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Työssä tutkitaan eri tekniikoita, joilla web-käyttöliittymä voidaan toteuttaa. Tutkituista 

tekniikoista valitaan työn tavoitteisiin ja rajoitteisiin parhaiten soveltuvat tekniikat, joita 

käytetään hyväksi luotaessa varsinainen käyttöliittymäkerros olemassa olevalle web-

sovellukselle. Varsinaiset käyttöliittymät luodaan automaattisesti työn aikana toteutettaval-

la käyttöliittymägeneraattorilla, joka käyttää hyväkseen käyttöliittymiä kuvaavia XML-

kuvaustiedostoja. Tekniikoista parhaiten tarpeisiimme soveltui AJAX-lähestymistapa, joka 

mahdollistaa sivun osittaisen päivittämisen ja täten työpöytäsovellusmaisemman käytettä-

vyyden nopeamman sivun päivityksen vuoksi. Käyttöliittymägeneraattorin käyttämät ku-

vaustiedostot puolestaan mahdollistavat käyttöliittymäkontrollien valmiin mallintamisen 

yleisessä kontrollikuvaustiedostossa sekä niiden helpon muokkaamisen ja sijoittelun sivu-

kohtaisesti. Lisäksi käyttöliittymäkerros sisältää monipuoliset käyttöliittymäkontrollit. 
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In this work we study different techniques which can be used to create a user interface. The 

techniques which are best suitable for our goals and restrictions are selected to be used in a 

user interface layer created for the already existing web application. User interfaces are 

created automatically with a user interface generator which takes advantage of XML de-

scription files describing user interfaces. The best suitable approach for our needs was 

AJAX which makes it possible to update a page partly and thus because of faster page up-

dating the usability of a web application is closer to desktop applications.  Description files 

used by user interface generator make it possible to create templates for user interface con-

trols in common control description file and they also allow easy modification and place-

ment of user interface controls with page description file. In addition the user interface 

layer includes wide-ranging user interface controls. 



iv 

 

ALKUSANAT 

 

Tein tämän työni yritykselle JL-Soft Oy. Olen erittäin kiitollinen saamastani mahdollisuu-

desta tehdä diplomityöni yrityksen konkreettiseen tarpeeseen. Kiitän työpaikalla käytännön 

työtäni ohjannutta toimitusjohtaja Jukka Laurikaista jatkuvasta tuesta ja kehitysideoista. 

 

Haluan kiittää työni ohjannutta professori Kari Smolanderia rakentavista korjaus- ja paran-

nusehdotuksista. Kiitos kuuluu myös työni oikolukemisesta ja parannusehdotuksista kave-

rilleni Esa Kupariselle. 

 

Koko opiskelu-urani aikaisesta kokonaisvaltaisesta tuesta haluan erityisesti kiittää van-

hempiani Immoa ja Anjaa sekä veljeäni Teroa. 

 

 

Lahdessa 13.6.2010 

 

Toni Pirinen 

 

 



1 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 
1 JOHDANTO ................................................................................................................... 5 

1.1 Tausta ...................................................................................................................... 5 

1.2  Aiemmat tutkimukset ............................................................................................. 6 

1.3  Työn tavoitteet ja rajaus ......................................................................................... 8 

1.4  Työn rakenne .......................................................................................................... 8 

2 WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄ .......................................................................................... 9 

2.1  Ominaispiirteet ....................................................................................................... 9 

2.2  Käytettävyys ........................................................................................................... 9 

2.2.1 Käytettävyys työn käyttöliittymässä .................................................................. 11 

2.3  Käyttöliittymän luominen .................................................................................... 12 

2.3.1 Käyttöliittymän luominen työssä ....................................................................... 14 

3 JÄRJESTELMÄN RAJOITTEET JA TAVOITTEET ................................................ 15 

3.1  Rajoitteet .............................................................................................................. 15 

3.2  Tavoitteet .............................................................................................................. 15 

3.2.1 Tuki kehittyneimmille matkapuhelinselaimille ................................................. 16 

3.2.2 Kehittyneet käyttöliittymäkontrollit .................................................................. 17 

3.2.3 Siirrettävän tietomäärän minimoiminen ............................................................ 18 

3.2.3.1 XML ............................................................................................................... 19 

3.2.3.2 JSON .............................................................................................................. 20 

3.2.4 Moderni ja yhtenäinen ulkoasu ......................................................................... 21 

4 KÄYTETTÄVIEN TEKNIIKOIDEN VALINTA ....................................................... 22 

4.1  Tiedonvälitys selaimen ja palvelimen välillä ....................................................... 22 

4.1.1 AJAX ................................................................................................................. 23 

4.1.2 Web Service ....................................................................................................... 24 



2 

 

4.1.3 XForms .............................................................................................................. 26 

4.1.4 Silverlight .......................................................................................................... 27 

4.1.5 Adobe Flash ....................................................................................................... 28 

4.2  Käytettävien käyttöliittymätekniikoiden valinta .................................................. 30 

4.2.1 JavaScript .......................................................................................................... 34 

4.2.2 CSS .................................................................................................................... 34 

5 JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS .................................................................................. 36 

5.1  Sivun luominen .................................................................................................... 37 

5.1.1 Kuvaustiedostot ................................................................................................. 38 

5.1.1.1 Kontrolli ......................................................................................................... 38 

5.1.1.2 Linkki ............................................................................................................. 43 

5.1.1.3 Ryhmä ............................................................................................................ 45 

5.1.1.4 Välilehti ......................................................................................................... 46 

5.1.1.5 Funktio ........................................................................................................... 46 

5.1.1.6 Parametri ........................................................................................................ 47 

5.1.1.7 Indeksi ............................................................................................................ 48 

5.1.2 Sivun rakenne .................................................................................................... 48 

5.1.3 Sivun tapahtumat ............................................................................................... 49 

5.1.4 Esimerkkisivu .................................................................................................... 51 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................. 52 

7 YHTEENVETO ........................................................................................................... 55 

LÄHTEET ........................................................................................................................... 56 

LIITTEET 

  



3 

 

LYHENNELUETTELO 

 

AJAX     Asynchronous JavaScript And XML 

AMF     Action Message Format 

AMO     Almighty Object 

CSS     Cascading Style Sheets 

DBOF     Database Objects and Functions 

DOM     Document Object Model 

DTD     Document Type Definition 

ECMAScript   European Computer Manufacturers Association Script 

HTML    Hypertext Markup Language 

HTTP     Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS    Hypertext Transfer Protocol Secure 

JSON     JavaScript Object Notation 

REST     Representational State Transfer 

RSS     Really Simple Syndication 

SGML     Standard Generalized Markup Language 

SOAP     Simple Object Access Protocol 

SQL     Structured Query Language 

SSL     Secure Sockets Layer 

SVG     Scalable Vector Graphics 

UDDI     Universal Description, Discovery and Integration 

WSDL    Web Service Definition Language 

XAML    Extensible Application Markup Language 

XML     Extensible Markup Language 

XPF     Windows Presentation Foundation 



4 

 

XSLT     Extensible Stylesheet Language Transformations 

YAML    YAML Ain't Markup Language



5 

 

1 JOHDANTO 

1.1   Tausta  

 

Työpöytäsovellukset ovat jo kauan sisältäneet monipuolisia käyttöliittymäkontrolleja sekä 

sovelluksen hyvää käytettävyyttä edistävää toiminnallisuutta. Käyttäjä on voinut esimer-

kiksi saada hakemansa tiedot näkyviin taulukkoon, jossa tietoja on voinut muokata vapaas-

ti. Työpöytäsovellukset ovat voineet myös varmistaa käyttäjältä hänen sulkiessaan sovel-

lusta, että jätetäänkö tallentamattomat tiedot todella tallentamatta. Ei ole siis ihme, että 

samanlaista käytettävyyttä ja toiminnan sujuvuutta halutaan myös verkkosivuilla toimiviin 

palveluihin. 

 

Kun tarkoituksena on toteuttaa web-selaimella käytettävä sovellus, joka vastaisi toiminnal-

lisuudeltaan mahdollisimman paljon työpöytäsovellusta, on haaste kuitenkin todella suuri. 

Jotta web-sovelluksen tuottavuus olisi samalla tasolla perinteisten työpöytäsovellusten 

kanssa, vaaditaan esimerkiksi Jin Yu:n ja kumppaneiden tekemän jaottelun mukaan sovel-

lukselta neljää asiaa: hyvää käytettävyyttä, turvallista työympäristöä, vähäistä viivettä sekä 

yhdenmukaista ulkoasua työpöytäsovelluksen kanssa.[1] Hyvällä käytettävyydellä viita-

taan siihen, että web-käyttöliittymän tulisi toimia samalla tavalla kuin työpöytäversion. 

Turvallisella työympäristöllä puolestaan tarkoitetaan sitä, ettei käyttäjän kone vaarannu 

sovelluksen käytön vuoksi ulkopuoliselle ilkivallalle. Vähäinen viive on tärkeää työskente-

lyn nopeuden kannalta, ja yhdenmukaisella ulkoasulla pyritään siihen, että käyttäjän oppi-

mistarve olisi mahdollisimman vähäinen. Kaikki nämä tavoitteet pyritään täyttämään tä-

män työn aikana luotavalla web-käyttöliittymällä. 

 

Perinteisten HTML-sivujen (HyperText Markup Language) ongelmana on tarve lähettää 

koko sivun tiedot useita kertoja verkon ylitse palvelimelle, josta vastaussivu lähetetään 

takaisin selaimelle. Verkon ylitse sivujen siirtäminen on luonnollisesti hitaampaa kuin 

omalla koneella työskentely paikallisesti ilman tiedonsiirtoa. Sivujen lähettämisestä aiheu-

tuva viive ja käyttäjän sen ajaksi sovellukseen menettävä kontrolli huonontavat merkittä-

västi tuottavuutta sekä myös käyttäjän käyttökokemusta. Toinen perinteisten HTML-

sivujen puutteista on se, että niihin ei saa liitettyä edistyksellisiä käyttöliittymäkontrolleja, 

kuten editoitavaa taulukkoa tai dynaamisesti täytettävää alasvetovalikkoa. 
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Jotta web-sovellus yltäisi tuottavuudessa työpöytäsovelluksen tasolle, on sovellusteknii-

koiden valintaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Tekniikoiden tulisi täyttää ainakin edellä 

mainitut neljä vaatimusta tuottavuudelle, mutta lisäksi voidaan asettaa muita tavoitteita, 

kuten esimerkiksi tuki tietylle osalle matkapuhelimien selaimia. 

 

Koska edellä mainitut vaatimukset täyttävän selainpohjaisen web-käyttöliittymän toteutta-

miseen tarvitaan yleensä useita sovellustekniikoita, niin tulisi ohjelmistokehittäjän myös 

hallita kaikki kyseiset tekniikat. Lisäksi web-käyttöliittymien toteuttaminen vaatii ohjel-

mistokehittäjältä varsinkin asiakaskohtaisten sovellusten tapauksessa lähes poikkeuksetta 

ohjelmointityötä, joka voi sisältää esimerkiksi käyttöliittymäkontrollien määrittelyä, käyt-

täjän syötteiden käsittelyä ja niin edelleen. Tätä osaa ohjelmistokehittäjän työstä voidaan 

yrittää yksinkertaistaa ja nopeuttaa generoimalla varsinaiset käyttöliittymät automaattisesti 

asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käyttöliittymien luominen on tällöin ohjelmistokehittäjälle 

yksinkertaista ja nopeaa, koska hänen ei tarvitse kuin kuvata – jollain ennalta määritellyllä 

tavalla – haluamansa käyttöliittymä ilman sen varsinaista toteuttamista eri sovellusteknii-

koilla. Käyttöliittymägeneraattori yhdistelee käyttöliittymätekniikat automaattisesti sovel-

luksen sisällä käyttöliittymän generoinnin yhteydessä, eikä varsinaista ohjelmointia siis 

enää tarvita käyttöliittymän toteuttamiseksi. Koska ohjelmistokehittäjän ei enää tarvitse 

käyttää aikaa käyttöliittymälogiikan ohjelmointityöhön, niin päästään eroon myös työtä 

hidastavista ohjelmointivirheistä. Mitä vähemmän on ohjelmointia, sitä vähemmän on oh-

jelmointivirheitä. 

 

1.2  Aiemmat tutkimukset 

 

Tässä työssä tullaan siis tarkastelemaan erilaisia tekniikoita ja standardeja, joita voidaan 

käyttää web-sovelluksen toteuttamiseen. Niistä pyritään valitsemaan varsinaiseen toteutus-

vaiheeseen ne, jotka parhaiten sopivat meidän tavoitteisiimme. Aiempia tutkimuksia, joissa 

olisi kattavasti käyty läpi paljon eri tekniikoita ja verrattu niitä toisiinsa, ei löytynyt. Ai-

emmat tutkimukset rajoittuvat lähinnä jonkin ennalta määritetyn tekniikan tai tekniikoiden 

hyväksikäyttöön erilaisissa web-toteutuksissa, mikä on toisaalta ymmärrettävää, sillä tek-

niikoiden valinta riippuu hyvin paljon kohdesovelluksesta. Tekniikoiden vertailussa tullaan 
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siis nojautumaan yksittäisiin tekniikoiden määrityksiin, joiden perusteella päätökset käytet-

tävistä tekniikoista tullaan tekemään. 

 

Työn toiseen osioon, eli varsinainen käyttöliittymän automaattiseen generointiin, liittyviä 

tutkimuksia puolestaan löytyy useampia. Kisub Song ja Kyong-Ho Lee loivat automaatti-

sesti WSDL-tiedostojen skeemojen (Web Service Definition Language) perusteella 

XForms-käyttöliittymiä, joiden avulla saadaan yhteys Web Service:een. Käyttöliittymän 

luominen muodostuu kolmesta vaiheesta, jotka ovat XML-skeeman (eXtensible Markup 

Language) sisältävän WSDL-tiedoston jäsentäminen, XForms-koodin luominen sen perus-

teella ja koodin sijoittaminen isäntäkielen dokumenttiin. [2] Samaa lähestymistapaa käyt-

tävät monet muutkin automaattisen käyttöliittymän generoivat järjestelmät, eli XML-

tiedostojen rakennetta käytetään suoraan hyväksi käyttöliittymän rakenteeksi. Meidän 

työmme eroaa muista sillä, että se tarjoaa vapaammat mahdollisuudet määritellä käyttöliit-

tymä, esimerkiksi kontrollien sijoittelun kannalta.  

 

Nomunbilegt Batsukhin ja kumppaneiden tutkimus [3] käyttöliittymäkontrollien sijoittelus-

ta käyttöliittymään mittasääntöjen avulla osuu melko lähelle meidän ideaamme käyttöliit-

tymäkontrollien sijoittelusta. Heidän menetelmässään käyttöliittymäkontrollien leveys ja 

sijoittuminen käyttöliittymässä määritetään leveyssuunnassa ennalta sovittujen päätepistei-

den avulla. Näitä mahdollisia päätepisteitä kontrolleille voi olla esimerkiksi kymmenen. 

Meidän menetelmässä sijoittelu tehdään täysin käyttöliittymäkontrollien ehdoilla: jokaisen 

käyttöliittymäkontrollin mitat tarkastellaan ja tämän jälkeen ne sijoitellaan eräänlaiseen 

taulukkoon, jonka solujen mitat määräytyvät niiden sisään sijoitettavien käyttöliittymä-

kontrollien mukaan. Lisäksi menetelmämme mahdollistaa käyttöliittymäkontrollien siirtä-

misen helposti toiseen taulukon soluun tai vaihtoehtoisesti käyttöliittymäkontrollin abso-

luuttisen sijoittelun mihin tahansa kohtaan käyttöliittymässä. Lisäksi kyseinen tutkimus ei 

ota kantaa mihinkään muuhun osa-alueeseen käyttöliittymän automaattisessa luomisessa 

kuin käyttöliittymäkontrollien sijoitteluun. Tässä työssä tullaan käymään läpi käyttöliitty-

mäkontrollien sijoittelun lisäksi muun muassa niiden luominen sekä käyttöliittymätapah-

tumien määrittely. 
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1.3  Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on tutkia, mitkä tekniikat olisivat sopivia web-käyttöliittymän toteutuk-

seen siten, että sovellus saavuttaisi mahdollisimman hyvän tuottavuuden käyttäjän käytön 

kannalta. Valittujen tekniikoiden pohjalta halutaan lisäksi luoda uusi käyttöliittymä-

generaattori, jonka olisi tarkoitus korvata yrityksen nykyinen vastaava, joka toiminnaltaan 

ja käyttöliittymäkontrolleiltaan ei kaikilta osin täytä niiltä toivottavia ominaisuuksia. Työ-

hön kuuluu siis käyttöliittymägeneraattorin toiminnan suunnitteleminen sekä sen varsinai-

nen toteutus, eli tuottavuuden parantaminen käyttäjän, mutta myös ohjelmistokehittäjän 

kannalta. 

 

1.4  Työn rakenne 

 

Luvussa 2 käydään läpi web-käyttöliittymän erityispiirteitä, sen käytettävyyteen vaikutta-

via asioita, sekä erilaisia mahdollisuuksia käyttöliittymän luomiseen. Työn luvussa 3 käy-

dään läpi järjestelmän alkutilanne. Käytännössä tämä tarkoittaa järjestelmälle asetettuja 

rajoitteita ja tavoitteita. Työn luku 4 sisältää eri tekniikkamahdollisuuksien läpikäynnin. 

Lisäksi luvun lopussa tehdään lopullinen valinta järjestelmässä käytettävien tekniikoiden 

osalta. Varsinainen järjestelmän toteutus esitellään luvussa 5. Se kattaa niin käyttöliittymi-

en kuvailuun käytettävien kuvaustiedostojen rakenteen kuin käyttöjärjestelmän tapahtu-

matkin. Luku 6 Johtopäätökset sisältää tietoa siitä, miten hyvin järjestelmän tekniikoiden 

valinnassa sekä sen toteutuksessa onnistuttiin. Samalla luodaan myös katsaus tulevaan, eli 

mahdollisiin järjestelmän kehityskohteisiin. Työn viimeinen luku, eli luku 7, summaa sen 

mitä työssä todella tehtiin.  
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2 WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄ 

2.1  Ominaispiirteet 

 

On melko luonnollista verrata web-ympäristöä ja -sovelluksia työpöytäympäristöön ja sen 

sovelluksiin, sillä työpöytäsovellukset ovat luoneet pohjan odotuksille, joita web-

sovelluksiin nykyään kohdistetaan. On monia asioita, jotka puoltavat työpöytäsovelluksia, 

mutta toisaalta on hyviä piirteitä web-sovelluksissakin. Seuraavaksi käydään läpi web-

sovelluksen ominaispiirteitä verrattuna nimenomaan työpöytäsovellukseen. 

 

Web-sovelluksen ehdoton etu on sen laaja tavoitettavuus: sovellusta voidaan käyttää usein 

helposti miltä tahansa koneelta ja mistä tahansa, kunhan käytössä on Internet-yhteys. Web-

sovellukset tarjotaan verkon yli käyttäjille toisin kuin työpöytäsovellukset, jotka tulee 

asentaa päätelaitteeseen, jolla sovellusta tullaan käyttämään. Web-sovelluksen käyttöön 

vaaditaan vain web-selain. Web-sovellusten päivittäminen on siis myös paljon helpompaa 

kuin työpöytäsovellusten, mutta toisaalta web-sovelluksen päivitykset tulevat automaatti-

sesti kaikille käyttäjille, vaikka joku käyttäjistä ei päivitystä haluaisikaan itselleen. [4] 

 

Tietoturva on yksi suuri huolenaihe web-sovelluksissa. Tietoturva-aukkoja voi löytyä niin 

web-sovelluksesta kuin sovellusta tarjoavalta palvelimeltakin. Sovelluksesta riippuen tie-

tomurron seuraukset voivat vaihdella paljonkin: pankkisovellus sisältää hyvin kriittisiä 

tietoja toisin kuin esimerkiksi verkkopelit. Web-sovelluksen tapauksessa on mahdollista, 

että sovellukseen ei päästä käsiksi, jos esimerkiksi verkkoyhteys katkeaa, palvelimella ta-

pahtuu sähkökatkos tai palvelin joutuu ulkoisen hyökkäyksen kohteeksi. Tämä rajoittaa 

ainakin kaikkein aikakriittisimpien tehtävien toteuttamista web-sovelluksella. Web-

sovelluksen käytön nopeutta voi rajoittaa käytössä olevan verkkoyhteyden tiedonsiirtono-

peus ja mahdollisesti sovellusta samaan aikaan käyttävien käyttäjien suuri määrä. [4] 

 

2.2  Käytettävyys 

 

Menestyvän sovelluksen tuntomerkki ja markkinavaltti on yhä useammin sen hyvä käytet-

tävyys. Yleisesti sovelluksen hyvällä käytettävyydellä viitataan käyttäjän mahdollisuuteen 
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suorittaa hänen haluamansa tehtävät tehokkaasti. Tehokkuus voidaan mitata tässä tapauk-

sessa monilla eri mittareilla, kuten esimerkiksi tehtävän suorittamiseen kuluvalla ajalla tai 

sen vaatimalla tehtäväaskelien määrällä. 

 

Web-sovelluksen käytettävyyteen vaikuttavat hyvin monet asiat ja ne voidaan jakaa muun 

muassa Brunon & al. [5] yleiskatsauksessa käyttämään neljään kategoriaan: käyttäjät, teh-

tävät, teknologia ja asiayhteys. Käyttäjät voidaan jakaa käyttäjäryhmiin osaamisen mu-

kaan, jolloin näille ryhmillä saattaa olla omat tärkeimmät käytettävyysosa-alueensa, joita 

pitäisi sovelluksessa painottaa: osaaville käyttäjille tärkeintä voi olla toimintojen tehok-

kuus ja toisinaan sovellusta käyttäville alihankkijoille tärkeintä saattaa olla sovelluksen 

nopea opittavuus. Käyttäjäryhmät, joilla on joitain rajoituksia sovelluksen käytön kanssa 

vaikkapa sairautensa vuoksi, voivat vaatia sovellukselta esimerkiksi tukea erilaisille syöttö- 

ja tulostelaitteille. Käyttäjät edustavat usein eri kulttuureita, joten eri kulttuurit voidaan 

ottaa huomioon esimerkiksi kieli- ja päivämääränmuotoasetuksissa. Eri kulttuureissa tosin 

saattaa esimerkiksi väreilläkin olla omat merkityksensä, mikä myös saattaa vaikuttaa so-

velluksen käytettävyyteen. Lisäksi käyttäjiin liittyvät motivaatiotekijät, eli se millaiseksi 

käyttäjä tuntee tehtävän suorittamisen, sen valmistumisen, siihen liittyvän vastuun, tekemi-

sen yhteydessä kehittymisen tai miten hänen suorittamiaan tehtäviään arvostetaan. Vähek-

syä ei myöskään pidä käyttöliittymän esteettisen ulkonäön vaikutusta käyttäjiin. [5] 

 

Tehtävälähtöisesti tarkasteltaessa voidaan käytettävyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi erottaa 

esimerkiksi tehtävätyyppi, vuorovaikutustyyli ja käyttöliittymän rakenne. Tehtävätyyppejä 

ovat vaikkapa informatiivinen, interaktiivinen sekä yhteisöllinen tehtävä. Vuorovaikutus-

tyylejä, eli keinoja kommunikoida käyttöliittymän kanssa, ovat muun muassa lomakkeet, 

valikot sekä komentokieli. Käyttöliittymän rakenteeseen liittyy se miten tieto on sovelluk-

seen organisoitu, miten sen luokse navigoidaan sekä se miten tieto käyttäjälle tarjotaan. 

Kaikkiin näihin tehtävälähtöisiin käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin liittyy vahvasti 

käyttöliittymän opittavuus, käytön tehokkuus sekä subjektiivinen tyytyväisyys toteutuk-

seen. [5] 

 

Myös teknologiat vaikuttavat käyttöliittymän käytettävyyteen: olkoon kyseessä käyttöliit-

tymän kehitystyökalu tai laite, jonka välityksellä käyttöliittymää käytetään, kuten matka-
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puhelin. Web-sovellus voidaan toteuttaa esimerkiksi graafisilla työkaluilla, web-

tietokantayhdyskäytävillä tai web-julkaisutyökaluilla. Graafisella työkalulla voidaan yleen-

sä vaikuttaa paljon käyttöliittymän rakenteeseen toisin kuin esimerkiksi web-

julkaisutyökaluilla, jotka voivat tarjota ainoastaan muutamia valmiita rakenteita valittavak-

si. Käyttöliittymän arkkitehtuurin ylläpitäjä vaikuttaa puolestaan suoraan siihen, että miten 

nopeasti käyttöliittymämuutokset saadaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti tehtyä ja käyt-

töön. Käyttöliittymän arkkitehtuuri saattaa olla niin sanottu valmispaketti, itse muokattu tai 

täysin itse tehty. Web-sovelluksen käytettävyyteen vaikuttaa lisäksi moni web-ympäristön 

piirre: esimerkiksi verkon viive sekä web-sovelluksen kanssa kommunikointiin käytettävät 

syöte- ja tulostelaitteet, joista toiset ovat muita rajoittuneempia ominaisuuksiltaan. [5] 

 

Neljäntenä käytettävyyteen liittyvänä osa-alueena voidaan ajatella käyttöliittymän asiayh-

teys. Käytettävyys siis riippuu siitä, että onko kyseessä esimerkiksi pankkisovellus, jossa 

tärkeintä on käytön jokaisen vaiheen turvallisuus vai onko kyseessä vaikkapa valtion so-

vellus, jolloin tärkeintä on, että sovellus on mahdollisimman monen käytettävissä. Toisaal-

ta käyttöliittymän käytettävyyteen liittyy myös käyttäjäkohtaiset asetukset, käyttäjän sijain-

titiedot tai verkkokohtaiset ominaisuudet. [5] 

 

2.2.1 Käytettävyys työn käyttöliittymässä 

 

Tässä työssä pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin sovelluksen hyvä käytettävyys 

asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. Seuraavaksi käydään läpi edellä esitellyn käytettävyy-

teen vaikuttavien neljän osa-alueen osalta huomioidut asiat sovelluksessa. 

 

Käyttäjien osalta eri käyttäjäryhmien taitotasot on huomioitu siten, että peruskäyttäjille on 

tarjolla käyttöliittymiä, jotka sisältävät ohjeviestejä esimerkiksi siitä, mitä tietokenttiä tulee 

käyttäjän täyttää, jotta tietty funktio voidaan käynnistää sivulta. Lisäksi tarjolla on wizard-

toiminnallisuus, jonka avulla voidaan ohjata käyttäjän etenemistä esimerkiksi uuden tieto-

alkion luomisessa. Kokeneemmille käyttäjille puolestaan tarjotaan esimerkiksi käyttöliit-

tymä, jolla voidaan tehdä suoria tietokantakyselyitä tietokantaan, mikä mahdollistaa nope-

an ja tehokkaan tiedonhaun. Koska sovellustamme käyttävät käyttäjät useammasta eri 

maasta, on sovelluksella tuki eri kulttuurien aika- ja päivämäärämuodoille. Lisäksi sovel-
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luksessa on tuki käyttöliittymän kielikohtaisille tekstikäännöksille. Käyttäjille pyritään 

tarjoamaan myös eri toimintojen yhteydessä palaute toiminnan onnistumisesta tai epäon-

nistumisesta sekä sen syystä, minkä tarkoitus on parantaa käyttäjän käyttökokemusta ja 

toisaalta oppimista. Sovellus lisäksi tallentaa erilaisia käyttäjäkohtaisia käyttöliittymäase-

tuksia, kuten taulukoiden sarakejärjestykset ja hakusivujen hakuehtoina käytettävien käyt-

töliittymäkontrollien arvoja. 

 

Käyttäjille tarjotaan sovelluksen käyttämiseen kaksi eri tapaa: sivua voidaan käyttää joko 

hiirellä - tai vastaavalla osoitinlaitteella - klikkailemalla tai vaihtoehtoisesti täysin näp-

päimistön avulla käyttöliittymän kontrolleja läpikäyden. Etu sovelluksen käyttämisestä 

täysin näppäimistön avulla on ainakin tilanteissa, joissa tilaa osoitinlaitteen käytölle ei ole. 

Käyttöliittymien rakenne puolestaan myötäilee sivulta toiselle yhtenäistä rakennetta niin 

kontrollien ulkoasun, tekstin fonttien kuin funktionappien osalta. 

 

Sovelluksen käyttöliittymät tullaan toteuttamaan joustavalla itse toteutettavalla käyttöliit-

tymägeneraattorilla, joten tekniikoiden puolesta käyttöliittymistä tulee juuri sellaisia kuin 

halutaan. Lisäksi sovelluksella tulee olemaan tuki matkapuhelimille. Koska käyttöliittymät 

tehdään itse, niin niiden ylläpito on helppoa ja nopeaa, joten käyttäjät saavat lisäksi halutut 

muutokset nopeasti käyttöönsä.  

 

2.3  Käyttöliittymän luominen 

 

Käyttöliittymän luomiseen on olemassa useita eri lähestymistapoja. Perinteisin tapa on 

manuaalinen käyttöliittymäkoodin kirjoittaminen alusta alkaen. Siihen riittää periaatteessa 

mikä tahansa tekstinkäsittelytyökalu, mutta nykyään on tarjolla jo monia ohjelmointityötä 

helpottavia ohjelmankehitysympäristöjä, kuten useita ohjelmointikieliä tukevat Visual Stu-

dio [6] sekä Eclipse [7]. Nämä ohjelmankehitysympäristöt voivat suorittaa esimerkiksi 

ohjelmoinnin aikana monenlaisia koodin oikeellisuustarkistuksia, tukea monia eri ohjel-

mointikieliä, sisältää kääntämisominaisuuden ohjelmointikoodin muuntamiseksi tietoko-

neella ajettavaksi koodiksi sekä mahdollistaa koodin ajamisen testausympäristössä, jossa 

koodin toimintaa on mahdollista analysoida tarkasti. 

 



13 

 

Toinen tapa on käyttöliittymän luominen käyttäen avuksi jonkinlaista koodigeneraattoria. 

Koodigeneraattorille siis annetaan ennalta määritellystä syötejoukosta syötteitä, jotka koo-

digeneraattori muokkaa varsinaiseksi ohjelmointikoodiksi. Syötteenä tällaiselle koodi-

generaattorille voi käytännössä olla mitä tahansa. Esimerkiksi Visual Studio -

ohjelmankehitysympäristö mahdollistaa käyttöliittymän graafisen osuuden suunnittelun 

vetämällä käyttöliittymäkontrollit sivupohjalle käyttöliittymäkontrollivalikosta halutuille 

paikoilleen. Käyttöliittymätapahtumakäsittelijöiden lisääminen on kuitenkin tehtävä vielä 

perinteiseen tapaan ohjelmoimalla, vaikka niiden karkea runko voidaankin saada valmiina 

automaattisesti. Muita syötteitä koodigeneraattorille voivat olla esimerkiksi vapaalla kädel-

lä tehdyt käyttöliittymän piirroshahmotelmat sekä äänikomennot.  

 

Vapaalla kädellä tehtyjä hahmotelmia ja nauhoitettua keskustelua on siis käytetty käyttö-

liittymän toteutuksessa, mutta kyseessä on ollut kuitenkin vain käyttöliittymän prototyypin 

hahmottelua viimeistellyn käyttöliittymän sijaan. Hahmotelmien avulla käyttöliittymäkoo-

dia generoivat esimerkiksi SILK [8] sekä DEMAIS [9]. Roman Zenkan ja Pavel Slavikin 

tutkimuksen [10] aikana kehittämä työkalu puolestaan ottaa huomioon myös suunnittelun 

aikaisen keskustelun tuottaessaan käyttöliittymäprototyypin. 

 

Kolmas tapa on luoda käyttöliittymä automaattisesti käyttäen ennalta sovittuja parametreja. 

Sopivat parametrit voidaan syöttää käyttöliittymägeneraattorille vaikkapa erillisessä tiedos-

tossa. Sivujen luonti voidaan suorittaa ennen sivujen julkaisua tai vasta sivupyynnön yh-

teydessä. Kuvaustiedostot voivat olla periaatteessa rakenteeltaan aivan millaisia tahansa.  

 

Käyttöliittymän luominen kuvaustiedoston perusteella perustuu usein rakenteellisiin tie-

dostoihin, kuten XML-tiedostoihin. Esimerkiksi Eunujung Leen ja kumppaneiden tutki-

muksessa [11] luodaan XForms-lomakkeita XML:n DTD:n (Document Type Definition) 

pohjalta sekä Kisub Songin ja kumppaneiden [2] työssä XForms-lomakkeita luodaan 

WSDL:n pohjalta. Molemmissa tutkimuksissa käytetään siis hyväksi XML-tiedostojen 

hierarkkista rakennetta, joka muutetaan käyttöliittymän rakenteeksi. 
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2.3.1 Käyttöliittymän luominen työssä 

 

Tämän työn sovellus päätettiin toteuttaa käyttämällä edellä esitetyistä tavoista viimeisintä 

käyttöliittymän luontitapaa, eli parametroitua käyttöliittymägeneraattoria. Etuna muihin 

käyttöliittymän luontitapoihin on ohjelmointitarpeen ja täten ohjelmointivirheiden vähen-

tyminen uusien käyttöliittymien sekä vanhojen käyttöliittymien muokkaamisen yhteydessä. 

Tämä tuo nopeutta sovelluksen ylläpitoon sekä kehittämiseen, vaikka toisinaan uudet omi-

naisuudet voivat vaatiakin uutta ohjelmakoodia käyttöliittymägeneraattoriin. 

 

Tämän lähestymistyylin heikkous on se, että käyttöliittymägeneraattorin ohjelmakoodin 

kirjoittaminen vie aluksi paljon aikaa ja sovellus saadaan muita lähestymistapoja myö-

hemmin käyttöön. Parametroitu käyttöliittymän luonti antaa lisäksi mahdollisuuden tehdä 

muutoksia sovellukseen, vaikka kokemusta ei olisi ohjelmointikielestä, jolla sovellus on 

toteutettu tai mikäli sovelluksen toteutus on muutoin tuntematon. Tämä mahdollistaa tar-

vittaessa sen, että muiden sovellusten parissa yrityksessä työskentelevät voivat hoitaa yk-

sinkertaiset sovelluspäivitykset, jotka onnistuvat parametritiedostoilla. 
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3 JÄRJESTELMÄN RAJOITTEET JA TAVOITTEET 

3.1  Rajoitteet 

 

Uusi käyttöliittymägeneraattori rakennetaan jo olemassa olevalle sovellukselle, joten tämä 

asettaa joitain rajoituksia toteutettavalle käyttöliittymägeneraattorille. Tarvittaessa pieniä 

muutoksia ja lisäyksiä voidaan sovelluksen bisneslogiikkaan kuitenkin tehdä, jos tuleva 

käyttöliittymäkerros sitä vaatii. Yksi rajoitus varsinaisen toteutuksen valinnassa on käytet-

tävissä oleva aika, jota on varattu koko projektille yhteensä n. 900 työtuntia. Muita rajoit-

teita, joita työlle aiheutuu yrityksen käytössä olevista tekniikoista ja sovellustyökaluista: 

– Palvelimen ohjelmointikielenä tullaan käyttämään Microsoftin Visual Studio 2008 -

ohjelmiston tukemaa C#-kieltä. Lisäksi Microsoftin .Net -kehyksestä käytetään versiota 

3.5. [12] 

– Tietokanta sijaitsee SQL Server 2005:llä (Structured Query Language), josta bisneslo-

giikka noutaa tiedot ja palauttaa ne käyttöliittymäkerrokselle DataTable-muodossa, eli 

haulla määriteltynä muistissa toimivana tietokantatauluna. 

 

Lisäksi käyttöliittymän tulisi toimia yleisimmillä Internet-selaimilla. Yleisimmät työpöy-

täselaimet olivat w3schools.com:n vuoden 2009 maaliskuun tilastojen mukaan Mozilla 

Firefox (46,5 %), Internet Explorer (41,9 %).[13] Mahdollisuuksien mukaan myös muut 

selaimet tullaan huomioimaan.  

 

3.2  Tavoitteet 

 

Uuden web-käyttöliittymän tavoitteista kerättiin lista, joka näkyy taulukossa 1. Tavoitteet 

on järjestetty prioriteetin mukaan siten, että korkeimman prioriteetin tavoite on taulukossa 

ensimmäisenä ja matalimman prioriteetin alimpana. Suurin painoarvo on siis tekniikoilla, 

joita kännyköiden selaimet tukevat. Tavoitelistasta selviää hyvin se, että uuden järjestel-

män päätavoite on mahdollisimman työpöytäsovellusmainen web-käyttöliittymä.  
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Taulukko 1. Uuden käyttöliittymän tavoitteet. 

 Tavoite 

1. Tuki kehittyneimmille matkapuhelinselaimille 

2. Kehittyneet käyttöliittymäkontrollit 

3. Siirrettävän tietomäärän minimoiminen 

4. Moderni ja yhtenäinen ulkoasu 

 

3.2.1 Tuki kehittyneimmille matkapuhelinselaimille 

 

Taulukossa 1 ensimmäisenä tavoitteena on tuki ainakin kehittyneimmille matkapuhelinse-

laimille. Sovelluksen tulisi siis toimia sellaisenaan myös matkapuhelimien selaimissa. 

Esimerkkipuhelimeksi valittiin Nokian E61, sillä se on ollut useiden asiakkaiden käytössä. 

Oletuksena on lisäksi, että tätä uudempien puhelimien selaimet tulevat tukemaan vähintään 

E61:n oletusselaimen tai siihen ladattavissa olevien selaimien ominaisuuksia. Myös erik-

seen ladattavat selaimet ja selaimiin asennettavat lisäosat ovat käytettävissä oleva vaihto-

ehto, jos tarkoitukseen sopivia löytyy. Niiden tulisi kuitenkin olla todella helposti asennet-

tavia, eikä niiden tulisi aiheuttaa juurikaan lisäkustannuksia. Mikäli hinta on nimellinen 

kertakorvaus yhdistettynä niiden lataamisen aiheuttamaan tiedonsiirtomaksu, niin niiden 

hankkiminen olisi mahdollista. Tuki matkapuhelimille on tärkein tavoite, sillä osa sovel-

luksen käyttäjistä käyttää sitä ainoastaan matkapuhelimen välityksellä. 

 

Nokia E61 -matkapuhelin sisältää selaimen nimeltä Mini Map, joka tukee natiivisti seuraa-

via standardeja: 

- HTML 4.01  

- XHTML 1.0 (eXtensible Hypertext Markup Language) 

- CSS 1, 2, 3 (Cascading Style Sheets) 

- DOM 1, 2 (Document Object Model) 

- SVG-Tiny (Scalable Vector Graphics) 

- JavaScript 1.5 

- XMLHttpRequest-olioita 

sekä Flash Lite -liitännäistä. [14, 15] 
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3.2.2 Kehittyneet käyttöliittymäkontrollit 

 

Toinen työn tavoite on, että tietyt käyttöliittymäkontrollit on sovelluksesta löydyttävä ja 

lisäksi niillä tulisi olla useita käytettävyyttä helpottavia ominaisuuksia. Taulukkoon 2 on 

listattu halutut käyttöliittymäkontrollit ja lisäksi niiden tärkeimpiä ominaisuuksia, joita 

kaikkia eivät perinteiset HTML-kontrollit suoraan tarjoa. 

 

Dynaamisella täytöllä tarkoitetaan sitä, että kontrollin sisälle täytetään sisältö – kuten alas-

vetovalikon vaihtoehdot – vasta tarvittaessa palvelimelta. Tämän hyöty on se, että käyttä-

jän ei tarvitse ladata suuria määriä tietoa, joita ei välttämättä tarvitse. Alasvetovalikon ha-

kuominaisuus tarkoittaa sitä, että dynaamisen täytön tulosta voidaan rajoittaa alasvetovali-

kon yhteyteen kirjoitetulla hakusanalla.  

 

Taulukko 2. Vaaditut käyttöliittymäkontrollit ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. 

 Käyttöliittymäkontrolli Ominaisuuksia 

1. Alasvetovalikko - Dynaaminen täyttö 

- Hakuominaisuus 

- Taulukkomuoto (tieto jaettu sarakkeisiin) 

2. Nappi - Kuvallinen ja linkillinen (hyperlinkki) versio 

3. Radionapit  

4. Taulukko - Voi sisältää kaikkia muita käyttöliittymäkontrolleja 

- Sivutus 

- Tietojen Exceliin vienti 

- Tietojen muokkaaminen 

- Tietojen lajittelu sarakkeittain 

- Tarvittaessa selaimen reunoja myötäilevä (taulukon 

omat vierityspalkit käytössä, mutta selaimen eivät) 

5. Tekstikenttä - Erilaisia suodattimia (esim. numerosuodatin) 

- Sisällön automaattinen muotoilu 

6. Päivämäärän valinta - Lokalisaatio 

- Viikkonumerot 

7. Valikko - Dynaaminen täyttö 

8. Valintaruutu  

9. Välilehdet - Dynaaminen täyttö 
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Lisäksi työpöytäsovellusmaiseen toimintaan liittyy ominaisuuksia, jotka eivät ole sidottu 

suoraan tiettyihin käyttöliittymäkontrolleihin. Tällaisia ominaisuuksia on kerätty tauluk-

koon 3. Näitä pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon käytössä olevien tekniikoiden 

rajoissa. 

 

Taulukko 3. Työpöytäsovellusmaisia ominaisuuksia web-käyttöliittymään. 

 Ominaisuus 

1. Tallentamattomien muutosten tarkistus ennen sivulta poistumista 

2. Tuki kenttien läpikäymiseksi näppäimistöllä 

3. Toiminnon edistymisen esittäminen (esim. sivun lataus) 

4. Wizard-toiminto (esim. ohjattu uuden tietoyksilön luominen) 

 

3.2.3 Siirrettävän tietomäärän minimoiminen 

 

Web-sivujen tiedonsiirto perustuu HTTP-protokollaan (Hypertext Transfer Protocol), eli 

sovellustason pyyntö/vastaus-protokollaan. HTTP piilottaa alla olevan toiminnan ja tarjoaa 

selaimelle yhtenäisen rajapinnan erilaisien resurssien pyytämiselle. HTTP:n avulla voidaan 

siirtää selaimen ja palvelimen välillä esimerkiksi dokumentteja, kuvia ja virheviestejä. [16] 

 

Perinteiset web-sivut koostuvat joukosta HTML-avainsanoja sekä käyttäjälle näytettävistä 

tiedoista ja kaikki tämä lähetetään aina uudestaan palvelimelta selaimelle uuden sivupyyn-

nön yhteydessä. Edestakaisin liikkuu tässä tapauksessa paljon sivulta toiselle toistuvaa 

tietoa. Edellistä menetelmää voidaan kehittää siten, että selain käyttää hyväksi jo aiemmin 

palvelimelta saamiaan tietoja. Tämä käytännössä siis tarkoittaa, että sivu täytyy tavalla tai 

toisella paloitella. Selkeä jako sivulle saadaan aikaan, kun esitettävä data erotetaan sen 

ulkoasun kuvaavasta tiedosta. Ensimmäisellä sivupyynnöllä vastauksena annettaisiin siis 

molemmat tiedot, mutta seuraavilla kerroilla ideaalitilanteessa vain uudet näytettävät tiedot 

lähetettäisiin vastauksena selaimelle. Käytännössä kuitenkin selaimelle lähetetään usein 

myös ohjaustietoja, joiden avulla esimerkiksi muutetaan sivun esitystapaa. Välitettävän 

tietomäärän minimoiminen on tärkeää, sillä käyttäjät käyttävät sovelluksia ympäri maail-

maa ja tiedonsiirtoyhteyksien nopeuksissa voi olla huomattavia eroja. 
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Tiedonsiirtoformaatteja, joilla selaimen ja palvelimen välillä voidaan siirtää rakenteellista 

tietoa tehokkaasti, ovat XML ja JSON (JavaScript Object Notation).  Erot XML:n ja 

JSON:n välillä eivät ole suuria. Nykyään molempia teknologioita tuetaan kohtuullisen hy-

vin ja syntaksikin on melko samanlainen monimutkaisimmissa tilanteissa. XML ja JSON 

liittyvät kiinteästi useisiin eri tekniikoihin, joilla toteutetaan selaimen ja palvelimen välistä 

kommunikointia. Seuraavaksi käydään läpi lyhyesti nämä vaihtoehtoiset standardit raken-

teellisen tiedon välittämiseen. 

 

3.2.3.1 XML 

 

XML-kuvauskieli on SGML:n (Standard Generalized Markup Language) yksinkertaistettu 

alijoukko. Sitä on edeltäjäänsä helpompi jäsentää, mikä on varmastikin edesauttanut 

XML:n leviämistä laajaan käyttöön. XML:ää käytetään myös moneen muuhun tarkoituk-

seen kuin vain tiedonsiirtoon, mikä myös osin selittää sen levinneisyyden. XML tarjoaa 

mahdollisuuden tarkistaa XML-dokumentin oikeellisuus vertaamalla sitä joko DTD:hen tai 

XML-skeemaan, jotka kuvaavat dokumentin halutun rakenteen. XML voidaan jäsentää 

selaimessa joko XSLT-käsittelijällä (eXtensible Stylesheet Language Transformations) tai 

vaihtoehtoisesti JavaScript-pohjaisesti. Kuvassa 1 on esimerkki XML-dokumentista. [17] 

 

<widget> 

    <debug>on</debug> 

    <window title="Sample Konfabulator Widget"> 

        <name>main_window</name> 

        <width>500</width> 

        <height>500</height> 

    </window> 

    <image src="Images/Sun.png" name="sun1"> 

        <hOffset>250</hOffset> 

        <vOffset>250</vOffset> 

        <alignment>center</alignment> 

    </image> 

    <text data="Click Here" size="36" style="bold"> 

        <name>text1</name> 

        <hOffset>250</hOffset> 

        <vOffset>100</vOffset> 

        <alignment>center</alignment> 

        <onMouseUp>sun1.opacity = (sun1.opacity / 100) * 90;</onMouseUp> 

    </text> 

</widget> 

Kuva 1. Esimerkki XML-rakenteesta. [18] 
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3.2.3.2 JSON 

 

JSON on ihmisläheiseksi sanotun YAML-kuvauskielen (YAML Ain't Markup Language) 

alijoukko. YAML on kuitenkin puhtaasti kehitetty vain tiedon esittämiseen, kun JSON 

puolestaan on natiivi JavaScript-olio, joka voidaan jäsentää sen omilla metodeilla. Tähän 

asti jäsentämismetodit ovat olleet tarjolla erillisenä JavaScript-kirjastona, mutta tulevai-

suudessa selaimet todennäköisesti tarjoavat ne suoraan sisäisesti. Nämä metodit ovat olleet 

myös tietoturvariski, sillä JSON-olioita voi niiden matkan aikana muokata jokin ulkopuo-

linen taho, jolloin saastuneen koodin suorittaminen palvelimella voi aiheuttaa esimerkiksi 

tietovuodon. Tuorein JSON-kirjastopäivitys tarjoaa kuitenkin uuden metodin JSON-olion 

jäsentämiseen ja sen sanotaan pystyvän huomaamaan, jos olio on saastunut. JSON on kehi-

tetty varta vasten tiedonsiirtoa varten ja sen jäsentäminen on kevyttä, joten JSON:n suosio 

on ollut nousussa. Nykyään jo monet tekniikat tukevat tätä formaattia. Kuvassa 2 on esi-

merkki JSON-dokumentin rakenteesta. [18] 

 

{"widget": { 

    "debug": "on", 

    "window": { 

        "title": "Sample Konfabulator Widget", 

        "name": "main_window", 

        "width": 500, 

        "height": 500 

    }, 

    "image": {  

        "src": "Images/Sun.png", 

        "name": "sun1", 

        "hOffset": 250, 

        "vOffset": 250, 

        "alignment": "center" 

    }, 

    "text": { 

        "data": "Click Here", 

        "size": 36, 

        "style": "bold", 

        "name": "text1", 

        "hOffset": 250, 

        "vOffset": 100, 

        "alignment": "center", 

        "onMouseUp": "sun1.opacity = (sun1.opacity / 100) * 

90;" 

    } 

}}     

Kuva 2. Esimerkki JSON-rakenteesta. [18] 
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3.2.4 Moderni ja yhtenäinen ulkoasu 

 

Viimeisenä tavoitteena käyttöliittymälle on moderni ja yhtenäinen ulkoasu. Tämä liittyy 

osin edellä käsiteltyihin käyttöliittymäkontrolleihin ja niiden toimintaan sekä niiden ulko-

asuun. Toisaalta koko sivun ilmettä voidaan muokata myös täysin käyttöliittymäkontrol-

leista erillisillä graafisilla elementeillä, kuten logoilla ja taustaväreillä; toisin sanoen sivun 

yleisellä värimaailmalla. Esimerkiksi perinteisten HTML-kontrollien kulmikkuudesta halu-

taan eroon. Lisäksi olisi toivottavaa, että käyttöliittymän värimaailmaa voitaisiin muuttaa 

asiakaskohtaisesti käytännössä yhtä projektitiedoston parametria säätämällä tai jopa käyttä-

jäkohtaisesti ajonaikana. Moderniin ja siistiin ulkoasuun liittyy myös käyttöliittymä-

generaattorin tekemä käyttöliittymäkontrollien sijoittelu sivulle: kontrollien ja kontrolli-

ryhmien tulee olla tasattuna yhtenäisesti samaan reunaan ja niiden mitat tulee säätää mah-

dollisuuksien mukaan toistensa kanssa yhtä suuriksi. 
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4 KÄYTETTÄVIEN TEKNIIKOIDEN VALINTA 

 

Tekniikoiden valinta ei ole aivan suoraviivainen tehtävä, sillä jokainen tekniikka täyttää 

toiset vaatimukset paremmin kuin toiset. Tämän vuoksi luvussa 2 esitetyssä taulukossa 1 

mainitut vaatimukset sovellukselle on järjestetty prioriteetin mukaan siten, että korkeim-

man prioriteetin tavoite on taulukossa ensimmäisenä ja matalimman prioriteetin alimpana. 

Suurin painoarvo on siis tekniikoilla, joita kännyköiden selaimet tukevat. 

 

Seuraavaksi käydään läpi tekniikoita, jotka voisivat auttaa luomaan edellisessä luvussa 

esitettyjen vaatimusten ja tavoitteiden mukaisia web-sovelluksia. Ensin käydään läpi tek-

niikoita, joiden avulla tiedonvälitys selaimen ja palvelimen välillä voitaisiin toteuttaa käyt-

täen hyväksi rakenteellista tiedonsiirtoa. Osa näistä tekniikoista sisältää myös käyttöliitty-

mäkontrolleja sivujen toteutukseen. Toisessa aliluvussa valitaan tavoitteisiimme parhaiten 

soveltuvat tekniikat ja käydään läpi web-sivujen toteuttamisessa avustavia tekniikoita ja 

standardeja, jotka siis keskittyvät lähinnä sivujen toimintaan selaimessa sekä sivujen ulko-

asuun. 

 

Kaikki esiteltävät tekniikat ovat yhdistettävissä rajoitusten mukaisesti Microsoftin .NET-

kehyksen kanssa. Jokaisen tekniikan kohdalla punnitaan sen sopivuutta neljään tavoittee-

seemme: tuki kehittyneimmille matkapuhelinselaimille, kehittyneet käyttöliittymäkontrollit 

ja toiminnallisuus, siirrettävän tietomäärän minimoiminen sekä moderni ulkoasu. 

 

4.1  Tiedonvälitys selaimen ja palvelimen välillä 

 

Ehdolla selaimen ja palvelimen väliseen tiedonsiirtoon ovat menetelmät: AJAX (Asynch-

ronous JavaScript And XML), Web Service, XForms, Silverlight ja Adobe Flash. Seuraa-

vaksi käydään yksitellen läpi edellä mainitut vaihtoehdot aiemmin todettujen tavoitteiden 

kannalta. 
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4.1.1 AJAX 

 

Termillä AJAX viitataan ratkaisuun, joka käyttää hyväkseen neljää web-standardia: Ja-

vaScript, HTML, CSS (Cascading Style Sheets) ja XML. JavaScriptin avulla tässä lähes-

tymistavassa lähetetään ja vastaanotetaan asynkronisia HTTP-viestejä käyttäen 

XMLHttpRequest-olioita. XMLHttpRequest-olioita tukevat nykyään kaikki yleisimmät 

web-selaimet, kuten Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ja Safari. 

HTML:llä kuvataan sivun rakenne ja CSS kuvaa rakenteiden visuaaliset tyylit. XML-

rakenteessa välitetään tietoa selaimen ja palvelimen välillä. XML-rakenne voidaan korvata 

myös JSON:n vastaavalla, vaikka AJAX-menetelmä onkin saanut XML:n mukaan nimeen-

sä x-kirjaimen. [19] 

 

Idea AJAX:n taustalla on mahdollistaa entistä käyttäjäystävällisemmät verkkosovellukset. 

Kun perinteinen verkkosovellus hakee uutta tietoa palvelimelta, kadottaa käyttäjä kontrol-

lin sovelluksen käyttöliittymään ja hän on pakotettu odottamaan vastauksena tulevaa sivua, 

joka lopulta piirretään selaimessa väläyttäen näkymä välillä kokonaan tyhjäksi. Ajax pa-

rantaa tilannetta siten, että kun palvelimelta halutaan uutta tietoa, niin selaimelle sivun yh-

teydessä lähetetty JavaScript-pohjainen AJAX-koodi ottaa asian hoidettavakseen sallien 

käyttäjän yhä käyttää näkyvää käyttöliittymää. Itse asiassa käyttäjä ei huomaa mahdollista 

AJAX-kutsua ollenkaan, ellei hänelle näytetä selaimen ruudulla jollain tavoin tietoa siitä. 

Taustalla AJAX-moottori lähettää asynkronisen tietopyynnön palvelimelle XML- tai 

JSON-muodossa, joten vastausta ei tarvitse odottaa tauotta. Lopulta, kun tiedot saadaan 

palvelimelta, niin AJAX-moottori piirtää ne selaimessa siihen osaan sivua, mihin ne kuu-

luvat. On myös tapauksia, jolloin AJAX-moottorin ei tarvitse lähettää tietopyyntöä palve-

limelle asti, sillä joitain tapauksia se osaa hoitaa ilman lisätietojakin, kuten esimerkiksi 

lomakkeen tietojen oikeellisuuden tarkistamisen sekä yksinkertaisen tiedonmuokkauksen 

paikallisessa muistissa. 

 

AJAX on saavuttanut paljon julkisuutta ja tunnetuin sitä hyväkseen käyttävä organisaatio 

lienee Google. Esimerkiksi Google Maps ja Google Suggest käyttävät hyväkseen AJAX:a 

hakiessaan tietoja palvelimelta. [20] 
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Asetetuista tavoitteista ensimmäisen AJAX täyttää, sillä kohdepuhelimemme Nokia E61:n 

web-selain sisältää tuen kaikille AJAX:n kuuluville standardeille. AJAX:iin liittyy myös se 

hyvä puoli, että mikäli jokin matkapuhelin ei tukisikaan sitä, niin niissä erikoistapauksissa 

voidaan yhä käyttää perinteisiä sivupyyntöjä. 

 

Kehittyneempiä käyttöliittymäkontrolleja ei AJAX suoraan tarjoa, vaan antaa lähinnä 

mahdollisuuden toteuttaa sellaisia. Tarpeen mukaan täytettävä alasvetovalikko on esimerk-

ki tällaisesta käyttöliittymäkontrollista, jolla on tarvetta kysyä palvelimelta lisätietoja jous-

tavasti. 

 

Kolmas tavoite on tietomäärän minimoiminen ja sen AJAX toteuttaa varsin mallikkaasti: 

AJAX-pyyntöön voi sisällyttää tietoa juuri sen verran kuin tarvitaan palvelimelle antaa, 

eikä palvelimenkaan tarvitse palauttaa koko sivua, vaan ainoastaan sen verran tietoa kuin 

tarvitaan. Tiedon välityksessä käytetään siis joko XML- tai JSON- rakennetta. 

 

AJAX-mahdollistaa joustavat tietojen kyselymahdollisuudet palvelimelta, joten sivun toi-

minnallisuutta voidaan kuvata tällöin moderniksi ja työpöytäsovellusmaiseksi. Koska 

AJAX itsessään sisältää CSS-standardin, niin käytännössä se myös tarjoaa mahdollisuuden 

moderniin ulkoasuun. Valmista ja yhtenäistä ulkoasua tämä ei kuitenkaan vielä sivulle ta-

kaa. 

 

4.1.2 Web Service 

 

Web Service tarkoittaa verkkopalvelua, joka tarjoaa toimintojaan muiden käytettäväksi. Se 

toimii HTTP-protokollan – tai sen salatun version, eli HTTPS-protokollan – päällä ja sen 

kanssa kommunikoidaan rakenteellisien viestien avulla. Web Servicen osapuolina ovat 

palveluntarjoaja, asiakas sekä mahdollinen palveluhakemisto, jossa on listattu tarjolla ole-

vat palvelut. [21] 

 

Web Service koostuu kolmesta osasta ja ne ovat SOAP (Simple Object Access Protocol), 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) ja WSDL. SOAP on protokolla, 

joka mahdollistaa kommunikoinnin Web-palveluiden kanssa. Käytännössä se on viestinvä-



25 

 

litysformaatti, joka perustuu XML:ään, mutta nykyään myös JSON:n käyttö tässä tarkoi-

tuksessa on mahdollista. UDDI:n rooli on toimia Web Service- palveluhakemistona, jonka 

avulla asiakas voi löytää tarvitsemansa palvelun ja kytkeytyä siihen. UDDI:n käyttö ei ole 

pakollista. WSDL on Web Servicen kuvauskieli, jonka avulla palvelu kuvataan, eli sillä 

lähinnä kerrotaan asiakkaalle palvelun tarjoamat toiminnot ja oikea rakenne niiden kutsu-

miseen käytettäville viesteille. [21, 22, 23, 24] 

 

Web-palvelua voidaan käyttää selaimesta kutsumalla sen toimintoa JavaScriptin avulla. 

Tämän menetelmän hyvä puoli on se, että tietoa liikkuu selaimelta palvelimelle ja takaisin 

vain sen verran kuin halutaan, ei koko sivua. Lisäksi palvelimella ASP.NET-sivujen tapa-

uksessa normaalisti tapahtuva sivun koko elinkaari ohitetaan tällä menetelmällä, joten pal-

velin suorittaa ainoastaan halutun toiminnon ilman monia muita tapahtumia säästäen näin 

prosessointiajassa. Web Servicen negatiivinen puoli on se, että sen kutsut ovat synkronisia, 

joten käyttäjä ei voi käyttää kutsun aikana käyttöliittymää. Mutta koska koko sivua ei siir-

retä edestakaisin eikä palvelimellakaan suoriteta sivun koko elämänkaarta, niin vastaus 

tulee takaisin perinteistä sivupyyntöä nopeammin. Lisäksi koska sivua päivitetään Java-

Scriptin avulla, ei koko sivua tarvitse piirtää uudestaan. Huomion arvoista on myös se, että 

Web Service -kutsut voidaan tehdä AJAX:a apuna käyttäen, jolloin kutsut toimivat asyn-

kronisesti. 

 

Testeissä huomattiin, että Web Service -viestien jäsentäminen ei onnistunut matkapuheli-

messa, joten kriittisissä käyttöliittymätoiminnoissa sitä ei voida käyttää ainakaan niillä 

sivuilla, joita matkapuhelimellakin on tarkoitus selata, kuten erilaiset täytettävät kuittaus-

lomakkeet. Web Service -kutsuja testattiin Nokian E51-matkapuhelimella, joka sisältää 

saman Mini Map -selaimen kuin vanhempi kohdematkapuhelimemme E61. Testisivuina 

käytettiin Telerik:n tarjoamia demosivuja ASP.NET-käyttöliittymäkontrolleille, kuten 

alasvetovalikon dynaamista täyttöä Web Service:n avulla. 

 

Web Service ei AJAX:n tapaan tarjoa itsessään käyttöliittymäkontrolleja. Tiedonsiirron 

keveys kuitenkin antaa mahdollisuuden luoda melko interaktiivisia käyttöliittymäkontrolle-

ja, jotka käyttävät hyödyksi palvelinta. Web Serviceen ei liity työkaluja modernimman 

ulkoasun toteuttamiseen. 
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Kuten aiemmin todettiin, niin kolmannen vaatimuksen Web Service toteuttaa hyvin. Tietoa 

siirretään vain sen verran, mitä parametreina halutaan palvelimella antaa ja vastauksena 

saadaan ainoastaan halutut tiedot. 

 

4.1.3 XForms 

 

XForms on HTML-lomakkeiden jälkeläinen. Se tarjoaa keinon erottaa toisistaan lomak-

keen ulkoasun ja varsinaiset tiedot. Tiedot välitetään selaimen ja palvelimen välillä XML- 

muodossa. Tiedonvälitys tapahtuu selaimen ja palvelimen välillä ilman tarvetta kirjoittaa 

erillisiä kutsuja skriptikielillä ja se voi tapahtua myös asynkronisesti, kuten AJAX-

lähestymistavassakin. Esitystapa puolestaan kuvataan XForms-merkinnöillä, joista esi-

merkkinä on kuva 3. XForms on laiteriippumaton lähestymistapa, sillä sen XForms-

merkinnät voidaan muuntaa laitekohtaisesti sopivaksi käyttöliittymän kuvauskieleksi: se-

laimien tapauksessa HTML-kieleksi. XForms-lomakkeiden etu on myös se, että samaa 

lomaketta voidaan käyttää hyväksi eri sivuilla, eli se ei ole kiinteä osa sivua. Lisäksi 

XForms-lomakkeen tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa vahvojen kontrollityyppimääri-

tysten ansiosta suoraan selaimessa. [25, 26] 

 

<xforms:model> 

  <xforms:instance> 

    <ecommerce xmlns=""> 

      <method/> 

      <number/> 

      <expiry/> 

    </ecommerce> 

  </xforms:instance> 

  <xforms:submission action="http://example.com/submit" me-

thod="post" id="submit" includenamespaceprefixes=""/> 

</xforms:model> 

Kuva 3. Esimerkki XForms-merkinnöistä. [25] 

 

XForms-lomakkeiden käyttöön on kolme eri mahdollisuutta. Ensimmäinen on selaimet, 

jotka tukevat natiivisti XForms-lomakkeita. Tällaisia selaimia löytyi tutkimuksissa vain 

yksi, eli X-Smiles -selain, joka vaatii toimiakseen Java-ympäristön. X-Smiles voidaan liit-

tää muihin selaimiin myös sovelmana, mikäli selain niitä tukee. [27, 28] Toinen tapa käyt-

tää XForms-lomakkeita on asentaa selaimeen liitännäinen, joka tukee XForms-lomakkeita. 

Tällainen löytyy ainakin Mozilla Firefox:lle sekä Internet Explorer:lle. [27] Kolmas tapa 
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on käyttää adapteria, joka muuntaa XForms-sivut perus-HTML- ja JavaScript- koodiksi. 

Tällainen selainratkaisu on esimerkiksi JavaScript-kirjasto FormFaces, joka liitetään aina 

lähetettävän XForms-sivun mukaan. Myös palvelimella toimivia ratkaisuja on olemassa. 

[27] 

 

XForms on siis mahdollista saada matkapuhelimiin ainakin erillisellä sovelluksella sekä 

palvelimeen asennettavalla adapterilla. Erillisen sovelluksen matkapuhelimille tarjoaa ai-

nakin maksullinen DataMóvil. Yksi tarjolla olevista selainpuolen adaptereista on ilmainen 

Chiba, jonka tuottama koodi perustuu AJAX:n käyttöön. [27, 29, 30] 

 

XForms tarjoaa suoraan käyttövalmiina lomakkeen täyttämiseen tekstikentän, salasanaken-

tän, alasvetovalikon, napin ja nimiön. Tietojen näyttämiseen on tarjolla select-kontrolli, 

jonka avulla näytettävä tieto riippuu jostain muuttujasta. Toinen kontrolli tietojen näyttä-

misen avustamiseen on repeat, jonka avulla voidaan XML:stä toistaa yksilöiden tiedot pe-

räjälkeen. Näitä peruskomponentteja yhdistelemällä johonkin selaimessa toimivaan skrip-

tikieleen, kuten JavaScriptiin, voidaan sivulle toteuttaa hyvin monipuolisia käyttöliittymä-

kontrolleja. [25] 

 

AJAX:n tapaan XForms kykenee siis asynkroniseen tiedonsiirtoon, mikä on juuri se mitä 

haluamme. XForms-lomakkeiden kanssa käytetään XML:ää, sillä tällä hetkellä vielä aina-

kaan ei JSON:n käyttäminen suoraan lomakkeiden kanssa ole mahdollista. 

 

XForms-lomakkeiden kanssa voidaan käyttää CSS-tyylitiedostoja tuomaan sivulle moder-

nia ja yhtenäistä ulkonäköä. XForms-kontrollit ovat ulkonäöltään muutoin HTML-

kontrollien näköisiä, eli varsin laatikkomaisia. 

 

4.1.4 Silverlight 

 

Silverlight on Microsoftin .NET-kehyksen jatke ja käytännössä se on selaimiin asennettava  

liitännäinen. Silverlight on XPF:n (Windows Presentation Foundation) alijoukko, joten sen 

avulla selain tukee monia perinteisistä HTML-kontrolleista poikkeavia elementtejä, kuten 

esimerkiksi teräväpiirtovideot mahdollistavia mediaelementtejä. Silverlight perustuu ani-
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maatioiden käyttöön web-sivujen toteuttamisessa. Silverlight-tekniikassa XML-kieleen 

pohjautuvaa XAML-merkkauskieltä käytetään tiedon näyttötavan kuvaamiseen. Tietoa 

palvelimelta voidaan pyytää, niin REST- (Representational State Transfer), SOAP/Web-

palvelu-, RSS- (Really Simple Syndication), JSON- kuin XML- HTTP-kutsuillakin. 

AJAX-tyyppisen asynkronisen kutsumisen hoitaa Downloader-olio, joka on mallinnettu 

XMLHttpRequest-olion mukaiseksi, joten sen toiminta on siksi sen kanssa samankaltainen. 

Downloaderilla voidaan pyytää esimerkiksi palvelimelta XAML-kuvauksia tai multimedia-

tiedostoja. Tutkimushetkellä Silverlight 2 oli viimeisin julkaistu versio, mutta työn kirjoi-

tushetkellä Silverlight 3 oli jo julkaistu. [31, 32] 

 

Silverlight-liitännäistä ei ollut vielä tutkimushetkellä tai edes työn kirjoitushetkellä ole-

massa matkapuhelimille. Silverlight:n mobiiliversio on kuitenkin kehitteillä. [33] 

 

Silverlight 2 tarjoaa laajan kirjon käyttöliittymäkontrolleja lähtien normaalista tekstikentäs-

tä täytettäviin taulukoihin ja kalentereihin. Käyttöliittymäkontrollien osalta Silverlight so-

pii siis täydellisesti tarpeisiimme. 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, niin Silverlight tukee asynkronista tiedon noutoa palvelimel-

ta. Tältäkin osin Silverlight sopii siis tarkoituksiimme. 

 

Silverlight-käyttöliittymäkontrollit tarjoavat sisäisiä muuttujia niiden eri osien tyylimääri-

tyksille, joten käyttöliittymäkontrollien tyylin muuttaminen onnistuu helposti. Silverlight-

käyttöliittymäkontrollit eivät pohjaudu HTML-elementteihin, joten niiden ulkoasun taak-

kana ei ole HTML-käyttöliittymäkontrollien muotoilu. 

 

4.1.5 Adobe Flash 

 

Adobe Flash -kehitysympäristön avulla on mahdollista luoda multimediasisältöä verk-

kosivuille. Käytännössä tämä tarkoittaa sisällön luontia animoinnin avulla. Yleensä Flashia 

käytetään näyttävien pelien, kotisivujen ja kuvagallerioiden luomiseen. Flash sisältää oman 

skriptikielensä, joka on nimeltään ActionScript. Se on pohjimmiltaan ECMAScript-kieli 



29 

 

(European Computer Manufacturers Association Script), joten sen syntaksi on samanlainen 

kuin esimerkiksi JavaScriptilla. [34] 

 

Jotta Flash toimisi selaimessa, pitää siihen asentaa Flash-liitännäinen. Niitä on tarjolla laa-

jasti ja liitännäinen löytyy esimerkiksi selaimille Internet Explorer, Mozilla Firefox, Nets-

cape, Opera ja SeaMonkey. Lisäksi on olemassa Flash Lite, joka on matkapuhelimiin sopi-

va Flash-alusta. [34, 35] 

 

Tavoitteidemme mukaisesti tekniikoiden tulisi tukea matkapuhelimia ja sen Flash tekee. 

Flash Lite löytyy nimittäin kohdepuhelimemme oletusselaimesta ja on täten käyttökelpoi-

nen lähestymistapa. 

 

Toinen tavoitteemme, eli monipuoliset käyttöliittymäkontrollit eivät ole ainakaan suoraan 

tarjolla Flashissa. Animoinnin ja skriptauksen yhteistyöllä voidaan kuitenkin saavuttaa 

monenlaisia käyttöliittymäkontrolleja, kuten kalentereita, välilehtiä, alasvetovalikoita ja 

niin edelleen. 

 

Flash ei sisällä itsessään asynkronista tiedonhakua, mutta se on kyetty kytkemään AJAX:n 

yhteyteen, jolloin asynkroniset kutsut ovat mahdollisia. Aflax-projekti sisältää tällaisen 

AJAX-kirjaston Flash:lle. Toimiakseen kirjasto vaatii vähintään Flash 8 -version. Flash 

Lite 3 vastaa matkapuhelimien osalta Flash 8 -versiota, joten Aflax:n pitäisi toimia myös 

siinä, eli myös kohdepuhelimessamme. Flash-sivuja ei kuitenkaan tarvitse ladata joka kerta 

kokonaisina, vaikka asynkroniset tietopyynnöt eivät ole käytössä. Siltä osin Flash toimii 

kuin Web Service. Flash siirretään AMF-muodossa (Action Message Format) palvelimelle 

ja takaisin. [36] 

 

Flash ei siis tarjoa käyttöliittymäkontrolleja suoraan valmiina, vaan ne pitää itse tehdä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että niiden ulkoasun voi itse suunnitella mieleisekseen, mutta toisaalta 

tämä vaatii taitoa mallintaa kontrollien ulkoasu piirtotyökaluilla. 
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4.2  Käytettävien käyttöliittymätekniikoiden valinta 

 

Edellisessä aliluvussa käytiin läpi eri tekniikoita, joiden avulla voidaan luoda interaktiivi-

sia web-sovelluksia. Taulukkoon 4 on kerätty ne vielä kootusti yhteen. 

 

Taulukko 4. Tiedonvälitys selaimen ja palvelimen välillä. 

 Tuki Nokia E-sarjan 

matkapuhelimelle 

Kehittyneet 

käyttöliittymä-

kontrollit 

Osittainen  

sivunlataus 

Moderni 

ulkoasu 

AJAX Kyllä 

(oletusselain) 

Ei Kyllä 

(asynkroninen) 

Ei 

 

Web Service Ei Ei Kyllä 

(synkroninen) 

Ei 

XForms Kyllä 

(maksullinen selain 

tai ilmainen adapteri 

palvelimelle) 

Ei Kyllä 

(asynkroninen) 

Ei 

Silverlight Ei 

 

Kyllä 

 

Kyllä 

(asynkroninen) 

Kyllä 

 

Adobe Flash Kyllä 

(oletusselain) 

Ei Kyllä 

(synkroninen) 

Ei 

 

Käyttöliittymäkontrollien puute on mahdollista paikata skriptaustyöllä, sillä jokainen tau-

lukon 4 lähestymistavoista tukee skriptikieliä, kuten JavaScript tai ActionScript. Ulkoasua 

voidaan puolestaan säätää Flashilla luontivaiheessa valitsemalla halutut käyttöliittymäkont-

rollien piirtotyökalut ja muissa lähestymistavoissa CSS-tyylitiedostoilla. 

 

Esitellyistä tekniikoista käyttöön valitaan AJAX, sillä sille löytyy natiivisti tuki ASP.NET 

3.5 -kehyksestä ja samoin laajasti selaimista. AJAX on lisäksi jo laajalti käytetty lähesty-

mistapa interaktiivisissa web-sovelluksissa, joten sille löytyy paljon erilaisia kirjastoja ja 

esimerkkitoteutuksia, mikäli niille nähdään tarvetta myöhemmin. Web Service on myös 

käyttökelpoinen vaihtoehto, sillä yhdistämällä se AJAX:n kanssa saadaan siitäkin asynkro-
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ninen. Web Service tarjoaa pelkkään AJAX:iin nähden palvelimella nopeamman toimin-

nan, sillä tällöin vältytään sivun elämänkierrolta palvelimella. Web Serviceä ei voida käyt-

tää kuitenkaan kriittisten käyttöliittymätapahtumien yhteydessä, sillä kohdematkapuheli-

mellamme ei ole sille tukea. 

 

XForms on myös mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta sille ei ole natiivista tukea vielä se-

laimissa, joten käyttäjien selaimiin vaadittaisiin laajat liitännäisten asennustyöt. Referens-

simateriaalia esimerkiksi monipuolisten käyttöliittymäkontrollien toteuttamiseen on yhä 

niukasti tarjolla. Itse asiassa XForms-lomakkeiden tulevaisuus on yhä epäselvä, joten 

XForms-vaihtoehto päätettiin hylätä. Silverlight:n suurin ongelma on puute mobiilipuolen 

tuelle, minkä vuoksi se hylättiin. Adobe Flash ei puolestaan sisällä tukea asynkronisille 

kutsuille. AJAX:n avulla se voitaisiin saavuttaa, mutta koska meillä ei ole tarvetta multi-

median esittämiselle, niin Flash ei tarjoa meille mitään lisäarvoa pelkkään AJAX:iin näh-

den. 

 

Koska AJAX ei itsessään ole muuta kuin tapa päivittää sivua asynkronisesti, niin meiltä 

uupuu yhä monipuoliset käyttöliittymäkontrollit. ASP.NET 3.5 -kehys sisältää melko mo-

nipuolisia käyttöliittymäkontrolleja, mutta ne eivät täytä kaikilta osin tavoitteitamme. Tau-

lukkoon 5 on kerätty listaa toivotuista käyttöliittymäkontrollien ominaisuuksista ja siitä 

miten hyvin ASP.NET 3.5 -kehyksen käyttöliittymäkontrollit täyttävät nämä toiveet. 

 

Puuttuvien käyttöliittymäkontrollien sekä niiden toiminnallisuuden toteuttaminen on mah-

dollista yhdistämällä JavaScript-ohjelmointikoodia sekä CSS-tyylimäärityksiä. Tämän työn 

puitteissa ei kuitenkaan haluta ryhtyä toteuttamaan puuttuvia käyttöliittymäkontrolleja itse, 

vaan käyttöön otetaan jokin valmis paketti, josta löytyy kaikki tarvittava. Käyttöliittymä-

kontrollipakettivertailuun otettiin avoimen lähdekoodin ASP.NET Ajax Control Toolkit 

versio 3.0.20820 sekä maksulliset Telerik:n RadControls for ASP.NET AJAX versio 

2009.1.311  ja Component1:n Studio for ASP.NET versio 2008 v3 parhaiten myyvien 

ASP.NET AJAX -käyttöliittymäkontrollipakettien joukosta. [37, 38] Seuraavaksi otetaan 

nämä kolme pakettia tarkempaan vertailuun. Vertailun tulokset on kerätty taulukkoon 6, 

jossa tummennettu ”Kyllä” tarkoittaa, että ominaisuus löytyy paketista ja normaali ”Kyllä” 

sitä, että ominaisuus löytyy jo ASP.NET 3.5 -kehyksestä. 
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Taulukko 5. ASP.NET 3.5 -kehyksen käyttöliittymäkontrollit. 

 

ASP.NET AJAX 

Tekstikenttä Kyllä 

Sisällön asemointi Kyllä 

Numerosisällön muotoilu (näkyvien nume-

roiden määrä, desimaalien määrä jne.) Kyllä 

Kalenteri Kyllä 

Toimii ilman palvelinkutsua Ei 

Kalenterin kohdistus tekstikentän päivä-

määrään Kyllä 

Monen päivän valinta -mahdollisuus Ei 

Valintalaatikko (checkbox) Kyllä 

Valintalaatikkolista Kyllä 

Alasvetovalikko Kyllä 

Sisällön täyttäminen vasta klikattaessa Ei 

Sisällön suodatus hakusanalla selaimessa Ei 

Sisällön haku palvelimelta hakusanalla Ei 

Taulukkonäkymä-mahdollisuus Ei 

Nappi Kyllä 

Kuvallinen vaihtoehto Kyllä 

Valikko (menu) Ei 

Taulukko (grid) Kyllä 

Voi sisältää muita käyttöliittymäkontrolleja Kyllä 

Sivutus Kyllä 

Sisällön Exceliin vienti Ei 

Kaikkien rivien editointi yhtä aikaa Kyllä 

Erilainen näkymä editoitavalle riville Kyllä 

Rivi kerrallaan editointi Kyllä 

Rivien valinta hyväksymistä varten Kyllä 

Katseltava-vaihtoehto Kyllä 

Ryhmittely (grouping) Ei 

Järjestely (sorting) Kyllä 

Välilehdet Ei 

Sisällön lataaminen klikatessa Ei 

Radio-napit Kyllä 
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Taulukko 6. Käyttöliittymäkontrollipakettien vertailu. 

 

ASP.NET 

Ajax Control 

Toolkit 

RadControls 

for ASP.NET 

AJAX 

Studio 

for 

ASP.NET 

Tekstikenttä Kyllä Kyllä Kyllä 

Sisällön asemointi Kyllä Kyllä Kyllä 

Numerosisällön muotoilu (näkyvien nume-

roiden ja desimaalien määrä jne.) Kyllä Kyllä Kyllä 

Kalenteri Kyllä Kyllä Kyllä 

Toimii ilman palvelinkutsua Kyllä Kyllä Kyllä 

Kalenterin kohdistus tekstikentän päivä-

määrään Kyllä Kyllä Kyllä 

Monen päivän valinta -mahdollisuus Ei Kyllä Kyllä 

Valintalaatikko (checkbox) Kyllä Kyllä Kyllä 

Valintalaatikkolista Kyllä Kyllä Kyllä 

Alasvetovalikko Kyllä Kyllä Kyllä 

Sisällön täyttäminen vasta klikattaessa Ei Kyllä Ei 

Sisällön suodatus hakusanalla selaimessa Kyllä Kyllä Ei 

Sisällön haku palvelimelta hakusanalla Ei Kyllä Ei 

Taulukkonäkymä-mahdollisuus Ei Kyllä Ei 

Nappi Kyllä Kyllä Kyllä 

Kuvallinen vaihtoehto Kyllä Kyllä Kyllä 

Valikko (menu) Kyllä Kyllä Kyllä 

Taulukko (grid) Kyllä Kyllä Kyllä 

Voi sisältää muita käyttöliittymäkontrolleja Kyllä Kyllä Kyllä 

Sivutus Kyllä Kyllä Kyllä 

Sisällön Exceliin vienti Ei Kyllä Kyllä 

Kaikkien rivien editointi yhtä aikaa Kyllä Kyllä Kyllä 

Erilainen näkymä editoitavalle riville Kyllä Kyllä Kyllä 

Rivi kerrallaan editointi Kyllä Kyllä Kyllä 

Rivien valinta hyväksymistä varten Kyllä Kyllä Kyllä 

Katseltava-vaihtoehto Kyllä Kyllä Kyllä 

Ryhmittely (grouping) Ei Kyllä Kyllä 

Järjestely (sorting) Kyllä Kyllä Kyllä 

Välilehdet Kyllä Kyllä Kyllä 

Sisällön lataaminen klikatessa Ei Kyllä Ei 

Radio-napit Kyllä Kyllä Kyllä 

 

Tehdyn käyttöliittymäkontrollipakettivertailun mukaan Telerik:n tuote on selkeästi koko-

naisvaltaisin paketti. Korostettujen ominaisuuksien lisäksi se sisältää monia muitakin tule-

vaisuudessa todennäköisesti käyttöön otettavia ominaisuuksia, erinomaisen dokumentaati-

on kaikista sen käyttöliittymäkontrolleista ja niiden ominaisuuksista sekä teknisen tuen 
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jopa testipaketille. Tiedonsiirrossa Telerik käyttää JSON-rakennetta ja lisäksi siihen on 

integroitu JavaScript-kirjasto JQuery. [39] 

 

Vaikka meillä on nyt käytössä kaikki käyttöliittymäkontrollit, joita tarvitsemme, niin on 

joitain asioita, joita tarvitsemme yhä käyttöliittymäkerrokseemme. Näitä ovat esimerkiksi 

erilaiset varmuuskyselyt tallentamattomien tietojen tallentamiseen liittyen sekä sivun ulko-

asun muotoilu. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi meidän tulee käyttää JavaScript-

koodia sekä CSS-tyylimäärityksiä, mutta vain sen verran vähän, että tarvetta valmiille 

koodikirjastoille ei ole. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi JavaScript ja CSS. 

 

4.2.1 JavaScript 

 

JavaScript – viralliselta nimeltään ECMAScript - on web-sivuilla käytettävä skriptikieli, 

joka tuo miljoonilla sivustoilla selaimeen lisätoiminnallisuutta, lomakkeiden oikeellisuu-

den tarkistamisen, selaimen tunnistamisen ja niin edelleen. JavaScript upotetaan joko suo-

raan sivulle tai se tallennetaan erilliseen tiedostoon, johon sivulle lisätään viittaus. [40] 

 

JavaScriptiä tukee lähes poikkeuksetta kaikki tietokoneselaimet ja lisäksi monet mobii-

liselaimet tukevat ainakin jotain JavaScript-versiota. Suurin ongelma JavaScriptin kanssa 

onkin se, että käyttäjä voi kytkeä sen pois päältä selaimestaan. Tällöin esimerkiksi lomak-

keen tiedot voivat jäädä tarkastamatta ja palvelimelle voi lähteä odottamattomassa muo-

dossa olevaa tietoa tai jopa tietoturvan kannalta vaarallista skriptikoodia. Meidän tapauk-

sessamme sovellusta käyttävät vain asiakasyritykset, joten toimitusehtoihin voidaan kirjata 

tarve JavaScript-tuelle, jolloin vastuu JavaScriptin käyttämisestä sivujen oikean toiminnan 

takaamiseksi siirtyy asiakasyritykselle. Tietoturvapuoli täytyy kuitenkin yhä huolehtia pal-

velimella mahdollisten skriptikoodien osalta. JavaScriptin kehitystyö alkoi vuonna 1996 ja 

se jatkuu yhä. [40] 

 

4.2.2 CSS 

 

CSS-tyylimäärityksillä kerrotaan selaimelle miten HTML-elementit tulee näyttää. CSS-

tyylimääritykset voidaan tehdä kontrollien määrityksien yhteydessä, sivun otsikkotiedoissa 
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tai erillisessä tyylitiedostossa. Erillinen tyylitiedosto on helpoin tapa määritellä yhtenäinen 

tyyli ja asemointi eri sivujen kesken. Lisäksi siten tyylimääritykset saadaan pois HTML-

dokumentista omaksi kokonaisuudekseen. Erilliset CSS-tyylitiedostot otettiin käyttöön 

HTML 4.0 -versiossa. CSS:ää tukevat kaikki tietokoneiden Internet-selaimet ja mobii-

liselaimetkin tukevat lähes poikkeuksetta ainakin jotain CSS-versiota. [41] 
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5 JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 

 

Uusi järjestelmä päätettiin rakentaa käyttäen kolmikerrosarkkitehtuuria, jonka muodostavat 

käyttöliittymäkerros, bisneslogiikkakerros sekä tietokantakerros. Arkkitehtuuri on kuvattu 

kuvassa 4. Käyttöliittymäkerroksen tehtävänä on luoda sivu käyttäjältä sekä bisneslogiikal-

ta saatujen tietojen perusteella. Käyttöliittymäkerrokseen kuuluu myös itse sivu ja sen teh-

tävänä on napata käyttäjältä tulevat syötteet ja ohjata ne bisneslogiikalle käsiteltäväksi. 

Bisneslogiikkakerroksen tehtävä on kertoa käyttöliittymäkerrokselle, mitä sen tulee käyttä-

jälle näyttää ja toisaalta kertoa tietokantakerrokselle, mitä tietoja tulee tallentaa tai mitä 

tietoja sen tulee antaa. Tietokantakerroksen tehtävänä on hallinnoida tietoja ja käytännössä 

tämä kerros tarjoaa rajapinnan tietokannan tietoihin. Valittu arkkitehtuuri on varsin yleises-

ti käytetty, koska se mahdollistaa eri kerrosten uudelleenkäytettävyyden: mikä tahansa 

kerros voidaan korvata toisella vastaavan toiminnallisuuden omaavalla osalla ilman, että 

muihin kerroksiin tarvitsee ollenkaan koskea. [42] 

 

 

Kuva 4. Järjestelmän rakenne. [42] 

 

Uudessa järjestelmässä käytetään hyväksi jo olemassa olevia bisneslogiikkakerroksen osia 

ja tietokantaa. Bisneslogiikkakerrosta ei kuitenkaan suoraan sellaisenaan voida käyttää 

uudelleen, sillä vanhassa järjestelmässä se oli kiinteästi kiinni käyttöliittymäkerroksessa. 

Myös tietokantakerrokseen tulee muutoksia, sillä vanhaa tietokantaa tullaan käyttämään 
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uuden rajapinnan avulla. Työn loppuosassa keskitytään lähinnä käyttöliittymäkerrokseen, 

eli käyttöliittymien kuvaustiedostojen rakenteeseen sekä niistä rakennettavien käyttöliitty-

mien rakenteeseen ja toimintaan.  

 

5.1  Sivun luominen 

 

Uuden sivun luominen alkaa luonnollisesti selaimelta tulevasta sivupyynnöstä. Sivupyyntö 

sisältää pääsivua lukuun ottamatta aina parametrina halutun sivun nimen ja toisinaan myös 

indeksiarvon, joka kertoo, millä tiedoilla kyseinen sivu halutaan täyttää: esimerkiksi tietyn 

tavaran tiedot. 

 

Sivupyynnön saatuaan käyttöliittymäkerros tarkistaa, että sivua pyytänyt käyttäjä on kir-

jautuneena sovellukseen ja että hänellä on oikeus nähdä kyseinen sivu. Mikäli käyttäjä ei 

ole kirjautuneena, niin hänet ohjataan kirjautumissivulle. Mikäli käyttäjä on kirjautuneena, 

niin käyttöliittymäkerroksen osa palvelimella pyytää bisneslogiikalta kyseisen sivun ra-

kennetiedot sekä sivulle täytettävät tiedot. 

 

Bisneslogiikkakerros saatuaan sivupyynnön etsii pyydetyn sivun mukaiset xml-

kuvaustiedostot ja lukee niiden sisällöt muistiin, jos niitä ei ole vielä luettu. Tämän jälkeen 

kuvaustiedostojen mukaisesti luodaan käyttöliittymää kuvaavat oliot: kontrolli- (field), 

ryhmä- (group), välilehti- (tab) ja funktio-oliot (function). Nämä oliot kasataan DBOF -

olion (Database Objects and Functions) sisälle ja samoin sinne haetaan tietokannasta data-

taulu, jossa on sisältö näkymän kontrolleille. Mikäli näkymällä on kontrollina taulukko tai 

taulukkomuotoinen alasvetovalikko, niin myös niille voi olla määriteltynä niiden sisällön 

ja rakenteen kuvaavat xml-kuvaustiedostot. Taulukoiden ja taulukkomuotoisten alasveto-

valikoiden kuvaustiedostojen syntaksi on muutoin samanlainen kuin sivun näkymäoliolla, 

mutta niissä ei tarvita määrityksiä ryhmät- ja välilehdet-olioille. Lisäksi wizard-toimintoa 

varten on määriteltävä aukeavan sivun rakenne omalla kuvaustiedostolla, jossa kontrollit, 

ryhmät, välilehdet ja funktiot määritellään aivan normaalisti muutoin, mutta kontrollit ja 

ryhmät tulee sijoittaa aina välilehtien sisälle. Välilehdet muodostavat tällöin wizard-

toiminnon näkymän ja ne ohjaavat käyttäjää täyttämään kentät tietyssä järjestyksessä. Wi-

zard-toiminnolla voidaan esimerkiksi lisätä uusi rivi taulukkoon, joten taulukon lisäysfunk-
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tion yhteydessä on tällöin määriteltävä kuvaustiedosto, jota halutaan sen kanssa käyttää. 

Taulukon rivin muokkaaminen voi tapahtua suoraan rivillä tai vaihtoehtoisesti rivin yhtey-

teen avataan muokkauslomake, jolloin taulukko-kuvaustiedostoon tulee määritellä muok-

kauskontrolli-olioita, jotka kuvaavat lomakkeen rakenteen. Kun sivulle kuuluvat DBOF-

oliot on luotu, kerätään ne kaikki yhteen ylemmän tason AMO-olioon (Almighty Object), 

joka toimii tiedonvälitysoliona käyttöliittymäkerroksen ja bisneskerroksen välillä. AMO-

olio välitetään tämän jälkeen käyttöliittymäkerrokselle. 

 

Käyttöliittymäkerros rakentaa sivun saatujen DBOF-olioiden pohjalta, eli luomalla kont-

rollit, kontrolleille ryhmät ja tarvittaessa sivun alareunaan välilehtiä, joiden sisälle voidaan 

sijoittaa osa näistä ryhmistä ja kontrolleista. Funktiot tarkoittavat sivun pää-DBOF:n tapa-

uksessa erillistä sivulle luotavaa valikkoa, josta eri funktioita voidaan käynnistää. Taulu-

kon tapauksessa funktiot ovat taulukon sisällä erilaisina nappeina, joista funktiot käynnis-

tetään. Jokainen käyttäjän käynnistämä funktio herättää jonkin palvelimella määritellyn 

tapahtumankäsittelijän, joka joko paikallisesti toteuttaa toivotun toiminnon tai vaihtoehtoi-

sesti pyytää bisneslogiikkakerrosta toteuttamaan sen. Kuvassa 5 on esitetty sivunpyyntö-

prosessi kokonaisuudessaan sekvenssikaaviona. 

 

5.1.1 Kuvaustiedostot 

 

Kuvaustiedostot ovat XML-muotoisia määrittelydokumentteja, jotka voivat sisältää ele-

menttejä kontrolli (field), ryhmä (group), välilehti (tab), linkki (link), funktio (function), 

parametri (parameter) sekä indeksi (index). Seuraavaksi esitellään näiden kaikkien rooli 

käyttöliittymän rakentamisessa ja hallinnassa.  

 

5.1.1.1 Kontrolli 

 

Kontrolli-kentät kuvaavat sivulle tulevia käyttöliittymäkontrolleja. Kontrolli-kenttien attri-

buuteilla säädetään helposti monia kontrollien ominaisuuksia. Jokaisella attribuutilla on 

olemassa oletusarvot riippuen kontrollille valitusta valmiista mallista, joten attribuutteja 

tarvitsee käyttää kontrollin määrityksessä vain siltä osin kuin oletusarvot eivät käyttöliit-
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tymäsuunnittelijaa miellytä. Lisäksi oletusarvomalleja on mahdollista tehdä tarvittaessa 

helposti lisää. Seuraavat attribuutit ovat käytössä kontrollimäärityksessä: 

 

 

Kuva 5. Sekvenssikaavio sivunpyyntöprosessista. 

 

- Tunniste (id). Nimi, jolla kontrollit sivulla erotetaan toisistaan, joten sivulla ei saa 

olla samaa tunnistetta usealla eri kontrollilla ja tunnisteen tulee olla yksiosainen. 

- Kehoteavain (promptkey). Kontrollin yhteyteen tulevan nimiön tekstiä haetaan 

erillisestä kehotetiedostosta tällä avaimella. Jos avaimelle ei löydy vastinetta, niin 

itse kehoteavain toimii varsinaisena kehotteena. Kehoteavaimen tulee olla yksi-

osainen. 

- Tyyppitunniste (typeid). Kontrolleille on olemassa valmiiksi määriteltyjä oletusar-

vomalleja ja näihin viitataan tyyppitunnisteella, joka toimii avaimena erillisen 

tyyppitiedoston tyypeille. Tyyppien oletusarvoja voidaan kuitenkin uudelleen mää-
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ritellä jokaisen näkymän kuvaustiedostossa tarpeiden mukaan. Tyyppitunniste on 

yksiosainen ja sen tulee viitata johonkin valmiiksi määriteltyyn oletusarvojouk-

koon. 

- Ryhmätunniste (groupid). Tämä viittaa johonkin kuvaustiedostolla määriteltyyn 

ryhmään, mikä tarkoittaa sitä, että kyseinen kontrolli tulee tuon ryhmän sisälle. Mi-

käli yhtään ryhmää ei ole määritelty, luodaan käyttöliittymään oletusryhmä, jonka 

tunnisteeksi tulee ”1”, joten tällöin kontrollin ryhmätunnisteen tulee olla myös ”1”, 

jotta se tulisi oletusryhmän sisään ja täten sivulle.  

- X ja Y (x ja y). Näillä arvoilla määritetään kontrollin solukoordinaatit näkymättö-

mässä ja dynaamisesti luotavassa taulukossa ryhmän sisällä. Jos useammalle kont-

rollille on määritetty sijainniksi sama solu, niin tällöin soluun ylemmäksi tulee en-

sin kuvaustiedostossa määritetty kontrolli. Mikäli jompikumpi attribuutti saa kui-

tenkin arvonsa eteen liitteen ”a”, niin se tarkoittaa, että arvoa käsitellään absoluutti-

sena ryhmän sisällä, jolloin kontrolli voi leijua missä vain, eikä se ole sidottu tietyn 

solun sisään. 

- Leveys ja korkeus (height ja width). Leveys- ja korkeus-attribuutit määrittelevät 

kontrollin mitat pikseleinä. Taulukon tapauksessa leveyden tai korkeuden määrit-

täminen ”0”:ksi tarkoittaa taulukon koon määrittymistä selaimen reunojen mittojen 

mukaisesti. 

- Nimiön leveys (labelwidth). Nimiön leveyden säätämiselle voi tulla tarvetta, kun 

halutaan tasata useita päällekkäin olevia nimiö-kontrolli -pareja siististi samanpitui-

siksi. Leveys määritetään pikseleinä. 

- Nimiön sijainti (labelpos). Vaihtoehtoina nimiön sijainnille ovat kontrollin yläpuo-

lella vasemmalle keskitetty (TopLeft), kontrollin yläpuolella oikealle keskitetty 

(TopRight), kontrollin vasemmalla puolella vasemmalle keskitetty (LeftLeft), kont-

rollin vasemmalla puolella oikealle keskitetty (LeftRight) sekä kontrollin oikealla 

puolella vasemmalle keskitetty (RightLeft) nimiö. 

- Tietokenttä (datafield). Tämä attribuutti kertoo sarakkeen nimen, joka tämän nä-

kymän tietotaulusta yhdistetään kyseiseen kontrolliin. Mikäli mitään nimeä ei ole 

ilmoitettu, niin kyseinen kenttä ei saa arvoaan tietokannasta. 

- Kontrollin tyyppi (controltype). Kontrollin tyyppi voi olla esimerkiksi tekstilaatik-

ko (textbox) tai alasvetovalikko (combobox). 
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- Tekstin muotoilu (format). Toisinaan kontrollin sisältöä halutaan näyttää tietyssä 

muodossa ja sitä varten on tämä attribuutti. Numeerisen tekstilaatikon sisällön 

muotoa halutaan muotoilla muun muassa näytettävien numeroiden määrän osalta 

(esim. ”##00.00”, jossa ”#” kertoo että kyseinen numero näytetään vain tarvittaessa 

ja ”0”, että numero näytetään aina) ja lisäksi päivämäärätekstilaatikon osalta halu-

taan kertoa päivämäärän muotoilu (esim. ”d”, joka tarkoittaa päivämäärän muotoi-

lua lyhyeen aikamuotoon). 

- Muokattava (editable). Muokattava-attribuutti kertoo sen, että voiko käyttäjä muut-

taa kontrollin arvoa. Esimerkiksi käyttäjä ei saa muokata tietoalkion luontipäivä-

määriä, mutta saa kyllä nähdä ne. 

- Piilotettu (hidden). Tällä attribuutilla on mahdollista piilottaa sivulla oleva kontrol-

li. Toisinaan esimerkiksi jokin tunnistetieto on tarkoitettu sovelluksen sisäiseen 

käyttöön ja sen halutaan vain löytyvän sivulta, mutta se ei saa turhaan näkyä käyttä-

jälle. 

- Tekstin tasaus (textalign). Tekstin tasaus -attribuutti auttaa tekstikentissä tasaa-

maan tekstikentän arvon joko kontrollin vasempaan tai oikeaan reunaan. Useimmi-

ten numerot tasataan oikealle ja muut vasemmalle. 

- Tiedon pituus (datalength). Tiedon pituus kertoo kontrollin arvolla maksimipituu-

den, joka lasketaan merkkien määrästä. 

- CSS-luokka (css). CSS-luokka kertoo kontrolliin liitättävän tyylimäärityksen ni-

men. Tämä asetetaan kontrollin CSS-tyyliluokaksi ja sen määritykset löytyvät eril-

lisestä CSS-tiedostosta. CSS-tyyliluokkaa voidaan muuttaa, kun esimerkiksi halu-

taan kontrollin muuttuvan punaiseksi, kun sille on annettu arvo, joka ei bisneslogii-

kan mukaan ole kelvollinen. 

- Heräte (lookup). Mikäli kontrollille laitetaan päälle heräte, tarkoittaa se sitä, että 

mikäli kontrollin arvoa muutetaan, niin palvelin saa siitä tapahtuman. Tuo tapahtu-

ma käsitellään tarvittaessa bisneslogiikkakerroksen avulla ja sivua mahdollisesti 

päivitetään sen jälkeen. Nappien kohdalla herätteen aiheuttaa sen painaminen. Tau-

lukoilla heräte ei vaikuta mitään, mutta sen sisällä olevilla kontrolleilla se toimii ai-

van normaalisti. Heräte saa arvokseen toden (true) tai epätoden (false). 
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- Kohdekentät (destfields). Kohdekentät tarkoittaa pilkulla eroteltua kontrollien tun-

nistelistaa, jonka mukaisesti kenttiä päivitetään sivulla AJAX:lla mahdollisen herät-

teen jälkeen. Jos tunnisteita ei ole määritetty, niin koko sivu päivitetään uudestaan. 

- Sivukoko (pagesize). Tätä attribuuttia käytetään taulukoiden ja alasvetovalikoiden 

yhteydessä. Sivukoko tarkoittaa taulukossa kerralla näkyvien rivien määrää ja alas-

vetovalikoiden osalta se kertoo kerralla siihen ladattavien valintavaihtoehtojen 

määrää: Kun sivukoko on suurempi kuin 0, niin se kertoo kuinka monta valinta-

vaihtoehtoa kontrolliin ladataan aina kun se pyytää niitä lisää. Mikäli sivukoko on 

0, niin kaikki vaihtoehdot ladataan heti sivulle ja lisäksi alasvetovalikkoon liitetään 

selaimessa toimiva valintavaihtoehtosuodatin. Mikäli sivukokoa ei ole määritelty 

ollenkaan, niin tällöin kaikki valintavaihtoehdot ladataan heti sivulle, mutta se-

laimessa toimivaa suodatinta ei lisätä. 

- Rivinvalinta (rowselect). Rivinvalinta-attribuutti on merkityksellinen vain taulukon 

tapauksessa, jolloin se kertoo, että onko käyttäjän mahdollista valita taulukon rivejä 

esimerkiksi rivien poistamista varten. 

- Ryhmittely (grouping). Ryhmittelyä käytetään vain taulukoiden yhteydessä ja se 

yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi ryhmitellä taulukon rivejä eri sarak-

keiden mukaan. Ryhmiä on mahdollista aukaista ja sulkea rivien läpikäymisen hel-

pottamiseksi. 

- Oikeustunniste (rightid). Oikeustunnisteella määritetään kontrollille oikeusryhmä, 

johon se kuuluu. Tämän jälkeen eri käyttäjäryhmien osalta voidaan säätää oikeus 

nähdä ja muokata eri oikeusluokkien kontrolleja. Mikäli käyttäjällä on oikeus käyt-

tää kontrollia, niin se näkyy käyttöliittymässä aktiivisena.  

- Tallentava (updating). Tämä attribuutti kertoo, että aiheuttaako kontrollin lau-

kaisema tapahtuma sivun tietojen automaattisen tallennuksen bisneslogiikkakerrok-

sessa. 

- Boolean-arvo (bool). Boolean-arvo saa nimensä mukaisesti arvokseen joko tosi tai 

epätosi. Tämä yleinen muuttuja on olemassa, koska eri kontrollit tarvitsevat omia 

erityisiä määrityksiään, joten yhden tällaisen yleisen attribuutin avulla voidaan 

määrittää useita säätöjä. Esimerkiksi taulukon tapauksessa tällä määritellään, ovat-

ko rivit editointitilassa heti ladattaessa sivu ensimmäisen kerran ja päivämäärävalit-
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simen tapauksessa sitä, että tuleeko sen yhteyteen graafinen kalenteri, josta päivä-

määrä voidaan valita. 

 

Kuvassa 6 on esitelty koodi, joka luo tekstilaatikkokäyttöliittymäkontrollin, kuvaustiedos-

ton kontrolli-kuvauksen avulla. Tekstilaatikolle asetetaan id, koko, editoitavuus ja näky-

vyys, tyylimääritykset, ohje, tieto kontrollin tietojen olemisesta kannassa tietojen muuttu-

misen seuraamisen määrittämiseksi, sekä mahdollisesti tapahtumakäsittelijä arvon muut-

tumistapahtumaa varten. 

 

5.1.1.2 Linkki 

 

Kontrollimääritystä voidaan jatkaa linkin avulla, joka mahdollistaa kontrolliin liittyvien 

bisneslogiikkakerrokselle tärkeiden tietojen määrittämisen erillään varsinaisista kontrollin 

ulkoasu- ja toimintoattribuuteista. Mikään ei kuitenkaan estä sitä, että näitä linkissä yleensä 

määritettäviä attribuutteja määritettäisiin suoraan kontrollin yhteydessä. Linkissä voidaan 

määrittää periaatteessa mitä kontrollin attribuutteja tahansa, mutta yleisimpiä ovat seuraa-

vat: 

 

- Tunniste (id). Tunnisteen avulla linkki kytketään haluttuun kontrollikenttään. Tun-

nisteen tulee olla täsmälleen sama kuin vastaavaan kontrollikentän tunniste. 

- Tietotunniste (dataid). Tämä tieto kertoo bisneslogiikalle sen, mistä tietokantatau-

lusta tiedot kontrolliin haetaan, kun kyseessä on taulukko tai alasvetovalikko. 

- KomentoX (commandX). Komento, jolla tiedot halutusta tietokannasta kontrolliin 

haetaan, voidaan jakaa linkin sisällä moneen komentoon. Ne erotetaan toisistaan 

numerolla komento-attribuutin yhteydessä, esimerkiksi command1, command2 jne. 

Bisneslogiikka koostaa näistä yhden yhtenäisen komennon. 

- Kuvaustiedoston nimi (descname). Kuvaustiedoston nimen perusteella taulukon ja 

alasvetovalikon yhteydessä voidaan määrittää minkä nimisestä kuvaustiedostosta 

löytyy kontrollin rakenteen lisämääritykset. 
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       public RadTextBox createTextBox(Fld fld) 

       { 

          RadTextBox textBox = new RadTextBox(); 

 

          textBox.ID = fld.UIId; 

          if (fld.DataLength > 0) textBox.MaxLength = fld.DataLength; 

          textBox.Width = fld.Width; 

          textBox.Height = fld.Height; 

          textBox.Visible = !fld.Hidden; 

          textBox.ReadOnly = !fld.Editable; 

          textBox.CssClass = fld.CSS;           

          if (fld.LabelPosition.StartsWith("TOP")) 

          { 

             textBox.Style.Add("clear", "both !important"); 

             textBox.Style.Add("display", "block !important"); 

          } 

          if (!fld.Tooltip.Equals("")) 

          { 

             textBox.ToolTip = fld.Tooltip; 

          } 

 

          string flagValue = ""; 

          if (!fld.DataField.Equals("")) 

          { 

             if (textBox.Attributes["f"] != null) 

             { 

                flagValue = textBox.Attributes["f"]; 

                textBox.Attributes.Remove("f"); 

             } 

             textBox.Attributes.Add("f", flagValue + "d"); 

          } 

 

          if (fld.LookUp) 

          { 

             textBox.AutoPostBack = true; 

             textBox.TextChanged += new EventHandler(events.textBox_TextChanged);  

          } 

 

          return textBox; 

      } 

Kuva 6. C#-koodi, jolla luodaan käyttöliittymän tekstilaatikko kuvaustiedoston kontrolli- 

                 kuvauksen avulla. 

 

 

- Arvokenttä (valuefield). Alasvetovalikon sisältö voidaan ladata tietokannan sijaan 

myös näkymän kuvaustiedoston sisältä tai erillisestä parametritiedostosta. Tällöin 

arvokenttä kertoo minkä nimisestä alasvetovalikkoon sidotun datataulun sarakkees-
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ta löytyy alasvetovalikko-kontrollille tuleva arvo, kun käyttäjä valitsee jonkin au-

keavan listan vaihtoehdoista. 

- Listakentät (listfields). Listakentät-attribuutti sisältää luettelon alasvetovalikkoon 

sidotun datataulun sarakkeista, jotka tulevat näkymään alasvetovalikon listassa. 

- Lähdekentät ja kohdekentät (sourcefields ja destfields). Toisinaan kontrollin ar-

von muuttaminen saattaa vaikuttaa toisten kontrollien arvoihin ja tällöin lähdeken-

tät kertovat, että mistä kontrollin sisäisistä kentistä alasvetovalikon tai taulukon ta-

pauksessa otetaan arvot ja kohdekentät kertovat sen, mihin näkymän kenttiin arvot 

sijoitetaan. 

 

5.1.1.3 Ryhmä 

 

Ryhmien tarkoitus on koota yhteen kontrolleja, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuu-

den. Ryhmiä siis käytetään lähinnä avustamaan käyttäjää kokonaisuuksien hahmottamises-

sa. Ryhmät voivat olla joko pääsivulla tai sivun alareunassa olevien välilehtien sisällä. Seu-

raavat attribuutit täytyy määrittää jokaiselle ryhmälle: 

 

- Tunniste (id). Tunnisteen avulla sivulla olevat ryhmät erotetaan toisistaan. Mikäli 

ryhmiä ei ole päänäkymälle määritelty, niin oletusryhmä luodaan automaattisesti 

pääsivulle ja sen tunniste on ”1”. 

- Kehoteavain (promptkey). Ryhmän yhteyteen tulevan nimiön tekstiä haetaan erilli-

sestä kehotetiedostosta tällä avaimella. Jos avaimelle ei löydy vastinetta, niin itse 

kehoteavain toimii varsinaisena kehotteena. Kehoteavaimen tulee olla yksiosainen. 

- X ja Y (x ja y). Näillä arvoilla määritetään ryhmän solukoordinaatit näkymättömäs-

sä ja dynaamisesti luotavassa taulukossa sivun sisällä. Mikäli jompikumpi attribuut-

ti saa kuitenkin arvonsa eteen liitteen ”a”, niin se tarkoittaa, että arvoa käsitellään 

absoluuttisena sivun sisällä, jolloin ryhmä voi leijua missä vain, eikä se ole sidottu 

tietyn solun sisään. 

- Leveys ja korkeus (height ja width). Leveys- ja korkeus-attribuuteilla voidaan mää-

rittää ryhmän leveys ja korkeus mikäli automaattiseen ryhmän koon määritykseen 

ei olla tyytyväisiä. Mitat ilmoitetaan pikseleinä. 
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- Välilehtitunniste (tabid). Välilehtitunnisteen avulla ryhmä osataan sijoittaa oikean 

välilehden sisälle. Mikäli välilehtitunnistetta vastaavaa välilehteä ei löydy, niin 

ryhmä sijoitetaan pääsivulle. 

 

5.1.1.4 Välilehti 

 

Välilehdet tulevat aina sivun alareunaan, mikäli niitä on määritetty. Välilehden sisään tulee 

ensin sijoittaa ryhmiä, joiden sisään asetetaan varsinaiset kontrollit. Välilehdet tulevat si-

vulle samassa järjestyksessä kuin ne on määritetty kuvaustiedostossa. Välilehteä klikattaes-

sa ladataan palvelimelta kyseisen välilehden sisältö ja muiden välilehtien sisältöä ei tällöin 

ladata ollenkaan. Välilehdillä ovat seuraavat attribuutit käytössä: 

 

- Tunniste (id). Tunnisteen avulla sivulla olevat välilehdet erotetaan toisistaan. 

- Kehoteavain (promptkey). Välilehden nimi haetaan erillisestä kehotetiedostosta täl-

lä avaimella. Jos avaimelle ei löydy vastinetta, niin itse kehoteavain toimii välileh-

den nimenä. Kehoteavaimen tulee olla yksiosainen. 

 

5.1.1.5 Funktio 

 

Funktiot voivat olla pääsivun yläreunassa erillisessä valikossa tai taulukoiden yhteydessä 

nappeina. Funktioiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi tallentaa sivun tiedot tai vaikkapa 

viedä taulukon tiedot Excel-tiedostoon. Seuraavia attribuutteja käytetään funktioiden mää-

rittämiseen: 

 

- Tunniste (id). Tunnisteen avulla sivulla olevat funktiot erotetaan toisistaan. 

- Kontrollitunniste (fieldid). Funktio tulee sen taulukon yhteyteen, joka kontrolli-

tunnisteessa on määritelty, mutta mikäli kontrollitunniste ei vastaa mitään sivun 

taulukkoa, niin funktio tulee sivun yläreunan funktiovalikkoon. 

- Kehoteavain (promptkey). Funktion käynnistävän nappulan tekstiksi tulevaa tekstiä 

haetaan erillisestä kehotetiedostosta tällä avaimella. Jos avaimelle ei löydy vastinet-

ta, niin itse kehoteavain toimii funktion tekstinä. Kehoteavaimen tulee olla yksi-

osainen. 
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- Funktio (function). Funktio on avain, jolla bisneslogiikka tunnistaa funktion, jonka 

käyttäjä haluaa käynnistää. Mikäli funktio jätetään tyhjäksi, se ei yritä käynnistää 

mitään funktiota. 

- Kuva (image). Funktion yhteyteen voidaan määrittää funktiota kuvaava kuva, jonka 

nimi annetaan tällä parametrilla. Kuva haetaan ennalta määritetystä kuvakansiosta. 

- Vanhemman tunniste (parentid). Kun funktio tulee pääsivun funktiovalikkoon, 

niin funktio voidaan sijoittaa ylemmän valikkotason lapseksi tämän attribuutin 

avulla. Mikäli vastaavalla tunnisteella ei kuitenkaan ole valikossa valikkovaihtoeh-

toa, niin funktio tulee päätasolle. 

- Oikeustunniste (rightid). Oikeustunnisteella määritetään funktiolle oikeusryhmä, 

johon se kuuluu. Tämän jälkeen eri käyttäjäryhmien osalta voidaan säätää oikeus 

nähdä ja käyttää eri oikeusluokkien funktioita. Mikäli käyttäjällä on oikeus käyttää 

funktiota, niin se näkyy käyttöliittymässä aktiivisena.  

- Muokattava (editable). Muokattava-attribuutti kertoo sen, että onko funktionappi 

aktiivisena eli käytettävissä.  

- Tallentava (updating). Tämä attribuutti kertoo, että aiheuttaako funktio myös sivun 

tietojen automaattisen tallennuksen bisneslogiikkakerroksessa ennen varsinaisen 

funktion suorittamista. 

- Wizard-kuvaustiedosto (wizarddesc). Tällä attribuutilla voidaan kertoa, mikäli 

funktion yhteydessä halutaan toteuttaa wizard-toiminto ja arvona toimii aukeavan 

wizard-ikkunan kuvaavan kuvaustiedoston nimi. 

- Vaatii valinnan (needselection). Kun funktioon liittyy wizard-toiminto, niin tällä 

attribuutilla määritetään se, että vaatiiko funktio taulukon yhteydessä ensin rivien 

valinnan, jotta funktio voidaan suorittaa. 

 

5.1.1.6 Parametri 

 

Parametrit ovat alasvetovalikkoon sijoitettavia vaihtoehtoja ja ne voidaan määritellä näky-

män kuvaustiedostossa tai erillisessä tiedostossa. Vaihtoehtoisesti parametrit voidaan ha-

kea myös tietokannasta. Alasvetovalikon vaihtoehdot tarvitsevat aina varsinaisen arvon 

sekä sitä kuvaavan kuvaustekstin. Kuten aiemmin jo mainittiin, niin kontrolliin liittyvässä 
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linkissä ilmaistaan se, minkä nimisistä kentistä parametreista löytyy vaihtoehtojen arvot ja 

näytettävät tekstit. 

 

- Kenttätunniste (fieldid). Kenttätunnisteen avulla parametrit kytketään haluttuun 

kontrolliin, jonka tulee olla siis tyypiltään alasvetovalikko. Kenttätunnisteen tulee 

olla täsmälleen sama kuin vastaavaan kontrollin kenttätunniste. 

- Arvo-kenttä (esimerkiksi Value). Jokin parametrien attribuuteista toimii arvo-

kenttänä ja tämän attribuutin nimi riippuu siitä, mikä sille on kentän linkin attribuu-

tissa arvokenttä määritetty. 

- Näytettävä teksti -kenttä (esimerkiksi Description). Jokin parametrien attribuuteis-

ta toimii kuvausteksti-kenttänä ja tämän attribuutin nimi riippuu siitä, mikä sille on 

kentän linkin attribuutissa listakentät määritetty. 

 

5.1.1.7 Indeksi 

 

Indeksit kertovat järjestyksen, jossa näkymän sisältöä voidaan selata. Ensimmäisenä määri-

tettyä indeksiä käytetään oletuksena. Käyttöliittymän ei tarvitse välittää indekseistä, sillä 

bisneslogiikkakerros huolehtii niiden käytöstä. 

 

- Tunniste (id). Tunnisteen avulla sivulla olevat indeksit erotetaan toisistaan. 

- Kenttätunnisteet (fieldids). Kenttätunnisteet-attribuutissa luetellaan pilkulla erotel-

tuna ne kontrollien kenttätunnisteet, jotka muodostavat indeksin. 

- Attribuutit (attributes). Attribuutit-attribuutti antaa mahdollisuuden määrittää in-

deksille lisämäärityksiä, kuten indeksin lajittelujärjestyksen. 

 

5.1.2 Sivun rakenne 

 

Sivut käyttävät Master Page -tekniikkaa, eli jokainen sivu käyttää yhteistä sivurunkoa, jo-

hon kuuluu logo, päävalikko sivulta toiselle navigoimiseen, viesti-ikkuna palautteen anta-

miseksi käyttäjälle sekä sivun otsikko. Yhteiseen sivurunkoon liitetään vielä varsinainen 

kuvaustiedostojen mukainen sisältösivu. Tällä tavoin sivuston ulkoasu on yhtenäinen ja 

kaikille yhtenäiset osat on eroteltu varsinaisesta sivukohtaisesta sisällöstä. [43] 
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Sisältösivu sisältää kontrolleja ja ryhmiä, joihin kontrollit nimiöineen asetellaan. Sivulla 

voi olla myös välilehtiä, jonne voidaan sijoittaa osa kontrolleista ja ryhmistä. Sivun tyyliä 

voidaan muokata CSS-tyylimäärityksillä ja Telerik tarjoaa kontrolleilleen valmiita vaihto-

ehtoisia tyylimäärityksiä.  

 

Ryhmien sijainti suhteessa toisiinsa sekä kontrollien sijainti suhteessa toisiinsa määritel-

lään ajonaikaisesti. Ryhmät sijoitetaan laskennallisesti omaan virtuaaliseen taulukkoonsa ja 

samoin kontrollit jokaisen ryhmän sisällä omaansa. Taulukoiden solujen määrä määräytyy 

sen mukaan miten ryhmien ja kontrollien sijainnit on kuvaustiedostossa määritelty. Esi-

merkiksi soluja on x-suunnassa 5, jos suurin määritetty x-koordinaatti on 5, eli x=”5”. 

Myös solujen mitat määräytyvät kontrollien ja niiden nimiöiden mittojen mukaan, siten 

että rivin korkein solu määrittää korkeuden muillakin rivin soluille ja samoin sarakkeen 

levein solu määrittää leveyden muille sarakkeen soluille. Tämän sijoittelutavan voi ohittaa 

määrittelemällä kontrollille tai ryhmälle absoluuttisen sijainnin suhteellisen sijainnin sijaan 

aloittamalla koordinaattimäärityksen kirjaimella ”a”. Esimerkiksi x-koordinaatti määrite-

tään kuvaustiedostossa 100 pikselin kohdalle vasemmalta lukien kirjoittamalla x=”a100”. 

 

5.1.3 Sivun tapahtumat 

 

Käyttöliittymä laukaisee kahdenlaisia tapahtumia palvelimelle: napilla laukaistavat funkti-

ot sekä kontrollien tieto muutettu -tapahtumat silloin, kun kontrollin arvoa on muutettu ja 

kontrolli menettää fokuksen. Palvelimella käyttöliittymäkerros nappaa kiinni tapahtumat, 

tekee tarvittavat esitoimet – kuten sivun tietojen päivityksen palvelimelle – ja välittää funk-

tiokutsun eteenpäin bisneslogiikkakerrokselle. Bisneslogiikkakerroksella ei aina ole tarvet-

ta reagoida funktioon, sillä toisinaan käyttöliittymäkerros huolehtii jo funktion käsittelemi-

sestä. Käyttöliittymäkerros huolehtii funktioista, jotka muuttavat vain tietojen esitystapaa, 

kuten taulukon tietojen uudelleen järjesteleminen jonkin sarakkeen mukaan. Käytännössä 

funktio voi muuttaa käyttöliittymäkontrolleja ja niiden arvoja rajattomasti, esimerkkinä 

mainittakoon uusien tietorivien haku taulukkoon ja toisen kontrollin piilotus. 
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Tieto muutettu -tapahtuma voi siis herättää palvelimen tapahtumakäsittelijän, mutta tämä 

tapahtuu vain, jos kontrollille on kuvaustiedostossa määritelty heräte-attribuutti (lookup) 

todeksi. Palvelimen tapahtumakäsittelijöiden lisäksi käyttöliittymän tapahtumia voivat na-

pata myös selaimen tapahtumakäsittelijät, jotka on toteutettu JavaScript-skriptikielellä. 

Suurimman osan käyttöliittymäkontrolleihin liittyvistä tapahtumakäsittelijöistä on toteutta-

nut Telerik, mutta kaikki yleiset sivun tapahtumakäsittelijät on toteutettu itse. Kontrolleihin 

liittyvistä tapahtumakäsittelijöistä on itse toteutettu muun muassa käyttäjän kontrollien 

tietoihin tekemiä muutoksia seuraava tapahtumakäsittelijä. Käytännössä jokainen sivulla 

oleva käyttöliittymäkontrolli, jonka arvot on täytetty tietokannasta haetuilla tiedoilla, lau-

kaisee tieto muutettu -tapahtuman. Nämä tapahtumat muuttavat sivulla piilossa olevan tal-

lentamattomia tietoja -muuttujan arvon todeksi, jotta käyttäjän yrittäessä lähteä sivulta tal-

lentamatta muuttuneita tietoja, voidaan häneltä vielä kysyä halukkuutta tietojen tallentami-

seen. Kuvassa 7 on esitelty JavaScript-koodi, joka tarkistaa, että onko olemassa tarve ky-

syä käyttäjältä tallentamattomien tietojen tallentamisesta sivulta poistuttaessa. Mikäli tarve 

on ja käyttäjä haluaa tiedot tallentaa, niin tällöin sivun tiedot tallennetaan vielä ennen si-

vulta poistumista. 

 

window.onbeforeunload = confirmExit; 

function confirmExit() { 

   if (isUnsavedSaved() == "true" && isSaving() == "false" &&  

       doNotAskToSave() == "false") { 

confirmText = "You have some unsaved data. Do you want to save it 

before leaving the page?"; 

 

      if (confirm(confirmText) == true) { 

         savePageData();          

      } 

   }    

} 

Kuva 7. JavaScript-koodi, jolla muistutetaan tarvittaessa käyttäjää sivun  

                              tallentamattomista muuttuneista tiedoista. 

 

Muut selaimessa napattavat tapahtumat ovat enemmänkin sovelluksen sisäistä toimintaa 

ohjaavia, kuten AJAX-kutsun muuttaminen tavalliseksi sivukyselyksi, kun sille on tarvetta: 

esimerkiksi tietyt funktion vaativat toimiakseen tavallisen sivupyynnön. Toinen sovelluk-

sen sisäiseen toimintaan liittymä tapahtuma on käyttäjän siirtyminen sivulta toiselle, jolloin 

palvelimelle ilmoitetaan Web Service -kutsun avulla, että vanhan sivun tiedot voidaan 

poistaa palvelimen muistista viemästä tilaa. Tässä yhteydessä mahdollinen Web Servicen 
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toimimattomuus käytettävässä selaimessa ei haittaa, sillä sivujen poistaminen palvelimen 

muistista ei ole kriittinen tapahtuma: esimerkiksi matkapuhelimen tapauksessa sivut poiste-

taan palvelimen muistista yksinkertaisesti normaalia myöhemmin. 

 

5.1.4 Esimerkkisivu 

 

Koska jokainen käyttöliittymäsivu sisältää yhden pääkuvauksen sekä lapsikuvaukset taulu-

koille, alasvetovalikolle ja niin edelleen, niin yhden sivun luomiseen tarvitaan lähes aina 

useita kuvaustiedostoja. Osa kuvaustiedostoista on monikäyttöisiä, kuten monet tietokan-

nan tauluja kuvaavat kuvaustiedostot, joita käytetään etenkin alasvetovalikoiden yhteydes-

sä määrittelemään muun muassa aukeavan listan sarakkeiden leveydet ja otsikot. Kuvassa 

8 on esimerkki käyttöliittymän ulkoasusta ja sen luomiseen tarvittavat kuvaustiedostot ovat 

liitteessä 1. 

 

Kuva 8. Käyttöliittymäesimerkki. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Työn aikana saatiin valittua käyttöliittymätekniikat, joiden avulla sovelluksesta saatiin ta-

voitteiden mukaisesti työpöytäsovellusmainen, eli monipuolinen toiminnallisuuksiltaan, 

vasteajaltaan nopea, turvallinen käyttää sekä yhdenmukainen ulkoasultaan. Käytettäväksi 

valittiin AJAX-lähestymistyyli ja hieman sovelluksessa käytettiin myös Web Service -

tekniikkaa. 

 

Aiemmin taulukoissa 2 ja 3 esitettiin toivotut käyttöliittymäkontrollien sekä käyttöliitty-

män ominaisuudet, joiden katsottiin parantavan sovelluksen käytettävyyttä. Käyttöömme 

valitsimme Telerik:n käyttöliittymäkontrollipaketin, jonka avulla kaikki käyttöliittymä-

kontrollit saatiin toteutettua halutuilla ominaisuuksilla, kuten taulukosta 6 käy ilmi. Käyttö-

liittymän omaisuuksiksi haluttiin käyttäjän tallentamattomista tiedoista varoittaminen, 

mahdollisuus kontrollien läpikäymiseen näppäimistön avulla, toimintojen – kuten AJAX-

kutsun – edistymisen seuraaminen ja käyttäjän ohjaus wizard-toiminnon avulla. Nämä 

kaikki ominaisuudet saatiin toteutettua sovellukseen. 

 

Vasteajaltaan sovellus on luonnollisesti riippuvainen tietoliikenneyhteyksistä, mutta palve-

lin pystyy luomaan monimutkaisimmatkin sivut reilussa sekunnissa, jonka on todettu ole-

van riittävä nopeus. Toinen aikaa vievä osa sivun latautumisessa käyttäjälle on sivujen 

piirto selaimessa. Eri selaimet toteuttavat tätä eri nopeuksilla, mutta uusimmat selaimet 

(Mozilla Firefox 3.5 sekä Internet Explorer 8) piirtävät suurikokoisimmatkin sivut nopeas-

ti. Lisäksi AJAX-kutsujen tapauksessa sivujen piirtotarve on pieni, mikä nopeuttaa entises-

tään selaimen piirtotyötä.  

 

Sovellus on myös turvallinen käyttäjän kannalta, sillä sovelluksen mitään osia ei asenneta 

käyttäjän koneelle. Myöskään selaimessa toimivalla JavaScript-kielellä ei ole mahdolli-

suuksia lukea tai kirjoittaa tietokoneen muistiin. Sovellusta lisäksi käytetään HTTPS-

protokollan avulla, joka tarkoittaa sitä, että siirrettävät tiedot salataan aina ennen lähetystä 

SSL-salauksella (Secure Sockets Layer).  
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Käyttöliittymän ulkoasu on yhtenäinen, sillä kontrollien muotoilu on määritelty Telerik:n 

tarjoamilla CSS-tyylitiedostoilla koko sovelluksen laajuudella ja perinteisten käyttöliitty-

mäkontrollien kulmikkuudestakin on päästy eroon. Näiden samojen CSS-tyylitiedostojen 

pohjalta on tehty sovellukselle erilaisia värimaailmoja, joista haluttu värimaailma voidaan 

ottaa käyttöön yksinkertaisesti säätämällä yhtä projektitiedoston parametria. Muutoin ulko-

asussa käytetään jokaisella sivulla samaa sivupohjaa, johon kuuluu logo, päävalikko, sivun 

otsikko, viestiruutu ja pääfunktiovalikko. Sivu sisältää aina päätiedot, sekä tarvittaessa sitä 

täydentäviä lisätietoja, jotka asetetaan sivun alareunaan välilehdille. Lisäksi funktionapit 

ovat identtiset jokaisella sivulla: tällaisia ovat esimerkiksi navigointinapit sekä perusfunk-

tiot, kuten tietojen tallennus sekä poisto. 

 

Työpöytäsovellusmaisuudesta irrallisena tavoitteena oli tuki kehittyneille matkapuhelinse-

laimille. Tämäkin tavoite saavutettiin valituilla teknologioilla, eli HTML:n ja AJAX:n yh-

distelmällä. Matkapuhelimen käyttö kuitenkin suuren määrän tietoa sisältävän sivun kanssa 

voi olla hankalaa pitkäkestoisen sivunlatauksen vuoksi. Lisäksi suurikokoisten sivujen 

käyttö pienellä näytöllä ei välttämättä ole kovin selkeää.  Toisaalta matkapuhelimella on 

tarkoitus käyttää vain sivuja, joilla raportoidaan tietoja, eikä esimerkiksi selata suuria tie-

tomääriä tietokannasta. 

 

Kontrollien ja niitä kokoavien ryhmien paikat käyttöliittymägeneraattori laskee suhteessa 

muihin sivulle tuleviin kontrolleihin ja ryhmiin käyttäen eräänlaisia virtuaalisia taulukoita. 

On myös mahdollista määrittää kontrollien ja ryhmien sijainnit sivulla absoluuttisesti.  

 

Aikataulun osalta työssä ei pysytty aivan tavoitteissa. Tämä työn kirjoitusosuus, siihen 

liittynyt tutkimustyö ja käytännön osuus kestivät yhteensä 9 kuukautta, kun alkuperäinen 

tavoite oli 6 kuukautta. Toteutunut työaika ei siis sisällä tämän työn ulkopuolelle rajattua 

sovelluksen bisneslogiikka- ja tietokantakerroksien vaatimaa muokkaustyötä. 

 

Käyttöliittymägeneraattori tullaan ottamaan tuotantokäyttöön nykyisellään. Tulevaisuudes-

sa käyttöliittymägeneraattoria tullaan kuitenkin varmasti vielä muuttamaan käyttökoke-

musten perusteella ja lisäksi sovelluksen vasteaikaa yritetään vielä lyhentää. Vasteaikaa 

voisi olla mahdollista lyhentää esimerkiksi luomalla sivuja niin sanotusti varastoon, jolloin 

sivun generoimista ei tehtäisi aina alusta asti, vaan jostain välivaiheesta lähtien. Tällöin 
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tulisi ainakin miettiä, mitkä olisivat sopivat sivun välivaiheet tallennettavaksi, missä muo-

dossa niiden tulisi olla sekä mihin ne varastoitaisiin. Sivun välivaiheiden tulisi myös tarvit-

taessa päivittyä uusimpien sivun kuvaustiedostojen mukaiseksi ajonaikana, jotta sovelluk-

sen päivitys olisi yhtä joustavaa kuin tälläkin hetkellä. 
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7 YHTEENVETO 

 
Tämän työn aikana tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja web-käyttöliittymän toteutustekniikoik-

si. Tarkasteluun otettiin Microsoftin .NET-kehyksen kanssa yhteensopivia tekniikoita, joita 

olivat: AJAX, Web Service, XForms, Silverlight ja Adobe Flash. Tavoitteisiimme ja rajoit-

teisiimme sopi näistä tekniikoista parhaiten AJAX, jonka avulla on mahdollista ladata sivu 

vain osittain uudestaan palvelimelta, eli esimerkiksi pelkästään uudet tietoalkiot olemassa 

olevaan taulukkoon. Web Service -kutsujakin käytetään käyttöliittymässä siinä vaiheessa, 

kun halutaan kertoa palvelimelle, että jokin sivu on käyttäjän toimesta suljettu ja kyseisen 

sivun tiedot voi tuhota käyttäjäkohtaisesta muistista. 

 

Valittujen käyttöliittymätekniikoiden avulla luotiin käyttöliittymägeneraattori, joka käyttää 

hyväkseen XML-muotoisia käyttöliittymänkuvaustiedostoja luodakseen halutunlaisen 

käyttöliittymän. Kuvaustiedostolla kontrolloidaan joko sivun rakennetta tai sivun jonkin 

käyttöliittymäkontrollin rakennetta. Sivun kuvaustiedosto sisältää luettelon sivulle tulevista 

käyttöliittymäkontrolleista, niitä kokoavista ryhmistä sekä mahdollisista välilehdistä ja 

funktioista. Taulukon kuvaustiedostossa puolestaan luetellaan taulukon sarakkeet ja rivin 

tietojen muokkauslomakkeen sisältäessään myös sen käyttöliittymäkontrollit. Alasvetova-

likoiden tapauksessa voidaan kuvaustiedostolla määritellä sen alasvetolistassa näkyvät sa-

rakkeet. Wizard-toiminnon tapauksessa kuvaustiedostossa kuvataan sen sisältämät käyttö-

liittymäkontrollit, niiden ryhmät sekä välilehdet. Käyttöliittymäkontrollit sekä niiden omi-

naisuudet ovat hyvin samankaltaisia kuin mihin työpöytäsovelluksissa on totuttu. Käyttö-

liittymäkontrollit haluttiin saada käyttöön mahdollisimman vähällä työllä, joten ne hankit-

tiin valmiina koodikirjastona. 

 

Kaiken kaikkiaan työn tuloksena aikaan saatu käyttöliittymägeneraattori ja sen tuottamat 

käyttöliittymät täyttivät niille asetetut tavoitteet. Ulkoasu on yhtenäinen ja siisti koko so-

velluksen laajuudella, mutta ennen kaikkea käyttöliittymät ovat toiminnallisuudeltaan mo-

nipuolisia, minkä tulisi taata sovelluksen hyvän käytettävyys ja tuottavuus. Web-

sovelluksessa ei välttämättä päästä nykyteknologioilla vielä työpöytäsovelluksen tasolle 

vasteajoissa, mutta käyttöliittymän ominaisuuksien osalta samaan voidaan päästä, kuten 

tämäkin työ osoittaa. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Esimerkkikäyttöliittymän kuvaustiedostot 

 

Pääkuvaustiedosto Tase (astocktake.dsc) 

<view> 

   <fields> 

      <field id="Wh"             typeid="WhidLst"     promptkey="Warehouse"          x="1" y="1" groupid="1" lookup="1" /> 

      <field id="Class"          typeid="FlagCmb"     promptkey="Class"              x="1" y="2" groupid="1" /> 

      <field id="Group"          typeid="ShortIdCmb"  promptkey="Product Group"      x="1" y="3" groupid="1" /> 

      <field id="Sites"          typeid="FlagChk"     promptkey="Show Sites"         x="2" y="1" groupid="1" width="25" label-

pos="RightLeft" labelwidth="80"  /> 

      <field id="DefQty"         typeid="FlagChk"     promptkey="Default Qty"        x="2" y="2" groupid="1" width="25" label-

pos="RightLeft" labelwidth="80"  /> 

      <field id="FormReport"     typeid="Report"      promptkey="Print Form"   x="2" y="3" groupid="1" lin-

kurl="print.aspx?reportid=$REPId$" /> 

      <field id="CheckReport"    typeid="Report"  promptkey="Print Check List"   x="2" y="3" groupid="1" lin-

kurl="print.aspx?reportid=$REPId$" /> 

      <field id="NewCode"        typeid="CodeLst"     promptkey="Code"               x="2" y="1" groupid="2" /> 

      <field id="NewSerial"      typeid="Serial"      promptkey="Serial Number"      x="2" y="1" groupid="2" /> 

      <field id="DoNewCode"      typeid="Button"      promptkey="Add to list"        x="2" y="1" groupid="2" lablepos="LeftLeft" dest-

fields=”NewSerial,Items” /> 

       <field id="Uploader"       typeid="Upload"      promptkey="Upload file"        x="2" y="1" groupid="5" /> 

      <field id="DoUpload"       typeid="Button"      promptkey="Upload quantities"  x="2" y="1" groupid="5" width=”110” lable-

pos="LeftLeft" destfields=”*” /> 

      <field id="DoUpload2"   typeid="Button"      promptkey="Upload Code/SN pairs"  x="2" y="1" groupid="5" width=”110” lable-

pos="LeftLeft" destfields=”*” /> 

      <field id="ItemClass"      typeid="FlagCmb"     promptkey="Class in report"    x="1" y="1" groupid="4" /> 

      <field id="DiffReport"     typeid="Report"  promptkey="Print Differences"  x="1" y="1" groupid="4" lin-

kurl="print.aspx?reportid=$REPId$" /> 

      <field id="Items"          typeid="GridEditAll"    promptkey=""                   x="1" y="2" groupid="3" height=”0” width="0" /> 

      <field id="Template"       typeid="CodeCmb"     promptkey="Default Template"   x="1" y="1" groupid="6" width="200" /> 

      <field id="Unknwn"         typeid="GridEditAll"    promptkey=""                   x="1" y="1" groupid="6" height=”0” width="0" /> 

   </fields> 

   <groups> 

(jatkuu) 



 

 

LIITE 1. (jatkoa)  

       <group id="1" promptkey="Preparing"  height=""     width=""     x="1" y="1" tabid="0” /> 

      <group id="2" promptkey="New Items"  height="143"     width=""     x="2" y="1" tabid="0"  /> 

      <group id="5" promptkey="Offline files" height="143"     width=""    x="3" y="1" tabid="0" /> 

      <group id="4" promptkey="Differences" height="143"     width=""    x="4" y="1" tabid=""   /> 

      <group id="3" promptkey=""            height=""     width=""    x="1" y="1" tabid="Qtys"  /> 

      <group id="6" promptkey=""            height=""     width=""    x="1" y="1" tabid="Unknown" /> 

   </groups> 

   <tabs> 

      <tab id="Qtys" promptkey="Entering of Quantities"  /> 

      <tab id="Unknown" promptkey="Unknown items"   /> 

   </tabs> 

   <links> 

      <link id="Template" sourcefields="" destfields="" 

     command="SELECT ITMCode,ITMVenCode,ITMDesc FROM items WHERE ITMCode like 'TEMPLATE%' or ITMCode=''"      /> 

      <link id="Wh" indexnro="xWHOId" sourcefields="" destfields="Items,ItemsCsv,Unknwn"      

 command="SELECT WHOId,WHODesc,WHOType FROM wareh WHERE $USRCompanylimit$ and ( WHOType &lt;&gt;'6' and 

WHOType &lt;&gt;'7' or $Sites$='1') and (WHOId like '%'+$Wh$+'%' or WHODesc like '%'+$Wh$+'%')"        /> 

      <link id="NewCode"            sourcefields="" destfields="NewCode" indexnro="xITMCode" 

            command="SELECT ITMCode,ITMVenCode,ITMDesc FRom items WHERE ITMCode like '%'+$NewCode$+'%'" /> 

      <link id="Unknwn" indexnro="1" dataid="unknown" descname="aunknown.dsc" sourcefields="Wh" destfields="UNKWh" 

            command="Select * from unknown where UNKWh like $Wh$+'%' order by UNKVenCode"       /> 

      <link id="Items" indexnro="xSTOWh" dataid="stocktake" descname="astocktitems.dsc" 

            command="SELECT * FROM STOCKTAKE WHERE STOWh=''"     command1="OR STOWh=$Wh$" 

            command2="ORDER BY STOLoc,STOCode"     sourcefields="Wh" destfields="STOWh" /> 

      <link id="ItemClass" dataid="params" businessobject="" descname="dparameters.dsc" sourcefields="" destfields="" 

            command="SELECT PRMValue,PRMText FROM params WHERE PRMId='Class' order by PRMValue" 

            valuefield="PRMValue" listfields="PRMText"       /> 

      <link id="Class" dataid="params" businessobject="" descname="dparameters.dsc" 

            command="SELECT PRMValue,PRMText FROM params WHERE PRMId='Class' order by PRMValue" 

            valuefield="PRMValue" listfields="PMText"        sourcefields="" destfields="" /> 

       

 (jatkuu) 



 

 

LIITE 1. (jatkoa)  

<link id="Group" indexnro="xPRGId" dataid="PrdGrps" businessobject="" descname="dprdgrps.dsc" 

            valuefield="PRGId" listfields="PRGId,PRGName" sourcefields="" destfields="" /> 

   </links> 

   <functions> 

      <function id="FormCreate" promptkey="Create Form” function="FormCreate"  parentid="0" updating="True" destfields="Items" /> 

      <function id="FormCancel"  promptkey="Cancel Form" function="FormCancel" parentid="0" updating="True"    dest-

fields="Items" /> 

      <function id="DiffAccept" promptkey="Accept differences" function="DiffAccept" parentid="0" updating="True" dest-

fields="Items" /> 

      <function id="ItmEditAll" promptkey="mnueditall" function="EditAll" image="Edit" parentid="0" fieldid="Items" edita-

ble="true"/> 

      <function id="ItmSaveAll"  promptkey="mnusaveall"  function="SaveAll"     image="Update" parentid="0" fieldid="Items" edita-

ble="true"/> 

      <function id="ItmCancelAll" promptkey="mnucancall"   function="CancelAll"   image="Cancel" parentid="0" fieldid="Items" 

editable="true"/> 

      <function id="ExpToExc"  promptkey="Excel" function="ExpToExc"  image="Excel" parentid="0" fieldid="Items"  edita-

ble="true"/>       

      <function id="UnkAdd"       fieldid="Unknwn"   promptkey="mnuadd"  function="Add"   image="Add" parentid="0" wizard-

desc="wunknown.dsc" /> 

      <function id="UnkDel"       fieldid="Unknwn"   promptkey="mnudel"   function="Delete"    parentid="0" /> 

   </functions> 

</view> 

 

Taulukkoon liitetyn rivinlisäys-toiminnon wizard-kuvaustiedosto (wunknown.dsc) 

<view> 

   <fields> 

      <field id="UNKVenCode"     datafield="UNKVenCode"  promptkey="Vendor's Code"    typeid="Code"     x="1" y="1" grou-

pid="1" /> 

      <field id="UNKBarCode"     datafield="UNKBarCode"  promptkey="Barcode"          typeid="Code"     x="1" y="1" groupid="1" /> 

   </fields>    

   <groups> 

      <group id="1" promptkey="" x="1" y="1" tabid="Add" /> 

   </groups> 

   <tabs> 

(jatkuu) 
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      <tab id="Add" promptkey="Add" /> 

   </tabs>   

   <functions> 

      <function id="cancel" promptkey="cancel"  type="" businessobject="" function="WizardCancel" parentid="0" fieldid="" /> 

      <function id="ok"     promptkey="ok"      type="" businessobject="" function="WizardOk"     parentid="0" fieldid="" /> 

   </functions> 

</view> 

 

Alasvetovalikon kuvaustiedosto Varastot (dwareh.dsc) 

<view > 

   <indexes> 

      <index id="xWHOId"   fieldids="WHOId"  attributes="" /> 

   </indexes> 

   <fields> 

   <field id="WHOId"          promptkey="Id"             typeid="Whid"        x="1" y="1" datafield="WHOId"       groupid="1" /> 

   <field id="WHODesc"        promptkey="Desc"           typeid="Descr"       x="1" y="1" datafield="WHODesc"     groupid="1" /> 

   <field id="WHOType"        promptkey="Type"           typeid="Flag"        x="1" y="1" datafield="WHOType"     groupid="1" /> 

   <field id="WHOCompany"     promptkey="Company"        typeid="Name"   x="1" y="1" datafield="WHOCompany"  groupid="1" /> 

   <field id="WHOMain"        promptkey="MainWh"         typeid="Whid"        x="3" y="1" datafield="WHOMain"     groupid="1" /> 

   <field id="WHOArea"        promptkey="Area"           typeid="Whid"        x="3" y="1" datafield="WHOArea"     groupid="1" /> 

   <field id="WHONearest"     promptkey="Nearest"        typeid="Text"        x="3" y="1" datafield="WHONearest"  groupid="1" /> 

   <field id="WHOCluster"     promptkey="Cluster"        typeid="Whid"        x="3" y="1" datafield="WHOCluster"  groupid="1" /> 

   <field id="WHOName1"       promptkey="Name"           typeid="Name"        x="1" y="1" datafield="WHOName1"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOName2"       promptkey=""               typeid="Name"        x="1" y="1" datafield="WHOName2"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOName3"       promptkey="Address"        typeid="Name"        x="2" y="1" datafield="WHOName3"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOName4"       promptkey=""               typeid="Name"        x="2" y="1" datafield="WHOName4"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOName5"       promptkey="PostCode"     typeid="PostCode"    x="1" y="2" datafield="WHOName5"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOName6"       promptkey="City"           typeid="Name"        x="1" y="2" datafield="WHOName6"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOName7"       promptkey="State"          typeid="Name"        x="2" y="2" datafield="WHOName7"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOCountry"     promptkey="Country"        typeid="Country"     x="2" y="2" datafield="WHOCountry"  groupid="4" /> 
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   <field id="WHOTel"         promptkey="Tel"            typeid="Tel"         x="3" y="1" datafield="WHOTel"      groupid="4" /> 

   <field id="WHOTel2"        promptkey="Mobile/sms"     typeid="Tel"         x="3" y="1" datafield="WHOTel2"     groupid="4" /> 

   <field id="WHOFax"         promptkey="Fax"            typeid="Tel"         x="3" y="2" datafield="WHOFax"      groupid="4" /> 

   <field id="WHOCoord"       promptkey="Coordinates"    typeid="Name"        x="3" y="2" datafield="WHOCoord"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOStNotice"    promptkey="St Notice"      typeid="Date"        x="3" y="2" datafield="WHOStNotice" groupid="4" /> 

   <field id="WHOParId"       promptkey="B. Partner"     typeid="Id"          x="4" y="1" datafield="WHOParId"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOSapId"       promptkey="Sap Ship to id" typeid="Name"        x="4" y="1" datafield="WHOSapId"    groupid="4" /> 

   <field id="WHOWebsId"      promptkey="WEBS id"        typeid="Name"        x="4" y="2" datafield="WHOWebsId"   groupid="4" /> 

   <field id="WHOTaskUser"    promptkey="Task User"      typeid="TextId"      x="1" y="1" datafield="WHOTaskUser" groupid="1" /> 

   <field id="WHORepWh"       promptkey="Replenish from" typeid="Whid"   x="2" y="1" datafield="WHORepWh"    groupid="1" /> 

   <field id="WHORepToWh"     promptkey="Replenish to"   typeid="Whid"  x="2" y="1" datafield="WHORepToWh"  groupid="1" /> 

   <field id="WHOReqEmail"    promptkey="Request Email"  typeid="Email"   x="2" y="1" datafield="WHOReqEmail" groupid="1" /> 

   <field id="WHOFContract"   promptkey="Contract No."   typeid="Term"      x="2" y="1" datafield="WHOFContract" groupid="1" /> 

   </fields> 

   <groups> 

      <group id="1" promptkey="WHInfo"          height="" width="" x="1" y="1" tabid="0"          parentgroupid="0" /> 

      <group id="4" promptkey="DeliveryAddress" height="" width="" x="1" y="2" tabid="0"          parentgroupid="0" /> 

   </groups> 

   <functions> 

      <function id="Basic"       promptkey=""         type=""         businessobject=""    function=""        parentid="0" /> 

   </functions> 

</view> 

 

Alasvetovalikon kuvaustiedosto Tavarat (ditems.dsc) 

<view height="1" width="3" > 

   <indexes> 

      <index id="xITMCode"       fieldids="ITMCode"       attributes="" /> 

      <index id="xITMDesc"       fieldids="ITMDesc"       attributes="" /> 

      <index id="xITMShortName"  fieldids="ITMShortName"  attributes="" /> 

   </indexes> 

(jatkuu) 
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   <fields> 

      <field id="ITMCode"        datafield="ITMCode"        typeid="Code"       promptkey="Code"              x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMDesc"        datafield="ITMDesc"        typeid="Descr"      promptkey="Description"       x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMVenCode"     datafield="ITMVenCode"     typeid="Code"  promptkey="Vendor's Code"  x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMBarCode"     datafield="ITMBarCode"     typeid="Code"    promptkey="Bare Barcode"  x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMSalCode"     datafield="ITMSalCode"     typeid="Code"    promptkey="Pricing ref."      x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMShortname" datafield="ITMShortname" typeid="ShortName"  promptkey="Shortname"  x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMUnit"        datafield="ITMUnit"        typeid="Unit"       promptkey="Unit"              x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMClass"       datafield="ITMClass"       typeid="Flag"       promptkey="Class"             x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMGroup"       datafield="ITMGroup"       typeid="ShortId"    promptkey="Product Group"  x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMOrig"        datafield="ITMOrig"        typeid="Country"    promptkey="Origin"            x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMAbc"         datafield="ITMAbc"         typeid="Flag"       promptkey="ABC"               x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMActive"      datafield="ITMActive"      typeid="Flag"       promptkey="Active"            x="2" y="1" groupid="1" 

labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMRepair"      datafield="ITMRepair"      typeid="Flag"       promptkey="Repair"            x="2" y="1" groupid="1" 

labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMRepairSrv"   datafield="ITMRepairSrv"   typeid="ShortName"  promptkey="Repair Service"    x="2" y="1" grou-

pid="1" labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMService"     datafield="ITMService"     typeid="ShortName"  promptkey="Service Type"      x="2" y="1" grou-

pid="1" labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMSnFollowUp"  datafield="ITMSnFollowUp"  typeid="Flag"       promptkey="S/N follow-up"     x="2" y="1" grou-

pid="1" labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMAddOffice"   datafield="ITMAddOffice"   typeid="Flag"       promptkey="Office addable"    x="2" y="1" grou-

pid="1" labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMAddField"    datafield="ITMAddField"    typeid="Flag"       promptkey="Field addable"     x="2" y="1" groupid="1" 

labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMWorkTypes"   datafield="ITMWorkTypes"  typeid="Descr"  promptkey="Work Types"  x="2" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMBreak"       datafield="ITMBreak"       typeid="Flag"       promptkey="Breakdown"         x="2" y="1" groupid="1" 

labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMPProp"       datafield="ITMPProp"       typeid="Flag"       promptkey="Proposal"          x="2" y="1" groupid="1" 

labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMSuId"        datafield="ITMSuId"        typeid="Id"         promptkey="Supplier"          x="2" y="1" groupid="1" label-

pos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMMrpTime"     datafield="ITMMrpTime"     typeid="Days"       promptkey="MRP Comb."         x="2" y="1" grou-

pid="1" labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 
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      <field id="ITMPSft"        datafield="ITMPSft"        typeid="Days"       promptkey="Safety"            x="2" y="1" groupid="1" label-

pos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMMinInact"    datafield="ITMMinInact"    typeid="Days"       promptkey="Minimum inact."    x="2" y="1" grou-

pid="1" labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMLotSize"     datafield="ITMLotSize"     typeid="Qty"        promptkey="Lot Size"          x="2" y="1" groupid="1" 

labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMLotWght"     datafield="ITMLotWght"     typeid="Qty"        promptkey="Weight per Lot"    x="2" y="1" grou-

pid="1" labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMCustoms"     datafield="ITMCustoms"     typeid="Code"       promptkey="Tariff No."        x="2" y="1" groupid="1" 

labelpos="LeftLeft" labelwidth="100" /> 

      <field id="ITMQty"         datafield="ITMQty"         typeid="Qty"        promptkey="Quantity"          x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMActPri"      datafield="ITMActPri"      typeid="Price"      promptkey="Actual Price"      x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMLstPri"      datafield="ITMLstPri"      typeid="Price"      promptkey="Last Price"        x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMProPri"      datafield="ITMProPri"      typeid="Price"      promptkey="Proforma Price"    x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMWdDte"       datafield="ITMWdDte"       typeid="Date"     promptkey="Last usage"        x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMArrDte"      datafield="ITMArrDte"      typeid="Date"       promptkey="Last GR"           x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMRepairer"    datafield="ITMRepairer"    typeid="Id"         promptkey="Repairer"          x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMRepairMail"  datafield="ITMRepairMail"  typeid="Email"  promptkey="Repair Email"  x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMRepairTime"  datafield="ITMRepairTime"  typeid="Days"       promptkey="Repair Time (Days)" x="3" y="1" 

groupid="1" labelwidth="100"/> 

      <field id="ITMCustomer"    datafield="ITMCustomer"    typeid="Id"       promptkey="Customer"          x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMOwner"       datafield="ITMOwner"       typeid="Id"         promptkey="Owner"             x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMClass2"      datafield="ITMClass2"      typeid="Name"       promptkey="Class 2"           x="3" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="ITMComp"   datafield="ITMComp"  typeid="Text" promptkey="Compatibility"  x="4" y="1" groupid="1" height="3" /> 

      <field id="ITMPicking"     datafield="ITMPicking"     typeid="Text"  promptkey="Picking"  x="4" y="1" groupid="1" height="3" /> 

      <field id="ITMComm"        datafield="ITMComm"     typeid="Text"   promptkey="Notes"   x="4" y="1" groupid="1" height="3" /> 

   </fields> 

   <functions> 

      <function id="Basic"       promptkey=""         type=""         businessobject=""    function=""        parentid="0" /> 

   </functions> 

</view> 

 

(jatkuu) 

 



 

 

LIITE 1. (jatkoa)  

Taulukon kuvaustiedosto Tuntemattomat (aunknown.dsc) 

<view> 

   <indexes> 

      <index id="xBkmark"   fieldids="Bkmark"   attributes="" /> 

   </indexes> 

   <fields> 

      <field id="UNKVenCode"     datafield="UNKVenCode"  promptkey="Vendor's Code"   typeid="Code" x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="UNKBarCode"     datafield="UNKBarCode"  promptkey="Barcode"          typeid="Code"     x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="UNKDesc"        datafield="UNKDesc"     promptkey="Desc"             typeid="Descr"    x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="UNKTemplate"    datafield="UNKTemplate" promptkey="Template Code"    typeid="CodeCmb"  x="1" y="1" grou-

pid="1" width="200" /> 

      <field id="UNKWh"          datafield="UNKWh"       promptkey="Wh"     typeid="Whid"     x="1" y="1" groupid="1" width="70" /> 

      <field id="UNKLoc"      datafield="UNKLoc"   promptkey="Location"  typeid="Location" x="1" y="1" groupid="1" width="70" /> 

      <field id="UNKQty"         datafield="UNKQty"      promptkey="Qty"              typeid="Qty"      x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="UNKSerials"     datafield="UNKSerials"  promptkey="Serial Numbers"   typeid="Comment"  x="1" y="1" groupid="1" 

height="2" width="180" /> 

      <field id="Bkmark"         datafield="Bkmark"      promptkey="Bkmark"           typeid="Bkmark"   x="1" y="1" groupid="1" 

dbopts="identity(1,1)" hidden="True" /> 

   </fields>                                                                                     

   <links> 

      <link id="UNKTemplate" businessobject="" sourcefields="" destfields="" 

         command="SELECT ITMCode,ITMVenCode,ITMDesc FROM items WHERE ITMCode like 'TEMPLATE%' or ITMCode=''” /> 

   </links> 

</view> 

 

Taulukon kuvaustiedosto Tasekohteet (astockitems.dsc) 

<view> 

<indexes> 

   <index id="xBkmark"    fieldids="Bkmark"  attributes="" /> 

   <index id="xSTOCode"   fieldids="STOCode" attributes="" /> 

   <index id="xSTOWh"     fieldids="STOWh"   attributes="" /> 
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</indexes> 

<fields> 

   <field id="STOWh"      datatable="STOCKTAKE" datafield="STOWh"                          typeid="Whid"     promptkey="Warehouse"       

x="1" y="1" groupid="1" editable="false" hidden="false" width="70" /> 

      <field id="STOCode"    datatable="STOCKTAKE" datafield="STOCode"                            typeid="Code"     promptkey="Code"            

x="1" y="1" groupid="1" editable="false" /> 

      <field id="STODesc"    datatable="STOCKTAKE" datafield="STODesc"                            typeid="Descr"    promptkey="Desc"            

x="1" y="1" groupid="1" editable="false" /> 

      <field id="STOLoc"     datatable="STOCKTAKE" datafield="STOLoc"                             typeid="Location" promptkey="Location"        

x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="STOInvQty"  datatable="STOCKTAKE" datafield="STOInvQty"                          typeid="Qty"      promptkey="Inventory 

Qty"   x="2" y="1" groupid="1" editable="false" /> 

      <field id="STOQty"     datatable="STOCKTAKE" datafield="STOQty"                             typeid="Qty"      promptkey="Actual Qty"      

x="2" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="STOSerials" datatable="STOCKTAKE" datafield="STOSerials"                         typeid="Memo"     promptkey="Serial 

Numbers"  x="3" y="1" groupid="1" height="2" width="200" /> 

      <field id="STOPrice"   datatable="STOCKTAKE" datafield="STOPrice"                           typeid="Price"    promptkey="Price"           

x="2" y="1" groupid="1" hidden="true" /> 

      <field id="Bkmark"     datatable="STOCKTAKE" datafield="Bkmark"   dbopts="identity(1,1)"    typeid="Bkmark"   

promptkey="Bkmark"          x="2" y="1" groupid="1" hidden="true" /> 

</fields  

</view> 

 

Alasvetovalikon kuvaustiedosto Parametrit (dparameters.dsc) 

<view> 

   <indexes> 

      <index id="xPRMBkMark"       fieldids="PRMBkMark"       attributes="" /> 

      <index id="xPRMId"           fieldids="PRMId"           attributes="" /> 

      <index id="xPRMValue"        fieldids="PRMValue"           attributes="" /> 

   </indexes> 

   <fields> 

      <field id="PRMId"          datafield="PRMId"          typeid="Id"       promptkey="List id"              x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="PRMValue"       datafield="PRMValue"       typeid="Id"       promptkey="Value"                x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="PRMLang"        datafield="PRMLang"        typeid="Unit"     promptkey="Language"             x="1" y="1" groupid="1" /> 
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      <field id="PRMText"        datafield="PRMText"        typeid="Text"     promptkey="Description"          x="1" y="2" groupid="1" /> 

      <field id="PRMSchedS"      datafield="PRMSchedS"      typeid="Time"     promptkey="Time from"      x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="PRMSchedE"      datafield="PRMSchedE"      typeid="Time"     promptkey="Time to"          x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="PRMSchedDeliv" datafield="PRMSchedDeliv" typeid="Id" promptkey="Delivery Doc.type" x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="PRMSchedLast"   datafield="PRMSchedLast"   typeid="DateTime" promptkey="Last run"   x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="PRMBkMark"      datafield="PRMBkMark"      typeid="Bkmark"   promptkey="Bookmark"             x="1" y="1" grou-

pid="1" dbopts="identity(1,1)" /> 

   </fields> 

   <functions> 

      <function id="Basic"  promptkey=""         type=""         businessobject=""    function=""        parentid="0" /> 

   </functions> 

</view>             

 

Alasvetovalikon kuvaustiedosto Tuoteryhmät (dprdgrps.dsc) 

<view> 

   <indexes> 

      <index id="xPRGId"   fieldids="PRGId"  attributes="" /> 

   </indexes> 

   <fields> 

      <field id="PRGId"       datafield="PRGId"       promptkey="Id"         typeid="ShortId"   x="1" y="1" groupid="1" /> 

      <field id="PRGName"     datafield="PRGName"     promptkey="Desc"       typeid="Descr"     x="1" y="2" groupid="1" /> 

   </fields> 

   <functions> 

      <function id="Basic"       promptkey=""            type=""         businessobject=""    function=""        parentid="0" /> 

   </functions> 

</view>                                

 


