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TIIVISTELMÄ 

 

Tietokannat ovat tärkeä osa nyky-yhteiskuntaa. Niitä tarvitaan lähes kaikessa 

päivittäisessä liiketoiminnassa. Tietokantojen rivimäärät ovat kasvaneet niin 

suuriksi, että niitä pyörittävien levyjärjestelmien suorituskyky ei sellaisenaan 

riitä hakemaan tietoa riittävän nopeasti. Tietokannan huolellisella suunnittelulla 

ja suorituskyvyn virittämisellä on merkittävä rooli niiden tehokkaan 

toimintakyvyn kannalta. 

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja valita sopivin tietokannan 

hallintajärjestelmä, sekä suunnitella tietokantarakenne joukkoistamispohjaiselle 

innovointipalvelulle. Tietokannan sisältö päivittyy jatkuvasti, ja päätöksiä varten 

tiedon haku tietokannasta tulee tapahtua mahdollisimman nopeasti. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella sopivimmaksi tietokannan 

hallintajärjestelmäksi valikoitui avoimeen lähdekoodiin perustuva PostgreSQL. 

Tietokantarakenteen suunnittelun jälkeen indeksoinnin vaikutusta 

suorituskykyyn testattiin avoimen lähdekoodin ohjelmistokehyksellä joka tukee 

Python-ohjelmointikieltä. Ohjelmistokehys liitettiin Internetissä toimivaan 

kehitysympäristöön, jolloin testit voitiin suorittaa oikeassa verkkoympäristössä. 

Testiympäristöön ladattiin Python-komentosarjoilla eri kokoluokan tauluita, 

joiden satunnaisesti luotu data vastasi käytännön sisältöä. Testeillä todettiin 

indeksoinnin vaikutus hakunopeuksiin. 

Tulosten perusteella tietokannan indeksoinnilla on merkittävä vaikutus 

tietokannan suorituskyvyn kannalta. Lisäksi voidaan todeta, että avoimen 

lähdekoodin tietokannan hallintajärjestelmät ovat yhtä päteviä päivittäisen 

liiketoiminnan ylläpitämiseen kuin kaupalliset tietokannan hallintajärjestelmät. 

 

Avainsanat: avoin lähdekoodi, indeksointi, joukkoistaminen, postgresql, 

relaatiomalli, tietokannan hallintajärjestelmä, tietokantasuunnittelu, web2py 
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ABSTRACT 

 

Databases are an important part of modern society. Most businesses utilize 

databases to maintain their daily operations. Databases have grown significantly 

large in size. Computer systems running these databases encounter performance 

issues regardless of their computing capacity. Careful planning of database 

structure and its indexing has tremendous impact on database performance.  

The aim of this Master’s thesis is to research and choose the most suitable 

database management system for a crowd sourcing based innovation service and 

design its database structure. Data stored in database is highly volatile, and 

database queries must perform as quickly as possible to make further decisions.  

PostgreSQL was chosen as the database management system. Open source 

database management systems have grown their popularity over the years. After 

the database was designed, the impact of indexing was tested using an open source 

web framework that is developed with Python. The framework was attached to a 

Web based development environment, which enabled testing in a live network. 

Test tables were filled with random data generated with Python scripts. Despite 

randomness the data corresponds to actual data used in the innovation service. 

Test tables were used to verify the impact of indexing. 

Test results show that indexing has a significant role in database performance. 

Moreover, open source database management systems are equally competitive to 

leading commercial database management systems. 

 

Keywords: crowd sourcing, database design, database management system, 

indexing, open source, postgresql, relational model, web2py 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
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1. JOHDANTO 

 

Tiedon kerääminen, säilyttäminen, ja ylläpitäminen kuuluvat olennaisesti ihmisten ja 

tietokoneiden jokapäiväiseen toimintaan. Tietokannat kehitettiin kaupallisen datan 

tietokonepohjaisen hallinnan kasvavaan tarpeeseen, ja ovat olleet tärkeä osa nyky-

yhteiskuntaa niiden keksimisestä lähtien. Nykyään lähes kaikki yritykset käyttävät 

tietokantoja päivittäisen liiketoiminnan pyörittämiseen. Esimerkiksi pankit ylläpitävät 

asiakastietojaan tietokantojen avulla, ja lentoyhtiöt lentoaikatauluja ja 

matkustajatietoja. [1] 

Ensimmäiset tietokannat 1960-luvulla olivat lähinnä tietovarastoja, joiden kanssa 

ihmiset asioivat epäsuorasti esimerkiksi tulostettujen raporttien tai virkailijoiden 

kautta. Internetin keksimisen jälkeen 1990-luvulla tietokantojen kehitys ja käyttö 

kasvoivat räjähdysmäisesti. Ihmiset pystyivät kommunikoimaan suoraan tietokannan 

kanssa Web-käyttöliittymien avulla. [1 s.2-3] Kaupalliset tietokannat ovat nousseet 

suosituimmaksi ratkaisuksi yritysmaailmassa viimeisen kahden vuosikymmenen 

aikana, mutta avoimen lähdekoodin toteutukset ovat kasvattaneet jatkuvasti 

suosiotaan.  

Tietokantojen käyttö on kasvanut jatkuvasti, ja niiden tietomäärät yltävät satoihin 

miljooniin riveihin. Kun tietokannan rivien lukumäärä kasvaa rajatta, se johtaa ennen 

pitkää sen toiminnan hidastumiseen nykyisten tietokonejärjestelmien laskentakyvystä 

huolimatta. Erityisesti puutteellinen indeksointi on yleisin syy tietokantojen hitauteen 

[2]. Tällöin tietokannan huolellinen suunnittelu nousee entistä tärkeämpään rooliin, 

sillä puutteellisen rakenteen korjaaminen käyttöönoton jälkeen on huomattavasti 

työläämpää ja kalliimpaa. 

Tämän työn tavoitteena on tutkia ja valita sopivin tietokannan hallintajärjestelmä, 

sekä suunnitella tietokantarakenne joukkoistamispohjaiselle innovointipalvelulle. 

Palvelun idean on kehittänyt oululainen startup-yritys. Työssä rakenteen suunnittelun 

pääpaino on käsitteellisessä suunnittelussa. Työssä ei esitellä tietotyyppejä ja 

viitesääntöjä. Fyysisessä rakenteessa keskitytään ainoastaan suorituskyvyn 

virittämiseen, ja siinäkin etupäässä indeksointiin. Työssä ei oteta kantaa 

levyjärjestelmien eikä palvelimien valintaan. Indeksoinnin vaikutusta testataan 

erillisessä testiympäristössä. Saavutetut tulokset osoittavat huolellisen suunnittelun ja 

indeksoinnin tärkeyden tietokannan toimivuuden kannalta. 
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2. TIETOKANNAT 

 

Tietokannat ovat suuria, järjestettyjä kokoelmia toisiinsa yhteydessä olevaa tietoa. 

Tietokantojen sisältämää tietoa voidaan luoda, muokata ja ylläpitää niille tarkoitetuilla 

ohjelmistoilla, tietokannan hallintajärjestelmillä. Näiden lisäksi ovat olemassa 

tietokantasovellukset, jotka toimivat rajapintana käyttäjien ja tietokantojen 

hallintajärjestelmien välillä. [1,3] 

Tietokannat, hallintajärjestelmät, ja tietokantasovellukset yhdessä muodostavat 

tietokantajärjestelmän. Niiden tarkoitus on hallita suuria määriä tietoa auttamaan 

ihmisiä ja yrityksiä pitämään lukua asioista. Ne ovat huomattavasti helpompia ja 

monikäyttöisempiä kuin perinteiset levyjärjestelmät. Tietokantajärjestelmän eri osat 

tehtävineen on määritelty taulukossa 1. Tietokannat lisäävät joustavuutta tiedon 

muutoksissa useiden käyttäjien kesken, turvaavat niiden eheyttä, ja parantavat 

suorituskykyä [2 s.4]. Ne ovat laajalti käytössä useissa yhteiskunnallisissa palveluissa 

[1,3,4,5]:  

 

● Pankit: asiakastiedot, tilit, lainat, ja rahaliikenne 

● Lentoyhtiöt: varaukset ja aikataulutiedot 

● Henkilöstöhallinto: työntekijöiden henkilötiedot, palkkaus, verotus, edut 

● Oppilaitokset: opiskelijat, luennoitsijat, kurssitiedot, ja -aikataulut, 

opintosuoritukset, yms. 

 

Taulukko 1: Tietokantajärjestelmän komponentit ja niiden tehtävät 

TIETOKANTA-

SOVELLUS 

 

● Luo ja käsittelee 

lomakkeet 

● Luo ja välittää 

kyselyt 

● Luo ja käsittelee 

raportit 

● Toteuttaa 

sovelluslogiikan 

● Hallintasovellus 

TIETOKANNAN 

HALLINTAJÄRJESTELMÄ 

● Luo tietokannan 

● Luo taulut 

● Luo tukirakenteet 

● Lukee ja päivittää 

tietokannan sisältöä 

● Ylläpitää tietokannan 

rakennetta 

● Pakottaa säännöt 

● Hallitsee yhtäläisyyttä 

● Tiedon turvaaminen 

● Varmuuskopiointi ja 

palautus 

TIETOKANTA 

 

● Käyttäjädata 

● Metadata 

● Hakemistot ja 

yhteenkuuluvat 

rakenteet 

● Tallennetut 

menetelmät 

● Herättimet 

● Sovelluksen 

metadata 

 

Tietokannan sisältöä voidaan kuvata eri tietokantamalleilla, ja niiden sisältöä 

voidaan muokata niille tarkoitetuilla tietokantakielillä. Tässä luvussa käydään läpi 

yleisimmät tietokantamallit, ja tietokantakielet, sekä tietokantojen yleinen rakenne, ja 

niiden suunnitteluvaiheet. 
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2.1. Tietokantamallit 

 

Tietokantamallit ovat joukko sääntöjä, jotka kuvaavat tietorakenteita ja niiden välisiä 

yhteyksiä. Ensimmäisiä tunnetuimpia käsitemalleja olivat 1960- ja 70-luvulla käytössä 

olleet hierarkkinen malli, ja verkkomalli [2 s. 5]. Hierarkkisessa mallissa tietokannan 

tallenteet rakennettiin puurakenteella, jossa tallenteet olivat puun solmuja, ja viivat 

niiden välillä kuvastivat isä-lapsi -yhteyttä, tai yksi-moneen-yhteyttä. Verkkomallissa 

tietokanta esitettiin graafina, jossa tallenteet olivat verkon solmuja ja viivat niiden 

välillä yhteyksiä. Verkkomalli ei ollut niin rajoittunut, kuin hierarkkinen malli, koska 

verkkomallissa yhdellä tallenteella saattoi olla useampi yhteys muihin tallenteisiin. 

[1,2,6] 

Nykyään nämä mallit eivät ole enää laajalti käytössä niiden 

suorituskykyongelmiensa johdosta. Tunnetuimmat nykyiset tietokantamallit ovat 

käsitemalli, relaatiomalli, oliomalli, puolirakenteellinen malli, sekä NoSQL [2,4].  

 

 

2.1.1. Käsitemalli 

 

Käsitemalli (Entity-Relationship -model) on tietokannan alkuvaiheen suunnittelussa 

käytetyn käsiteanalyysin lopputulos, joka on riippumaton lopullisesta tuotteesta tai 

tietokannasta. Tämän mallin kehitti Peter Chen vuonna 1976 auttamaan yrityksiä 

muuntamaan reaalimaailman toimintojaan käsitekartaksi, joka toimii pohjana 

tietokannan fyysiselle rakenteelle. Käsitemallia ja sen muunnelmia käytetään laajalti 

tietokantasovellusten korkeamman tason käsitteelliseen mallintamiseen. Se toimii 

yleisenä kommunikaatiovälineenä tietokannan suunnittelijoiden ja loppukäyttäjien 

välillä. [1,2,4] 

Käsitemälli koostuu käsitteistä, tiedoista, ja suhteista. Käsite, eli entiteetti, on 

tunnistettavissa oleva reaalimaailman kohde, josta halutaan pitää kirjaa. Käsiteluokka 

on ryhmä käsitteitä, joilla on samat kuvaavat ominaisuudet. Esimerkiksi samassa 

yrityksessä työskentelevät ihmiset voidaan määritellä käsiteluokaksi “työntekijä”. 

Käsite-esiintymä on kuvaus käsiteluokan tietystä käsitteestä, kuten kuvassa 1 esitetyt 

työntekijät. Käsite-esiintymät siis sisältävät käsitteiden tietojen, eli ominaisuuksien 

varsinaiset arvot. Jokaiselle käsitteelle määrätään yksilöivä perusavain. Esimerkiksi 

henkilöitä yksilöitäessä sosiaaliturvatunnus erottaa kunkin käsitteen toisistaan 

yksiselitteisesti. [1,2,3,7] 

Kuva 1: Käsite-esiintymä. 
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Jos jokin käsitteen ominaisuus viittaa toiseen käsitteeseen, on kyseessä niiden 

välisestä suhteesta, eli yhteydestä [1]. Esimerkiksi jos työskentely-yksiköllä on 

ominaisuus päällikkö, se viittaa henkilöön, joka johtaa kyseistä yksikköä. Käsitteillä 

A ja B voi olla seuraavanlaisia yhteyksiä toisiinsa [2, 3 s.211]: 

 

● Yksi-yhteen: Käsitteellä A voi olla yhteys enintään yhteen käsitteeseen B, ja 

käsitteellä B voi olla yhteys enintään yhteen käsitteeseen A 

● Yksi-moneen: Käsitteellä A voi olla mielivaltaisen monta yhteyttä mihin 

tahansa käsitteeseen B, mutta käsitteellä B voi olla yhteys enintään yhteen 

käsitteeseen A 

● Moni-yhteen: Käsitteellä A voi olla yhteys enintään yhteen käsitteeseen B, 

mutta käsitteellä B voi olla mielivaltaisen monta yhteyttä mihin tahansa 

käsitteeseen A 

● Moni-moneen: Käsitteellä A voi olla mielivaltaisen monta yhteyttä mihin 

tahansa käsitteeseen B, ja käsitteellä B voi olla mielivaltaisen monta yhteyttä 

mihin tahansa käsitteeseen A 

 

Sosiaaliturvatunnus on esimerkki yksi-yhteen-yhteydestä: henkilöllä voi olla vain 

yksi sosiaaliturvatunnus, ja sosiaaliturvatunnus voidaan yhdistää vain yhteen 

ihmiseen. Yksi-moneen-yhteys on eniten käytetty käsitemallissa. Sitä kutsutaan myös 

isä-lapsi-yhteydeksi: isällä voi olla monta lasta, mutta lapsella on vain yksi isä. Tässä 

tapauksessa yrityksen työskentely-yksiköllä voi olla monta työntekijää, mutta 

työntekijä voi kuulua vain yhteen työskentely-yksikköön. Moni-yhteen-yhteys on 

sama kuin yksi-moneen-yhteys, mutta vain eri näkökulmasta: usea työntekijä voi 

kuulua vain yhteen työskentely-yksikköön [8]. Moni-moneen-yhteydessä esimerkiksi 

työntekijä voi työskennellä useissa projekteissa, ja projektilla voi olla useita 

työntekijöitä. [1,2] 

 

 

2.1.2. Relaatiomalli 

 

Relaatiomalli on nykyään käytetyin tietokantamalli tiedonkäsittelyohjelmissa. Tämän 

mallin on kehittänyt IBM:n tutkija Edgar Frank “Ted” Codd vuonna 1970, ja se 

perustuu joukko-oppiin, matematiikkaan sekä predikaattilogiikkaan [2]. Se on 

ohjelmoijan kannalta huomattavasti yksinkertaisempi verrattuna muihin malleihin, 

minkä vuoksi se on saavuttanut nykyisen suosionsa [3]. Relaatiotietokantojen tarkoitus 

on prosessoida suuria määriä pieniä tapahtumia menettämättä niitä, mikä tekee niistä 

ihanteellisia muun muassa päivittäiseen liiketoiminnan ylläpitämiseen [9]. Ne toimivat 

myös arkistoina useimmille Internetin transaktioille ja sisällöntuotantojärjestelmille, 

kuten sosiaaliselle medialle ja blogeille [10 s. 143]. Relaatiomalliin perustuvia 

tietokantoja pidetään dynaamisina, sillä relaatiot ovat arvopohjaisia, ja niiden 

määritelmät sekä niihin kytköksissä olevat tallenteet selvitetään vasta tietoa 
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noudettaessa [11]. Suurin osa nykyisistä suosituimmista tietokantajärjestelmistä 

perustuu relaatiomalliin [2 s.8]. 

Relaatiot ovat kokoelmia ainutlaatuisesti nimettyjä tauluja. Kukin taulun rivi, eli 

tietue, koostuu kentistä, jotka sisältävät toisiinsa liittyvää tietoa. Kentät ovat relaation 

pienin osa. Aivan kuten käsitemallissa, myös relaatiomallissa jokaisella taulun 

tietueella on olemassa yksilöivä perusavain [12]. Tietokannan hallintajärjestelmät 

voivat myös luoda taulun tietueille juoksevasti numeroidun perusavaimen, eli ID-

numeron. Näitä ID-numeroita kutsutaan surrogaateiksi, eli keinoavaimiksi, ja niitä 

käytetään silloin kun mikään relaation omista sarakkeista ei sovi perusavaimeksi [2 

s.63]. Perusavaimen arvo ei saa koskaan olla tyhjä. Tätä sääntöä kutsutaan 

avaineheydeksi, joka on Coddin kehittämä ensimmäinen eheyssääntö relaatiotauluille. 

Toinen sääntö on viite-eheys, joka estää tiedon poistamisen taulusta, jolla on 

viittauksia toisiin tauluihin. Muuten myös viittaavien taulujen kentät jäävät tyhjiksi. 

Viittauksia tehdessä kullekin viiteavaimelle asetetaan jokin seuraavista säännöistä [2]: 

 

● Estosääntö: viiteavainta ei voida poistaa, jos lapsitaulussa on viittauksia 

kyseessä olevaan tauluun 

● Vyörytyssääntö: Jos rivi poistetaan, myös lapsitaulujen viittaukset poistuvat 

automaattisesti 

● Tyhjäyssääntö: Jos rivi poistetaan, niin lapsitaulujen viittaukset asetetaan 

NULL-arvoiksi 

● Oletusarvosääntö: Jos rivi poistetaan, niin lapsitaulujen arvoiksi asetetaan 

ennaltamäärätty oletusarvo 

 

Perusavainten lisäksi tauluihin voidaan perustaa indeksejä. Niiden tarkoitus on 

nopeuttaa tietokannasta haettavaa tietoa. Indeksejä voidaan verrata kirjan 

sisällysluetteloon, josta nähdään nopeasti missä haettava tieto sijaitsee. [1,2,3]  

Taulukossa 2 esitetyssä esimerkkirelaatiossa on Yliopiston opiskelijarekisteri, jossa 

on kolme riviä. Relaation nimi on “opiskelijat”, ja sen ominaisuuksia ovat nimi, 

syntymäaika, opiskelijanumero, ja tiedekunta. Opiskelijanumero voisi toimia tässä 

tapauksessa luonnollisena perusavaimena, sillä kullakin opiskelijalla on vain yksi 

opiskelijanumero, ja opiskelijanumero voi kuulua vain yhdelle opiskelijalle. 

Relaatioiden tietoja käsitellään joukko-opillisesti, mikä mahdollistaa tiedon haun 

useistakin kokonaisista tauluista. Oletetaan, että muuttuja t osoittaa relaation 

ensimmäiseen tietueeseen. Tällöin t[NIMI] palauttaa arvon “Elli Esimerkki”, ja 

t[OPISKELIJANUMERO] palauttaa arvon 1234567. Taulusta voidaan lukea myös 

ominaisuus: esimerkiksi t[0] palauttaa arvon “NIMI”. Näin ollen voidaan johtaa 

matemaattinen notaatio 𝑡 ∈ 𝑟, jossa t on monikko ja r on relaatio. [2,3,4,5] 
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Taulukko 2: Esimerkkirelaatio 

OPISKELIJAT 

NIMI SYNTYMÄ

AIKA 

OPISKELIJA- 

NUMERO 

TIEDEKUNTA 

Elli Esimerkki 02.03.1990 1234567 Teknillinen 

tiedekunta 

Maija Matikainen 12.06.1991 1122345 Teknillinen 

tiedekunta 

Matti Meikäläinen 20.01.1989 9876543 Luonnontieteiden 

tiedekunta 

 

Relaatiotietokannoilla on edistyneempi tietoriippumattomuus muihin tietokantoihin 

verrattuna. Tietoriippumattomuus mahdollistaa uusien relaatioiden luomisen 

tietokantaan. Myös olemassa olevien relaatioiden muokkaaminen, kuten rivien, 

sarakkeiden, ja indeksien lisääminen ja poistaminen, onnistuu rikkomatta 

eheyssääntöjä. Näiden ansiosta relaatiomalli sopii kaikkein vaativimpienkin 

tietokantajärjestelmien toteuttamiseen. [2] 

 

 

2.1.3. Oliomalli 

 

Perinteiset tietomallit, kuten verkkomallit, hierarkkiset mallit, ja relaatiomallit, ovat 

olleet varsin hyödyllisiä toteutuksia perinteisiin yritystietokantoihin. Teknologian 

kehityttyä on kuitenkin lisääntynyt tarve huomattavasti monimutkaisempiin 

tietokantoihin, joihin perinteiset tietomallit eivät enää riitä. Lisäksi olio-

ohjelmointikielien, kuten C++, Java, ja Python, kasvava käyttö on lisännyt tarvetta 

oliopohjaisiin tietokantaratkaisuihin. Esimerkiksi suunnittelu- ja tuotantoteknologian, 

tieteellisten kehitysprojektien, ja maantieteellisten tietojärjestelmien 

tietokantaratkaisut vaativat monimutkaisia oliorakenteita, pitkäkestoisempaa 

tiedonkäsittelyä, ja uusia tietotyyppejä, kuten kuvatiedostoja. Näitä varten kehitetyt 

oliomallit ovat joustavampia ratkaisuja tällaisten tietokantojen asettamiin 

vaatimuksiin. Oliomalli antaa suunnittelijalle mahdollisuuden määritellä olion 

rakenteen, sekä toiminnot, joita sillä voidaan suorittaa. Oliomalliin perustuva 

tietokanta antaa suoran pääsyn dataan oliosuuntautuneella ohjelmointikielellä, kuten 

C++, käyttäen sen alkuperäisiä tyyppimäärittelyjä. [1,3] 

Lyhyesti kuvattuna olio on ohjelman rakennuspalikka, jolla on kaksi komponenttia: 

tila, ja käyttäytyminen. Sitä voidaan pitää ohjelman muuttujana, jolla on yleensä 
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kompleksinen tietorakenne, ja ohjelmoijan määrittelemät erityiset funktiot. Yleensä 

oliot ovat olemassa vain ohjelman ajon aikana, mutta oliopohjaiset tietokannat voivat 

säilyttää nämä oliot pysyvästi. Ne voidaan hakea tietokannasta ja antaa muiden 

ohjelmien käyttöön koska tahansa. [1,13] 

Kuvan 2 esimerkissä määritellään olio Worker (työntekijä). Sen tilan määritykset 

ovat muuttujat nimi ja ikä (name ja age), joista nimi on alustavasti tyhjä ja ikä on 0. 

Sille on määritelty erityiset funktiot setInfo ja getInfo, joista setInfo määrittelee 

työntekijälle nimen ja iän, ja getInfo tulostaa työntekijän tiedot. Olion instanssin 

luomisen jälkeen sille voidaan asettaa uusi tila funktion setInfo avulla, kuten kuvassa 

2 on tehty. Olioita voidaan luoda mielivaltainen määrä, joilla kaikilla on omat asetetut 

tilansa.  

 

 
Kuva 2: Esimerkki olion määrittelystä Python-kielellä. 

 

Oliomalli voi yksinkertaistaa hakuja tietokannasta. Esimerkiksi postiosoite voidaan 

esittää perinteisessä relaatiotietokannassa yhtenä merkkijonona. Se kuitenkin sisältää 

tiedon palasia, jotka ovat haun kannalta mielenkiintoisia. Haku monimutkaistuu, jos 

postiosoite pilkotaan pienempiin osiin, kuten osoite, postinumero, ja toimipaikka. 

Oliomalli voi koota nämä tiedon palaset yhdeksi tietueeksi, joka sisältää edellä 

mainitut palaset. Oliorelaatiomalli on laajennettu versio perinteisestä relaatiomallista 

mahdollistaen monipuolisempien tietokokonaisuuksien hallinnan. [1,3] 
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2.1.4. Puolirakenteellinen malli 

 

Tietokantoihin tallennettu tieto on rakenteellista tietoa, koska se esitetään tiukassa, 

säännöllisessä muodossa. Kaikkea tietoa ei voida kuitenkaan kerätä ja muotoilla 

rakenteellisesti. On olemassa sovelluksia, joissa tieto kerätään yhtäkkiä tietämättä 

etukäteen miten se tullaan tallentamaan ja hallinnoimaan.  

Dataa, jolla ei ole ennalta määriteltyä rakennetta, kutsutaan puolirakenteelliseksi 

dataksi. Tällaista dataa varten on kehitetty puolirakenteellinen malli. Se on 

joustavampi aiemmin mainittuihin malleihin, sillä saman tyypin tiedoilla voi olla eri 

ominaisuuksia. Tarve niiden tutkimiseen on lisääntynyt jatkuvasti kasvavan tiedon 

määrän ja monimuotoisuuden takia. Esimerkiksi Internet voidaan tulkita 

tietokannaksi, johon ei voida soveltaa yhtä skeemaa. Jotta erilaiset tietokannat voivat 

vaihtaa tietoa keskenään, tarvitaan joustavia ratkaisuja. Kuvassa 3 on pelkistetysti 

havainnollistettu puolirakenteellista tietorakennetta Bunemania (1997) mukaillen. 

XML-kieltä (eXtensible Markup Language) käytetään yleisesti puolirakenteellisen 

tiedon esittämiseen sen rakenteen joustavuuden takia, sillä se antaa Web-sivujen 

esitysmuodon sijaan tietoa niiden rakenteesta ja tarkoituksesta. Itse sivujen muotoilu 

toteutetaan erillisellä muotoilukielellä, kuten XSL-kielellä (eXtensible Stylesheet 

Language). XML on vakiinnuttanut asemansa Internetin tiedon hallinnassa kuten SQL 

relaatiotietokantojen hallinnassa. [1,3,14] 

 

 
Kuva 3: Esimerkki puolirakenteellisesta datasta painotettuna verkkona. 
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2.1.5. NoSQL 

 

NoSQL on seuraavan sukupolven tietokantamalli, jonka ominaispiirteitä ovat 

rakenteettomuus, hajautuneisuus, avoimuus, ja vaakasuuntainen skaalautuvuus.  Se on 

suunniteltu Web-pohjaisille tietokantajärjestelmille. NoSQL-tietomallin kehitys alkoi 

vuonna 2009 vastaamaan koko ajan kasvavien tietovarastojen käsittelyä, sillä mitä 

suuremmaksi tietokannat kasvavat, sitä enemmän vie aikaa tiedon käsitteleminen. 

Lisäksi kasvava tiedon määrä asettaa paineita yksittäisten tietokantapalvelimien 

suorituskykyyn. NoSQL pyrkii rakenteettomuudellaan myös vastaamaan 

relaatiotietokantojen jäykkien tietomallien asettamiin rajoituksiin. [15,16] 

NoSQL:n tarkoitus on varastoida mahdollisimman yksinkertaista tietoa, jolloin ei 

ole tarvetta monimutkaisille ja kalliille oliorelaatioiden kartoituksille eikä muillekaan 

tavallisten relaatiotietokantojen toiminnoille. Tapahtumien on tarkoitus olla 

mahdollisimman yksinkertaistettuja, jotta tiedon luotettavuuteen ei tarvitse uhrata niin 

paljon resursseja, mikä vapauttaa enemmän resursseja suorituskykyyn. NoSQL on siis 

ihanteellinen valinta suurille määrille yksinkertaista, rakenteetonta dataa. [17] 

NoSQL-tietokannat voidaan jakaa seuraaviin alempiin tietokantamalleihin [15,16]: 

 

● Dokumenttivarastot 

● Avain-arvo -varastot 

● Leveäsarakkeiset varastot 

● Verkkotietokannat 

 

Dokumentit ovat joukkoja avain-arvo -pareja. Joukko näitä pareja muodostavat 

kokoelman, ja joukko kokoelmia muodostavat tietokannan. Näitä dokumenttipohjaisia 

tietokantoja kutsutaan dokumenttivarastoiksi. MongoDB on yksi eniten käytetyistä 

dokumenttivarastoista. [18,19] 

Avain-arvo -varastot ovat suoraviivaisia tietokantoja: tietokannassa olevalle 

binääriselle datalle liitetään avain, jonka avulla arvo voidaan noutaa myöhemmin. 

Avain-arvo -varastot eivät ole vielä vakiinnuttaneet asemaansa ammattilaisten 

joukossa. Tunnetuin avain-arvo -varasto on Redis [18]. Leveäsarakkeiset varastot 

(Wide-column store) ovat kuin relaatiotauluja, mutta taulun rivien sijaan tieto 

varastoidaan sarakelohkoina [20]. Leveäsarakkeisia varastoja pidetään 

relaatiotietokantojen ja avain-arvo -varastojen hybrideinä. Cassandra on yksi 

käytetyimpiä leveäsarakkeisia varastoja [18]. Sitä käytetään muun muassa Netflix-

videopalvelussa [21].  

Verkkotietokannat soveltavat verkkoteoriaa säilyttämään tietoa käsitteiden välisistä 

suhteista. Tällaisessa tietokannassa käsitteet ovat verkon solmuja, ja niiden väliset 

suhteet ovat kaaria. Kaaret vastaavat relaatiomallin viiteavaimia. Kaaret ovat 

tehokkaampia haun kannalta kuin viiteavaimet, sillä viiteavaimet johtavat yleensä 

vaikeaselkoisiin, rekursiivisiin hakuihin joiden suorituskykyä on hankala ennakoida. 

Lisäksi relaatiomallin lisääntyneet taulut voivat tehdä tietokannan rakenteen 

vaikeaselkoiseksi uusille kehittäjille. Verkkotietokannat soveltuvat esimerkiksi 
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yhteisöpalveluihin kuvaamaan ystävien välisiä suhteita. Tunnetuin verkkotietokanta 

on Neo4j, joka on hyvin skaalautuva ja kestävä. Sitä käyttävät sadat kansainväliset 

yritykset, joista muun muassa Adobe käyttää sitä pilvipalveluidensa ylläpitämiseen. 

[22,23] 

 

 

2.2. Tietokantakielet 

 

Tietokantakielet ovat tietokannoille suunniteltuja tiedustelukieliä, joilla käyttäjät 

voivat hallinnoida tietokantoja [4]. Tiedustelemisen lisäksi sillä voidaan määritellä 

tiedon rakenteita, muokata tietokannassa olevaa dataa, ja määritellä 

turvallisuusrajoitteita [3 s.75]. Ne ovat huomattavasti tehokkaampia tietokantojen 

hallintaan, kuin perinteiset ohjelmointikielet: yksi käsky tietokantakielellä vastaa 

satoja rivejä perinteistä ohjelmointikieltä. Tietokantakielet eivät ole kuitenkaan 

täydellisiä ohjelmointikieliä, vaan ennemminkin tiedon aliohjelmointikieli. Kun 

tietokantakieli yhdistetään komentosarjakieleen - kuten Java, tai C# - niistä saadaan 

täysi ohjelmointikieli. [2,24] 

Tietokantakielet voivat olla joko toiminnallisia, joissa käyttäjä antaa käskyn mitä 

tietoa hakea, tai kuvauksellisia, joissa käyttäjä kuvaa millä kriteereillä tietoa haetaan. 

Tietokantakielet sisältävät tiedonmäärittelykielen (Data Definition Language, DDL) ja 

tiedonmuokkauskielen (Data Modification Language, DML). DDL:n tehtävänä on 

määritellä tietokantojen skeemojen rakenteet. Sitä käytetään myös ilmaisemaan tiedon 

ominaisuuksia. DML:n tehtävänä on antaa käyttäjän lukea ja muokata tietokantamallin 

mukaista dataa. Tärkeimmät nykyiset tietokantakielet ovat SQL, OQL, ja XQuery. 

[3,5] 

 

 

2.2.1. SQL 

 

SQL, eli Structured Query Language (rakenteinen kyselykieli) on tekstisuuntautunut 

tietokantakieli, jonka kehitti IBM 1970-luvun lopulla osana kokeellista 

relaatiotietokantaa nimeltä System R. Yhdysvaltain kansallinen standardi-insituutti, 

ANSI, hyväksyi sen kansalliseksi standardiksi vuonna 1986. Tätä standardia 

laajennettiin vuosina 1989 ja 1992, jolloin julkaistiin sen toinen versio, SQL-92. SQL 

on olennainen tekijä relaatiotietokantojen suosioon kaupallisessa maailmassa, ja siksi 

myös vaikutusvaltaisin kaupallisesti markkinoitu tietokantakieli. Monet nykyisistä 

tietokannan hallintajärjestelmistä - kuten Oraclen nimikkojärjestelmä, Microsoftin 

SQL Server, ja IBM:n DB2 - pohjautuvat SQL-kieleen. [2,3,7] 

SQL on monipuolinen tietokantakieli. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat [3,7]: 
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● Tiedon määrittäminen, kysely, ja muokkaaminen (DDL ja DML) 

● Käyttäjäkohtaiset näkymät 

● Tietoturva ja tunnistautumismenetelmät 

● Ohjelmointikielien sulauttaminen (esim. Java, C, C++) 

● Datan eheysrajoitukset 

● Tapahtumanhallinta 

 

SQL perustuu yhdistelmään relaatioalgebra-, ja relaatiolaskentakäsitteitä. Tästä 

johtuen sen kyselyt ovat luonteeltaan kuvainnollisia. Toisin sanoen kyselyt kuvaavat 

haetun datan ominaisuuksia sen sijaan, että se kuvaisi miten data haetaan. Esimerkiksi 

taulukon 2 tietoja voidaan hakea alla olevalla lausekkeella [3,7]: 

 

SELECT nimi FROM opiskelijat WHERE Tiedekunta=”Teknillinen tiedekunta” 

ORDER BY nimi; 

 

Yllä esitetty kysely valitsee “opiskelijat” nimisestä relaatiosta kaikki teknillisessä 

tiedekunnassa opiskelevien opiskelijoiden nimet. Tässä tapauksessa kysely palauttaisi 

siis arvot “Elli Esimerkki” ja “Maija Matikainen”. ORDER BY -käsky järjestää 

palautuneet arvot haluttuun järjestykseen, tässä tapauksessa siis aakkosjärjestykseen. 

Halutessaan perään voidaan lisätä ehto, järjestetäänkö arvot nousevasti vai laskevasti. 

Kyselyllä voidaan hakea samanaikaisesti montaa eri tietoa relaatiosta. SQL 

mahdollistaa myös kyselyiden tuloksien rajaamisen ja järjestämisen. Tietokantoihin 

on tallennettu erityisiä ohjelmamoduuleja, herättimiä, jotka käynnistyvät 

automaattisesti tietokannan tauluun kohdistuvasta SQL-kyselystä. Kullekin käskylle 

on oma herättimensä. [2,3,7] 

 

 

2.2.2. OQL 

 

OQL, eli Object Query Language, on oliosuuntautuneille tietokannoille tarkoitettu 

tietokantakieli. Se tarkoitettiin alunperin O2-tietokannan hallintajärjestelmälle, mutta 

Object Data Management Groupin (ODMG) tekemien muutosten myötä OQL-kieltä 

pidetään oliosuuntautuneiden tietokantojen standardikielenä [7]. Se on suunniteltu 

käytettäväksi muun muassa Java, C++, ja SMALLTALK ohjelmointikielillä. Kun 

OQL-kysely yhdistetään yhteen edellä mainituista olio-ohjelmointikielistä, se 

palauttaa kyseisen kielen tyyppimäärittelyn mukaisen olion. OQL-kielen syntaksi on 

pitkälti samanlaista kuin SQL-kielessä, mutta siinä on lisäksi oliopohjaisille 

tietokannoille tarkoitettuja ominaisuuksia, kuten olion identiteetti, operaatiot, 

perinnöllisyys, ja relaatiot. Nämä tekevät OQL-kielestä huomattavasti 

monipuolisemman kyselykielen kuin SQL. [1,3,7] 
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2.2.3. XQuery 

 

XQuery on suppea, mutta joustava tiedustelukieli, joka on tarkoitettu käytettäväksi 

pääasiassa XML-datan kanssa. Sitä voidaan käyttää myös integroimaan dataa, joka ei 

välttämättä ole XML-pohjaista. mutta jota voi tarkastella XML-työkalun kautta. 

XQueryn kehityksessä on ollut mukana maailmanlaajuinen tietoverkkoyhteenliittymä 

World Wide Web Consortium, eli W3C, ja sen työryhmät XML Query, ja XSL jo 

vuodesta 1998. [3,24] 

XQuery on monipuolisempi työkalu XML-datan käsittelyyn, kuin esimerkiksi 

XPath ja XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations). XPath keskittyy 

ainoastaan XML-datan polkurakenteen kyselyyn. XQuery on sen sijaan tarkoitettu 

nimenomaan XML-dokumenttien ja -tietokantojen luomiseen ja hallinnointiin. XSLT 

on myös monipuolinen kyselykieli, mutta huomattavasti joustamattomampi kuin 

XQuery. XQuery on vakiinnuttamassa asemansa XML-datan käsittelyyn, kuten SQL 

on vakiinnuttanut asemansa relaatiotietokantoihin. [3,24] 

 

 

2.3. Tietokantojen rakenne ja suunnittelu 

 

Tietokannat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joita voidaan tarkastella useasta eri 

näkökulmasta. Tietokantojen yleistä rakennetta kutsutaan skeemaksi, eli 

tietokantakaavioksi. Skeemat vastaavat kaikkia vakiomuotoisia tyyppimäärittelyjä, 

jotka eivät muutu ajon aikana. Tietyllä hetkellä tallennettua tietoa tietokannassa 

kutsutaan instanssiksi. Esimerkiksi jos tietokantaan lisätään uutta sisältöä, niin 

tietokannasta syntyy uusi instanssi. Tietokantojen helpompaa rakenteen tarkastelua 

varten on luotu kuvassa 4 esitetty käsite kolmen skeeman arkkitehtuuri. Nimensä 

mukaan se jakautuu seuraaviin tasoihin [1,2,4,5,7]: 

 

● Sisäinen skeema (Datataso) 

● Käsitteellinen skeema (Sovellustaso) 

● Ulkoinen skeema (Esitystaso) 

 

Sisäisellä skeemalla tarkoitetaan miten tieto on rakennettu tietokantaan. Se kuvaa 

tietokantaan tallennetun datan tietorakenteet yksityiskohtaisesti. Ainoastaan tällä 

tasolla on olemassa konkreettista dataa, muut tasot ovat vain kuvauksellisia [1, s.31]. 

Käsitteellisellä skeemalla kuvataan tietokannalle valitun tietomallin (ks. 2.1.) 

mukaisesti mitä dataa tietokantaan on tallennettu, sekä niiden välisiä suhteita. Tällä 

tasolla keskitytään tietorakenteiden sijaan tietotyyppeihin, käyttäjäoperaatioihin, ja 

rajoitteisiin. Ulkoisessa skeemassa näytetään vain käyttäjäkohtainen sisältö, jotta 

vuorovaikutus käyttäjien ja tietokannan välillä on mahdollisimman yksinkertaista. 

Esimerkiksi pankin tietokannassa voisi olla tietokenttä “asiakas”. Datatasolla tämä 
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tietokenttä olisi tavun (8 bittiä) tai sanan (16 bittiä) mittainen muistilohko. 

Sovellustasolla se kuvataan tietueeksi. Se sisältäisi asiakkaan nimen ja yhteystiedot 

tyyppimäärittelyineen, jotka olisivat merkkijonoja. Esitystasolla näytettäisiin 

ainoastaan asiakkaan nimi ja yhteystiedot. [1,3,7] 

 

Kuva 4: Kolmen skeeman arkkitehtuuri. 

 

Tietokantojen käyttäjät voidaan jakaa kolmeen luokkaan: suunnittelijat, ylläpitäjät 

ja peruskäyttäjät. Suunnittelijat vastaavat sopivien tietorakenteiden valinnasta ja 

toteuttamisesta. Ylläpitäjät valvovat ja hallinnoivat tietokannassa olevaa dataa ja 

niiden oikeuksia käyttäjille. He vastaavat myös tietoturvaan ja suorituskykyyn 

liittyvistä ongelmista. Peruskäyttäjiä ovat ne, joiden työnkuvaan liittyy tietokantojen 

päivittäinen käyttö sisällön tuottamiseen ja päivittämiseen. [1,7] 

Tietokantojen suunnitteluprosessi on kuvattu kuvassa 5. Tietokantojen suunnittelijat 

ovat vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa, jolloin he määrittelevät tietokannan 

ominaisuudet ja toiminnollisuudet. Näiden pohjalta voidaan muodostaa sovelluksen 

vaatimukset. Kun sovelluksen vaatimukset on määritelty, niin varsinainen tietokannan 

suunnittelu aloitetaan tuoteriippumattomilla käsitteellisellä ja loogisella suunnittelulla. 

Näiden tarkoitus on kartoittaa asiakkaan tarpeet tietokannan suhteen, joiden 

perusteella valitaan oikean tyyppinen tietokanta, ja suunnitellaan toteutettava rakenne. 

Käsitteellisen ja loogisen suunnittelun muodostaman loogisen mallin jälkeen tehdään 

tietokannan fyysinen suunnittelu, jonka tuloksena syntyy lopullinen pohja 

toteutettavalle tietokannalle. Fyysisessä suunnittelussa paneudutaan erityisesti 

levytilan tarpeen huomioimiseen ja suorituskyvyn optimointiin. [2,7] 
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Kuva 5: Tietokannan suunnittelun vaiheet. 

 

2.3.1. Käsitteellinen suunnittelu 

 

Käsitteellinen suunnittelu aloitetaan käsiteanalyysillä, jolla muunnetaan asiakkaan 

asettamat tietokannan vaatimukset käsitemalliksi. Mikäli asiakkaalla ei ole tietämystä 

tietokantojen suunnittelusta, käsiteanalyysi toteutetaan yleensä haastattelujen avulla. 

Kun käsitemalli on valmis, sitä täydennetään tarveanalyysillä. Sen tarkoitus on 

täydentää puuttuvat tiedot, ja tarkentaa tietokannan kuvausta. Tämän jälkeen 

käsitemalli normalisoidaan. Sillä tarkoitetaan tietokantaan tulevien tietojen toiston 

minimointia. Sen kehitti myös E.F. Codd (ks. 2.1.2.) relaatiotietomallin jälkeen 

vuonna 1972. Normalisoinnin avulla tulevasta tietokannasta saadaan tehokkaampi, 

yhdenmukaisempi, ja joustavampi muutosten kannalta. [2] 

Normalisointi jakautuu yleensä ensimmäiseen, toiseen, ja kolmanteen 

normaalimuotoon. Nämä ensimmäiset kolme normaalimuotoa riittävät suurimmassa 

osassa tietokantoja. Harvinaisempia normaalimuotoja ovat Boyce-Codd-, sekä neljäs, 

ja viides normaalimuoto. Ensimmäisen normaalimuodon tarkoitus on poistaa toistuvat 

ryhmät ja moniarvoiset kentät. Kappaleen 2.1.2. esimerkkirelaatiossa voisi olla 

opiskelijan perustietojen lisäksi kunkin opiskelijan saamat arvosanat kursseista. 

Huonoimmassa tapauksessa arvosanat olisivat kukin joko omassa sarakkeessaan, mikä 

kasvattaisi sarakkeiden määrän kohtuuttoman suuriksi, tai kaikki samassa kentässä. 

Tällöin yksittäisen kurssin arvosanaa olisi hankalaa hakea, koska arvosanoja ei ole 

mitenkään liitetty kursseihin. Toisekseen, jos kurssien nimetkin liitetään samaan 

tauluun kutakin arvosanaa kohden, niin se kasvaisi entistä suuremmaksi. Parempi tapa 

on siirtää arvosanat omaan tauluun, ja liittää opiskelijatiedot ja arvosanat viittauksen 

kautta, kuten kuvassa 6 on esitetty. [2] 
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Kuva 6: Normalisoimaton taulu ja ensimmäisen normaalimuodon taulut. 

 

Toisen normaalimuodon tavoite on muodostaa yhdenmukainen perusavain 

kuhunkin tauluun. Hovi (2005) määrittelee toisen normaalimuodon säännön 

seuraavasti: “Jos taulussa on moniosainen perusavain, niin kaikkien sarakkeiden tulee 

olla funktionaalisesti riippuvaisia koko perusavaimesta (eikä siis vain osa-

avaimesta)”. Kuvassa 7 esitetyt alleviivatut sarakkeet opiskelijanumero, 

kurssinumero, ja päivämäärä muodostavat moniosaisen perusavaimen. Näin 

muodostettu moniosainen perusavain rikkoo toisen normaalimuodon sääntöä, sillä 

kurssin nimi on funktionaalisesti riippuvainen vain kurssinumerosta, ja nimi-sarake on 

riippuvainen ainoastaan opiskelijanumero-sarakkeesta. Jotta toisen normaalimuodon 

sääntö täyttyy, täytyvät taulut osittaa niin, että sarakkeet ovat funktionaalisesti täysin 

riippuvaisia perusavaimesta, kuten kuvassa 7 on esitetty. [2] 

 
Kuva 7: Ensimmäisen ja toisen normaalimuodon taulut. 

 

Kolmas normaalimuoto saavutetaan muuttamalla taulun jokainen sarake 

funktionaalisesti riippuvaiseksi vain sen perusavaimesta. Kuvan 7 toisen 

normaalimuodon taulussa voisi olla lisäksi tiedekunta-sarake. Kurssinumero olisi 

tällöin riippuvainen tiedekunnasta, sillä kurssinumerot määräytyvät yleensä 

tiedekunnan mukaan. Tämä voidaan normalisoida kolmanteen normaalimuotoon niin, 

että kurssinumerot ja -nimet siirretään omaan tauluun. Tällöin kursseja voidaan lisätä 
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tietokantaan jo ennakkoon sen sijaan, että niitä lisättäisiin aina kunkin suorituksen 

myötä. Tällä minimoidaan myös taulujen sarakkeiden turhaa toistuvuutta. Toisaalta 

tiedekunta-sarake voitaisiin liittää yhteen kurssin numeron ja nimen kanssa. [2] 

Koiralan (2012) mukaan suunnitteluprosessi on hyvä aloittaa selvittämällä onko 

tietokannan luonne toiminnallinen, eli onko kyseessä ns. OLTP-tietokanta (Online 

Transactional Processing), vai analyyttinen, eli OLAP-tietokanta (Online Analytical 

Processing). OLTP-tietokannalle olennaista on tietojen luonti, lukeminen, 

päivittäminen, ja poistaminen. OLAP-tietokannalle sen sijaan olennaista on tiedon 

haku ja analysointi.  Mikäli tarkoituksena on suunnitella OLTP-tietokanta, käytetään 

silloin normalisointia. Jos taas suunnitellaan OLAP-tietokanta, on parempi vaihtoehto 

taulujen denormalisointi, jolla palautetaan normalisoitu taulu normalisoimattomaksi. 

Denormalisoinnin etuna on vähempi taulujen lukeminen tietoja haettaessa, sillä 

normalisoidussa taulussa tiedot ovat yleensä jakautuneet useisiin tauluihin. Mitä 

harvemmasta taulusta luetaan tietoa, sitä nopeampi haku on. Denormalisointia 

käytetään yleensä silloin, kun haun nopeus on tärkeämpi kuin tiedon yhteneväisyys. 

[2,25] 

 

 

2.3.2. Looginen suunnittelu 

 

Käsiteellisen suunnittelun lopputuloksena syntynyt normalisoitu käsitteellinen malli 

tietokannasta kuvaa tietokannan sisältöä havainnollisella tasolla. Loogisen 

suunnittelun tarkoitus on käsitteellisen suunnittelun pohjalta valitun tietomallin 

perusteella muuntaa käsitteet vastaaviksi tietueiksi ja yhteyksiksi. Valitusta 

tietomallista riippuen käsitteet muunnetaan Hovin (2005) mukaan taulukossa 3 

esitettyihin vastaaviin muotoihin. [2,7] 

Looginen suunnittelu aloitetaan arvioimalla tietokannan tapahtumien kestoja, sekä 

käsitteiden ja suhteiden levytilantarvetta. Jotta näitä voidaan arvioida, täytyy selvittää 

tiedon volyymi, sekä tapahtumien ominaisuudet, kuten niiden toistuvuus, ja mitä tietoa 

kuhunkin tapahtumaan tarvitaan. Kokoarvion jälkeen looginen suunnittelu jakautuu 

kahteen päävaiheeseen: käsitemallin uudelleenmuotoiluun ja sen muuntamiseen 

loogiseksi malliksi. Uudelleenmuotoiluvaiheessa tutkitaan käsitemallin tehokkuutta. 

Sen ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan käsitteiden toistuvuuksia, ja poistetaan 

mahdollisesti toistuvat tiedot. Seuraavaksi käsitemallin mahdolliset yleistykset 

korvataan sellaisella rakenteella joka on helpompi muuttaa loogiseksi malliksi. Tämän 

jälkeen käsitteitä joko yhdistetään, tai hajotetaan pienemmiksi käsitejoukoiksi sen 

mukaan, mikä on toiminnan kannalta tehokkaampaa. Viimeisenä valitaan kullekin 

käsitteelle tunnisteet, eli perusavaimet, mikäli yksittäisessä käsitteessä on niitä 

useampi. Kun käsitemalli on uudelleenmuotoiltu, se muunnetaan tuoteriippuvaiseksi 

loogiseksi malliksi. [2,7]  
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Taulukko 3: Eri tietokantamalleissa käytetyt termit 

KÄSITE- 

MALLI 

RELAATIO- 

MALLI 

OLIO-

MALLI 

RELAATIO- 

TIETOKANTA 

VANHAT 

TERMIT 

Käsite Relaatio Luokka Taulu  

Tieto Attribuutti Attribuutti Sarake Kenttä 

Esiintymä Monikko Esiintymä Rivi Tietue 

Yhteys Viiteavain Suhde Viiteavain  

Perusavain Perusavain Olio ID Perusavain  

 

Käsitemallin käsitteet, tiedot, ja esiintymät ovat semanttisesti samanlaiset eri 

tietomallien välillä. Yhteydet sen sijaan ilmaistaan relaatiomallissa viiteavaimina. 

Tämä tarkoittaa sitä, että relaatiossa A on kussakin monikossa attribuutti X, joka viittaa 

relaatioon B. Käytännössä viiteavaimiksi asetetaan relaation B perusavain, joka on 

toteutuksesta riippuen joko ID-numero, tai erikseen määritelty perusavain, kuten 

sosiaaliturvatunnus. Loogisen suunnittelun vaiheessa muunnettaville tiedoille 

annetaan myös tyyppimäärittelyt, ja viiteavaimille määrätään yksi kappaleessa 2.1.2. 

mainituista viite-eheyssäännöistä. [2] 

 

 

2.3.3. Fyysinen suunnittelu 

 

Tietokannan fyysinen suunnittelu on tuotekohtaisen tietokannan sovittamista 

fyysiselle suorittimelle. Tässä vaiheessa prosessia on siis valittu jo käytettävä 

tietokannan hallintajärjestelmä. Fyysiseen suunnitteluun kuuluvia tehtäviä ovat 

yleensä sivun koon ja tyhjän tilan määritys, tilavarausten suunnittelu – eli kuinka 

paljon jätetään tyhjää tilaa tuleville lisäyksille - taulujen sijoittelurajoitukset 

kiintolevyille, sekä mahdollisen puskurialtaan rajoitukset. Puskurialtaaseen voidaan 

esimerkiksi valita tiettyjä tauluja, mikä johtaa suorituskyvyn paranemiseen, koska niitä 

ei tarvitse hakea levyltä. Fyysisessä suunnittelussa keskitytään myös indeksoinnin 

suunnitteluun. [2] 

Järjestelmän suunnittelussa yksi tärkeimmistä tekijöistä on sen odotettu 

suorituskyky. Aivan kuten muutkin järjestelmät, myös tietokantajärjestelmien 

suorituskyky laskee kuormituksen kasvaessa rajattomasti. Tietokantajärjestelmien 

tapauksessa tietokannan koko kasvaa niin suureksi, että tiedon hakeminen hidastuu. 

Tällöin on tarpeen hienosäätää tietokannan rakennetta. Hienosäädön tavoitteita ovat 

[1,3 s.541]: 

 

● Sovelluksen nopeuttaminen 
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● Kyselyiden ja tapahtumien vasteajan pienentäminen 

● Tapahtumien suoritustehon parantaminen 

 

Tietokantajärjestelmien suorituskykyä voidaan parantaa laitteisto-, järjestelmä-, ja 

sovellustasolla. Laitteistotasolla suorituskykyä voidaan parantaa asentamalla lisää 

muistia tai levyasemia, tai lisäämällä keskusyksikön laskentanopeutta. 

Järjestelmätasolla suorituskykyä voidaan parantaa lisäämällä tietokantajärjestelmän 

puskurikokoa, tai muuttamalla sisällön tarkistusväliä. Ylimmällä tasolla voidaan 

hienosäätää tietokannan rakennetta ja tapahtumia. Ylimmällä tasolla järjestelmän 

suorituskykyä voidaan optimoida seuraavilla tavoilla: [3 s.885-891] 

 

Skeemojen hienosäätö 

 

Skeemojen hienosäädöissä hakuja voidaan nopeuttaa osittamalla tietokannan 

relaatioita niin, että eniten haetut tiedot relaatioissa ositetaan omaan relaatioon. 

Esimerkiksi taulukon 2 (s.13) opiskelijat-relaatio voitaisiin osittaa niin, että opiskelijan 

henkilötiedot ovat omassa relaatiossaan, ja opintoihin liittyvät tiedot - tässä 

tapauksessa tiedekunta - olisi omassaan. Tällainen osittaminen nopeuttaisi kyselyä jos 

esimerkiksi halutaan tietää pelkästään teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden 

lukumäärä, tai jos halutaan hakea ainoastaan opiskelijan henkilötiedot. [3 s.885] 

 

Indeksointi 

 

Tietokannan relaatioihin voidaan lisätä myös indeksejä, mikäli tiedon hakeminen on 

liian hidasta. B-puuindeksi on yleisin indeksointitapa relaatiotietokannoille. 

Indeksipuu jakautuu lehti-, välitaso-, ja juurisivuihin kuvan 8 esittämällä tavalla.. 

Lehtisivut ovat indeksipuun alin taso, jossa osoittimet tiedon sijainteihin ovat aakkos-

, tai numerojärjestyksessä. Lehtisivuilla on omat osoitteensa välitason sivuihin, ja 

välitason sivuilla osoitteensa juurisivulle.  Välitasojen määrä riippuu taulun koosta 

sekä indeksoitavien sarakkeiden pituudesta. B-puuindeksistä on olemassa erilaisia 

muunnelmia, kuten B+, ja B*-puuindeksit. B+-puuindeksissä lehtitason osoittimet ovat 

linkitettyjä toisiinsa, mikä tehostaa erityisesti kyselyitä joissa predikaattina on 

arvoväliehto. B*-puuindeksi on pitkälti samanlainen kuin B+-puuindeksi, mutta pyrkii 

pitämään vähintään ⅔-osaa välitason sivuista täynnä. [2,7]  

Toinen indeksointivaihtoehto on bittikarttaindeksi. Tällaisessa indeksoinnissa 

kullekin indeksoitavan sarakkeen eri arvolle luodaan bittivektorit. Esimerkiksi jos 

henkilön sukupuoli indeksoitaisiin, kaikille miehille annetaan arvo 0, ja naisille arvo 

1. Tällöin jos taulun neljäs henkilö on mies, bittivektorin neljäs arvo olisi siis 0. 

Bittikarttaindeksin käyttö on suositeltava silloin, kun haun ehtojen täyttävien rivien 

lukumäärä, tai siitä haettavien rivien lukumäärä on suhteellisen pieni. Sitä ei 

kuitenkaan suositella operatiivisille sovelluksille, sillä taulu lukkiutuu indeksoinnin 

ajaksi. [2,7] 
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Kuva 8: Esimerkki B-puuindeksin rakenteesta. 

 

Hajautusindeksoinnissa (hash index) indeksiosoittimet hajautetaan hajautusfunktion 

avulla indeksitaulukkoon. Hajautusindeksointia käytetään yleensä 

vertailuoperaatioissa, mutta ei arvojoukko-operaatioissa. Tämä indeksointitapa on 

yleinen avain-arvo-tyyppisille tietokannoille. [7] 

Indeksointi on kannattavaa tehdä kunnolla heti alkuvaiheessa. Ensinnäkin sen avulla 

voidaan saavuttaa nopeasti paras mahdollinen suorituskyky tuotantotason 

tietokannalle. Toisekseen indeksien luominen ei vaadi muutoksien tekemistä 

sovellustasolla eikä tällöin tarvita ympäristön uudelleenrakentamista. Indeksoinnin 

suunnittelussa tärkeintä on määritellä kaikki predikaatit, eli tietokantakyselyn 

ehtolausekkeen (WHERE-lauseke) hakutekijät. Shubho (2009) neuvoo indeksoimaan 

seuraavia sarakkeita [2,3,26,27]: 

 

 Esiintyvät usein hakulausekkeissa (WHERE-lausekkeet) 

 Liittävät tauluja toisiinsa  

 Viiteavaimet 

 Järjestelykriteerinä ORDER BY -käskyissä 

 

Winandin (2012) mukaan indeksoitavia sarakkeita ei kuitenkaan kannata olla liikaa, 

sillä se hidastaa rivien lisäyksiä, poistoja, ja päivityksiä. Tämä johtuu rivien muutosten 

uudelleenjärjestelystä kutakin indeksiä kohden. [27] 

 

Materialisoidut näkymät 

 

Materialisoiduilla näkymillä tarkoitetaan tietokantahaun tallentamista välilliseen 

relaatioon. Materialisoidut näkymät voivat nopeuttaa usein toistuvia hakuja silloin jos 

haun tulos ei tule muuttumaan usein lyhyellä aikavälillä. Tällöin haun tulosta ei 

tarvitse toistuvasti laskea, vaan laskettu tulos on jo valmiina omassa relaatiossaan, 

josta se voidaan nopeasti hakea. Materialisoituja näkymiä kannattaa kuitenkin käyttää 
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harkiten. Ne eivät ainoastaan vie ylimääräistä tilaa tietokannassa, vaan niiden 

ylläpitäminen vie ylimääräistä aikaa, mikäli niiden arvot vaihtuvat toistuvasti lyhyellä 

aikavälillä. Jos arvoja ei päivitetä muutosten myötä, tiedot eivät ole tällöin 

yhdenmukaisia muiden relaatioiden kanssa.  

Materialisoidut näkymät voidaan luoda joko käsin ylläpitäjän toimesta, tai 

automaattisesti kehitysympäristön työkaluilla. Käsin tehtäessä ylläpitäjän täytyy 

analysoida kyselyiden toimintaa ja lukumäärää, minkä perusteella materialisoidut 

näkymät tehdään. Useimmat kaupalliset tietokannan hallintajärjestelmät kuitenkin 

tarjoavat työkalut, jotka tekevät tämän automaattisesti. Näillä työkaluilla voidaan 

monin tavoin optimoida tietokannan suorituskykyä, ja ne ovat olleet hyvä apuväline 

monille tietokannan ylläpitäjälle. [3 s 887-888] 

 

Tapahtumien hienosäätö 

 

Tietokantajärjestelmän nopeutta voidaan parantaa muokkaamalla tietokantaan 

kohdistuvia kyselyitä tehokkaammaksi. Etenkin asiakas-palvelin-arkkitehtuurin 

järjestelmissä monimutkaiset kyselyt, kuten sisäkkäiset kyselyt, hidastavat 

kommunikoinnin nopeutta. Sisäkkäisien kyselyiden sijaan kannattaa tehdä suoria 

hakuja palvelimelta asiakkaalle, ja hakea tarvittava tieto asiakaskoneelle palautuneesta 

kyselystä.  

Toinen vaihtoehto on tallentaa usein käytetyt kyselyt palvelimelle, jossa kyselyt 

ovat valmiiksi käännettyjä nopeampaa suoritusta varten. Tapahtumien samanaikaisuus 

aiheuttaa myös suorituskyvyn hidastumista, sillä kukin tapahtuma varaa kyseessä 

olevan taulun itselleen. Tällöin yksi pitkäkestoinen tapahtuma estää pitkäksi aikaa 

monien lyhempien tapahtumien toteutuksen. Lisäksi pitkäkestoiset tapahtumat 

vaikeuttavat palautumista järjestelmän kaatumisen jälkeen. Tästä syystä monet 

tietokannan hallintajärjestelmät rajoittavat yksittäisten tapahtumien 

päivitystoimintojen määrää. [1, 3 s.889-890] 

 

Suorituskyvyn simulointi 

 

Tietokantajärjestelmän suorituskyvyn testaamiseksi voidaan tehdä myös 

suorituskyvyn simulointimalli, jolla voidaan arvioida nopeammin tietokannan 

suorituskykyä. Tässä mallissa keskitytään suorituskyvyn mittaamiseen tietystä 

näkökulmasta, kuten esimerkiksi hakuun kulunut aika. Tietokannan tapahtumia 

simuloidaan vastaavanlaisilla arvoilla mitä oikeissa tapahtumissa käytetään. 

Simuloinnin avulla tietokannan hakunopeuksia eri kuormituksilla voidaan testata 

helpommin. [3] 
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3. TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMÄT 

 

Tietokantojen hallintajärjestelmät ovat kokoelma tietokantojen hallintaan tarkoitettuja 

ohjelmia, joilla toteutetaan tietokantojen määrittely, rakenne, muokkaus ja jakaminen. 

Niiden tarkoitus on tehokkaasti tallentaa ja noutaa tietokannassa olevaa tietoa. 

Tietokantojen hallintajärjestelmät pitävät huolen myös tiedon säilymisestä 

järjestelmän kaatumisien varalta varmuuskopioinnilla ja palautumisella. Koska 

tietokannoilla voi olla useita käyttäjiä, nämä hallintajärjestelmät tarjoavat myös 

tunnistautumismenetelmät käyttäjille, jotta tiedot pysyvät käyttäjäkohtaisina. [1,3,7] 

Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi tietokantojen hallintajärjestelmien 

arkkitehtuuria ja yleistä rakennetta. Lisäksi tarkastellaan tietokannan 

hallintajärjestelmien toimintaperiaatteita, sekä rajapintoja niiden ja käyttäjien välillä. 

Lopuksi käydään läpi eniten käytettyjä kaupallisia ja avoimen lähdekoodin 

tietokannan hallintajärjestelmiä. 

 

 

3.1. Arkkitehtuurityypit 

 

Tietokantojen hallintajärjestelmien arkkitehtuurin valintaan vaikuttaa 

tietokonejärjestelmä jossa ne pyörivät, sekä ympäristö mihin ne on tarkoitettu. 

Tietokonejärjestelmät voivat olla verkottuneita, rinnakkaisia, tai hajautettuja. 

Verkottuneissa järjestelmissä osa tehtävistä voidaan suorittaa asiakaskoneella, ja osa 

palvelimella. Rinnakkaisissa järjestelmissä tehtävien suoritus on jaettu useammalle 

suorittimelle, jolloin tiedon haku on nopeampaa, ja voidaan suorittaa useampia hakuja 

kerralla. Hajautetuissa järjestelmissä suorittimet ovat fyysisesti laajalle levinneet, 

kuten esimerkiksi maailmanlaajuisen yrityksen tietoverkko. Tietokonejärjestelmien 

arkkitehtuurin valinta vaikuttaa myös tietokannan hallintajärjestelmien 

arkkitehtuuriin, jotka jakautuvat keskitettyihin, rinnakkaisiin, ja hajautettuihin 

arkkitehtuureihin, sekä asiakas-palvelin-arkkitehtuuriin. [1,3] 

 

 

3.1.1. Keskitetty arkkitehtuuri 

 

Keskitetyssä arkkitehtuurissa tietokanta on sijoitettu yhdestä muutamaan tietokoneen 

keskusyksikköön, jotka eivät ole vuorovaikutuksessa muihin tietokonejärjestelmiin. 

Keskitetyn tietokonejärjestelmän suorittimet pitävät huolen järjestelmän 

toimintakäsittelyistä, sekä käyttäjäohjelmien ja käyttöliittymien toiminnasta. 

Tietokannan käyttäjät tarkastelevat tietokannan sisältöä ulkoisilta päätteiltä, joissa ei 

ole prosessointitehoa muuhun tarkoitukseen. Niillä on yleensä yksi käyttäjä, eivätkä 

ne tarjoa samoja ominaisuuksia, kuin usean käyttäjän järjestelmät. Esimerkiksi 
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samanaikaisuuden hallintaa ei tarvita yhden käyttäjän järjestelmissä, ja järjestelmän 

virheistä palautuminen on hyvin yksinkertaista tai jopa olematonta. Monissa 

keskitetyissä tietokantajärjestelmissä ei ole tukea monipuoliselle tietokantakielelle, 

kuten SQL:lle.  

Keskitetyn tietokanta-arkkitehtuurin hyvä puoli on se, että kyselyä ei ositeta 

suorittimien kesken, vaan jokainen kysely suoritetaan yhdelle suorittimelle. Tämä 

mahdollistaa useampien kyselyiden suorittamisen samanaikaisesti parantaen 

suoritustehoa. Yksittäiset kyselyt eivät kuitenkaan suoriudu sen nopeammin. [1,3] 

 

3.1.2. Asiakas-palvelin -arkkitehtuuri 

 

Tietokoneiden kehitys nopeammiksi ja tehokkaammiksi, sekä hintojen aleneminen on 

johtanut keskitettyjen tietokonejärjestelmien vähenemiseen. Sen sijaan, nämä 

järjestelmät toimivat nykyään palvelimina, jotka ovat yhteydessä niitä käyttäviin 

asiakkaisiin tietoverkon välityksellä, kuten kuvassa 9 on esitetty. Asiakas-palvelin -

arkkitehtuuri kehitettiin tietokoneympäristöihin, joissa on lukuisia päätelaitteita, kuten 

tietokoneita, tulostimia, tiedostopalvelimia, ja tietokantoja. Nämä palvelimet tarjoavat 

erityisiä toimintoja niitä tarvitseville käyttäjille. Asiakaskoneissa on tarkoitukseen 

sopivat käyttöliittymät, joilla käyttäjät pääsevät käsiksi palvelimien tarjoamiin 

tietoihin tai palveluihin. Asiakas-palvelin -arkkitehtuuria hyödynnetään yhä enemmän 

kaupallisissa tietokannan hallintajärjestelmissä. Monet relaatiotietokannat olivat 

aikoinaan keskitettyjä, mutta ne siirtyivät vähitellen tähän arkkitehtuuriin siirtämällä 

käyttöliittymät ja sovellusohjelmat asiakaspäätteille. Tällöin asiakaspäätteet voivat 

muodostaa etäyhteyden palvelimella toimivaan tietokannan hallintajärjestelmään. 

[1,3] 

Asiakas-palvelin -tyyppiset tietokantajärjestelmät jakautuvat edusta- (front end) ja 

taustajärjestelmiin (back end). Taustajärjestelmät hoitavat pääsynvalvonnan, kyselyn 

arvioinnin ja optimoinnin, sekä samanaikaisen käytön, ja tiedon palautuksen. 

Edustajärjestelmät hoitavat käyttöliittymän, kyselylomakkeiden luonnin, raportoinnin, 

sekä tiedon haun ja analysoinnin. Tietokantakieli, kuten SQL, ja sovellusliittymä kuten 

avoin tietokantakytkeytyminen, toimivat kommunikointikanavana edusta- ja 

taustajärjestelmien välillä. [1,3] 

Asiakas-palvelin -arkkitehtuurista on olemassa kaksi muunnelmaa: kaksitasoinen ja 

kolmitasoinen arkkitehtuuri. Kaksitasoisissa arkkitehtuureissa järjestelmän osat ovat 

jaettu kahteen järjestelmään: asiakaskoneisiin ja palvelimeen. WWW:n, eli 

maailmanlaajuisen tietoverkon syntyminen muutti asiakaskoneiden ja palvelimien 

roolit, mikä johti kolmitasoisen arkkitehtuurin syntyyn. Kolmitasoisessa 

arkkitehtuurissa asiakaskoneen ja palvelimen välillä on välitaso, jota yleensä kutsutaan 

sovelluspalvelimeksi, tai verkkopalvelimeksi. Sen tehtävänä on tallettaa toiminnot ja 

rajoitteet, jotka ohjaavat tapahtumia tietokannan ja asiakaskoneen välillä. [1,3] 
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Kuva 9: Asiakas-palvelin -arkkitehtuuri. 

 

 

3.1.3. Rinnakkaisarkkitehtuuri 

 

Rinnakkaisarkkitehtuurissa tiedon hakua nopeutetaan jakamalla tiedon prosessointi 

useammalle levyjärjestelmälle. Tällöin yksittäisen kyselyn kesto jakautuu käytössä 

olevien levyjärjestelmien kesken. Rinnakkaisarkkitehtuuri on kasvattanut suosiotaan 

viimeisien vuosikymmenien aikana. Tärkeimpiä syitä tähän ovat alati kasvava 

yksittäisten tietokoneiden määrä. Toisekseen maailmanlaajuisen tietoverkon myötä 

kotisivujen tiedontarve käyttäjineen ovat kasvattaneet yritysten tietokannat erittäin 

suuriksi. Tietokannat sisältävät yleensä päätöksenteon kannalta tärkeää tietoa, ja sen 

määrä kasvaa tätä nykyä useisiin teratavuihin. Tällöin yksittäiset levyjärjestelmät, eikä 

keskitetyt tai asiakas-palvelin-järjestelmät kykene käsittelemään kaikkea tätä tietoa 

riittävän tehokkaasti. Lisäksi yksittäisten levyjärjestelmien hintojen alenemisen myötä 

yrityksillä on huomattavasti matalampi kynnys hankkia lisää levyjärjestelmiä. [3] 

Rinnakkaisjärjestelmillä on useita arkkitehtuurimalleja. Järjestelmillä voi olla joko 

jaettu muisti, tai jaettu levyjärjestelmä. Toisaalta ne voivat olla täysin itsenäisiä 

järjestelmiä, tai ne voivat olla kolmen edellä mainitun mallin hybridejä. [3] 

 

 

3.1.4. Hajautettu arkkitehtuuri 

 

Hajautetussa arkkitehtuurissa tietokannan toiminta on jaettu vähintään kahteen 

toisistaan riippumattomalle tietokantapalvelimelle. Kullakin palvelimella on oma 

kapasiteettinsa itsenäiseen tiedon hallintaan, ja ne voivat käsitellä tapahtumia 

samanaikaisesti. Koska tapahtumia voidaan toteuttaa samanaikaisesti, palvelimien 

täytyy kuitenkin keskustella keskenään. Tällainen arkkitehtuuri tuo haasteita etenkin 

tapahtumien käsittelyjen luotettavuuteen. [7] 

Hajautettu arkkitehtuuri kehitettiin vastaamaan tiedon hallinnan tarpeita suurille 

yrityksille, jotka hajautuvat maantieteellisesti eri toimipisteisiin ympäri maailmaa. 

Hajautetut järjestelmät ovat vähitellen korvanneet pitkään käytössä olleet keskitetyt 
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järjestelmät. Tärkeimpänä tekijänä ovat hajautettujen järjestelmien joustavuus, 

modulaarisuus, ja parempi sietokyky järjestelmän kaatumisia vastaan. [7] 

Hajautetut tietokannat voidaan luokitella neljään kategoriaan niiden tyypin ja 

käytetyn verkon mukaan. Kukin kategoria sopii eri käyttötarkoituksiin. 

Homogeenisten järjestelmien kaikki tietokantapalvelimet käyttävät samaa tietokannan 

hallintajärjestelmää. Heterogeeniset järjestelmät käyttävät sen sijaan eri tietokannan 

hallintajärjestelmää eri palvelimilla. Hajautetut järjestelmät voivat käyttää joko 

paikallisverkkoa tai laajaa verkkoa. Paikallisverkossa pyörivää homogeenista 

järjestelmää käytetään yleensä pienemmän mittakaavan tiedonhallintaan esimerkiksi 

yksittäisessä toimipaikassa, kun taas laajassa verkossa käytetään esimerkiksi 

lentoyhtiön varausjärjestelmää. Paikallisverkossa pyöriviä heterogeenisiä järjestelmiä 

käytetään tiedonhallintaan toimipisteiden välillä, joissa kukin toimipiste valitsee oman 

ohjelmistonsa tarpeen mukaan. Laajassa verkossa näitä käytetään esimerkiksi 

maailmanlaajuisesti integroiduissa pankkijärjestelmissä. [7] 

 

 

3.2. Komponentit 

 

Tietokannan hallintajärjestelmät ovat hyödyllisiä työkaluja tietokantojen 

jokapäiväisille käyttäjille: ne tarjoavat nopean pääsyn tietokannoissa oleviin 

tietovarastoihin. Pääsy tietokantaan perustuu transaktioihin. Ne ovat sovelluksen 

tuottamia työn alkeisyksiköitä. Tietokannan hallintajärjestelmä on monimutkainen 

järjestelmä. Se koostuu useista komponenteista riippuen järjestelmän arkkitehtuurista. 

Asiakas-palvelin -arkkitehtuurin järjestelmässä palvelimen toiminta voidaan jakaa 

seuraaviin komponentteihin [7]:   

 

● Optimoija 

● Pääsynhallinta 

● Puskurinhallinta 

● Luotettavuuden hallintajärjestelmä 

● Samanaikaisuuden hallintajärjestelmä 

 

Optimoijan tehtävä on päättää paras tapa hakea tietoa tietokannasta. Sen tavoitteena 

on mahdollisimman lyhyt vasteaika. Pääsynhallinta luo pääsyn fyysiseen dataan 

optimoijan päättämällä tavalla. Puskurinhallinta vastaa fyysisen datan siirtämisestä 

palvelimen muistilaitteelta päämuistiin, jolloin data on myös muiden moduulien 

käytettävissä. Tietokannan hallintajärjestelmillä voi olla oma puskurinhallinta, tai 

sitten tietokoneen oma käyttöjärjestelmä pitää siitä huolen [1]. Luotettavuuden 

hallintajärjestelmä pitää huolen tiedon säilymisestä järjestelmän kaatumisen varalta. 

Samanaikaisuuden hallintajärjestelmä varmistaa sen, että tiedon samanaikainen 

tarkastelu tai muokkaus ei riko tiedon eheyttä. [7] 



32 

 

Asiakas-palvelin -arkkitehtuurin järjestelmissä palvelin on osa tietokannan 

hallintajärjestelmää. Kuvassa 10 on esitetty tietokannan hallintajärjestelmän 

tyypillinen rakenne. Keskitetyssä arkkitehtuurissa hallintajärjestelmä toimii 

yksittäisessä tietokonejärjestelmässä ilman palvelinta. Varsinainen tietokannan 

hallintajärjestelmä, joka käsittelee tietokannan sisältöä, koostuu seuraavista 

komponenteista [1]: 

 

● DDL-kääntäjä 

● DML-kääntäjä 

● Kyselykääntäjä 

● Ajonaikainen tietokannan käsittelijä 

● Tietokirjasto 

● Tallennetun tiedon hallintaohjelma 

 

DDL-kääntäjän tarkoitus on käsitellä tietokantakielen määrittelemät rakenteet 

tietokannalle, sekä niiden kuvaukset hallintajärjestelmän tietokirjastoon. Tietokirjasto 

sisältää tietoa tietokannan sisällöstä, kuten tiedostojen nimet, koot, ja tietotyypit. 

Nämä tiedot ovat hallintajärjestelmän ohjelmien luettavissa niiden tarpeiden mukaan. 

Ajonaikainen tietokannan käsittelijä vastaanottaa ja käsittelee käyttäjien pyynnöt 

noutaa tai muokata tietokannan sisältöä. Käsitellyt pyynnöt kulkevat tallennetun 

tiedon hallintaohjelman kautta, joka antaa pääsyn tietokannan fyysiseen sisältöön. 

Kyselykääntäjä käsittelee käyttäjien lähettämät kyselyt, ja luo niiden pohjalta 

toteutettavat kutsut ajonaikaisen tietokannan käsittelijälle. Esikääntäjä etsii ja muuntaa 

sovellusohjelman omalla kielellä tehdyt muokkauskäskyt DML-käskyiksi. DML-

kääntäjä vastaanottaa komennot esikääntäjältä, ja muuntaa ne kohdekoodiksi, jolla 

saadaan pääsy tietokantaan. Sovellusohjelman muut osat lähetetään sen omalle 

kääntäjälle. Tämän jälkeen käännetty sovellus ja DML-komennot linkitetään toisiinsa, 

jotka muodostavat transaktion. [1] 

Jotta tietokantojen transaktiot ovat luotettavia, niillä täytyy olla seuraavat 

ominaisuudet: atomisuus (atomicity), eheys (consistency), eristys (isolation), ja 

kestävyys (durability). Näitä kutsutaan yleisesti tietokannan transaktioiden ACID-

ominaisuuksiksi. Atomisuudella tarkoitetaan, että käsiteltävä transaktio suoritetaan 

joko kokonaan, tai ei ollenkaan, jolloin tietokanta ei voi jäädä niin sanottuun välitilaan. 

Eheydellä tarkoitetaan sitä, ettei transaktio riko tietokannalle asetettuja 

yhteneväisyysrajoitteita. Eristyksen tarkoitus on pitää transaktio itsenäisenä muihin 

transaktioihin nähden. Kestävyys takaa sen, että oikein suoritettujen transaktioiden 

tuomat vaikutukset tietokantaan eivät katoa. Tietokantajärjestelmän palvelimen 

luotettavuuden hallintajärjestelmä takaa transaktioiden atomisuuden ja kestävyyden. 

Samanaikaisuuden hallintajärjestelmä takaa eristyksen, ja eheyden DDL-kääntäjät. [7] 
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Kuva 10: Tietokannan hallintajärjestelmän tyypillinen rakenne. 

 

 

3.3. Olemassa olevia toteutuksia 

 

Tietokantojen hallintajärjestelmistä on useita olemassa olevia kaupallisia ja avoimen 

lähdekoodin toteutuksia. Teknologiatutkimusyhtiö Gartnerin tekemän tutkimuksen 

mukaan liikevaihdoltaan kolme suurinta tietokannan hallintajärjestelmien valmistajaa 

vuonna 2011 olivat Oracle (11,787 M$), IBM (4870,4 M$), ja Microsoft (3641,2 M$) 

[28]. Itävaltalaisen IT-konsulttiyhtiö SolidIT:n muodostama hanke DB-Engines 

ylläpitää listaa tietokantojen hallintajärjestelmistä, ja lajittelee ne kuukausittain 

suosituimmuusjärjestykseen. Lista sisältää niin uudet kuin vanhat kaupalliset ja 

avoimen lähdekoodin toteutukset. Listaus perustuu seuraaviin kriteereihin: [18] 
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● Hakukonemaininnat (Google, Bing) 

● Yleinen kiinnostus järjestelmää kohtaan (Google Trends) 

● Järjestelmään liittyvät tekniset keskustelut (StackOverflow) 

● Järjestelmään liittyvät työilmoitukset (Työnhakukone Indeed) 

● Maininnat järjestelmästä ammattilaisverkoston profiileissa (LinkedIn) 

 

Listan mukaan yhdeksän tietokannan hallintajärjestelmää kymmenestä 

suosituimmasta ovat relaatiopohjaisia. Vaikka suosio ei ole tärkein tekijä valittaessa 

omaa tietokantaratkaisua, on se kuitenkin olennaista ottaa huomioon, sillä 

suosituimmilla ratkaisuilla kehitystyön jatkuminen on todennäköisempää. Lisäksi 

niillä on enemmän kokeneita käyttäjiä. Listan mukaan viisi suosituinta järjestelmää 

(lokakuussa 2013) ovat: [18] 

 

1. Oracle 

2. MySQL 

3. Microsoft SQL Server 

4. PostgreSQL 

5. DB2 

 

Yllämainittujen järjestelmien jälkeen järjestyksessä suosituimpia ovat MongoDB, 

Microsoft Access, SQLite, Sybase, ja Teradata. Tietokannan hallintajärjestelmän 

valinnassa tärkeää on myös sen arkkitehtuurin soveltuminen yrityksen tarpeisiin. 

Tyypillisimpiin yritystarpeisiin suositellaan yleisesti aiemmin mainittuja kolmen 

valmistajan kaupallisia tuotteita. Avoimen lähdekoodin tietokannan 

hallintajärjestelmät ovat hyvä valinta silloin, kun tarvitaan ainoastaan niiden 

ydintoimintoja. On kuitenkin olennaista tietää muiden kuin ydinominaisuuksien tarve 

tarkkaan, sillä niiden puuttuminen tulee aiheuttamaan paljon lisätöitä jälkeenpäin. 

[29,30] 

Luvussa 5 esitettyyn vaatimusmäärittelyyn viitaten yksi olennaisista vaatimuksista 

on sen alustariippumattomuus. Tästä syystä lähempään tarkasteluun ei oteta 

Microsoftin SQL Serveriä ja Accessia, sillä ne ovat suunniteltu ainoastaan Windows-

käyttöjärjestelmälle. Myös Teradata jätetään pois sen alustariippuvaisuuden takia. 

 

 

3.3.1. Kaupalliset toteutukset 

 

Kaupallisia ohjelmistoja kehittävät yritykset, joiden tarkoitus on hyötyä taloudellisesti 

myymällä niitä [31]. Ohjelmistoja on kolme tyyppiä: freeware-ohjelmistot, joita 

voidaan käyttää vapaasti ilman maksua; shareware-ohjelmistot, joita voidaan käyttää 

rajallisesti ilman maksua, sekä kaupalliset sovellukset, joita voidaan käyttää vapaasti 

maksua vastaan [32]. DB-Enginesin listauksen mukaan eniten käytettyjä 
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alustariippumattomia kaupallisia toteutuksia ovat Oraclen nimikkojärjestelmä, IBM:n 

DB2, sekä Sybasen nimikkojärjestelmä [18]. 

 

Oracle 

 

Oracle on ensimmäinen kaupallinen relaatiomalliin perustuva tietokantajärjestelmä, 

joka on markkinoille tulosta lähtien ollut johtavassa asemassa. Sen kehitti vuonna 

1977 samalla nimellä kulkeva yritys, joka tuolloin tunnettiin nimellä Software 

Development Laboratories. Oraclen tietokantapalveluja käyttävät tuhannet eri alan 

yritykset ympäri maailmaa päivittäisten toimintojensa ylläpitämiseen. [3] 

Oraclen tietokannan hallintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Uusimmat versiot on 

laajennettu hallitsemaan myös oliorelaatioita [33]. Se toimii tunnetuimmilla alustoilla, 

kuten Windows, Linux, ja MAC OS X. Oracle tukee muun muassa C, C#, ja C++ -

kieliä. Tuotteesta on olemassa neljä kaupallista versiota: Express, Standard, Standard 

One, ja Enterprise, joista ensimmäinen on maksuton. Maksullisen lisenssin mukana 

käyttäjä saa käyttöönsä laajemmat ominaisuudet, kuten käyttö useammassa laitteessa, 

tietokannan koko, ja tuki eri työkaluille. [34] 

 

DB2 

 

DB2 on IBM:n vuonna 1983 kehittämä relaatiomalliin perustuva tietokantatuoteperhe. 

Se sisältää tietokantapalvelimien lisäksi sovelluksia älykkääseen liiketoimintaan, 

tiedon integrointiin, ja sisällönhallintaan [3 s.1027]. IBM:n DB2 tietokannan 

hallintajärjestelmää käyttävät Oraclen lailla monet eri alan yritykset päivittäisen 

liiketoiminnan ylläpitämiseen. DB2 on toteutettu C- ja C++-kielillä, ja se toimii 

tunnetuimmilla alustoilla, kuten Windowsilla, Linuxilla, Unixilla ja z/OS-alustalla 

[18]. z/OS on niin ikään IBM:n kehittämä käyttöjärjestelmä System z -sarjan 

suurtietokoneille [35]. DB2 on yleensä käytössä suurissa isäntäympäristöissä [18]. 

DB2:n maksullinen versio tarjoaa tietokannan hallintajärjestelmien 

perusominaisuuksien lisäksi muun muassa työkaluja tietokannan ylläpitoon, helppoon 

kehitykseen, ja datan hallintakustannusten pienentämiseen [36].  

 

Sybase 

 

Sybase on SAP AG:n tytäryhtiö, jonka nimikkojärjestelmä on ensimmäinen 

kaupallinen Linux-pohjainen tietokannan hallintajärjestelmä. Sen ensimmäinen versio 

julkaistiin vuonna 1987, ja perustuu myös relaatiomalliin. Sybase tekee yhteistyötä 

useiden kansainvälisesti tunnettujen yritysten, kuten muun muassa HP, IBM, ja Intel. 

Sybase tarjoaa monipuolisia lisäominaisuuksia perinteisen tietokannan 

hallintajärjestelmän lisäksi, kuten tietokannan kopiointiohjelmiston hajautetuille 

järjestelmille, ja välipalvelinsovelluksen. Sybasella on maksuttomana ainoastaan 

rajallisia kokeiluversioita. [37] 
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3.3.2. Avoimen lähdekoodin toteutukset 

 

Avoin lähdekoodi tarkoittaa sitä, että suoritettavan ohjelman lähdekoodi jaetaan niiden 

mukana. Avoimen lähdekoodin ohjelmia voidaan käyttää vapaasti, ja ne sisältävät 

lisenssin, jolla kuka tahansa voi muokata ja jakaa niitä eteenpäin. Lisenssejä ylläpitää 

ja valvoo avoimen lähdekoodin järjestö Open Source Initiative (OSI). [38,39,40] 

Tällaiset ohjelmistotuotteet ovat viimeisen 15 vuoden aikana nousseet suureen 

suosioon houkutellen miljoonia käyttäjiä. Yksi tärkeimmistä syistä on niiden 

vähemmän rajoittavat lisenssit. Tunnetuimpia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ovat 

muun muassa käyttöjärjestelmä Linux, verkkopalvelin Apache, ja Mozillan kehittämä 

Internet-selain Firefox. [39,40] 

Tietokantojen hallintajärjestelmistäkin on olemassa useita avoimen lähdekoodin 

toteutuksia. Näistä suosituimpia ovat SolidIT:n mukaan MySQL, PostgreSQL, ja 

MongoDB. SQLite jätetään tarkastelun ulkopuolelle, sillä se ei skaalaudu isoille 

sovelluksille. [18] 

 

MySQL 

 

MySQL on maailman suosituin relaatiomalliin perustuva avoimen lähdekoodin 

tietokannan hallintajärjestelmä. Sitä käytetään paljon Web-pohjaisissa ja sulautetuissa 

sovelluksissa sen luotettavuuden, suorituskyvyn, ja skaalautuvuutensa ansiosta [41]. 

MySQL:ää käyttävät useat tunnetut Web-sivustot, kuten yhteisöpalvelu Facebook, 

mikroblogipalvelu Twitter, ja avoin tietosanakirja Wikipedia [42]. 

MySQL:n kehitti alunperin vuonna 1995 ruotsalainen yritys MySQL AB, joka 

myöhemmin siirtyi Sun Corporationin omistukseen. Nykyään yrityksen omistaa 

yhdysvaltalainen Oracle. Monet asiantuntijat ja käyttäjäryhmät ovat pitäneet tätä 

siirtymää huonona asiana MySQL:n avoimuuden kannalta [45]. MySQL on asiakas-

palvelin -arkkitehtuuripohjainen järjestelmä, joka koostuu monisäikeisestä SQL-

palvelimesta. Se antaa tuen useille kirjastoille, työkaluille, ja ohjelmointirajapinnoille. 

[41,43] 

MySQL:stä on olemassa sekä ilmainen yhteisöversio (Community edition), että 

maksulliset versiot. Yhteisöversio toimii GPL-lisenssin (General Public Licence) alla, 

ja sitä ylläpitää aktiivinen avoimen lähdekoodin kehittäjien yhteisö. Maksulliset 

versiot (Standard, Enterprise, ja Cluster Carrier Grade) sisältävät MySQL:n 

toimintojen lisäksi Oraclen tarjoamia lisäpalveluita yrityksille, kuten 

ympärivuorokautisen tuen. Kaupalliset versiot toimivat Oraclen oman lisenssin alla. 

[41] 

 

PostgreSQL 

 

PostgreSQL on oliorelaatioon perustuva tietokannan hallintajärjestelmä. Se on 

Kalifornian yliopistossa Michael Stonebrakerin kehittämän Postgres-

tietokantajärjestelmän jälkeläinen. PostgreSQL:ää käyttää muun muassa Internet-
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palveluja tarjoava Yahoo, sosiaalinen verkkosivusto Reddit, ja blogien 

kommentointipalvelu Disqus [42]. Lisäksi sitä käytetään useissa tutkimus- ja 

tuotantosovelluksissa, sekä opetustarkoituksissa yliopistoissa. PostgreSQL toimii 

oman lisenssin, PostgreSQL, alla, ja sitä voidaan avoimen lähdekoodin mukaisesti 

käyttää ja muokata vapaasti. [44] 

PostgreSQL-järjestelmällä on monipuoliset ominaisuudet, kuten kompleksiset 

kyselyt, herätteet, ja viittauksenhallinta. Sen toteutuskieli on C, ja se tukee useita 

ohjelmointikieliä, kuten C, C++, Java, ja Python. PostgreSQL tarjoaa perinteisen 

komentorivikäyttöliittymän lisäksi useita kaupallisia ja avoimia graafisia 

käyttöliittymiä. Se ei ole pelkästään tehokas tietokanta, vaan sitä voidaan käyttää myös 

yritysten sisäisiä, Web-pohjaisia, tai kaupallisia sovelluksia varten, jotka vaativat 

tuekseen tehokkaan tietokannan hallintajärjestelmän. [3 s.967-970, 44] 

 

MongoDB 

 

MongoDB on suorituskykyinen, ilmainen ja skaalautuva dokumenttivarasto, joka on 

erittäin suosittu kehittäjien ja IT-alan ammattilaisten keskuudessa. Sitä käytetään 

muun muassa Foursquare-paikannuspalvelussa, ja McAfee-virustorjuntapalvelussa. 

MongoDB on johtava NoSQL-tyyppinen tietokannan hallintajärjestelmä, joka ei 

perustu relaatiomalliin, eikä täten SQL-kieleen. Sen toiminta perustuu sen sijaan 

JSON-tietomalliin (JavaScript Object Notation), jotka mahdollistavat tietokannan 

skeemojen muuttamisen esiintymien välillä. MongoDB tallentaa dokumentit 

binäärisiin JSON-dokumentteihin. Kun toisiinsa yhteydessä olevat tiedot ovat yhdessä 

dokumentissa, tiedon kysely on huomattavasti nopeampaa kuin relaatiotietokannassa, 

missä tiedot jakautuvat useisiin relaatioihin. MongoDB:n dynaamisesta luonteesta 

huolimatta se kuitenkin tarjoaa täyden tietokantakielen ja vahvan yhteneväisyyden. 

MongoDB:n tavoitteena on tarjota mahdollisimman suoraviivainen ja nopea 

tietokannan hallinta, joka voidaan jakaa useille tietojärjestelmille, ja toimii missä 

tahansa palvelinympäristössä. [19,46] 
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4. JOUKKOISTAMISPALVELUT 

 

Joukkoistaminen tarkoittaa työn teettämistä tai rahoittamista suurella, ennalta 

määrittelemättömällä joukolla ihmisiä, jotka kutsutaan projektiin mukaan avoimesti. 

Joukkoistamista voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin [47,48]: 

 

● Suunnittelutehtävät 

● Mikrotaskit 

● Rahoitus 

● Innovointi 

 

Joukko ihmisiä voivat tarjota uusia ideoita tai suunnitelmia projektiin, joista 

projektin vetäjät valitsevat parhaimman vaihtoehdon, ja palkitsevat sen keksijän. 

Toisaalta projektin vetäjät voivat hajottaa projektin mikrotaskeiksi, jotka jaetaan 

projektiin osallistuneiden ihmisten kesken. Työn tekijä palkitaan kustakin suoritetusta 

mikrotaskista. Projekteja voidaan myös rahoittaa joukkoistamisen avulla: ensin 

valitaan rahoituskanava, kuten Internet, ja projektille asetetaan rahoitustavoite ja 

aikaraja. Tämän jälkeen halukkaat voivat investoida projektiin. Jos tavoite 

saavutetaan, kaikki rahoittajat palkitaan. Mikäli tavoitetta ei saavuteta aikarajaan 

mennessä, kaikki investoinnit palautetaan rahoittajille. Joukkoistamista voidaan 

käyttää myös uusien liikeideoiden luomiseen. Osallistujat lähettävät arvioitavia 

ideoita. Vertaisarvioinnin perusteella päätetään arvioidaanko ideaa tarkemmin. Mikäli 

idea ei etene seuraavaan vaiheeseen, sen keksijä saa arvioijilta palautetta siitä miten 

ideaa tulisi parantaa. Mikäli idea pääsee prosessin loppuun asti, siitä tehdään 

yhteenveto ja lopullinen liiketoimintasuunnitelma. [47,48] 

Tässä luvussa käsitellään asiakasyrityksen Web-pohjaista innovointiin käytettävää 

joukkoistamispalvelua. Tämän luvun tiedot perustuvat osittain yrityksen omiin 

dokumentteihin, jotka eivät ole julkisesti saatavilla.   

 

4.1. Yleiskuva 

 

Asiakasyrityksen kehittämä joukkoistamispalvelu on tarkoitettu uusien liikeideoiden 

luomiseen ja kehittämiseen aina lopulliseen palveluun tai tuotteeseen asti. Palvelua 

voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen sisäiseen ideointiin, tai ehdottaa yleisesti uutta 

tuotetta markkinoille. Palvelu kehitettiin parantamaan innovointiprosessia, sillä 

perinteisillä tekniikoilla, kuten kyselyillä, on taipumus keskittyä vain ideoihin, jotka 

ovat saaneet eniten kannatusta. Kehitetty palvelu sen sijaan selvittää, mitkä ideat 

tarvitsevat enemmän palautetta arvioijilta, jotta niitä voidaan jalostaa eteenpäin. 

Palvelu muuntaa ideointikampanjat pelillisiksi haasteiksi, jotka motivoivat ihmisiä 

osallistumaan niihin. [49] 
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Yritys käyttää ideoiden jalostusprosessissa suppilomallia joka on havainnollistettu 

kuvassa 11. Kaikki ideat aloittavat suppilon pohjalta. Jokaisella tasolla palvelu lähettää 

osallistujille ideoiden arviointitehtäviä. Osallistujat saavat pisteitä kustakin 

arvioinnista ja kommentista. Saadun arvioinnin perusteella palvelu laskee pisteytyksen 

kullekin arvioidulle idealle. Ideoiden saadessa riittävästi pisteitä muilta osallistujilta, 

ne siirretään seuraavalle tasolle. Tällöin jokaisella tasolla on todennäköisemmin 

vähemmän ideoita. Mikäli idea ei saa riittävästi pisteitä, se palautetaan idean keksijälle 

jalostamista varten. Osallistujat voivat myös kommentoida ideoita, jolloin keksijät 

voivat saada parempia suuntaviivoja idean parantamiseen. Kun idea on läpäissyt 

toteutusvaiheen, on syntynyt uusi toteutettava liikeidea, josta lähetetään raportti 

kampanjan ylläpitäjälle. [49] 

 

 
Kuva 11: Idean jalostusprosessi. 

 

4.2. Roolit 

 

Palvelulla on kaksi käyttäjäryhmää: ylläpitäjät ja osallistujat. Ylläpitäjät luovat 

palveluun uusia kampanjoita, ja kutsuvat niihin osallistujia. Kutsutuille osallistujille 

voidaan antaa roolit, joiden mukaan määrätään kysymykset joihin he voivat vastata.  

Roolit kuvauksineen on esitelty taulukossa 4. Osallistujat voivat osallistua 

kampanjoihin myös omatoimisesti, mutta tällöin heille ei voi osoittaa tiettyä roolia. 

Osallistuttuaan he voivat lähettää kampanjaan uusia ideoita, joita kampanjan muut 

käyttäjät arvioivat erilaisilla asteikoilla. Lisäksi he voivat antaa ideoille kirjallista 

palautetta, jolloin idean keksijä pystyy hahmottamaan paremmin, mitä ideassa tulisi 

muuttaa tai pitää ennallaan. Kysymykset voivat olla tarkoitettuja vain tietyille 

osallistujille: esimerkiksi vain asiantuntija voi vastata kysymykseen idean 

mahdollisista patenttisuojauksista, ja vain tuomariston jäsenet voivat tehdä lopullisen 
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päätöksen siitä tullaanko ideaa toteuttamaan. Mikäli idea etenee viimeiseen vaiheeseen 

asti, johtokunnan jäsenet ja kampanjan ylläpitäjä saavat raportin ideasta ja sen 

toteutussuunnitelmasta. [49] 

 

Taulukko 4: Osallistujien roolit 

ROOLI KUVAUS 

Yleinen Kaikki määrittelemättömät osallistujat 

Työläinen Kampanjan ylläpitäjän alaisuudessa työskentelevä 

Asiantuntija Yrityksen sisäiset ja ulkopuoliset asiantuntijat 

Asiakas Asiakasyritysten edustajat 

Yhteistyökumppanit Esim. alihankkijoiden edustajat 

Konsultit Ideoiden potentiaalin arviointi 

Johtokunnan jäsen Päätösten tekijät, esim. toimitusjohtaja 

Tuomariston jäsen Kutsuttu tuomaristo kilpailumuodossa 

 

4.3. Rajapinnat 

 

Asiakasyrityksen kehittämä innovointialusta on Web-pohjainen. Käyttäjät voivat 

osallistua kampanjoihin rekisteröimällä sähköpostiosoitteensa ylläpitäjien lähettämillä 

lomakkeilla. Rekisteröidyttyään kampanjaan innovointialusta lähettää osallistujille 

päivittäin personoituja sähköposteja, jotka sisältävät yksinkertaisia kampanjaan 

liittyviä tehtäviä. Palvelulla on myös mobiilituki, jolloin tehtäviä voidaan lähettää 

osallistujille sähköpostin lisäksi tekstiviestitse. [49] 

 

4.4. Käyttötapauskuvaus 

 

Ohjelman tyypilliset käyttötapaukset jakautuvat ylläpitäjille ja osallistujille. 

Ylläpitäjän tyypillisiin käyttötapauksiin kuuluvat kampanjan luominen, ja osallistujien 

kutsuminen. Tilattuaan palvelun yritykseltä ylläpitäjä saa sähköpostin, jonka kautta 

kampanja voidaan muokata tarkoitukseen sopivaksi. Lähetettyään asetukset palveluun 

ylläpitäjä saa sähköpostitse työkalut kampanjan hallinnointiin ja jakamiseen. 

Kampanjaan voidaan kutsua osallistujia joko sähköpostitse, tai sosiaalisen median 
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kautta. Sähköpostitse jaettaessa kampanjan osallistumislinkki liitetään sähköpostiin, 

joka lähetetään halutuille osallistujille. Linkki voidaan myös upottaa Facebook- tai 

Twitter-julkaisuun, ja jakaa osallistujille niitä kautta. [49] 

Käyttötapaukset osallistujien kannalta ovat ideoiden lähettäminen, sekä arviointi ja 

kommentointi. Ennen kuin osallistuja voi lähettää tai arvioida ideoita, hänen täytyy 

rekisteröityä ylläpitäjän luomaan kampanjaan joko rekisteröitymällä itse kampanjan 

sivuilla, tai vastaamalla ylläpitäjän kutsuun. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä saa 

tunnukset, joilla voidaan kirjautua palveluun. Rekisteröitymisen jälkeen osallistujalle 

valitaan tietokannasta sopivin idea arvioitavaksi osallistujan roolin ja pisteiden 

perusteella. Ideoita arvioidaan 2-5-asteisella portaikolla riippuen missä vaiheessa 

arviointiprosessia idea on menossa. Käyttötapaukset on havainnollistettu luvussa 5. 

[49] 

 

  



42 

 

5. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kuvataan toteutettavan tietokannan suunnittelun eri vaiheet. Suunnittelu 

aloitetaan tietokannan vaatimusmäärittelyllä. Tämän jälkeen tehdään käsite- ja 

tarveanalyysi, joista muodostetaan käsitemalli. Käsitemallin pohjalta suunnitellaan 

tietokannan looginen rakenne. Viimeisenä käydään läpi tarvittava indeksointi kullekin 

taululle. 

 

5.1. Vaatimusmäärittely 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on suunnitella tietokantarakenne Internetissä 

toimivalle joukkoistamispohjaiselle ideointialustalle. Sen tarkoituksena on jalostaa 

uusia liike- ja tuoteideoita käyttäjiensä avulla. Tietokantajärjestelmän vaatimukset 

muotoiltiin työn teknisen ohjaajan kanssa sähköpostitse ja sovittujen tapaamisien 

pohjalta. Kuvassa 12 on esitelty tyypillisimmät käyttötapaukset. Tietokannan 

pakollisia toimintoja ovat: 

 

● Kampanjoiden tietojen ja asetusten ylläpito 

● Osallistujien tietojen ja toimintojen ylläpito 

● Osallistujien rekisteröityminen 

● Osallistujien tietämyksen ja osaamisen tallentaminen 

● Ideoiden tietojen ylläpito 

● Ideoiden arvostelujen ja kommenttien ylläpito 

● Tapahtumalokin ylläpito 

 

Pakollisien toimintojen lisäksi tietokannan rakenteen tulee täyttää seuraavat 

vaatimukset [49]: 

 

● Jokaisella kampanjalla voi olla mielivaltaisen monta osallistujaa, ja jokainen 

osallistuja voi osallistua mielivaltaisen moneen kampanjaan 

● Kampanjan ylläpitäjä voi luoda kampanjakohtaisia arvostelukategorioita, 

joiden mukaan kysymykset määräytyvät, ja milloin idea voi edetä seuraavalle 

tasolle 

● Taulut eivät ole kampanjakohtaisia, vaan tauluilla on tiettyjä tietoja kaikista 

kampanjoista 

● Osallistujalle voidaan määrätä kuhunkin kampanjaan eri roolit, joiden 

perusteella kysymykset määräytyvät 
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Kuva 12: Keskeisimmät käyttötapaukset. 

 

Tietokantaan tulevat tiedot ovat toisiinsa vahvasti kytköksissä. Tietokantaan 

syötetään jatkuvasti uutta tietoa, jolloin syötetty tieto vaikuttaa tietokannassa jo oleviin 

tietoihin. Esimerkiksi kun idea saa uuden arvioinnin, niin idean pisteytys, osallistujan 

pisteytys ja status täytyy päivittää. Kaikki tämä tulee tapahtua mahdollisimman 

nopeasti, jotta voidaan päättää mitä seuraavana tulee tapahtumaan toimintaketjussa. 

Palvelun toimintaa voi olla tarpeen muokata eri alustoilla, joten 

alustariippumattomuus on tällöin tarpeen. Tietokanta sijoitetaan omalle 

palvelimelleen, jonka tulee tukea Linux-käyttöjärjestelmää.  

Jotta järjestelmästä olisi hyötyä asiakasyritykselle, ohjelmointirajapintojen tulisi 

olla joustavat, sillä heidän tekninen osaamisensa on keskittynyt pitkälti Python-

ohjelmointikieleen. Tietokannan pitkäjänteisyydellä viitataan sen suosioon 

käyttäjäkunnassa. Mitä suositumpi järjestelmä on, sitä todennäköisemmin sen ylläpito 

ja kehitys jatkuu. Järjestelmän hinta vaikuttaa myös valintaan olennaisesti, sillä 

hintahaitari rajautuu ilmaisista avoimen lähdekoodin järjestelmistä maksullisiin 

kaupallisiin järjestelmiin. Järjestelmän hinnan ja laadun tulee kohdata asiakasyrityksen 

tarpeet.  
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5.2. Käsiteanalyysi 

 

Käsiteanalyysissä haetaan ja nimetään vaatimusmäärittelyn perusteella tietokannan 

käsite-ehdokkaat. Käsite-ehdokkaille sopivat avainehdokkaat alleviivataan. 

Asiakasyritys on määritellyt tietokannan vaatimukset erillisellä dokumentilla, joka ei 

ole julkisesti saatavilla. Annetuista vaatimuksista voidaan muodostaa kuvan 13 

mukaisesti neljä käsite-ehdokasta: 

 

● Kampanja 

● Osallistuja 

● Idea 

● Arvostelu 

 

Vaatimusten perusteella kampanjalla voi olla useita osallistujia, ja kukin osallistuja 

voi kuulua useaan kampanjaan. Osallistuja voi lähettää kampanjaan monta ideaa, 

mutta kukin idea voi kuulua vain yhdelle osallistujalle. Ideat ovat kampanjakohtaisia, 

joten kullakin kampanjalla voi olla monta ideaa, mutta kukin idea voi kuulua vain 

yhteen kampanjaan. Idea voi saada monta arvostelua, mutta kukin arvostelu voi kuulua 

vain yhdelle idealle. 

Kampanjat, osallistujat, ja ideat täytyy voida yksilöidä toisistaan. Kampanjalla 

täytyy olla nimi, sekä kampanjan luoneen yrityksen nimi. Kampanjat voivat olla 

ilmaisia tai maksettuja versioita, joten kampanjan tyyppi täytyy ilmaista. Osallistujalla 

täytyy olla nimi, ja palvelussa käytettävä käyttäjätunnus. Palvelu tarvitsee myös 

sähköpostiosoitteen, jotta osallistujille voidaan lähettää sähköpostia. Osallistujien 

osaaminen täytyy eritellä kullekin osallistujalle. Idealla täytyy olla ainakin otsikko, 

viittaus keksijään, sekä idean taso. Yksittäiset ideoiden arvostelut sisältävät arvosanan 

sekä kommentin. 

 

 
Kuva 13: Ensimmäisen vaiheen käsitemalli. 
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5.3. Tarveanalyysi 

 

Tarveanalyysin tarkoitus on tarkistaa ja testata käsiteanalyysin käsite-ehdokkaita 

sovelluksen tarpeita vastaan. Käsitemallia täydennetään uusilla tiedoilla ja siihen 

lisätään mahdollisesti uusia käsitteitä ja yhteyksiä. Tässä kappaleessa tarkennetaan 

käsiteanalyysin pohjalta muodostuneita käsite-ehdokkaita ja niiden sisältämiä tietoja, 

jotta saadaan muodostettua lopullinen käsitemalli toteutettavalle tietokannalle. Koska 

nykyisten levyjärjestelmien ja palvelimien kapasiteetit ovat hyvin skaalautuvia, työssä 

keskitytään pääasiassa käsitteelliseen suunnitteluun ja indeksointiin, eikä arvioita 

rivimääristä ja tapahtumista esitetä.  

 

KAMPANJA 

 

Kampanjat pitävät koossa kaikki siihen osallistuneet käyttäjät ja ideat. Kullakin 

kampanjalla on omat päämääränsä, mutta perusajatus on kerätä ja suodattaa 

parhaimmat ideat kampanjan tarkoitusta varten. Taulukossa 5 on esitelty kampanja-

käsite tarvittavine ominaisuuksineen. Kampanjoita luovat pääasiassa yritykset, ja niitä 

ylläpitävät määrätyt henkilöt yrityksen sisällä. Jotta käyttäjä voi tunnistaa kampanjan, 

tarvitaan sille nimi. Toisaalta pelkkä nimi ei välttämättä kerro kenen luoma kampanja 

on jos esimerkiksi haluaa osallistua tietyn yrityksen luomaan kampanjaan. Yrityksen 

nimi täytyy myös lisätä. Sovelluksen täytyy voida luoda kampanjakohtaisia linkkejä, 

joten kampanjat täytyy voida yksilöidä. Nimet eivät ole riittävän yksilöiviä, joten 

käsitteeseen täytyy siis lisätä ainutlaatuinen kampanjatunniste. Tätä voidaan pitää 

myös luonnollisena perusavaimena. 

 

Taulukko 5: Kampanja-käsite 

KAMPANJA 

● Kampanjan nimi 

● Yrityksen nimi 

● Kampanjatunniste 

● Kampanjan tyyppi 

● Osallistujien määrä 

● Kampanjan pituus 

● Kampanjan tärkeys 

 

Kampanjoita on kolmea eri tyyppiä: ilmainen, maksullinen perusversio, ja pro-versio. 

Nämä vaikuttavat siihen, kuinka monta osallistujaa kampanjassa voi olla, ja kuinka 

kauan kampanja voi kestää ajallisesti. Lisäksi kampanjan tärkeys ja näkyvyys 

määräytyy tämän mukaan. Pro-versiossa osallistujille lähetetyt sähköpostit voidaan 

kustomoida esimerkiksi yrityksen logolla.   
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OSALLISTUJA 

 

Osallistujat ovat kampanjoihin osallistuvia henkilöitä. Henkilöt voivat osallistua 

kampanjaan joko ylläpitäjän kutsusta, tai omatoimisesti yrityksen sivujen kautta. Tämä 

käsite sisältää kaikkien yksittäisten osallistujien tiedot. Sovellus lähettää osallistujille 

päivityksiä kampanjasta sähköpostitse, joten tarvitaan osallistujan sähköposti. 

Osallistuja pitää pystyä tunnistamaan, joten tarvitaan nimitiedot. Toisaalta tarvitaan 

myös lyhyt ja suoraviivainen kutsumanimi pistetaulukkoja varten, sillä osallistujien 

omat nimet voivat olla pitkiä. Muita henkilötietoja esimerkiksi sopivien tehtävien 

löytämiseen ovat osallistujien sijainti, ikä, ja sukupuoli.  

Kullekin osallistujalle täytyy voida määrätä rooli tämän osallistuessa kampanjaan. 

Toisaalta yksi osallistuja voi osallistua useaan kampanjaan, ja hänelle voidaan määrätä 

eri roolit kuhunkin kampanjaan. Roolit ja osallistujan osaaminen voivat vaikuttaa 

tehtävien valikoitumiseen. Kullakin osallistujalla voi olla myös erilaisia taitoja. 

Taidoille ja rooleille täytyy myös luoda oma käsitteensä. 

Osallistujille täytyy pystyä lähettämään personoituja sähköposteja. Tällöin nimi, 

alias, tai sähköposti eivät ole riittävän yksilöiviä tietoja. Osallistujille täytyy luoda 

ainutlaatuinen tunniste, joita voidaan käyttää sähköpostien personoinnissa. Helpoin 

tapa on luoda satunnainen merkkijono, sillä sitä ei osallistujien tarvitse tietää, eikä 

tällöin ole tarpeen kerätä osallistujien sosiaaliturvatunnusta. Käsite ominaisuuksineen 

on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6: Osallistuja-käsite  

OSALLISTUJA 

● Sähköposti 

● Nimi 

● Alias 

● Sijaintitiedot 

● Ikä 

● Sukupuoli 

● Tunniste 

● Rekisteröitymispäivämäärä 

● Tehtävän tila 

● Viimeisin suoritettu tehtävä 

● Pisteet 

● Aktiivisuustaso 

 

Pisteytystä ja tehtävien lähetystä varten tarvitaan vielä lisää tietoja osallistujasta. 

Osallistujia osallistuu kampanjoihin eri aikaan. Sovellus pitää yllä aikasidonnaisia 

pisteytyksiä, kuten esimerkiksi viikoittaisia pisteytyksiä. Sovelluksen täytyy tietää 

milloin kukin osallistuja on rekisteröitynyt sovellukseen. Pisteytystä varten tarvitaan 
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tietysti myös osallistujan kokonaispisteet. Osallistuja voi suorittaa vain yhtä tehtävää 

kerrallaan. Toisaalta sovellus voi lähettää tehtäviä osallistujille myös 

aikasidonnaisesti. Käsitteeseen tarvitaan myös tieto, onko osallistuja suorittamassa 

jotain tehtävää. Jotta sovellus osaa lähettää oikean tehtävän kullekin osallistujalle, 

täytyy tietää minkä tehtävän osallistuja on viimeisimpänä suorittanut. Kampanjoissa 

voi olla myös “haamuosallistujia”, eli rekisteröityneitä osallistujia, jotka eivät suorita 

tehtäviä. Näitä varten tarvitaan mittari osallistujan aktiivisuutta varten. 

Aktiivisuustason määrittämistä varten tarvitaan uusi käsite, aktiivisuusmonitori, joka 

tallentaa kaikkien kampanjoiden suoritukset. 

 

ROOLI 

 

Roolit määräävät sen, mihin kysymyksiin osallistujat voivat vastata. Roolit on 

määritelty luvussa 4. Kullakin osallistujalla voi olla yksi rooli kussakin kampanjassa. 

Samalla osallistujalla voi olla eri rooli kussakin osallistumassaan kampanjassa. Käsite 

ominaisuuksineen on esitelty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7: Rooli-käsite 

ROOLI 

● Rooli 

● Kuvaus 

 

AKTIIVISUUSMONITORI 

 

Aktiivisuusmonitori pitää kirjaa kaikista suoritetuista tehtävistä kaikissa 

kampanjoissa. Näiden tietojen perusteella päivitetään kunkin osallistujan 

aktiivisuustasoa, jotta sovellus voi hallinnoida “haamuosallistujia”. Toisekseen 

aktiivisuusmonitorilla voidaan luoda listoja esimerkiksi tiettynä ajanjaksona luoduista 

ideoista. Käsite ominaisuuksineen on esitelty taulukossa 8. 

 

Taulukko 8: Aktiivisuusmonitori-käsite 

AKTIIVISUUSMONITORI 

● Osallistuja 

● Kampanja 

● Suoritettu tehtävä (esim. idean lähetys, arvostelu, jne.) 

● Ansaitut pisteet 

● Suoritusajankohta 
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IDEA 

 

Idean esittämiseen tarvitaan sen otsikko ja kuvaus. Lisäksi tarvitaan yksilöivä idean 

tunniste, jotta se voidaan liittää esimerkiksi sähköposteihin. Sovelluksen täytyy kyetä 

listaamaan ideat osallistujakohtaisesti, joten käsitteen täytyy viitata yhteen 

osallistujaan. Ideat täytyy listata myös kampanjoittain, joten sen täytyy myös viitata 

yhteen kampanjaan. Ideat luokitellaan eri tasoihin, jotta niihin voi vastata oikeat 

henkilöt. Idean taso täytyy myös olla käsitteessä. Osallistujat arvioivat ja 

kommentoivat ideoita, joista kukin täytyy tallentaa kullekin idealle. Jotta ideoita 

voidaan lajitella ajanmukaisesti, täytyy lisätä idean luomisajankohta. Toisaalta, koska 

aktiivisuusmonitori tallentaa myös ideoiden lähettämistä, on järkevintä lisätä vain 

viittaus aktiivisuusmonitorin aktiviteettiin. Käsite ominaisuuksineen on esitelty 

taulukossa 9. 

 

Taulukko 9: Idea-käsite 

IDEA 

● Otsikko 

● Kuvaus 

● Tunniste 

● Keksijä (viiteavain) 

● Kampanja (viiteavain) 

● Taso 

● Aktiviteetti (viiteavain) 

 

 

ARVOSTELU 

 

Jokainen arvostelu kuuluu vain yhdelle idealle ja osallistujalle. Osallistujat 

arvostelevat ideoita erilaisilla asteikoilla. Asteikko määräytyy erikseen kullekin 

idealle, ja kampanjoiden ylläpitäjät voivat ne erikseen määritellä kullekin 

kysymykselle. Koska kullekin arvioinnilla on oma asteikkonsa, täytyy määritellä uusi 

käsite, jonka mukaan arvioinnit voidaan kategorisoida. Arvosanat rajautuvat kunkin 

kategorian mukaisesti. Ideoiden kommentointi on valinnaista, ja niitäkin tulee voida 

erikseen hakea tietokannasta. Kommentteja varten luodaan myös oma käsitteensä. 

Käsite ominaisuuksineen on esitelty taulukossa 10. 
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Taulukko 10: Arvostelu-käsite 

ARVOSTELU 

● Idea (viiteavain) 

● Osallistuja (viiteavain) 

● Kategoria (viiteavain) 

● Arvosana 

 

KOMMENTTI 

 

Ideoita täytyy voida kommentoida, jotta ideoiden keksijät saavat parempaa palautetta 

siitä, miten ideoita voidaan kehittää. Kukin kommentti voi kuulua vain yhteen ideaan 

ja arvosteluun, sekä yhdelle osallistujalle. Käsite ominaisuuksineen on esitelty 

taulukossa 11. 

 

Taulukko 11: Kommentti-käsite 

KOMMENTTI 

● Idea (viiteavain) 

● Osallistuja (viiteavain) 

● Arvostelu (viiteavain) 

● Kommentti 

 

KATEGORIA 

 

Kategoriat määräävät arviointitehtävät kullekin idean tasolle. Kategoriat vaihtelevat 

kampanjoittain. Kategorian tunnisteeksi tarvitaan joko erillinen merkkijono, tai 

keinoavain. Kaikki arviointitehtävät sijoitetaan samalle HTML-pohjalle (HyperText 

Markup Language), joten tehtävään liittyvät kysymykset ja arvosanat täytyy löytyä 

tästä taulusta. Tehtävää varten täytyy löytyä otsikko, ja kysymyksen lyhyt ja pitkä 

versio. Lyhyttä versiota voidaan käyttää sähköposteissa ja tekstiviesteissä, ja pitkää 

versiota Web-käyttöliittymässä. Tehtävässä voi olla vähintään kaksi-, ja enintään 

viisiportainen arvosteluasteikko, jotka vaihtelevat tehtäväkohtaisesti. Käsite 

ominaisuuksineen on esitelty taulukossa 12. 
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Taulukko 12: Kategoria-käsite 

KATEGORIA 

● Tunniste (keinoavain tai merkkijono) 

● Kategoria 

● Kysymys (lyhyt versio) 

● Kysymys (pitkä versio) 

● Arviointikysymys 1 

● Arvosana 1 

● Arviointikysymys 2 

● Arvosana 2 

● Arviointikysymys 3 

● Arvosana 3 

● Arviointikysymys 4 

● Arvosana 4 

● Arviointikysymys 5 

● Arvosana 5 

 

POLKU 

 

Tehtävät kategorisoidaan osallistujille idean tason mukaan. Idea- ja kategoria-käsitteet 

eivät voi erillään määrätä kysymyksiä oikein osallistujille. Tätä varten täytyy luoda 

oma käsite. Idean senhetkinen taso määrittelee tehtävän tason. Kullekin tasolle 

määrätään tietty kategoria, jotta idea arvioidaan oikealla tavalla. Polut ovat 

kampanjakohtaisia, joten polkuun täytyy lisätä viittaus kampanjaan. Käsite 

ominaisuuksineen on esitelty taulukossa 13. 

 

Taulukko 13: Polku-käsite 

POLKU 

● Kampanja (viiteavain) 

● Kategoria (viiteavain) 

● Taso 

 

 

TAPAHTUMALOKI 

 

Tapahtumaloki tallentaa kaikki sovelluksen tapahtumat tauluun. Taulua voidaan 

käyttää kaikkien tapahtumien uudelleenrakentamiseen sovelluksen kaatumisen 

yhteydessä. Käsite ominaisuuksineen on esitelty taulukossa 14. 
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Taulukko 14: Tapahtumaloki-käsite 

TAPAHTUMALOKI 

● SQL-muotoinen tapahtuma 

 

OSAAMINEN 

 

Osaamiseen tallennetaan kaikkien osallistujien tiedot ja taidot mitä heillä voi olla. 

Osallistujilla voi olla useita taitoja, ja sama taito voi kuulua usealle osallistujalle. 

Tällöin osallistujien ja osaamisen välille syntyy moni-moneen-yhteys. Itse osaamisen 

ilmaisemiseen ei tarvita muuta kuin osaamisen nimi ja kuvaus. Käsite 

ominaisuuksineen on esitelty taulukossa 15. 

 

Taulukko 15: Osaaminen-käsite 

OSAAMINEN 

● Taito 

● Kuvaus 

 

 

5.4. Normalisointi 

 

Seuraavaksi tarveanalyysissä muodostuneet käsitteet tietoineen normalisoidaan. 

Prosessi aloitetaan muodostamalla ensimmäinen normaalimuoto, jossa käsitteiden 

mahdollisesti toistuvat tiedot eliminoidaan tai muokataan järkevämpään muotoon.  

Kampanja-käsite ei sisällä toistuvia tietoja, joten sille ei tarvitse tehdä mitään. 

Osallistuja-käsitteessä määriteltiin tieto osaaminen. Mutta entä jos osallistujalla on 

useita erityisosaamisia? Toisaalta joillain osallistujilla niitä ei ole lainkaan. Tällöin 

osaamissarakkeita pitäisi olla eri määrä kullakin osallistujalla. Tässä tapauksessa on 

järkevämpää luoda vielä oma käsitteensä osaamiselle. Koska osallistujilla voi olla 

monta erityisosaamista, ja yksi erityisosaaminen voi kuulua monelle osallistujalle, 

niiden välille syntyy moni-moneen-yhteys. Tämän lisäksi ainoastaan kategoria-

käsitteessä on toistuvana tietona kysymykset ja arvosanat. Koska niitä kuitenkin on 

enintään viisi, on helpompaa pitää ne samassa käsitteessä sen sijaan, että lisäisi 

erillisen käsitteen niille. 

Toisen normaalimuodon sääntö oli muuttaa kaikki taulun tiedot funktionaalisesti 

riippuvaiseksi koko perusavaimesta osa-avaimien sijaan, mikäli taulussa on 

moniosaisia avaimia. Tauluissa ei ole moniosaisia avaimia, joten sarakkeita ei tarvitse 

korjailla missään niistä. 

Kolmannen normaalimuodon sääntö oli muuttaa kaikki taulun sarakkeet 

funktionaalisesti riippuvaiseksi ainoastaan perusavaimesta eikä mistään tavallisesta 
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sarakkeesta. Kun tarkastellaan kuvan 14 käsitteitä kampanja ja aktiivisuusmonitori, 

havaitaan, että kampanja-käsitteessä tiedot osallistujamäärä, kampanjan pituus, ja 

kampanjan tärkeys ovat funktionaalisesti riippuvaisia kampanjan tyypistä, joka ei ole 

perusavain. Kampanjan tyyppejä ei voida tällöin tallentaa etukäteen, ja ne toistuvat 

turhaan kaikissa kampanja-käsitteissä. On parempi siis siirtää tiedot kampanjan tyyppi, 

osallistujamäärä, kampanjan pituus, ja kampanjan tärkeys omaan käsitteeseen. Tällöin 

myös haettaessa tietoa kampanjoista taulussa on vähemmän sarakkeita, jolloin tiedon 

hakeminen on nopeampaa. Aktiviteettimonitorissa ansaitut pisteet ovat 

funktionaalisesti riippuvaisia suoritetusta tehtävästä, joka on tavallinen sarake. 

Kolmannen normaalimuodon mukaisesti ansaituille pisteille ja suoritetulle tehtävälle 

täytyy luoda oma käsitteensä. Tällöin voidaan jälkeenpäin lisätä mahdollisesti uusia 

tehtäviä pisteytyksineen.  

 

 
Kuva 14: 3.normaalimuodon taulut. 

 

 

5.5. Tietokannan hallintajärjestelmän arviointi ja valinta 

 

Tässä kappaleessa arvioidaan aiemmin esitettyjä tietokannan hallintajärjestelmiä 

vaatimusmäärittelyä vasten, ja valitaan sen pohjalta tietokannan hallintajärjestelmä 

fyysistä toteutusta varten. Vaatimusmäärittelyn perusteella voidaan aiemmin 

esitetyistä tietokannan hallintajärjestelmistä rajata osa pois. Palvelu kerää selkeästi 

rakenteellista dataa, ja sitä täytyy jatkuvasti lisätä, lukea, päivittää ja poistaa. Kyseessä 

on selvästi OLTP-tyyppinen tietokanta, joten yleisesti käytetyt relaatiotietokannat ovat 

sopivimpia heidän tarkoitukseen. Tästä syystä MongoDB jätetään pois laskuista, koska 

se on tarkoitettu dokumenttitietokantojen hallinnointiin. Oracle suljetaan myös 
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arvioinnin ulkopuolelle, sillä se ei tue Python-ohjelmointikieltä. Tällöin 

vaihtoehdoiksi jäävät seuraavat tietokannan hallintajärjestelmät: 

 

● Kaupalliset:   DB2, Sybase 

● Avoin lähdekoodi:  MySQL, PostgreSQL 

 

IBM:n DB2 sekä Sybase tarjoavat monipuoliset toiminnot yritysdatan 

hallinnoimiseen. Järjestelmistä on tarjolla useita eri versioita, joiden hintahaitari venyy 

sadoista euroista useisiin tuhansiin euroihin vuodessa. Koska avoimen lähdekoodin 

järjestelmät tarjoavat pitkälti samat ydintoiminnallisuudet kuin maksulliset, niin näihin 

vaihtoehtoihin ei päädytty.  

Palveluun tallennettava tieto tulee jakautumaan relaatioihin, jotka ovat vahvasti 

kytköksissä toisiinsa. Tällöin tiedon täytyy olla mahdollisimman yhtenevää, eikä tietoa 

saa kadota. Baukesin (2013) mukaan MySQL ei noudata täysin ACID-sääntöjä, mikä 

tekee siitä vähemmän luotettavan kuin PostgreSQL, joka sen sijaan noudattaa täysin 

ACID-sääntöjä [50]. PostgreSQL on suositeltavampi vaihtoehto uusille projekteille, 

joissa ei tulla käyttämään muita avoimen lähdekoodin ohjelmia. Mikäli niitä käytetään, 

silloin suositellaan käytettäväksi MySQL:ää [51]. Palvelu ei tarvitse laajennuksia 

muista avoimen lähdekoodin toteutuksista. Lisäksi asiakasyrityksen valitsema 

ohjelmistokehys Web2py on todettu skaalautuville, tuotantotason järjestelmille 

toimivan parhaiten PostgreSQL tietokannan hallintajärjestelmällä [52]. Toteutettavan 

palvelun tietokannan hallintajärjestelmäksi valitaan näiden argumenttien perusteella 

siis PostgreSQL. 

 

5.6. Toteutettava rakenne 

 

Käsite- ja tarveanalyysin pohjalta muodostunut täydennetty käsitemalli muunnetaan 

tässä vaiheessa loogiseksi malliksi. Koska toteutettava tietokanta tulee perustumaan 

relaatiomalliin, käsitteet muunnetaan tauluiksi, tiedot taulun sarakkeiksi, ja yhteydet 

viiteavainsarakkeiksi. Yksi-moneen-yhteyksissä lapsitaulusta valitaan 

viiteavainsarake joka viittaa isätauluun. Moni-moneen-yhteydet avataan välitaulun 

avulla.  

Tarkastelemalla tarveanalyysissä tehtyjä käsitteitä huomaamme, että missään niistä 

ei ole riittävän hyviä luonnollisia perusavaimia. Osallistujilta ei vaadita 

henkilötunnusta, eikä nimi, sähköposti, tai alias ole riittävän yksilöivää tietoa. 

Yksilöivä osallistuja-ID on taas merkkijono, joka on liian pitkä tunniste (n.15 merkkiä) 

eikä siitä sellaisenaan saa muuta tietoa. Sama pätee kaikkiin muihinkin id-

merkkijonoihin. On helpompaa ja suoraviivaisempaa luoda jokaiselle tietokannan 

taululle keinoavaimet, sillä taulut muuten sisältävät kaiken olennaisen tiedon. Valittu 

tietokannan hallintajärjestelmä asettaa viiteavaimiksi automaattisesti relaatioiden 

keinoavaimen, eli id-numeron.  
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Tarveanalyysissä huomattiin, että kampanjat, osallistujat, ja roolit muodostavat moni-

moneen-yhteyden. Tällöin täytyy esitellä välitaulu osallistuminen, joka sisältää 

viiteavaimet edellä mainittuihin sarakkeisiin. Käsite ominaisuuksineen on esitelty 

taulukossa 16. 

 

Taulukko 16: Osallistuminen-käsite 

OSALLISTUMINEN 

● Kampanja (Viiteavain) 

● Osallistuja (Viiteavain) 

● Rooli (Viiteavain) 

● Osallistumisajankohta 

 

Lisäksi käsitteet osallistuja ja osaaminen muodostavat moni-moneen-yhteyden. 

Tällöin täytyy luoda välitaulu lisätiedot, joka sisältää viiteavaimet relaatioihin 

osallistuja ja osaaminen. Käsite ominaisuuksineen on esitelty taulukossa 17. 

 

Taulukko 17: Lisätiedot-käsite 

LISÄTIEDOT 

● Osallistuja (Viiteavain) 

● Osaaminen (Viiteavain) 

 

Yksi vaatimusmäärittelyiden kohdista oli käyttäjien rekisteröitymistietojen ylläpito. 

PostgreSQL tarjoaa tuen helposti generoitaville tunnistautumistauluille. Tiedot 

voidaan liittää suunniteltuun rakenteeseen lisäämällä osallistuja-tauluun viittaus 

tunnistautumistauluun. Lopullisen tietokantarakenteen käsitemalli on esitelty liitteessä 

1. 

 

 

5.7. Indeksointi 

 

Tässä kappaleessa keskitytään toteutettavan tietokantarakenteen suorituskyvyn 

optimointiin. Olennaisin tekijä on oikea indeksointi. Tietokannan kaikki relaatiot 

käydään läpi, ja arvioidaan mitkä sarakkeet on suositeltavaa indeksoida. 

Indeksoinnissa käytetään Shubhon (2009) esittämiä ehtoja indeksoitaville sarakkeilla. 

Suluissa esitetyt sarakkeet eivät ole välttämättömiä indeksoida, mutta tarpeen mukaan 

nekin voidaan indeksoida. 
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KAMPANJA 

 

Kampanja-relaatiossa on keinoavaimen lisäksi vain neljä saraketta, joista tärkeimmät 

predikaatit ovat sarakkeet kampanjan nimi ja yrityksen nimi. Koska nykyisten 

levyjärjestelmien levytila ja suorituskyky riittää useiden indeksien lisäämiseen, 

voidaan sekä kampanjan nimi, että yrityksen nimi indeksoida. Kampanjatunnistetta 

käytetään ainoastaan select-käskyissä, joilla se voidaan lisätä HTML-pohjien 

osoiteparametriksi.  

 

● Kampanjan nimi 

● Yrityksen nimi 

 

OSALLISTUJA 

 

Osallistuja-relaatiossa on useita tietoja. Näistä tärkeimpiä predikaatteja ovat 

yhteispisteet, jota käytetään pisteytystauluihin. Jotta sovellus kykenee päättämään, 

mikä tehtävä annetaan kullekin osallistujalle, täytyy sen hakea viimeisin suoritettu 

tehtävä. Sovelluksen täytyy myös tietää onko osallistuja suorittamassa tehtävää 

paraikaa. Toisaalta sillä voi olla vain kaksi arvoa - tosi tai epätosi - joten sille ei kannata 

perustaa indeksiä.  

 

● Yhteispisteet 

● Viimeisin suoritettu tehtävä 

 

ROOLI 

 

Rooleja voidaan hakea sen nimen perusteella. Esimerkiksi sovelluksen täytyy voida 

hakea kaikki konsultit. Roolin kuvausta ei tarvitse indeksoida. 

 

● Rooli 

 

OSALLISTUMINEN 

 

Tämä relaatio sisältää vain viiteavaimia, jotka yhdistävät osallistujat, kampanjat, ja 

roolit. Moni-moneen-haut kohdistuvat pääsääntöisesti osallistujiin, ja niiden 

hakukriteereinä käytetään kampanjoita, joihin ne ovat osallistuneet, sekä roolit, jotka 

niille on annettu kuhunkin kampanjaan. Tällöin on tarpeen indeksoida vain 

viiteavaimet kampanja ja rooli. 

 

● Kampanja 

● Rooli 
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AKTIIVISUUSMONITORI 

 

Aktiivisuusmonitorin olennaisin tieto on suoritettu tehtävä. Sen avulla voidaan laskea 

esimerkiksi yksittäisen osallistujan lähettämät ideat, ja kampanjat, joihin tämä on 

osallistunut. Suoritusajankohdan avulla suoritettuja tehtäviä voidaan listata ajan 

suhteen, esimerkiksi tietyn viikon aikana suoritetut tehtävät. Nämä tiedot ovat 

tarpeellisia kampanjoiden ylläpitäjille. Osallistuja- ja kampanjatunnisteet eivät ole 

tarpeellisia predikaatteja.  

 

● Suoritettu tehtävä 

● Suoritusajankohta 

 

IDEA 

 

Tämän relaation indeksoitavia predikaatteja ovat viiteavaimet keksijä ja kampanja, 

sekä idean taso. Erityisesti idean tasoa käytetään valittaessa oikeita kysymyksiä idean 

arviointia varten.  

 

● Keksijä 

● Kampanja 

● Taso 

 

ARVOSTELU 

 

Arvosteluja täytyy voida etsiä idean tason mukaan. Tällöin täytyy käyttää idea-

relaatioon viittaavaa viiteavainta. Mikäli halutaan hakea tietoa arvostelijasta, 

kannattaa silloin indeksoida myös arvostelija-sarake. Kategoria-viiteavaimesta ei 

saada mitään olennaista tietoa, ja arvosanaa ei käytetä predikaattina. 

 

● Idea 

● Osallistuja 

 

KOMMENTTI 

 

Olennaisin indeksoitava sarake on viiteavain idea-relaatioon. Sen avulla voidaan 

hakea kaikki kommentit tietylle idealle. Mikäli halutaan tietää kommentoijasta 

enemmän, tulee silloin indeksoida viiteavain-sarake kommentoijaan. Jos taas halutaan 

tietää kommenttiin liittyvä arvostelu, täytyy arvosteluun viittaava viiteavain 

indeksoida. 

 

● Idea 

● (Osallistuja) 

● (Arvostelu) 
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KATEGORIA 

 

Tämän relaation ainoa suositeltava indeksi on kategorian nimi. Se nopeuttaa hakua, 

mikäli halutaan hakea eri kategorioita nimen perusteella. Palvelun toiminnan kannalta 

indeksi ei kuitenkaan ole olennainen. 

 

● Kategorian nimi 

 

POLKU 

 

Polku sisältää oikean tehtävän valitsemisen kannalta tärkeitä tietoja, joten on 

suositeltavaa indeksoida viiteavain kampanja, sekä idean taso. Kategoria-viiteavain on 

ainoastaan valikoituva predikaatti, joten sitä ei tarvitse indeksoida. 

 

● Kampanja 

● Taso 

 

TAPAHTUMALOKI 

 

Tapahtumaloki sisältää ainoastaan raakoja SQL-kyselyjä, jotka eivät ole haun kannalta 

oleellisia. Tähän ei tarvita indeksointia.  

 

KAMPANJA-ASETUKSET 

 

Kampanja-asetuksissa ei ole haun kannalta oleellisia tietoja. Lisäksi kampanjatyyppejä 

on vain muutama, joten indeksoinnilla ei ole oleellista vaikutusta haun nopeuteen. 

 

TEHTÄVÄT 

 

Tehtävät eivät sisällä haun kannalta oleellista tietoa, joten siihen ei tarvitse perustaa 

erillisiä indeksejä. Mikäli kuitenkin on tarpeen selvittää minkä verran pisteitä tulee, 

voidaan kustakin tehtävästä suoritettu tehtävä indeksoida. 

 

 (Suoritettu tehtävä)  
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6. TESTAUS 

 

Tässä luvussa käydään läpi toteutetun tietokannan testaus. Testaus painottuu 

tietokannan suorituskykyyn, ja eritoten indeksoinnin vaikutukseen haun keston 

kannalta. Toteutuksen testiympäristönä käytetään Web2py-ohjelmistokehystä, joka 

perustuu Python-ohjelmointikieleen. Sillä voidaan luoda helposti tietokantapohjaisia 

Web-sovelluksia. Se tarjoaa kaikki työkalut täysin toimivien Internet-sivujen luontiin. 

Web2py tarjoaa tuen useille tunnetuille tietokannan hallintajärjestelmille, kuten 

PostgreSQL, MySQL, ja DB2. Web2py liittää tietokantaobjektit, kuten taulut ja 

kyselyt Python-objekteiksi tietokannan käsitteellistämiskerroksella (DAL, Database 

Abstraction Layer). Lisäksi siihen voidaan tuoda yleisimmät Python-kirjastot. 

Web2py perustuu MVC-, eli malli-näkymä-ohjain-arkkitehtuuriin (Model-View-

Controller). Sen tarkoitus on erottaa käyttöliittymä sovellusaluetiedosta. Toisin sanoen 

datan kuvaus (malli), sen esitys (näkymä), ja sovelluksen logiikka (ohjain), ovat 

erillisissä Python-ohjelmissa. Kuva 15 esittää tyypillisen asiankäsittelyn, ja 

sovelluksen rajapinnat Web2py-ympäristössä Di Pierroa mukaillen. [53] 

 

 
Kuva 15: Tyypillinen asiankäsittely Web2py-ympäristössä. 

 

Käyttäjä lähettää selaimelta HTTP-pyynnön (HyperText Transfer Protocol) 

palvelimelle. Palvelin välittää pyynnön eteenpäin pääohjelmalle joka varmentaa 

pyynnön oikeellisuuden ja aloittaa istunnon. Tämän jälkeen pääohjelma välittää 

pyynnön mallitiedostolle joka erottelee haettavat tiedot, ja luo yhteyden fyysiseen 

tietokantaan. Malli välittää tietokantaan kohdistuvat käskyt ohjaintiedostolle joka 

suorittaa tietokantaan kohdistuvat tiedon kyselyt ja muokkaukset. Kun tietokannasta 

on haettu tarvittava tieto, ohjain sovittaa tiedot näkymään, joka tarpeesta riippuen on 

esimerkiksi HTML- XML-, tai JSON-pohjaista. Näkymä palautuu pääohjelmalle, joka 

välittää sen palvelimen kautta selaimelle. Tapahtumaketjun päätteeksi selain näyttää 

pyynnön tuottaman vastauksen loppukäyttäjälle. [53] 
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Seuraavissa kappaleissa kuvataan testejä varten luotu testiympäristö, jonka jälkeen 

esitellään testitapaukset. Viimeisenä käydään läpi testien tulokset, joissa vertaillaan 

indeksoinnin vaikutusta tietokannan hakunopeuteen eri kokoluokan tietokannoissa. 

 

 

6.1. Testiympäristö 

 

Web2py-ympäristön avulla luotiin eri kokoluokan tietokannat testejä varten: 1000, 

10000, 100000, ja 1000000 rivin tietokannat. Tietokantaan luotiin virtuaalisesti 

kampanjoita, käyttäjiä, ideoita, ja arvosteluja Python-komentosarjoilla. Tiedot eivät 

siis olleet “oikeita” tietoja, vaan satunnaisilla tiedoilla generoituja rivejä, jotka 

käytännössä vastaavat oikeita tietokannan tietoja. Rivejä pystyttiin luomaan haluttu 

määrä syöttämällä rivien määrä selaimella näkyviin kenttiin ja lähettämällä pyynnön 

palvelimelle. Kentät luotiin omalla HTML-pohjaisella näkymätiedostolla MVC-

arkkitehtuurin mukaisesti.  

Web2py-ympäristöä kehitettiin aluksi sen tarjoamalla paikallisella Rocket-

palvelimella. Tällöin ympäristöä voitiin kehittää ja testata vaivattomammin, koska 

paikallinen palvelin ei rasitu oikean verkkopalvelimen lailla. Paikallinen palvelin 

tarjosi myös tuen PostgreSQL- tietokannan hallintajärjestelmän käyttämiseen. Kun 

testiympäristö oli riittävän kehittynyt, se ladattiin Internetissä toimivaan 

PythonAnywhere-kehitysympäristöön joka on samalla julkinen palvelinympäristö 

Internet-sivujen ylläpitämiseen. Tällöin saatiin mukaan julkisen verkkoliikenteen 

vaikutus tietokantahakujen kestoon. PythonAnywhere-ympäristöön ei tosin voitu 

tuoda PostgreSQL- tietokannan hallintajärjestelmää, mutta se tarjosi tuen MySQL:lle, 

mikä antoi riittävän suuntaviivan tietokannan suorituskyvylle. 

Testejä varten näkymiin lisättiin myös kentät suoraviivaisien SQL-kyselyjen 

generointia varten. Tällöin käyttäjän ei tarvinnut muodostaa kyselyä alusta lähtien, 

vaan pystyi syöttämään halutut tiedot näkymän kenttiin. Kenttien tiedot välittyivät 

lähettämisen jälkeen ohjaimelle joka muodosti lopullisen SQL-pohjaisen kyselyn 

Python-komentosarjan avulla. Kyselyn muodostamisen jälkeen kysely välitettiin 

tietokantaan Web2py:n omalla komennolla joka palautti haetun tiedon sille varattuun 

muuttujaan. Manuaalisesti luodut SQL-kyselyt olivat helpoin tapa tehdä kyselyjä, sillä 

MVC-arkkitehtuurilla oli hankalampaa tulkita kyselyt - varsinkin sisäkkäiset kyselyt - 

ympäristön omiksi Python-komennoiksi. Ohjaimeen tuotiin yleisiä Python-kirjastoja, 

kuten esimerkiksi datetime-kirjasto, joka mittasi haun keston sekunnin sadasosan 

tarkkuudella. Testaamisen sujuvuuden vuoksi näkymään lisättiin valinta tallentaa 

oikein muodostettuja SQL-kyselyitä, ja valita haluamansa kysely listalta nopeampaa 

testaamista varten. Lisäksi käyttöliittymässä oli kenttä suorien SQL-komentojen 

kirjoittamiseen, mikäli olisi tarvetta muihin kuin tyypillisiin SELECT-käskyihin. 
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6.2. Testitapaukset 

 

Testiympäristön luomisen jälkeen oli aika luoda testitapaukset, joilla todettaisiin 

indeksoinnin vaikutus tietokantahakujen nopeuteen. Testit määriteltiin yhdessä 

diplomityön teknisen ohjaajan kanssa pääosin sähköpostin välityksellä. Testitapauksia 

olivat kaikki perinteiset kyselyt, kuten tiedon suora haku relaatiosta, yksi-moneen-, ja 

moni-moneen-haku viiteavaimien avulla. Nämä haut kattavat kaikki perinteiset 

kyselyt. Testitapaukset suoritettiin kaikille neljälle tietokannan kokoluokalle. Testit 

suoritettiin ensin ilman indeksointia, ja seuraavana indeksoinnin kanssa. 

Luonnollisesti testitapauksia ei tehty oikealla sisällöllä, vaan testausta varten luotiin 

relaatiot kutakin testitapausta varten. Relaatiot täytettiin tiedoilla, jotka vastasivat 

sisällöltään yrityksen oikeaa asiakasdataa. 

Relaatiot muodostettiin suunniteltua rakennetta mukaillen. Testitietokantaan luotiin 

muun muassa relaatiot kampanja, osallistuja, rooli, aktiivisuusmonitori, sekä 

välitaulun osallistuminen joka luo moni-moneen-yhteyden kampanjoiden, 

osallistujien, ja roolien välille. Testitapauksia varten muodostettiin seuraavat kyselyt: 

 

● Suorahaku: 100 parasta osallistujaa yhteispisteidensä perusteella 

● Yksi-moneen-haku: 100 parasta jonkin idean lähettänyttä osallistujaa 

yhteispisteidensä perusteella (aktiivisuusmonitori-relaatiossa viittaus 

osallistujaan) 

● Moni-moneen-haku: Kaikki osallistujat valistusta kampanjasta (n. 100 

osallistujaa) 

 

Näiden lisäksi testataan miten yksittäisen taulun indeksien lukumäärät vaikuttavat 

rivien lisäykseen, päivittämiseen, ja poistamiseen.  

 

6.3. Testitulokset 

 

Tässä kappaleessa esitetään testiympäristöön luodun tietokannan suorituskykytestien 

tulokset. Lopulliset testit suoritettiin PythonAnywhere-kehitysympäristössä. Hakujen 

keskiarvoiset ajalliset kestot eri kokoluokissa ilman indeksointia ja indeksoinnin 

kanssa on esitetty alla olevissa taulukoissa. Suorituskyvyn parannusta varten kullekin 

muutokselle on määrätty painokertoimet, sillä indeksoinnin vaikutus kasvaa 

tietokannan rivimäärän mukaan. Prosentuaalinen muutos lasketaan seuraavasti: 

 

Muutos(%)  = |
Indeksoitu hakuaika − Indeksoimaton hakuaika

Indeksoimaton hakuaika
|  
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Kullekin muutosprosentilla määrättiin painoarvot, koska indeksoinnin vaikutus 

korostuu tietokannan rivimäärien kasvaessa. Näin voidaan johtaa suorituskyvyn 

prosentuaaliselle parannukselle painotettu keskiarvo: 

 

�̅� =  
1

𝑊
∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

         𝑊 =  ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

missä n on testien lukumäärä, xi on prosentuaalinen muutos, ja wi on painokerroin. W 

on painokertoimien summa, ja ne ovat tässä tapauksessa normeerattuja. Tällöin W = 1 

eikä sitä tarvitse ottaa huomioon. 

 

Taulukko 18: Suorahaun kestot eri kokoluokissa 

Tietokannan rivimäärä 1000 10000 100000 1000000 

Haun kesto ilman 

indeksointia 

0,012 s 0,086 s 0,32 s 3,1 s 

Haun kesto indeksoinnilla 0,0039 0,004 0,11 0,12 

Muutos(%) 67.5 % 95.3 % 65.6 % 96.1 % 

Painokerroin 0,03 0,07 0,2 0,7 

 

Tuloksista huomataan, että suoran haun ajallinen kesto ei ole merkittävän suuri 

ilman indeksointia suurimmassakaan kokoluokassa, mutta indeksoinnilla sekin 

paranee huomattavasti. Ainoastaan suurimmassa kokoluokassa indeksoinnilla on 

käyttäjäkokemuksen kannalta merkitystä. Indeksoinnin avulla painotettu 

keskiarvoinen suorituskyvyn parannus (SP) suorahaulle oli:  

 

𝑆𝑃1−1(%) = 67.5 % × 0,03 + 95.3 % × 0,07 + 65.6 % × 0,2 + 96.1 % × 0,7  

= 𝟖𝟗. 𝟏 % 

 

Taulukko 19: Yksi-moneen-haun kestot eri kokoluokissa 

Tietokannan rivimäärä 1000 10000 100000 1000000 

Haun kesto ilman 

indeksointia 

0,018 s 0,19 s 0,7 s 3,7 s 

Haun kesto indeksoinnilla 0,006 s 0,11 s 0,45 s 1,75 s 

Muutos-% 66.7 % 42.1 % 35.7 % 52.7 % 

Painokerroin 0,03 0,07 0,2 0,7 
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Yksi-moneen-haun tuloksista huomataan, että tässäkin tapauksessa indeksoinnin 

merkitys ei ole suuri alle miljoonan rivin relaatioissa. Merkittävää oli se, että tässä 

tapauksessa indeksointi ei parantanut haun kestoa suurimmassa kokoluokassa niin 

hyvin kuin suorahaussa. Indeksoinnin avulla suorituskyvyn parannus yksi-moneen-

haulle oli ainoastaan: 

 

SP1−𝑚(%) = 66.7 % × 0,03 + 42.1 % × 0,07 + 35.7 % × 0,2 + 52.7 % × 0,7 

= 48.9 % 

 

Tämä johtui todennäköisesti siitä, että haettavan sarakkeen arvojoukko tässä 

tapauksessa oli pieni: erilaisia arvoja oli ainoastaan neljä, joten ne löytyivät 

suhteellisen nopeasti ilman indeksointiakin. Mikäli arvoja olisi ollut enemmän, tulos 

olisi todennäköisesti samaa luokkaa kuin suorahaussa. 

 

Taulukko 20: Moni-moneen-haun kestot eri kokoluokissa 

Tietokannan rivimäärä 1000 10000 100000 1000000 

Haun kesto ilman 

indeksointia 

0,016 0,09 1,3 23,3 

Haun kesto indeksoinnilla 0,013 0,07 0,09 0,13 

Muutos-% 18.8 % 22.2 % 93.1 % 99.4 % 

Painokertoimet 0,03 0,07 0,2 0,7 

 

Moni-moneen-haussa nähdään, että suurimmassa kokoluokassa indeksoinnin puute 

johtaa selvään suorituskyvyn heikkenemiseen. Indeksoinnin avulla suorituskyvyn 

parannus moni-moneen-haulle oli: 

 

SP𝑚−𝑚(%) =  18.8 % × 0,03 + 22,2 % × 0,07 +  93.1 % × 0,2 + 99.4 % × 0,7 

= 𝟗𝟎. 𝟑 % 

 

Testituloksista huomataan, että indeksoinnilla parannettiin hakunopeuksia 

merkittävästi. Lisäksi painotetuista keskiarvoista havaitaan, että indeksoinnin vaikutus 

on selvästi suurin miljoonan rivin tietokannassa. Hakutestien lisäksi testattiin rivien 

lisäystä, päivitystä, ja poistoa eri indeksimäärillä. Winandin (2012) mukaan nämä 

operaatiot hidastuvat indeksien määrän noustessa kuvan 16 mukaisesti, mikä johtuu 

indeksien ylläpidosta. Ainoana poikkeuksena yksittäisen sarakkeen päivittämisen 

kesto ei kasva indeksien mukana, koska yksittäistä saraketta päivittäessä vaikutus 

rajoittuu kyseessä olevaan indeksiin. [27] 
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Testeissä ei kuitenkaan havaittu kyseistä ilmiötä: rivien lisäys, päivitys, ja poisto 

kestivät keskimäärin yhtä kauan eri indeksimäärillä. Testit kuitenkin suoritettiin 

pienessä mittakaavassa jossa tämä vaikutus ei vielä näy selvästi. 

 

 
Kuva 16: Rivien lisäyksen, poiston, ja päivittämisen kesto indeksien 

lukumäärän mukaan. 

 

Indeksoinnin tuottamalla hakunopeuksien parannuksella on merkittävä vaikutus 

skaalautuvuuden kannalta. PostgreSQL:n versiossa 9.2. järjestelmän omaa 

suorituskykyä on parannettu aikaisempiin versioihin nähden. PostgreSQL:n omat 

pääarkkitehdit ovat tehneet testiajoja pgbench-työkalulla antamaan suuntaa 

hallintajärjestelmän skaalautuvuudesta. Ajojen tulokset ovat esitetty taulukossa 21. 

[54] 

 

Taulukko 21: PostgreSQL:n luku- ja kirjoitusnopeudet versioissa 9.1 ja 9.2 

 PostgreSQL 9.1 PostgreSQL 9.2 

Parhain lukunopeus (n. 70 yhteyttä) 75000 350000 

Parhain kirjoitusnopeus (n. 24 yhteyttä) 10000 13000 

 

Yhteyksillä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä kuinka hyvin palvelimen resursseja 

voidaan käyttää hyödyksi. Näiden rajojen jälkeen suorituskyky laskee loivasti 

yhteyksien määrän kasvaessa. Tämä johtuu samanaikaisten yhteyksien ylläpitämisestä 

johtuvista prosessointikustannuksista. Tähän ei ole toistaiseksi tulossa parannuksia 

järjestelmän sisäisesti. [54] 

Vaikka palvelun skaalautuvuus riippuu pitkälti tarjolla olevasta palvelimen 

prosessointitehosta, niin yllämainittu hallintajärjestelmän skaalautuvuus antaa hyvän 

lähtökohdan palvelun skaalautuvuuden arviointiin. Kun yllämainitut suorituskyvyt 

jaetaan useiden asiakasyhteyksien kanssa, suorituskyky kutakin yhteyttä kohden 
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laskee huomattavasti. Erityisesti koska kyseessä on startup-yritys, jossa haetaan 

nopeaa kasvua, samanaikaisten yhteyksien määrä voi kasvaa hyvin suuriksi, jopa 

useisiin tuhansiin. Tällöin yksittäisen levylle luvun ja kirjoituksen kestolla on 

merkittävä vaikutus palvelun nopeuteen.  

Suurempaan osaan nousee tiedon lukeminen tietokannasta. Tietokantaan 

kirjoittamista tapahtuu vain silloin kun luodaan uusia kampanjoita, tai osallistujat 

osallistuvat kampanjoihin, arvostelevat olemassa olevia ideoita, ja lähettävät uusia 

ideoita. Muun muassa pisteiden päivitys, seuraavan tehtävän valikoiminen, ja 

osallistujien aktiivisuuden seuraaminen vaatii jatkuvaa tiedon hakua tietokannasta. 

Kappaleessa 5.7 esitetyissä indeksointisuosituksissa indeksoitavia sarakkeita taulua 

kohden on keskimäärin kaksi. Tämän enempää ei kannatakaan sarakkeita indeksoida, 

sillä se vain hidastaa edellä mainittuja operaatioita.  
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7. POHDINTA 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella tietokantarakenne Internetissä 

toimivalle joukoistamispohjaiselle innovointialustalle, jossa tietokannan rivejä 

lisätään, luetaan, ja päivitetään jatkuvasti. Tällöin tietokannan rakenne täytyi 

suunnitella niin, että sieltä haettava tieto löytyi mahdollisimman nopeasti siinäkin 

tapauksessa, että rivien määrä oli miljoonaluokkaa.  

Suunniteltu tietokanta täyttää sille asetetut vaatimukset. Käsitteellisen suunnittelun 

pohjalta muodostetut käsitteet ja yhteydet toteuttavat vaaditun toiminnollisuuden. 

Olennaisinta suunnittelussa oli datan dynaamisuuden huomioon ottaminen: 

tietokannan sisältö päivittyi nopeaan tahtiin, ja päätöksiä varten tiedon haun tuli 

tapahtua mahdollisimman nopeasti. Relaatioiden indeksointi pienensi kyselyiden 

kestot hyvin pieniksi jopa miljoonien rivien tauluissa. Muun muassa Hovi (2005) ja 

Shubho (2009) ovat myös todenneet indeksoinnin merkittäväksi tekijäksi 

suorituskyvyn kannalta. Vaikka indeksoinnin vaikutuksessa rivien lisäyksiin, 

poistoihin, ja päivittämiseen ei päästy samoihin johtopäätöksiin kuin Winand (2012), 

on selvää, että kyseinen vaikutus pätee tässäkin tapauksessa. Nämä testit olivat 

todennäköisesti suoritettu vain liian pienessä mittakaavassa, että samoja tuloksia olisi 

havaittu. 

Vaihtoehtoja tietokannan hallintajärjestelmäksi oli kymmeniä. DB-Engines.com-

sivuston avulla saatiin hyvä käsitys siitä, mitä tietokannan hallintajärjestelmiä 

käytetään eniten. Vaikka relaatiomalliin perustuvat tietokannat olivat selkeästi eniten 

käytettyjä, otettiin silti huomioon myös muut vaihtoehdot. Puolirakenteellinen malli ja 

NoSQL soveltuivat kuitenkin paremmin yksinkertaiselle, rakenteettomalle datalle. 

Oliomallin käyttöä ei nähty tarpeelliseksi, mutta relaatiomallin laajentaminen 

oliorelaatiomallin hyötyihin on kannattavaa ottaa huomioon tulevassa kehityksessä. 

Esimerkiksi osallistujat voitaisiin käsittää olioina, joilla on oma tila ja käyttäytyminen. 

Koska palvelu oli luonteeltaan OLTP-tyyppinen, oli relaatiotietokannan käyttö 

selvää. Tietokannan hallintajärjestelmän valinnassa ei tämän jälkeen jäänyt montaa 

vaihtoehtoa. Vaatimusmäärittelyjen jälkeen vaikeinta oli tehdä valinta avoimeen 

lähdekoodiin perustuvien PostgreSQL:n ja MySQL:n välillä, sillä molemmat 

tietokannan hallintajärjestelmät olivat yhtä lailla päteviä vaihtoehtoja. Lähteiden 

selailun jälkeen ratkaisevaksi tekijäksi näiden välillä oli tiedon hallinnan luotettavuus, 

joka kallistui enemmän PostgreSQL:n puolelle. MySQL olisi ollut laajennettavissa 

muihinkin avoimen lähdekoodin palveluihin, mutta sitä ei nähty tarpeelliseksi. Lisäksi 

tietokannan hallintajärjestelmän parempi yhteensopivuus käytettävän 

ohjelmistokehyksen kanssa oli ratkaisevaa.  

Kirjallisuustutkimus osoitti sen, että avoimen lähdekoodin tietokannan 

hallintajärjestelmät ovat yhtä päteviä tiedon hallintaan kuin kaupalliset, ja ne ovat 

ilmaisia. Huomattavaa oli myös se, että kaupallisia hallintajärjestelmiä käytetään 

pääasiassa teollisessa kontekstissa, kun taas avoimen lähdekoodin hallintajärjestelmiä 

käytetään Web-kontekstissa. 
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Toteutettavan testitietokannan relaatiot tehtiin vastaamaan asiakasyrityksen 

todellista käyttäjädataa, vaikka testidata olikin satunnaista. Kaikkia relaatioita ei 

käytetty, koska työn kannalta olennaisinta oli selvittää indeksoinnin vaikutus 

tietokantakyselyjen nopeuteen. Tällöin riitti tehdä relaatiot vain erilaisia 

hakuyhdistelmiä varten. Toisekseen kaikkien relaatioiden määrittely sekä niiden 

täyttäminen testidatalla olisi ollut turhan työlästä eikä lopputuloksen kannalta 

olennaista. Pelkästään toteutettujen relaatioiden täyttäminen oli sinänsä oletettua 

työläämpää. Python-komentosarjat täytyi tehdä mahdollisimman suoraviivaiseksi, 

sillä muuten esimerkiksi miljoonan rivin tekemiseen olisi tuhrautunut liian paljon 

aikaa duplikaattirivien tarkistuksien takia. Lisäksi PythonAnywhere-palvelimella tuli 

vastaan palvelimen aikakatkaisu jos rivien lisäys kesti liian kauan. Lopputuloksen 

kannalta tietojen orjallinen yhteneväisyyden noudattaminen ei ollut ensisijaista.  

Suunnitellun tietokannan testaaminen kävi läpi useamman iteraation ennen kuin oli 

selvää, mitä testeiltä varsinaisesti haluttiin. Lopulta merkittävimmäksi tekijäksi nousi 

suorituskyky, joissa tärkeimpänä tekijänä oli relaatioiden indeksointi. Kun testien 

tavoitteet olivat määritelty, oli itse testien suorittaminen suoraviivaista. Indeksoinnin 

suunnittelusta löytyi kirjallisuudesta paljon tietoa. Tässä työssä indeksoinnissa 

käytettiin kuitenkin suoraviivaista lähestymistapaa. Indeksointia voitaisiin varmasti 

vielä optimoida paremmaksi. Koska palvelu on vielä uusi, on hankalaa sanoa miten 

itse palvelua voitaisiin kehittää. 

Testihauissa vertailtiin lyhyesti sisäkkäisten kyselyjen ja JOIN-käskyjen nopeuksia. 

Niillä ei todettu olevan suurta vaikutusta, joten testeissä pidättäydyttiin sisäkkäisissä 

kyselyissä. Sisäkkäisten hakujen sijaan voitaisiin käyttää suoria hakuja palvelimelta 

asiakkaalle, jolloin vältettäisiin kyselyt useisiin tauluihin kerralla. Niin ikään testeissä 

ei otettu huomioon materialisoitujen näkymien vaikutusta hakujen nopeuteen, sillä 

palvelun data on pääasiassa nopeasti vaihtuvaa. Materialisoituja näkymiä kuitenkin 

tulisi käyttää harkiten ylimääräisen tilan käytön ja ylläpidettävyyden vuoksi. 

Indeksoinnin vaikutusta tietokantahakujen nopeuteen on tutkittu jo useita vuosia. 

Silti Hovin (2005) mukaan tietokantasuunnittelijoiden yleisin kompastuskivi on 

puutteellinen indeksointi. Myös asiakasyrityksessä oltiin kiinnostuneita indeksoinnin 

tärkeydestä tietokantasuunnittelussa. Kuitenkin jokainen tietokanta on erilainen, ja 

vaatii yksilöidyn rakenteen suunnittelun. Diplomityö antoi asiakasyritykselle hyvän 

käsityksen siitä, miten indeksointi vaikuttaa kyselyiden nopeuteen.  

Tietokannan hallintajärjestelmän tehokkuutta voitaisiin parantaa myös 

järjestelmätasolla. Muun muassa jaettujen puskureiden käytöllä, väli-, ja työmuistin 

säädöillä saataisiin lisää tehokkuutta tapahtumien käsittelyyn. Lisäksi erillisen 

puskurialtaan käyttö voisi tuoda lisää käsittelytehoa.  
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8. YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella tietokantarakenne nopeasti päivittyvään 

tietokantaan. Työn tärkein vaatimus oli mahdollisimman hyvä suorituskyky tiedon 

hakua varten. Suunniteltu tietokantarakenne tuli käyttöön oululaisen startup-yrityksen 

joukkoistamispohjaiseen innovointipalveluun.  

Oikean tietokannan hallintajärjestelmän valinta on tärkeä palvelun toiminnalle, sillä 

vaihtoehtoja on lähes satoja. Palvelun ja datan luonne ratkaisee minkä tyyppinen 

tietokannan hallintajärjestelmä kannattaa valita. Taustakirjallisuus ja järjestelmän 

valinta osoittaa sen, että avoimen lähdekoodin tietokannan hallintajärjestelmät ovat 

yhtä varteenotettavia vaihtoehtoja kuin kaupallisetkin. Tietokannan luonteella on 

myös merkittävä osuus sen suunnittelussa. Testauksessa keskityttiin indeksoinnin 

vaikutukseen tiedon haun kannalta eri kokoluokan tietokannoilla. Indeksoinnin 

vaikutus korostui, kun tietokannan rivien määrä oli miljoonissa. Tuolloin 

indeksoinnilla parannettiin tiedon haun nopeutta merkittävästi.  

Työn tulokset osoittavat huolellisen suunnittelun ja indeksoinnin merkityksen 

lopullisen tietokannan toimivuuden kannalta. Erityisesti riittävän indeksoinnin avulla 

hakutulokset paranivat merkittävästi. 
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