Every subject was processed under their own main titles and the process was
progressed systematically from the subject’s planning and comparison to the
implementation and details.
Even though there were also problems along the way, the final result was still
properly working system, that concretized in the form of mobile application.
User can see from the mobile app if their animals has changes in their health
condition. Server, database, user interface and tracking device are playing well
together and communicating as desired. The app has been published in the app
store and is ready for use, even though it is only meant for the test users at the
moment. The working base is now ready, and system is ready for the future development.

Keywords: management system, hybrid mobile app, internet of things, animal
tracking, animal welfare
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SANASTO

ACID

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Tietokantajärjestelmän periaate, jonka avulla turvataan tietojen
eheys järjestelmän kaikissa tilanteissa.

API

Ohjelmointirajapinta (Application programming interface).

Data

Tietoa tai informaatiota. Voidaan tallentaa esim. tietokantaan.

DBMS

Database Management System. Tietokannan hallintajärjestelmä, jolla voi käsitellä, hallita, hakea ja tallentaa
tietokantaan säilöttyä tietoa.

Demoserveri

Termi projektin kehitysvaiheessa käytettävälle työkalulle, jota käytetään demonstroimaan puuttuvaa palvelinta tai laitetta. Palvelin, joka esittää olevansa esimerkiksi mittauslaite ja näin muodoin mahdollistaa projektin
eri osa-alueiden kehittämisen erikseen. Toimii samalla
tavalla kuin oikeakin mittauslaite: lähettää ja vastaanottaa HTTP-pyyntöjä.

HTTP, HTTPS

Hypertext Transfer Protocol (Secure). Hypertekstin siirtoprotokolla. Selainten ja www-palvelimien käyttämä tiedonsiirtoprotokolla.

IoT

Internet of Things. Tarkoittaa esineiden internettiä. IoTlaitteet ovat internetin välityksellä tavoitettavissa olevia
laitteita. Ne ovat yleensä yksinkertaisempia kuin oikeat
tietokoneet ja kehitetty johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, esimerkiksi lämpötiladatan keräämiseen.
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MVC-arkkitehtuuri

Tulee sanoista Model-View-Controller. Ohjelmistoarkkitehtuuri, jossa käyttöliittymä on erillisenä osana suhteessa sovellukseen. Käytetään muun muassa graafisten käyttöliittymien suunnittelussa.

NoSQL

Nimensä mukaisesti perinteisestä relaatiomallista poikkeava tietokanta. Ei-SQL-tietokanta. Skaalautuu horisontaalisesti, koska ei seuraa mitään kiinteästi määrättyä taulukkoskeemaa.

Open source

Avoimen lähdekoodin sovellus tai projekti.

PWA

(Progressive Web App) Sovellus, jota voidaan käyttää
suoraan selaimessa. Ei tarvitse sovelluskauppaa toimiakseen eikä sitä tarvitse asentaa erikseen.

RDBMS

Relational Database Management System. Relaatiotietokannan hallintajärjestelmä, jolla voi käsitellä, hallita,
hakea ja tallentaa tietokantaan säilöttyä tietoa.

SDK

Sovelluskehitysympäristö (Software Development Kit)

SQL

Structured Query Language. Standardoitu kyselykieli,
jolla relaatiotietokantaan voi tehdä hakuja, muutoksia ja
lisäyksiä. SQL-pohjaisia tietokantoja on lukuisia erilaisia.

SRS

Ohjelmiston vaatimusmäärittely. (Software requirements specification).

UI, UX

Käyttöliittymä ja käyttökokemus. (User interface, User
experience) Sovelluskehityksessä käytettäviä termejä.
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1 JOHDANTO

1.1 Taustatietoja kohdeyrityksestä
Anicare Oy on vuonna 2017 perustettu eläinten aktiivisuutta seuraaviin tuotteisiin
ja palveluihin erikoistunut yritys Oulusta. Tällä hetkellä yritys keskittyy pääosin
porojen sijainnin ja terveydentilan seurantaan, mutta tulevaisuudessa kohderyhminä ovat yhä enenevissä määrin myös muut eläimet. Käytännössä seuranta tapahtuu eläimen korvaan kiinnitetyn IoT-laitteen avulla, jota käytetään yhdessä
Anicaren mobiilisovelluksen kanssa.
Anicare on täysin kotimainen yritys, ja sen on perustanut yrityksen toimitusjohtajana toimiva oululainen Aki Marttila. Marttila on vanhempiensa myötä ollut jo nuoruudestaan asti mukana poronhoidossa ja omistanut itsekin poroja. Hänellä on
myös kokemusta lukuisista tuotekehitysprojekteista. Tätä taustaa vasten Marttila
perusti Anicare Oy:n porotalouden päivittäistä työntekoa helpottamaan. Yrityksessä on tällä hetkellä kuusi työntekijää. (1.)
1.2 Projektin idea ja tavoitteet
Projektin idea sai alkunsa Anicare Oy:n halusta laajentaa tuotteitaan ja palveluitaan nautakarjan puolelle. Anicaren nykyinen infrastruktuuri on pitkälti rakennettu
porotalouden - lähinnä porojen paikannukseen liittyvien palveluiden - ympärille.
Eläinten terveydentilan seurantaan profiloituneelle yritykselle nautakarjan mukaan tuleminen yrityskuvioihin oli vain ajan kysymys. Tänä keväänä Anicare tarjosi tähän liittyen projektityöaiheen, joka tukee yrityksen nykyistä liiketoimintastrategiaa. Yhdessä Anicaren toimitusjohtajan kanssa päätimme lähteä rakentamaan
projektia opinnäytetyön muodossa.
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimiva mobiilisovellus nautakarjan aktiivisuuden ja sitä kautta terveydentilan seurantaan. Projektin tarkoituksena ei ole
luoda toimivaa lopputuotetta- tai palvelua, vaan enemmänkin toimiva konsepti,
jonka päälle kohdeyrityksen on helppo lähteä rakentamaan lopullista tuotetta.
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Tulevaisuuden tavoitteena yrityksellä on tarjota luotettava työkalu nautakarjaa
hoitavien henkilöiden päivittäisen työnteon tueksi. Käytännössä lopputuotteena
olisi nautaeläimen korvaan sijoitettu mittauslaite, joka kertoo käyttäjälle, jos eläin
on tulossa sairaaksi tai tiineeksi. Käyttäjä saa tiedon eläimen muuttuneesta terveydentilasta mobiilisovelluksen kautta. Vain yhdellä vilkaisulla mobiilisovelluksen päänäkymään käyttäjä voi varmistua eläintensä hyvinvoinnista. Lähes reaaliaikaiset ilmoitukset eivät jätä tuloksia arvailun varaan; monissa tapauksissa eläimen mahdollinen sairaustila pystytään jopa ennustamaan etukäteen. Parhaassa
tapauksessa järjestelmä säästää eläinten henkiä antamalla hoitajalle mahdollisuuden reagoida nopeasti.
1.3 Tekniset lähtökohdat ja vaatimusmäärittely
Nautakarjan aktiivisuusseurantajärjestelmään kuuluu oleellisena osana neljä
pääelementtiä: tietokanta, palvelin, käyttöliittymä sekä mittauslaite. Opinnäytetyö
keskittyy näistä kolmeen ensimmäiseen. Mittauslaite itsessään ei ole vielä kokonaan valmis, eikä myöskään mittaukseen liittyviä algoritmeja ole tehty, joten aihe
käydään vain teoreettisella tasolla lyhyesti läpi.
Nykyinen poroilla käytettävä mittauslaite saattaa sopia tähän käyttöön tietyin
muutoksin. Kyseinen työ tulee joka tapauksessa olemaan erillinen jatkokehitysprojektinsa, jonka lopullista aikataulua ei ole vielä tiedossa. Mittauslaitteen yleiskatsaus on kuitenkin nimellisellä tasolla mukana opinnäytetyössä, koska mittauslaitteen rooli projektin kokonaisuuteen nähden on keskeinen. Mittauslaitetta havainnollistetaan käyttämällä demoserveriä eli palvelinta, joka esittää olevansa
mittauslaite. Näin saadaan kokonaisuus toimimaan ja tarvittava data liikkumaan
palvelimen ja laitteiden välillä.
Teknisiltä vaatimuksiltaan järjestelmän on oltava tarpeeksi nopea, luotettava ja
skaalautuva sekä erityisesti tietoturvallinen laajamittaiseen päivittäiseen käyttöön. Tämä tarkoittaa pahimmillaan jopa satojentuhansien käyttäjien yhtäaikaista
kuormitusta järjestelmää kohtaan. Kaikkien neljän pääelementin tulee täyttää
nämä vaatimukset. Käyttäjälle näkyvimmän elementin, käyttöliittymän, tulee olla
intuitiivinen ja helppokäyttöinen. Projektin ja samalla näiden neljän pääelementin
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mahdollistama lopputulema tulee konkretisoitumaan projektin lopussa mobiilisovelluksen muodossa.
1.4 Rakenne ja osa-alueet
Opinnäytetyön alussa käydään läpi työssä käytetyt projektinhallinnalliset työkalut,
jonka jälkeen teksti etenee järjestelmällisesti kunkin pääelementin suunnittelusta
ja vertailusta aina toteutuksiin ja yksityiskohtiin. Kustakin elementin osa-alueesta
on oma päälukunsa, joka jäsentyy väliotsikoiden avulla tarkemmin kyseisen aiheen käsittelyyn. Opinnäytetyö on tavallaan myös esimerkki ohjelmistoalan työntekijän tyypillisistä työmetodeista projektia tehtäessä. Raportin lopussa on yhteenveto projektin lopputuloksista ja kokemuksista.
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2 TYÖKALUT PROJEKTINHALLINNASSA
Ohjelmistokehitysprojektia tehtäessä on syytä ottaa huomioon projektin asianmukainen hoitaminen ja järjestelmällinen tapa toimia. Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ei
ole, mutta silti tietyt asiat korostuvat projektin elinkaarta suunniteltaessa. Projektin eteneminen ja dokumentointi, tiedostojen tallentaminen ja jakaminen sekä
kommunikointi ja tilannekatsaukset ovat keskeisessä roolissa projektin pitkän aikavälin toiminnallisuutta ja aikataulussa pysymistä ajatellen. Näitä varten on olemassa lukuisia työskentelyä helpottavia työkaluja ja sovelluksia. Osa niistä on
yleisluontoisia, kun taas jotkut ovat tarkoitettu juurikin ohjelmistoalan työnteon
avuksi. Seuraavaksi käydään aihealueittain läpi opinnäytetyössä käytetyt projektinhallinnalliset työkalut.
2.1 Projektin eteneminen ja jäsentely
Projektin etenemistä varten otettiin työn teettäjän kanssa käyttöön projektinhallintatyökalun nimeltään Trello (2). Se on selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen, mutta samalla monipuolinen apuväline kaiken tyyppisten projektien jäsentelyyn, ylläpitoon ja seurantaan. Sitä voi käyttää sekä kännykällä että tietokoneella.
Työkalun tarkoituksena on luoda jäsennelty kokonaisuus käsitteillä olevasta aiheesta. Se mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ohella myös tulevien työntekijöiden perehdyttämisen aiheeseen; projektin mahdollinen uusi tulokas saa Trelloa tutkimalla kattavan yleiskuvan projektin luonteesta ja yksityiskohdista.
Kuten kuvasta 1 näkyy, Trellossa voi tehdä luetteloita aihepiireittäin ja niiden alle
alaluokkia ja -otsikoita, jotka kuvaavat tarkemmin tietyn osa-alueen yksityiskohtia. Trelloon ei välttämättä kannata kirjoittaa jokaista projektin teknistä yksityiskohtaa, mutta se on täydellinen apuväline projektin yleiskuvan sekä eri osa-alueiden hahmottamiseen. Työkalussa voi asettaa luomilleen tehtäville haluamansa
aikataulun ja vastuuhenkilöt. Lisäksi on lukuisia muita hyödyllisiä ominaisuuksia.
Vaikka Trellon käyttämisestä on iso apu ohjelmistokehittäjälle, vielä suurempi
hyöty siitä on projektin teettäjälle, koska hän näkee yhdellä silmäyksellä kaiken
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oleellisen aina markkinoinnista tuotekehitykseen ja pystyy näin muodoin vaikuttamaan projektin johtamiseen kokonaisvaltaisesti. Se on myös kätevä paikka palautteen antamiseen sekä uusien ideoiden ja kehityskohteiden listaamiseen.

KUVA 1. Projektin yleisnäkymä Trellossa
Luettelon sisällä olevia pääotsikoita kutsutaan korteiksi. Kuvassa 2 näkyy Tietokanta-osion Taulukot-kortti. Siinä on käyty läpi projektissa käytettävät taulukot.

KUVA 2. Taulukot-kortti avattuna
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2.2 Tiedostojen jakaminen ja tallentaminen
Tiedostojen jakamista ja tallentamista varten käytössä on pilvitallennuspalvelu
Google Drive (3). Siellä voi jakaa haluamansa kansiot ja tiedostot valitsemiensa
henkilöiden kanssa ja antaa heille tietyn tasoiset oikeudet: katsoja, muokkaaja tai
ylläpitäjä. Tiettyjen aihealueiden ja kansioiden linkit löytyvät Trellosta niille kuuluvien otsikoiden alta. Jos linkkiä yrittää käyttää joku organisaatioon kuulumaton
henkilö, pääsy luonnollisesti evätään automaattisesti.
Ohjelmistokehitystä varten käytössä on versionhallintatyökalu GitHub (4). Se on
verkkosivusto tai pikemminkin ohjelmavarasto, jonne laitetaan sovelluksen lähdekoodi. Työkalu mahdollistaa usean eri henkilön yhtäaikaisen työskentelyn projektin parissa. Käytännössä se toimii niin, että omalla tietokoneellaan työskentelevä henkilö päivittää juuri tekemänsä muutokset GitHubiin, jonka jälkeen muut
projektin työntekijät voivat ladata tämän muutoksen, vaikka heillä olisi tämä sama
projekti kesken omalla tietokoneellaan. GitHubiin voi laittaa millä tahansa ohjelmistotyökalulla tehdyn projektin ja päivittää sitä helposti joko komentokehotteen
tai visuaalisen käyttöliittymän kautta.
Yleensä tapana on päivittää aina yksi ominaisuus tai aihekokonaisuus kerrallaan.
GitHubin historiasta näkyy, mitä kooditason muutoksia on tehty milloinkin, eli se
antaa tavallaan myös mahdollisuuden projektin ajalliseen seurantaan. Myös vanhojen julkaisujen palauttaminen on sitä kautta mahdollista. Jos esimerkiksi juuri
tehty sovellusjulkaisu osoittautuu epävakaaksi ja toimimattomaksi, voi GitHubin
historiasta nopeasti vaihtaa takaisin edelliseen stabiiliin versioon ja ladata sen
uudelleen sovelluskauppaan. Kuvassa 3 on projektin tyypillinen näkymä GitHubissa.
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KUVA 3. GitHubin käyttöliittymän yleisnäkymä. Oikealla näkyy vihreällä koodissa
tehdyt muutokset (5)
2.3 Kommunikointi ja tilannekatsaukset
Tätä projektia tehtäessä kommunikointia on helpottanut suunnattomasti se, että
työskentely tapahtui päivittäin samassa työtilassa työn teettäjän kanssa. Pääosin
käytiin siis suullista keskustelua aiheesta kuin aiheesta. Käytössä on ollut kuitenkin kommunikointia helpottava, organisaation sisäiseen viestintään suunnattu pikaviestintäsovellus Slack (6). Siellä on Trellon tapaan omat osionsa kullekin aihealueelle. Kustakin aiheesta voi halutessaan luoda uuden säikeen eli alaotsikon, jossa käydään aihetta läpi yksityiskohtaisemmalla tasolla. Sovellus on saatavilla sekä tietokoneelle että kännykälle. Projektiin liittyvien keskusteluiden lisäksi Slackissa sovitaan muun muassa tulevista tapaamisista, kahvitauoista ja
palavereista. Kuvassa 4 on Slackin käyttäjän tyypillinen näkymä.
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KUVA 4. Slack-pikaviestintäsovelluksen yleisnäkymä (7)

Projektin etenemistä ja tilannekatsauksia varten pidettiin työn teettäjän kanssa
aina viikoittainen palaveri, jossa käytiin kasvotusten läpi viikolla tehdyt työt ja asetettiin tavoitteet seuraavalle viikolle. Tapaamisesta tehty muistio säilytettiin mahdollista myöhempää tarkastelua varten. Säännölliset tilannekatsaukset varmistivat sen, että projekti eteni oikeaan suuntaan, ja toisaalta se loi myös sopivan
rytmin päivittäiseen tekemiseen. Kriittiset tilanteet hoidettiin tarvittaessa puhelimitse.

17

3 PALVELIMEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Projektin eri elementit kommunikoivat ja välittävät tietoa verkon välityksellä. Tätä
varten ne tarvitsevat palvelimen eli verkkoon liitetyn tietokoneen käsittelemään
niiden välisen tietoliikenteen. Palvelin vastaanottaa mittauslaitteelta tulleen datan, tallentaa sen tietokantaan ja tarvittaessa hakee tiettyä dataa tietokannasta
käyttöliittymäsovelluksen niin pyytäessä. Palvelin myös käsittelee käyttöliittymässä eli mobiilisovelluksessa tehdyt käyttäjän rekisteröitymiset ja kirjautumiset.
Kaikki projektissa tapahtuva verkkoliikenne kulkee palvelimen kautta. Vaikka järjestelmän käyttöliittymänä on ainoastaan mobiilisovellus, projektissa käytettävä
HTTP-protokolla mahdollistaa monenlaisten käyttöliittymien integroimisen järjestelmään. Tietokoneen työpöytäsovellukset, verkkosivut ja monet muut verkkoon
liitettävät laitteet ja palvelut on mahdollista liittää jälkeenpäin osaksi järjestelmää,
jos tulevaisuudessa tarve näin vaatii. Kuva 5 havainnollistaa järjestelmän rakennetta.

KUVA 5. Projektin pääelementit ja niiden väliset suhteet yksinkertaistettuna. Keltainen alue havainnollistaa opinnäytetyössä tekemääni osuutta, jonka ulkopuolelle mittauslaite jää
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3.1 Suunnittelu ja vertailu
Palvelinta suunniteltaessa tärkeimmät huomioon otettavat ominaisuudet ovat tietoturvallisuus, skaalautuvuus ja luotettavuus. Hyvä tietoturva mahdollistaa arkaluonteisten tietojen käsittelyn palvelimella, eli käytännössä estää ulkopuolisten
pääsyn palvelimen tietoihin. Skaalautuvuudella varmistetaan palvelimen kyky sopeutua vaihteleviin käyttäjämääriin ja uusiin rakennemuutoksiin. Luotettavuus
sen sijaan mahdollistaa sen, että palvelin on jatkuvasti käynnissä eikä se kaadu
tai hidastele, vaikka joutuisi ajoittain raskaankin kuormituksen tai jopa palvelunestohyökkäyksen alaiseksi. Luotettava palvelin reagoi vikatilanteisiin nopeasti, jos sellaisia tulee.
Edellä mainittuihin ominaisuuksiin voi vaikuttaa valitsemalla palvelimelle omaan
käyttötarkoitukseen sopivan käyttöjärjestelmän, palvelintyypin, sekä HTTP-palvelinohjelman. Vaihtoehtoja on monia, ja etenkin tietoturvan osalta on tärkeää,
että valittu ympäristö täyttää kiitettävästi sovelluksen vaatimat vähittäisvaatimukset.
3.1.1 Käyttöjärjestelmän valitseminen
Kaikista suurin päätös palvelinta rakennettaessa on sen käyttöjärjestelmän valitseminen. Se joko sulkee tai avaa mahdollisuuksia tiettyjen ohjelmistojen ja lisäosien käyttämiseen. Mobiilisovellukseen pohjautuvan järjestelmän verkkopalvelimeksi on kaksi realistista vaihtoehtoa: joko Linux- tai Windows-pohjainen käyttöjärjestelmä. Näistä ensimmäinen on ilmainen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, tai pikemminkin käyttöjärjestelmän ydin.
Suosituimpia Linux-pohjaisia palvelinkäyttöjärjestelmiä ovat muun muassa
Ubuntu, Debian ja Fedora. Maksulliset Windows-palvelinkäyttöjärjestelmät voivat
olla tiettyihin käyttötarkoituksiin hyviä, mutta keskimäärin Linux-pohjaiset palvelimet ovat suositumpia. Avoimen lähdekoodin vuoksi Linux-pohjaisille käyttöjärjestelmille on laajempi tukiverkosto saatavilla ja enemmän ohjeita verkossa. Myös
kolmannen osapuolen sovelluksia ja lisäosia on paljon enemmän saatavilla kuin
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Windows-palvelimille. Toisaalta Windows-palvelimelle on helpompi saada visuaalinen käyttöliittymä ja työpöydän etäkäyttömahdollisuus yhdessä maksullisen
tuen kanssa. (8.)
Tässä projektissa käytettiin Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää, koska se on ilmainen, tietoturvallinen ja helppokäyttöinen. Linux-jakeluista valittiin Ubuntu 18.04
LTS, koska se on kevyt käyttää eli ei vaadi paljon palvelintehoa. Lisäksi tietoturva
on kunnossa säännöllisten päivitysten vuoksi. Valituksi päätyi versio 18.04, koska
se on ollut maailmanlaajuisesti jo kaksi vuotta aktiivisessa käytössä ja osoittautunut luotettavaksi. Sille on tuki voimassa vuoteen 2023 asti, ja senkin jälkeen
sitä voi käyttää vuoteen 2028 asti. Version voi halutessaan päivittää uudempaan
20.04-versioon, jos tarve niin vaatii. Tällä hetkellä uudempi versio ei anna minkäänlaista lisäarvoa, joten päivittäminen ei vielä ole ajankohtaista. (9.)
3.1.2 Oma palvelin vai maksullinen pilvipalvelin?
Palvelimen käyttöjärjestelmä vaatii toimiakseen tietokoneen. Tätä varten on joko
kasattava itse palvelintietokone tai vuokrattava verkosta palveluntarjoajan pilvipalvelin. Kaikkien pienten yritysten on yritystoiminnan alussa järkevintä ostaa palvelinkapasiteettia pilvipalveluntarjoajalta, vaikka se maksaakin jonkin verran.
Tämä siksi, että palvelimen rakentaminen, verkkoon liittäminen ja ylläpito sekä
tietoturvan ja kokonaisuuden hallinta vaatii valtavasti resursseja toimiakseen luotettavasti. Pelkästään fyysisiin tietokoneisiin investoiminen voi pahimmillaan
maksaa tuhansia euroja. Valmiissa pilvipalveluissa on kaikki tämä valmiina. Etenkin tietoturva ja asiakaspalvelu ovat tärkeitä lisäarvoja maksullisissa pilvipalveluissa.
Maksullisia pilvipalvelimia on verkko pullollaan. Vaihtoehtoja on satoja, ellei jopa
tuhansia. Palveluntarjoajan valitsemisessa oleellisinta on palvelimen luotettavuus, sijainti ja edullinen hinta. Sijainti on siksi tärkeä, koska vaikka palvelin olisi
muuten täydellinen, mutta se sijaitsisi esimerkiksi Amerikassa, ei sitä kannattaisi
Suomessa käyttää suuren etäisyyden tuoman viiveen vuoksi. Yleisimpiä pilvipalveluita läpi käytyä päädyttiin suomalaiseen UpCloudiin. Kotimaisuutensa ja suomalaisen ympärivuorokautisen asiakaspalvelun lisäksi se on ainakin omien netti-
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sivujensa mukaan maailman nopein palvelin. Luotettavuutta palvelimen toimintaan tuo lupaus sadan prosentin käyttöasteesta, eli palvelin on keskeytyksettä
päällä. UpCloud on hyvin joustava ja vapaavalintainen palvelu. Siinä voi itse valita, minkä verran käyttää keskusmuistia, tallennustilaa ja prosessoritehoa oman
palvelimensa pyörittämiseen. (10.)
3.1.3 HTTP-palvelinohjelman valitseminen
Verkkoliikenteen hallitsemiseksi palvelin tarvitsee HTTP-palvelinohjelman. Se
käsittelee kaikki HTTP-pyynnöt, jotka tulevat palvelimelle – olivat ne sitten käyttöliittymästä tai mittauslaitteelta lähtöisin. Suosituimpia vaihtoehtoja ovat Apache,
nginx sekä Microsoft IIS. Näistä valittiin ensimmäisen, koska se on muihin verrattuna helppokäyttöisin ja luotettavin sekä kaiken lisäksi maailman suosituin. Tämän vuoksi sille on saatavilla kattavat ja monipuoliset dokumentoinnit. Apache
on avoimen lähdekoodin verkkopalvelin, jolle tulee päivityksiä säännöllisin väliajoin. (11.)
3.2 Toteutus ja yksityiskohdat
3.2.1 Palvelinresurssien valitseminen
Palvelimen rakentaminen aloitettiin UpCloudin nettisivuilla palvelinsuunnitelman
tekemisellä. Sijainniksi valittiin Iso-Britanniassa sijaitseva palvelin, koska se oli
hieman edullisempi kuin Suomessa sijaitseva (kuva 6). Koska kumpikin palvelin
sijaitsi Euroopan rajojen sisällä, ei palvelimien pingissä eli viiveessä ollut juurikaan eroa. Käytännössä kaikki Euroopassa sijaitsevat palvelimet olisivat olleet
tarpeeksi nopeita, koska projektin luonne ei vaadi reaaliaikaisen palvelimen nopeutta.
Seuraavaksi valittiin palvelimen laitteiston ominaisuudet. Tallennustilaa ja keskusmuistia varattiin tarpeeksi, jotta palvelin ja mobiilisovellus toimisivat sujuvasti.
Palvelimen asetuksia pystyi halutessaan muokata jälkeenpäin, jos halusi vaikkapa enemmän tallennustilaa, keskusmuistia tai prosessointitehoa.
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KUVA 6. UpCloudin käyttöliittymänäkymä palvelinsuunnitelmalle – sijainnin valitseminen meneillään

Seuraavaksi valittiin palvelimen käyttöjärjestelmä (kuva 7). Kuten aiemmin kävi
ilmi, käyttöjärjestelmäksi valikoitui lyhyen vertailun jälkeen Ubuntu 18.04. Se oli
yhtenä vaihtoehtona UpCloudin tarjoamista Ubuntu-pohjaisista palvelimista.
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KUVA 7. UpCloudin käyttöliittymänäkymä palvelinsuunnitelmalle – käyttöjärjestelmän valitseminen meneillään

Kun palvelinsuunnitelma oli viimeistelty, piti odottaa joitain minuutteja, että palvelin on aktivoitu ja valmiina käytettäväksi. Sitten sinne kirjauduttiin SSH-yhteyttä
käyttämällä, ja ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin palvelimen ohjelmistojen
asentamiseksi. SSH-yhteyden muodostaminen on sisäänrakennettu ominaisuus
Mac-tietokoneissa, joten siihen ei tarvinnut erillistä ohjelmistoa yhteyden luomiseksi.
UpCloudin hallintasivuille pystyi milloin tahansa palata katsomaan esimerkiksi visuaalista dataa palvelimen tiedonsiirrosta ja muista asetuksista (kuva 8). Käyttöliittymä oli selkeä ja helppokäyttöinen. Jos jokin asia kuitenkin jäi epäselväksi,
ympärivuorokautinen asiakaspalvelu vastasi englanniksi keskimäärin noin minuutissa. Jos halusi palvelua suomen kielellä, sekin onnistui, mutta piti vain odottaa hieman kauemmin. UpCloud on alkujaan suomalainen yritys.
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KUVA 8. UpCloudin hallintasivun visuaalinen näkymä datankäytölle – oikealla
näkyvät palvelimen viimeaikaiset toiminnot
3.2.2 Päivitysten ja moduulien asentaminen
Palvelimen pääasiallinen tarkoitus on vastaanottaa API-käskyjä mobiili- ja mittauslaitteelta, sekä tarvittaessa tehdä muutoksia tietokantaan. Ihan alkuun suoritettiin yleisluontoinen tarkistus päivityksille. Tämä on hyvä tehdä aina, ennen kuin
alkaa asentaa kolmannen osapuolen ohjelmistoja. Päivitysten tarkistaminen on
myös oleellinen osa tietoturvan ylläpitoa. Se varmistaa, etteivät vanhentuneet tai
käytöstä poistetut ohjelmat vahingoita palvelinta. Päivitykset tarkistettiin ja asennettiin seuraavilla käskyillä:
sudo apt update
sudo apt upgrade

Kun päivitykset oli tehty, asennettiin Apache-HTTP-palvelinohjelma laitteiden välistä kommunikaatiota varten. Apache asennettiin palvelimen komentokehotteessa seuraavaa komentoa käyttämällä:
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sudo apt-get install apache2
sudo apt-get update

HTTP-pyyntöjen vastaanottamiseen ja tietokannan käskyttämiseen käytettiin
PHP-ohjelmointikieltä. Tätä varten asennettiin PHP-moduuli seuraavilla komennoilla:
sudo apt -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt -y install php7.4

Lopuksi tarkistettiin PHP-versio kirjoittamalla:
php -v

Nyt kun PHP oli asennettu, palvelimelle pystyi halutessaan asentaa PHP-lisäosia
kirjoittamalla:
sudo apt-get install php7.4-xxx

xxx-tilalle tuli lisäosan nimi. Tietoturvasyistä palvelimen tarkkaa rakennetta opinnäytetyössä ei voi paljastaa.
Tietokantaan yhteyden luomiseksi tehtiin erillinen PHP-tiedosto. Sinne laitettiin
kirjautumistiedot, joita voi käyttää jatkossa kaikissa PHP-tiedostoissa, joita palvelimelle tehdään. Alla näkyvässä koodipätkässä kirjauduttiin MySQL-tietokantaan.
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","root","password", "COW_MANAGER") or die('Could not connect: ' . mysqli_error($con));
?>
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3.2.3 Http-liikenne
Seuraavaksi oli aika luoda API-tiedostot HTTP-tietoliikennettä varten. Jokaiselle
aihealueelle luotiin oma kansionsa ja PHP-tiedostonsa, jotta koodin rakenne pysyisi hallinnassa eikä päällekkäisyyksiä tulisi. Mobiilisovelluksessa ja mittauslaitteessa käytettävät API:t luotiin siis jo tässä vaiheessa. Kun palvelimelle tulee
HTTP-pyyntö, se käsittelee sen kooditasolla ja tarvittaessa palauttaa pyynnön
lähettäjälle jotain dataa.
Vaikka mobiilisovellus ei ollut vielä valmis, luotuja API:ja pystyi testata Postmantyökalua käyttämällä. Se on ohjelma, jolla voi tehdä HTTP-pyyntöjä. Se siis ikään
kuin esittää olevansa mobiilisovellus, ja on näin muodoin yhteensopiva palvelimen kanssa. Samaista työkalua käytettiin havainnollistamaan mittauslaitteen toiminnallisuutta.
Alla näkyvän kuvan yläosassa on HTTP-pyynnön, tässä tapauksessa GET-pyynnön, kohdeosoite. Kuvan alaosassa näkyy JSON-muodossa tullut vastaus. Postman soveltuu täydellisesti testausvaiheessa olevan järjestelmän kokeilemiseen.
(Kuva 9.) Se mahdollistaa ohjelmistoprojektin eri elementtien kehittämiseen erikseen, koska kunkin osa-alueen voi testata, vaikkeivat muut projektin osa-alueet
olisivatkaan vielä valmiita. Tämä nopeuttaa työskentelyä huomattavasti.
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KUVA 9. Postman-työkalun yleisnäkymä (12)
Seuraavaksi tehtiin PHP-koodi, joka hakee eläinten tietoja tietokannasta ja palauttaa ne hakijalle. Tietokantana käytettiin maailman yleisintä tietokantaa,
MySQL:ää. MySQL-haku tehtiin seuraavasti:
§query = “SELECT * FROM cows WHERE userId=’§userId’”;

Yllä näkyvä §userId on käyttäjän http-pyynnössä lähettämä käyttäjä-id. Phpkoodi hakee kaikki eläimet, jotka tuo tietty käyttäjä omistaa. Alla näkyvällä käskyllä tallennettiin muuttujaan tietokannasta haetut tiedot:
§result = mysqli_query(§con, §query)

Seuraavaksi luotiin uusi JSON-muuttuja, johon tallennettiin tietokannasta haetut
rivit. Kaikki rivit täytyi luonnollisesti käydä yksitellen läpi ja ottaa niistä haluamansa data. Tämä tapahtui seuraavasti:
§json = array();
while(§row = mysqli_fetch_assoc(§result)) {
§id = §row[‘id’];
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§name = §row[‘name’];
§status = §row[‘status’];
§array = array(“cowId” => §id, “name” => §name, “status” =>
§status);
array_push(§json, §array);
}
echo json_encode(§json):

JSON-muuttujaan tallennettiin kaikki tarvittavat tiedot array_push-metodia käyttämällä. Lopuksi palautettiin käyttäjälle JSON-enkoodattu vastaus echo-metodia
käyttämällä. json_encode-metodi luo aiemmin luodusta JSON-listasta JSONmuotoisen stringin. Käyttäjä saa siis HTTP-pyynnöstään vastauksena JSONmuotoista dataa, jota on helppo käsitellä esimerkiksi mobiilisovelluksessa ja asettaa saadut arvot näkymään käyttäjälle visuaalisesti. Kaikki tietokantaan liittyvät
käskyt ja HTTP-pyyntöihin liittyvät palautukset tehtiin suurin piirtein samaa periaatetta käyttäen. Yllä oleva on vain pelkistetty esimerkki, miten kyseisen toimenpiteen voi hoitaa.
3.2.4 Tietoturva
Palvelimen lähdekoodin sisältämiä yksityiskohtaisia tietoturvatarkistuksia ei voi
luonnollisestikaan tässä paljastaa. Sen verran voi kuitenkin kertoa, että palvelin
sisältää tarvittavat tarkistukset HTTP-pyyntöjä käsiteltäessä, niin että ulkopuoliset tahot eivät pääse käsiksi heille kuulumattomiin tietoihin. Hyvin yleinen tapa
hoitaa tämä on käyttää jonkinlaista todennusta ennen kuin alkaa itse tietokantahakuja ja datan palautusta tekemään.
Todennus varmistaa sen, että lähetetty pyyntö tulee oikeasta osoitteesta. Todennus myös estää HTTP-pyyntöjen väärinkäytön. Jos esimerkiksi tietoliikennerikollinen sieppaa lähetetyn HTTP-käskyn, ja yrittää lähettää sen uudelleen saadakseen haluamansa tiedot tietokannasta, todennus estää tämän kopioidun HTTPkäskyn toimivuuden. Yleisiä tapoja ovat muun muassa kellonaikaan sitominen tai
alati muuttuvien avainten käyttäminen hakuja tehtäessä, jolloin jokainen HTTPpyyntö on uniikki. Tämä monimutkaistaa hieman palvelimen rakennetta, mutta
samalla tekee siitä turvallisen ja luotettavan asiakkaalle.
Mobiilisovelluksen kirjautumisrajapinta toteutettiin niin, että käyttäjä lähetti käyttäjänimensä ja salasanansa HTTP-pyynnöllä palvelimelle, jonka jälkeen palvelin
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vertasi tietokannasta tälle tietylle käyttäjälle kuuluvaa salasanaa HTTP-pyynnön
lähettäjän ehdottamaan salasanaan. Jos salasanat olivat samat, palvelin palautti
hyväksytyn kirjautumisvastauksen ja tarvittaessa jotain perusdataa, kuten käyttäjän omat tiedot mobiilisovelluksen ”Omat tiedot”-näkymään. Näin käyttäjä pääsi
kirjautumaan sisään sovelluksessa.
Tietokannassa näkyvä salasana ei ole sellaisenaan näkyvillä, vaan se on enkryptattuna eli salattuna merkkijonona näkyvillä. Eli jos esimerkkikäyttäjän salasana
on vaikkapa ”salasana123”, se näkyy palvelimella sekalaisena merkkijonona,
josta ei voi mitenkään päätellä käyttäjän salasanaa, esimerkiksi seuraavanlaisessa muodossa: ”7249e04bc0800b579dc9314483aa736a15881741”. Aina, kun
palvelin vastaanottaa kirjautumispyynnön, se siis salaa käyttäjältä tulleen salasanan, ja vertaa sitä tietokannasta haettuun salattuun salasanaan. Salasanaa ei
missään välissä dekryptata eli avata, koska muutoin salaus menettäisi merkityksensä. Jos tietokanta pahimmassa tapauksessa joutuu vääriin käsiin, ei kaappauksen suorittanut vihamielinen taho kuitenkaan tee salasanoilla mitään, koska
ne ovat kaikki salattu eikä niitä voi käyttää kirjautumiseen.
Edes palvelimen ylläpitäjä ei tiedä sovellusta käyttävien käyttäjien salasanoja
eikä hänellä ole mikään tarve tietääkään. Jos käyttäjä unohtaa salasanansa, on
se luotava kokonaan uudelleen ylläpitäjän toimesta. Tämä on tietoturvaa ajatellen
järkevin tapa toimia. Salasanan uudelleenmäärittämisessä voisi olla esimerkiksi
sähköpostityyppinen ”unohdin salasanani” -toiminto, joka palauttaa palvelimen
luoman uuden salasanan käyttäjän sähköpostiin.
Palvelimen HTTP-kommunikaation salaukseen käytettiin yleisesti käytössä olevaa SSL-sertifikaattia. Se salaa käyttäjän ja palvelimen välisen kommunikaation
niin, että käyttäjän mobiilisovellus tietää keskustelevansa oikean ja halutun palvelimen kanssa. Kun SSL-sertifikaatti on tehty, muuttuu palvelimen osoite
http:stä https:ksi, eli ”s” tulee perään. Se tulee sanasta secure eli salattu. Nykyään jokainen itseään kunnioittava verkkosivu käyttää SSL-sertifikaattia verkkopalveluissaan.
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Monissa mobiilisovelluskehitysalustoissa pelkkää HTTP-kommunikaatiota ei välttämättä edes hyväksytä sovelluksen sisällä käytettäväksi. Tämä on testausta ajatellen huono asia, koska usein testausvaiheessa SSL-sertifikaattia ei vielä ole
palvelimelle lisätty. Kuitenkin tuotantoon viedyn sovelluksen turvallisuutta ajatellen SSL-sertifikaatti on välttämätön, ja näin muodoin on luonnollista, että mobiilisovellus sen vaatii.
Palvelimen API:n valmistuttua ryhdyttiin suunnittelemaan tietokannan rakennetta
tarkemmin.
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4 TIETOKANNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
4.1 Käyttötarkoitus
Nautakarjan aktiivisuusseurantajärjestelmä käsittää valtavan määrän dataa, jota
kirjoitetaan, haetaan ja muokataan jatkuvalla syötöllä. Data tulee tallentaa johonkin luotettavaan paikkaan, josta se on helposti ja turvallisesti saatavilla. Käytännössä ainoa järkevä vaihtoehto tähän on tietokanta. Tietokanta on järjestetty kokoelma tietoa, johon voidaan suorittaa hakuja ja jonka sisältöä voidaan muuttaa.
Tietokannat ovat käytössä monissa päivittäin käyttämissämme palveluissa; säätiedotukset, verkkokaupan tuotteet, pankin tilitiedot sekä julkisen liikenteen aikataulut.
4.2 Suunnittelu ja vertailu
Tietokantaa suunnitellessa on syytä ottaa huomioon tietokannan volyymi ja käyttötarkoitus. Jos tietokantaan tallennetaan vain vähän dataa, ja sen merkitys on
kokonaisuuden kannalta toissijainen, voi tietokantana käyttää mitä tahansa helppokäyttöistä tietokantaa, eikä järjestelmä todennäköisesti kuormitu pahasti. Esimerkiksi jos dataa tallennetaan vain vähäisiä määriä 1–3 taulukkoon tietokannassa eivätkä taulukot ole keskenään riippuvaisia toisistaan, ei tietokannan tyypillä ole suorituskyvyn kannalta suurta merkitystä.
Tässä projektissa tilanne on kuitenkin toinen. Tietokanta toimii eläin- ja käyttäjätietojen sekä mittauslaitteen datan säilöntäpaikkana. Dataa voi pahimmillaan olla
tallennettuna tietokantaan tuhansia rivejä yhtä käyttäjää kohden ja taulukoilla on
relaatioita eli suhteita keskenään, jotka mahdollistavat eri taulukoiden välisen automaattisen tiedonsiirron. Yksikin virhe tietokannan suunnittelussa tai rakenteessa voi aiheuttaa vakavia suorituskykyongelmia viimeistään siinä vaiheessa,
kun käyttäjämäärät ja volyymit kasvavat. Tämän vuoksi tietokannan tulee olla
skaalautuva, tehokas ja yksinkertainen. Sen pitää kyetä hakemaan ja kirjoittamaan dataa tuhansia rivejä sekunnissa. Sen tulee myös olla luotettava niin, ettei
haettu tai kirjoitettu data jää matkan varrelle, vaan menee joka kerta oikeaan
osoitteeseen.
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Tietokannan kuormitus on syytä huomioida myös tuotteen kehityskaaren kannalta. Tuotekehityksen alussa, kun analyysimenetelmien testaus on vielä kesken,
raakadataa tallennetaan mittauslaitteesta suuria määriä ja ne lähetetään tietokantaan jatkoanalysointia varten. Tällöin datan määrä yhtä eläintä kohden voi olla
sata- ellei jopa tuhatkertainen valmiin lopputuotteen käyttöön verrattuna. Kehityksen ja analyysien valmistuttua mittauslaite voidaan optimoida laskemaan data
niin tehokkaasti, että sen prosessointi voidaan tehdä mittauslaitteen sisällä. Tämän seurauksena mittauslaite lopulta lähettää vain eläimen statuksen palvelimelle, kuten ”terve”, ”sairas”, tai ”vaatii tarkastusta”.
Vaikka tuotteen testausvaiheessa kuormitus on yhtä eläintä kohden suurta, ei sitä
kuitenkaan isossa kuvassa tarvitse huomioida esimerkiksi tietokannan kapasiteettia kasvattamalla, koska lopullisen tuotteen asiakkaat kuormittavat tietokantaa vähintäänkin saman verran, joskin eri tavalla. Yhtä eläintä kohden tuleva data
on vähäisempää, mutta eläimiä on paljon enemmän.
4.2.1 Rakenne
Tietokanta tulee koostumaan neljästä taulukosta eli pääkategoriasta: laitteet,
eläimet, data ja käyttäjät. Nimensä mukaisesti laitteet-taulu sisältää mittauslaitteeseen liittyviä tietoja, kuten laitteen sarjanumeron ja ohjelmistoversion. Eläimettaulu sisältää eläimiin liittyvää tietoa, kuten sukupuolen, iän ja rodun. Käyttäjättaulu sisältää käyttäjiin liittyvää tietoa, kuten nimen, salasanan ja sähköpostiosoitteen. Kuva 10 on pelkistetty luonnos projektin tietokannan rakenteesta. Se ei
vielä määrittele tietokannan tyyppiä, mutta antaa karkean kuvan tietokannassa
olevista tiedoista. Se suunniteltiin diagrams.net-työkalua käyttämällä.

KUVA 10. Diagrams.net-työkalulla tehty tietokantaluonnos
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Projektissa käytetyn tietokannan tarkka rakenne ja yksityiskohdat eivät ole julkista tietoa, mutta yleisellä tasolla kaikkia tietokantoja koskevat samat lainalaisuudet, jotka ovat tässäkin projektissa käytössä. Hyvän tietokannan rakenne on
sellainen, että se jakaa tiedot aihepohjaisiin taulukoihin välttääkseen päällekkäisiä tietoja. Jos sama data on tietokannassa kahteen kertaan, se vie turhaan tilaa
ja resursseja. Hyvä tietokanta tarjoaa tiedonhakijalle sen tarvitsemat tiedot, ja liittää tarvittaessa taulukoissa olevat tiedot yhteen. Hyvä tietokanta varmistaa, että
tieto on tarkkaa ja eheää. Hyvä tietokanta myös vastaa tietojen käsittely- ja raportointitarpeita. (13.)
Tietokannan lopullisen rakenteen tulee määrittelemään tietokantamoottorin eli
DBMS:n tyyppi. Sen valitsemiseen löytyy markkinoilta satoja vaihtoehtoja moniin
eri käyttötarkoituksiin. Ennen kuin näitä lähtee perkaamaan läpi kannattaa määritellä, minkä tyyppistä tietokantaa on etsimässä. Yksi suurimpia haasteita tietokannan suunnittelussa onkin päättää käyttääkö SQL- vai NoSQL-tietokantaa.
SQL-tietokannalla tarkoitetaan relaationaalista tietokantaa, jossa dataa voidaan
käsitellä suhteessa toisiin tauluihin. NoSQL sen sijaan tarkoittaa ei-relaationaalista tietokantaa, jossa data vain tallennetaan eikä sillä ole mitään suhteita. Kummassakin on omat hyvät ja huonot puolensa. Nämä käydään läpi kahdessa seuraavassa kappaleessa. (14.)
4.2.2 Hallintajärjestelmän valitseminen - SQL
SQL-tietokanta on ryhmä taulukoita, joilla on etukäteen määritellyt suhteet toistensa kanssa. Taulukot koostuvat sarakkeista eli kentistä, jotka ovat yksittäisiä
tietokohteita taulukon sisällä. Esimerkiksi käyttäjät-taulukko voisi koostua etunimi-, sukunimi- ja sähköposti-sarakkeista. Kutakin riviä tietokannassa kutsutaan
tietueeksi. Se on tietokannassa olevaa dataa. Yksi rivi sisältää tietoja taulukon
kaikista sarakkeista. (14.)
Kuvassa 11 ensimmäinen sarake on perusavain. Se on yksilöllinen tunnistenumero, joka yksilöi jokaisen taulukkoon tallennetun rivin. Perusavainta käytetään
myös, kun tietyn taulukon tiettyyn tietueeseen halutaan viitata toisessa taulukossa. Jos esimerkiksi tilaukset-taulukossa haluttaisiin tietää tilaajan nimi, osoite,
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puhelinnumero ja ikä, mutta niitä ei haluta kirjoittaa uudelleen tai niitä ei ole järkevää kirjoittaa uudelleen, käytetään käyttäjät-taulun perusavainta viittaaman
käyttäjät-tauluun. Näin ei tarvitse kirjoittaa samaa tietoa moneen kertaan, vaan
pelkän perusavaimen avulla voidaan viitata kyseiseen tietueeseen aina tarpeen
vaatiessa. (14.)

KUVA 11. Esimerkki tyypillisestä SQL-pohjaisen tietokannan taulukosta (15)
SQL- eli relaatiopohjaisen tietokannan vahvuudet tulevat esiin, kun on tarve jäsennellyn tiedon tallentamiselle. SQL on hyvin dokumentoitu ja sille on tarjolla
paljon esimerkkiaineistoa internetissä. Relaatio-pohjaisen tietokannan vahvuuksiin kuuluu myös vahva tietoturvallisuus. Niissä on mahdollisuus määrittää käyttöoikeuksia, jotka määrittelevät kenen sallitaan lukea ja muokata tietokantaa. Kuitenkin vielä edellä mainittuja ominaisuuksia oleellisempi on relaatiotietokantojen
ACID-periaate, jolla turvataan järjestelmän tietojen eheys kaikissa tilanteissa.
Termi tulee sanoista atomisuus, eheys, eristyneisyys ja pysyvyys. Atomisuudella
tarkoitetaan, että jokin prosessi suoritetaan joko kokonaan tai ei lainkaan. Eheys
takaa, että prosessien myötä tietokanta siirtyy yhdestä eheästä tilasta toiseen
eheään tilaan. Eristyneisyys varmistaa, että prosessit eivät vaikuta toisiinsa ja
toimivat järjestelmässä kuin yksin. Pysyvyys takaa, että prosessin sitoutumisen
jälkeen muutokset eivät enää voi kadota järjestelmästä. Suosituimpia SQL-pohjaisia tietokantoja ovat PostgreSQL sekä MySQL. (14; 16.)
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Relaatiotietokantojen heikkous on jäsentämätön data. Suuret kuormat saattavat
aiheuttaa ongelmia suorituskyvyssä. Ongelmana on myös se, että tietokantaa
käytetään vain yhdessä palvelimessa, eikä kuormitusta voi jakaa monen palvelimen kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluaa tietokannan selviytyvän suuremmasta datamäärästä, on investoitava kalliisiin fyysisiin laitteisiin. Tämän projektin datamäärä ei kuitenkaan ole likimainkaan liian suuri relaatiopohjaista tietokantaa ajatellen. (14.)
4.2.3 Hallintajärjestelmän valitseminen - NoSQL
NoSQL- eli ei-relaatiotietokannat, kutsutaan myös hajautetuiksi tietokannoiksi,
ovat tietyissä tilanteissa kelpo vaihtoehto SQL-pohjaisille tietokannoille. Ne voivat
tallentaa ja käsitellä tehokkaasti jäsentämätöntä dataa. Tämä tarjoaa kehittäjille
enemmän joustavuutta ja suuremman skaalautuvuuden. NoSQL-tietokantoja voidaan muuttaa lennosta vaikuttamatta olemassa oleviin tietoihin. Lisäksi ne voidaan ajaa useille palvelimille, joten niiden ylläpito ja skaalaus on huomattavasti
halvempaa ja yksinkertaisempaa kuin SQL-tietokantojen. Koska NoSQL-tietokannat eivät ole vain yhdestä palvelimesta riippuvaisia, ne ovat hyvin vikasietoisia. Jos yksi komponentti tai palvelin kaatuu, tietokanta voi jatkaa toimintaansa
aivan kuten ennenkin. (14.)
Hajautettujen tietokantojen yhteisö on huomattavasti pienempi kuin relaatiotietokantojen, mikä käytännössä tarkoittaa, että tukea ja dokumentteja on huomattavasti vähemmän tarjolla kuin SQL-pohjaisille tietokannoille. NoSQL-tietokannat
eivät myöskään noudata ACID-periaatetta, koska haluavat sen kustannuksella
lisää joustavuutta ja saatavuutta tietokantoihinsa. Luonnollisesti tämä heikentää
tietoturvaa.
NoSQL-tietokannat voidaan jakaa neljään eri tyyppiin: key-value, document, column sekä graph. Näistä ensimmäinen on kaikista yksinkertaisin tietokantatyyppi,
joka voi tallentaa nimensä mukaisesti vain avain-arvo-pareja ja tarjoaa perustoiminnot avaimeen liittyvän arvon noutamiseen. Tämä on loistava vaihtoehto, jos
haluaa löytää nopeasti tietoja tietyn avaimen avulla. Esimerkkejä avain-arvo-tietokannasta ovat muun muassa Amazon DynamoDB sekä Redis. Kuva 12 on esimerkki edellä mainitusta tietokantatyypistä. (14.)
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KUVA 12. Esimerkki tyypillisestä NoSQL-pohjaisen key-value-tyyppisen tietokannan rakenteesta (14)
Document-tyyppinen eli asiakirjapainotteinen tietokanta tallentaa kaikki tiettyyn
objektiin liittyvät tiedot yhteen tiedostoon, jonka tyyppinä voi olla BSON, JSON
tai XML (kuva 13). Samantyyppiset asiakirjat voidaan ryhmitellä kokoelmiin tai
luetteloihin. Tällaisia tietokantoja käyttämällä kehittäjien ei tarvitse huolehtia tietyistä datatyypeistä tai taulukoiden välisistä suhteista, koska kaikki data on tallennettu tiedostoihin. MongoDB sekä Couchbase ovat hyviä esimerkkejä asiakirjapainotteisesta tietokannasta. (14.)
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KUVA 13. Esimerkki tyypillisestä NoSQL-pohjaisen asiakirja-tyyppisen tietokannan rakenteesta (14)
Column-tyyppinen eli sarakkeinen tietokanta on optimoitu tietojen sarakkeiden
nopeaan hakemiseen (kuva 14). Jokainen sarake tallennetaan loogiseksi arvoryhmäksi. Tällaiset tietokannat ovat hyvin skaalautuvia ja ne on helppo kopioida.
Analyyttisiä toimintoja voidaan käsitellä todella nopeasti, mutta toisaalta tietokannassa voi olla paljon päällekkäistä tietoa eli sama tieto moneen kertaan. Suosituimpia sarakkeisia tietokantoja ovat muun muassa Apache Cassandra sekä
Scylla. (14.)
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KUVA 14. Esimerkki tyypillisestä NoSQL-pohjaisen sarakkeisen tietokannan rakenteesta (14)
Graph-tyyppisessä tietokannassa eli kuvaajatietokannassa kukin yksikkö on eristetty dokumentti, jossa on vapaamuotoisia tietoja (kuva 15). Kutakin yksikköä kutsutaan solmuksi. Solmut yhdistetään reunoilla, jotka määrittävät niiden suhteet.
Tämä lähestymistapa helpottaa kuvaajan analytiikkaa ja tietojen visualisointia.
Kuvaajatietokannat on optimoitu hankkeille. joissa on tietynlaiset kaaviorakenteet, kuten sosiaaliset verkostot ja semanttinen verkko. Tunnetuimpia graph-tietokantoja ovat Neo4J ja Datastax Enterprise. (14.)
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KUVA 15. Esimerkki tyypillisestä NoSQL-pohjaisen kuvaajatietokannan rakenteesta (14)
Tässä opinnäytetyöprojektissa, nautakarjan aktiivisuusseurantajärjestelmässä,
käytettävä data on luonteeltaan pääosin jäsenneltyä ja konkreettista tietoa. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi eläin-kategoriassa olevat tiedot todella kuvaavat
eläimeen liittyviä tietoja, kuten lämpötilaa, ikää, sukupuolta, terveydentilaa jne.,
eivätkä vain raakadataa jostain yksittäisestä aiheesta. Eläin-kategoriassa tulee
olla myös viittaus eläimen omistajaan eli käyttäjä-kategoriassa olevaan dataan.
Vaikka projektissa mitataan myös eläimen aktiivisuuden seurantaan liittyvää raakadataa, se ei kuitenkaan ole keskeisimmässä roolissa tietokantaa ajatellen.
Tämä siksi, että tuotteen käyttövaiheessa data pyritään käsittelemään jo itse mittauslaitteessa, jonka seurauksena tietokantaan tulee vain tarvittava tieto - tässä
tapauksessa eläimen terveydentila – eikä se näin muodoin kuormita tietokantaa
kohtuuttomasti. Myöskään testausvaiheessa oleva data ei testieläinten vähäisyyden vuoksi kuormita kohtuuttomasti tietokantaa.
Projektin datan luonteen huomioon ottaen järkevin vaihtoehto tietokantatyypiksi
on SQL-pohjainen tietokanta juurikin jäsennellyn datan käsittelyn helppouden
vuoksi. Volyymit ovat suhteessa muihin samankaltaisiin sovelluksiin suhteellisen
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pieniä, koska suurin osa raakadatasta käsitellään jo mittauslaitteessa. Tietokannan kuormitusta ei myöskään ole tarve jakaa monen palvelimen kesken. Lisäksi
SQL:n ACID-periaatteiden tuoma toimintavarmuus ja tietoturvallisuus ovat tarpeellisia elementtejä eläinten terveydentilaa seuraavan järjestelmän rakenteelle.
Eläimiä ja karjatiloja koskevat tiedot eivät missään nimessä saa joutua vääriin
käsiin.
Jos tulevaisuudessa tulee tarve tallentaa mittauslaitteen keräämää dataa suuremmassa mittakaavassa, voi sen halutessaan tallentaa erilliseen NoSQL-tietokantaan, ja käyttää sitä esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin. Tämä ei
vaikuta millään tavalla toiminnassa olevan järjestelmän toimintaan, koska rajapinnat mahdollistavat kunkin elementin kehittämisen erikseen. Jotta aihe pysyisi
suurin piirtein kasassa, keskityn tässä projektissa vastedes vain SQL-pohjaisiin
tietokantoihin.
SQL-pohjaisten tietokantoja on lukuisia, mutta paras ja turvallisin vaihtoehto tämän projektin tarkoituksiin on MySQL. Se on maailman suosituin open source eimaksullinen tietokanta ja siihen löytyy paljon tukea ja dokumentteja verkosta. Lisäksi se on todella helppokäyttöinen ja skaalautuva sekä kaikin puolin luotettava.
Open source on avointa lähdekoodia, mikä tarkoittaa, että koodi on kaikille nähtävissä ja näin muodoin mahdolliset epäkohdat tulevat nopeasti tietoon. Muita
potentiaalisia vaihtoehtoja ovat muun muassa Oracle, PostgreSQL sekä SQL
Server, mutta niissä ei ole kaikkia edellä mainittuja ominaisuuksia, eivätkä ne ole
yhtä helppokäyttöisiä. Kuvassa 16 näkyy maailman suosituimmat tietokannat.
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KUVA 16. Maailman suosituimmat tietokannat (17)
4.3 Toteutus ja yksityiskohdat
4.3.1 MySQL:n asentaminen
Nyt kun tietokantatyypiksi oli varmistunut SQL ja hallintajärjestelmäksi MySQL,
oli aika lähteä rakentamaan tietokantaa konkreettisesti. Tämä tapahtui käytännössä palvelimen komentokehotteesta MySQL:n syntaksia käyttämällä, tai vaihtoehtoisesti phpMyAdmin-työkalua. Jälkimmäinen on selaimen kautta käytettävä
hallintatyökalu MySQL-tietokannoille. Se on helppo asentaa kaikille Linux-pohjaisille palvelimille. Kuten palvelimen suunnittelua ja toteutusta sisältävässä kappaleessa kävi jo ilmi, käytössä oli Ubuntu 18.04 -palvelin. Siihen pystyi asentaa
phpMyAdminin yksinkertaista komentoa käyttämällä:
sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-gettext

Tämän jälkeen oli vielä todennettava pääkäyttäjän kirjautumistiedot kyseiselle
työkalulle:
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'password';
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Kun edellä mainitut toimenpiteet oli tehty, käyttäjä pystyi kirjautua phpMyAdminiin
kirjoittamalla palvelimen osoitteen selaimen osoitekenttään ja lisäämällä perään
”phpmyadmin”.
http://your_domain_or_IP/phpmyadmin

Nyt työkalu oli valmiina käytettäväksi ja sillä pystyi esimerkiksi tehdä testitietokannan kokeillakseen, että kaikki varmasti toimii.
4.3.2 Tietokannan luominen ja MySQL:n käyttäminen
MySQL-tietokantaa voi käyttää joko phpMyAdminin kautta tai suoraan palvelimen
komentokehotteesta. Projektissa totuttiin käyttämään sitä suoraan palvelimen
kautta, koska näin ei tarvitse erikseen aukaista selainta palvelimelle kirjauduttuaan. Tietokannan rakenne on myös helpompi muistaa, kun sen on itse luonut
tiettyjä käskyjä kirjoittamalla eikä visuaalisen käyttöliittymän kautta, jolloin tietokantoja on mahdollista luoda niin ettei itsekään tiedä mitä on luomassa. Lopulta
phpMyAdmin suorittaa samat käskyt, kuin mitä palvelimen komentokehotteesta
suoritetetaan, mutta välissä on vain visuaalinen käyttöliittymä. Tämä ylimääräinen rajapinta käskyjä luodessa luo mielestäni suuremman todennäköisyyden virheille. Kyseinen työkalu kuitenkin otettiin käyttöön, koska sillä pystyi tarvittaessa
näyttää työn teettäjälle tietokantojen rakennetta visuaalisesti ja käytännönläheisesti. Tulevissa MySQL-esimerkeissä käytetään palvelimen komentokehotetta.
Seuraavaksi havainnollistettiin tietokannan ja sen taulukoiden luomista. MySQL:n
voi aktivoida palvelimen komentokehotteessa kirjoittamalla ”mysql -p salasana”.
Uuden tietokannan voi luoda ”CREATE DATABASE tietokannan_nimi” -komennolla. ”cow manager” -niminen testitietokanta luotiin tätä projektia varten alla näkyvällä komennolla.
CREATE DATABASE COW_MANAGER;

Seuraavalla komennolla valittiin käyttöön juuri luotu tietokanta:
USE COW_MANAGER;
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Kun tietokanta oli luotu, oli aika luoda taulukot ja niiden sarakkeet. Taulukot eivät
vastaa järjestelmän lopullisessa tietokannassa olevia taulukoita, mutta ovat kuitenkin suuntaa antavia ja rakenteellisesti toimivia, eli ne voisivat olla oikeassa
tietokannassa käytössä. Kuten aiemmin jo mainitsinkin, yksityiskohtaista rakennetta ei voi tietoturvasyistä paljastaa. Seuraavalla käskyllä luotiin users-niminen
taulukko, jossa on viisi eri saraketta: käyttäjä-id kunkin käyttäjän yksilöintiä varten, etu- ja sukunimi, sähköposti sekä salasana.
CREATE TABLE users (
userId INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
password VARCHAR(255)
);

Käyttäjä-id:n perässä lukeva ”INT (6)” määrittelee sarakkeen olevan tyyppiä kokonaisluku ja pituuden maksimissaan kuusi merkkiä. Unsigned autoincrement
tarkoittaa, että käyttäjä-id luodaan automaattisesti joka kerta kun uusi rivi tehdään
kyseiseen taulukkoon. Ensimmäisen käyttäjän id oli 1, toisen 2, kolmannen 3, ja
niin edelleen. Näin tietokanta huolehti automaattisesti siitä, että kyseisen taulukon jokainen tietue on uniikki. Jos esimerkiksi taulukossa oli kaksi saman nimistä
henkilöä, ne saatiin kuitenkin erotettua toisistaan käyttäjä-id:n avulla. Rivin lopussa näkyvä primary key tarkoittaa, että käyttäjä-id oli taulukon perusavain. Kuten aiemmin jo mainitsinkin, perusavain on tunnistenumero, joka yksilöi jokaisen
taulukkoon tallennetun rivin. Sarakkeen nimen jälkeen, esimerkiksi etunimen, on
sarakkeen tyyppi ja koko sekä mahdolliset ehdot. Varchar on vaihtelevan pituinen
merkkijono, jonka pituus voi olla jopa 65535. Tässä tapauksessa sen pituudeksi
on rajattu maksimissaan 30. Rajausten tekeminen estää tietokannan koon räjähtämistä käsiin. Hyvin harvalla henkilöllä on yli 30 merkkiä pitkä nimi. Not null tarkoittaa, että kyseinen sarake ei voi olla tyhjä. Se on pakko täyttää, kun uutta riviä
luodaan, tai muuten järjestelmä antaa virheilmoituksen. (18.)
Seuraavaksi luotiin laitteet-taulukko, jossa oli mittauslaitetta koskevat tiedot. Taulukossa oli viisi saraketta: laite-id, sarjanumero, aktivoimispäivämäärä, tämänhetkisen laiteohjelmiston versio sekä käyttäjä-id. Käyttäjä-id viittasi käyttäjät-taulu-
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kossa olevaan ”userId”-sarakkeeseen, joka oli käyttäjät-taulun perusavain. Tällaista avainta kutsutaan viiteavaimeksi, koska sen arvo tulee suoraan toisesta
taulukosta. Kyseessä on yksi-moneen suhde. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät-taulukossa voi olla vain yksi uniikki käyttäjä-id, mutta laitteet-taulukossa voi olla
monta samaa käyttäjä-id:tä eli lukuisia viittauksia tiettyyn käyttäjään, koska yhdellä käyttäjällä voi olla useita laitteita. Suomeksi sanottuna: yhdellä käyttäjällä
voi olla monta eri laitetta, mutta laitteella ei voi olla kuin yksi käyttäjä-id. Tässä
tapauksessa käyttäjät-taulukko oli parent-taulukko ja laitteet-taulukko oli childtaulukko. Se kuvasi taulukoiden välistä suhdetta. Vanhemmalla voi olla monta
lasta, mutta lapsella vain yksi vanhempi. Laitteet-taulukko luotiin seuraavalla
komennolla:
CREATE TABLE devices (
deviceId INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
serialNumber VARCHAR(30) NOT NULL,
activated TIMESTAMP,
currentFW VARCHAR(9),
userId INT(6) UNSIGNED,
PRIMARY KEY (deviceId),
FOREIGN KEY (userId) REFERENCES users (userId)
);

Komennon viimeinen rivi tarkoittaa, että laitteet-taulukon käyttäjä-id viittaa käyttäjät-taulukon käyttäjä-id:hen. Perus- ja viiteavain, tässä tapauksessa deviceId ja
userId, luotiin kumpikin omalla rivillään, ja vasta käskyn lopussa määriteltiin niiden olevan perus- ja viiteavain. Nämä olisi ollut mahdollista määritellä samalla
rivillä kuin itse avainkin, kuten käyttäjät-taulussa tehtiin perusavaimelle, mutta
edellä mainittu tapa auttoi hahmottamaan taulukon rakennetta ja suhdetta muihin
taulukoihin. Viiteavainta luodessa on tärkeä huomioida, että se on tismalleen samaa tyyppiä kuin perusavain, johon viitataan. Tässä tapauksessa kumpikin olivat
”INT(6) UNSIGNED” -tyyppiä. Unsigned tarkoittaa, että sarakkeeseen voi tulla
voin positiivisia kokonaislukuja. (19.)
Kun käyttäjät- ja mittauslaite-taulukko oli luotu, oli aika luoda oma taulukko myös
eläimille. Taulukon nimeksi tuli ”cows”, koska käytännössä järjestelmässä olevat
eläimet ovat lehmiä. Lehmät-taulukossa oli viisi eri saraketta: lehmä-id, laite-id,
nimi, sukupuoli sekä syntymäaika. Lehmä-id on taulukon perusvain. Laite-id on
viiteavain, joka viittaa laitteet-taulukon perusavaimeen, laite-id:hen. Toisin kuin
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käyttäjät- ja laitteet-taulukoiden välisessä yksi moneen -suhteessa, tässä oli aktiivisena yksi yhteen -suhde. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun laitteet-taulukossa on laite-id, niin tämä sama laite-id voi olla viiteavaimen muodossa vain
kerran lehmät-taulukossa. Ja sama toisinpäin: lehmät-taulukossa oleva laite-id
voi olla vain kerran laitteet-taulukossa. Seuraavalla käskyllä luotiin lehmättaulukko:
CREATE TABLE cows (
cowId INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
deviceId INT(6) UNSIGNED,
name VARCHAR(30),
gender VARCHAR(6),
birthdate TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (cowId),
FOREIGN KEY (deviceId) REFERENCES devices (deviceId)
);

Jokaista eläintä kohden mittauslaite kerää dataa ja lähettää sen tietyn väliajoin
palvelimen kautta tietokantaan. Tätä dataa varten tehtiin data-taulukko. Siinä oli
kuusi saraketta: id, lehmä-id, status, lämpötila, pariston varaus sekä datan aikaleima. Status-sarake ilmaisee eläimen terveydentilan. Se on koko taulukon tärkein sarake ja tämän projektin kulmakivi. Seuraavalla käskyllä luotiin data-taulu:
CREATE TABLE data (
id INT(9) UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
cowId INT(6) UNSIGNED,
status VARCHAR(20),
battery INT(3),
temperature VARCHAR(5),
timestamp TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (cowId) REFERENCES cows (cowId)
);

4.3.3 Tietokannan toiminnallisuuden testaaminen
Kun kaikki neljä taulukkoa oli tehty, oli aika testata tietokannan toiminnallisuutta.
Edellä luodut taulukot vastasivat lopputuotteen käyttämien taulukoiden rakennetta. Mittauslaitteen datankeräyksen analysointivaihetta varten tehtäneen omat
taulukkonsa, jossa on tarkemmat tiedot esimerkiksi sensoridatan suhteen. Niitä
ei kuitenkaan käydä läpi tässä opinnäytetyössä sen tarkemmin. Käyttäjät-tauluun
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lisättiin manuaalisesti muutama käyttäjä, jotta nähtiin, miten tietokanta ja sen taulukot toimivat, kun niissä on dataa. Tämä tapahtui ”INSERT INTO” -komentoa
käyttämällä.
INSERT INTO users (
firstname,
lastname,
email,
password
)
VALUES
(
“Eka”,
“Käyttäjä”,
“eka@email.com”,
“salasana123”
);

Ensin valittiin, mitä sarakkeita haluttiin lisätä, ja sen jälkeen annettiin niille halutut
arvot. Yllä annettiin nimeksi ”Eka Käyttäjä” ja sähköpostiksi ”eka@mail.com”. Samalla tavalla luotiin kaksi muutakin käyttäjää, joskin hieman eri nimillä. Käyttäjäid-saraketta ei tarvinnut täyttää ollenkaan, koska se tuli automaattisesti sitä mukaa, kun uusia rivejä tuli taulukkoon. Tämä ominaisuus tuli aiemmin mainitusta
”AUTO_INCREMENT”-käskystä. Nyt kun taulukossa oli dataa, oli aika katsoa,
mitä käyttäjät-taulukko sisälsi. Kuvassa 17 haettiin kaikki tietueet käyttäjät-taulusta käskyllä ”SELECT * FROM USERS;”.

KUVA 17. Juuri lisätyt tietueet käyttäjät-taulukossa
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5 MITTAUSLAITTEEN TAUSTATIEDOT
Opinnäytetyön koko toiminnallisuus kulminoituu tähän pieneen mittauslaitteeseen, joten esittelen sen lyhyesti, vaikka sen toteutus on rajattu opinnäytetyön
ulkopuolelle. Kyseessä on siis eläimen korvaan tai johonkin muuhun ruumiinosaan kiinnitettävä mittauslaite, joka tarkkailee antureillaan eläimen tilaa. Laite
on hyvin pieni, mitoiltaan noin 22 x 36 x 23 mm, ja painaa vain 23 grammaa.
Nämä ovat suuntaa antavia mittoja ja voivat muuttua lopputuotteen varmistuttua.
5.1 Toiminta
Mittauslaitteen tehtävä tuotekehityksen alkuvaiheessa on kerätä suuria määriä
dataa eläimestä ja lähettää ne palvelimelle käsiteltäväksi. Palvelin tallentaa datan
tietokantaan jatkokäsittelyjä varten. Ihan alkuun kerätään testidataa, jotta saadaan tarvittava tarkkuus laskettua tuleviin mittauksiin. Kun tarkkuus on saatu selville, aletaan verrata terveiden lehmien märehtimistä sairaiksi havaittuihin lehmiin, ja yritetään löytää sensoritasolla poikkeamia, jotka yhtyvät oikean elämän
havaintojen kanssa. Mittauksessa apuna voisi käyttää esimerkiksi analogista
kaistanpäästösuodatinta, joka toimii ikään kuin filtterinä ja päästää läpi vain tietyn
taajuusalueen signaalit samalla vaimentaen muita. Näin voidaan tunnistaa jaksollisten liikkeiden, esimerkiksi märehtimisen, määrä tietyn aikamääreen sisällä.
Kun datan analysointivaihe on ohi, ja eläinten terveydentilan muutos osataan tehokkaasti havaita sensoritasolla, on aika luoda lopullinen algoritmi itse mittauslaitteen koodiin. Tämä kyseinen algoritmi tulee toimimaan lopputuotteessa ja
mahdollistaa saatujen sensoriarvojen käsittelyn jo mittauslaitteen sisällä, jolloin
resursseja ei tarvitse enää käyttää datan lähettämiseen palvelimelle, vaan palvelimelle voi suoraan lähettää eläimen senhetkisen terveydentilan. Terveydentiloja
voisi olla esimerkiksi terve, sairas ja vaatii tarkastuksen. Tyypillisessä käyttötilanteessa mittauslaite lähettää palvelimelle terveydentilan esimerkiksi kerran tunnissa. Mahdollisesta kriittisestä terveydentilasta tulee puhelimeen ilmoitus pushnotifikaationa.
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5.2 Tekniset tiedot
Mittauslaitteessa on kiihtyvyys- sekä lämpötila-anturi poikkeavuuksien havaitsemiseen. Laite käyttää NB-IoT sekä LTE-M-verkkoteknologioita kommunikoidessaan palvelimen kanssa. Käytännössä laitteen sisälle laitetaan SIM-kortti, jossa
on oikea liittymä sisällä. Nämä liittymät näkyvät lisenssien muodossa mobiilisovelluksessa. Laitteessa on myös GPS-lähetin, jonka avulla saadaan tarvittaessa
eläimen sijainti selville. Tämä ei ole kovin hyödyllinen ominaisuus terveydentilan
seurantaa ajatellen, mutta esimerkiksi karkuteille lähtenyt eläin voidaan tällä tavoin löytää helposti.
Mittauslaitteessa oleva akku kestää käyttötavasta riippuen 2-5 vuotta. On syytä
kuitenkin tiedostaa, että edellä mainitsemani ominaisuudet ovat vain suuntaa antavia, ja mahdollinen tuotekehitys mittauslaitteen parissa voi tuoda siihen paljonkin uusia ominaisuuksia tai parantaa nykyisiä. Kuvassa 18 on nykyinen poron
korvassa käytettävä jäljitin, joka saattaa muistuttaa paljonkin tulevaa nautakarjan
kanssa käytettävän mittauslaitteen ulkomuotoa.

KUVA 18. Nautakarjan korvaan kiinnitettävä laite saattaa näyttää tältä (20)
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6 KÄYTTÖLIITTYMÄN JA MOBIILISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Nautakarjan seurantajärjestelmän näkyvin ja samalla konkreettisin elementti on
sen käyttöliittymä. Asiakas näkee sen kautta eläimiensä terveydentilan ja kaikki
muut oleelliset tiedot karjastaan. Jo työn suunnitteluvaiheessa päätettiin, että
käyttöliittymä tullaan tekemään mobiilisovelluksen muodossa. Tämä muun muassa siksi, että mobiilisovellus on tänä päivänä saatavilla kaikkialla ja kaikille, ja
se on toista potentiaalista vaihtoehtoa, perinteisiä nettisivuja, paljon intuitiivisempi ja käytännöllisempi. Se on myös hieman nopeampi toteuttaa kuin perinteiset nettisivut, koska mobiilisovellus itsessään ei tarvitse palvelinta toimiakseen,
vaikka se saattaisi keskustella esimerkiksi tietokannan kanssa ulkoisen palvelimen kautta.
Mahdollisiin muutoksiin käyttöliittymän käyttötarkoituksien osalta on myös varauduttu; käytössä olevan sovelluskehitysympäristön tulee kyetä toimimaan sekä
mobiililaitteessa että tietokoneessa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että
SDK:ssa tulee olla tuki myös selaimessa toimivalle sovellukselle. Tämä on tulevaisuutta ajatellen tärkeä huomioida, koska yrityksen tarjoamien palveluiden ja
järjestelmien kasvaessa ja monipuolistuttua massiivisten tietojen käsittely ja hallinta voi olla huomattavasti helpompaa tietokoneen ruudulta.
Jotta kokonaisuus saatiin pysymään jokseenkin kohtuullisen kokoisena, tässä
opinnäytetyössä ei kuitenkaan tehty mobiilisovelluksen lisäksi muita käyttöliittymiä. Mobiilisovellus on luonnollinen vaihtoehto myös kohdeyrityksen aiempaa linjaa ajatellen; onhan nykyinen ja yrityksen tällä hetkellä ainoa käyttöliittymäkin
tehty mobiilisovelluksen muodossa. Nämä pitkälti yleisluontoiset, mutta tärkeät
lähtökohdat olivat pohjana, kun käyttöliittymän vertailu ja suunnittelu aloitettiin.
6.1 Suunnittelu ja vertailu
Tämän projektin mobiilisovellusta suunniteltaessa oli oleellista muistaa sen käyttötarkoitus. Mobiilisovellus on työkalu eläinten hallintaan ja seurantaan. Se ei
suoraan tuota yritykselle rahaa eikä sen ensisijainen tarkoitus ole kassavirran
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megalomaaninen kasvattaminen. Silti mobiilisovellus on todella tärkeä osa kokonaisuutta ja liiketoimintaa ajatellen, koska se vaikuttaa välillisesti kaikkiin edellä
mainittuihin asioihin. Tyytyväinen käyttäjä jatkaa todennäköisemmin asiakassuhdetta kuin tyytymätön. Mobiilisovellus on myös yrityksen brändin kannalta tärkeä;
vaikka eläinten korvassa olevat mittauslaitteet itsessään toimisivat täydellisesti,
voi viimeistelemättömästä sovelluksesta jäädä asiakkaalle epämiellyttävä sivumaku.
6.1.1 Sovelluskehitysympäristön valitseminen – hybridi vai natiivi?
2020-luvun mobiilikehitysprojektin suurin kysymys on: hybridi vai natiivi? Alati
yleistyvällä hybridi-sovelluskehitysympäristöllä tarkoitetaan sellaista kehitysympäristöä, jolla voi tehdä sovelluksia monelle eri alustalle yhtä koodia käyttämällä.
Tyypillisiä kohdealustoja hybridille ovat muun muassa Android, iOS, Windows
sekä nettiselain. Natiivi sovelluskehitysympäristö sen sijaan keskittyy vain tietyn
käyttöjärjestelmän sovelluksiin. Esimerkiksi Android-pohjaisiin laitteisiin tehdään
sovelluksia Android Studiolla, kun taas iOS-pohjaisiin käytetään xCodea.
Tämä otsikossa esitetty iänikuinen kysymys saa vastauksensa mobiilisovelluksen käyttökohteen mukaan. Tyypillisesti hybridi-sovelluskehitysympäristöä käytetään sellaisissa sovelluksissa, jotka eivät vaadi suurta suorituskykyä toimiakseen. Myös kommunikaatioteknologia vaikuttaa SDK:n valitsemiseen. Jos sovellus keskustelee suoraan esimerkiksi Bluetoothilla, NFC:llä tai muulla puhelimen
laitteistoon kuuluvalla moduulilla IoT-laitteen kanssa, on natiivi SDK ylivoimaisesti paras vaihtoehto. Tällä hetkellä hybridit eivät yllä samaan suorituskykyyn
esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä käyttävissä sovelluksissa kuin natiivit. Myös
Bluetoothin debuggaus eli virheenetsintä on hybridiympäristöissä keskimäärin
kohtuuttoman vaikeaa. Ongelman ilmettyä ei voi tietää, onko vika puhelimessa
itsessään, hybridin kääntämässä Androidin tai iOS:n natiivikoodissa, vai hybridikoodissa. Tämän selvittääkseen tulee sovelluskehittäjän tutkia montaa eri rajapintaa, mikä on aikaa vievää ja turhauttavaa.
Tämän projektin mobiilisovellusta ajatellen ei ollut oikeastaan mitään syytä olla
valitsematta hybridi-SDK:ta. Vaikka projektissa käytettävä mobiilisovellus taval-
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laan keskustelee IoT-laitteen kanssa, se ei tee sitä suoraan, vaan välillisesti. Lisäksi mobiilisovellus ei myöskään käytä mitään kriittistä kommunikointiteknologiaa, joka estäisi hybridiympäristön käytön. Sovellus itsessään on visuaalisesti
kevyt ja dataakaan ei liiku niin paljoa, että sillä olisi SDK:n kannalta merkitystä.
Pienehkön yrityksen likviditeettiä ajatellen hybridi oli ihanteellinen vaihtoehto, sillä
yrityksen ei tarvitse palkata erikseen Android-, iOS- ja web-ohjelmoijaa, vaan sille
riittää yksi hybridiohjelmoija. Sovelluskauppaan tehtävien julkaisujen ja päivitysten tekeminen on helppoa ja nopeaa, koska sovellus on aina valmiina kaikille
alustoille yhtä aikaa. Toisin on natiiviohjelmoinnissa, jossa eri alustojen sovellusjulkaisut saattavat ajallisesti poiketa paljonkin toisistaan. (21.)
6.1.2 SDK:n valitseminen
Nyt kun projektin kehitysympäristöksi oli varmistunut hybridi, oli aika päättää mikä
niistä valitaan. Hybridi-sovelluskehitysalustoja oli tarjolla satoja. Näistä suosituimpia ovat React Native, Ionic, Mobile Angular UI, jQuery Mobile sekä Flutter. Seuraavaksi käytiin lyhyesti läpi suosituimpia vaihtoehtoja. (22.)
React Native on Facebookin tekemä avoimen lähdekoodin kehitysalusta, jota kirjoitetaan pitkälti JavaScriptillä. Sen vahvuuksia ovat kehityksen automatisointi
sekä virheilmoitusten läpinäkyvyys, mutta toisaalta sovelluksen sisäinen navigointi on hieman monimutkaista ja näin muodoin uudelle käyttäjälle hidas opittavaksi. Jos kehittäjällä on paljon aikaa käytettäväksi uuden opetteluun, on React
Native oiva vaihtoehto hybridiksi. (23.)
Ionic on avoimen lähdekoodin kehitysalusta, jota React Nativen tapaan kirjoitetaan pitkälti JavaScriptiä käyttämällä. Sille on tarjolla monia rajapintoja käyttöliittymän tekemiseen, kuten Angular, React ja Vue.js. React on JavaScript-kirjasto
web-ohjelmointiin eikä sitä tule sekoittaa React Nativeen, joka on hybridiohjelmointialusta. Ionicin vahvuuksia ovat luotettavuus, sovelluskehityksen helppous
ja nopeus sekä laaja yhteisö, josta saa halutessaan tukea projekteihinsa. Lisäksi
Ionicille on tarjolla kattava määrä monipuolisia kirjastoja ja lisäosia. Ionicin heikkous on sovelluksen sisäisen navigoinnin hitaus, kun sovellus on suuri ja sitä
käytetään mobiililaitteella. Tämä on harvoin kuitenkaan ongelma, koska suurin
osa sovelluksista eivät ole niin suuria, että se vaikuttaisi käytettävyyteen. (24.)
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Flutter on Googlen kehittämä ja ylläpitämä avoimen lähdekoodin kehitysalusta,
jota kirjoitetaan C:llä, C++:lla sekä Dartilla. Flutter on melko tuore alusta, sillä se
julkaistiin vain vuosi sitten, 2019. Flutterin käyttökelpoisuudesta kertoo jotain se,
että tuoreudestaan huolimatta se on jo kymmenen suosituimman hybridialustan
joukossa. Flutterin vahvuuksiin kuuluvat muun muassa reaaliaikaiset päivitykset
sovellukselle, yhteensopivuus monen eri käyttöjärjestelmän kanssa sekä helposti
kustomoitavat kuvakkeet ja UI-elementit. (25.)
Jokaisessa edellä mainitussa kehitysalustassa on hyvät ja huonot puolensa,
mutta lopulta oikean alustan valitseminen on enemmänkin mieltymyskysymys.
Vaikka joissain olisi tiettyjä vikoja tai puutteita, ei niitä välttämättä enää ole kyseisen alustan seuraavassa versiossa. Hybridialustat kehittyvät ja muuttuvat kovaa
vauhtia ja niiden luoma kilpailuasetelma on otollinen sovelluskehittäjälle; kaikki
tarjoavat parastaan, koska haluavat erottua joukosta.
Tämän projektin SDK:ksi päätettiin valita Ionic, koska se on luotettava, nopea ja
helppo oppia. Tehty sovellus ei myöskään ollut liian raskas Ionicille. Päätöstä
puolsi aiempi kokemukseni Ionicin parissa; olen todennut sen monipuoliseksi ja
käteväksi alustaksi. Alusta oli sopusoinnussa myös Anicaren toisen sovelluksen
kanssa, joka on sekin Ionicilla kirjoitettu. Vaikka itsestään selvältä kuulostava valinta päättyikin Ioniciin, käytiin silti nimellisellä tasolla läpi muitakin vaihtoehtoja.
Tulevaisuutta ajatellen yrityksellä on tärkeää olla kattava yleiskuva markkinoilla
olevista vaihtoehdoista. Muutokset yrityksen liiketoiminnassa tai sovelluksen
käyttötarkoituksessa saattavat lyhyelläkin aikavälillä herättää tarpeen tehokkaamman sovellusalustan käyttämiseksi.
6.1.3 UI-rajapinnan valitseminen ja käyttöliittymän suunnittelu
Ionicille oli tarjolla käytännössä kolme potentiaalista vaihtoehtoa UI-rajapinnaksi:
Angular, React ja Vue.js. Näistä tuli valituksi ensimmäinen, sillä minulla oli siitä
aiempaa kokemusta enkä nähnyt mitään lisäarvoa kahden toisen rajapinnan
käyttämiseksi. Angular on luotettava ja suosittu rajapinta, jolle löytyy paljon dokumentteja ja tukea verkosta. Se käyttää MVC-arkkitehtuuria, jonka avulla on
mahdollista eristää sovelluslogiikka käyttöliittymäkerroksesta. Tämä helpottaa
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ongelmien erittelemistä. MVC-arkkitehtuurissa ohjain vastaanottaa kaikki sovelluspyynnöt ja toimii mallin kanssa valmistellakseen näkymän tarvitsemia tietoja.
Näkymä käyttää ohjaimen valmistelemia tietoja ja näyttää lopullisen esitettävän
vastauksen käyttöliittymässä. Kuva 19 havainnollistaa MVC-arkkitehtuurin ideaa.
(26.)

KUVA 19. MVC-arkkitehtuurin toiminnallisuus (26)
Käyttöliittymää ja käyttökokemusta eli UI:ta ja UX:ää suunniteltaessa kiinnitettiin
erityistä huomiota yksinkertaisuuteen, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen. Sovelluksen ladattuaan käyttäjä rekisteröityy käyttäjäksi, jonka jälkeen hän voi kirjautua sovellukseen omilla käyttäjätiedoillaan. Kirjauduttuaan käyttäjä voi lisätä sovellukseen eläimiä sarjanumeron perusteella. Eläinten oleellisimmat tiedot näkyvät sovelluksen pääsivulla. Pääsivu on se sivu, joka on näkyvillä, kun sovellus
avataan. Tarkoitus olisi, että sovelluksen avattuaan käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä kaikki tärkeimmät tiedot liittyen eläinten terveydentilaan ja aktiivisuuteen. Käyttöliittymässä voisi olla esimerkiksi kolmen painikkeen alavalikko, josta
pääsee tärkeimpiin sivuihin yhdellä painalluksella. Päänäkymän lisäksi kaksi
muuta alavalikon näkymää voisivat olla esimerkiksi lista eläimistä ja niiden yksityiskohdista sekä yleisluontoiset asetukset sovellukselle.
6.1.4 Natiivi-käännöstyökalun valitseminen
Vaikka Ionic on hybridiympäristö, tarvitsee se aina käännöstyökalun, kun halutaan tehdä sovelluksia mobiilialustalle. Työkalu kääntää Ionicin koodin natiiviksi,
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esimerkiksi Android- tai iOS-pohjaiseksi koodiksi ja mahdollistaa näin sovelluksen käyttämisen mobiililaitteella. Työkalun valitsemiseen on kaksi vaihtoehtoa:
Cordova tai Capacitor. Näistä ensimmäinen on vanhempi ja paljon käytössä ollut
työkalu, jolle on tarjolla paljon lisäosia ja dokumentteja verkossa. Cordova on julkaistu vuonna 2009. Capacitor sen sijaan on hieman modernimpi, hiljattain julkaistu vaihtoehto Cordovalle. Capacitor tukee PWA:ta, jonka vuoksi se sopii paremmin tämän projektin käyttötarkoituksiin. PWA:lla voi tehdä halutessaan sovelluksesta selainversion. Capacitor on helppokäyttöisempi ja käytännöllisempi,
koska sitä käyttämällä saa pääsyn natiivi-Android- tai -iOS-koodiin. Vaikka hybridialustalla tekisi joitain tiettyjä ominaisuuksia, voi niitä halutessaan muokata natiivitasolla. Capacitorin heikkous ja samalla vahvuus on sen tuoreus. Uusia päivityksiä tulee jatkuvasti, mutta vielä esimerkiksi lisäosien monipuolisuus ei yllä Cordovan tasolle. Tulevaisuutta ajatellen valittiin kuitenkin Capacitor natiivi-käännnöstyökaluksi, koska se on modernimpi ja sen elinkaari ja tuki vaikuttaa olevan
pitkäkestoisempi. (27.)
6.2 Toteutus ja yksityiskohdat
Ennen kuin alettiin tekemään mobiilisovellusta, tehtiin tavan mukaisesti SRS eli
sovelluksen vaatimusmäärittely. Siinä käytiin läpi ohjelmistoprojektin tavoitteita ja
vaatimuksia. Ne jaettiin teoreettisella tasolla karkeasti kahteen osaan, toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset, ja ne kuvattiin yleensä käyttötapauksien
kautta. Toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan käytännössä sovelluksen toiminnallisuuksia eli niitä asioita, joita lopullisen sovelluksen tulee sisältää. Niitä
olivat tämän projektin tapauksessa muun muassa rekisteröityminen, kirjautuminen, laitteen lisääminen, tietojen tarkastelu sekä asetusten muuttaminen.
Ei-toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan laatu- ja resurssivaatimuksia. Laatuvaatimukset määrittelevät sen, miten sovelluksen tulee toimia ja kuinka laadukas
sovellus ylipäänsä on. Laatuun vaikuttavat muun muassa käytettävyys, suorituskyky, luotettavuus ja turvallisuus. Nämä vaatimukset ja tavoitteet käytiin pitkälti
läpi opinnäytetyön alussa johdanto-osiossa, joten en ala niitä uudelleen luettelemaan.
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Resurssivaatimukset kuvaavat käytettävissä olevia resursseja: aikaa ja rahaa.
Tässä projektissa rahaa menee lähinnä palvelimen ylläpitoon. Ajankäytöllisesti
mobiilisovelluksen valmistumisella ole suurta merkitystä, koska se on vasta testausvaiheessa. Silti mitä nopeammin, sitä parempi. Seuraavissa kappaleissa
käydään käytännönläheisesti läpi sovelluksen kehittämisessä suoritetut toimenpiteet, ja samalla pyritään ottamaan huomioon edellä mainitut SRS:n tavoitteet ja
vaatimukset.
6.2.1 Ionicin asentaminen ja käyttöönotto
Ionic tarvitsee Node.js:n toimiakseen, joten se asennettiin heti ensimmäiseksi.
Node.js on avoimen lähdekoodin Jacascript runtime-ympäristö. Tämän jälkeen
asennettiin komentokehotetta käyttäen Ionicin komentokehoterajapinta. Se tapahtui yksinkertaisesti yhtä käskyä käyttämällä.
npm install -g @ionic/cli

Seuraavaksi asennettiin Visual Code -tekstieditori, jota käytettiin mobiilisovelluksen koodaamiseen. Sitten olikin aika luoda uusi Ionic-projekti seuraavaa komentoa käyttämällä.
ionic start

Ohjelma kysyi, mitä rajapintaa halutaan käyttää. Päätettiin valita Angular. Sen
jälkeen ohjelma kysyi nimeä sovellukselle. Nimeksi päätettiin antaa ”Cow Manager”. Ohjelma kysyi automaattisesti, halutaanko lisätä Capacitor projektiin. Vastattiin kyllä. Seuraavalla komennolla navigoitiin projektikansioon.
cd CowManager

Tämän jälkeen laitettiin testipalvelin käyntiin, jotta voitiin reaaliajassa nähdä koodissa tehdyt muutokset. Seuraava komento käynnisti palvelimen.
ionic serve
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Sovellukseen päästiin käsiksi selaimella, kun kirjoitettiin osoitekenttään localhost
ja portiksi 8100. Tämä on Ionicin testipalvelimen oletusosoite. Projekti avattiin
Visual Codessa ja siihen tehtiin pieniä muutoksia. Ne näkyivät välittömästi selaimessa auki olevassa sovelluksessa ilman, että sovellusta täytyi ajaa uudelleen
kääntäjän läpi. Selaimena käytettiin Firefoxia, ja selaimen sisällä pidettiin Web
Developer -paneelia auki. Siitä saatiin muun muassa käyttöliittymä mukautumaan
mobiililaitteen näytön kokoiseksi ja muotoiseksi. Kuvassa 20 sekä Visual Code
että selaimen Developer-tila olivat auki samalla näytöllä. Tällä tavalla koodaaminen oli helppoa ja nopeaa. Oikealla reunassa näkyy konsoli, johon tuli mahdolliset virheilmoitukset.

KUVA 20. Sovelluskehittäjän työnäkymä Ionic-ympäristössä
6.2.2 Ionic-projektin rakenne
Ionic-projektin tärkein kansio on ”src”. Sen alta löytyy kaikki tärkeimmät kansiot.
Kuvassa 21 näkyy projektin rakenne. Src-kansion sisällä oleva App-kansio sisältää kaikki komponentit, moduulit, sivut, palvelut sekä tyylit. Assets-kansio sisältää
muun muassa oletuskuvat ja -JSON-datan sekä sovelluksessa käytettävät kuvakkeet. Environments-kansiossa on konfiguraatiotiedostot, joita Angularin komentokehoterajapinta käyttää. Theme-kansio sisältää nimensä mukaisesti projektissa käytettävät teemat. Global.scss-tiedosto sisältää sellaisia projektin tyyliin
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ja muotoiluun liittyviä tietoja, joita käytetään kaikkialla projektissa, eikä vain tietyllä sivuilla.

KUVA 21. Ionic-projektin rakenne
Index.html on projektin pääsisäänkäynti, josta kaikki saa alkunsa. Tosin sen pääasiallinen tarkoitus on vain asettaa oletusscriptit ja CSS:t tai aloittaa sovelluksen
ajaminen. Tähän tiedostoon ei yleensä kosketa ollenkaan, koska jokaisella sivulla
on Ionicissa oma html-tiedostonsa. Tsconfig-alkuiset tiedostot määrittelevät tiettyjä konfiguraatioita sovellukselle ja Ionicin palvelimelle. Suurimpaan osaan konfiguraatiotiedostoista ei kosketa ollenkaan koko sovelluskehityksen aikana.
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App-kansio on koko sovelluksen tärkein kansio. Siellä oleva app.component.html
on koko sovelluksen runko. Tähän tiedostoon lisätään esimerkiksi sivuvalikko,
joka sitten voidaan näyttää kaikilla sovelluksen sivuilla. App.component.ts sisältää Angularin komponenttien toiminnallisuuden suhteessa html-tiedostoon.
Tänne esimerkiksi voidaan kirjoittaa sivuvalikkoa käsittelevä koodi. App.module.ts on koko sovelluksen päämoduuli. App-routing.modult.ts-tiedostossa määritellään sovelluksen pääreitit eli ne, miten sovelluksessa liikutaan ja mikä sivu
aukaistaan ensimmäisenä, kun sovellus avataan.
Aina, kun luodaan uusi sivu tai palvelu, se tehdään App-kansioon. Otetaan esimerkkinä ”tab1”-niminen sivu. Kuvasta 22 käy ilmi tavallisen page-elementin rakenne Ionicissa. Aina, kun tehdään jokin uusi näkymä tai sivu, ne sisältävät samat
asiat kuin kuvassa näkyvä tab1-sivu.

KUVA 22. Ionic-projektin tyypillisen sivun tai näkymän sisältämät tiedostot
Yllä näkyvästä kuvasta 22 käytännössä tab1.page.ts-tiedosto on se, johon tehdään koodia. Html-loppuiseen tiedostoon tehdään visuaalista näkymää. Routingmodule määrittelee tämän kyseisen sivun tiedostopolun ja käsittelee sen, miten
sovelluksessa siirrytään sivusta toiseen. Scss-loppuiseen tiedostoon voi halutessaan määritellä tälle tietylle sivulle tyylejä ja muotoiluja.
6.2.3 Käyttöliittymän visuaalinen ilme
Kun sovelluksen rakenne oli kuta kuinkin selvillä, oli aika alkaa rakentaa käyttöliittymää. Käytännössä tämä tapahtui ”ionic generate”-komentoa käyttämällä.
Sillä pystyi luoda sivujen lisäksi myös komponentteja, palveluita, luokkia ja moduuleita. Käyttöliittymiä ja sivuja suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota visuaaliseen selkeyteen. Käyttäjän tulee pystyä intuitiivisesti kirjautua ja navigoida
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sovelluksessa ilman, että sitä tarvitsee erikseen miettiä. Sovelluksen tekemisessä käytettiin jonkin verran apuna Anicaren toista olemassa olevaa sovellusta,
joten ihan kaikkea ei tarvinnut tehdä alusta. Näistä esimerkkinä kirjautumis- ja
rekisteröitymisnäkymä, jotka ovat lähes identtisiä toisen sovelluksen kanssa,
mutta joiden tyyliä vain hieman muokattiin. Kuvassa 23 näkyvän logon on suunnitellut Anicaren graafisen työryhmän tekijä.

KUVA 23. Sovelluksen kirjautumisnäkymä
Kirjautumisnäkymään laitettiin kaikki oleelliset tiedot tarjolle eli kirjautuminen ja
tilin luominen (kuva 24).
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KUVA 24. Sovelluksen rekisteröitymisnäkymä
Tilin luonnin yhteydessä käyttäjää pyydetään hyväksymään Anicaren tietosuojakäytännöt, ennen kuin hän voi luoda käyttäjän. Tällä varmistetaan, että käyttäjä
tietää varmasti, mitä on tekemässä. Kuvassa 25 näkyy ilmoitus epäkelvollisesta
salasanasta.
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KUVA 25. Sovelluksen ilmoitus heikosta salasanasta
Sovelluksessa on otettu myös tietoturvallisuus huomioon. Jos käyttäjä esimerkiksi yrittää laittaa liian heikon tai vääränlaisen salasanan, näytölle tulee siitä ilmoitus. Heikot salasanat ovat tietoturvariski myös ylläpitäjän kannalta, ei pelkästään käyttäjän. Sisälle kirjauduttuaan käyttäjä voi lisätä uuden laitteen sivuvalikosta (kuva 26).
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KUVA 26. Sovelluksen sivuvalikko
Laite lisätään kirjoittamalla sarjanumero tekstikenttään, jonka jälkeen lisätään
eläimen tiedot (kuva 27). Kun eläimet on lisätty onnistuneesti, ei tarvitse enää
muuta kuin odottaa laitteiden lähettämiä ilmoituksia palvelimelle. Tälle tietylle
käyttäjälle lisättiin testimielessä kahdeksan laitetta.
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KUVA 27. Laitteen lisääminen
Yleisnäkymä näyttää eläinten terveydentilan. Alas pyyhkäistäessä sovellus päivittää näkymän, jos siihen on tullut muutoksia. Oikeanpuolimmaisesta asetuksetvalikosta voi säätää muun muassa sovelluksen kielen. Testikännykkä oli suomenkielisenä, mutta kuvassa 28 sovellukseen on valittu asetuksista kieleksi englanti. Kuvassa 28 näkyy sovelluksen päänäkymä. Siinä on pystysuunnassa kolme
kategoriaa: terveydentila, paristostatus, ja lisenssit. Jokaisessa on kolme korttia
sivusuunnassa. Terveydentilat ovat terve, sairas ja tarkastettava.
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KUVA 28. Sovelluksen päänäkymä
Käyttäjän aukaistessa sovelluksen hänelle tulee automaattisesti näkyviin kriittisellä statuksella olevat eläimet, jos sellaisia on (kuva 29). Samoin myös paristoja lisenssistatuksissa. Jos jokin on niissä pielessä, se kyseinen kortti tulee näkyville.
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KUVA 29. Sovellus ilmoittaa käyttäjälle kriittisestä terveydentilasta ja paristostatuksesta
Kun käyttäjä painaa tästä tietystä kortista, hän näkee kaikki sen statuksen eläimet
listana. Jos esimerkiksi käyttäjällä on 250 lehmää, ja neljä niistä on sairaana, ei
hänen tarvitse käydä läpi kaikkia lehmiä, vaan riittää kun painaa kriittistä ilmoitusta näyttävää korttia, niin kyseiset neljä eläintä tulevat näkyville. Kuvassa 30 on
lista eläimistä. Se on yksi alavalikon kolmesta näkymästä.
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KUVA 30. Lista käyttäjän kaikista eläimistä
Lista eläimistä näyttää eläinten nimen, terveydentilan sekä paristostatuksen. Lisäksi käyttäjä voi painaa info-painiketta halutessaan lisätietoja, kuten sukupuoli
ja muistiinpanot. Sovellukseen on tehty valintaominaisuus eläimille, jotta käyttäjä
voi halutessaan tarkistaa kartalta, missä nämä tietyt eläimet ovat. Kartta ei vielä
toimi, mutta eläinten valitseminen on ennakoivasti tehty jo sovellukseen.
6.2.4 Kommunikointi palvelimen kanssa
Mobiilisovellus kommunikoi palvelimen kanssa http-pyyntöjä käyttämällä. Pyyntöjä varten on tehty erikseen oma palvelinkommunikaatio-palvelu, jota voidaan
käyttää kaikilla sovelluksen sivuilla. Aina kun pyyntö lähetetään, mukana on
uniikki hash eli salausavain, joka estää pyyntöjen väärinkäytön. Vaikka kaappaaja saisi tallennettua uhrin lähettämän pyynnön, ei kaappaaja kuitenkaan pysty
sitä hyödyntämään mitenkään, koska jos palvelin huomaa väärennetyn tai jo kerran lähetetyn salausavaimen, se ei ota pyyntöä vastaan ollenkaan.
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7 LOPPUTULOS JA JULKAISEMINEN SOVELLUSKAUPPOIHIN
7.1 Sovelluskauppaan julkaiseminen
Sovelluskauppaan julkaistuksi tuleminen on kaikkien vakavasti otettavien mobiilisovellusten päätavoite. Vaikka kyseinen sovellus oli vielä beta- eli testivaiheessa, se julkaistiin silti Google Play -sovelluskauppaan, koska sieltä käsin on
kätevä hallinnoida sovelluksen testiversioita ja jakaa niitä testiryhmän kesken.
Testiryhmään voi lisätä osallistujia sähköpostin avulla. Ylläpitäjä voi Google Play
Consolesta luoda haluamiaan ryhmiä ja jakaa tiettyjä versioita sovelluksesta juuri
tietyille ryhmille.
Ennen sovelluskauppaan julkaisua rakennettiin Ionic-projekti ja kokeiltiin, että se
varmasti toimii oikealla Android-laitteella. ”ionic build”-käsky rakensi koodin Ionicin hybridialustalle. ”npx cap sync android” synkronoi tehdyt muutokset myös
Android Studion kanssa. ”npx cap open android” avasi Android Studion ja projekti
oli valmis käytettäväksi. Jos olisi haluttu tehdä sama iOS:lle, olisi tarvinnut vain
laittaa ”android”-sanan tilalle ”ios”, jolloin projekti olisi avautunut xCodessa. Tämä
on hyvä esimerkki hybridialustan helppokäyttöisyydestä.
Nyt Android Studio oli auki, ja pystyttiin käyttää auki olevaa projektia samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin natiivi-Android-projektia. Seuraavaksi mobiililaite liitettiin USB-johdolla kiinni tietokoneeseen ja sovellus asennettiin. Tässä
vaiheessa otettiin liuta kuvakaappauksia, jotka sitten voitiin Google Play Consolessa liittää sovelluskaupan sovellusesittelyyn. Sovellus toimi oikein hyvin, joten
päätettiin luoda release-apk, eli lopullinen sovelluskauppaan julkaistava asennustiedosto. Vasemmalta Android Studion sivuvalikosta ”Build variants”-osiosta
valittiin debugin sijasta release. Debug-versiota käytetään sovelluksen kehitysvaiheessa, ja siinä näkyy kaikki virheilmoitukset ja lokitekstit, jotka ovat lopullisessa julkaisuversiossa hyödyttömiä. Tämän vuoksi julkaisuasennustiedosto on
kooltaan luonnollisesti hieman pienempi kuin kehitysasennustiedosto.
Tämän opinnäytetyön valmistuttua sovelluskaupan julkaisuprosessi on jo aloitettu, mutta itse sovellus ei välttämättä vielä ole sovelluskaupassa. Prosessissa
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voi mennä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon riippuen siitä, tuleeko julkaisun aikana jotain ongelmia. Ennen varsinaista julkaisemista asennustiedosto
allekirjoitetaan niin, että käyttäjän ladatessa sen Google Play -sovelluskaupasta
hänelle ei tule varoitusta ”Sallitaanko asennukset tuntemattomasta lähteestä?”.
Allekirjoitus varmistaa sovelluksen alkuperän, joka on tässä tapauksessa
Anicare.
Edellä luodun asennustiedoston voi nyt siirtää Google Play Consoleen yhdessä
kuvakaappausten kanssa. Sovellukselle kirjoitetaan nimi ja kuvaus sekä muut
lainsäädäntöön liittyvät tiedot ja sitten se onkin valmiina lähetettäväksi tarkastukseen. Jos tämä sama prosessi olisi tehty Applen sovelluskaupan, App Storen,
puolella, olisi sovelluksen perustietojen ja lainsäädäntöön liittyvien kysymysten
lisäksi joutunut antamaan yksityiskohtaiset sovelluksen käyttöohjeet Applen testaajia varten. Kyseiset testaajat käyvät kirjaimellisesti kohta kohdalta sovelluksen
läpi, ja kokeilevat että se toimii odotetulla tavalla. Jos esimerkiksi sovelluksessa
pitää tietää sarjanumero lisätäkseen siihen lehmän, tulee esimerkkisarjanumerot
toimittaa App Storen testaajille sovelluksen julkaisemisen yhteydessä. Tässä on
suuri ero Androidin ja iOS:n välillä. Applella on tarkempi seula, mutta toisaalta
myös sovelluksen julkaiseminen maksaa enemmän. App Storessa on myös vähemmän sovelluksia, mutta niiden laaduntarkistus on luotettavampaa.
7.2 Lopputulos
Viimeistellyn mobiilisovelluksen lopputulemana oli toimiva käyttöliittymä, jonka
kautta voi tarkkailla omien eläimiensä aktiivisuutta ja terveydentilaa. Sovelluksessa voi rekisteröityä, kirjautua, lisätä eläimiä, vaihtaa kieltä (englanti tai suomi),
tarkkailla paristojen varausta sekä lisenssien statusta. Sovellus kommunikoi onnistuneesti palvelimen kanssa ja päivitti palvelimelle tulleet tiedot sovelluksen
päänäkymään. Sairaista eläimistä kertovaa kuvaa klikkaamalla pääsi näkemään
kaikki nämä kyseiset sairaat eläimet. Samoin myös alhaista paristostatusta näyttävää kuvaketta painamalla tuli näkyville lista kaikista eläimistä, joiden mittauslaitteessa oli alhainen pariston varaus. Halutessaan kaikkia eläimiä voi tarkastella
listassa ilman mitään filttereitä. Vaikka sovelluksesta puuttuu vielä monia tärkeitä

68

ominaisuuksia lopputuotetta ajatellen, on se kuitenkin hyvä alku kyseisen tuotteen kehittämiselle ja testaukselle. Sovelluskaupan julkaisuprosessi on aloitettu
ja sovellus on kohta saatavilla testikäyttäjille. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
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8 YHTEENVETO
Opinnäytetyön alussa määriteltiin, että työn tavoitteena on luoda toimiva järjestelmä nautakarjan terveydentilan ja aktiivisuuden seurantaan. Työn pääasiallisena tavoitteena oli luoda tekninen toteutus palvelimelle, tietokannalle sekä käyttöliittymälle ja laittaa ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena niin, että mittauslaitteen keräämä data saataisiin tehokkaasti käsiteltyä, tallennettua ja esitettyä.
Konkreettisena lopputulemana oli tarkoitus olla toimiva mobiilisovellus, josta käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä eläimiensä mahdolliset poikkeamat terveydentilassa. Nyt työ on saatu päätökseen ja on aika arvioida tuloksia.
Heti opinnäytetyön alussa koin ongelmalliseksi määritellä työssä käsiteltävien
pääotsikoiden jäsentelyn ja sisällön. Kävisinkö projektin läpi vain mobiilisovelluksen näkökulmasta ja liittäisin muut teknisen toteutuksen elementit ikään kuin liitännäisenä mukaan? Vai kävisinkö projektin mittauslaitteen näkökulmasta? Koko
projektihan kulminoituu tämän pienen laitteen sensoridataan. Ottaisinko sittenkin
kunkin elementin omana pääotsikkonaan? Ovathan ne sentään yksistäänkin kokonaisen opinnäytetyön kokoisia asiasisällöltään. Näitä mietiskellessäni päädyin
viimeisimpään vaihtoehtoon eli siihen, että teen jokaisesta oman pääotsikkonsa.
Näin jälkeenpäin voin sanoa, että se kannatti. Toisistaan eriytettynä aiheiden käsittelystä tuli selkeämpää ja johdonmukaisempaa.
Opinnäytetyön laajuus oli sekä rikkaus että haaste. Jokaisesta aihealueesta olisi
ollut niin paljon käsiteltävää tietoa tarjolla ja tutkittavissa, että niistä olisi voinut
kirjoittaa vähintään 50 sivua kustakin. Tiedon keräämiseen ja sen perkaamiseen
meni paljon aikaa, mutta toisaalta kerättyä tietoa ei tullut mielestäni yhtään liikaa.
Mahdolliseen kaupalliseen tuotteeseen pohjautuva opinnäytetyö tulee aina tehdä
työn teettäjää kunnioittaen. Arkaluontoista tietoa ei saa paljastaa liikaa, mutta
työn fokus tulee kuitenkin säilyttää asiasisällössä. Tämä vaati jonkin verran tasapainoilua, mutta laajan aineiston ansiosta opinnäytetyön pituus ei kärsinyt,
vaikkei ihan kaikkea saatavilla olevaa tietoa tähän laitettukaan.
Työtä tehdessäni opin paljon uusia yksityiskohtia jokaisesta pääelementistä. Kuitenkin työn hyödyllisemmäksi anniksi koin sen aikana saamani yleisluontoisen
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opin projektien hallinnasta ja ylipäänsä teknisten ratkaisujen tekemisestä. Ihan
alkuun lähdin hakemaan ideaaliratkaisua järjestelmän kehittämiselle. Hyvin nopeasti kuitenkin huomasin, ettei sellaista ole käytännössä olemassa. Teknisiin
ratkaisuihin vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muuttujat ovat pitkällä aikavälillä niin
arvaamattomia, ettei niitä kaikkia yksinkertaisesti voi ennustaa täydellisesti.
Siispä pitää mennä niillä mitä on tiedossa. Palvelinkäyttöjärjestelmien, tietokantahallintasysteemien, sovelluskehitysalustojen ja monien muiden työkalujen valitseminen perustui aina projektin senhetkisen tilanteen vaatimuksiin ja ulkoisten
palveluntarjoajien tarjontaan. Nämä tarpeet ja vaatimukset saattavat muuttua
hetkenä minä hyvänsä. Siksi on tärkeää olla valmiina sopeutumaan muutoksiin
nopeasti, ja olla jo valmiiksi jollain tasolla tietoinen vaihtoehtoisista ratkaisuista.
Yhteenvetona voisin todeta, että opinnäytetyön laajuudesta huolimatta sain täytettyä alussa määritellyt tavoitteet vähintäänkin tyydyttävästi. Vaikka ihan kaikkia
ominaisuuksia en ehtinyt tehdä, perustoiminnallisuudet ovat kuitenkin valmiina ja
kokonaisuus pelaa yhteen. Tietokanta tallentaa tarvittavaa dataa, palvelin käsittelee sen ja käyttöliittymä eli mobiilisovellus näyttää sen visuaalisesti. Sovelluksesta puuttumaan jääneet ominaisuudet, kuten push-notifikaatiot ja eläinten jakaminen toiselle käyttäjälle, on jokseenkin helppo lisätä sovellukseen jälkikäteen.
Teknisen opin lisäksi koen saaneeni projektista paljon antia myös tulevia projekteja varten. Jatkossa osaan arvioida ajankäyttöäni paremmin, tunnustaa omat
puutteeni ja vahvuuteni sekä luottamaan itseeni tietotekniikan alan työntekijänä.
Kaiken kaikkiaan olen ihan tyytyväinen työn tulokseen.
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