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Tietotekniikan osaston osastokirjaston nykyinen varausjärjestelmä toimii 

paperilapuin merkittävin varauksin. Kirjojen lainaus- ja saatavuustilanne halutaan 

selkeämmäksi, sekä lainausprosessi helpommaksi. 

 

Työssä suunnitellaan varausjärjestelmä vanhan kirjojen hakuun jo olemassa 

olevan järjestelmän pohjalta, kaikki ohjelmakoodi kirjoitetaan kuitenkin uusiksi, 

jotta järjestelmä olisi yhtenäinen. Uusina toimintoina lisätään kirjojen varaus ja 

lainaus, sekä admin-käyttäjälle mahdollisuus tarkastella lainoja ja varauksia. Työn 

toteutuksessa edetessä sitä testataan jatkuvasti, ennen käyttöönottoa järjestelmää 

testataan oikeassa käyttöympäristössään.  

 

Työn tuloksena on järjestelmä, joka mahdollistaa kirjojen varaamisen ja 

lainaamisen sekä selkeyttää kirjojen lainaustilannetta. Lisäksi tässä dokumentissa 

selvitetään lyhyesti järjestelmän jatkokehitysmahdollisuuksia. 
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The current reservation and borrowing of the books is handled by filling in a 

paper borrowing form with borrower’s information and placing the form in the 

shelf in place of the book that has been borrowed. The reservation and availability 

status of the books is wanted to be more clear and easily available. 

 

The existing system is used as a basis for the new reservations system, although 

all program code will be rewritten to make the system consistent. The new actions 

in the system will be reservation, borrowing and the possibility to examine the 

loans and reservations for the admin user. The system will be tested locally when 

new features are added, and in the end tested in the actual production 

environment. 

 

 

The result of this work is a system for reserving and borrowing books. In this 

document possibilities for  further development are also comtemplated briefly.
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Kandidaatintyössäni suunnittelen ja toteutan tietotekniikan osaston kirjaston 

varausjärjestelmän osaston WWW (World Wide Web)-palvelimelle. 

Tietotekniikan osaston kirjasto sijaitsee LTY:n Tieto-Sähkötalossa huoneessa 

6614. Kirjaston kirjat fyysisesti sijaitsevat joko kirjastohuoneessa tai jonkun 

henkilökuntaan kuuluvan työhuoneessa. Nykyisellään osaston sivuilta on 

mahdollisuus hakea tietoa osaston kirjaston kirjoista, ja saada selville kirjan 

sijainnin ja muita tietoja, mutta varaaminen suoritetaan lainauksen yhteydessä 

jättämällä hyllyyn kirjan kohdalle lappu johon kirjoitetaan lainaajan yhteystiedot 

sekä lainauspäivä. Tämä aiheuttaa epäselvyyttä, sillä lainaaja ei voi etukäteen 

tietää, onko kirja oikeasti paikalla vai onko joku muu lainannut sen. Lisäksi 

lappujen etsiminen kirjahyllystä kirjojen välistä on vaikeaa ja lainauslaput 

hukkuvat helposti muiden kirjojen väliin, jolloin ei voi varmistua kirjan oikeasta 

sijainnista. 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Uuden järjestelmän ansiosta kirjan voisi halutessaan varata saman web-

käyttöliittymän kautta, jolla voi hakea kirjojen tietoja. Samalla pystyisi 

tarkastamaan, onko kirja jo varattu jollekin toiselle käyttäjälle. Järjestelmä siis 

helpottaisi kirjojen lainaamista, ja lainaajan ei tarvitsisi käydä paikan päällä 

tarkistamassa, onko kirja lainassa vai ei. 

 

Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman kevyt varausjärjestelmä, 

joka kuitenkin sisältää kaikki perustoimintaan vaadittavat ominaisuudet. Koska 

osaston kirjaston kirjatietokanta sisältää noin 3500 teosta ja yhtäaikaisen 

käyttäjämäärän voi arvella pysyvän kohtalaisen pienenä, ei tietokannan 

suorituskyvyn kanssa pitäisi tulla ongelmia[SQLite]. 

 

Tietokannan hallinnointiin ei toteutettaisi erityisiä ominaisuuksia, mutta 

tietokannan tarkastelu erilaisilla hallintatyökaluilla olisi mahdollista. Lisäksi 
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mahdollinen muistutusviestin lähettäminen sähköpostiin, jos kirjan varausajan 

loppuminen lähestyy, saattaisi olla järkevä ja toteutettavissa oleva ominaisuus. 

1.3 Työn rakenne 

Työ on jaettu neljään lukuun. Tässä ensimmäisessä johdantokappaleessa 

käsitellään työn taustoja, asetetaan pääpiirteittäin tavoitteet työlle ja tarkastellaan 

suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavia rajoituksia sillä tarkkuudella 

kuin on mahdollista alkuvaiheessa. Toisessa kappaleessa käydään läpi työssä 

käytettäviä tekniikoita ja niiden ominaisuuksia sekä rajoituksia. Kolmannessa 

kappaleessa kerrotaan työn käytännön osuuden eli tietokannan ja www-

ohjelmoinnin suunnittelusta. Neljännessä kappaleessa esitellään järjestelmän 

toiminta ja käyttäjille mahdolliset toiminnot. Viidennessä kappaleessa on 

yhteenveto jossa tarkastellaan tuloksia ja pohditaan järjestelmän 

jatkokehitysmahdollisuuksia. 
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2 KÄYTETYT TEKNIIKAT 

Tässä kappaleessa käydään läpi työn taustoja, työn toteuttamisessa käytettyjä 

tekniikoita sekä näihin liittyviä erityispiirteitä. Varausjärjestelmän toiminnot 

toteutetaan PHP-skriptauskielellä. PHP:hen liittyen käsitellään muun muassa 

tietoturvaa ja PHP:n tiettyjä rajoituksia. 

2.1 PHP 

PHP on skriptaus- eli komentosarjakieli jota käytetään erityisesti Web-

palvelinympäristössä luomaan dynaamisia web-sivuja. Komentosarjakieli eroaa 

ohjelmointikielestä siinä, että komentosarjakielessä koodi tulkistaan vasta ajon 

aikana eli PHP:n tapauksessa kun käyttäjä käyttää jotain sivun dynaamista osaa. 

PHP:ta käytetään yleisimmin upotettuna HTML - sivujen sisällä. Selain lähettää 

pyynnön sivusta palvelimelle, joka välittää pyynnön PHP-tulkille. PHP-tulkki 

käsittelee aloitus- ja lopetustagien, <?php ja ?>, sisällä olevan tekstin ja palauttaa 

valmiin tekstin palvelimelle, joka välittää sivun edelleen käyttäjän selaimelle. 

PHP on rakenteeltaan samankaltainen kuin muut yleiset ohjelmointikielet, kuten C 

ja Java. Muuttujia ja funktioita käytetään samalla tavalla, sekä kontrollirakenteet 

ovat hyvin pitkälti samanlaiset. Monista muista ohjelmointikielistä poiketen 

PHP:n muuttujat ovat heikosti tyypitettyjä, eli PHP:tä on mahdollista ohjelmoita 

proseduraalisesti ja versiosta 4 mukana tulivat myös perustoiminnot luokkien ja 

olioiden käsittelyyn. Versio 5:ssä olioiden käsittelyyn liittyvät toiminnot 

kirjoitettiin kuitenkin uusiksi. Version 5 mukana tulee myös tämän työn 

toteuttamisessa käytetty SQLite-tietokantamoottori [PHPGroup]. 

 

PHP toimii kaikilla yleisimmillä käyttöjärjestelmillä, kuten Linuxilla, 

Windowsilla ja Mac OS X:llä. PHP:.n käyttämiseen ei vaadita asiakaspuolelta 

muuta kuin selain, kaikki toiminta tapahtuu palvelinpuolella. Tämä mahdollistaa 

sivustojen luomisen nopeasti, eikä käyttäjän tarvitse odottaa, kuten esimerkiksi 

JavaScriptiä käytettäessä. Palvelinpuolelle PHP:n käyttämiseen tarvitaan web-

palvelimen lisäksi asennettuna PHP-moduuli sekä sen asetusten muokkaaminen 

halutuiksi. PHP:n asetukset löytyvät php.ini -tiedostosta, jota muokkaamalla voi 

säädellä PHP-tulkin käyttäytymistä ja asetuksia.  
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PHP:n hyvänä puolena voidaan pitää kohtalaisen helppoa syntaksia, suurta 

kirjastojen määrää sekä alustariippumattomuutta. PHP on myös ilmainen, toisin 

kuin jotkin muut palvelinpuolen ohjelmointiin tarkoitetut menetelmät. PHP:llä on 

helppo toteuttaa käyttökelpoisia ohjelmistoja, sillä tekemänsä työn tulokset saa 

nopeasti näkyviin. Testaaminen on helppoa, koska tehtyä sovellusta pystyy 

tarkastelemaan välittömästi, eikä erillistä lähdekoodin kääntämistä 

binääritiedostoksi ei tarvita. Mahdolliset virheilmoitukset tulostuvat suoraan 

ruudulle. Alustariippumattomuus mahdollistaa saman kerran tehdyn ratkaisun 

käyttämistä eri käyttöjärjestelmissä. Aloittelevalle käyttäjälle kielen oppimista 

helpottaa hyvä php.net-sivustolta löytyvä manuaali lukuisine 

esimerkkikäyttötapauksineen, sekä manuaalin kommenttiosioon muiden käyttäjien 

kirjoittamat lisäesimerkit ja huomautukset. 

 

PHP suunniteltiin alun perin helppokäyttöiseksi palvelinpuolen komentosarjojen 

toteuttamisessa käytettäväksi kieleksi. Tästä komentosarja- eli skriptikielen 

suunnittelulähtökohdasta aiheutuu muutamia ongelmia. PHP:ssä ei ole tiukkoja 

datatyyppejä, tämä aiheuttaa erityisesi kokemattomille ohjelmoijille vaikeasti 

paikannettavia virheitä. PHP:n kohdalla tämä ongelma tuskin tulee häviämään, 

sillä se vaatisi perustavanlaatuisia muutoksia kielen konseptiin. Ongelmia 

aiheutuu myös globaaleiden muuttujien käytöstä, joilla on tarkoitus 

yksinkertaistaa muuttujien prosessointia ja helpottaa niiden käyttöä. Tämä 

mahdollistaa hakkereiden tekemät cross-site scripting -hyökkäykset sekä 

tiedostoinjektiot [Neville-Neil]. PHP myös rohkaisee käyttämään huonoja 

ohjelmointikäytäntöjä. Vaikka olio-ohjelmointimahdollisuus on mukana, on usein 

helpompaa toteuttaa pienet projektit sitä käyttämättä, sillä tämä nopeuttaa 

järjestelmän toimintaa koska luokkien ilmentymiä ei tarvitse luoda. PHP:n 

tarjoamasta suuresta määrästä kirjastoja ja sisäänrakennettuja funktioita aiheutuu 

myös ongelmia. Funktioiden nimeämiskäytännöt ovat vaihtelevia, nimessä saattaa 

olla väliviiva, strip_tags() tai väliviiva saattaa puuttua, stripslashes(). PHP ei 

myöskään tue säikeistämistä, vaikka monet web-palvelimet tarjoavat 

mahdollisuuden siihen, muun muassa Apache versiosta 2.0 lähtien [Cholakov].  
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Kirjastojärjestelmä ei ole toiminnaltaan kovin monimutkainen, eivätkä PHP:n 

rajoitteet tässä tapauksessa vaikeuta työn suorittamista. PHP päinvastoin 

mahdollistaa nopean kehitystyön ja helpon testaamisen. Tarkoituksena onkin 

aloittaa toteuttaminen perustoiminnallisuuksista ja jatkuvasti uusia ominaisuuksia 

testaten edetä kohti valmista järjestelmää. 

2.2 SQLite 

SQLite on SQL (Structured Query Language)-pohjainen 

relaatiotietokantajärjestelmä, joka perinteisistä asiakas–palvelin -tyyppisistä 

tietokannanhallintajärjestelmistä poiketen ei toimi erillisenä prosessina, 

sovellukseen linkitettynä kirjasto-tiedostona. SQLite on ilmainen ja saatavilla 

yleisimmille käyttöjärjestelmille, kuten Windows, Unix, Linux ja Mac OS X, sekä 

myös sulautettuihin järjestelmiin kuten Symbian ja Windows CE. SQLite on 

lisensoitu public domainiksi, eli se on täysin vapaasti käytettävissä. 

 

SQLiteä ei tarvitse erikseen asentaa, riittää että lataa koneelleen SQLite.org-

sivustolta Windowsin tapauksessa sqlite3.exe-tiedostonm jolla pystyy 

käsittelemaan SQLite-tietokantaa. Tietokantaa käytetään PHP:stä PHP Data 

Objects (PDO) -tietokantaliittymän avulla. PDO on PHP:n mukana versiosta 5.1 

lähtien oleva kokoelma kirjastoja, jotka mahdollistavat eri tietokantojen käytön 

saman rajapinnan avulla. PDO on kehitetty korjaamaan eräs PHP:n ongelmista, eli 

yhtenäisen tietokantarajapinnan puute. Tämä mahdollistaa tietokannan 

muuttamisen toisen tyyppiseksi helposti, mikäli tarvetta ilmenee. 

 

SQliten etuna on pieni koko, kirjasto-tiedosto vie tilaa alle 225 kilotavua kaikkine 

ominaisuuksineen. Mikäli kaikkia ominaisuuksia ei tarvita, voidaan kääntäjälle 

parametreja määrittelemällä saada kokoa edelleen pienennettyä. Myös SQLiten 

käyttämä tietokantatiedosto on kompakti, ja kaikki tietokannan tiedot, kuten 

skeemat, taulut, indeksit ja itse data on tallennettu yhteen tiedostoon. SQLite 

käyttää pienimmän mahdollisen määrän tilaa datan tallentamiseen, 2 tavua tietoa 

tallennettuna 100 tavulle varattuun sarakkeeseen vie tilaa vain 3 tavua, 

ylimääräinen tavu käytetään tietotyypin tallentamiseen. SQlite käyttää dynaamista 
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tyypitystä eli taulun tietotyyppejä ei tarvitse välttämättä määritellä ennakkoon, 

mutta se on mahdollista. Sarakkeen tietotyyppi muuttuu lisättävän arvon mukaan. 

Tämä helpottaa testausta, koska taulun tietyn sarakkeen tietotyyppiä ei tarvitse 

muuttaa, riittää että muuttaa tavan jolla testattava ohjelma tallentaa tietoa tiettyyn 

sarakkeeseen.  

 

Yksinkertaisissa hauissa, kuten lisäys yhteen tauluun, SQLite on yhtä nopea tai 

jopa nopeampi kuin muut tietokannat, sillä haussa ei tarvitse käyttää tiedonsiirtoa 

verkon yli tai hakua välittää kyselynsuunnittelijan kautta. Monimutkaisissa, 

kymmeniä tauluja yhdistävissä hauissa SQLite häviää nopeudessa muille 

tietokannoille, sillä se ei laske eri hakuvaihtoehtoja ja valitse näistä nopeinta, vaan 

yksinkertaisesti vain suorittaa haun. Tämä on odotettavissa, sillä SQLite onkin 

sulautettu tietokanta, joka on suunniteltu pieniin ja keskikokoisiin järjestelmiin. 

SQLiten kolme suurinta rajoitetta ovat samanaikaisuus, tietokannan koko ja 

verkkokäyttö. Samanaikaisuudessa rajoitteena on ainoastaan yhden tietokantaan 

kirjoittajan (writer) samanaikainen käyttö. Kirjoittaja lukitsee tietokannan omaan 

käyttöönsä ja estää muiden samanaikaisen käyttämisen. Vaikka SQLite minimoi 

ajan jonka tietokanta on lukittuna, saattaa tämä olla ongelma voimakkaassa ja 

jatkuvassa käytössä olevissa järjestelmissä. Tietokannan kokorajoite tulee vastaan 

tietokannan koon kasvaessa kymmeniin gigatavuihin. Aloittaessaan transaktion, 

SQLite tarvitsee 256 tavua RAM (Random Access Memory) -muistia jokaista 

tietokannan kiintolevyltä viemää yhtä megatavua kohden. Kolmas ongelma voi 

esiintyä käytettäessä SQLite-tietokantaa verkkolevyltä. Tiedonsiirto verkkolevyltä 

käyttäjälle voi olla hidasta, ja tämä saattaa heikentää suorituskykyä. Lisäksi, 

mikäli levyjärjestelmän tiedostojen lukitseminen ei toimi kunnolla, kaksi käyttäjää 

saattaa päästä muokkaamaan samaa tietoa, mikä johtaa lähes väistämättä 

tietokannan korruptoitumiseen [Owens]. 

 

Suurin osa SQLiten rajoitteista on tarkoituksenmukaisia, ne johtuvat SQLiten 

suunnittelusta. SQLite on tarkoituksella pidetty pienenä ja yksinkertaisena, jotta 

sitä voitaisiin hyödyntää myös ei-verkkovirralla toimivissa laitteissa.  

Toteutettavaan työhön SQLite riittäisi hyvin, sillä tietokantaan ei tulisi montaa 
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taulua, ja samanaikaisten käyttäjien määräkään ei todennäköisesti kasvaisi kovin 

suureksi [Owens]. 
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3  JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Järjestelmän toteuttamiseen kuuluu neljä vaihetta, valmistelu, tietokannan 

suunnittelu ja toteutus, web-ohjelmoinnin suunnittelu ja toteutus sekä lopuksi 

testaus. Valmisteluvaiheessa asennetaan tarvittavat ohjelmistot järjestelmän 

toteuttamista ja testaamista varten. Samalla myös suunnitellaan alustavasti koko 

järjestelmää ja kerätään vaatimukset järjestelmälle.  

 

Tietokannan ja WWW-ohjelmoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta kertovissa 

kappaleissa käydään läpi järjestelmän työstämistä sekä perustellaan toteutuksessa 

tehtyjä valintoja. Viimeisessä kappaleessa tarkastellaan järjestelmän testausta ja 

muokkaamista asiakaspuolen vaatimusten mukaisesti. 

3.1 Valmistelu 

Tietotekniikan osaston www-sivuilla olevaan kirjastosovellukseen oli aluksi 

tarkoitus lisätä varaustoiminnallisuus. Web-sivujen uudistuksen myötä sivut 

tulevat kuitenkin jakautumaan kahteen osaan, entiset kurssisivut siirtyvät Noppa-

portaalin alaisuuteen ja www.it.lut.fi-sivu tulee osaston sisäiseen käyttöön. Sille 

sijoitetaan osaston tarvitsemat palvelut, kuten projektien tiedot. Vanha 

kirjastosovellus jää pois käytöstä ja tämä uusi sovellus korvaa sen.  

 

Aloitin asentamalla toteuttamiseen tarvittavat ohjelmistot ja palvelut tietokoneelle. 

Asensin Windowsille tarkoitetun ilmaisen ja vapaan lähdekoodin XAMPP(Cross-

platform-Apache-MySQL-PHP-Perl)-web-palvelinpaketin. Se vastaa Linuxissa 

usein käytettyä LAMP(Linux-Apache-MySQL-PHP/Perl)-alustaa. XAMPP on 

mahdollista asentaa yleisimmille käyttöjärjestelmille. Asensin XAMPP:in 

Windowsiin sivustolta löytyvien ohjeiden mukaan [XAMPP]. XAMPP-paketista 

en tarvinnut MySQL-tietokantaa, sillä työssä käytetään SQLite-kantaa. SQLite 

tulee PHP:n mukana, joten sitä ei asennettu erikseen. Tarvittaessa SQLiten 

asentaminen on helppoa, ladataan paketti SQLiten sivuilta ja puretaan se 

Windows XP:n tapauksessa Windowsin system32-hakemistoon, tai muuhun 

Windowsin PATH:in alla olevaan hakemistoon[SQLite]. 
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Lopullinen järjestelmä tulisi toimimaan tietotekniikan osaston palvelimella 

CentOS-käyttöjärjestelmässä ja Apache- http (hyper text transfer protocol)-

palvelimella. Työn toteutusen aikana on tarkoitus järjestää tapaamisia 

laboratorioinsinööri Ilmari Laakkosen kanssa, joka antaa palautetta järjestelmästä 

sekä testaa sitä. Järjestelmän pääkäyttäjäksi on kaavailtu toimistosihteeri Merja 

Seppästä ja häneltäkin on aikomus saada palautetta järjestelmästä sekä 

kehitysehdotuksia ja toiveita ominaisuuksista 

3.2 Tietokannan suunnittelu ja toteutus 

Tietokannan suunnittelussa lähtökohtana on tietotekniikan osastokirjaston 

nykyisen www-sivulla sijaitsevan kirjastojärjestelmän tietokannassa oleva kirjojen 

tiedot sisältävä taulu. Tietokanta on tällä hetkellä PostgreSQL-muodossa, mutta 

uudessa järjestelmässä tietokantana tulee toimimaan SQLite. Tietokannassa on 

tällä hetkellä noin 3500 kirjaa. Kirjat sisältävän book-taulun rakenne on esitetty 

taulukkossa 1. 

# Name Data type Primary key 

1 id INTEGER X 

2 name TEXT  

3 author TEXT  

4 publisher TEXT  

5 year INTEGER  

6 class TEXT  

7 keywords TEXT  

8 location TEXT  

9 getid TEXT  

Taulukko 1. Tietokannan Book-taulun rakenne 

Taulussa id-kenttä on jokaiselle kirjalle uniikki juokseva numero, ja uusia kirjoja 

lisättäessä arvoksi määräytyy siis aina edellistä kirjaa yhden suurempi luku. 

Suurin osa kenttien nimistä on itsestään selviä, class-kenttään tallennetaan kirjan 

ISBN-numero tai muu vastaava tunniste. Keywordsiin on mahdollista lisätä 

useampia avainsanoja, joilla helpottaa kirjan löytymistä haulla. Location-kentässä 

voi olla joko tila, esimerkiksi osastokirjaston huoneen numero 6614 tai henkilö 
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jonka työhuoneessa kirja sijaitsee. ”Getid”-kentässä on kirjan tai teoksen 

hankintavaiheessa määritettävä hankintatunnus.  

 

Kirjojen varaukset tallennetaan toiseen tietokannassa sijaitsevaan tauluun 

”reservations” joka sisältää varauksissa tarvittavat tiedot. Taulukossa 2 on esitetty 

reservations-taulun rakenne. 

# Name Data type Primary key 

1 res_id INTEGER X 

2 book_id INTEGER  

3 user_id TEXT  

4 res_end_date DATE  

5 loan_end_date DATE  

Taulukko 2. Tietokannan reservations-taulun rakenne 

Reservations-tauluun res_id-kenttään tallentuu varaus tehtäessä juokseva numero 

joka kasvaa aina yhdellä. Book_id.kenttään tallennetaan varatun kirjan id-numero, 

jota vastaa Book-taulussa id-kenttä. User_id-kenttään tallennetaan varauksen tai 

lainauksen tehneen käyttäjän käyttäjätunnus. Käyttäjien tunnistaminen suoritetaan 

vertaamalla käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa LUT:n LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol) -palvelimelta löytyviin. Varausjärjestelmää on siis 

mahdollista käyttää, mikäli omaa yliopiston käyttäjätunnuksen.  

3.3 WWW-ohjelmoinnin suunnittelu ja toteutus 

Kirjastojärjestelmässä on tällä hetkellä mahdollisuus hakea kirjoja nimen, tekijän, 

julkaisuvuoden tai avainsanojen tai näiden yhdistelmän avulla. Lisäksi admin-

käyttäjällä on oikeus lisätä kirjoja, muokata kirjan tietoja tai poistaa kirja 

järjestelmästä. Nykyinen järjestelmä on toteutettu PHP-kielellä. Myös uusi 

järjestelmä toteutetaan PHP:llä ja olemassa olevat ominaisuudet tulevat olemaan 

myös siinä. Lisäominaisuuksina tulee olemaan mahdollisuus tehdä kirjasta varaus 

kirjasta, sekä tämän jälkeen lainaus, kun kirja käydään fyysisesti hakemassa 

kirjastosta.  PHP:llä tehdään tarvittavat funktiot ja lomakkeet kirjan tietojen 

etsimiseen sekä varausten tekemiseen. Varaukset tallennetaan SQLite-tietokantaan 

reservations-tauluun. Admin-käyttäjälle luodaan käyttöliittymään tarvittavat 
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lisäominaisuudet muiden käyttäjien varausten ja lainojen tarkasteluun, sekä 

muokkaustoiminnot. Järjestelmän käyttöliittymän kieli tulee olemaan englanti. 

 

Kaikki järjestelmässä käytetään PHP:n SESSION-muuttujia käyttäjätietojen 

tallentamiseen, sekä POST-muuttujia muiden parametrien siirtämiseen. Selaimen 

osoiterivissä näkyvää GET-muuttujia vältetään käyttämästä, sillä tämä 

mahdollistaa pahantahtoisen käyttäjän kirjoittaa osoiteriville muuttujia jotka 

voivat olla tietoturvariski, mikäli dataa ei validoida kunnolla [Bar-Gad ja Klein]. 

GET-muuttujaa käytetään ainoastaan linkeissä jotka johtavat kirjan lisätietosivun 

näyttämiseen. Täten vältetään mahdolliset SESSION-injection -hyökkäykset. 

SESSIONI-muuttujia käytetään tiedon säilöntään cookien sijaan, sillä SESSION-

muuttujat sijaitsevat palvelimella ja käyttäjän ei ole mahdollista päästä niitä 

muokkaamaan. SESSION-muuttujat ovat voimassa niin kauan, kuin käyttäjä on 

sivulla ja ei kirjaudu ulos tai sulje selainta. Kun selain suljetaan, sessiokin 

lopetetaan. Cookien käyttö voisi olla perusteltua, mikäli olisi tarvetta tallentaa 

tietoa käyttäjän koneelle, jolloin hän voisi esimerkiksi kerätä tavaraa ostoskoriin 

ja jatkaa samasta ostoskorista vaikka välillä sammuttaisikin selaimen. Tässä 

järjestelmässä tällaiseen toiminnallisuuteen ei kuitenkaan ole tarvetta[Fioretti]. 

 

SQLite-tietokantaa tullaan käyttämään PDO-rajapinnan kautta, joka mahdollistaa 

valmisteltujen kyselyjen käytön. PHP:llä tehtävissä projekteissa tärkeimpänä 

ohjenuorana pidetään sitä, että käyttäjältä tuleviin syötteisiin on aina 

suhtauduttava epäluuloisesti ja niiden validiutta on syytä epäillä. Käyttämällä 

valmisteltuja kyselyitä ja sitomalla tietyt käyttäjän arvot tiettyihin 

hakuparametreihin, pystytään suojautumaan SQL-injection -hyökkäystä vastaan 

[Popel, PHPGroup]. SQL-injection -hyökkäys kohdistetaan tietokantaan 

hyödyntämällä jotain sovelluksen sivua, jonka syötteisiin käyttäjä pääsee 

vaikuttamaan.  
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Esimerkki tietokantakyselystä, jossa käytetään valmisteltua lausetta ja sidotaan 

tietyt muuttujat tiettyihin hakuparametreihin: 

 

$dbh = new PDO('sqlite:book.sdb'); 

$dbh->beginTransaction(); 

$sql="INSERT INTO reservations (book_id, user_id, 

res_end_date)  

VALUES (?, ?, ?)"; 

$stmt = $dbh->prepare($sql); 

 
Ensin luodaan yhteys tietokanta-objektiin $dbh ja aloitetaan transaktio. Tämän 

jälkeen luodaan SQL-lauseen runko, johon sijoitetaan haluttu taulu 

(reservations ), sekä tämän jälkeen kentät joita halutaan 

muokata(book_id, user_id, res_end_date) . VALUES -kohtaan 

sulkuihin sama määrä kysymysmerkkejä, kuin on kyselyssä käytettäviä muuttujia.  

 
$stmt ->bindValue( 1, $id ,PDO::PARAM_INT); 
$stmt ->bindValue( 2, $userid ,PDO::PARAM_STR); 
$stmt ->bindValue( 3, $res_end_date ,PDO::PARAM_STR); 

$stmt->execute(); 

$dbh->commit(); 

 

Seuraavaksi sidotaan arvot bindValue -funktion avulla tietokannan kenttiä 

vastaavaan järjestykseen ja määritellään kyselyssä käytettävät parametrit, jotka 

voivat olla esimerkiksi käyttäjän syöttämiä tietoja tai järjestelmän itse luomia, 

kuten päivämäärä jolloin varaus päättyy. Lopuksi kysely ajetaan execute- 

funktiolla ja uudet tiedot päivitetään tietokantaan commit- funktiolla. Parametrin 

sitomisessa voidaan määritellä tietotyyppi esimerkiksi INTEGER tai STRING, 

joka estää muun tyyppisen tiedon käyttämisen haussa. PDO huolehtii 

automaattisesti erikoismerkkien poistamisesta (engl. escape special characters). 

 

Kaikki tietokantaa muuttavista toiminnoista eli varaus, lainaus, kirjojen 

lisääminen ja tietojen muokkaaminen, jää merkintä PHP:n error_log-funktiolla 

toteutettuna PHP:n lokitiedostoon. Tarpeen vaatiessa on siis mahdollista selvittää 

mitä mikäkin käyttäjä on tehnyt tai kenellä jokin tietty kirja on ollut lainassa. 
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3.4 Testaus 

Järjestelmää testattiin jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia lisättäessä. PHP:n 

luonne mahdollisti jatkuvan testauksen, joten uusien asioiden kokeileminen oli 

helppoa. Työn suorituksen aikana järjestettiin 3 tapaamista laboratorioinsinööri 

Ilmari Laakkosen kanssa, jonka tekemästä PHP-pohjasta työn tekeminen 

aloitettiin. Tapaamisissa testattiin järjestelmän toimintaa, sekä etsittiin mahdollisia 

virheitä ja keksittiin uusia toivottuja ominaisuuksia. Yhdessä tapaamisessa läsnä 

oli toimistosihteeri Merja Seppänen, joka esitti omia toivomuksiaan ja 

sovelluksessa mahdollisesti tarvitsemiaan toimintoja käyttäjien etsimiseen ja 

kirjojen tietojen muuttamiseen. Alun perin oli kaksi eri vaihtoehtoa kirjojen 

palauttamisen järjestämiseen, joko palautus toimistosihteerille joka veisi kirjat 

kirjastoon ja merkkaisi ne palautetuksi, tai käyttäjä itse kävisi palauttamassa kirjat 

kirjastoon ja merkitsisi kirjat palautetuksi. Tässä vaiheessa päädyttiin käyttäjien 

itsensä tekemään palautukseen. Mikäli tässä tulee ongelmia, harkitaan muita 

palautuskeinoja.   
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4 JÄRJESTELMÄN TOIMINTA 

Tässä kappaleessa esitellään kirjastojärjestelmän toimintaa. Kuvakaappaukset 

eivät ole lopullisesta versiosta, joka tulee sijaitsemaan tietotekniikan osaston 

palvelimella, vaan omalla koneellani paikallisesti ajamasta testiversiosta. Kuvat 

eivät siis vastaa ulkoasultaan lopullista versiota, mutta selventävät 

toiminnallisuuksia. Osaston palvelimelle tulevassa versiossa toimintapainikkeet 

sijatsevat vasemmassa laidassa olevassa palkissa kuten kaikilla LUT:n www-

sivuilla. Keskialueelle tulee näkyviin kirjan hakuun ja varaukseen liittyviä 

toimintoja käyttäjän tekemien toimintojen perusteella. 

 

Kirjan lainausprosessin ensimmäinen vaihe on kirjan etsintä hakutoimintoa 

käyttäen. Tämän jälkeen käyttäjä tekee varauksen haluamastaan kirjasta 

 

Kuvassa 1 on perusnäkymä, joka tulee näkyviin kun aloitetaan sovelluksen 

käyttäminen. Alussa käyttäjä ei ole kirjautunut sovellukseen, vaan käyttää sitä 

vierailija- eli guest-tunnuksella. Vasemmassa palkissa on näkyvissä ainoastaan 

toiminnot kirjojen hakuun ja sisään kirjautumiseen, sekä käyttäjätunnus. 

Pääalueelle sivupalkkien väliin tulevat kentät hakuehtojen syöttämiseen ja haun 

tekemiseen. 



 

17 
 

 
Kuva 1. Kirjastosovelluksen alkutila 

Kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen, hänen käyttöönsä tulee lisätoimintoja. 

Kuvassa 2 on esitelty kirjautuneen käyttäjän tekemä haku. Haun tuloksina 

listataan 100 ensimmäistä kirjaa aakkosjärjestyksessä. Käyttäjällä on 

mahdollisuus varata kirja klikkaamalla Reserve-painiketta ja tarkastella kirjan 

tietoja klikkamalla linkkiä kirjan nimessä. Mikäli kirja on varattu tai lainattu 

toiselle käyttäjälle, hänen tietonsa ja varauksen päättymispäivä näytetään. 
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Kuva 2. Kirjan haku ja mahdolliset toiminnot 

Klikkaamalla kuvassa 2 näkyvää Check loans and reservations- linkkiä, 

käyttäjällä on mahdollisuus nähdä omat varauksensa ja lainansa. Kuvassa 3 

näytetään Check loans and reservations- toiminnon esittämät tiedot. Tässä 

näkymässä käyttäjän on mahdollista lainata kirja josta on tehnyt varauksen ja 

palauttaa klikata kirjastoon palauttamansa kirjat palautetuiksi. 

 
Kuva 3.Check loans and reservations-näkymä 
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Painamalla kirjan nimessä olevaa linkkiä kirjan haku-näkymässä tai lainaukset ja 

varaukset näyttävässä näkymässä, käyttäjä pääsee tarkastelemaan kirjan tarkempia 

tietoja. Kuvassa 4 näkyy kirjasta tietokantaan syötetyt tiedot, sekä varaus- ja 

lainausinformaatio. 

 
Kuva 4. Kirjan yksityiskohtaisemmat tiedot 

Admin-käyttäjällä on muihin käyttäjiin nähden lisätoiminnallisuuksia 

käytettävissään. Kuvassa 5 on esitetty adminina kirjautuneena näkyviin tulevat 

lisätoiminnot. Add books-toiminnolla on mahdollista lisätä kirjoja tietokantaan, 

tämä toiminto on esitetty kuvassa 6. Kuvassa 7 on esitetty Check loans and 

reservations-toiminto. Admin tools-toiminnon alla on toiminnallisuuksia 

varausten ja lainojen tarkasteluun, tämä on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 5. Admin-käyttäjän perusnäkymä 
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Kuva 6. Kirjojen lisäämiseen tarkoitettu lomake 

Admin-käyttäjä syöttää haluamansa kirjan tiedot lomakkeeseen ja painaa Add!-

painiketta. Kirjan tiedot lisätään Book-tauluun. Ainoa pakollinen tieto kirjaa 

lisätessä on kirjan nimi. 

 
Kuva 7.Admin-käyttäjän Check reservations and loans-näkymä 

Kuvassa 7 näkyvä adminin Check reservations and loans-näkymä eroaa 

peruskäyttäjän näkymästä. Adminille listataan kaikki tietokannassa sillä hetkellä 

olevat varaukset sekä 50 viimeistä lainausta. Kirjoista näytetään varauksen tai 

lainauksen tekijä ja päättymispäivä. Admin-käyttäjän on myös mahdollista poistaa 

muiden käyttäjien tekemiä lainauksia ja varauksia. Painamalla Modify-painiketta, 

on mahdollista päästä muokkaamaan kirjan tietoja.  
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Kuva 8. Admin tools-näkymä 

 

Kuvassa 8 näkyvässä Admin tools-näkymässä admin-käyttäjä voi etsiä tietyn 

käyttäjän tekemät varaukset ja lainaukset. Näkyvillä on myös tällä hetkellä 

myöhässä olevat kirjalainat sekä niihin liittyvät tiedot.  
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työtä tehtäessä tuli ilmi, että käytetyt tekniikat soveltuvat tämän kaltaisen 

sovelluksen toteuttamiseen hyvin. Oma lähtökohtani ja taitotasoni web-

ohjelmointiin oli aloittelijan tasolla, mutta perustoiminnallisuuksien toteuttaminen 

onnistui hyvin PHPGroupin mainion manuaalin ja esimerkkien, sekä hyvän 

kirjallisuuden avulla. Eniten aikaa kului alussa uusien asioiden ja tekniikoiden 

opetteluun, tämän jälkeen työn tekeminen helpottui, sillä useat toiminnallisuudet 

ovat hyvin lähellä toisiaan. Työn lähestyessä valmistumistaan tuli mieleen 

vaihtoehtoisia, yleensä helpompia ja kompaktimpia ratkaisutapoja toimintojen 

toteuttamiseksi, mutta kandidaatintyölle asetetut aikarajat alkoivat tulla vastaan. 

Hyötynä yksinkertaisesta toteutuksesta on helppo ylläpito sekä lisäominaisuuksien 

lisääminen.  

 

Järjestelmä tarjoaa tällä hetkellä vain perusominaisuudet lainausprosessin 

hoitamiseen. Jatkokehitysmahdollisuuksia on useita. Paikan päällä tapahtuva 

kirjojen lainaus helpottuisi, mikäli käyttäjä pystyisi skannaamaan kirjoista 

automaattisesti tiedon järjestelmään kirjan hakiessaan. Tämä voisi tapahtua 

esimerkiksi RFID (Radio Frequency Identifier) -sirun tai skannerilla luettavan 

viivakoodin avulla. Tällöin käyttäjän ei tarvitsisi etsiä lainaamaansa kirjaa 

järjestelmästä ja merkitä sitä lainatuksi.  

 

Järjestelmässä ei tällä hetkellä ole suunnitteilla muuta kontrollia käyttäjien 

tekemisten valvomiseen, kuin automaattisesti lainoista, varauksista ja 

palautuksista lokiin tallennettu tieto. Pahimmassa tapauksessa käyttäjä saattaa siis 

vain hakea kirjan ja kävellä sen kanssa ulos, merkitsemättä lainaa mihinkään. 

Tämä on tietenkin mahdollista jo nykyisen lainausjärjestelmän eli 

paperilappusysteemin kanssa. Käytännössä valvonta vaatisi henkilökunnan 

paikalla olemista kirjaston lähistöllä. Tämä ei ole mahdollista tai käytännöllistä. 
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