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1 Johdanto 

Johdanto kertoo projektin taustasta ja mikä käynnisti projektin. Osio käsittelee myös 

minkälaisia tehtäviä ja tavoitteita projektilla ja projektityöntekijällä on. Kappale pitää 

sisällään, minkälaisia haasteita oli nähtävissä projektin teknisen toteutuksen osalta ja 

mitkä ovat projektin lopputuloksesta saatavat hyödyt. 

 

1.1 Projektin tausta 

Logica Express Oy on logistiikka-alan yritys, joka työskentelee yhdessä Suomen johta-

van logistiikkayriyksen - Helsingin KTK Oy:n kanssa. Yritys perustettiin marraskuussa 

2008. Yritys on pieni muutaman hengen perheyritys, jonka toimitusjohtaja on Jaana 

Vesterinen-Prähky. 

 

Logica Express Oy:n aikaisemmat verkkosivut ovat staattiset ilman minkäänlaista dy-

naamisuutta, skaalautuvuutta tai sisällönhallintaa. Sivut eivät siis huomioi käyttäjän 

käyttämää selainta tai laitetta. Lisäksi verkkosivujen sisältö ei muutu ilman, että koodi 

haetaan palvelimelta, muokataan ja lähetetään takaisin palvelimelle.  

 

Aikaisemmin tämä riitti yrityksen tarpeisiin, mutta ei enää. Yritys tarvitsee modernim-

mat verkkosivut toiminnallisuuksilla, jotka helpottavat asiakkaiden yhteydenottojen 

hallinnoimista. Logica Express tarvitsee verkkosivut, joiden kautta asiakkaat pystyvät 

ottamaan heihin yhteyttä ja pyytämään nettitarjouksia. Verkkosivujen sisältöä ja kuvia 

tulee myös pystyä muokkaamaan ja vaihtamaan helposti ja nopeasti ilman, että koodia 

joudutaan manuaalisesti muuttamaan. 

 

Logica Express Oy:n verkkosivujen ulkoasu on hieman vanhentunut omistajien silmis-

sä ja he haluavat uuden, näyttävän ja helppokäyttöisen käyttöliittymän. Käyttöliittymän 

tulisi olla responsiivinen, jotta sitä olisi helppo käyttää käytettävästä laitteesta riippu-

matta. 
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1.2 Tehtävät, tavoitteet ja rajaus 

Projektin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Logica Expressin tarpeita vastaavat 

verkkosivut ja niiden toiminnallisuudet.  Valmiit verkkosivut tulevat sisältämään uudis-

tetun ulkoasuan, koko sivuston kattavan sisällönhallinnan, soittopyynnön jättämismah-

dollisuuden ja nettitarjousten pyytämisen. Suunnittelussa tulee selvittää kuinka seuraa-

vat asiat tulisi toteuttaa projektin edetessä: 

 

 Kuinka asiakkaalle näkyviä tekstejä olisi mahdollista muokata ja kuinka uusin 

julkaistu oikeaan sivuun kohdistuva teksti tulisi tunnistaa tietokannasta ja näyt-

tää nettisivujen käyttäjille? 

 Kuinka asiakkaan lähettämät yhteydenottopyynnöt ja verkkotarjoukset voidaan 

siirtää turvallisesti tietokantaan? 

 Kuinka verkkosivujen ulkoasu saadaan skaalaantumaan oikein riippuen käyttäjän 

käyttämästä selaimesta ja laitteesta? 

 

Projekti tuottaa Logica Express:lle määritysten mukaiset verkkosivut uudistetulla ulko-

asulla ja dynaamisella sisällöllä. Uudistetut verkkosivut tuottavat suoran hyödyn sisällön 

päivittämiseen käytettyjen resurssien, ajan ja vaivan säästyessä. Asiakkaat saavat vaivat-

toman ja yksinkertaisen tavan ottaa yritykseen yhteyttä sekä pyytää nettitarjouksia. Li-

säksi projekti tuottaa hyötyä toteuttajalle itselleen. Projektin läpivieminen onnistuneesti 

kehittää tekijän ohjelmointi-, dokumentointi- ja projektinhallintataitoja. 

 

Projektin tekijä ei toimita asiakkaalle lopullista palvelinta, vaan lopputulos siirretään 

yrityksen tämänhetkiselle palvelimelle. Yrityksen edustajalle toimitetaan sovelluksen 

asennusohjeet, joiden avulla sovellus saadaan siirrettyä heidän palvelimelle sekä ohjeet 

siitä kuinka he voivat luoda sovelluksen vaatiman tietokannan ja hallintapuolen käyttä-

jätunnukset. 
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1.3 Lyhenteet ja termit 

Staattinen   Staattinen verkkosivu on tiedosto palvelimella. 

   Se näkyy aina samanlaisena ja muuttuu 

   ainoastaan, jos itse tiedostoa muokataan.  

 

Dynaaminen   Dynaaminen sivu tai sivun sisältö luodaan vasta 

   käyttäjän ladatessa sivua.  

 

Responsiivinen  Responsiivinen käyttöliittymä tarkoittaa, että 

   sivuston elemettien asettelussa huomioidaan 

   käyttäjän käyttämä laite ja ruudun koko. 

 

SQL-injektio  Tekniikka, joka hyödyntää tietokantapohjaisten 

   järjestelmien tietoturva-aukkoja. 
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2 Käytetyt tekniikat 

Tässä luvussa käsitellään teoriaa opinnäytetyö projektissa käytetyistä tekniikoista ja me-

netelmistä. Tekniikat käsittelevät palvelinpuolta sekä käyttöliittymäpuolta. 

 

Projekti toteutettiin HTML5 ohjelmointikielellä ja käyttöliittymää rikastuttamaan valit-

tiin JavaScript ja CSS pohjaisia tekniikoita. Näitä olivat Twitter Bootstrap ja MarkItUp. 

Palvelinpuolen toiminnan ja verkkosivujen toimintalogiikan toteutukseen käytettiin 

PHP ohjelmointikieltä. Tietokanta hauissa ja vienneissä käytettiin PDO ja Prepared 

Statements tekniikkaa.  

 

Käyttöliittymän toimivuus varmistettiin Selenium IDE Firefox liitännäisellä. Selenium 

IDE:llä käyttöliittymän testaus saatiin automatisoitua ja testit voitiin ajaa vaivatta uusien 

ominaisuuksien liittämisen jälkeen. 

 

2.1 MarkItUp 

MarkItUp on vapaan ohjelmistolisenssin jQuery editori. Vapaa ohjelmistolisenssi tar-

koittaa, että se sallii editorin käytön myös kaupallisissa ohjelmistoissa. (GNU Operating 

System.)  

Editori on kevyt ja helposti integroitavissa haluttuun sivustoon. Editori näyttää kirjoite-

tun HTML:n eikä se vaadi käyttäjältä Javascriptin käyttöä. (MarkItUp.) 

 

 

Kuva 1. MarkItUp html-editori 
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MarkItUp:n ulkoasu ja toiminta on täysin muokattavissa jokaisen omiin tarpeisiin. Edi-

torin ylärivi koostuu käyttäjää helpottavista pikakuvakkeista, joita voi poistaa, muokata 

ja lisätä. Sovelluskehittäjä voi myös luoda omia pikakuvakkeita ja niiden toiminnalli-

suuksia. Jokaiselle pikakuvakkeelle voi myös määrittää oman pikanäppäimen nopeut-

tamaan kirjoittamista. (MarkItUp.) 

 

Koska editoriin kirjoitetun tekstin on tarkoitus sisältää HTML:ää, editon mukana tulee 

dynaaminen Ajaxia hyödyntävä esikatselu. Käyttäjän syöttämä teksti lähetetään Ajaxilla 

palvelimelle käännettäväksi ja näytetään käyttäjälle esikatseluikkunassa.  MarkItUpin 

ulkoasua voi myös muuttaa helposti CSS-tekniikan avulla. Editorin lähdekoodissa on 

erillisiä tyylitiedostoja, joita muuttamalla ulkoasun saa helposti halauamansa näköiseksi. 

(MarkItUp.) 

 

2.2 Twitter Bootstrap 

Twitter Bootstrapin kehitti Mark Otto ja Jacob Thornton Twitteriä varten. Bootstrap 

julkaistiin avoimeksi lähdekoodiksi elokuussa 2011. (Twitter bootstrap.) 

 

Twitter Bootstrap on todella yleiskäyttöinen viitekehys käyttöliittymille. Se tarjoaa käyt-

täjälle valmiita määrityksiä ja rakennuspalikoita, jotta käyttöliittymä olisi mahdollisim-

man yhdenmukainen. Hyödynnettäviä komponentteja ovat esimerkiksi navigaatiossa, 

lomakkeissa, taulukoissa ja dialogeissa käytettävät css-luokat. (Bootstrap, a.) 

 

Kehyksen mukana on responsiivisen käyttöliittymän toteuttamiseen tarvittavia määri-

tyksiä. Twitter Bootstrapin käyttö poistaa sovelluskehittäjältä suurimman osan yhteen-

sopivuus ongelmista eri laitteistojen välillä. (Bootstrap, a.)  

 

Sovelluskehittäjä voi itse määritellä komponenttien käyttäytymisen ja skaalautumisen 

erikokoisille laitteille. Twitter Bootstrapin toisessa versiossa esiteltiin responsiivisuus 

ensimmäistä kertaa, mutta käyttäjien piti ladata erikseen siihen tarkoitetut tyyli- ja scrip-
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ti-tiedostot. Bootstrapin kolmanteen versioon responsiivisuus asetettiin oletuksena 

toimimaan ilman käyttäjän vaatimia toimenpiteitä. (Bootstrap, b.) 

 

Responsiivisuutta kehitettiin varsinkin älypuhelin käyttäjien näkökulmasta. Kehitys 

kohdistui komponenttien asemoitumiseen ja helppokäyttöisyyteen erikokoisilla näytöil-

lä. (Bootstrap, b.) 

 

Bootstrapin käyttöönotto on todella yksinkertaista. Käyttäjän pitää vain ladata tarvitta-

vat CSS- , Javascript-  ja fontti-tiedostot ja liittää ne osaksi verkkosivuaan. Tätä enem-

pää asennusta käyttäjiltä ei vaadita. (Bootstrap, a.) 

 

Twitter Bootstrapin tämän hetkinen uusin versio on 3.0.0. Tämä versio käyttää 

HTML5 standardeja toisin kuin edeltäjänsä. (Bootstrap, a.) 

 

Twitter Bootstrapin käyttämisen kolme suurinta hyötyä ovat jo edellä mainittu respon-

siivisuus. Responsiivisen käyttöliittymän luominen voi olla todella työläs prosessi, mut-

ta käyttämällä Twitter Bootstrapin LESS tekniikkaa, sinulle annetaan valmiiksi respon-

siiviseksi luotu pohja, joka tarkoittaa sitä ettei kaikkea tarvitse aloittaa "puhtaalta pöy-

dältä". Toinen suuri hyöty on ajan säästäminen. Twitter Bootstrap tarjoaa valmiit kirjas-

tot ja pohjat joita muokkaamalla uudet verkkosivut voidaan toteuttaa todella nopeasti. 

Kolmas huomattava etu on helppokäyttöisyys. Twitter Bootstrapin käyttö on helposti 

omaksuttavissa ja se tarjoaa valmiit ratkaisut, jotta käyttäjän työ vähenisi. (The Design 

Work 2013.) 

 

Viitekehyksen helposta käytettävyydestä huolimatta siitä löytyy myös huonoja puolia. 

Kun käyttöliittymä komponenttien ulkoasut ja määritykset tarjotaan valmiina käyttäjille 

vähentää tämä omalaatuisuutta. Twitter Bootstrap painottaa yksinkertaisiin ja minima-

listisiin ulkoasuihin, jotka helposti johtavat samannäköisiin verkkosivuihin. Twitter 

Bootstrap voi myös joidenkin käyttäjien mielestä tuntua rajoittavalta. Jos käyttäjä hallit-

see todella hyvin CSS ja JavaScript tekniikat, saattaa Twitter Bootstrapin valmiiksi pu-

reskellut ratkaisut tuntua vain hidastavilta tekijöiltä ulkoasua muokatessa. Käyttäjän 

tulee myös huomioida mille laitteelle verkkosivuja kehitetään. Twitter Bootstrapin ensi-

sijainen kohde on tietokoneet eivätkä mobiililaitteet. Jos rakennettava verkkosivu tulee 
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pelkästää mobiiliselainten käyttöön ei Twitter Bootstrap välttämättä ole paras vaihtoeh-

to. (The Design Work 2013.) 

 

Twitter Bootstrap:stä löytyy paljon hyviä puolia mutta myös huonoja. Sitä arvostetaan 

paljon ja ensisijainen suositus voisi olla, että sitä kannattaa käyttää vaikka se ei tarjoisi-

kaan ratkaisua kaikkiin vastaantuleviin ongelmiin. Twitter Bootstrapille on olemassa 

myös vaihtoehtoja. Muita vastaavia komponenttikirjastoja. Ennen kuin valitsee käytet-

tävän tekniikan kannattaa tutustua vaihtoehtoihin. Saattaa olla, että jos projektisi koh-

distuu pääasiassa mobiililaitteille ei Twitter Bootstrap ole siihen paras vaihtoehto, vaan 

jokin pelkästään mobiiliin optimoitu käyttöliittymä viitekehys. (The Design Work 

2013.) 

 

2.3 Selenium IDE 

Sovelluksen testaaminen on aina tärkeää, mikäli sen halutaan toimivan oikein kaikissa 

tilanteissa. Testeistä voi tulla raskaita ja hitaita toteuttaa sovelluksen kehittyessä laa-

jemmaksi. Lisäksi samoja testejä tulee ajaa uudestaa aina kun sovellukseen lisätään uusi 

toiminnallisuus, joka vaikuttaa edellisten ominaisuuksien toimintaan. Tämän vuoksi on 

kehitetty testaamista helpottavia työkaluja. (Zandstra 2004, 298.) 

 

Selenium IDE on Firefox selaimen laajennus, jonka avulla käyttöliittymän testejä pysty-

tään automatisoimaan. Selenium IDE toimii itsenäisesti Javascriptin avulla. IDE mah-

dollistaa käyttöliittymän testien nauhoittamisen, editoimisen ja vianjäljityksen. IDE:n 

kautta tallennetut testit voidaan ajaa helposti ja nopeasti uudestaan ympäristöstä riip-

pumatta. Tämä tarkoittaa, että kehitysvaiheen testit pystytään ajamaan myös lopullisessa 

tuotantoympäristössä. Selenium IDE:ltä onnistuu myös sivulla näkyvien tekstien tarkis-

tus. Tämä on todella hyödyllistä, esim syötekenttien virheilmoitusten tarkistuksissa. 

(SeleniumHQ, a.) 
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Kuva 2. Selenium IDE Firefox-laajennus. 

 

Testejä voi ajaa myös sarjana, jolloin Selenium IDE ajaa kaikki valitut testit ja ilmoittaa, 

mikäli jokin testeistä epäonnistuu. IDE paljastaa selkolukuisesti kohdan, joka testissä 

epäonnistui, näin paljastaen sovelluskehittäjälle mahdolliset virheet. Niin kuin monissa 

muissakin tekniikoissa, Selenium IDE:stä löytyy hyvien puolien lisäksi myös huonoja 

puolia. Selenium IDE:n loistavat ominaisuudet ovat sen nopea asentaminen ja helppo-

käyttöisyys. Huonona puolena tässä on, että sen pystyy asentamaan ainoastaan Mozilla 

Firefox selaimeen. Tämä rajaa automatisoidut käyttöliittymätestit muiden selainten 

osalta pois. (SeleniumHQ b.) 

 

2.4 JavaScript 

JavaScript on käyttöliitymäpuolen ohjelmointikieli, jota käytetään miltei kaikissa mo-

derneissa verkkosivuissa. JavaScript tuottaa verkkosivuille käyttäytymis logiikkaa ja se 
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sopii hyvin olio- ja funktiopohjaiseen ohjelmointiin. JavaScriptin syntaksit polveutuu 

Java-ohjelmointikielestä, mutta sen käyttö poikkee täysin Javasta. (Flanagan 2011, 1.) 

 

JavaScriptin loi alunperin Netscape, joka kulkee nykyään nimellä Mozilla. Tavaramerk-

kien takia Netscapen JavaScript sai standardointi vaiheessa nimekseen ECMAScript 

vaikka käytännössä ECMAScript tunnetaan nimellä JavaScript. Samoista syistä Mic-

rosoftin versio JavaScriptistä sai nimekseen JScript. (Flanagan 2011,  2.) 

 

JavaScriptin suurin hyöty on sen käytettävyys. JavaScript ei vaadi erillistä palvelinta 

toimiakseen, koska se pyörii käyttäjän puolella. Tämä tekee myös JavaScriptistä erittäin 

nopeaa, koska palvelinpuolen yhteyttä ei tarvita. (Media College.) 

 

JavaScriptin heikkous piilee sen käytön turvallisuudessa. Koska scriptit ajetaan käyttäjän 

puolella voi olla mahdollista, että scriptejä muokataan ja käytetään hyväksi hyökkäys-

mielessä. Myös eri selaimet saattavat ajaa JavaScriptit erilaisella lopputuloksella. (Media 

College.) 

 

2.5 PHP ja PDO 

PHP on palvelinpuolen avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli, jota käytetään usein 

dynaamisten verkkosivujen toteutuksessa. PHP:n viides versio julkaistiin heinäkuussa 

2004 ja mahdollisti oliopohjaisen ohjelmoinnin uusilla MySQL liitännöillä ja virheiden-

hallinnalla. Olio-ohjelmoinnin lähestymistapa helpottaa, nopeuttaa ja tekee koodista 

luettavampaa. PHP ohjelmointikieli ajetaan palvelimen puolella ja komentoja voidaan 

kirjoittaa suoraan HTML-sivujen sisään. (PHP, a.) 

 

PHP:stä tekee tehokkaan se, että se ajetaan palvelimella aina juuri ennen kuin sivu lähe-

tetään selaimeen. PHP sisältää myös muille ohjelmointikielille tyypilliset rakenteet esi-

merkkinä if- for ja while ehdot.( Heinisuo & Rauta 2007, 12.) 

 

PDO on PHP:n laajennus tietokantayhteyksien muodostamiseen. PDO:ta käytetään 

käyttöliittymän hakiessa tai tallentaessa tietoa taustajärjestelmän kautta.  PDO tukee 12 

eri tietokantaa mm. DB2, MySQL, OCI, ODBC, SQLITE. (Net Tutsplus 2012.) 
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PDO mahdollistaa prepared statements tekniikan käytön. Prepared statements parsii 

SQL-lauseen tarvitsemat parametrit ja tämä tarvitsee tehdä vain kerran. Sen jälkeen 

tietokanta analysoidaan ja optimoidaan mahdollisimman tehokkaan tietokantahaun tai 

tallennuksen aikaansaamiseksi. Monimutkaisten kyselyiden ajaminen voi hidastaa järjes-

telmän toimintaa, mutta prepared statementin avulla kyselyä ei tarvitse luoda kuin ker-

ran ja tämä nopeuttaa ja tehostaa toimintaa huomattavasti. Parametrin valmistelu pois-

taa myös mahdolliset SQL-injektiot, koska prepared statements ajuri hoitaa parametri-

en sanitoinnin käyttäjän puolesta. (PHP, b.) 
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3 Toimeksiannon toteutus 

Tässä luvussa käydään läpi projektin toteutusvaihe ja toteutustavat. Kappale sisältää 

muutaman kuvakaappauksen toteutetuista verkkosivuista. Tämä selkeyttää ja antaa luki-

jalle paremman kokonaiskuvan käyttöliittymästä. 

 

Kappaleessa käsitellään toiminnalliset vaatimukset ja kaikki asiakkaan haluamat ominai-

suudet. Nämä vaatimukset ja ominaisuudet jouduttiin ottamaan huomioon toteutuksen 

edetessä ja valituissa tekniikoissa. Kappaleessa käydään myös läpi, kuinka jokaista tek-

niikkaa käytettiin lopputuloksen aikaansaamiseksi.  

 

3.1 Toteuttaminen 

Toimeksiannon toteutus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen. Suunnittelu kattaa toimin-

nallisuuden suunnittelun, ulkoasun suunnittelun, käytettävien komponenttien valitsemi-

sen ja tietokannan sunnittelun. Toteutus pitää sisällään uusien verkkosivujen toteutta-

misen suunnittelun mukaisesti. Viimeistely sisältää koodin siistimisen, toiminnallisuuk-

sien viimeisten testien ajamisen ja lopputuloksen dokumentoinnin. 

 

3.2 Projektin suunnittelu ja hallinta 

Projektin suunnittelu alkoi asiakkaan tarpeiden tiedustelulla. Minkälaisia toiminnalli-

suuksia asiakas haluaa toteutettavan ja kuinka haastavia ne ovat. Kun näistä oli alustava 

kuvaus, projektin tekijä loi suunnitelman siitä minkälaisella aikataululla projekti etenee. 

Suunnitelmista luotiin suunnitteludokumentti, jonka pohjalta toteutus käynnistettiin 

(liite 1). 

 

Projekti eteni vesiputousmallin mukaisesti vaihe vaiheelta. Tämän mallin suurin tuot-

tama hyöty on, että tarkka suunnittelu ohjelmistotuotantoprosessin alkuvaiheessa sääs-

tää resursseja toteutusvaiheessa, jolloin tuo aika voitiin käyttää hyödyksi opinnäytetyö-

raportin kirjoittamiseen. 

 

Näin kävi myös tässä projektissa. Pieniä muutoksia suunnitelmiin tuli myös toteutus-

vaiheessa, mutta ne eivät aiheuttanut aikataulumuutoksia. 
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Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakas kertoi haluamistaan toi-

minnallisuuksista ja toimitti vedoksen uudistetusta ulkoasusta. Nämä eivät olleet vii-

meisiä versioita, vaan kävimme niitä yhdessä läpi kunnes pääsimme asiakkaan ja heidän 

asiakkaiden näkökulmasta parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. 

 

Projektia hallittiin ohjausryhmässä, johon kuuluu toteuttajan ja asiakkaan lisäksi opin-

näytetyön ohjaaja. Kaikki opinnäytetyöprojektiin liittyvät päätökset, mukaan lukien tu-

losten hyväksyminen, tehtiin ohjausryhmässä. Projektin toteuttaja lähetti joka kuukau-

den lopussa edistymisraportin projektin etenemisestä, josta kävi ilmi projektin tilanne, 

saavutetut tulokset ja kuinka paljon työtä raportointikaudella on tehty. 

 

3.3 Toiminnalliset vaatimukset 

Verkkosivujen tulee skaalaantua hyvin Internet Explorer selaimen versioille kahdeksan, 

yhdeksän ja kymmenen, Mozilla Firefox selaimen versiolle 24 ja Google Chrome selai-

men versiolle 30. Kaikki elementit tulisi näyttää selkeiltä ja ulkoasu ei tulisi muuttua 

dramaattisesti selaimen vaihtuessa. 

 

Asiakkaiden tulee pystyä lähettämään soittopyyntöjä ja nettitarjouksia. Nämä lähetyt 

lomakkeet tulee tallentaa turvallisesti tietokantaan. Näitä asiakkaiden lähettämiä pyyntö-

jä tulee pystyä  selaamaan ja käsittelemään hallintapuolella. 

 

Verkkosivujen etusivulla tulee näkyä Logica Express Oy:n Facebook-sivujen uutiset ja 

alatunnisteessa pitää olla linkki, jonka avulla yrityksestä voi tykätä Facebookissa, sekä 

linkki josta yrityksen Facebook-sivuja voi seurata. 

 

Verkkosivujen oikean osion tekstejä ja vasemman osion kuvia tulee pystyä vaihtamaan 

hallintapuolelta. Tämä tulee tapahtua helposti ja vaivattomasti ilman suurempaa teknis-

tä osaamista. 

 

Hallintapuoli tulee suojata käyttätunnuksella ja salasanalla. Kirjautumissivulla käyttäjän 

syötekentät tulee suojata mahdollisia SQL-injektioita vastaan.  
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3.4 Käyttöliittymä 

Asiakkaalle näkyvät sivustot koostuvat neljästä elementistä: ylätunniste, vasen osio, oi-

kea osio ja alatunniste. Ylätuniste sisältää navigaation sivujen välillä. 

Vasen osio sisältää kaikilla muilla paitsi nettitarjous-sivulla karusellin, joka pyörittää 

mainoskuvia käyttäjälle. Nettitarjous sivulla vasen osio sisältää lomakkeen, joka tallen-

netaan tietokantaan myöhempää tarkastelua varten. Oikea osio näyttää etusivulla käyt-

täjälle Logica Express Oy:n Facebook-sivujen uutiset. Muilla sivulla tämä osio sisältää 

tekstin, jota voi helposti muokata ylläpidon käyttöliittymästä. Alatunniste sisältää yrityk-

sen tiedot, napin jolla yrityksestä voi tykätä Facebookissa, linkin josta yritystä voi seura-

ta Facebookissa sekä yhteydenotto lomakkeen joka tallennetaan tietokantaan myöhem-

pää tarkastelua varten. 

 

Kuva 3. Toteutettujen verkkosivujen etusivu ja yrityksen Facebook-uutiset. 

 

Käyttöliittymän tulee skaalautu helppokäyttöiseksi erikokoisille laitteille. Pieni resoluu-

tioisella laitteella sivuja katsottaessa tulisi käyttää helpompilukuista versiota sivuista. 
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Jotta verkkosivut asettuisivat paremmin pienille laitteille, täytyy navigaation leveyttä 

piennetään hieman. Vasen ja oikea osio eivät ole vierekkäin vaan allekkain vasen ylem-

pänä. Lisäksi footerin kolmeen osaan leveyssuunnassa jakaminen muutetaan, että jo-

kainen elementti on allekkain. Tämä tekee verkkosivuista selkeämmän ja helpommin 

luettavan pienillä näytöillä. 

 

Kuva 4. Toteutettujen verkkosivujen etusivu ja yrityksen Facebook-uutiset mobiili-

selaimella tai pieniruutuisilla laitteilla. 
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Ylläpidon käyttöliittymä toimii hallintapaneelina, jonka avulla pystytään päivittämään 

sivujen oikean osion tekstejä, lukea ja käsitellä yhteydenottoja, lisätä ja poistaa karusel-

lissa olevia kuvia, sekä lukea ja käsitellä asiakkaiden lähettämiä nettitarjouksia. 

 

3.5 Käytetyt tekniikat ja työvälineet 

Kaikki kehitystyö tapahtuu Eclipse Kepler IDE kehitystyökalulla johon on ladattu PHP 

laajennus. Kehitystyön aikaisena palvelimena toimii XAMPP, joka myös ylläpitää tieto-

kantaa. Verkkosivujen testiselaimina toimii Google Chrome versio 30, Mozilla Firefox 

versio 24 sekä Internet Explorer versio 8, 9 ja 10. Lisäksi skaalautuvuutta testataan tau-

lutietokoneen Chrome selaimella sekä älypuhelimen Internet Explorer selaimella. Käyt-

töliittymän testaus toteutettiin Mozilla Firefox selaimeen ladattavalla Selenium liitännäi-

sellä. 

 

Jotta verkkosivuista saataisiin yhdennäköiset jokaisella sivulla ja jotta responsiivisuuden 

toteuttamista ei tarvitsisi aloittaa tyhjästä, valittiin projektiin Twitter Bootstrap viiteke-

hys. Kehyksessä on omat luokkamääritykset kaikille sivun osioille mm. navigaatio, foo-

ter, lomakkeet jne. Käyttämällä Twitter Bootstrapin valmiita luokkamäärityksiä, saam-

me myös käyttöön eri laitteille hyvin skaalautuvat sivut. 

 

Käyttöliittämän rakenteessa on huomioitu HTML5:n tarjoamat uudet elementit.  

Myös Twitter Bootstrap 3.0.0 elementit hyödyntävät HTML5-standardia. 

 

Tuotettavalle verkkosivuille suunniteltiin tarpeita vastaava tietokanta. Tietokannassa on 

omat taulunsa sivujen teksteille, nettitarjouspyynnöille ja soittopyynnöille. Lisäksi tieto-

kannasta löytyy tallennetut käyttäjätunnukset ja salasanat kirjautumista varten. Tieto-

kanta avattiin tietokantakuvaus dokumenttiin. (liite 3.) 

 

Oikeassa osiossa olevat tekstit tulevat tietokannasta. Siinä käyttäjälle näytettävä teksti 

haetaan käyttämällä hyväksi tietokannassa olevaa sivu, aika sekä julkaisutietoa. 

 

Verkkosivujen julkinen puoli sisältää kaksi lomaketta, joiden kautta käyttäjät voivat ot-

taa yhteyttä Logica Expressiin. Lomakkeet ovat soittopyynnön jättäminen sekä nettitar-



 

 

16 

jouksen pyytäminen. Näiden lomakkeiden tiedot tallennetaan tietokantaan. Ennen tal-

lennusta tiedot on tarkistettava ja varmistuttava siitä, ettei SQL-injektiot pääse läpi. In-

jektiot estetään lomakkeiden tarkistuksilla sekä PDO:n avulla. Lomakkeet käyttävät 

hyväkseen HTML5 tarjoamia käyttöliittämäpuolen tarkistuksia. Lisäksi tiedot tarkiste-

taan palvelimella lomakkeen lähettämisen jälkeen. Näiden tarkistusten jälkeen luodaan 

uusi PDO olio, jonka avulla tietojen tallentaminen toteutetaan. Luodessa SQL-lausetta, 

paketoidaan käyttäjän antamat tiedot prepared statements tekniikalla, joka poistaa 

mahdolliset SQL-injektio yritykset. Näin voimme luottaa lomakkeiden tietoturvaan. 

 

Etusivulla näytetään Logica Express yrityksen Facebook-sivun uutiset. Tämä toteute-

taan Facebookin kehittäjille tarjoamalla Like Box komponentilla. Like Box komponent-

ti käyttää iFrame tekniikkaa uutisten tuomiseen verkkosivuille. Lisäksi alatunnisteessa 

on ”tykkää” –nappi sekä linkki Logica Expressin Facebook-sivuille. Tykkää nappi on 

toteutettu Like Button komponentilla joka käyttää iFrame tekniikkaa. 

 

Ylläpidon puolelle siirryttäessä käyttäjää pyydetään kirjautumaan. Yhteys toteutetaan 

PDO:ta käyttäen ja syötteet tarkistetaan ja suojataan prepared statements tekniikan 

avulla. Käyttäjä pääsee ylläpidon puolelle ainoastaan oikealla käyttäjätunnus ja salasana 

yhdistelmällä. Mikäli käyttäjä menee suoraan jollekin ylläpidon sivuista, mitään sisältöä 

ei näytetä ja käyttäjä ohjataan kirjautumissivulle. 

 

Ylläpidon sivut koostuvat neljästä sivusta: sisällönhallinta, soittopyynnöt, nettitarjouk-

set ja karusellin kuvat. Jokainen sivu vaatii, että käyttäjä on kirjautunut sisään. 

 

Sisällönhallinnan kautta käyttäjä pystyy muokkaamaan julkisella puolella olevia tekstejä, 

tallentaa luonnoksia teksteistä, hakea aikaisempia tekstejä sekä julkaista uusia tekstejä. 

Sivulle avautuu tarpeisiin muokattu MarkItUp editori. Editoriin haetaan oletuksena 

editoitavan sivun viimeisin julkaistu tekstisisältö. Editoriin on luotu pikanapit otsikoille, 

tekstin koristelulle, väritykselle, listoille ja linkeille. Jokaisella näistä napeista on myös 

määritelty oma pikanäppäin kirjoittamisen tueksi. Editori on myös muokattu niin, että 

käyttäjän vaihtaessa riviä enter-näppäimellä editori luo automaattisesti rivinvaihto tun-

nisteen. Käyttäjä pystyy avaamaan listan kaikista pikanäppäimistä erillisellä toiminnolla. 
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Kuva 5. Hallintapuolen sisällönhallintasivu reaaliaikainen esikatselu avattuna editorin 

alle. 

 

Editorin alapuolella on jQuery ja Javascript -tekniikoilla luotu esikatseluikkuna, jonka 

voi avata erillisestä linkistä. Esikatseluikkuna näyttää kirjoitetun tekstin käännettynä 

reaaliajassa samannäköiseksi, miltä se tulee näyttämään asiakkaille. Esikatselu lisää nä-

kymään vasemman osion, jotta käyttäjä saisi paremman kuvan siitä, miten hänen lisää-

mänsä tekstit tulee asettumaan suhteessa muuhun sivustoon. 

MarkItUp editorin yläpuolella on navigaatiopalkki, jonka avulla käyttäjä voi vaihtaa edi-

toitavaa sivua. Käyttäjän vaihtaessa sivua ladataan editoriin valitun sivun uusin julkaistu 

teksti editoimista varten. 
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Sisällönhallinta editorissa käyttäjä pystyy selaamaan aikaisemmin tallentamiaan luon-

noksia ja valmiita julkaisujaan. Tällöin haetaan kaikki kyseiseen sivuun kohdistetut teks-

tit, joista käyttäjä saa valita haluamansa editoitavaksi MarkItUp editoriin. 

Tekstin valmistuessa käyttäjä voi tallentaa teksti luonnoksena tai julkaista sen. Tämä 

tieto erotetaan MySQL tietokannassa boolean arvolla. 

 

Soittopyynnöt avataan omalle ylläpidon sivulle. Käyttäjien lähettämät soittopyynnöt 

haetaan PDO:n avulla MySQL tietokannasta ja tulostetaan käyttäjälle taulukkomuotoi-

sesti. Mikäli soittopyyntöä ei olla vielä käsitelty tulee sen perään käsittele nappi. Napin 

painaminen merkitsee soittopyynnön käsitellyksi. Tämä on toteutettu tietokannan rivin 

boolean arvolla. Tämä helpottaa asiakasta muistamaan mihin soittopyyntöihin tulee 

vielä vastata. Käsitellyt soittopyynnöt erotetaan näkymässä vihreällä taustalla. Ajan ku-

luessa soittopyyntöjä voi kasaantua todella paljon ja siksi käsitellyille soittopyynnöille 

annetaan poistamis mahdollisuus, joka poistaa kyseisen soittopyynnön kaikki tiedot 

tietokannasta. 

 

Kuva 6. Soittopyyntöjen hallintasivu. 

 

Nettitarjoukset ovat toteutettu samalla periaatteella kuin soittopyynnöt ja sijaitsevat 

omalla ylläpidon sivullaan. Ainoana poikkeuksena on, että nettitarjoukset näytetään 

pystysuuntaisina, koska näytettävää tietoa on runsaasti enemmän verrattuna soittopyyn-

töihin. 
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Kuva 7. Nettitarjousten hallintasivu. 

 

Pieni resoluutioisilla laitteilla nettitarjouksia ei näy kolmea vierekkäin. Yhden nettitarjo-

uksen leveyttä kasvatetaan koko ruudun kokoiseksi ja kaikki tarjoukset kasataan näky-

mään allekkain. 

 

Karusellin kuvat sivulla käyttäjä voi lisätä ja poistaa vasemmassa osiossa pyöriviä kuvia. 

Kuvat ei ole tietokannassa, vaan ne säilytetään palvelimen omassa kansiossaan. Käyttä-

jän lisätessä kuvan tai useita kuvia kerralla, viedään kuvat kansioon ja kuvista luodaan 

pieni thumbnail kopio. Pienempiä kuvia käytetään listaamaan palvelimella olevia kuvia, 

joista käyttäjä voi halutessaan poistaa haluamansa. Kuvien lisääminen hyväksyy ainoas-

taan seuraavat tiedostopäätteet:  gif, jpeg, jpg ja png. Kuviin olisi teknisesti mahdollista 

liittää tekstiä, joka näkyisi kuvan yhteydessä, mutta asiakas halusi upottaa tekstit suo-

raan kuviin. 
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Kuva 8. Karusellin hallintasivu. 

 

Yhteenvetona asiakaspuolen käyttöliittymä toimii sulavasti ja skaalautuu helposti käy-

tettäväksi erikokoisille laitteille. Lomakkeet toimivat ja käyttäjälle näytetään viesti lo-

makkeiden lähetyksen onnistumisesta. Hallintapuolella on halutut ominaisuudet ja nii-

den käyttö on vaivatonta. Asiakaspuolen ja hallintapuolen käyttöliittymän oikeanmu-

kainen toiminta on testattu Selenium IDE Firefox-liitännäistä hyväksikäyttämällä tes-

taussuunnitelman mukaisesti (liite 2). Hallintapuoli on suojattu käyttäjätunnuksen ja 

salasanan yhdistelmällä eikä syötekentistä pääse SQL-injektiot läpi. 
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4 Johtopäätökset 

Tässä luvussa käsitellään valmistunutta projektia. Mitä hyötyjä projektista saatiin, kuin-

ka projekti onnistui ja minkälaisia kokemuksia projekti tuotti. Projektin toteutuksen 

edetessä tuli vastaan monia haasteita ja ongelmia, joita myös avataan enemmän. Val-

miin projektin myötä toteuttajan osaaminen ja kokemukset kertyivät. Näitä saavutettuja 

kokemuksia avataan osion lopussa. 

 

Projekti toteutettiin onnistuneesti ja kaikki ominaisuudet valmistuivat. Silti aina joitakin 

kohtia voisi kehittää eteenpäin tai luoda kokonaan uusia ominaisuuksia. Näitä mahdol-

lisia jatkokehitysehdotuksia käydään tarkemmin läpi. 

 

4.1 Tulosten käyttö 

Työ on tärkeä Logica Express yritykselle, jotta he saisivat mahdollisimman hyvin heille 

sopivat verkkosivut tarvitsemillaan toiminnoilla. Sulavasti toimivat, hyvältä näyttävät ja 

helppokäyttöiset verkkosivut toimivat myös hyvänä mainoksena yritykselle. Projektissa 

tuotetuilla verkkosivuilla Logica Expressin henkilökunta pystyy käsittelemään asiakkai-

den yhteydenottoja helposti ja vaivattomasti. 

 

Verkkosivujen käyttöönottoa varten asiakkaalle toimitetaan käyttöönotto-opas, jonka 

avulla verkkosivut ja tietokanta saadaan siirrettyä yrityksen omalle palvelimelle. Mikäli 

siirto tuntuu oppaasta huolimatta haastavalta, voi projektin toteuttaja avustaa uusien 

verkkosivujen käyttönotossa. 

 

Siirron jälkeen Logica Express Oy:n asiakkaat ja henkilökunta käyttävät uusia verk-

kosivuja ja sen ominaisuuksia. Mikäli uudessa palvelinympäristössä huomataan jonkin-

laisia yhteensopivuusongelmia, korjaukset tehdään mahdollisimman nopeasti ja vaivat-

tomasti. 

 

4.2 Opinnäytetyön tulokset 

Projekti toteutettiin onnistuneesti. Kaikki ominaisuudet valmistuivat ja vaatimukset 

täytettiin. 
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Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus eteni aikataulun mukaisesti ja työn laatu on hy-

vää. Totetuksessa tehtyjen verkkosivujen toimivuus todettiin automatisoitujen testien 

avulla, eikä virheitä toimivuudessa havaittu. Sovelluksesta ja kehitystyöstä syntyi myös 

dokumentaatiota yrityksen käyttöön. Dokumentteja ovat tietokantakuvaus, suunnitte-

ludokumentti ja testaussuunnitelma. 

 

Projektin toteuttaja sai paljon arvokasta kokemusta projektissa käytetyistä tekniikoista, 

sekä asiakkaan kanssa toimimisesta. Projektissa oli toteuttajalle täysin uusia tekniikoita, 

jotka jouduttiin opettelemaan ja käyttöä harjoittelemaan ennen varsinaista toteutusta. 

Myös jo valmiiksi tunnettujen tekniikoiden osaaminen syventyi ja kehittyi todella pal-

jon. 

 

4.3 Kohdatut haasteet 

Ajankäyttö meinasi aiheuttaa ongelmia aikataulussa. Yrityksen yhteyshenkilö ei sairas-

tapauksen vuoksi pystynyt toimittamaan tarvittavaa materiaalia ja toiveitaan aikataulun 

puitteissa. Tämä johti siihen, että projektityöntekijä joutui toteuttamaan puutteelliset 

kohdat tilapäisellä ratkaisulla ja korvaamaan ne myöhemmin oikealla asiakkaan toivo-

malla tavalla. Tämä tuotti saman työn tekemisen kahteen kertaan. Haasteesta huolimat-

ta projekti pysyi aikataulussa. Sen mahdollisti valittujen tekniikoiden nopea omaksumi-

nen. Tekniikoiden oppimiseen ei ollut suunnitelmassa aikaa, vaan tekniikat opittiin 

huomattavasti nopeammin. 

 

Toiminnalliset vaatimukset ja käytettävät tekniikat eivät onnistuneet toimimaan yhteen 

täysin ongelmitta. Yksi vaatimus oli, että verkkosivut toimivat Internet Explorer 8 

(IE8) versiolla. IE8 ei kuitenkaan osaa kääntää HTML5:ttä. Lisäksi IE8 ei tue Twitter 

Bootstrapin käyttämää @media queries tekniikkaa responsiivisen sisällön tuottamisessa. 

Tämä johti siihen, että IE8 selainta varten jouduin tekemään erilliset HTML tunnisteet 

ja oman css tyylitiedoston, joka tulee käyttöön ainoastaan käyttäjän käyttäessä IE8 se-

lainta. 
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IE8 aiheutti muitakin ongelmia. Huomasin toteutuksen loppupuolella, että IE8 ei tue 

syötekenttien required attribuuttia. Tämä tarkoitti, että jouduin luomaan erillisen vali-

doinnin jälkeisen virheilmoitusten palauttamisen käyttäjälle. Tämä muutti täysin jo val-

miiksi ohjelmoidun toimintalogiikan ja aiheutta paljon ylimääräistä työtä. 

 

4.4 Jatkokehitysehdotukset 

Seuraava mahdollinen kehityskohde voisi olla sivujen määrän ja niiden nimien muok-

kaaminen ylläpidon puolelta. Käyttäjä voisi siis luoda kokonaan uuden välilehden ja sen 

sisällön. Tämä ei teknisesti olisi kovin haastava työ. Välilehdistä voisi tallentaa sivupoh-

jan, joka kopioitaisiin käyttäjän haluamalla nimellä ja pohjan sisältö muokkaantuisi vali-

tuilla tiedoilla. Toinen vaihtoehto olisi, että sivutiedot olisivat tietokannassa, josta ne 

ladattaisiin käyttäjälle. 

 

Toinen kehityskohde voisi olla, että käyttäjä pystyisi valitsemaan nettitarjouslomakkees-

sa aloituspisteen ja määränpään suoraan kartalta. Kentissä voisi olla automaattinen täyt-

tö -ominaisuus, joka hakisi osoite-ehdotuksia käyttäjän kirjoittaessa osoitetta. 

 

Nettitarjouslomakkeelle voisi tehdä alustavan hinta-arvion kuljetettavan tavaran koon, 

tavaran painon ja kuljetettavan matkan perusteella. 

Verkkosivuille voisi tehdä irrallisen uutiset osion, jossa Logica Express Oy voisi julkais-

ta lyhyitä sanomia asiakkailleen esimerkiksi alkavista kampanjoista.  

 

4.5 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Koen onnistuneeni projektissa erinomaisesti. Tuotin hyvät määritykset, toimivan ja 

siistin koodin sekä näihin liittyvät dokumentaatiot. Pysyin myös loistavasti aikataulussa 

haasteista huolimatta. 

 

Opin projektin aikana, että jokaiselle vaiheelle olisi hyvä varata hieman ylimääräistä ai-

kaa, mikäli kaikki ei menekään suunnitelmien mukaisesti. Tekniseltä puolelta opin hyvin 

PDO:n ja Prepared Statemens:in käytön, markItUp html-editorin sekä syvensin osaa-

mistani Twitter Bootstrapin käyttöön. 
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Opin myös itsestäni, että minun pitää suunnitella enemmän miten haluan tietyn asian 

toteuttaa, jotta en joudu korjailemaan sitä jälkikäteen. Esimerkiksi toteuttaessani pientä 

osaa isommasta koodi kokonaisuudesta, minun tulisi suunnitella työni paremmin ennen 

kuin alan tehdä sitä.  

 

Määritysvaiheessa minun tulisi myös olla tarkempi valittujen tekniikoiden soveltuvuu-

den varmistamisessa. Tällä vältyttäisiin tässä projektissa eteen tulleeseen IE8 selaimen 

aiheuttamaan ongelmaan.  
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Johdanto 

 

Sovellus koostuu kahdesta käyttöliittymästä: Julkisesta ja hallintopuolesta.  

Julkiselle puolelle pääsee sisään ilman kirjautumista, ja sen avulla voi selata yrityk-

sen verkkosivuja ja niiden sisältöä. Käyttäjä voi myös jättää yritykselle yhteydenot-

topyynnön tai pyytää nettitarjousta. 

 

Hallintopuolella voidaan lukea vastaanotettuja yhteydenottopyyntöjä, tarjous-

pyyntöjä sekä ylläpitää verkkosivujen tekstejä ja kuvia. Hallintopuoli on suojattu 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 

Tämä dokumentti kuvaa alustavia suunnitelmia toteutuksen käynnistymiseksi. 

 

Käytetyt tekniikat ja arkkitehtuuri 

 

pakettijako 

css:   Sisältää cascading style sheets tiedostot. 

db:   Sisältää tietokantayhteyden hallitsemiseen tarvittavat php-

tiedostot. 

img:   Säilyttää verkkosivuilla käytettäviä kuvia ja grafiikkaa. 

js:   JavaScript-tiedostot. 

template:   Sisältää verkkosivujen käyttämät modulaariset template-

tiedostot. 

view:   Käyttäjälle näkyvät php-sivut.  

 

 

Käytetyt tekniikat 

 HTML 5 

 CSS 3 

 JQuery 

 Twitter Bootstrap 

 JavaScript 

 MySQL 
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 Selenium 

 PHP 5 

 MarkItUp 1.1.14 
 

Tietojen säilytys 

Tekstit säilytetään tietokannassa ja kuvat fyysisesti palvelimella img-kansion alla. 

 

 

Käyttöliittymät 

 

Sovelluksen graafinen ulkoasu tehdään HTML 5:llä, ja se käyttää Twitter Bootstrapin 

kustomoitua css-pohjaa. Värimaailmana käytetään Logica Expressin teemavärejä (har-

maa, sininen ja oranssi). Sisällönhallinnan tekstieditorina toimii tarpeisiin räätälöity 

MarkItUp-komponentti. 

 

Käyttöliittymähahmotelmat 

Seuraavat kuvat ovat alustavia suunnitelmia eivätkö vastaa suoraan lopputuotetta. 

Välilehtiä ja niiden määrää, kuvia ja tekstisisältöä ei ole vielä päätetty. 

Etusivu 
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Muut sivut 

 

Kirjautumissivu 
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Sisällönhallinta tekstit 

 

Sisällönhallinta yhteydenotot 
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Sisällönhallinta etusivun karuselli 

 

 

Relaatiotietokanta 
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Tietokantaan tulee lisäksi myös taulu nettitarjouksia varten, kunhan tietotarpeet näille 

on tunnistettu. 

 

 

Tietohakemisto 

 

Kirjautuminen 

 id Rivin yksilöivä tunnus 

kayttajatunnus Admin-käyttäjän käyttäjätunnus 

salasana Admin-käyttäjän salasana 

 

 

 

 

  Tekstit 

 id Rivin yksilöivä tunniste 

sivu Verkkosivun nimi, johon rivi kohdistuu 

teksti Sivun tekstit 

aika Aika jolloin rivi on lisätty 

julkaistu Tieto siitä onko rivin teksti julkaistu 

  
  Yhteydenotot 

 id Rivin yksilöivä tunniste 

puhelin Asiakkaan puhelinnumero 

Nimi Asiakkaan ja yrityksen nimi 

aika Aika jolloin yhteydenottopyyntö jätettiin 
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Liite 2. Testaussuunnitelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadunhallinta ja testaus 

 

Opinnäytetyö 
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Testauksen perusteet 

 

Suunnittelun perustana on varmistaa, että ohjelmisto toimii ja vastaa laadullisesti vaati-

muksia. Ohjelman tulee toimia kaikissa tapauksissa ilman virhetilanteita. 

 

Testitapaukset suunnitellaan edustamaan ohjelman käyttöä mahdollisimman monessa 

eri tilanteessa. Testaus kohdistuu käyttöliittymän toimivuuteen. Käyttöliittymä testataan 

käyttäen Selenium IDE Firefox-laajennusta. 

 

Kuinka testit ajetaan 

 

Ohjelmisto testataan Selenium-laajennuksella. Testit ajetaan jokaisen kokonaisuuden 

valmistuessa ja testitulokset kirjataan ylös dokumentin kohtaan 4. Mikäli testeissä havai-

taan virheitä, korjataan nämä mahdollisimman nopeasti. 

 

Miksi testataan 

 

Tavoitteena on suunnitella  ja toteuttaa mahdollisimman kattavat testitapaukset jotka 

kattavat ohjelmiston toiminnallisuuden. Testien ajamisella voidaan varmistaa, että asia-

kas saa vakaan ja toimivan ohjelmiston. 
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Testitapaukset 

 

Tämä luku sisältää Selenium testitapaukset, tiedostonimet ja testien läpäisyn. 

 

Numero Selenium 

tiedosto 

Testauksen kuvaus Odotettu lopputulos Poikkeukset Onnistui / 

Epäonnistui 

1 soittopyyn-

nonLahetta-

minen.html 

Testataan lähettää 

uusi soittopyyntö 

Soittopyyntö lähete-

tään ja käyttäjälle 

näytetään ilmoitus 

onnistumisesta. 

Ei Onnistui 

2 nettitarjouk-

senLahetta-

minen.html 

Testataan lähettää 

uusi nettitarjous 

Nettitarjous lähete-

tään ja käyttäjälle 

näytetään viesti 

lähetyksen onnis-

tuimisesta 

Ei Onnistui 

3 sivunTeks-

tinMuuttami-

nen.html 

Testataan muuttaa 

sivuston tekstiä 

Teksti muuttuu 

valitulla sivulla 

Ei Onnistui 

4 Soittopyyn-

nonKasittely-

JaPoistami-

nen.html 

Testataan käsitellä 

saapunut soittopyyntö 

ja poistaa se 

Soittopyyntö menee 

ensin käsitelty tilaan 

jonka jälkeen se 

poistetaan 

Ei Onnistui 

5 Nettitarjouk-

senKasittely-

JaPoistami-

nen.html 

Testataan käsitellä 

saapunut nettitarjous 

ja poistaa se 

Nettitarjous menee 

ensin käsitelty tilaan 

jonka jälkeen se 

poistetaan 

Ei Onnistui 
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Liite 3. Tietokantakuvaus 

 

 

 

 

 

 

Tietokantakuvaus 

 

Logica Express Oy 

 

Staattisesta dynaamiseksi 
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Tietohakemisto: 
 

kirjautuminen 

 id Rivin yksilöivä tunnus 

kayttajatunnus Admin-käyttäjän käyttäjätunnus 

salasana Admin-käyttäjän salasana 

  
  tekstit 

 id Rivin yksilöivä tunniste 

sivu Verkkosivun nimi, johon rivi kohdistuu 

teksti Sivun tekstit 

aika Aika jolloin rivi on lisätty 

julkaistu Tieto siitä onko rivin teksti julkaistu 

  
  soittopyynnot 

 id Rivin yksilöivä tunniste 

puhelin Asiakkaan puhelinnumero 

nimi Asiakkaan ja yrityksen nimi 

aika Aika jolloin soittopyyntö jätettiin 

kasitelty Tieto onko soittopyyntö käsitelty 

  nettitarjoukset 

 id Rivin yksilöivä tunniste 

kuljetettavaTavara Tavara jota tarjouspyyntö koskee 

arvioituKoko Tavaran koko 

arvioituPaino Tavaran paino 

kuljetusPaiva Milloin tavara pitäisi kuljettaa 

mistaKatuosoite Tavaran lähtöpaikan katuosoite 

mistaPosti 

Tavaran lähtöpaikan postinumero ja postitoi-

mipaikka 
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minneKatuosoite Tavaran päätepisteen katuosoite 

minnePosti 

Tavaran päätepisteen postinumero ja postitoi-

mipaikka 

nimi Asiakkaan nimi 

yritys Asiakkaan yrityksen nimi 

sahkoposti Asiakkaan sähköposti 

puhelin Asiakkaan puhelinnumero 

yhteydenottotapa Yhteydenottotapa, joko puhelin tai sähköposti 

viesti Asikkaan viesti kuljettajalle 

aika Aika jolloin nettitarjous jätettiin 

kasitelty Tieto onko nettitarjous käsitelty 
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Relaatiokaavio: 
 

 

 

 

 


