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The importance of scalable web applications and pages are increasing because pages are
viewed on devices with varying screen sizes and resolutions. With scalable web pages, it is
not necessary to develop a separate mobile page or a traditional native application for a
device. Instead, a single scalable page works on all devices. Subtle differences in device
browsers make it hard to develop a scalable web page or an application. Scalable interface
and graphics libraries have been made to help the development of scalable web pages.
Using those libraries saves time and outsources the upkeep of a library to a third party
which leaves more time to develop the actual application or web page.

This  thesis  studies  different  interface  and  graphics  library  choices  to  develop  a  web
application with responsive layout. A prototype of a simple network monitoring system is
made and an interface library and a graphics library is selected to aid the development of
the application. The monitoring system consist of three components: a web interface, a
service  and  data  sources  from which  the  service  collects  its  data  and  sends  it  to  the
interface.
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1 Johdanto

Nykyään  web-sovelluksia  käytetään  erilaisilla  päätelaitteilla,  kuten  pöytätietokoneella,

kannettavalla tietokoneella,  tabletilla  ja matkapuhelimella.  Näille  laitteille on tyypillistä

näyttöpäätteiden resoluutioiden vaihtelut,  joten jokaiselle  laitteelle  voi  joutua tekemään

erillisen käyttöliittymän. Laitteita voidaan myös ohjata eri tavoin, kuten kosketusnäytöllä

tai hiirellä.  Usein on ongelmallista kehittää näille kaikille yhteinen käyttöliittymä vähällä

työmäärällä. Tämä diplomityöprojekti selvittää mahdollisia olemassa olevia vaihtoehtoja

web-käyttöliittymän  kehityksen  avuksi.  Rikkaat  internetsovellukset  (eng.  Rich  Internet

Application,  RIA)  ovat  vieneet  web-sovelluksien  mahdollisuudet  lähemmäksi  natiiveja

ohjelmistoja ja työpöytäohjelmia. Tyypillisesti RIA-sovelluksilla tarkoitetaan sovelluksia,

jotka voivat ladata sivulle tietoa ilman, että koko sivua täytyy päivittää. Näille sovelluksille

on  tyypillistä,  että  suurin  osa  toiminnoista  suoritetaan  web-selaimessa  [1][2].  RIA-

määritelmän täyttäviä sovelluksia voidaan tehdä kolmansien osapuolien lisäosilla, kuten

Flash, Air,  Flex,  JavaFX tai  Silverlight,  mutta näissä huonona puolena on,  että lisäosat

täytyy  ladata  ja  asentaa.  Jokaiselle  laite-  ja  käyttöjestelmäympäristölle  on  löydyttävä

lisäosa,  jotta sovellus toimii.  Kolmannen osapuolen ratkaisulla  on riippuvainen yhdestä

yrityksestä  ja  heidän alustastaan.  Toinen tapa  toteuttaa  rikas  internetsovellus  on  AJAX

(Asynchronous JavaScript And XML), jonka avulla kommunikoidaan palvelimelle ilman,

että koko sivua täytyy ladata uudestaan. AJAX on sisäänrakennettuna web-selaimeen, joten

erillisiä  lisäosia  ei  tarvitse  asentaa  [3].  Tästä  johtuen  rikas  internetsovellus  kannattaa

rakentaa  AJAX:n  avulla.  Kolmas  mahdollisuus  on  käyttää  käyttöliittymäkuvauskieltä,

mutta yhtenäisen standardin puutteen vuoksi se ei ole hyvä vaihtoehto. XUL tai XForms-

kuvauskielet eivät ole saavuttaneet jalansijaa selaimissa. XForms on W3C:n (World Wide

Web Consortium) suositus [4]. Rikkaita internetsovelluksia ja niihin liittyviä teknologioita

ovat kuvailleet Farell & Nezlek [2] sekä Speicher [5]. XForm-kuvauskieltä ovat esitelleet

mm. Chase [6] ja Laine [7].

Mobiilialustoja on useilla eri  valmistajilla: Apple,  Google,  Research In Motion Limited

(RIM), Microsoft,  Hewlett-Packard (HP) ja Samsung. Natiivien sovelluksien tekeminen

näille  ohjelma-alustoille  poikkeaa  huomattavasti  toisistaan.  Sovelluksen  julkaiseminen
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jokaiselle  alustalle  erikseen on työlästä,  koska  se vaatii  kehittäjiltä  ohjelmarajapintojen

laajaa  tuntemusta.   Jos  sovellus  tehdään  usealle  eri  alustalle  ja  siihen  täytyy  tehdä

päivityksiä, luodaan samalla kehittäjille suuri ylläpitotaakka, koska päivitykset on tehtävä

jokaiselle  eri  ohjelmistoalustalle.  Natiivien ohjelmistojen tekemistä  on perusteltu niiden

nopeudella  verrattuna  web-ohjelmistoihin,  mutta  nopeusero  ei  ole  silmin  havaittavissa

liikeohjelmistoissa. Erot tulevat esille sellaisissa sovelluskohteissa, joissa tarvitaan nopeaa

ruudunpäivitystä tai jotka sisältävät huomattavan määrän visuaalisia elementtejä. Tällaisia

ovat esimerkiksi pelit tai kuvankäsittely  [8]. Jotkin yritykset ovat tehneet ohjelmistonsa

vain  yhdelle  alustalle  ja  ovat  näin  sulkeneet  muut  mobiiliapplikaatioiden  käyttäjät

ohjelmistonsa ulkopuolelle. Tämä vähentää potentiaalisten asiakkaiden määrää [9]. Syynä

saattaa  olla  halu  kontrolloida  sisältöä  paremmin,  mainosarvon  lisääminen  tai

tietämättömyys.   Gartnerin  mukaan  älypuhelinkäyttöjärjestelmät  ovat  jakaantuneet

seitsemään  osaan,  joihin  kuuluvat  Android,  iPhone  OS  (iOS),  Windows  Phone,

BlackBerry, Bada, Symbian ja muut [10].

Taulukko  1 osoittaa,  että  vaikka  ohjelmiston  tekisi  kahdelle  suosituimmista

mobiilikäyttöjärjestelmistä,  jää  silti  huomattava  osa  järjestelmistä  ulkopuolelle.  Tämän

tulisi  olla  riittävä  syy  yrityksille  kehittää  käyttöjärjestelmästä  riippumattomia  web-

ohjelmistoja. Lisäksi jos näiden eri mobiiliohjelma-alustojen osaajia ei löydy yritykseltä,

on aikaa ja rahaa säästävää kehittää web-ohjelmisto, joka toimii kaikilla näillä alustoilla.

Muussa tapauksessa joudutaan kouluttamaan olemassa olevaa henkilöstöä tai he joutuvat

opettelemaan  halutut  alustat  ja  ohjelmistorajapinnat,  joilla  ohjelmisto  halutaan

julkaistavan. 
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Brian Flingin mukaan mobiiliweb on helppo oppia, halpa tuottaa ja hyvin standardoitu,

sovellusten jakaminen sen kautta on helppoa ja se on alustana aina saatavilla eri laitelle.

Natiiveissa sovelluksissa on ongelmana,  että  kuluttaja  voi  nähdä kiinnostavan tuotteen,

mutta  jos  sovellus  ei  tue  hänen omistamaansa  laitealustaa,  niin  ei  menetetä  pelkästään

myyntiä, vaan pahimmassa tapauksessa koko asiakas. Monilla mobiililaitevalmistajilla on

oma webkauppa, josta voi ainoastaan ostaa sovelluksia heidän laitteillensa. Monesti tämä

tarkoittaa  myös  sitä,  että  valmistajat  ottavat  osuuden  myynnillä  saadusta  voitosta.

Kauppaan pääseminen voi olla mutkikas neuvotteluprosessi, joka vaatii paljon aikaa. Näitä

hidasteita  ja  vaatimuksia  ei  websovelluksilla  ole.  Websivuston  kautta  sovellus  voidaan

saattaa  heti  käyttäjien  saataville.  Mobiililaitemarkkinat  ovat  suuremmat  kuin

pöytätiekonemarkkinat, joten tällä hetkellä ei ole taloudellisesti kannattavaa luoda natiiveja

ohjelmistoja, jotka tukevat kaikkia pääohjelmistoalustoja. Ei ole olemassa vain muutamaa

alustaa, joita tukemalla tavoitetaan suurin osa markkinoista. Alustoja on jopa satoja, kun

huomioidaan  alustojen  eri  versiot.  Ohjelmiston  saaminen  muutamalle  alustalle  on

mahdollista, mutta yli kymmenen alustan tukeminen on käytännössä mahdottomuus. [11]

Tämän  päivän  webistä  on  tullut  yksi  varteenotettava  ohjelmistoalusta  pelkän  tiedon

jakamisen sijaan. Nykyinen kehityssuunta julkaista natiiveja ohjelmistoja mobiililaiteille

johtuu  siitä,  että  natiivin  ohjelmiston  ympärille  on  helpompi  luoda  ansaintamalli  kuin

perinteisille  ohjelmistoille,  koska  asiakas  voidaan  ohjata  varta  vasten  rakennettuun

verkkokauppaan, josta ladataan ohjelmisto. Ei ole olemassa mitään teknistä syytä, miksi

web-ohjelmistot eivät voisi tarjota samoja ominaisuuksia kuin mitä natiivilla ohjelmistolla
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Taulukko 1. Älypuhelinmyynti käyttöjärjestelmän mukaan (tuhatta yksikköä) [10].

Käyttöjärjestelmä

Android 177898,2 79 98664 64,2

iOS 31899,7 14,2 28935 18,8

Windows Phone 7407,6 3,3 4039,1 2,6

BlackBerry 6180 2,7 7991,2 5,2

Bada 838,2 0,4 4208,8 2,7

Symbian 630,8 0,3 9071,5 5,9
Others 471,7 0,2 863,3 0,6
Yhteensä 225326,2 100 153772,9 100

2Q13
Yksikköä

2Q13
Markkinaosuus (%)

2Q12
Yksikköä 

2Q12
Markkinaosuus (%)



saavutetaan.  [12] Webistä  on  tulossa  yksi  yhtenäinen  ohjelmistoalusta  mikä  vähentää

ohjelmistojen  pirstaloitumista  eri  alustoille,  koska  suurimmasta  osasta  mobiililaitteita

löytyy  webselain.  Web-ohjelmistoa  ei  tarvitse  päivityksen  yhteydessä  erikseen  asentaa

laitteelle  vaan  heti  websivun  latauduttua  uusin  versio  on  käytössä.  Tämä  mahdollistaa

pienet päivitykset ilman, että käyttäjän tarvitsee odottaa asennusta. [13] 

Toteuttamalla  käyttöliittymä web-sovelluksena,  se on myös mahdollista liittää  olemassa

oleviin  natiiveihin  ohjelmiin  webkomponenttina,  jolloin  alkuperäiseen  ohjelmaan  ei

tarvitse  tehdä  suuria  muutoksia.  Tällöin  ohjelma-logiikka  voidaan  sijoittaa  erilliseen

palveluun,  joka  huolehtii  käyttöliittymän tapahtumista.   Käyttöliittymän tulee  huolehtia

tiedon näyttämisestä sekä käyttöliittymän komennoista ja niiden lähettämisestä palvelulle.

Ongelmaksi  käyttöliittymässä  muodostuu,  miten  tiedot  näytetään,  jotta  käyttöliittymä

pysyy käytettävänä eri kokoisilla ja tarkkuisilla näytöillä. Käyttöliittymä on hyvä rakentaa

webpohjaisesti,  koska  useimmille  käyttöjärjestelmille  on  tehty  webselain.  Tällöin

ohjelmistoa ei tarvitse erikseen tehdä eri käyttöjärjestelmille. 

Teollisuudessa  on  prosesseja,  joista  saadaan  reaaliaikaisesti  dataa.  Tätä  dataa  voidaan

hyödyntää eri sovelluksissa, mikäli nykyinen järjestelmä tarjoaa rajapinnan tiedon tuontiin

ulkopuolisiin sovelluksiin.  Palvelulla, joka hoitaa ohjelmalogiikan ja tiedonhaun, saadaan

käyttöliittymästä  riippumaton  sovellus.  Tällöin  palvelu  antaa  käyttöliittymälle  tietoja  ja

palvelu  vastaanottaa  tietoja  käyttäjän  pyynnöistä.  Suunnittelussa lähtökohta  on

tulevaisuuden  kannalta  kestävä  ratkaisu,  jolloin  uusien  laitteiden  tai  ominaisuuksien

tullessa  käyttöön  olisi  mahdollisimman  vähän  päivitettävää.  Tulevaisuuden  kannalta

kestävä  ratkaisu  toteutuu  tässä  projektissa  siten,  että  näillä  uusilla  laitteilla  on  hyvin

todennäköisesti webselain, jolla jo toteutettuun palveluun pääsee käsiksi. Uusilla laitteilla

käyttöliittymä  skaalautuu  automaattisesti,  koska  se  on  tehty  mediakyselyiden  avulla

toimimaan  eri  resoluutiolla.  Kirjastojen  käyttäminen  takaa  sen,  että  muutoksia

ohjelmakoodiin ei tule, vaan ylläpitotyö ulkoistuu kirjastojen tekijöille.

Tarkoituksena  on  luoda  tutkimuksessa  sovellus,  jonka  avulla  järjestelmädiagnostiikan
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tietoihin  voi  päästä  käsiksi  kannettavilla  päätelaitteilla,  kuten  matkapuhelimella  tai

tabletilla.  Jos esimerkiksi tuotantolinjaa ollaan korjaamassa toisessa päässä tehdasta, niin

palvelua käyttäen ei tarvitse kävellä tehtaan toiseen päähän tarkastamaan järjestelmän tilaa

ja  täten  säästetään  aikaa.  Esimerkki  tällaisesta  tilanteesta  on  junan  viestintäverkon

diagnostiikkajärjestelmä. Pääte, jolta järjestelmädiagnostiikkaa voi lukea, sijaitsee yhdessä

vaunussa ja korjaaja korjaa vikaa toisessa päässä junaa, joka voi olla useita satoja metrejä

pitkä.  Kävelymatka junan toiseen päähän vie paljon aikaa korjaajan työpäivästä, mikäli

tämä  joutuu  tarkistamaan  diagnostiikkajärjestelmän  tietoja  usein  junan  toisessa  päässä

olevalla päätellä.  Vastaava tarve voi olla muilla erinäisten verkkojen ylläpitäjillä joiden

pitää päästä järjestelmän tietoon käsiksi sillä aikaa, kun he suorittavat korjauksia fyysisesti

toisessa  paikassa.  Kehitettävä  sovellus  parantaa  työtehokkuutta,  koska

diagnostiikkajärjestelmän luokse ei tarvitse enää mennä, vaan diagnostiikkatietoihin pääsee

mobiililaitteilla.

1.1 Työn tavoite

Tässä  työssä  rakennetaan  web-pohjainen  skaalautuvalla  käyttöliittymällä  varustettu

palvelu. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mikä käyttöliittymä- ja grafiikkakirjasto

soveltuu parhaiten skaalautuvaan web-sovellukseen.  Tavoitteena on tutkia  ja  hyödyntää

webiä  varten  tehtyjä  grafiikka-  ja  käyttöliittymäkirjastoja,  joilla  saadaan  käyttöliittymä

skaalautumaan  erikokoisille  ja  -resoluutiosille  näyttölaitteille.  Työssä  toteutetaan

luurankomalli  käyttöliittymälle,  palvelulle  ja  reaaliaikaiselle  datan  haulle.  Kirjastojen

tarjoamiin mahdollisuuksiin perehdytään ja esitetään valintakriteerit, mitä kirjastoa tulisi

käyttää  tässä  tehtävään  sovellukseen  ja  miksi.  Valituilla  käyttöliittymäkirjastoilla

rakennetaan esimerkkisovellus.

Ohjelmistoarkkitehtuuri  toteutetaan  siten,  että  tämän  työn  tuloksena  syntynyt

ohjelmistoprojekti on helposti uudelleen hyödynnettävissä. Työssä arvioidaan myös miten

hyvin eri kirjastovaihtoehdot toteuttavat skaalautuvuuden ja web-selainriippumattomuuden

sekä  mitä  vaatimuksia  kirjastot  asettavat.  Ohjelmakokonaisuuden  vasteaikaa
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käyttöliittymän  ja  palvelun  välillä  testataan  muutamalla  alustakokoonpanolla.  Palvelua

varten  kehitetään  datan  simulointikomponentti,  joka  generoi  satunnaista  tietovirtaa

palvelua varten.

1.2 Tutkimusongelma

Diplomityön tutkimusongelmana on kartoittaa olemassa olevia käyttöliittymä- ja grafiikka-

kirjastoja,  jotka  auttavat  rakentamaan  sovelluksen  siten,  että  sen  ulkoasu  pysyy

käytettävänä  erikokoisilla  ja  -resoluutioisilla  näyttölaitteilla.   Pääongelma  jakautuu

seuraaviksi alaongelmiksi:

– Minkälaisia haasteita sovellukseen kohdistuu?

– Miten näitä kirjastoja voidaan hyödyntää web-käyttöliittymissä?

– Mitkä  ovat  valmiiden  kirjastojen  käytön  hyödyt  sen  sijaan,  että  niitä  ei

käyttäisi?

– Miten tieto välittyy web-selaimen ja palvelun välillä, kun tietoa tulee palvelulta

jatkuvana virtana?

– Miten jakaa käyttöliittymän sekä palvelun vastuu?

– Mitä tarkoittaa graafisesti skaalautuva web-sovellus?
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1.3 Rajaukset

Työssä  ei  selvitetä  sitä,  millainen  ohjelmistoarkkitehtuurin  tulisi  olla.  Tutkimuksessa

tarjotaan perusteltu luurankomalli arkkitehtuurille, mistä sitä voi lähteä jatkokehittämään.

Tarjotun ratkaisun tietoturvaan ei perehdytä tässä diplomityössä. Projektissa ei tarkastella

palvelun  tarkempaa  rakennetta,  eli  millainen  rakenteen  tulisi  olla,  vaan  annetaan

yksinkertainen ratkaisu. Kuitenkin työssä otetaan kantaa siihen, miten käyttöliittymän ja

palvelun vastuut tulisi jakaa.

1.4 Työn rakenne

Diplomityö  rakentuu  seuraavasti.  Luvussa  2 käsitellään  web-käyttöliittymä-  ja

-grafiikkakirjastojen käytön syitä ja kirjastojen keskeisiä tekniikoita. Luvussa  3 esitetään

vaatimukset käyttöliittymän suhteen, kuvataan yleisesti sen toimintaa ja millaisia tarpeita

käyttöliittymä asettaa. Luku 4 käsittelee kirjastojen valintakriteereitä, perusteita ja miten ne

soveltuvat  suunniteltuun  ohjelmistoon.  Luvussa  5 esitellään  karsitusta  joukosta  valitut

kirjastot ja vertaillaan niitä, sekä valitaan käyttöliittymä- ja grafiikkakirjasto ohjelmiston

toteuttamisen  avuksi.  Järjestelmän  toteutuksen  kannalta  tekniset  ratkaisut  ovat

tarkastelussa luvussa 6. Työn tulosta on arvioitu luvussa 7 ja diplomityön johtopäätökset on

esitetty luvussa 8.
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2 Käyttöliittymä- ja grafiikkakirjastot skaalautuvissa ratkaisuissa

Yleinen lähestymistapa hoitaa erilaisten laitteiden kirjo on rakentaa erillinen mobiilisivusto

ja  pöytätietokoneille  oma  sivusto.  Ongelmaksi  muodostuvat  sivustopäivitykset,  koska

joudutaan ylläpitämään kahta sivustoa. [14]

Ennen  mobiililaitteiden  yleistymistä  web-kehittäjät  käyttivät  jouhevaa  karsintaa (eng.

Graceful degradation), jossa websivuston ominaisuuksia karsittiin sitä mukaa, kun selain ei

tukenut  haluttua  ominaisuutta.  Sivusto  oli  suunniteltu  siten,  että  se  toimi  uusimmilla

selaimilla. [14]

Nykyään  parhaimpana  käytäntönä  pidetään  asteittaista  parannusta  (eng.  Progressive

enhancement),  jossa  toiminnallisuus  suunnitellaan  vähiten  ominaisuuksia  sisältävälle

selaimelle, jota halutaan tukea. Lisäominaisuuksia käyttäjälle tarjotaan sitä mukaa,  mitä

enemmän  tilaa  ruudulla  on,  tai  selaimen  tukemien  ominaisuuksien  mukaan.  Kaikki

perustoiminnallisuus  on  käytettävissä  myös  vähemmän  ominaisuuksia  toteuttavilla

selaimilla.  [15]  Asteittaisen parannuksen keinoja ovat kuvailleet mm. Kadlec [14], Frain

[16], Marcotte [15] ja Parker et al. [17].

Osa asteittaista parannusta on responsiivinen websuunnittelu (eng. Responsive web design,

RWD), jonka avulla websivuista saadaan käytettävämpiä eri resoluutiolla ja ruudukoilla.

Sivut skaalautuvat itsestään ruutukoon mukaan ja lisäominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön

tarjolla  olevan  näyttötilan  mukaan.  Responsiivisen  websuunnittelun  yksi  tärkeimmistä

työkaluista on Cascading Style Sheets (CSS). [15] Se on tarkoitettu kuvamaan dokumentin

ulkoasua, joka on kirjoitettu kuvauskielellä, kuten Hyper Text Markup Language (HTML)

[18]. 
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Responsiivinen websuunnittelu koostuu kolmesta asiasta [19]:

1. CSS version 3 mediakyselyt

CSS:n  kolmannen  version  mukana  tulevien  mediakyselyjen  avulla  voidaan

pyytää  tietoja  käyttäjän  käyttöympäristöstä  ja  niiden  perusteella  valita  mitä

CSS-tyyliä käytetään.

2. CSS:llä toteutettu joustavasti asemoitava ruudukko

Tämä  toteutetaan  niin,  että  käytetään  suhteellista  asemointia  absoluuttisen

asemoinnin sijaan.

3. Mukautuvat kuvat ja media (eng. Responsive Images and Media)

Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että  valitaan  eri  kuvakoko  laitteen  ominaisuuksien

perusteella. Tämä toteutetaan CSS:llä ja mediakyselyillä, joiden avulla voidaan

päätellä laitteen resoluutio ja muita ominaisuuksia.

Osa graafisista elementeistä tehdään hyödyntäen vektorigrafiikkaa, koska tällöin elementin

koko on helposti  skaalattavissa. Tällöin suuriresoluutioisella näytöllä graafiset elementit

pysyvät  terävinä.  Resoluutiolla  tarkoitetaan  näyttölaitteen  erottelukykyä  -  sitä  kuinka

monta pistettä mahtuu pysty- ja vaaka-akselille. Vektorigrafiikan ja bittikarttagrafiikan ero

on siinä,  että vektorigrafiikka kuvataan abstrakteina geometrisina muotoina,  jotka sitten

kuvauksen perusteella piirretään. Bittikarttagrafiikassa esitetään kuva pistematriisin avulla,

jolloin  suurentaessa  pisteiden  koko  kasvaa  ja  grafiikasta  tulee  suttuisempaa  [20].

Haasteena käyttöliittymässä on mobiililaitteiden suorituskyky, eli selviävätkö ne graafisen

ulkoasun  vaatimuksista  ilman,  että  havaittavaa  hidastumista  tapahtuu.

Tutkimuskysymyksissä on esitetty sovelluksen haasteita ja suorituskyky on yksi niistä. 

Kolmas apuväline, johon skaalautuvat käyttöliittymäkirjastot perustuvat, on mediakyselyt.

Niiden  avulla  voidaan  valita  eri  CSS-tyylisivu  tietyin  ehdoin  mediakyselyillä.  Tyylejä

voidaan  valita  näyttökoon,  pikselimäärien,  laitteen  orientaation,  käytettävissä  olevan

värimäärän, kuvasuhteen ja kuvan progressiivisuuden perusteella. Tyylejä voidaan myös

valita sen perusteella, onko kyseessä ruutupohjainen vai kuvaan perustuva näyttölaite. [16]
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Ruutupohjainen  tarkoittaa  sitä,  että  laiteella  on  vain  käytössä  yksi  kirjasinkoko  tai

näyttöalue on jaettu kirjasimen kokoisiin ruudukkoihin, kuten vanhoissa pääteissä. Väärin

muodostettu mediakysely voi aiheuttaa lisälatauksia.

Ruudukko on hyvin yleinen tapa ratkaista websivun ositus [14]. Hyvin moni skaalautuva

käyttöliittymäkirjasto  jakaa  näkyvän  alueen  ruudukoihin.  Khoi  Vinh  sanoo  kirjassaan

”Ordering Disorder – Grid Principles for Web Design” ruudukon suurimpia etuja olevan,

että niiden käyttäminen lisää järjestystä, jatkuvuutta ja harmoniaa informaation esityksessä.

Ruutujen  avulla  käyttäjät  voivat  ennakoida,  mistä  informaatio  löytyy,  mikä  auttaa

informaation  kommunikoinnissa.  Uuden  tiedon  lisääminen  sivulle  on  helpompaa  ja

yhdenmukaisempaa  alkuperäisen  asettelun  kanssa.  Kokonaisratkaisun  suunnittelu  on

helpompaa ruudukoiden avulla.  [21] Tässä diplomityössä käyttöliittymäkirjaston valinnan

kannalta on mietittävä,  miten ruudukkojen jaottelu sopii  suunniteltuun käyttöliittymään.

Liittymistä piirretään suunnitelma, ja arvioidaan, miten suunnitelma saadaan sopimaan eri

käyttöliittymäkirjastojen malliin. 

Elementin asettelumahdollisuuksia on neljä. 

1)  Kiinteälevyinen  asettelu,  joka  tarkoittaa,  että  sivun  leveys  on  kiinteästi  asetettu  ja

ilmaistu pikseleinä (pisteinä ruudulla).

2) Joustava asemointi, jossa prosenttiosuuksilla kuva-alasta määrätään elementin koko.

3)  Elastinen  asettelu  on  samankaltainen  kuin  kiinteä,  mutta  leveys  määritetään  em-

yksiköllä pikseleiden sijaan. Em-yksikkö määrittelee fontin koon, oletusfontti  on 1 em.

Määrittely on kätevää, koska näin voidaan ilmaista kuinka monta kirjainta mahtuu riville.

Jos halutaan rivin leveydeksi 80 merkkiä, tällöin leveyden voi ilmaista 80 em. Tällä tavoin

voidaan huolehtia siitä, että elementin sisällä olevan tekstin luettavuus säilyy, eikä teksti

katkea tai rivity ennalta arvaamattomasti.

4) Hybridiasettelu on yhdistelmä edellisiä. Asetteluilla ja mediakyselyillä voidaan tehdä

ulkoasu sellaiseksi, että se mukautuu moneen eri tilanteeseen. [14]

Fonttien tulisi olla määritelty em-yksiköllä, koska määrittely periytyy alielementeille. Tällä
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tavalla  fonttien  kokoa  on  helpompi  hallita  koko  sivustolla.  Jos  otsikko  on  2  em  ja

kappaleteksti  1 em, niin otsikon fontin suurentaminen vaikuttaa kappaletekstin kokoon.

Pikseleinä määritelty fontin koko ei vanhemmilla selaimilla välttämättä skaalaudu, mikäli

käyttäjä  suurentaa  sivua.  Lisäksi  fonttikoon  määritteleminen  pikseleinä  aiheuttaa

ongelman, koska siinä ei oteta kantaa laitteen fyysiseen kokoon ja resoluutioon. Resoluutio

määrittelee  sen,  kuinka  monta  pistettä  eli  pikseliä  mahtuu  laitteen  fyysiselle  ruudulle.

Esimerkiksi matkapuhelimien resoluutiot lähestyvät 24-tuumaisten näyttöjen resoluutioita.

Resoluutio voi olla 1920 pistettä leveä ja 1080 korkea.  Tämän pistemäärän laittaminen

pienelle  136.6mm x 69.8mm ruudulle  aiheuttaa sen,  että  esimerkiksi  12 pikselin  fontti

näyttää todella pieneltä.  Rem-yksikkö (eng. ”root em”) on vaihtoehtoinen em-yksilölle.

Rem ei ota kantaa ylemmän tason elementin kokoon, vaan käyttää HTML-juurielementin

kokoa.  Rem-yksikköä tukevat vain uusimmat selaimet (Internet 9+, Firefox 3.6+, Chrome

6.0+, Safari  5.0+, Opera 11.6+, iOS 4.0+ & Android 2.1+),  joten sille on oltava jokin

vaihtoehtoinen määrittely tyylimäärittelyissä. [14] Esimerkki rem-yksikön käytöstä:

<html>

<head>

<style>

html { font-size: 3em; /* pohjafontti */ }

.yla { font-size: 4em; /* yläluokka */ }

.ala { font-size: 1rem; /* alaluokka */ } 

 </style>

 </head>

 

<body>

Testi

<span class="yla">Ylä

<span class="ala">Testi</span> 

</span>

</body>

</html>
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”Testi”-tekstit ovat samalla fonttikoolla, koska rem-yksikkö perii HTML-tason fonttikoon.

Jos alaluokan koon muuttaa 2 rem:ksi, niin fonttikoko on tällöin tuplasti suurempi kuin

HTML-elementtiin merkitty fontin koko. Vaihtamalla alaluokan fontin kooksi 1 em tulee

sen koko yhtä suureksi kuin yläluokalla.

Yksi tapa parantaa sivun skaalautuvuutta käyttöliittymäkirjastoissa on mukautuvat kuvat.

Kuvien lataamisessa käytetään hyväksi  mediakyselyitä.  Kyselyiden perusteella  valitaan,

minkä  kokoinen  kuva  lähetetään  millekin  näyttölaitteelle.  Oleellista  on,  ettei  ladata

suuriresoluutioista  kuvaa  pieniresoluutioiselle  näytölle,  koska  se  aiheuttaa  turhaa  datan

siirtoa [14].  

Kuvakoon muutoksen voisi tehdä myös palvelimella, mutta laitteen näytön ominaisuuksien

tunnistaminen  on  huomattavasti  vaikeampaa  palvelimella  ja  tulevaisuudessa  laitekirjo

suurenee, joten tunnistaminen vain vaikeutuisi entisestään  [14]. Lisäksi ideaalitilanteessa

käyttöliittymän  esitys  kuuluu  itse  käyttöliittymälle,  eikä  ohjelmalogiikalle  [22].

Mukautuvia kuvia voi tehdä myös niin, että välittää palvelimelle tiedon resoluutiosta ja

muokkaa kuvan lennossa halutun kokoiseksi, tietysti välimuistitettuna, ettei palvelimelle

tule ylimääräistä kuormaa. Tieto voidaan välittää tämän projektin tapauksessa palvelulle

lähtevässä AJAX-kutsussa. Tim Kadleckin Implementing responsive images -kirjassa on

esitetty tapa,  jossa resoluutio  päätellään palvelimelle  tulleesta  user-agent  merkkijonosta

[14][23].  User-agent  tunnistemerkkijono  tulee  palvelimelle,  kun  webselain  pyytää

palvelimelta websivua  [23]. Tämä ei ole kovin luotettava tulevaisuuden kannalta ja luo

ylläpitotaakan, koska myös uudet tulevat selaimet on tunnistettava. Mukautuvan kuvan voi

toteuttaa  myös  siten,  että  HTML-sivun  alussa  tallentaa  käytössä  olevan  resoluution

evästeeseen.  Kun  pyyntö  kuvasta  lähetetään,  lähetetään  myös  eväste.  Kun  kuvat  on

sijoitettu  yhteen  hakemistoon,  voidaan  Apache-palvelimen  .htacesss  tai  Windows-

maailmassa IIS (Internet Information Service) -asetuksiin laittaa, että aina kun pyydetään

tietystä  hakemistosta  kuvatiedostoa,  lähetetäänkin  pyyntö  PHP-tiedostoon  tai  muuhun

suoritettavaan koodiin palvelimen päässä, jossa haetaan evästeestä resoluutio ja sen jälkeen

päätellään, mikä on sopiva kuvakoko ladattavaksi kyseessä olevalle resoluutiolle. Apache-

palvelimella  aina  tiedostoa  avattaessa  palvelin  katsoo,  löytyykö  .htaccess  tiedosto
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hakemistosta. [14] Siinä määritellään tiedostoihin liittyviä oikeuksia ja uudelleenohjauksia

[24].  Sisällönvälitysverkossa (eng. Content Delivery Network, CDN) voi  olla  ongelmia

tämän tekniikan kanssa, koska pyynnön URL (Universal Resource Locator) pysyy samana,

joten pyynnöt  voivat  tallentua välimuistiin ja seuraavalle kuvan pyytäjälle  tulee väärän

kokoinen kuva johtuen välimuistituksesta. [14]

Kuviin  saadaan  skaalautuvuutta  vektorigrafiikalla.  Scalable  Vector  Graphics  (SVG)  on

tämän hetken standardi vektorigrafiikalle ja W3C:n suositus [25]. Vektorigrafiikka sisältää

ohjeet kuvan piirtämisestä, eikä itse kuvaa,  joten kuva on helppo skaalata näytön koon

mukaan  [20]. Vektorigrafiikan luomiseen on tehty JavaScript-kirjastoja, jotka helpottavat

grafiikan hallintaa ja esittämistä. Näistä vektorigrafiikka-JavaScript-kirjastoista tulee etsiä

sellainen, joka on mahdollisimman yhteensopiva eri  selainten kanssa.  Internet Explorer

(IE)  9:ää  aiemmat  versiot  eivät  tue  SVG:tä,  mutta  osa  kirjastoista  osaa  käyttää  tilalla

aiempien versioiden Vector Markup Language -kieltä (VML)  [26]. Valitettavasti Android

2.x:n oma mobiiliselain ei tue SVG-grafiikkaa  [14], joten jos näitä laitteita on käytössä

tuotantoympäristössä,  pitää  harkita  käytetäänkö  SVG:tä  ollenkaan,  vai  vaihdetaanko

Android-mobiililaitteen  oletusselain  johonkin  toiseen,  joka  tukee  SVG:tä.  JavaScriptin

avulla  voidaan testata VML:n tai  SVG:n tuki laitteella.  Tähän on olemassa jo valmiita

kirjastoja, kuten Modernizr, ja osa grafiikkakirjastoistakin osaa tunnistaa SVG:n ja VML:n

tuen [14].

Mobiili  ensin  (eng.  Mobile  First)  -ajattelumallissa  rakennetaan  websivu  ensisijaisesti

mobiililaitteille.  Siten,  että  myös  mobiililaitteilla  tulee  olla  perustoiminnot  saatavilla.

Perinteisessä  pöytätietokone-ajattelussa  poistettiin  ominaisuuksia  sitä  mukaan,  jos

ominaisuus  ei  ollut  tuettuna.  Mobiili  ensin-mallissa  toimitaan  siten,  että  resoluution

kasvaessa  lisätään  ominaisuuksia,  kuten  edellä  esitetyssä  asteittaisessa  parannus

-ajattelumallissa  pitääkin.  Ongelma  perinteisessä  pöytätietokoneeseen  keskittyvässä

ajattelutavassa  muodostuu  siinä  vaiheessa,  kun  mobiililaite  ei  tue  mediakyselyitä.  Jos

mediakyselyitä ei tueta, niin ladataan oletusulkoasu, joka on suunniteltu pöytätietokoneille.

Tällöin  myös  oletus  resoluutiosta  on  paljon  suurempi  kuin  mobiililaitteilla.  Tällainen

websivu on vaikeasti käytettävissä mobiililaitteella suuren resoluution oletuksen vuoksi.
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Lisäksi työpöytäversio voi sisältää suuria kuvia, mikä lisää siirtokuormaa. Mobiili ensin

-tavassa sivun ulkoasun pohja on suunniteltu mobiililaitteen resoluutioille ja ominaisuuksia

siihen lisätään mediakyselyillä. [27][16] Pseudokoodina sivusto näyttäisi tältä: 

/* oletusmuotoilu */

.page {

max-width: 320px; /*oletusleveys sivulle*/

/*muita mahdollisia muotoiluja*/

}

/*lisätään ominaisuuksia tarpeen mukaan, jos media-kyseleitä tuetaan */

@media screen and (min-width: 640px) { … }

@media screen and (min-width: 960px) { … }

HTML5  canvas-elementti  määrittelee  resoluutioriippuvaisen  bittikartan,  mihin  voidaan

piirtää ohjelmallisesti sisältöä JavaScriptin avulla [28][29]. Tässä työssä HTML5:n canvas-

elementin sijaan käytetään vektorigrafiikkaa käyttöliittymässä. SVG:llä ja VML:llä tehdyt

vektorigrafiikkaelementit tulevat osaksi DOM:ia (Document Object Model), joten niihin

on helppo kytkeä tapahtumia (eng. Events), kuten painallus. HTML5:n canvas- elementin

sisälle  luodut  objektit  eivät  ole  DOM:iin  kuuluvia,  joten  niille  joudutaan  erikseen

suorittamaan laskentaa JavaScriptin avulla, mitä objektia canvas-elementissä liikutettiin tai

painettiin  [30].  On myös osoitettu,  että vektorigrafiikalla on lähes yhtä nopeaa tuottaa

graafisia elementtejä, kuin HTML5 canvas-elementillä, kun objekteja ei ole huomattavaa

määrää [31]. Tutkimus on hieman vanha, mutta suuntaa antava. Myös Operan developer-

blogi  ja  Joe Loughtonin blogi  tukevat  tutkimuksen tuloksia  [32][33][34].  Ne osoittavat

SVG:n  päteväksi  vaihtoehdoksi  nopeuden  puolesta.  Valittavalta  grafiikkakirjastolta

vaaditaan SVG- ja VML-tuki, VML-tuki vaaditaan, koska halutaan tukea Internet Explorer

versiota 8, jota löytyy edelleen mobiili- ja pöytäkonekäytössä. 
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Vektorigrafiikka  on  resoluutioriippumatonta.   SVG  versiolla  1.1  on  tuki  animaatioille,

jolloin animoinnit ovat selaimessa valmiiksi toteutettuna, mutta Internet Explorer 6-8 VML

ei tue animointeja, joten grafiikkakirjastolta vaaditaan myös animaatiomahdollisuus  [20]

[35][36]. HTML5:n canvas-elementillä animoinnit on toteutettava JavaScriptillä, jolloin ne

saattavat  olla  hitaampia  kuin  SVG:n animaatiot,  jotka  ovat  suoraan selaimen sisäisesti

toteutettu  [30][20].   Mahdollinen  hitaus  HTML5-animoinneissa  johtuu  siitä,  että

JavaScript-kieli  tulkitaan  ajon  aikana.  Tässä  työssä  vaatimuksena  on  myös  se,  että

käyttöliittymän  teksti  on  kopioitavissa  leikepöydälle  tarvittaessa.  Tämä  ei  onnistu

HTML5:n canvas-elementillä  [30].  HTML5:ssa pitäisi  käyttää vektorigrafiikkaa canvas-

elementin sisällä, koska normaali teksti on vain osa bittikarttaa. HTML5-tukea ei ole syytä

lisätä,  koska  se  olisi  vain  lisäkuorma  laitteiden  tukivaatimuksissa.  Tämä  on  yksi

sovellukseen kohdistuvista haasteista - vaatimukset pysyttävä mahdollisimman vähäisinä,

jotta sovellus toimii mahdollisimman monella laitteella. Sovelluksen kohdistuvat haasteet

on yksi tutkimuskysymyksistä.

Monimutkaisen  vektorigrafiikkakuvan  käyttämättä  jättäminen  vähentää  suorittimen

kuormaa,  mikä  voi  olla  merkittävä  mobiililaitteilla  [32][33][34][31].   Usein

käyttöliittymäkirjastoissa  vaihtelee  se,  kuinka  moneen  sarakkeeseen  internet-selaimen

käytössä oleva tila jakaantuu. Joissain kirjastoissa voi säädellä sarakkeiden määriä ennen

kuin  lataa  kirjaston  koneelle  tekijöiden  web-sivuilta,  tai  vaihtoehtoisesti  kun  kirjaston

kääntää Less:llä tai Sass:lla. Luokan nimiä käyttämällä voidaan määrätä kuinka leveä jokin

elementti  on.  Esimerkiksi  Matthew Hartmanin  Base-käyttöliittymäkirjasto  jakaa  ruudun

leveyden kahteentoista sarakkeeseen  [37]. Kuvassa  1 esimerkki käytännössä: col-luokka

kertoo div-elementin olevan sarake ja seven sen olevan seitsemän yksikköä leveä.
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Monet kirjastoista käyttävät Less- tai Sass-skriptikieltä CSS-tiedoston rakentamiseksi [38]

[39].  Kielien tarkoituksena on helpottaa CSS-tiedoston ylläpidättävyyttä ja käytettävyyttä,

apuna ovat mm. muuttujat ja sisäkkäiset rakenteet. 

Käyttöliittymäkirjastot sisältävät ruudukon lisäksi tyylien palautuksen (”reset.css”), jolla

poistetaan epäjohdonmukaisuuksia selainten tyyleistä. HTML-tageille on etukäteen voitu

määritellä selaimessa tyylejä ja asetettu oletusarvot. Palautettavia asioita tageille ovat mm.

viivan paksuus, marginaalit, täytteet (eng. Padding) ja otsikoiden fonttikoko. 
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3 Suunniteltavan järjestelmän grafiikka- ja käyttöliittymävaatimukset

Tässä  diplomityöprojektissa  suunnitellaan  ja  toteutetaan  prototyyppi

verkonseurantajärjestelmästä,  jonka  avulla  verkossa  olevien  kytkimien  ja  porttien  tilaa

voidaan seurata reaaliajassa.  Kuvassa  2 on esitelty toteutettava järjestelmä. Järjestelmän

käyttäjällä  on  useita  erilaisia  laitteita,  joissa  on  webselain.  Selaimelle  toteutetaan

asteittaisen  parannuksen  periaatteita  hyödyntäen  sovellus,  joka  skaalautuu  eri

resoluutioisien laitteiden näytöille. Sovellus saa tietoa verkon osista palvelimella olevasta

palvelusta, joka kerää tietoja kytkimiltä.  Palvelu koostaa tiedot ja lähettää ne eteenpäin

käyttäjän  laitteelle.  Käyttäjä,  palvelin  ja  kytkimet  voivat  sijaita  kaikki  fyysisesti  eri

paikassa. Sovelluksen avulla käyttäjä saa tiedot verkon tilasta laitteelle, joka hänellä sattuu

kulloinkin olemaan käytössä. Työssä tehty sovellus on käyttäjän laitteella HTML-sivuna,

joka hakee palvelimella olevalta palvelulta tiedot verkosta käyttäjälle näytettäväksi.
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Kuva 2. Toteutettavan järjestelmän rakenne.



Ennen kuin grafiikka- tai käyttöliittymäkirjastoa voi valita, on suunniteltava käyttöliittymä

ja  hahmoteltava  sen  toiminnallisuudet  ja  käyttötapaukset.  Käyttöliittymän  toteutuksen

apuna  käytetään  kirjastoja,  jotka  osaavat  skaalata  käyttöliittymän  näytön  resoluution

mukaan.  Kaikilta  käytettäviltä  kirjastoilta  ja  komponenteilta  vaaditaan,  että  ne  ovat

vapaasti  käytettävissä  kaupallisissa  ohjelmissa,  koska  työn  tarkoituksena  on  tehdä

kaupallisesti hyödynnettävissä oleva sovellus. Käytettävien kirjastojen tulee olla ilmaisia ja

ohjelmakoodin  on  oltava  vapaasti  muokattavaa.  Lisenssin  tulee  olla  sellainen,  ettei

koodimuutoksia  tarvitse  paljastaa  ja  sen  on  oltava  käytettävissä  kaupallisissa

ohjelmistoissa ilman erillistä maksua.

Web-käyttöliittymällä  saavutetaan  se  etu,  ettei  ohjelmistoa  tarvitse  erikseen kääntää  eri

ohjelma-alustoille.  Graafiset  elementit  ja  näiden  animoinnit  voidaan  toteuttaa  SVG:llä,

VML:llä  tai  HTML5:n  canvas-elementillä  [30][20][40].  SVG  tukea  ei  ole  Internet

Explorerin versiossa 9. SVG:tä vastaava VML on käytössä Internet Explorer -selaimissa

ennen versiota 9, joten tuki sille on oltava, koska vanhempia selaimia halutaan tukea [26].

Ohjelmisto toteutetaan siten, että tehdään erillinen palvelu, joka käsittelee pyynnöt web-

käyttöliittymältä. Web-käyttöliittymän tehtävä on esittää grafiikka ja vastaanottaa käyttäjän

tekemiä  pyyntöjä.  Palvelun  ei  pidä  ottaa  kantaa  siihen,  miten  grafiikka  on  toteutettu

päätelaitteella. Käyttöliittymän ja palvelun vastuunjako on yksi työn tutkimusongelmista.

Palvelulta tulee erilaisia vastauksia, jotka ohjaavat grafiikan toimintaa ruudulla. Vastaavasti

päätelaitteelta tulee käyttäjän painalluksia, jotka ohjaavat toimintaa palvelussa, ja palvelu

määrää  mitä  painalluksesta  tapahtuu.  Kuva  3 esittää  järjestelmän  perusrakenteen.

Käyttöliittymä  on  webselaimessa,  mikä  kommunikoi  palvelun  kanssa.  Palvelu  sisältää

ohjelman toimintalogiikan, joka kertoo käyttöliittymälle, mitä sen pitää esittää käyttäjälle.

Palvelu saa tietonsa ulkopuolisesta järjestelmästä.
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3.1 Käyttöliittymän ulkoasu

Käyttöliittymän  ulkoasu  suunnitellaan  mobiili  ensin  -periaatteen  mukaisesti.

Käyttöliittymän  perustoiminallisuudet  ovat  myös  mobiilikäyttöliittymässä.  Kirjastot

asettavat  erilaisia  vaatimuksia  web-käyttöliittymälle.  Päätelaitteen  webselaimen

vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää JavaScriptin tukemista. JavaScript-ohjelmointikieli

on suunniteltu webiä varten, ja sillä saavutetaan webselaimilla toimintojen ohjelmoitavuus.

JavaScriptiä tarvitaan, koska käyttöliittymän pyynnöt ja toiminnot ohjelmoidaan sillä [41].

Kuvassa 4 on pieniruutuisille mobiililaiteille suunniteltu käyttöliittymä ja avattuina sen eri

välilehdet.  Kuvan vasemmanpuoleisesta näkymästä valitaan ensin, mitä verkossa olevaa

kytkimen porttia tai linkkiä halutaan käsitellä. Vasemman näkymän alarivin ensimmäisestä

napista (view mode) valitaan, millainen näkymän verkosta halutaan - topologinen esitys

vai  fyysinen karttanäkymä.   Keskimmäisestä  napista  (move node)  painamalla  valitaan,

liikutetaanko valittua ryhmää vai kaikkia elementtejä yhtä aikaa. Oikeanpuoleisesta napista

(selection  mode)  aktivoidaan  valintatila,  jolloin  voidaan  valita  linkkiryhmiä  kerralla  ja

käsitellä ainoastaan valittuja linkkejä.
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Kuva 3.  Rakennettavan järjestelmän ohjelmistorakenne.



Keskimmäinen välilehti  on  analysointia  varten.  Tässä  näkymässä  voi  testata  kytkimien

välisiä  linkkejä  ”link  test”-napilla  sekä  tarkastella  kytkimien  tilaa  ja  tilastoja.
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Kuva 4. Kapean mobiililiittymän kolme välilehteä avattuina.



Vasemmanpuoleisesta  napista  (view  mode)  voidaan  vaihtaa  tilaa  graafisen  ja

tekstiesityksen välillä.

Oikean puoleisella välilehdellä (event log) voi tarkastella kytkimien linkkien viimeisimpiä

tapahtumia ja selata lokia. Vasemmalla olevasta napista voi tarkastella kaikkia tapahtumia.

Oikean puoleisella napilla voi vaihtaa tilaa siten, että näytetään vain valittujen linkkien

tietoja.

Kuvassa 5 nähdään, että kun tilaa on enemmän, tuodaan mobiilinäkymän kaikki välilehdet

yhtä aikaa näkyville. Aktiivinen välilehti esitetään muita suurempana.

Kuvassa  6 on  näkymä,  jossa  tilaa  on  käytössä  vielä  enemmän  kuin  kuvassa  5.

Käyttöliittymään  tuodaan  kaksi  apupaneelia,  joista  toisessa  näkyisi  tilannekuvaa
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Kuva 5. Laajennettu näkymä.



palvelinhuoneista web-kameran välityksellä ja toisessa tilannetietoa järjestelmän sisäisistä

viesteistä. Aktiivinen  välilehti  suurenee  valinnan  mukaan  ja  epäaktiivinen  välilehti

pienennetään.  Mitä  enemmän  on  tilaa  tarjolla,  sitä  enemmän  välilehtiä  on  kerralla

näkyvissä. Kun näyttötilaa on tarpeeksi, kaikki välilehdet näkyvät yhtä aikaa. Välilehdellä

on  kuitenkin  minimileveys,  jota  pienemmäksi  se  ei  mene.  Ikkunat  laajenevat

minimitilavaatimuksen täyttyessä niin paljon kuin selaimen kuva-alaa riittää.
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Kuva 6.Laajennettu näkymä, kun tilaa ruudulla on runsaasti.



3.2 Käyttöliittymän vaatimukset

Elementit,  joiden  on  tarkoitus  tehdä  samankaltaisia  asioita  tai  joilla  on  jokin  yhteinen

relaatio,  tulee  sijoitella  lähelle  toisiaan.  Muodolla  ja  koolla  voidaan välittää  käyttäjälle

elementtien  yhteenkuuluvuutta  tai  erotella  ne  toisistaan.  Värillä  puolestaan  voidaan

ilmaista  asian tärkeyttä.  Ikonien avulla  voidaan selkeyttää käyttöliittymää ja tehdä siitä

visuaalisesti  tyydyttävämpi.  Ohjelman  odottaessa  pyyntöön  vastausta  täytyy

käyttöliittymässä  näkyä  visuaalinen  indikaattori  siitä,  että  pyyntö  on  lähetetty.  Lisäksi

painonapeissa  tulee  näkyä  visuaalinen  muutos,  kun  nappia  painetaan.  Tämän  on  joko

muutos napin ulkoasussa tai pieni tilanmuutosanimaatio. [42]

Diagnostiikkatyökalujen oleellinen osa on tapahtumanäkymä, josta voi seurata reaaliajassa

järjestelmän sisäisiä viestejä. Tämän kautta on helppoa selvittää, mitä järjestelmän sisällä

tapahtuu.  Mobiililaiteilla  näkyvä  alue  saattaa  olla  hyvin  pieni,  joten  on  hyvä  toteuttaa

käyttöliittymään  työkalupalkit,  jotka  saa  tarvittaessa  piilotettua.   Käyttöliittymässä  on

useampi  näkymä,  joista  voi  valita  eri  verkon  osia  analysoitavaksi.  Tärkeä  asia

käyttöliittymässä  on,  että  käyttäjä  pystyy  mahdollisimman  vähin  painalluksin

tarkastelemaan haluamaansa kohtaa järjestelmässä. Maksimi on kolme painallusta, ellei ole

selvää  perustelua  miksi  tarvitaan  enemmän.  Tällaisessa  tapauksessa  on  käyttäjälle

annettava selvä kuva tarvittavista askelista. [42]
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4 Käytetyt menetelmät grafiikka- ja käyttöliittymäkirjaston valintaan

Yksi  tämän  diplomityön  tavoitteista  on  selvittää  grafiikka-  ja  käyttöliittymäkirjastojen

käytön hyödyt. Web-kehitykseen on tarjolla internetissä monia ilmaisia käyttöliittymä- ja

grafiikkakirjastoja.   Käyttämällä  kolmannen osapuolen  tarjoamaa kirjastoa  vapaudutaan

kirjaston ylläpitotyöstä. Siksi on oltava varma, että valitun kirjaston kehitystä ei ole hylätty

tai  lopetettu.  Päivityksistä  voidaan päätellä,  onko kirjaston  kehitys  vielä  aktiivista.  Jos

viimeisimmästä  päivityksestä  on  useampi  kuukausi  aikaa,  on  hyvin  mahdollista,  että

aktiivinen kehitys  kirjaston  kohdalla  on  ohi  ja  kirjaston  kehitys  on loppunut.  Nicholas

Zakasin  mukaan  yrityksen  kehittämä  kirjasto  on  varmempi  valinta  kuin  yksittäisen

henkilön kehittämä kirjasto. Internetissä on useita kirjastoja, jotka ovat yksittäisen henkilön

kehittämiä ja ovat jääneet webiin hylättyinä projekteina. Yksittäisen henkilön kehittämä

kirjasto  saattaa  olla  hyvä  valinta,  jos  henkilön  tukena  on  yritys  tai  organisaatio,  joka

maksaa kirjaston kehittämisestä. Kirjaston kehittäjän vastausnopeus kysymyksiin on hyvä

indikaattori  projektin  aktiivisuudesta.  Julkisesta  vikaseurannasta  voi  helposti  seurata,

kuinka pitkä aika on mennyt ennen kuin kehittäjä on vastannut lähetettyyn pyyntöön. Hyvä

vastausnopeus  mitataan  päivissä  ennemmin  kuin  viikoissa.  Selvittämällä  ketkä  muut

käyttävät kirjastoa saa kuvan kirjaston toimivuudesta: jos isot yritykset käyttävät kirjastoa,

antaa se kirjaston kehitykselle lisää kannustinta, jolloin kirjaston ylläpidon loppuminen on

epätodennäköisempää. [43]

Valitsemalla  valmis  kirjasto  säästetään  työaikaa,  koska  tarvittavia

skaalautuvuusominaisuuksia  on  valmiiksi  toteutettuna.  Tämä  on  myös  yksi  kirjastojen

käytön  hyödyistä.  Valittava  kirjasto  saattaa  viedä  huomattavan  määrän  tiedonsiirtoon

käytettävästä  datamäärästä,  joten  on  harkittava,  poistetaanko  käytettävästä  kirjastosta

tarpeettomia  ominaisuuksia  siirtomäärien  laskemiseksi.  Tämä  onnistuu  ainakin

käyttöliittymäkirjastojen kohdalla niissä tapauksissa, missä kirjasto on kehitetty Less:llä tai

Syntactically Awesome Stylesheets (Sass) kielellä. Soveltuvuuden mittarina voidaan pitää

myös sitä, kuinka suuria teknisiä vaatimuksia kirjastot asettavat laitteille, tai mitkä laitteet

tai  selaimet  eivät  toimi  kirjastojen  kanssa.  Käytännön  näkökulmasta  on  oleellista,

hankitaanko uusia  laitteita  käyttöön vai  käytetäänkö jo olemassa  olevia  laitteita.  Uusia
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laitteita  käyttäessä  voidaan  valita  suoraan  sellaiset  laitteet,  joista  löytyy  kirjastojen

vaatimat ominaisuudet. 

Joitain kirjastoja ei ole valmiiksi rakennettu yhdeksi CSS-tiedostoksi, vaan ne on jaettu

pieniin CSS-tyylitiedostoihin, jotka sisällyttämällä saa käyttöön lisää ominaisuuksia. Tämä

on  toteutettu  joissain  kirjastoissa  Less-  tai  Sass-kääntäjän  avulla  siten,  että  tarvittavat

komponentit  saa valita käännösvaiheessa.  Käännetystä  CSS-tiedostosta  valitaan HTML-

elementtiin haluttu luokkamääre, joka muotoilee elementin ulkoasun.  Toiset kirjastot on

rakennettu  siten,  että  HTML-sivun  tyylimäärittelyt  kirjoitetaan  CSS-tiedostoon,  johon

sisällytetään Sass- tai  Less-kirjasto ja sitten luokalle  tai  tunnisteelle  annetaan sisällöksi

Sass:lla määritelty muuttuja tai funktiokutsu, jolloin kyseisen elementin sisälle generoidaan

tyylimäärittelyt  kääntäessä.  Näissä  funktiokutsuissa pitää  ensin  sisällyttää  haluttu  .scss-

tiedosto @import-lauseella, jonka jälkeen @include-avainsanan jälkeen kutsutaan mixin-

funktiota  mahdollisin  parametrein.  Tällöin CSS-tiedostoon tulee eksplisiittisesti  vain ne

mukaan määrittelyt, joita tarvitaan ja tiedoston koko pysyy pienenä.  

Tarkastelluista käyttöliittymäkirjastoista osa tarjoaa ulkoasun ja väriteeman koko sivulle,

kun  taas  osa  kirjastoista  keskittyy  pelkästään  tarjoamaan  ruudukon,  joka  nopeuttaa

sivuston  ulkoasun  luomista.  Oleellinen  työkalu  ruudukoita  käyttäessä  on  ns.  ”push”  ja

”pull”-luokat,  joiden avulla luotavaa elementtiä voi siirtää eteen- tai  taaksepäin halutun

sarakemäärän. Näiden määreiden avulla vähennetään sisäkkäisten div-elementtien tarvetta,

jolloin HTML-koodista tulee luettavampaa. Yleensä kirjastoissa on myös alpha- ja omega-

määreet,  jotka  poistavat  vasemman tai  oikean marginaalin  elementistä.  Tämä helpottaa

sisäkkäisten sarakkeiden luontia, kun palstat halutaan vierekkäin. Lisäksi jQuery-kirjastoa

on usein käytetty apuna JavaScript-kirjastoissa,  joten se on hyvin yleinen komponentti,

joka on sisällytetty käyttöliittymäkirjastoihin. JQueryn lisäksi kirjastoissa käytetään usein

apuna Modernizr-kirjastoa, joka helpottaa tunnistamaan selaimessa olevia ominaisuuksia.

Monimutkaisempien  elementtien,  kuten  välilehtien  käyttö  vaatii  JavaScript-kirjastojen

mukaan ottamista, mikä kasvattaa websivulta ladattavaa tiedon määrää. Myös JavaScriptin

suorittamiseen kuluu aikaa. 
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4.1 Valintakriteerit/-perusteet

Alkuoletuksena  kirjaston  valinnassa  on,  ettei  ohjelmistokehittäjä  ole  koskaan  ollut

tekemisissä  skaalautuvien  käyttöliittymäkirjastojen  kanssa.  Tästä  syystä  hyvälle

dokumentaatiolle  annetaan  suuri  painoarvo.  Käyttöliittymäkirjastoa  valittaessa  on

huomioitava  käyttöliittymäkirjastoprojektien  kypsyysaste,  eli  löytyykö  kattava

dokumentointi  siitä,  miten  kirjastoa  käytetään,  ja  onko  käyttöönotto  helppoa  -  toisin

sanoen,  kuinka  suuri  on  arvioitu  työmäärä,  joka  menee  alkuun  pääsemiseen.

Dokumentaation  on  oltava  helppolukuista,  ja  siinä  on  oltava  esimerkit  kirjaston

toiminnoista.  Kirjastoista  on  oltava  koodidokumentaatio  sekä  yleinen

käyttödokumentaatio.  Käyttödokumentaation  tulee  olla  CSS-luokkakohtainen,  ja

esimerkkejä  luokkien  käytöstä  on  löydyttävä.   Monissa  kirjastoissa  on  puutteelliset

esimerkit kirjaston käytöstä. Yleensä kuvattuna on vain muutama ruudukkoluokka ja siitä

annettu esimerkki ilman lähdekoodia. Toisissa kirjastoissa on annettu pelkkä esimerkkisivu

ilman selitystä tai esimerkkikoodia muotoilun kohdalla.  Useita kirjastoja hylättiin näistä

syistä johtuen.  Esimerkkikoodit ovat tärkeitä siksi, että niistä on helppo kopioida omaan

koodipohjaan  tyyli  ja  ryhtyä  rakentamaan  ulkoasua.  Ilman  esimerkkikoodilistausta

ohjelmistokehittäjä  joutuu  etsimään  esimerkkien  lähdekoodista  oikeaa  kohtaa  ja  tämä

hidastaa  työtä,  koska  tällöin  joutuu selvittämään mikä kohta koodista  toteuttaa  halutun

asian. Dokumentaation on oltava englannin kielellä.

Osa kirjastoista hylättiin siksi, että niiden mukautuva ruudukko perustuu pikselileveyksiin

prosenttien  tai  em:n  sijasta.  Pikselileveyden  käyttö  aiheuttaa  sen,  että  tietyn

maksimileveyden  jälkeen  elementti  ei  enää  skaalaudu  isommaksi.   Esimerkki

pikselilevyksisestä ruudukon CSS-määrittelystä: 

.container12 .column2 {width:170px;}

Sarake ei skaalaudu enää maksimileveyden jälkeen, kun taas skaalautuvassa sarakkeessa

leveys on määritelty: 

.col-1-12 { width: 8.33% } 
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Tällöin sarake mukautuu käytettävissä olevaan leveyteen. Osassa käyttöliittymäkirjastoja

on määritelty vielä  erikseen käytettävissä oleva  leveys,  koska  koko ruudun leveyttä  ei

haluta käyttää selaimen ollessa koko näytön laajuinen. Maksimileveyden määrittelyyn on

hyvä käyttää em-yksikköä pikseleiden sijaan,  koska maksimileveys on silloin suhteessa

näytön kokoon, jolloin pienellä näyttölaitteella ja suurella resoluutiolla sivun leveys ei jää

liian pieneksi.

Valintakriteerinä  voidaan  pitää  myös  siirrettävän  datan  määrää,  eli  kuinka  paljon

ylimääräistä  kuormaa  syntyy  käytettävästä  käyttöliittymäkirjastosta.  Valinnassa  voidaan

käyttää suoraan käyttöliittymäkirjaston kokoa valintaperusteena. Kun oletetaan käyttäjän

mobiiliyhteydeksi  256 kilotavua sekunnissa,  niin  50  kilotavun kirjaston  lataaminen vie

noin yhden sekunnin.  Tähän päälle  on laskettava aika,  joka menee muihin sivun osien

latauksiin ja datan prosessointiin laitteelta.  Kirjastojen lisenssien tulee olla sellaisia, että

niitä  voidaan  käyttää  kaupallisissa  ohjelmissa  ilman  maksua  ja  lähdekoodia  ei  tarvitse

julkaista.  Kirjastojen  pitää  olla  sellaisia,  että  niiden  käyttö  ei  vaadi  HTML5:n

ominaisuuksia, koska kaikissa mobiililaitteissa ei ole HTML5-tukea.

Monia tarkasteltavia käyttöliittymäkirjastoja ylläpidetään GitHub-palvelussa, joka tarjoaa

sekä ilmaisen, että maksullisen vaihtoehdon versionhallintaan [44]. GitHub:n projekteista

näkee,  milloin kirjastoa on viimeksi  päivitetty.  Kaksi  vuotta  tai  pidemmän aikaa sitten

päivitetyt  kirjastot  jätetään  tässä  huomiotta.  Tämä siksi,  ettei  kirjastojen  toimivuudesta

uusilla  laitteilla  ei  ole  varmuutta.  Kirjastojen  toimivuutta  ei  välttämättä  ole  testattu

uusimmilla selainversioilla. Lisäksi on epävarmaa, ylläpidetäänkö käyttöliittymäkirjastoa

enää.  Liitteessä  1 on  lista  kirjastoista,  jotka  hylättiin  viimeisen  päivityspäivämäärän

perusteella.  Kaikki  graafiset  käyttöliittymäkirjastot,  jotka  eivät  sisältäneet  mukautuvaa

ruudukkoa  jätettiin  pois.  Tällainen  on  esimerkiksi  960  Grid  System,  jossa  on

kiinteäleveyksiset ruudut, jotka eivät mukaudu näkymän kokoon, jos webselaimen ikkunan

kokoa muuttaa. Käyttöliittymäkirjastoilta vaaditaan tuki mediakyselyille, jotta ne osaavat

skaalata ruudukkoa näyttöalan muuttuessa.  Valinnassa otetaan huomioon, onko kirjastolla

aktiivista  yhteisöä,  jonka  kautta  voi  kysyä  tarvittaessa  apua.  Lista  hylätyistä

käyttöliittymäkirjastoista ja hylkäämisperusteista löytyy liitteistä 1, 2, 3 ja 4. 
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Vektorigrafiikkakirjastoilta  vaaditaan  VML-  ja  SVG-tuki  sekä  tuki  joukkojen

muodostamiselle,  jotta  suurta  elementtimäärää  voidaan  hallita  helposti.  Kirjastossa  on

oltava tuki  geometrisille perusprimitiiveille.  Piirto-ominaisuuksissa on myös oltava tuki

käyrien piirtämiselle. Joukkojen siirtämiselle pitää löytyä funktio, joka hyödyntää SVG:n

ja  VML:n  sisäistä  transform-käskyä,  mikä  nopeuttaa  elementtien  siirtämistä,  koska  se

tällöin  tapahtuu  selaimen  sisäisen  koodin  toimesta,  eikä  JavaScriptillä.  Kirjaston  tulee

tukea painallustapahtumia, jotta voidaan tunnistaa milloin käyttäjä painaa tai raahaa jotakin

elementtiä.  Kirjaston soveltuvuutta voidaan mitata siten,  onko grafiikkakirjasto riittävän

nopeatoiminen  hitaammillakin  mobiililaitteilla.  Kuva  joudutaan  myös  piirtämään

uudestaan, kun mobiililaite käännetään vaaka- tai pystyasentoon. Uudelleen piirtäminen ei

saa kestää pitkään tai käyttäjäkokemus huononee.

4.2 Lisenssit

Kirjastoissa  on  käytetty  erilaisia  lisenssejä,  jotka  antavat  kirjaston  käyttöön  erilaisia

oikeuksia.  Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)  -lisenssi  sallii  kirjaston

rajoittamattoman  käytön,  kopioimisen,  muuntelun,  yhdistämisen,  julkaisun,  jakamisen,

lisensoinnin  ja  kopioiden  myymisen,  kunhan  alkuperäinen  lisenssiteksti  on  sisällytetty

ohjelmiston  mukana  [45].  Kolmen  klausuulin  Berkeley  Software  Distrbution  (BSD)

-lisenssi on lähes samankaltainen kuin MIT-lisenssi, mutta tekijänoikeuden haltijan nimeä

ei saa käyttää mainostamiseen, eikä nimi saa esiintyä mainostuksessa ilman erillistä lupaa

[46].  Jaidee  frameworkin  oma  Openpassorn-lisenssi  sallii  ohjelmiston  kopioinnin,

jakamisen  ja  muokkaamisen  sillä  ehdolla,  että  alkuperäiset  tekijät  eivät  ole  vastuussa

aiheutuneista  vahingoista  ja  tekijöiden  nimi  on  mainittava  [47].  GNU  General  Public

License  (GPL) -lisenssi (versio 3) tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki GPL:n alaisena

julkaistut ohjelmistojen ohjelmakoodit pysyvät avoimina. Lisenssi edellyttää ohjelmistoja,

jotka  hyödyntävät  GPL:n  alaisia  komponentteja,  olemaan  myös  itse  GPLv3-lisenssin

alaisena julkaistu  [48]. Tästä syystä johtuen kaikki kirjastot, jotka ovat ainoastaan GPL-

lisenssin  alaisena,  rajataan  tässä  työssä  valintojen  ulkopuolelle.  Creative  Commons

Attribution 2.0 Generic (CC-BY 2.0) -lisenssi sallii muokkaamisen ja kaupallisen jakelun,

kunhan tekijälle annetaan riittävä tunnustus tehdystä työstä ja ilmoitetaan, jos muutoksia
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alkuperäiseen ohjelmistoon on tehty. Lisäksi alkuperäisen lisenssin haltijaa ei saa käyttää

mainostustarkoituksessa hyväksi  [49].  Academic Free License v2.1 (AFL 2.1) on hyvin

samantapainen kuin  BSD tai  MIT,  mutta  AFL:ssä siirretään  oikeuksien loukkaamisesta

aiheutuvia riskejä lisenssinantajalle sen sijaan, että riski olisi lisenssinsaajalla  [50].  GNU

Lesser General Public License (LGPL) sallii kirjaston levittämisen objektikoodina, mutta

mukana  täytyy  toimittaa  lähdekoodi.  Lisenssi  sallii  lähdekoodin  toiminnan  muiden

lisenssien kanssa, mikä mahdollistaa kaupallisen lisenssin käytön [51].
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5 Vaihtoehdot ja valinta grafiikan ja käyttöliittymän toteutukseen

Valmiita  skaalautuvia  käyttöliittymäkirjastoja  löytyi  huomattava  määrä.

Käyttöliittymäkirjastojen alkurajausten jälkeen jäljelle jäivät: Base, Bootstrap, Columnal,

CSS  Horus,  Groundwork,  Gumby,  Simple  Grid,  Unsemantic,  Yaml,  Wirefy,  Zurb

Foundation, Ink, Jaidee Framework, 99lime HTML KickStart, Metro UI CSS ja Griddle.

Näitä kirjastoja tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin. Taulukossa  2 oleva kirjaston koko

(kilotavuina)  on  mitattu  siten,  että  kirjastoon  on  sisällytetty  vähimmäismäärä  osia,  eli

pelkkä ruudukko, mikäli kääntäminen onnistui ilman muita komponentteja. Osa kirjastoista

sisältää  huomattavan  määrän  erilaisia  sivulle  laitettavia  valmiita  elementtejä,  jotka

kasvattavat CSS-tyylitiedoston kokoa huomattavasti.  Tämän jälkeen CSS-kirjaston koko

on  minimoitu  poistamalla  turhia  välimerkkejä  käyttäen  apuna  YUI-kompressoria  [52].

Näin tuloksista tulee vertailukelpoisempia, koska osaa kirjastoista ei ollut minimoitu. 

Gumbyn, Bootstrapin ja Foundationin websivuilla on työkalu, jolla voi päättää ladattaessa,

mitkä  komponentit  tulevat  mukaan.  Taulukossa  2 kirjaston  koko sarakkeeseen tähdellä

merkittyjen  kirjastojen  kokoa  ei  voitu  mitata,  koska  ne  perustuivat  mixin-funktioiden

käyttöön. Koko riippuu mixin-funktioiden käytöstä ja siitä kuinka moneen sarakkeeseen

käyttöliittymän aikoo jakaa. Taulukkoon 2 käyttöliittymäkirjaston nimen perään on liitetty

versionumero,  jota  on  käytetty  tarkastelussa.  Versionumeron  puuttuessa  on  merkittynä

versionhallinnan hash-koodi, joka kertoo, mistä kohtaa versionhallinnan julkaisuja kirjasto

on otettu tarkasteltavaksi.
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Taulukko 2. Kirjastot jotka valittiin alkukarsinnan jälkeen.

Käyttöliittymä
kirjasto

Osien 
valinn
aisuus

Koko
sivun
ulkoa
su

Less 
tai 
Sass 
tuki

Max. leveys
asetus

Ruuduille
push ja 
pull

Ruutujen
keskitys

Ruudukoille
alpha/omega

Kirjaston 
koko (css)

Base (ebf07dc) Ei Kyllä Less/
Sass

Ei Ei Ei Ei 11KB

99lime HTML 
KickStart 0.94

Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Kyllä 15KB

Bootstrap 
(grid) 3.0.3

Kyllä Kyllä Less Kyllä Kyllä Ei Ei 13KB

Neat for 
Bourbon 1.3.0

Kyllä Ei Sass Ei Ei Ei Omega -*

CSS Horus 
2.1.0

Kyllä Ei Less Kyllä Ei Ei Ei 6KB

Griddle 0.3.0 Ei Ei Sass Ei Ei Kyllä Ei -*

Groundwork 
2.4.0

Kyllä Kyllä Sass Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 445KB

Gumby 2.6.0 Kyllä Kyllä Sass Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 66KB

Ink 2.2.1 Kyllä Kyllä Less Kyllä Kyllä Kyllä Ei 16KB

Jaidee 
Framework 3.7

Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei 15KB

Metro UI CSS 
2.0.19

Kyllä Kyllä Less Kyllä Push Ei Kyllä 104KB

PureUI 0.3.1-
pre

Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei 17KB

Simple Grid 
(2792b1e)

Ei Ei Ei Kyllä Push Ei Ei 2KB

Unsemantic 
1.0.0

Ei Ei Sass Kyllä Kyllä Ei Ei 49KB

Wirefy
2.1.1

Kyllä Kyllä Sass Kyllä Kyllä Ei Ei 55KB

Yaml 4.1.2 Kyllä Kyllä Sass Ei Ei Ei Ei 7KB

Zurb 
Foundation 
(grid) 5.0.2

Kyllä Kyllä Sass Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 24KB

Suurin osa käyttöliittymäkirjastoista on rakennettu siten,  että  vain halutut ominaisuudet

voidaan  valita  mukaan.  Valitut  toiminnallisuudet  saadaan  käyttöön  ilman,  että
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tyylitiedostoihin  tulee  ylimääräisiä  CSS-määrittelyitä.  Osassa  Sassia  ja  Lessia  tukevien

kirjastojen valinnaisuus toteutuu vielä paremmin. Tällöin yksittäisen tyylin voi sisällyttää

CSS-tiedostoon mixin-funktion avulla. Esimerkki koodista:

/*Sass-tyylitiedosto*/

@import "_grid";

section{

  @include row();

  article {

    @include column(8);

  }

  aside {

    @include column(3);

  }

 }

Esimerkissä  mukaan  tuodaan  _grid.scss  tiedosto,  joka  sisältää  mixin-funktiot  row  ja

column.  Nämä  mixin-funktiot  palauttavat  paluuarvonaan  CSS-tyylit,  jotka  luodaan

käännöksenä uuteen CSS-tiedostoon.

Rakennettavaan järjestelmään tarvitaan kirjastosta ruudukko, joka helpottaa selainikkunan

näkyvän  alueen  osiointia.  Ruudukolta  vaaditaan  myös  ominaisuus,  jolla  sisällön  saa

keskitettyä  elementin  sisälle.  Lisäksi  vaaditaan  ruudukoille  push-  ja  pull-ominaisuudet

helpottamaan  sivun  CSS:n  luomista  ja  parantamaan  HTML:n  luettavuutta,  koska  näin

voidaan välttää sisäkkäisten div-elementtien käyttöä.

Valintaa  voi  perustella  myös  sillä,  että  halutaan  varautua  ohjelman  päivittämiseen

esimerkiksi asiakkaan toivomuksesta. Tällöin voidaan ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia

kirjastosta, kuten sivutus tai lomakepohjiin liittyviä ulkoasuominaisuuksia. Kirjastoa voisi

tällaisessa  tilanteessa  päivittää  myös  toiseen  kirjastoon  tarpeen  mukaan,  mutta  tällöin

menisi  hukkaan  jo  tehty  testaustyö.  Kaikki  näkymät  täytyisi  testata  uudestaan,  jotta
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varmistetaan oikea toiminta kaikilla laitteilla, joilla asiakkaat käyttävät niitä. Valitsemalla

oikea kirjasto projektin alussa säästytään lisäkustannuksilta ja nopeutetaan kehitystyötä.

Taulukossa  3 on  esitetty  kirjastojen  pääkehittäjät,  kirjaston  takaa  löytyvät  yritykset  ja

lisenssi,  jonka  alaisena  kirjasto  on  julkaistu.  Taulukon  perusteella  varmat  valinnat

kehityksen  jatkuvuuden kannalta  ovat  Bootstrap,  Neat,  Gumby,  Sapo,  PureUI  ja  Zurb,

koska näiden kirjastojen tukijana on kaupallinen taho. Unsemantic on julkaistu kahdella

lisenssillä, joista voi valita itselleen sopivamman. Tämä on tehty, koska MIT-lisenssi ei ole

yhteensopiva GPL:n kanssa esimerkiksi silloin, kun kirjasto halutaan liittää ohjelmistoon,

joka on GPL:n alaisena julkaistu. Myös YAML:lla on tarjolla kaksi lisenssivaihtoehtoa,

joista toinen on CC-BY 2.0 ja toinen kaupalliseen tarkoitukseen, eli tarkoitettu niille, jotka

eivät  hyväksy YAML:n CC-BY 2.0-lisenssiehtoja.  CC-BY 2.0:n käyttöön YAML vaatii

linkin  YAML:n  kotisivuille  sopivaan  paikkaan,  kuten  sivun  ylätunnisteeseen,

alatunnisteeseen tai julkaisutietoihin [53].
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Taulukko 3. Kirjastojen kehittäjät ja tukijat.

Kirjaston nimi Versionhallintaosoite Kehittäjät ja tukijat Lisenssi

Base (ebf07dc) https://github.com/matthewhartma
n/base/

Matthew Hartman MIT

99lime HTML 
KickStart 0.94

https://github.com/joshuagatcke/H
TML-KickStart

Joshua Gatcke MIT

Bootstrap (grid) 
3.0.3

https://github.com/twbs/bootstrap Twitter (Yhtiö), Mark Otto
& Jacob Thornton

MIT

Neat for Bourbon
1.3.0

https://github.com/thoughtbot/neat thoughtbot.com  (Yritys),
Reda Lemeden

MIT

CSS Horus 2.1.0 https://github.com/firminoweb/css
horus/

João Firmino MIT

Griddle 0.3.0 https://github.com/necolas/griddle Nicolas Gallagher MIT

Groundwork 
2.4.0

https://github.com/groundworkcss/
groundwork

Gary Hepting MIT

Gumby 2.6.0 https://github.com/Gum  byFramew
ork/Gumby

Digital Surgeons (Yritys) MIT

Ink 2.2.1 https://github.com/sapo/ink Sapo (Yhtiö) MIT

Jaidee 
Framework 3.7

http://sourceforge.net/p/jaidee/ - Openpassorn

Metro UI CSS 
2.0.19

https://github.com/olton/Metro-UI-
CSS

Sergey Pimenov MIT

PureUI 0.3.1-pre https://github.com/yui/pure/ Yahoo (Yhtiö) BSD kolme-
klausuuli

Simple Grid 
(2792b1e)

https://github.com/ThisIsDallas/Si
mple-Grid

Dallas Bass MIT

Unsemantic 1.0.0 https://github.com/nathansmith/uns
emantic

Nathan Smith MIT/GPL v3

Wirefy 2.1.1 https://github.com/cjdsie/wirefy/ Chris Da Sie MIT

Yaml 4.1.2 https://github.com/yamlcss/yaml Dirk Jesse CC-BY
2.0/YAML-
CDL

Zurb Foundation 
(grid) 5.0.2

https://github.com/zurb/foundation Zurb (Yhtiö) MIT

Tulukossa  4 on  tutkittu  versionhallinnan  palvelupyyntöjen  vastausnopeuden  mediaania

ottamalla  kymmenen  satunnaista  viestiä  suljetuista  palvelupyynnöistä  ja  tarkasteltu
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avoimien viestien ja kaikkien viestien kokonaismäärää.  Vastaukseksi laskettiin sellainen

viesti,  johon  projektin  ylläpitäjät  tai  siihen  kuuluvat  antoivat  virallisen  vastauksen

esitettyyn  kysymykseen.  CSS  Horuksen  kohdalla  ei  saatu  tuloksia  viestien  vähyyden

vuoksi,  joten näiden kirjastojen tulokset jätetään huomioimatta.  Simple Grid:n kohdalla

suljettuja viestejä oli vain seitsemän, ja sillä on huomattavan suuri avoimien ja kaikkien

viestien suhde toisiinsa nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että Simple Grid projektista vastaava

henkilö  ei  ole  aktiivisesti  vastannut  kysymyksiin  tai  jättänyt  sulkematta  vanhoja

palvelupyyntöjä,  mikä  viittaa  projektin  epäaktiivisuuteen.  Avoimien  viestien  ja  viestien

kokonaismäärän suhteen mediaaniksi saadaan 0,115. Jaidee, CSS Horus ja Simple Grid

-kirjastoja  ei  huomioitu  mediaanin  laskennassa  vajaan  otoksen  vuoksi.  Huomattavasti

keskimääräisestä  mediaanista  poikkesivat  Simple Grid,  Metro UI CSS, Griddle,  99lime

HTML KickStart, Yaml ja PureUI. Palvelupyyntöjen vastausnopeuden mediaaniksi saatiin

10 tuntia. Huomattavasti tästä poikkesivat 99lime HTML KickStart (139h), Gumby (165h)

ja Bourbon Neat (303h).
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Taulukko 4. Versionhallinnan vikaseurannan viestitilastot, tarkasteltu 12.4.2014-11.5.2014.

Nimi
Viestejä
yhteensä

Avoimet/
Viestit

yht.

Avoimien
palvelupyyntöjen

aikaväli

Vanhin
viesti

Mediaani
(h)

Otoskoko
Otantasuh

de

Bootstrap 13577 0,01
11.04.2014-
23.08.2013

19.08.2011 1,53 10 0,07%

Wirefy 23 0,13
27.06.2013-
27.03.2013

13.08.2012 2,87 10 43,5%

Unsemantic 60 0,10
19.04.2014-
10.03.2014

01.02.2013 3,76 10 16,7%

Groundwork 261 0,03
10.04.2014-
23.09.2013

04.02.2013 4,91 10 3,8%

Metro UI 
CSS

560 0,45
17.05.2014-
12.06.2012

09.03.2012 6,29 10 1,8%

BASE 23 0,09
21.04.2014-
05.04.2014

18.09.2012 7,49 10 43,5%

Ink 351 0,01
16.05.2014-
04.02.2014

15.11.2012 10,09 10 2,8%

Pure UI 334 0,17
16.05.2014-
28.05.2013

30.04.2013 11,73 10 3,0%

Yaml 53 0,18
24.02.2014-
28.06.2013

23.06.2013 13,37 10 18,9%

Griddle 29 0,24
05.04.2014-
25.06.2012

11.05.2012 14,58 10 34,5%

Zurb 
Foundation

5159 0,04
17.05.2014-
13.07.2013

15.10.2011 26,38 10 0,2%

Simple Grid 25 0,64
09.05.2014-
17.10.2012

17.10.2012 80,02 7 28%

99lime 
HTML 
KickStart

60 0,20
22.01.2014-
03.12.2012

15.08.2012 139,41 10 16,7%

Gumby 224 0,13
14.05.2014-
28.05.2013

04.03.2013 165,01 10 4,5%

Bourbon 
Neat

177 0,10
09.05.2014-
30.04.2013

03.08.2012 302,7 10 5,6%

CSS Horus 3 0,33
07.04.2013-
07.04.2013

10.10.2012 4395,47 3 100%

Jaidee 
Framework

- - - - - - -

Taulukon  3 perusteella  valitaan  ne  kirjastot,  joiden  jatkuminen  on  tuettu  yrityksen  tai

organisaation toimesta. Näitä ovat Bootstrap, Neat For Bourbon, Gumby, Ink, PureUi ja
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Zurb  Foundation.  Näistä  Bourbonilla  ja  Gumbyllä  on  taulukon  4 mukaan  liian  pitkät

vasteajat  viesteihin  vastaamiseen.  Jäljelle  jäävät  karsinnan  jälkeen  Bootstrap,  Neat  For

Bourbon, Ink, PureUi ja Zurb Foundation. Vaatimuksina aiemmin mainittiin, että kirjaston

tulee sisältää ruudukko, ja ruudukon keskitys elementin sisään. Jäljelle jäävistä kirjastoista

nämä ominaisuudet löytyvät Ink:stä ja Zurb Foundationista. Ink:stä löytyy tuki Chromelle,

Chrome mobilelle, Firefoxille, Firefox mobilelle, Safarille, Safari mobilelle, Safari iOS:lle,

Operalle,  Opera  Mobilelle  ja  Internet  Explorerille.  Zurb  Foundationista  löytyy  tuki

Chromelle,  Firefoxille,  IE 10,  IE 11,  IE 9,  iOS (puhelin),  iOS (tabletti),  Android 2,  4

(puhelin), Android 2, 4 (tabletti), Windows Phone 7+, Surface [54][55]. Tämän perusteella

valitaan  Ink,  koska  se  sisältää  tuen  Opera  Mobilelle,  joka  on  saatavilla  vanhemmalle

Symbian käyttöjärjestelmälle. Lisäksi Ink on saatavilla myös Androidille ja Maemolle [56]

[57][58]. Ink tukee myös IE:n versiota 8, vaikka siinä ei ole mediakyselyjä. Tällöin sekä

grafiikka-  että  käyttöliittymäkirjastossa on tuki Internet Explorer  8 -selaimelle,  joka on

viimeinen Internet Explorer -versio, joka on saatavissa Windows XP-käyttöjärjestelmälle

[59][60].  Grafiikkakirjastosta  tulee  löytyä  tuki  VML-kielelle,  jolla  voidaan  näyttää

vektorigrafiikkaa IE8 selaimessa. Lisäksi kirjastoilta vaaditaan vektorigrafiikkaelementtien

hallitsemista joukkojen kautta. Tällöin koko joukon voi esimerkiksi siirtää yhdellä käskyllä

ilman, että jokaista vektorigrafiikkaelementtiä joutuu käskemään erikseen.

Taulukossa  5 on esitelty vektorigrafiikkakirjastot, jotka jäivät jäljelle karsintojen jälkeen.

Vaatimuksena grafiikkakirjastolle oli tuki VML:lle SVG:n lisäksi ja lisenssi ei saanut olla

maksullinen tai GPL:n alainen. Jäljelle jäivät Raphaël, JGSL (JavaScript Graphics Library)

ja Dojox.GFX. Dojox tukee VML:n ja SVG:n lisäksi vektorigrafiikan luomista Microsoft

Silverlight-laajennusta apuna käyttäen [61]. Liitteissä 5, 6, ja 7 on listattu hylkäysperusteet

grafiikkakirjastoista.  Hylkäysperusteina  olivat:  vaatii  HTML5  canvas-elementin

toimiakseen, VML-tuki puuttuu, GPL-lisenssi tai viimeisestä päivityksestä oli kulunut yli

kaksi vuotta. Suurin osa alkuperäisen valintajoukon vektorigrafiikkakirjastoista karsiutui

pois näitten asetettujen vaatimusten vuoksi.
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Taulukko 5. Vertailtavat vektorigrafiikkakirjastot.

Grafiikka
kirjasto

Doku
menta
atio

Koodi
n 
doku
menta
atio

Esimer
kit

Lisenssi VML-
tuki

SVG-
tuki

HTML
5
Canvas

Joukkojen 
hallinta

RaphaëlJS

(2.1.2)

Kyllä Kyllä Kyllä MIT Kyllä Kyllä Ei Kyllä

JSGL 
(2.0)

Kyllä Kyllä Kyllä LGPLv3 Kyllä Kyllä Ei Kyllä

Dojox.Gf
x (1.10)

Kyllä Kyllä Kyllä BSD/AF
L

Kyllä Kyllä Optio Kyllä

Taulukossa  6 on esitetty vektorigrafiikkakirjastojen tukijat, kehittäjät ja lisenssin tyyppi.

Taulukosta  nähdään,  että  kehityksen  jatkuvuuden  kannalta  Raphaël  ja  Dojox.Gfx  ovat

varmempia  valintoja  kuin  JGSL,  koska  molemmilla  ensin  mainituista  on  tukena

henkilöiden yhteenliittymä, joko yrityksen tai säätiön muodossa. 

Taulukko 6. Vektorigrafiikka kirjastojen kehittäjät ja tukijat.

Kirjaston nimi Versionhallintao
soite

Kehittäjät ja tukijat Lisenssi

RaphaëlJS
(2.1.2)

https://github.co
m/DmitryBarano
vskiy/raphael/

Dmitry  Baranovskiy  /
Tomas  Alabes,  Sencha
Labs (yritys)

MIT

JSGL (2.0) https://github.co
m/jsgl/repo

Tomáš Řehořek LGPL v3

Dojox.Gfx
(1.10)

https://github.co
m/dojo/dojox/tre
e/master/gfx

Eugene Lazutkin, Kun Xi,
Chris  Mitchell,  Patrick
Ruzand,  The  Dojo
Foundation (säätiö)

The  Academic  Free
License, v. 2.1: / BSD 3-
lause

Taulukosta 7 nähdään vektorigrafiikkakirjastojen tukipyyntöjen tilastot. Otokseen ei otettu

mukaan sellaisia tukitapauksia, jotka olivat projektitiimin itse luomia. Tähdellä merkityt

Dojox.gfx:n  tilastot  kattavat  koko  Dojo-työkalun,  josta  Dojox.gfx  on  osa.  Ainoastaan

mediaaniin  on  valittu  Dojox.gfx:n  omia  tukipyyntöjä.  Dojon  kohdalla  otantasuhde  on
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laskettu gfx:n omista tukipyynnöistä. Dojox.gfx:n tilastoista nähdään, että Dojo on ollut

kehityksessä  jo  kauan  ja  viestejä  on  huomattava  määrä,  mutta  suuresta  viestimäärästä

huolimatta  avoimien  ja  kaikkien  viestien  yhteinen suhde on vain  seitsemän  prosenttia.

Tämä tarkoittaa, että kaikkiin kysymyksiin pyritään vastaamaan, toisin kuin Raphaëlissa,

jossa jopa 52 prosenttia kaikista viesteistä on avoimia. Vastausajan mediaania ei voi pitää

luotettavana,  koska  Raphaëlin  kohdalla  puolet  kysymyksistä  on  avoimia.  Varmemmin

vastauksen saa Dojox.gfx:ltä,  vaikka vastausaika saattaa olla  keskimäärin pidempi kuin

Raphaëlin kohdalla.  JSGL voidaan hylätä  täysin,  koska kirjastolla  ei  ole  tukipyyntöjen

mahdollisuutta ja viimeisin päivitys on 4.4.2013.

Taulukko 7. Vektorigrafiikkakirjastojen tukipyyntöjen tilastot, 7.7.2014-19.7.2014
tarkasteltu.

Nimi Viestejä
yhteensä

Avoimet
/Viestit

yht.

Avoimien
palvelupyyntöjen

aikaväli

Vanhin viesti Mediaani
(h)

Otos
koko

Otanta
suhde

RaphaëlJS
(2.1.2)

879 0,52 16.04.2014-
18.12.2009

17.4.2009 19,58 10 1,1%

JGSL
(2.0)

- - - - - - -

Dojox.gfx
(1.10)

17959* 0,07* 19.07.2014-
26.10.2006*

15.03.2005* 701,14 10 3,1%

Dojox.gfx:n dokumentaatiossa on puutteita, esimerkiksi hiiren tapahtumien käsittelystä ei

ole ollenkaan dokumentaatiota [62]. Dojox.gfx dokumentaatio on myös vaikeaselkoisempi,

koska  dokumentaatiossa  esitetään  kaikki  mahdolliset  metodit,  joita  luokasta  voidaan

käyttää.  Liitteessä  8 on  esitetty  ote  Dojox.gfx:n  dokumentaatiosta.  Siinä  oleellinen

informaatio  on  hukutettu  luetteloon  tarjolla  olevista  metodeista  ja  vain  esimerkissä  on

esitetty,  miten  koordinaattijärjestelmä  toimii.  Dojox:n  ympyrän  piirtämisen

dokumentaatiossa luetellaan useampi sivu tarjolla olevia metodeita, mutta oleellinen tieto

koordinaattien antamisesta ja pakollisista parametreista on jäänyt pois [63]. Kuten liitteessä

9 näkyy, on RaphaëlJs:n kuvauksessa sen sijaan kerrottu vain oleellinen, eli koordinaatit,

jotka pitää antaa eikä muuta. Lisäksi Raphaëlin useissa esimerkeissä on lähdekoodin lisäksi

annettu esimerkkikuva, joka havainnollistaa toimintoa [64]. 
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Raphaëlin  tuen  ollessa  heikompi,  sen  dokumentaatio  on  kuitenkin  huomattavasti

helppolukuisempi, koska käskyjen kuvauksia ei ole hukutettu tarjolla oleviin metodeihin

luokan kautta. Funktioiden parametrit on kuvattu selkeästi, eli mitä tyyppiä parametri on ja

tämä on lisäksi  värikoodattu lukemisen nopeuttamiseksi.  Esimerkkien lisäksi  Raphaëlin

dokumentaatio  tarjoaa  visuaaliset  esimerkit  lähdekoodeineen.  Lisäksi  Raphaëlin

dokumentaatiossa on lajiteltu selkeästi, mitkä toiminnot kohdistuvat elementtiin, matriisiin

tai  paperiin  jne.  Dojox.gfx:ssä  lajittelu  eri  kategorioihin  ei  ole  läheskään  yhtä  selkeä.

Raphaëlissa kaikki  on lajiteltu  seitsemään kategoriaan (eve,  set,  raphael,  paper,  matrix,

element  ja  animation),  Dojox.gfx:ssä  referenssidokumentaation  avaamalla  Dojox:n

kohdalta  aukeaa  lajitelma,  jossa  on  yli  50  kategoriaa.  Dojox.gfx:n  vahvuuksia  ovat

vahvempi asiakastuki ja erityisesti tuki Silverlightille, koska tämä takaa paremman tuen

Microsoftin alustoilla. Lisäksi Dojox.gfx tukee HTML5:n canvas-elementtiä, joka ei ole

itsessään  kykenevä  skaalautuvaan  grafiikkaan,  vaan  se  perustuu  kuvapisteisiin  eli

pikseleihin. 

Kirjastovalinta  vektorigrafiikan toteuttamiseksi on Raphaël,  johtuen reilusti  paremmasta

dokumentaatiosta,  jossa  kuvaukset  ja  esimerkit  ovat  selkeitä,  huolimatta  siitä,  että

asiakastuki  saattaa olla hyvin vaihtelevaa  [65].  Dojox.gfx:n dokumentaatio on selkeästi

puutteellisempi  ja  vaikeaselkoisempi  johtuen  ontuvasta  tiedon  jäsentelystä,  joka  johtaa

tiedon ymmärtämisen vaikeuteen [66]. Näistä syistä johtuen on hyvin todennäköistä, että jo

kehityksen  alkuvaiheessa  joutuisi  lähettämään tukipyyntöjä,  joihin  vastaaminen  kestäisi

taulukon 7 mukaan hyvin pitkään.
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6 Järjestelmän toteutus valituilla vaihtoehdoilla

Teollisuudessa on hyvin yleistä,  että järjestelmät  ovat suljettuja  [67].  Suunnitellussa on

huomioitava,  että  sisäverkon  ulkopuolisiin  resursseihin  ei  voida  ottaa  yhteyttä.  Tämä

tarkoittaa sitä,  että  HTML-sivu on fyysisesti  tallennettu laitteelle  ja palvelun osoite  on

määritelty ennalta.  Viewport meta -tagilla saadaan sisältö skaalautumaan laitteen fyysisen

näyttöalueen  mukaan,  sen  eikä  alueen  mukaan,  jonka  valmistaja  on  määritellyt

optimaaliseksi näyttöalueeksi tai skaalaukseksi. Tällöin websivun sisältö skaalautuu koko

näyttöalueen mukaan, eikä osa sivusta jää näytettävän alueen ulkopuolelle [19][27].

Palvelu toteutetaan Window-servicenä Microsoftin Windows Communication Foundation

(WCF) rajapintaa apuna käyttäen [68]. Tällöin ei tarvita erillistä palvelinohjelmistoa, jonka

sisällä palvelu olisi käynnissä. Käyttäjän webselain ja palvelu ovat fyysisesti eri laiteilla

ajossa. Käyttäjän selaimelle palvelu näyttäytyy webservicenä [69][70]. WCF-palvelun voi

laittaa käyntiin mille tahansa Windows-koneelle, myös muille järjestelmille, jos käytetään

ServiceStackiä ja Monoa [71][72]. Servicestack on avoimen lähdekoodin vaihtoehto WCF-

rajapinnalle.  Mono  on  avoimen  lähdekoodin  vaihtoehto  Microsoftin  .NET -kirjastolle.

Tässä työssä suunniteltava ohjelmisto eroaa perinteisestä ohjelmistosta siten, että ohjelman

käyttöliittymä toimii  täysin  erillään  muusta  ohjelmistosta.  Tämä tarkoittaa  sitä  että  jos

loppuasiakkaalle  tehdään  palvelu,  niin  asiakkaan  yhteistyökumppanit  voivat  hyödyntää

tehtyä  palvelua  ja  tehdä  oman  sovelluksen  palvelua  hyödyntäen.  On  mahdollista,  että

käyttöliittymän  ja  palvelun  tekevät  eri  yritykset.  Palvelu  ja  käyttöliittymä  yhdessä

muodostavat käytetyn sovelluksen.

6.1.1 Palvelun haasteet

Diplomityön tavoitteena on selvittää sovellukseen kohdistuvia haasteita. Tässä kappaleessa

esitetään useampia haasteita, joita sovellukseen kohdistuu. ISO 9241 -standardin mukaan

käyttöliittymän haasteena on, kauanko alaansa vihkiytyneeltä käyttäjältä kuluu aikaa tehdä
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haluamansa tehtävä käyttöliittymän kautta.  Merkittävää on myös palvelun suorituskyky,

jotta  käyttäjän  ei  tarvitse  odotella.  Käyttöliittymän  helppoutta  kuvaa,  kuinka  paljon

käyttäjät  tekevät  virheitä,  yrittäessään  suoriutua  tehtävästään.  Jos  käyttäjien  tekemien

virheiden  määrä  on  vähäinen,  kertoo  se  käyttöliittymän  käytettävyydestä  ja

ymmärrettävyydestä.  Käyttökokemukseen vaikuttaa positiivisesti se, että käyttöliittymän

toiminnallisuudet  voi  muistaa  vielä  pitkän  ajan  jälkeen,  vaikka  on  ollut  käyttämättä

järjestelmää.  Käyttäjien  aikaisempi  kokemus  käyttöliittymistä  ja  palveluista  vaikuttavat

käyttökokemukseen. [73]

Palvelun  tulee  toimia  jouhevasti  myös  hitaammilla  internet-yhteyksillä.  Tämä  asettaa

vaatimuksen käyttöliittymälle, koska siirrettävän datamäärän on pysyttävä pienenä myös

hidasyhteyksisille  mobiililaitteille  [73].  Jos  kannettavalla  laitteella  mennään  verkon

kuuluvuusalueen  ulkopuolelle,  on  pohdittava,  miten  tämä  tilanne  huomioidaan

ohjelmistokokonaisuuden toiminnassa, ja sallitaanko yhteydetön toiminta. 

6.1.1.1 Reaaliaikaisuus

Reaaliaikaisuutta voidaan parantaa siirtämällä osa laskentakuormasta palvelimelle, mutta

tällöin palvelin joutuu tekemään enemmän töitä. On pohdittava, mikä laskentatasapainon

tulee olla, eli kuinka paljon kuormaa palvelimelle voidaan laittaa ja kuinka paljon jättää

itse päätelaitteelle, jossa käyttöliittymä on.

Haasteena on lisäksi se, että päätelaitteelle ei voida antaa syötteenä liian suurta määrää

dataa kerralla tai sen käsittelykyky ylittyy,  jolloin palvelulta tulee enemmän dataa kuin

päätelaite  pystyy  käsittelemään.  Tämä  tulee  huomioida  ja  testata,  miten  vähemmän

suorituskykyiset matkapuhelimet suoriutuvat kuormasta. Kuormaa päätelaitteelle voidaan

vähentää  tekemällä  palveluun  työjono,  josta  päätelaite  hakee  seuraavan  työn  heti,  kun

edellinen on valmis.
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6.1.1.2 Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri  rakennetaan  sellaiseksi,  että  siitä  on  helppo  laajentaa  palvelua  eri

käyttötarkoituksia  varten.  Palvelun  ohjelmistorakenteessa  huomioidaan  käyttäjien  suuri

määrä,  jotta  palvelu  pystyy  käsittelemään  monia  käyttäjiä  yhtäaikaisesti  ilman,  että

ohjelmistokokonaisuuteen tulee huomattavia viiveitä.

Pyyntöjen  vasteajan  tulee  olla  lyhyt  ja  saapuneisiin  pyyntöihin  tulee  vastata  niin,  että

käyttöliittymässä  pystytään  osoittamaan  käyttäjälle  pyynnön  prosessointi  alkaneeksi  ja

näyttämään, kuinka pyyntö edistyy. Vasteaika tarkoittaa sitä aikaa, joka menee prosessilta

ulkopuolelta tulevaan pyyntöön vastaamiseen. Reagointikyky eroaa vasteajasta siten, että

pyynnön  tullessa  siihen  vastataan  heti,  vaikka  pyynnön  prosessoinnissa  palvelulla

kestäisikin pidemmän aikaa. Tällöin käyttäjä ymmärtää pyynnön menneen perille, eikä sitä

lähetä turhaan uudestaan  [22]. Käyttöliittymässä turhia pyyntöjä voidaan vähentää sillä,

että estetään saman napin painallus heti uudestaan.

Ohjelmisto tehdään webpohjaisesti, koska tällöin järjestelmää voidaan käyttää useilla eri

käyttöjärjestelmillä.  Ohjelman  käyttöliittymä  toimii  webselaimessa  ja  kaikki

toiminnallisuus  on  piilotettu  webservicen  taakse.  Kommunikaatio  ohjelmalogiikan  ja

käyttöliittymän välillä toteutetaan Representional State Transfer (REST)ful -arkkitehtuurin

mukaisesti,  johtuen  sen  nopeudesta  ja  yksinkertaisuudesta  [74].  Viestit  välitetään

JavaScript  Object  Notation (JSON) -muotoisena,  koska JSONin rakenne ei  sisällä  yhtä

paljon  ylimääräistä  syntaksista  kuorrutusta,  kuin  Extensible  Markup  Language  (XML)

-muoto. Ylimääräinen kuorma kasvattaisi tiedonsiirtomäärää. Lisäksi JSON:n parsiminen

on nopeampaa kuin XML:n [75]. 

Järjestelmän  toiminta  on  palvelun  eli  webservicen  takana,  koska  näin  se  ei  kuormita

mobiililaitetta.  Haluttaessa  voidaan  tehdä  ohjelmaan  erillinen  käyttöliittymä  myös

järjestelmille, joissa ei ole webselainta, ja näin käyttöliittymän siirrettävyys järjestelmästä

toiseen helpottuu. 
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Palvelu  voidaan  toteuttaa  Windowsin  omalla  WCF-arkkitehtuurilla.  Mikäli  palvelun

halutaan  toimivan  muilla  kuin  Microsoft  Windows  -kokoonpanolla,  voidaan  käyttää

esimerkiksi ServiceStack-kirjastoa yhdessä Monon kanssa, jolloin sama C#-ohjelmakoodi

on  käytettävissä  ilman  suuria  muutoksia  eri  käyttöjärjestelmillä.  ServiceStack  on

kommunikaatiorajapinta,  jolla  on  tuki  useille  eri  käyttöjärjestelmäalustoille.  Mono  on

alustariippumaton  vastine  Microsoftin  .NET  -kirjastolle.  Kommunikaatiorajapinta

eriytetään  ohjelmasta  niin,  että  se  on  riippumaton  muusta  ohjelmistosta,  jotta  voidaan

käyttää joko WCF- tai ServiceStack-rajapintaa.

6.2 Skaalautuvuus

Tässä työssä hyödynnetään kolmea erilaista skaalautuvuuden lajia.  Ensimmäinen on se,

kuinka grafiikka  skaalautuu eri  laitteilla  niin,  että  grafiikka näyttää  lähes  samanlaiselta

jokaisella  laitteella,  pikselöitymistä  ei  esiinny ja  käyttöliittymä skaalautuu käytettävissä

olevan tilan mukaan. 

Toinen skaalautuvuuslaji on se, kuinka käyttöliittymästä tehdään palveluriippumaton niin,

että  käyttöliittymä  on  tehtävissä  uusille  laitteille  ilman,  että  tarvitsee  tehdä  mitään

muutoksia  palveluun.  Tämä  mahdollistaa  sen,  että  laitteille,  joissa  ei  ole  webselainta,

voidaan  tehdä  käyttöliittymä ja  se  voidaan  toteuttaa  suoraa  ohjelmistoalustan  natiivilla

ohjelmointikielellä. Mikään ei estä tätä palvelun kannalta, koska se on täysin riippumaton

esitystavasta.

Kolmas  skaalautuvuudenlaji  on  palvelun  kyky  vastaanottaa  uusia  yhteyksiä

käyttöliittymiltä sekä se, kuinka palveluun voidaan lisätä uusia ulkoisia liittymiä, graafisia

elementtejä ja tapahtumia.
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6.3 Käytännön toteutus

Ohjelman käyttöliittymä toteutettiin siten, että näyttöala jaettiin osiin riippuen käytettävissä

olevasta  näyttöalasta.  Näyttöalan  jakamiseen  käytettiin  käyttöliittymäkirjaston  luokkia,

joiden avulla käyttöliittymä jaetaan helposti ennalta määriteltyihin palstakokoihin.

Käyttöliittymä jaettiin neljään div-elementtiin, joiden näkyvyyttä muutetaan, kun selaimen

näyttöala muuttuu. Näiden elementtien sisään upotettiin piirtoelementti vektorigrafiikalle

sekä painonapit joka välilehdelle erikseen. JQueryn window -resize tapahtumaan kytkettiin

JavaScript-funktio,  joka  tutkii  senhetkisen  ikkunan  koon.  Ikkunan  koon  perusteella

piilotetaan  tai  näytetään  pääsivulla  div-elementtejä  ja  tarvittaessa  muutetaan  div-

elementtien luokkamääreitä jQueryn avulla, jolloin saadaan välilehtien koko muuttumaan.

Pääsivulle  on  tallennettu  piilotettu  span-elementti,  joka  sisältää  tiedon  senhetkisestä

näyttökoosta.  Tietoa  käytetään  siinä  vaiheessa,  kun  selaimen  koko  muuttuu:  jos  koko

muuttuu tietyn rajan yli, muutetaan div-elementtien näkyvyyttä.

Työssä  käyttöliittymä  jaettiin  kolmeen  muuntumispisteeseen:  ensimmäisessä  tarjotaan

käyttäjälle  perusnäkymä,  jossa  on  yksi  välilehti  kerralla  näkyvissä.  Toisessa  pisteessä

näkyvät yhtä aikaa kaikki perusnäkymän kolme välilehteä, joista aktiivinen välilehti  on

suurempi kuin muut. Kolmannessa pisteessä välilehtien lisäksi näkyy web-kameranäkymä

ja tapahtumaloki.
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Kuvassa 7 esitetään yksi kolmesta käyttöliittymän näkymäversiosta. 

Kuvassa  8 esitetään  seuraava  muuntautumispiste.  Sillä  näytetään  kolme  välilehteä

erillisenä palstoina. Palstan koko muuttuu, kun se aktivoidaan painamalla sen päältä.
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Kuva 7. Kapea käyttöliittymä.



Kuvassa  9 on  esitetty  viimeinen  muuntautumispiste,  jossa  tarjotaan  käyttäjälle  vielä

lisäpalsta,  jossa näkyy web-kameroiden tilanne konehuoneesta  sekä lokitietoa ohjelman

toiminnasta.
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Kuva 8. Käyttöliittymän leveämpi näkymä.



Ohjelmakehityksen  apuna  käytettiin  jQuery-kirjastoa,  joka  helpottaa  JavaScript-koodin

tekemistä yhteensopivaksi muiden selainten kanssa. JQueryn tilalla voidaan käyttää mitä

tahansa vastaavaa JavaScript-kirjastoa, kuten Prototypeä, Dojoa tai MooToolsia.

Vektorigrafiikkakirjastosta  hyödynnettiin  kirjaston  tarjoamia  tapahtumia  hiirieleiden

kaappaamiseksi. Kytkimet ja portit liitettiin osaksi ryhmää vektorigrafiikkakirjaston avulla.

Tällöin kaikkia voidaan liikuttaa yhtä aikaa, jos yhtä ryhmässä liikutetaan.  Kaikki ryhmät

tallennettiin listaan ja ryhmän elementeille lisättiin tieto mihin ryhmään ne kuuluvat. 
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Kommunikaatio  WCF-servicelle  toteutettiin  käyttäen  AJAX-pyyntöjä  (Asynchronous

JavaScript  And XML).  Palvelimen päässä pyyntöä  viivytetään  niin  kauan,  että  asetettu

viive  tulee  täyteen  tai  palvelulla  on  uutta  tietoa  lähetettävänä  käyttöliittymälle.  Tästä

käytetään englanninkielessä nimitystä ”long polling”. Tieto lähetään tässä viestissä JSON-

muotoisena,  koska sen käsitteleminen on nopeampaa,  kuin XML-muotoisen  [75].  Tieto

välittyy palvelun ja web-käyttöliittymän välillä JSON with Padding (JSONP) avulla  [76]

[77]. Tämä vastaa tutkimuskysymykseen siitä, miten tieto liikkuu web-käyttöliittymän ja

palvelun  välillä.  JSONP:n  avulla  voidaan  kiertää  selaimen  rajoitus  saman  alkuperän

käytännöstä,  jossa  eri  osoitteista  ei  voi  ladata  web-sivulle  sisältöä  [78].  Tällöin

päätelaitteelle  voidaan  tallentaa  käyttöliittymän  HTML-sivu,  jossa  tallennettuna  on

palvelun  osoite,  mistä  tiedot  tulevat.  Käyttöliittymä  olisi  voitu  myös  tallentaa  web-

palvelimelle,  missä  sen  ylläpitäminen  olisi  helpompaa,  eikä  päätelaitteelle  tarvitsisi

erikseen päivittää käyttöliittymää, jos siihen tulee muutoksia. Koska työssä oli tavoitteena

tehdä  toteutus  ilman  erillistä  web-palvelinta,  tämä  vaihtoehto  hylättiin.  Long  polling

kuluttaa  tiedonsiirtokaistaa  enemmän  kuin  muut  kommunikointitavat,  koska  pyyntöjä

tehdään  jatkuvasti  uudestaan,  vaikka  palvelimella  ei  olisi  antaa  uutta  informaatiota.

JSONP valittiin siitä syystä, että suurin osa selaimista tukee sitä [77]. Kuvassa 10 nähdään

ns.  AJAX  long  polling,  jossa  selain  lähettää  edellisen  pyynnön  päätyttyä  aina  uuden

pyynnön, jota viivytetään palvelimella hetken aikaa, jotta uutta kyselyä ei tarvitse tehdä

heti.  Palvelimelta  saattaa  tulla  uutta  tietoa  tämän  viiveen  aikana,  jolloin  hetken

odottaminen on kannattavaa [77]. 
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7 Työn tuloksen arviointi

Kaksi  vuotta  tai  kauemmin  sitten  päivitetyt  kirjastot  voivat  olla  edelleen  toimivia.  Ne

voivat toimia ongelmitta uusimmillakin selaimilla, mutta ylläpidon kannalta nämä kirjastot

on hylättävä, koska niiden ylläpito tulee kalliiksi ja työlääksi. Tämä on juuri se syy, miksi

kirjastot  valitaan,  jotta  käyttöliittymän perustoiminnallisuuden ylläpitotyö on ulkoistettu

ulkopuolisille  kehittäjille.  Ilman  vektorigrafiikkakirjastoja  skaalautuvan  grafiikan

luominen  ja  käsittely  olisi  äärimmäisen  työlästä.  Tärkein  saavutus,  mikä  valmiiden

kirjastojen käytöllä saavutetaan, on ajan säästö ja se, että kirjaston ylläpito on pois omasta

ylläpitotyöstä ja vain ohjelmalogiikka jää ylläpidettäväksi. Jos kirjastoja ei käytetä, menee

huomattava osa ajasta pelkän ohjelmisto-infrastruktuurin tekemiseen.  Grafiikkakirjastot

sisältävät  paljon  hyödyllisiä  toimintoja  objektien  liikutteluun  ruudulla,  tapahtumien

hallintaan  ja  tuen  erilaisille  animoinneille.  Näillä  toiminnoilla  saavutetaan  helppo

ohjelmoitavuus  ja  hallittavuus.  Ilman  vektorigrafiikkakirjastoa  skaalautuvan  grafiikan

luominen  yhteensopivasti  eri  selaimille  muodostuisi  liian  suureksi  taakaksi,  joka  veisi

ohjelmiston  kehitykseen  verrattuna  moninkertaisen  ajan.  Käyttöliittymäkirjastojen  CSS-

ruudukon luominen alusta lähtien itse ei ole kovin monimutkaista, mutta yksi tärkeimmistä

hyödyistä,  mitä käyttöliittymäkirjastoilla  saavutetaan,  on ns.  reset  CSS-määrittelyt  [79],

jotka palauttavat selaimen oletusarvot sellaisiksi, että kaikilla selaimilla teksti ja grafiikka

näyttävät  samalta.  Selaimien  välillä  on  oletusarvojen  suhteen  pieniä  vaihteluita,  joita

korjataan  reset-määrittelyiden  avulla  [79].  Tämän  lisäksi  erittäin  hyödyllisiä  ovat

käyttöliittymäkirjastojen  valmiit  sivukomponentit,  kuten  alasvetovalikot,  välilehdet,

erilaiset edistyspalkit, valmiit lomakepohjat ja valmiit tyylit sivun eri osille.  

Tämän työn yksi tutkimuskysymyksistä oli selvittää, mitkä ovat kirjastojen hyödyt ja miten

niitä voidaan käyttää web-käyttöliittymissä. Grafiikka- ja käyttöliittymäkirjastoja voidaan

hyödyntää  web-käyttöliittymissä  responsiivisen  websivun  toteutuksen  helpottamiseksi.

Yhteistä  grafiikka-  ja  käyttöliittymäkirjastoille  on,  että  niiden  käyttö  takaa  samanlaisen

toiminallisuuden eri selainversioiden välillä. Lisäksi kirjastojen käyttö ulkoistaa testauksen

ja ylläpidon kolmannelle osapuolelle. Yhdessä näistä asioista koostuvat kirjastojen käytön
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hyödyt ja syy, miksi niitä tulisi käyttää.

Käyttöliittymäkirjasto auttaa luomaan sivun perusrakenteen nopeasti verrattuna siihen, että

joutuisi  määrittelemään  kaikki  CSS-määreet  ja  asemoinnit.  Kirjastot  auttavat  myös

pitämään sivun skaalautuvana eri laitteelle palstoituksen ansiosta. Jotta käyttäjäkokemus

säilyy  hyvänä,  palstojen  asemointi  kannattaa  miettiä  jo  alkuvaiheessa  siten,  että  ne

sijoittuvat  allekkain  mielekkäässä  järjestyksessä,  kun  käytettävissä  oleva  näyttöala

pienenee. 

Projektissa valmiiksi määriteltyjä palstoja hyödynnettiin siten, että valmiiksi määriteltyjen

palstojen  kokoa  muutettiin  käytettävissä  olevan  tilan  perusteella.  Aktivoimalla  palsta

hiirellä  tai  kosketuksella  muutettiin  palstan  leveyttä  suuremmaksi  ja  muut  palstat

pienennettiin.  Ainoastaan  pienillä  resoluutiolla  on  vain  yksi  palsta  näkyvissä  ja  eri

toiminnat  aktivoidaan  välilehtien  avulla.   Palstakoon  muutos  toteutettiin  helposti  Ink-

kirjaston  ja  jQueryn  avulla  muuttamalla  elementille  määriteltyä  luokkaa,  joka  määrää

ruudukon  leveyden.  Vektorigrafiikan  avulla  tehtiin  käyttöliittymään  tekstit  ja  graafiset

objektit.  Vektorigrafiikkakirjaston  avulla  saavutetaan  pikselöitymättömät  kuvat,  jolloin

kuvaa  suurentamalla  käyttöliittymässä  sen  terävyys  säilyy  ja  kuva  mukautuu  suurille

näyttöresoluutiolle.  RaphaëlJS-vektorigrafiikkakirjaston  mukana  tulee  kattava  kokoelma

valmiita  vektorigrafiikalla  tehtyjä  ikoneita,  joita  voi  hyödyntää  vapaasti  omissa

sovelluksissa.  Nappien  ikonit  tehtiin  vektorigrafiikalla,  koska  tällöin  ikonit  ovat

skaalautuvia. Ne havainnollistavat toimintoja. RaphaëlJS:ssä on joukkojen hallinta, jolla

useampi graafinen objekti voidaan niputtaa yhteen joukkoon ja käsitellä joukkoa yhtenä

objektina,  jolloin kaikkia joukon objekteja voidaan liikuttaa helposti  ympäri näyttöalaa.

Kirjasto  tarjoaa  myös  kattavan  määrän  erilaisia  visuaalisia  tehosteita,  joilla  voidaan

parantaa  käytettävyyttä  ja  ulkoasua.   Vektorigrafiikkakirjastoilla  saavutettava  tärkein

ominaisuus on grafiikan skaalautuvuus ja elementtien hallittavuus.

Haasteina  palvelussa  oli  se,  miten  tieto  saadaan  liikkumaan  JavaScriptillä  palvelun  ja

käyttöliittymän  välillä  ja  missä  muodossa  tieto  palautetaan  palvelulta  takaisin
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käyttöliittymälle.  Eri  vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen selväksi valinnaksi nousi JSONP,

koska  se  toimii  suurimassa  osassa  selaimia  [77].  Haasteena  kuitenkin  JSONP:llä  on

suurilla  käyttäjämäärillä  kaistan  kulutus,  koska  kyselyjä  tehdään  toistuvasti,  vaikka

palvelulla ei ole tarjota uutta dataa [77].

Vastuunjako tehtiin siten, että kaikki tiedon näyttäminen ja käsittely tehdään JavaScriptillä

käyttöliittymän  puolella.  Palvelu  huolehtii  yhdistetyistä  asiakkaista  ja  tiedonhauista  eri

järjestelmistä. Palvelulla annetaan yhdistetylle asiakkaalle tunniste, jolla voidaan yhdistää

saman  käyttäjän  istunto,  jos  tämä  haluaa  avata  saman  istunnon  eri  laitteella.

Käyttöliittymän huolehtiessa grafiikasta, voidaan palvelu vapauttaa grafiikan käsittelystä.

Jos grafiikan käsittely olisi annettu myös palvelun vastuulle, olisi se kuormittanut palvelua

huomattavasti,  jos  tämä  olisi  joutunut  myös  skaalaamaan  grafiikkaa,  laskemaan

koordinaatteja ja pyytämään näyttölaitteen resoluution. Ohjelmiston logiikka olisi mennyt

huomattavasti monimutkaisemmaksi, joten on luonnollisempaa, että grafiikan käsittely on

suoraan päätelaitteella, joka itse toimii grafiikan esittäjänä.

Valittaessa  kirjastoa  on  hyvä  miettiä  ominaisuuksia,  joita  tarvitsee  ja  valita

käyttöliittymäkirjasto  sen  mukaan,  mikä  täyttää  minimivaatimukset.  Osalla

käyttöliittymäkirjastoista  on  lataussivu,  josta  voi  valita  mitä  ominaisuuksia  kirjastoon

haluaa,  täten  pienentäen  kirjaston  kokoa.  Tämä  vähentää  latausaikaa  hitaan

verkkoyhteyden yli ja laitteiden suorittimille tulevaa kuormaa. Lisäksi monet kirjastoista

tukevat  Less:n tai  Sass:n avulla  kääntämistä  CSS-tyylitiedostoon,  johon voi  valita  vain

tarvittavat ominaisuudet.  Grafiikkakirjaston JavaScript-tiedostot kannattaa erikseen vielä

minimoida käyttäen jotakin pakkaajaa, kuten YUI-Compressoria. Sillä voi myös tiivistää

käyttöliittymäkirjastojen CSS-tiedostot.

Käyttöliittymäkirjastojen mukautuvat ruudukot ovat hyvin samalla tavalla rakennettuja eri

kirjastoissa,  mikä  tekee  kirjaston  vaihdosta  toiseen  helppoa  tarvittaessa  uusia

ominaisuuksia. Esimerkiksi Sass tai Less CSS-skriptikielen avulla vaihdosta tulee vieläkin

helpompaa, kun HTML-elementeille voi antaa luokkamääreen, jolle annetaan myöhemmin
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tyylisivulla  muuttuja,  mikä  määrää  käyttöliittymäkirjastossa  vastaavan  sarakeluokan.

Käytännön esimerkki toteutuksesta Less:llä:

/* less css-tyylitiedosto */

@import wirefy-base.css

.sarake_kolme {

.three

.columns

}

Esimerkissä käytettiin Wirefy-kirjastoa,  jossa kolmen sarakkeen leveys vaatii  määreeksi

luokat  three  ja  columns.  Import-lauseke  tuo  Less-tiedostoon  mukaan  ulkopuolisen

tiedoston.  Tämän  jälkeen  voidaan  koostaa  oikea  CSS-tiedosto.  Tällöin  myöskään

alkuperäistä  Wirefy-kirjastoa  ei  tarvitse  sisällyttää  itse  HTML-tiedostoon,  jos  mitkään

muut sivun ominaisuudet eivät vaadi sitä. Tällä tavalla tehtynä oman CSS-tiedoston koko

kasvaa  hieman,  koska  samat  määrittelyt  kopioidaan  omien  luokkien  alle.  Samanlaisen

kirjaston vaihdettavuuden voi saavuttaa JavaScriptin avulla, jossa sarake_kolme -luokka

korvataan vastaavilla kirjaston muuttujilla. Korvaavat termit on siis määritelty vakioiksi,

joten ohjelmakoodia tarvitsee muuttaa vain yhdestä paikasta.

Palvelun päähän tietorakenne toteutettiin  siten,  että  tehtiin  yksi  rajapinta,  jonka perivät

kaikki  tarvittavat  dataluokat.  Tällöin,  ulospäin palvelulta voidaan palauttaa yksi  tyyppi,

jonka jälkeen käyttöliittymässä päätellään, minkä tyyppinen luokka palautettiin, käsitellään

tiedot  sen  perusteella  ja  näytetään  ne  käyttöliittymässä.  Luokat  voivat  sisältää  tietoa

käyttöliittymälle,  ohjeita piirtää ruudulle graafisia elementtejä tai  tilatietoja palvelimeen

kytketyistä ulkopuolisista järjestelmistä.

56



Kuvassa  11 esitetään  järjestelmän  yleinen  kuvaus,  jossa  eri  laitteilla  otetaan  yhteys

palveluun, joka on palvelimella. Palvelu kerää edelleen tietoja muista lähteistä ja koostaa

niistä  tiedot  yhteen  ja  ne  lähettää  asiakasohjelmien  päätelaitteille.  Web-sovelluksen

käyttöliittymä sopeutuu automaattisesti erilaisille päätelaitteelle ja mukautuu käytettävissä

olevan  kuvaruutukoon  mukaan.  Kuvaruudun  skaalaus  tapahtuu  JavaScriptin  avulla  ja

hyödyntämällä  käyttöliittymäkirjastosta  löytyvää  palstan  leveysmäärettä.  Skriptiin  on

asetettu tietyt näyttökoot, minkä jälkeen ei näytetä enää kaikkia palstoja. Tässä työssä näitä

muutospisteitä  asetettiin  kolme.  Vektorigrafiikkakirjastolla  piirrettiin  kaikki  elementit

ruudulle, pois lukien teksti. RaphaëlJS-kirjastosta hyödynnettiin valmiiksi tehtyjä ikoneita

ja elementtien liittämistä ryhmiksi, jolloin niitä voidaan helposti liikutella yhtäaikaisesti

ruudulla.  
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Käyttöliittymässä  hyödynnettiin  Ink-kirjaston  push-ominaisuutta  nappien  sijoitteluun  ja

ruudukoita,  jotka  muodostavat  käyttöliittymän  välilehdet.  Inkin  valitseminen  takaa

toiminnan  vanhemmilla  selaimilla,  joita  monet  muut  käyttöliittymäkirjastot  eivät  tue.

Kirjaston  dokumentaatiossa  on  ohjeistettu  selkeästi,  mitkä  Less-moduulit  vaaditaan

vähimmäistoimivuuteen  ja  mitkä  vaaditaan  mihinkin  muuhun  toiminnallisuuteen.

Heikkoutena Inkin ruudukoinnissa on, että sen muuntautumispisteet on annettu pikseleinä,

eikä  em-yksiköinä,  jolloin  se  on  sidottu  näytön  resoluutioon,  eikä  sen  kokoon.

Pienikokoiselle  näytölle  saatetaan  tällöin  tarjota  käyttöliittymän  suurille  näytöille

tarkoitettua versiota.  Tässä työssä tehdyssä toteutuksessa tämä ei  kuitenkaan haitannut,

koska kaikki ruudukot olivat tyyppiä ”all”,  jonka koko ei  muunnu käytettävissä olevan

koon  mukaan.  Muuntautumispisteet  määriteltiin  JavaScript-koodissa,  jolloin  kirjasto  ei

päättänyt  muuntautumispisteitä.  Inkin  dokumentaatio  on  helppolukuista.  Siinä  esitetään

yleensä  esimerkki  ja  koodi,  jonka  esimerkki  tuottaa  sekä  näiden  ohessa  annetaan

mahdollisia huomioita, joita toimintoon liittyy. Dokumentaatio on poikkeuksellisen hyvä

verrattuna  moniin  muihin  kirjastoihin,  mikä  nopeutti  käyttöönottoa.  Inkin  takaa  löytyy

yhtiö, mikä takaa kirjaston kehityksen jatkuvuuden. Tämä varmistaa, että käyttöliittymä on

toimiva myös uusilla selainversioilla. 

RaphaëlJS:n avulla vektorigrafiikkaelementtien liikuttelu ja ryhmittely onnistui helposti,

koska  tätä  varten  kirjastossa  oli  valmiit  toiminnot.  Raphaël  tarjoaa  dokumentaatiossa

valmiita  sovellusdemoja,  joita  päästiin  hyödyntämään toteutuksissa ja nämä nopeuttivat

kehitystä. Sovellusdemoista hyödynnettiin demoa, jossa elementtejä yhdistetään janalla ja

elementtejä voi vapaasti liikuttaa hiirellä. Toinen hyödynnetty demo oli vektorigrafiikalla

tehty latausanimaatio,  jota  näytetään AJAX-kutsujen ajan.  Tällä  viestitetään käyttäjälle,

että napin painallus on rekisteröitynyt. Dojox.GFX oli ainoa vastahaastaja RaphaëlJS:lle,

jonka  dokumentaatio  oli  kuitenkin  huomattavasti  helppolukuisempaa  ja  täten  nopeutti

ominaisuuksien  käyttöönottoa.  Dojox.GFX:llä  ei  ollut  tarjota  valmiita  sovellusdemoja,

joita  oltaisiin  voitu  hyödyntää.  Raphaël  tarjosi  lisäksi  kattavan  määrän

vektorigrafiikkaikoneita,  joita  päästiin  hyödyntämään  sovelluksessa.  Valmiita

sovellusdemoja, joita on RaphaëlJS:n dokumentaatiossa, voisi parantaa lisäämällä niihin

kommentointia ja antamalla lähdekoodi esimerkin viereen ja selventämällä paremmin mitä
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koodi  tekee.  Kirjaston  dokumentaatioon  voisi  lisätä  enemmän  valmiita  pieniä

koodikokonaisuuksia,  jollainen  muun  muassa  latausanimaatio  oli.  Tämä  nopeuttaisi

kehitystä  entisestään,  kun  tarjolla  olisi  valmiita  vektorigrafiikkaelementtejä,  kuten

käyttöliittymäkirjastoissa  pudotusvalikot  ja  lomakepohjat.  RaphaëlJS:ään  voisi  tehdä

erillisen laajennuksen, joka tarjoisi sovelluskehitykseen valmiita työkaluja. Responsiivisten

web-sivujen ollessa nykypäivää tämä lisäisi kirjaston käyttäjämäärää.
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8 Yhteenveto

Diplomityön tuloksena syntyi verkon seurantajärjestelmän prototyyppi, joka on graafisesti

skaalautuva web-sovellus, jossa hyödynnettiin vektorigrafiikka- ja käyttöliittymäkirjastoa

skaalautuvuuden saavuttamiseksi. Graafisesti skaalautuvalla web-sovelluksella tarkoitetaan

sitä, että käyttöliittymä mukautuu käytettävissä olevan webselaimen ikkunan mukaan ja

käyttöliittymä  mukauttaa  palstakoot  näyttöalan  mukaan.  Myös  sivun  sisältämien

kuvaelementtien on oltava graafisesti skaalautuvia, jotta kuvien terävyys säilyy eikä niin

kutsuttua kuvien pikselöitymistä tapahdu.

Syntyneen  ohjelman  käyttöliittymästä  voidaan  seurata  verkon  eri  osien  toimintoja

reaaliajassa sekä tehdä toimintoja verkon testaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Järjestelmä on

suunniteltu  käytettäväksi  miltä  tahansa  päätelaitteelta,  jolla  on  webselain.

Toiminnallisuutta  voidaan  laajentaa  myös  niille  laitteille,  joissa  ei  ole  käyttöliittymää,

koska järjestelmän toimintaa ei ole sidottu tiettyyn käyttöliittymätekniikkaan. Toimivuuden

takaamiseksi  webselain  oli  luonteva  ratkaisu  eri  laitteilla,  ja  näin  ei  myöskään  tarvita

perinteistä  ohjelmiston  käännöstyötä  eri  laitteita  varten.  Ohjelmisto  on  suunnattu

työntekijän käytettäväksi silloin, kun hän on paikan päällä korjaamassa verkkoa ja hänellä

ei  ole  fyysistä  verkkoyhteyttä.  Käyttöliittymästä käyttäjä voi  testata  verkon toimivuutta

tehdyn korjauskytkennän jälkeen ja nähdä tilannetietoa kytkennän vahvuudesta.

Webselaimella  avatessa  käyttöliittymän  selain  yhdistää  palveluun  AJAX:n  ja  JSONP:n

avulla. Selain pyytää palvelulta tunnisteen, millä se jatkossa tekee pyynnöt palvelulle ja

palvelu  tunnistaa  tunnisteen  avulla  käyttäjän,  osaten  tällöin  osaa  lähettää  oikealle

käyttäjälle tämän pyytämät tiedot. Käyttöliittymässä JavaScriptin avulla on toteutettuna ns.

”long  polling”  palvelulle,  jolloin  asiakasohjelma  lähettää  palvelulle  jatkuvasti  uusia

kyselyitä  siitä,  onko  uutta  dataa  tarjolla  käyttöliittymälle.  Palvelu  viivästyttää  pyyntöä

muutamia  sekunteja  palvelun  päässä  ja  odottaa  hetken,  jos  uutta  dataa  olisi  tarjolla  ja

palauttaa joko tyhjän tai serialisoidun dataluokan, jonka tyyppi tunnistetaan käyttöliittymän

päässä  ja  tehdään  luokan  sisällön  mukaiset  toimenpiteet  ja  näytetään  tiedot

käyttöliittymässä.  Long  polling  -tekniikan  huonona  puolena  on,  että  suurella
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käyttäjämäärällä  palvelulle  tulee  todella  paljon  pyyntöjä,  mikä  kuormittaa  palvelua  ja

samalla lisää tiedonsiirtomääriä.  Tätä ongelmaa varten palvelun päähän tehtiin  työjono,

jonne  kertyy  asiakaskohtaisesti  tietoa,  jos  tietoja  ei  haeta  tarpeeksi  nopeasti.  Palvelun

täytyy  tunnistaa  tilanteet,  joissa  käyttöliittymäasiakas  on  lopettanut  palvelun  käytön.

Mikäli asiakkaalta ei ole tullut pyyntöjä minuuttiin, käytössä olevat resurssit vapautetaan ja

yhteys järjestelmään katkaistaan. Palveluun voidaan asettaa kiinteä raja käyttäjille, jotka

voivat  olla  yhtäaikaisesti  yhdistettynä,  jolloin  voidaan  pitää  huolta  siitä,  ettei  palvelu

tukkiudu  asiakkaiden  määrästä.  Käyttöliittymä  tehtiin  selainpohjaiseksi,  koska  hyvin

monesta mobiililaitteesta löytyy nykyään webselain. Ohjelmiston vastuut jaettiin kahteen

osaan,  jossa  käyttöliittymä  huolehtii  tiedon  esityksestä  ja  grafiikan  koordinoinnista.

Palveluun ei haluttu grafiikan käsittelyä, koska tällöin palvelu olisi riippuvainen palveluun

liitettävästä  käyttöliittymästä.  Tällöin  palvelu  toimii  täysin  irrallaan  käyttöliittymästä  ja

HTML:n lisäksi voitaisiin käyttää useampia rinnakkaisia esitystekniikoita. Palvelun vastuu

jaettiin  vielä  kolmeen  osaan,  joista  ensimmäinen  osa  toimii  yhdistävien  asiakkaiden

edustajana, toinen hoitaa asiakkaiden työjonoa ja kommunikoi palvelun kolmannen osan

kanssa, mikä hoitaa kommunikoinnin ulkoisien järjestelmien kanssa.

Käyttöliittymäkirjastoja  löytyi  runsas  määrä.  On  kuitenkin  todennäköistä,  että

käyttäjämääriltään  vähäiset  kirjastot  kuolevat  pois,  jos  muut  kirjastot  toteuttavat  samat

toiminnallisuudet  paremmin.  Käyttöliittymäkirjastoja  löytyi  kolmenlaisia:  ensimmäisenä

olivat hyvin minimalistiset kirjastot, jotka tarjosivat vain responsiivisen ruudukon, toiset

kirjastot tarjosivat ruudukkojen lisäksi myös ulkoasun tyylit. Kolmantena olivat kirjastot,

jotka tarjosivat suuren määrän valmiita elementtejä, lomakkeita ja valmiiksi suunniteltuja

kokonaisuuksia,  kuten  kuvien  selaamiseen  liittyviä  ratkaisuja.  Vain  seitsemällä  16:sta

käyttöliittymäkirjastosta  löytyi  taustalta  yritys,  jolta  kehitystyö  saa  tukea  tai  rahoitusta.

Vektorigrafiikkakirjastoja  löytyi  kolme:  RaphaëlJS,  Dojox.Gfx ja  JGSL. JGSL hylättiin

valinnoista,  koska  kyseinen  projekti  ei  ollut  ollut  aktiivinen  tai  saanut  päivityksiä  yli

vuoteen. 

Osa käyttöliittymäkirjastoista sisälsi vain yhden CSS-tiedoston, jossa oli kaikki kirjaston

ominaisuudet  mukana  ja  joitain  lisäominaisuuksia  JavaScript-kirjastoina.
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Käyttöönottaminen  oli  näissä  helppoa,  koska  tiedostot  sisällyttämällä  pääsi  heti

ominaisuuksiin  käsiksi.  Kirjastojen  ohjeita  tarkastelemalla  selvisivät  tarvittavat

luokkamääreet,  jotka lisäämällä  sarakkeen leveyden sai  helposti  asetettua tai  välilehdet

otettua käyttöön.  Haasteellisemmaksi osoittautuivat kirjastot, jotka piti kääntää Less:n tai

Sass:n avulla,  koska kirjastoissa ei  välttämättä oltu kerrottu,  mitkä kaikki .scss tai  .less

tiedostot pitää sisällyttää vähimmäiskäännöksen aikaansaamiseksi. Karsittuja käännöksiä

tehtiin siksi, että käyttöliittymä tarvitsi vain murto-osan kirjastojen ominaisuuksista, eikä

ylimääräisiä  määrittelyitä  haluttu  mukaan,  jotta  tiedostokoot  pysyvät  pieninä.

Vektorigrafiikkakirjastojen  käyttöönotto  oli  suoraviivaista.  Sisällyttämällä  JavaScript-

kirjaston  HTML-sivulle  sai  vektorigrafiikkakirjaston  käyttöön  ja  katsomalla

dokumentaatiota työ edistyi jouhevasti.

Ulkopuolisen  kirjaston  käyttö  käyttöliittymässä  nopeuttaa  sovelluskehitystä,  koska

käyttöliittymän  perusrakenteita  ei  tarvitse  tehdä  itse,  vaan  aikaa  jää  ydintoimintojen

tekemiseen. Kirjastojen käyttöönotossa on huomioitava, kuinka nopeasti ja helposti tukea

on  saatavilla,  mikäli  törmää  ongelmaan  käyttöliittymäkirjastossa.  Kirjaston  takaa  tulisi

löytyä yritys, joka ylläpitää ja rahoittaa kirjaston kehitystä. Näin yritetään varmistua siitä,

että  kirjaston  kehitys  ei  lopu,  vaikka  ydinkehittäjätiimi  hajoaisi  vähitellen.  Tällöin

yrityksen vastuulla on etsiä uudet kehittäjät tilalle. Jos kehittää itse käyttöliittymäkirjastoa

omiin  tarpeisiinsa,  tästä  aiheutuu  ohjelmistokehitykseen  jatkuva  ylläpitotyö.  Myös

testattavien  selainten  määrä  on  suuri  ja  vaikeasti  hallittavissa,  mutta  testaus  on

välttämätöntä, jotta käyttöliittymä- tai grafiikkakirjaston saisi toimimaan kaikilla laitteilla

sujuvasti.  On  myös  mahdollista,  että  pieneksi  grafiikka-  tai  käyttöliittymäkirjastoksi

tarkoitettu sovellusratkaisu alkaa kasvaa tarpeiden mukaan ja tekee ajan myötä kirjastosta

vaikeammin  hallittavan  kokonaisuuden.  Vähitellen  kirjasto  muodostaa  oman

ohjelmistoprojektinsa, joka aiheuttaa ylläpitotaakan.

Webselainten kommunikointitapojen kehittyessä ja yleistyessä voidaan verkkoliikennettä

kuormittava  JSONP-kommunikointitapa  vaihtaa  yhteydelliseen  kommunikointitapaan,

kuten  websocketteihin.  Ohjelmistokehityksen  kannalta  kirjastojen  kehittymistä  on

seurattava ja testattava niitä uusilla selaimilla ja laitteilla. Ympäristössä, jossa laitteiden
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vaihtuvuus  on  suuri,  on  myös  yhteensopivuustestauksen  oltava  jatkuvaa,  jolloin

projektikohtaisesta  laskutuksesta  voidaan  siirtyä  palvelupohjaiseen  laskutukseen  ja

päivittää  ohjelmistoa  säännöllisesti.  Näin  taataan  ohjelmiston  toimivuus  muuttuvassa

ympäristössä.
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Liite 1. Käyttöliittymäkirjastot, joita ei ole päivitetty kahteen vuoteen

Liitetaulukossa  1 on lista käyttöliittymäkirjastoista, jotka hylättiin sillä perusteella,  ettei

päivityksiä ole tullut lähes kahteen vuoteen tai kirjaston on ilmoitettu tulleen tiensä päähän.

Liitetaulukko 1. Kirjastot, joihin ei ole tullut päivityksiä kahteen vuoteen.

Kirjaston nimi Osoite Lisenssityyppi Päivitetty
viimeksi

Ilmoitettu
lopetetuksi

1140px  CSS

Grid  by  Andy

Taylor

https://github.co
m/andytlr/cssgri
d

- Kyllä

Atatonic http://code.googl

e.com/p/atatonic

-css-framwork/ 

http://atatonic.ti

mbenniks.nl/

MIT Elokuu, 2009 Ei

1140px  CSS

Grid System

https://github.co

m/andytlr/cssgri

d

MIT 5.  Marraskuuta,
2012

Kyllä

320 and up https://github.co
m/malarkey/320
andup/

http://stuffandno

nsense.co.uk/pro

jects/320andup/)

Apache v2.0 31.  lokakuuta,
2012

Kyllä

BluCSS http://www.desig

nlunatic.com/?

s=blucss

- - Ei,  tekijän
sivulta  ei  löydy
enää kirjastoa.

(jatkuu)

http://www.designlunatic.com/?s=blucss
http://www.designlunatic.com/?s=blucss
http://www.designlunatic.com/?s=blucss
http://stuffandnonsense.co.uk/projects/320andup/
http://stuffandnonsense.co.uk/projects/320andup/
http://stuffandnonsense.co.uk/projects/320andup/
https://github.com/malarkey/320andup/
https://github.com/malarkey/320andup/
https://github.com/malarkey/320andup/
https://github.com/andytlr/cssgrid
https://github.com/andytlr/cssgrid
https://github.com/andytlr/cssgrid
http://atatonic.timbenniks.nl/
http://atatonic.timbenniks.nl/
http://code.google.com/p/atatonic-css-framwork/
http://code.google.com/p/atatonic-css-framwork/
http://code.google.com/p/atatonic-css-framwork/
https://github.com/andytlr/cssgrid
https://github.com/andytlr/cssgrid
https://github.com/andytlr/cssgrid


Liite 1 jatkoa

Kirjaston nimi Osoite Lisenssityyppi Päivitetty
viimeksi

Ilmoitettu
lopetetuksi

Blueprint http://www.blue

printcss.org/

https://github.co

m/joshuaclayton

/blueprint-css

MIT 06.  Kesäkuuta
2011

Ei

Emastic http://code.googl
e.com/p/emastic/

MIT Marraskuu, 2008 Ei

Frameless http://framelessg
rid.com/

https://github.co
m/jonikorpi/Fra
meless

CC0 1.0 28.  Syyskuuta,
2011

Ei

Flaminwork http://flaminwor
k.com/

https://github.co
m/juanghurtado/
flaminwork/

- 29.  Kesäkuuta,
2011

Ei

FEM  CSS
framework

https://github.co
m  /jesucarr/FEM
-CSS-
Framework

http://www.front
endmatters.com/
open-
source/fem-css-
framework/

MIT/GPLv3 04.  Huhtikuuta
2012

Ei

(jatkuu)

http://www.frontendmatters.com/open-source/fem-css-framework/
http://www.frontendmatters.com/open-source/fem-css-framework/
http://www.frontendmatters.com/open-source/fem-css-framework/
https://github.com/jesucarr/FEM-CSS-Framework
https://github.com/jesucarr/FEM-CSS-Framework
https://github.com/jesucarr/FEM-CSS-Framework
https://github.com/jesucarr/FEM-CSS-Framework
https://github.com/jesucarr/FEM-CSS-Framework
https://github.com/juanghurtado/flaminwork/
https://github.com/juanghurtado/flaminwork/
https://github.com/juanghurtado/flaminwork/
http://flaminwork.com/
http://flaminwork.com/
https://github.com/jonikorpi/Frameless
https://github.com/jonikorpi/Frameless
https://github.com/jonikorpi/Frameless
http://framelessgrid.com/
http://framelessgrid.com/
http://code.google.com/p/emastic/
http://code.google.com/p/emastic/
https://github.com/joshuaclayton/blueprint-css
https://github.com/joshuaclayton/blueprint-css
https://github.com/joshuaclayton/blueprint-css
http://www.blueprintcss.org/
http://www.blueprintcss.org/


Liite 1 jatkoa

Kirjaston nimi Osoite Lisenssityyppi Päivitetty
viimeksi

Ilmoitettu
lopetetuksi

Fluid  Baseline
Grid

https://github.co
m/pulpandpixels
/Columnal-
Rapid-
Prototyping-
Grid

http://fluidbaseli
ne  grid.com/

Unlicense 02.  Helmikuuta
2012

Ei

Foldy960 https://github.co

m/davatron5000/

Foldy960

WTFPL 04.  Syyskuuta,
2012

GitHub  sivulla
ilmoitettu,  että
kirjastoa ei aiota
ylläpitää.

Goldilocks http://goldilocks

approach.com/ 

https://github.co

m/designbyfront

/The-

Goldilocks-

Approach

- 22.  Heinäkuuta
2011

Ei

Gridless http://thatcoolgu

y.github.io/gridl

ess-boilerplate/

https://github.co

m/thatcoolguy/g

ridless-

boilerplate

Unlicense 29.  Elokuuta
2011

Ei

(jatkuu)

https://github.com/thatcoolguy/gridless-boilerplate
https://github.com/thatcoolguy/gridless-boilerplate
https://github.com/thatcoolguy/gridless-boilerplate
http://thatcoolguy.github.io/gridless-boilerplate/
http://thatcoolguy.github.io/gridless-boilerplate/
http://thatcoolguy.github.io/gridless-boilerplate/
https://github.com/designbyfront/The-Goldilocks-Approach
https://github.com/designbyfront/The-Goldilocks-Approach
https://github.com/designbyfront/The-Goldilocks-Approach
https://github.com/designbyfront/The-Goldilocks-Approach
http://goldilocksapproach.com/
http://goldilocksapproach.com/
https://github.com/davatron5000/Foldy960
https://github.com/davatron5000/Foldy960
https://github.com/davatron5000/Foldy960
http://fluidbaselinegrid.com/
http://fluidbaselinegrid.com/
http://fluidbaselinegrid.com/
https://github.com/pulpandpixels/Columnal-Rapid-Prototyping-Grid
https://github.com/pulpandpixels/Columnal-Rapid-Prototyping-Grid
https://github.com/pulpandpixels/Columnal-Rapid-Prototyping-Grid


Liite 1 jatkoa

Kirjaston nimi Osoite Lisenssityyppi Päivitetty
viimeksi

Ilmoitettu
lopetetuksi

Less framework http://lessframe

work.com/

https://github.co

m/jonikorpi/Less

-Framework

MIT 14.  syyskuuta
2011

Kyllä

Malo framework http://code.googl
e.com/p/malo/

Marraskuu, 2008 Ei

MQFramework https://github.co
m/edgeui/MQFr
amework

- 06. Marraskuuta,
2011

Ei

Semantic  Grid
System, The

 http://semantic.

gs/

https://github.co

m/twigkit/seman

tic.gs/

Apache 2.0 16. Maaliskuuta,
2012

Ei

Stack Layout http://stacklayou

t.com/

https://github.co

m/camslice/Stac

kLayout

Creative
Commons
Attribution-
ShareAlike  3.0
Australia
License

05.  Heinäkuuta,
2011

Ei

Tiny Fluid Grid http://www.tinyf
luidgrid.com/

Creative
Commons
Attribution-
Share  Alike  3.0
US License

- Sivusto ei toimi,
eikä  kirjastoa
saa ladattua.

(jatkuu)

http://www.tinyfluidgrid.com/
http://www.tinyfluidgrid.com/
https://github.com/camslice/StackLayout
https://github.com/camslice/StackLayout
https://github.com/camslice/StackLayout
http://stacklayout.com/
http://stacklayout.com/
https://github.com/twigkit/semantic.gs/
https://github.com/twigkit/semantic.gs/
https://github.com/twigkit/semantic.gs/
http://semantic.gs/
http://semantic.gs/
https://github.com/edgeui/MQFramework
https://github.com/edgeui/MQFramework
https://github.com/edgeui/MQFramework
http://code.google.com/p/malo/
http://code.google.com/p/malo/
https://github.com/jonikorpi/Less-Framework
https://github.com/jonikorpi/Less-Framework
https://github.com/jonikorpi/Less-Framework
http://lessframework.com/
http://lessframework.com/


Liite 1 jatkoa

Kirjaston nimi Osoite Lisenssityyppi Päivitetty
viimeksi

Ilmoitettu
lopetetuksi

Zass http://lamarciana

.github.io/zass/

https://github.co

m/laMarciana/za

ss 

GPLv3 24. Tammikuuta,
2012

Ei

https://github.com/laMarciana/zass
https://github.com/laMarciana/zass
https://github.com/laMarciana/zass
http://lamarciana.github.io/zass/
http://lamarciana.github.io/zass/


Liite 2. Käyttöliittymäkirjastot, joissa dokumentaatio oli puutteellinen tai
päivityspäivämäärästä ei ollut tietoa

Liitetaulukossa  2 on lista  käyttöliittymäkirjastoista, jotka hylättiin sillä perusteella,  ettei

päivityspäivästä ei ollut tietoa tai dokumentaatiossa ei mainittuna luokkia tai esimerkkejä

kirjaston käytöstä.

Liitetaulukko 2. Hylättyjä kirjastoja eri perustein.

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteelli
set  tai
puuttuva
t
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  CSS
luokkia
kuvattuna

34
Responsive
Grid
System

http://34gri

d.com/ 

Creative
Commons
Attribution
3.0
Unported
License

X

Baseline http://baseli

necss.com/ 

Creative
Commons
Attribution-
Share  Alike
3.0
Unported
License.

X X

Cardinal

CSS

http://cardin

alcss.com/

https://githu

b.com/cbrac

co/cardinal

MIT X X

(jatkuu)

https://github.com/cbracco/cardinal
https://github.com/cbracco/cardinal
https://github.com/cbracco/cardinal
http://cardinalcss.com/
http://cardinalcss.com/
http://baselinecss.com/
http://baselinecss.com/
http://34grid.com/
http://34grid.com/


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteellis
et  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

Cascade

framework

http://www.

cascade-

framework.

com/ 

https://gith

ub.com/jsle

gers/cascad

eframewor

k 

MIT X X

Centurion http://jhoug

h10.github.

io/  Centurio

n/

https://gith

ub.com/jho

ug  h10/Cent

urion/ 

- X X

(jatkuu)

https://github.com/jhough10/Centurion/
https://github.com/jhough10/Centurion/
https://github.com/jhough10/Centurion/
https://github.com/jhough10/Centurion/
https://github.com/jhough10/Centurion/
http://jhough10.github.io/Centurion/
http://jhough10.github.io/Centurion/
http://jhough10.github.io/Centurion/
http://jhough10.github.io/Centurion/
http://jhough10.github.io/Centurion/
https://github.com/jslegers/cascadeframework
https://github.com/jslegers/cascadeframework
https://github.com/jslegers/cascadeframework
https://github.com/jslegers/cascadeframework
http://www.cascade-framework.com/
http://www.cascade-framework.com/
http://www.cascade-framework.com/


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteellis
et  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

CSS  Smart

grid

http://dryan

.github.io/c

ss-smart-

grid/ 

https://gith

ub.com/dry

an/css-

smart-grid

MIT X X X

Csswizardr

y-grids

http://csswi

zardry.com/

csswizardr

y-grids/

Apache 2.0 X X

(jatkuu)

http://csswizardry.com/csswizardry-grids/
http://csswizardry.com/csswizardry-grids/
http://csswizardry.com/csswizardry-grids/
https://github.com/dryan/css-smart-grid
https://github.com/dryan/css-smart-grid
https://github.com/dryan/css-smart-grid
http://dryan.github.io/css-smart-grid/
http://dryan.github.io/css-smart-grid/
http://dryan.github.io/css-smart-grid/


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteellis
et  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

Extra
Strength
Responsive
Grids

http://dfcb

.github.io/

extra-

strength-

responsive

-grids/

- X X

Golden Grid
System

http://gold
engridsyst
em.com/

https://git
h  ub.com/j
onikorpi/
Golden-
Grid-
System

MIT X X

Gridiculo.us https://git

hub.com/c

ba  vota/Gri

diculous

http://gridi

culo.us/

GPLv2 X X

(jatkuu)

http://gridiculo.us/
http://gridiculo.us/
https://github.com/cbavota/Gridiculous
https://github.com/cbavota/Gridiculous
https://github.com/cbavota/Gridiculous
https://github.com/cbavota/Gridiculous
https://github.com/cbavota/Gridiculous
https://github.com/jonikorpi/Golden-Grid-System
https://github.com/jonikorpi/Golden-Grid-System
https://github.com/jonikorpi/Golden-Grid-System
https://github.com/jonikorpi/Golden-Grid-System
https://github.com/jonikorpi/Golden-Grid-System
http://goldengridsystem.com/
http://goldengridsystem.com/
http://goldengridsystem.com/
http://dfcb.github.io/extra-strength-responsive-grids/
http://dfcb.github.io/extra-strength-responsive-grids/
http://dfcb.github.io/extra-strength-responsive-grids/


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteellis
et  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

Gridpak http://gridp

a  k.com/

Creative
Commons
Attribution
3.0 License

X X X

Ingrid https://gith

ub.com/rob

ertpiira/ing

rid

CC0 X X

Inuit.css http://inuitc

s  s.c  om/ 

https://gith

u  b.com/css

wizardry/in

uit.css

Apache 2.0 X X

Knacss http://knacs

s.com/

WTFPL X

(jatkuu)

http://knacss.com/
http://knacss.com/
https://github.com/csswizardry/inuit.css
https://github.com/csswizardry/inuit.css
https://github.com/csswizardry/inuit.css
https://github.com/csswizardry/inuit.css
https://github.com/csswizardry/inuit.css
http://inuitcss.com/
http://inuitcss.com/
http://inuitcss.com/
http://inuitcss.com/
https://github.com/robertpiira/ingrid
https://github.com/robertpiira/ingrid
https://github.com/robertpiira/ingrid
http://gridpak.com/
http://gridpak.com/
http://gridpak.com/


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteellis
et  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

Kube CSS http://imper

avi.com/ku

be/

”Kube
Framework
is
absolutely
free  for
personal  or
commercial
use.”

X

Kule  CSS

Lazy

http://www.

kule.tw/

- X X X

Mueller
Grid
System

http://muell

ergridsyste

m.com/

https://gith

u  b.com/seh

maschine/

mueller 

BSD X

Profound
Grid

http://www.

profoundgr

id.  com/

https://gith

ub.com/art

ofrawr/prof

oundgrid/ 

WTFPL X

(jatkuu)

https://github.com/artofrawr/profoundgrid/
https://github.com/artofrawr/profoundgrid/
https://github.com/artofrawr/profoundgrid/
http://www.profoundgrid.com/
http://www.profoundgrid.com/
http://www.profoundgrid.com/
http://www.profoundgrid.com/
https://github.com/sehmaschine/mueller
https://github.com/sehmaschine/mueller
https://github.com/sehmaschine/mueller
https://github.com/sehmaschine/mueller
https://github.com/sehmaschine/mueller
http://muellergridsystem.com/
http://muellergridsystem.com/
http://muellergridsystem.com/
http://www.kule.tw/
http://www.kule.tw/
http://imperavi.com/kube/
http://imperavi.com/kube/
http://imperavi.com/kube/


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteellis
et  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

Proportional

Grids

http://built

byboon.co

m/bl  og/pr

oportional

-grids

https://git

hub.com/

mattb  errid

ge/Proport

ional-

Grids/

- X X

Pure (Yui) https://git

hub.com/y

ui/pure/

BSD X

Responsive

Aeon 2.0

http://ww

w.  newaeo

nweb.com

.br/respon

siveaeon/

MIT X X

(jatkuu)

http://www.newaeonweb.com.br/responsiveaeon/
http://www.newaeonweb.com.br/responsiveaeon/
http://www.newaeonweb.com.br/responsiveaeon/
http://www.newaeonweb.com.br/responsiveaeon/
http://www.newaeonweb.com.br/responsiveaeon/
https://github.com/yui/pure/
https://github.com/yui/pure/
https://github.com/yui/pure/
https://github.com/mattberridge/Proportional-Grids/
https://github.com/mattberridge/Proportional-Grids/
https://github.com/mattberridge/Proportional-Grids/
https://github.com/mattberridge/Proportional-Grids/
https://github.com/mattberridge/Proportional-Grids/
https://github.com/mattberridge/Proportional-Grids/
http://builtbyboon.com/blog/proportional-grids
http://builtbyboon.com/blog/proportional-grids
http://builtbyboon.com/blog/proportional-grids
http://builtbyboon.com/blog/proportional-grids
http://builtbyboon.com/blog/proportional-grids
http://builtbyboon.com/blog/proportional-grids


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteellis
et  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

Responsive

Boilerplate

https://gith

ub.com/ne

waeonweb/

responsive

boilerplate

http://respo

nsiveboiler

plate.co  m/

MIT X X

Responsive

Grid

system  by

Denis

Leblank

http://respo

n  sive.gs/

- X X X

(jatkuu)

http://responsive.gs/
http://responsive.gs/
http://responsive.gs/
http://responsiveboilerplate.com/
http://responsiveboilerplate.com/
http://responsiveboilerplate.com/
http://responsiveboilerplate.com/
https://github.com/newaeonweb/responsiveboilerplate
https://github.com/newaeonweb/responsiveboilerplate
https://github.com/newaeonweb/responsiveboilerplate
https://github.com/newaeonweb/responsiveboilerplate


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämääräst
ä,  ei
avoimessa
versionhall
inassa

Puutteellis
et  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

Responsive

Grid

System  by

Graham

Miller

http://www.

responsive

gridsystem.

com/

https://gith

ub.com/gra

hammiller/

Responsive

Grid  Syste

m

Creative
Commons
Attribution
3.0 License

X X

Susy:

Responsive

grids  for

Compass 

http://susy.

oddbird.net

/

https://gith

ub.com/eric

am/susy

BSD X X

(jatkuu)

https://github.com/ericam/susy
https://github.com/ericam/susy
https://github.com/ericam/susy
http://susy.oddbird.net/
http://susy.oddbird.net/
http://susy.oddbird.net/
https://github.com/grahammiller/ResponsiveGridSystem
https://github.com/grahammiller/ResponsiveGridSystem
https://github.com/grahammiller/ResponsiveGridSystem
https://github.com/grahammiller/ResponsiveGridSystem
https://github.com/grahammiller/ResponsiveGridSystem
http://www.responsivegridsystem.com/
http://www.responsivegridsystem.com/
http://www.responsivegridsystem.com/


Liite 2 jatkoa

Kirjaston
nimi

Osoite Lisenssityy
ppi

Ei  tietoa
päivityspäi
vämäärästä
,  ei
avoimessa
versionhalli
nassa

Puutteelli
set  tai
puuttuvat
esimerkit

Esimerkeis
sä  ei
lähdekoodi
a annettu

Ei  luokkia
kuvattuna

Tuktuk https://gith

ub.com/soy

javi/tuktuk 

http://tuktu

k.tapquo.co

m/

MIT X

Yamb http://www.

prowebdesi

gn.ro/yamb

/

https://gith

ub.com/pro

we  bdesignr

o/simple/

CPAL-1.0 X X

Zen Grids http://zengr

ids.com/

https://gith

ub.com/Joh

nAlbin/zen

-grids

GPL X X X

https://github.com/JohnAlbin/zen-grids
https://github.com/JohnAlbin/zen-grids
https://github.com/JohnAlbin/zen-grids
http://zengrids.com/
http://zengrids.com/
https://github.com/prowebdesignro/simple/
https://github.com/prowebdesignro/simple/
https://github.com/prowebdesignro/simple/
https://github.com/prowebdesignro/simple/
https://github.com/prowebdesignro/simple/
http://www.prowebdesign.ro/yamb/
http://www.prowebdesign.ro/yamb/
http://www.prowebdesign.ro/yamb/
http://tuktuk.tapquo.com/
http://tuktuk.tapquo.com/
http://tuktuk.tapquo.com/
https://github.com/soyjavi/tuktuk
https://github.com/soyjavi/tuktuk
https://github.com/soyjavi/tuktuk


Liite 3. Käyttöliittymäkirjastot maksullisella tai GPL-lisenssillä

Liitetaulukossa 3 on kirjastot, jotka hylättiin kaupallisesti sopimattoman GPL-lisenssin tai

lisenssin maksullisuuden vuoksi.

Liitetaulukko 3. Lisenssin vuoksi hylättyjä kirjastoja.

Kirjaston nimi Osoite Lisenssi

IngiteUI http://www.infragistics.com/ Maksullinen

Sencha EXT JS http://www.sencha.com/prod
ucts/extjs/

GPL / Maksullinen

http://www.sencha.com/products/extjs/
http://www.sencha.com/products/extjs/
http://www.infragistics.com/


Liite 4. Käyttöliittymäkirjastot pikseliruudukolla tai ilman ruudukkoa

Liitetaulukko 4 sisältää kirjastot,  jotka hylättiin,  koska kirjastojen mukautuva ruudukko

perustui pikselimäärittelyihin tai kirjasto ei perustunut ruudukointiin.

Liitetaulukko 4. Kirjastot, jotka hylättiin pikseleihin perustuvan ruudukon vuoksi.

Kirjaston nimi Osoite Pikseleihin
perustuva
ruudukko

Ruudukko

1140px  CSS  Grid  by

Andrzej Ośmiałowski

https://github.com/aosm

ialowski/1140px-

Responsive-CSS-Grid/

Kyllä Kyllä

Amazium http://www.amazium.co

.uk

https://github.com/Mike

Ballan/Amazium/

Kyllä Kyllä

Dead Simple Grid

http://mourner.github.io

/dead-simple-grid/

https://github.com/mour

ner/dead-simple-grid

Ei Ei

RwdGrid https://github.com/gsvin

eeth/rwdgrid

http://rwdgrid.com/

Kyllä Kyllä

Skelton http://www.getskeleton.

com/ 

https://github.com/dhg/

Skeleton/

Kyllä Kyllä

https://github.com/dhg/Skeleton/
https://github.com/dhg/Skeleton/
http://www.getskeleton.com/
http://www.getskeleton.com/
http://rwdgrid.com/
https://github.com/gsvineeth/rwdgrid
https://github.com/gsvineeth/rwdgrid
https://github.com/mourner/dead-simple-grid
https://github.com/mourner/dead-simple-grid
http://mourner.github.io/dead-simple-grid/
http://mourner.github.io/dead-simple-grid/
https://github.com/MikeBallan/Amazium/
https://github.com/MikeBallan/Amazium/
http://www.amazium.co.uk/
http://www.amazium.co.uk/
https://github.com/aosmialowski/1140px-Responsive-CSS-Grid/
https://github.com/aosmialowski/1140px-Responsive-CSS-Grid/
https://github.com/aosmialowski/1140px-Responsive-CSS-Grid/


Liite 5. Grafiikkakirjastot, jotka hylättiin HTML5-vaatimuksen vuoksi

Liitetaulukko 5 sisältää grafiikkakirjastot, jotka hylättiin sillä perusteella, että ne vaativat

HTML5:n  canvas-elementin  toimiakseen,  jolloin  kirjasto  ei  toimi  Internet  Explorer  8

-selaimella.

Liitetaulukko 5. HTML5 canvas-elementin vaativat grafiikkakirjastot.

Kirjaston nimi Osoite Vaati  HTML5  canvas-
elementin

Artisan JS https://github.com/davidbroo
ks/Artisan

http://www.artisanjs.com/

Kyllä

Cake JS http://code.google.com/p/cak
ejs/

Kyllä

Canton-js http://code.google.com/p/can
to-js/

Kyllä

Canvas_library https://github.com/dkln/canv
as_library

Kyllä

cgSceneGraph https://github.com/Gwennael
Buchet/cgSceneGraph

http://gwennaelbuchet.github
.io/cgSceneGraph/

Kyllä

Draw2d http://www.draw2d.org Kyllä

Drawlib2dv https://bitbucket.org/imcdow
all/drawlib2dv

Kyllä

EaselJS https://github.com/CreateJS/
EaselJS/

http://www.createjs.com/#!/
EaselJS

Kyllä

FabricJS http://fabricjs.com/

https://github.com/kangax/fa
bric.js/

Kyllä

JCanvaScript http://jcscript.com/ Kyllä

(jatkuu)

http://jcscript.com/
https://github.com/kangax/fabric.js/
https://github.com/kangax/fabric.js/
http://fabricjs.com/
http://www.createjs.com/#!/EaselJS
http://www.createjs.com/#!/EaselJS
https://github.com/CreateJS/EaselJS/
https://github.com/CreateJS/EaselJS/
https://bitbucket.org/imcdowall/drawlib2dv
https://bitbucket.org/imcdowall/drawlib2dv
http://www.draw2d.org/
http://gwennaelbuchet.github.io/cgSceneGraph/index.html
http://gwennaelbuchet.github.io/cgSceneGraph/index.html
https://github.com/GwennaelBuchet/cgSceneGraph
https://github.com/GwennaelBuchet/cgSceneGraph
https://github.com/dkln/canvas_library
https://github.com/dkln/canvas_library
http://code.google.com/p/canto-js/
http://code.google.com/p/canto-js/
http://code.google.com/p/cakejs/
http://code.google.com/p/cakejs/
http://www.artisanjs.com/
https://github.com/davidbrooks/Artisan
https://github.com/davidbrooks/Artisan
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Kirjaston nimi Osoite Vaati  HTML5  canvas-
elementin

KineticJS http://kineticjs.com/

https://github.com/ericdrowe
ll/KineticJS/

Kyllä

LibCanvas https://github.com/theshock/l
ibcanvas
http://libcanvas.github.io/

Kyllä

Mootools Canvas Library http://mootools.net/forge/p/
mootools_canvas_lib

https://github.com/Mtillman
n/mootools-canvas-lib/

Kyllä

oCanvas https://github.com/koggdal/o
canvas

http://ocanvas.org/

Kyllä

Paper.JS http://paperjs.org/

https://github.com/paperjs/pa
per.js

Kyllä

Processing.JS http://processingjs.org/

https://github.com/processin
g-js/processing-js/

Kyllä

https://github.com/processing-js/processing-js/
https://github.com/processing-js/processing-js/
http://processingjs.org/
https://github.com/paperjs/paper.js
https://github.com/paperjs/paper.js
http://paperjs.org/
http://ocanvas.org/
https://github.com/koggdal/ocanvas
https://github.com/koggdal/ocanvas
https://github.com/Mtillmann/mootools-canvas-lib/
https://github.com/Mtillmann/mootools-canvas-lib/
http://mootools.net/forge/p/mootools_canvas_lib
http://mootools.net/forge/p/mootools_canvas_lib
http://libcanvas.github.io/
https://github.com/theshock/libcanvas
https://github.com/theshock/libcanvas
https://github.com/ericdrowell/KineticJS/
https://github.com/ericdrowell/KineticJS/
http://kineticjs.com/


Liite 6. Grafiikkakirjastot, joista puuttuu VML-tuki

Liitetaulukossa 6 on listattuna grafiikkakirjastot, jotka hylättiin, koska niistä puuttuu tuki 
VML:lle.

Liitetaulukko 6. Kirjastot, jotka eivät tukeneet VML-kuvauskieltä.

Kirjaston nimi Osoite VML-tuki

Bonsai http://bonsaijs.org/

https://github.com/uxebu/bo
nsai/

Ei

D3 http://d3js.org/

https://github.com/mbostock
/d3

Ei

JSDrawing http://www.kevlindev.com/pr
ojects/jsdrawing/

https://github.com/aptana/jsd
rawing

Ei

Pergola http://www.dotuscomus.com
/pergola/

Ei

Svg.js http://www.svgjs.com/

https://github.com/wout/svg.
js

Ei

SvgKit http://svgkit.sourceforge.net/ Ei

Two.js http://jonobr1.github.io/two.j
s/

https://github.com/jonobr1/t
wo.js

Ei

https://github.com/jonobr1/two.js
https://github.com/jonobr1/two.js
http://jonobr1.github.io/two.js/
http://jonobr1.github.io/two.js/
http://svgkit.sourceforge.net/
https://github.com/wout/svg.js
https://github.com/wout/svg.js
http://www.svgjs.com/
http://www.dotuscomus.com/pergola/
http://www.dotuscomus.com/pergola/
https://github.com/aptana/jsdrawing
https://github.com/aptana/jsdrawing
http://www.kevlindev.com/projects/jsdrawing/
http://www.kevlindev.com/projects/jsdrawing/
https://github.com/mbostock/d3
https://github.com/mbostock/d3
http://d3js.org/
https://github.com/uxebu/bonsai/
https://github.com/uxebu/bonsai/
http://bonsaijs.org/


Liite 7. Grafiikkakirjastot, joita ei ole päivitetty kahteen 
vuoteen

Liitetaulukossa 7 on listattu grafiikkakirjastot, joiden edellisestä päivityksestä on kulunut

kaksi vuotta tai enemmän, joten ne hylättiin.

Liitetaulukko 7. Grafiikkakirjastot, joiden päivityksestä on kaksi vuotta tai enemmän.

Kirjaston nimi Osoite Viimeksi päivitetty

jsDraw2DX http://jsdraw2dx.jsfiction.co
m/

21. Kesäkuuta 2012

PlotKit http://www.liquidx.net/plotki
t/

7. Toukokuuta 2009

SvgWeb https://code.google.com/p/sv
gweb/

3. Helmikuuta 2011

GuryJs https://github.com/rsandor/g
ury

9. Syyskuuta 2011

https://github.com/rsandor/gury
https://github.com/rsandor/gury
https://code.google.com/p/svgweb/
https://code.google.com/p/svgweb/
http://www.liquidx.net/plotkit/
http://www.liquidx.net/plotkit/
http://jsdraw2dx.jsfiction.com/
http://jsdraw2dx.jsfiction.com/


Liite 8. Dojox.GFX dokumentaatioesimerkki
Liitekuvassa  1 on kuvakaappaus Dojox.gfx:n dojox/gfx.Circle  v1.10 -dokumentaatiosta.
Kuvakaappauksesta nähdään, kuinka siitä puuttuu täysin esimerkki siitä, kuinka ympyrä
piirretään ja pakollisista parametreista [63]. 

Liitekuva 1. Kuvakaappaus Dojox.gfx:n dokumentaatiosta.



Liite 9. RaphaëlJS dokumentaatioesimerkki

Liitekuvasta 2 nähdään, kuinka selkeää RaphaëlJS:n ympyränpiirron dokumentaatio on 
verrattuna Dojox.gfx:n vastaavaan liitteessä 8.

Liitekuva 2. RaphaëlJS:n ympyrän piirron dokumentaatio.



Liite 10. Tukipyyntöjen vastausaikojen lähdeaineisto

Alla  on  listattuna  käyttöliittymä-  ja  grafiikkakirjastojen  viestiin  vastaamisaikaväliin
käytetty  aineisto,  listattuna  viestin  tunniste  tai  URL.  JGSL-kirjaston  sivulla  ei  ollut
mahdollisuutta tehdä tukipyyntöjä. Simple Grid ja CSS Horus -kirjastoilla oli kirjotettuja
tukipyyntöjä mittaus hetkellä alle kymmenen kappaletta. Käyttöliittymäkirjastojen data on
kerätty  12.4.2014-11.5.2014  välisenä  aikana  ja  grafiikkakirjastojen  7.7.2014-19.7.2014
välisenä aikana.

Base Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

21.03.2014 21:27 22.03.2014 00:15 #19 1
18.03.2014 23:32 19.03.2014 03:01 #17 2
11.03.2014 18:20 12.03.2014 05:50 #15 3
19.02.2014 23:26 05.03.2014 21:06 #12 4
09.02.2014 00:14 18.02.2014 23:51 #10 5
31.08.2013 10:26 01.09.2013 14:47 #8 6
13.08.2013 02:06 13.08.2013 03:25 #6 7
24.06.2013 04:37 24.06.2013 07:03 #4 8
03.10.2012 16:29 09.10.2012 03:39 #2 9
18.09.2012 13:30 18.09.2012 14:02 #1 10

99lime  HTML
KickStart Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika

Viestin  ID
GitHub:lla #

09.03.2014 20:09 10.03.2014 00:44 #58 1
04.10.2013 21:27 04.10.2013 23:52 #53 2
12.09.2013 23:53 24.09.2013 00:05 #49 3
26.08.2013 20:48 24.09.2013 00:05 #47 4
27.06.2013 18:41 30.07.2013 20:17 #43 5
18.06.2013 08:16 25.06.2013 16:57 #40 6
31.03.2013 16:29 01.04.2013 18:16 #37 7
28.03.2013 12:09 01.04.2013 18:17 #35 8
28.02.2013 15:37 28.02.2013 19:45 #33 9
10.12.2012 17:28 15.04.2013 20:38 #32 10

(jatkuu)
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Bootstrap Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

25.04.2014 19:11 25.04.2014 19:34 #13432 1
25.04.2014 04:07 25.04.2014 05:12 #13423 2
19.04.2013 23:43 19.04.2014 23:52 #13380 3
17.04.2014 01:49 17.04.2014 11:08 #13365 4
30.03.2014 20:52 30.03.2014 20:56 #13233 5
24.03.2014 22:48 24.03.2014 22:51 #13167 6
21.03.2014 22:46 25.03.2014 04:45 #13148 7
14.03.2014 18:15 14.03.2014 23:15 #13069 8
12.03.2014 19:29 12.03.2014 21:28 #13040 9
05.03.2014 11:14 05.03.2014 11:20 #12930 10

Bourbon Neat Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

02.04.2014 04:07 02.04.2014 11:03 #170 1
03.03.2014 21:09 28.03.2014 17:00 #155 2
29.11.2013 01:03 29.11.2013 11:08 #133 3
24.10.2013 00:27 29.10.2013 17:51 #123 4
29.08.2013 19:51 21.09.2013 00:46 #112 5
09.08.2013 03:26 28.08.2013 15:26 #104 6
18.07.2013 21:34 28.08.2013 15:20 #97 7
08.04.2013 18:45 09.04.2013 19:41 #74 8
04.04.2013 16:55 05.04.2013 22:03 #71 9
18.12.2012 06:28 27.12.2013 14:33 #47 10

CSS Horus Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

10.10.2012 21:01 11.10.2012 02:50 #1 1
07.04.2012 05:09 08.04.2013 06:16 #2 2

(jatkuu)
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Griddle Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

03.11.2013 13:49 04.11.2013 21:41 #24 1
20.10.2013 19:27 21.10.2013 00:39 #22 2
12.04.2013 11:50 25.08.2013 23:03 #19 3
22.02.2013 22:34 23.02.2013 20:40 #14 4
15.02.2013 22:04 15.02.2013 23:03 #10 5
08.06.2012 12:49 08.06.2012 12:54 #3 6
11.05.2012 17:22 11.05.2012 19:25 #1 7
25.07.2013 11:54 25.08.2013 23:03 #20 8
12.04.2013 11:42 12.04.2013 18:45 #18 9
26.06.2012 17:14 14.02.2013 20:30 #6 10

Groundwork Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

04.04.2014 14:51 04.04.2014 22:19#259 1
08.03.2014 16:04 18.03.2014 18:12#249 2
12.01.2014 07:27 12.01.2014 07:29#239 3
23.10.2013 00:39 23.10.2013 00:59#229 4
18.09.2013 18:52 18.09.2013 19:03#199 5
14.08.2013 22:17 15.08.2013 03:15#186 6
03.07.2013 14:59 03.07.2013 19:50#174 7
27.06.2013 16:59 30.06.2013 01:13#167 8
24.06.2013 13:00 24.06.2013 21:45#163 9
18.06.2013 02:18 18.06.2013 02:47#153 10

Gumby Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

05.03.2014 12:58 18.03.2014 14:14 #206 1
20.02.2014 08:17 03.03.2014 18:52 #200 2
12.02.2014 03:33 13.02.2014 16:57 #196 3
21.01.2014 17:17 03.03.2014 18:47 #188 4
20.12.2013 19:16 13.02.2014 17:45 #174 5
15.11.2013 10:47 17.11.2013 18:13 #164 6
24.09.2013 18:33 25.09.2013 18:47 #147 7
05.09.2013 18:08 25.09.2013 19:21 #137 8
16.07.2013 13:05 16.07.2013 17:23 #111 9
14.07.2013 14:47 14.07.2013 20:01 #107 10

(jatkuu)
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Ink Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

20.04.2014 02:54 21.04.2014 13:09 #343 1
10.04.2014 19:56 10.04.2014 22:12 #335 2
20.03.2014 14:14 20.03.2014 15:47 #316 3
13.03.2014 17:37 13.03.2014 20:42 #308 4
28.02.2014 11:20 28.02.2014 15:47 #294 5
11.02.2014 15:04 11.02.2014 19:48 #280 6
10.01.2014 23:19 11.01.2014 14:46 #263 7
03.12.2013 18:37 04.12.2013 15:22 #237 8
13.11.2013 19:25 15.04.2014 16:20 #223 9
07.11.2013 17:00 09.11.2013 22:39 #220 10

Metro UI CSS Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

11.04.2014 08:23 11.04.2014 10:09 #538 1
30.01.2014 15:59 31.01.2014 00:15 #460 2
14.01.2014 04:09 24.01.2014 12:16 #441 3
31.12.2013 11:01 31.12.2013 11:26 #419 4
06.12.2013 08:24 06.12.2013 15:01 #391 5
13.11.2013 06:47 13.11.2013 12:02 #361 6
04.03.2014 17:23 06.03.2014 22:21 #505 7
15.02.2014 22:32 01.03.2014 16:42 #488 8
04.02.2014 17:06 04.02.2014 18:07 #469 9
23.01.2014 06:52 23.01.2014 12:49 #450 10

Pure UI Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

12.04.2014 02:04 14.04.2014 21:25 #323 1
22.03.2014 11:15 23.03.2014 10:15 #311 2
05.02.2014 19:53 05.02.2014 21:00 #288 3
22.01.2014 22:14 23.01.2014 02:13 #280 4
16.01.2014 16:03 02.03.2014 20:38 #277 5
16.01.2014 01:49 16.01.2014 18:51 #275 6
18.12.2013 12:18 18.12.2013 18:43 #262 7
29.11.2013 10:01 04.12.2013 04:20 #253 8
16.11.2013 20:28 16.11.2013 20:50 #234 9
13.09.2013 21:59 13.09.2013 22:31 #195 10

(jatkuu)
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Simple Grid Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

18.02.2014 01:29 13.04.2014 21:59 #19 1
22.09.2013 10:03 23.09.2013 02:35 #14 2
15.01.2013 00:53 15.01.2013 09:08 #11 3
25.11.2012 17:07 14.01.2013 01:30 #9 4
16.11.2012 14:56 19.11.2012 22:57 #7 5
20.10.2012 17:47 19.11.2012 23:11 #4 6
18.10.2012 17:52 19.10.2012 19:49 #2 7

Unsemantic Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

04.04.2014 21:13 04.04.2014 22:33 #58 1
27.03.2014 23:29 31.03.2014 23:32 #57 2
10.03.2014 23:03 10.03.2014 23:10 #54 3
23.01.2014 19:07 23.10.2014 21:03 #49 4
28.11.2013 19:48 02.12.2013 19:43 #45 5
22.11.2013 23:47 23.11.2013 03:52 #43 6
01.11.2013 17:19 01.11.2013 18:50 #41 7
21.10.2013 14:00 21.10.2013 17:26 #39 8
23.09.2013 23:34 23.09.2013 23:36 #36 9
07.01.2014 12:31 09.03.2014 04:46 #48 10

Wirefy Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

18.04.2014 17:50 19.04.2014 14:39 #23 1
01.02.2014 20:50 02.02.2014 00:25 #21 2
07.01.2014 12:30 20.01.2014 18:01 #20 3
05.12.2013 22:05 16.12.2013 20:26 #19 4
05.06.2013 16:57 05.06.2013 17:10 #16 5
23.04.2013 12:58 23.04.2013 15:07 #15 6
12.03.2013 13:42 12.03.2013 13:47 #11 7
13.11.2012 16:29 13.11.2012 16:48 #9 8
12.11.2012 13:14 12.11.2012 15:00 #8 9
09.06.2012 17:57 06.09.2012 18:17 #7 10

(jatkuu)
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Yaml Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

19.02.2014 00:16 19.02.2014 11:13 #52 1
15.01.2014 19:23 17.02.2014 14:45 #49 2
02.09.2013 20:53 02.09.2013 21:20 #38 3
11.07.2013 21:56 27.07.2013 11:43 #35 4
10.07.2013 22:44 11.07.2013 09:32 #33 5
30.06.2013 21:43 27.07.2013 11:41 #31 6
29.06.2013 04:16 29.06.2013 11:35 #30 7
28.06.2013 21:19 29.07.2013 10:34 #28 8
28.06.2013 20:17 29.06.2013 12:04 #26 9
27.06.2013 18:37 27.06.2013 20:28 #22 10

Zurb Foundation Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

07.05.2014 17:47 08.05.2014 20:07 #5120 1
30.04.2014 13:07 01.05.2014 00:44 #5089 2
29.04.2014 05:10 01.05.2014 00:37 #5075 3
23.04.2014 23:43 24.04.2014 03:57 #5050 4
23.04.2014 15:08 25.04.2014 21:43 #5049 5
20.04.2014 17:51 21.04.2014 20:17 #5029 6
18.04.2014 12:24 19.04.2014 02:18 #4992 7
14.04.2014 22:45 15.04.2014 01:15 #4971 8
10.04.2014 21:07 14.04.2014 21:38 #4951 9
08.04.2014 11:40 25.04.2014 01:26 #4930 10

RaphaëlJS Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika
Viestin  ID
GitHub:lla #

13.03.2014 10:19 24.03.2014 08:18 #873 1
21.02.2014 16:18 22.02.2014 07:21 #846 2
07.01.2014 16:08 13.02.2014 08:03 #833 3
09.12.2013 22:53 29.12.2013 01:28 #822 4
27.11.2013 17:55 27.11.2013 23:21 #817 5
01.11.2013 03:31 01.11.2013 04:07 #812 6
28.10.2013 08:28 29.10.2013 02:13 #807 7
10.10.2013 18:50 11.10.2013 16:14 #802 8
13.08.2013 13:10 14.08.2013 21:49 #796 9
13.03.2014 10:19 24.03.2014 08:18 #766 10

(jatkuu)
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Dojox.
gfx Viestin lähetysaika Viestiin vastausaika Viestin URL #

26.02.2010 08:00 02.03.2010 16:46 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/10794 1
21.05.2013 14:13 11.02.2014 16:25 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/17178 2
03.12.2012 07:33 05.12.2012 15:30 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/16419 3
14.09.2012 17:57 28.11.2012 09:35 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/15994 4
01.10.2011 14:56 28.11.2012 09:54 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/14036 5
24.11.2009 16:26 02.12.2009 23:41 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/10393 6
05.03.2013 17:02 06.03.2013 12:15 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/16799 7
05.05.2012 20:39 06.11.2012 13:56 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/15314 8
25.03.2013 12:33 25.03.2013 13:38 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/16910 9
10.09.2012 09:37 30.10.2012 12:38 https://bugs.dojotoolkit.org/ticket/15949 10
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