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TERMIT JA LYHENTEET 

ARM  Mobiileissa laitteissa yleinen 

mikroprosessoriarkkitehtuuri 

GNU-projekti Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmäprojekti 

KDE Työpöytäympäristö 

Komentotulkki Unix-järjestelmissä sovellus, joka ottaa vastaan 

käyttäjän syötteitä ja suorittaa komentoja 

järjestelmässä 

Linux Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmäydin 

Maemo Nokian kehittämä älypuhelimiin suunnattu 

käyttöjärjestelmä, josta polveutui Meego yhdessä 

Intelin Moblinin kanssa 

MeeGo Linux-pohjainen mobiili sovellusalusta 

Moblin Intelin vapaaseen lähdekoodiin perustuva 

käyttöjärjestelmä, josta polveutui MeeGo yhdessä 

Nokian Maemon kanssa 

Netbook Puhekielessä usein miniläppäri, pienikokoinen 

kannettava tietokone, joka on suunniteltu erityisesti 

internet-käyttöön 

Qemu Prosessoriemulaattori, jota käytetään ohjelmien 

emuloimiseen 

Qt Kehitysympäristö ja C++-pohjainen luokkakirjasto, 

suunniteltu erityisesti graafisten sovelluksien 

kehitykseen alustariippumattomasti 

Qt Creator Ohjelmointiympäristö Qt-sovellusten kehittämiseen 

RPM Sovelluksien hallintaan suunniteltu 

paketointijärjestelmä 
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Sovelma Pienimuotoinen ohjelma, Unix-järjestelmissä usein 

lista komentorivikomennoista, jotka suoritetaan 

komentotulkissa 

Unix-järjestelmä Käyttöjärjestelmäperhe, tekstissä mukaan luetaan 

myös Linux-järjestelmät 

X86 Kotitietokoneissa yleisin prosessoriarkkitehtuuri 
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1 JOHDANTO 

Lähtökohtana tätä työtä varten on kaksi ajankohtaista ja yleistä mielenkiintoa 

nauttivaa tekniikkaa, mobiilialusta MeeGo sekä ohjelmistokehitysympäristö 

Qt. MeeGo on vuonna 2010 julkistettu Nokian ja Intelin yhteistyöprojekti, 

jonka tavoitteena on tuottaa käyttöjärjestelmä ja ohjelmistoalusta pääasiassa 

mobiililaitteille. Tarkoituksena on pitkällä aikajänteellä levittää MeeGoon 

pohjautuvia järjestelmiä mm. osana älypuhelimia, kannettavia tietokoneita, 

autotietokoneita sekä televisioita. Huolimatta alustan nuoresta iästä, on se 

nauttinut huomattavaa kiinnostusta niin medioiden kuin alan yritystenkin 

puolesta. 

Ohjelmistokehitysympäristö Qt taas on C++ -ohjelmointikieleen perustuva 

luokkakirjasto sekä alustariippumaton ohjelmointiympäristö. Qt:n luonteen 

ansiosta se mahdollistaa helpon ohjelmistokehittämisen useille eri alustoille; 

tehty ohjelma on helppo kääntää mm. Windows-, Linux-, Macintosh-, 

Symbian- sekä MeeGo-järjestelmille. 

Työn tarkoituksena on tutustua mainittuihin alustoihin/tekniikoihin, ja näitä 

hyväksikäyttäen tuottaa yksinkertainen sovellus MeeGo-alustalle. 

Haastavuutta työhön tuo MeeGon nuori ikä; esimerkiksi kehitystyökaluja ei 

ole vielä saatu kehitettyä niiden lopullista laatua vastaaviksi. 

Opinnäytetyö jakautuu karkeasti kahteen osaan: ensin käsitellään aiheeseen 

liittyvä teoria, ja sitten paneudutaan käytännön osaan, eli sovelluksen 

luomiseen MeeGo-alustalle. Ensimmäisissä luvuissa paneudutaan erityisesti 

MeeGoon ja Qt-kehitysympäristöön teoreettisella tasolla. Neljännessä 

luvussa asennetaan MeeGo-tuotantoympäristö, jossa itse sovellus kehitetään 

ja testataan. Lopuksi esitellään valmis tuote, toimiva MeeGo-sovellus, jonka 

avulla voidaan selata ravintoloiden ruokalistoja. 

Toimeksiantajana työssä toimi Rovaniemen ammattikorkeakoulu. 
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2 MEEGO 

MeeGo on Nokian ja Intelin yhteistyönä kehittämä avoimen lähdekoodin 

Linux-projekti, jonka tavoite on tuottaa moderni ja kevyt sovellusalusta 

erityisesti netbook- ja älypuhelinkäyttöön [2]. MeeGo on iältään hyvin nuori, 

sillä Intel ja Nokia ilmoittivat yhteistyön alkamisesta ja käyttöjärjestelmän 

kehittämisestä vuoden 2010 alussa. [1, 4–5] 

Tekniikaltaan MeeGo perustuu Nokian Maemo-sovellusalustan ja Intelin 

Moblin-sovellusalustan yhdistelmään. Kyseisistä käyttöjärjestelmistä Moblin 

toi MeeGoon enemmän perinteistä X86-pohjaista netbook-osaamista ja 

teknologiaa, kun taas Nokian Maemo toi selvästi enemmän ARM- ja 

älypuhelinosaamista. Virallisesti MeeGo-projektia ylläpitää Linux Foundation 

-säätiö, ja projektiin osallistuminen on vapaata ja ilmaista kenelle hyvänsä. [3] 

2.1 Arkkitehtuuri 

MeeGon perustana on Linux-ydin ja sen päällä toimiva pääosin GNU-

projektin sovelluksiin nojaava palvelukerros. Pääasialliselta rakenteeltaan 

MeeGo on hyvin tyypillinen Linux-jakelu, mikä mahdollistaa tyypillisten Linux-

sovelluksien helpon kääntämisen MeeGo-sovellusalustalle. [4] 
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Kuvio 1. MeeGo-sovellusalustan arkkitehtuuri tasonäkymänä [4] 

Linux-pohjaisuus on mielestäni MeeGolle suuri etu. Paitsi että se antaa 

hyvän pohjan kehittää toimivaa käyttöjärjestelmää, ja antaa paljon valmiita 

komponentteja sekä sovelluksia käytettäväksi, niin samalla saavutetaan 

mielestäni myös merkittävää imagollista etua. Linux on yksi vapaiden 

ohjelmistojen edelläkävijöistä ja lippulaivoista, ja sen maine erityisesti 

kehittäjien keskuudessa on yleisesti hyvä. Uskoisin, että osittain juuri tästä 

syystä MeeGosta on puhuttu verrattain paljon medioissa ja Internetin 

keskustelupalstoilla. 

2.2 Sovelluskehitys 

Natiivit MeeGo-sovellukset kehitetään C++-ohjelmointikielellä käyttäen Qt-

sovelluskehitysympäristöä. Toistaiseksi sovelluskehitys tulee suorittaa Linux-

alustalla käyttäen hyväksi joko Qemu-virtualisointiympäristöä tai Xephyr-

ikkunointipalvelinta. Mahdollista on myös kehittää sovelluksia suoraan 

MeeGo-ympäristössä. Windows-pohjainen tuotantoympäristö on myös 

kehityksen alla ja koekäytössä, mutta tämänhetkisessä 1.1-versiossa sitä ei 

suositella ensisijaiseksi tuotantoalustaksi. [5] 

Valmiit sovellukset paketoidaan RPM-paketeiksi, jotka asennetaan MeeGo-

alustaan järjestelmän RPM-paketinhallintajärjestelmällä. Sovelluksien jakelu 

voidaan toteuttaa käyttämällä haluttuja keskitettyjä sovellusvarastoja, joita 
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tarjoavat esimerkiksi Intel, Nokia ja lukuisat muut toimijat. Lisäksi RPM-

paketteja voidaan jakaa helposti esimerkiksi omilla Internetsivuilla, 

sähköpostilla tai vaikka CD-levyjen välityksellä. Kehittäjien suosittelema 

jakelumenetelmä on käyttää Intelin AppUp- ja Nokian Ovi -sovellusvarastoja. 

 

Kuvio 2. MeeGo-sovelluksen elinkaari kehittämisestä jakeluun [5] 

Näkisin nimenomaan ilmaisen ja helpon sovelluskehityksen yhtenä MeeGon 

suurimmista eduista; maailmassa on vähintään satoja tuhansia 

sovelluskehittäjiä, jotka käyttävät lähes päivittäin MeeGo-

sovelluskehityksessä käytettäviä komponentteja ja ympäristöjä. Täten kynnys 

tuottaa sovelluksia myös MeeGolle on varmasti verrattain pieni suhteessa 

moniin sen kilpailijoihin. 

2.3 MeeGon tulevaisuus 

Nokia julkisti 11.2.2011 uudistetun markkinastrategiansa, joka oli monille 

MeeGosta kiinnostuneille pettymys. Kyseisenä ajankohtana Nokia julkisti 

suurimittaisen yhteistyön Microsoftin kanssa julkaistakseen Windows Mobile -

pohjaisia älypuhelimia. Tarkoituksena on pitkällä tähtäimellä keskittää 

selkeästi suurin osa myytävistä älypuhelimista Windows Mobile -pohjaisiksi. 

Vaikka Nokia ei täysin hylännytkään MeeGoa, on yleisesti esitetty vahvojakin 

spekulaatioita MeeGo-kehityksen epävarmasta tulevaisuudesta [20]. Joka 

tapauksessa Nokia on ilmoittanut, että se pyrkii saamaan markkinoille 
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vähintään yhden MeeGo-laitteen vuoden 2011 aikana [19]. MeeGo-laitteiden 

rooli on toimia uusien innovaatioiden ja käyttäjäkokemuksien edelläkävijänä 

ja testaajana [19]. [18] 

Huomioideni mukaan Nokian olemassaolevat kehittäjämassat ottivat uutisen 

pääasiallisesti negatiiviseen sävyyn vastaan. Sikäli kiihtymys on mielestäni 

ymmärrettävää, että Nokia on aiemmin julistanut ja toiminut vahvasti Qt-

kehityksen puolesta. Qt-alusta omaakin mielestäni erittäin suuren 

potentiaalin; kehitys on verrattain helppoa, kirjastot laajoja, työkalut toimivia 

ja mikä parasta on monialustakehittäminen hyvin vaivatonta. Tämän tähden 

olinkin osa pettynyttä joukkoa, kun Nokia ja Microsoft ilmoittivat, ettei Qt:ta 

ole tarkoitus siirtää uusille Windows Mobile -alustoille, vaan jatkossa kehitys 

tapahtuisi pääasiallisesti Microsoftin tarjoamilla kehitystyökaluilla. 

Qt säilyy kuitenkin vielä merkittävässä roolissa Nokian strategiassa, sillä 

muutos kohti Windows Mobile -laitteita on pitkä. Nokia on ilmoittanut 

tavoitteekseen myydä vielä ainakin 150 000 000 Symbian-laitetta lähivuosien 

aikana, eikä Nokia ole ilmoittanut luopuvansa Symbian-käyttöjärjestelmän 

kehittämisestä tai käyttämisestä kokonaan. Uskonkin, että Symbian-laitteita 

nähdään vielä pitkälle tulevaisuudessa halvemman hintaluokan laitteissa. 
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3 QT-KEHITYSYMPÄRISTÖ 

C++-ohjelmointikieleen perustuva Qt-kehitysympäristö on saavuttanut 

merkittävää suosiota useilla kehitysalustoilla. Sen perusajatuksena on olla 

monialustakehitysympäristö graafisille sovelluksille, jossa ohjelmointi usealle 

alustalle onnistuu helposti. Pääasiallisen rungon Qt:sta muodostaa sille 

kirjoitetut C++-luokkakirjastot, jotka tosin on käännetty myös useille muille 

ohjelmointikielille. Käyttöjärjestelmätuki on Qt:ssä harvinaisen mittavaa; 

kirjastot ovat käytettävissä kirjoitushetkellä ainakin Windows-, Macintosh-, 

Unix- sekä Symbian-käyttöjärjestelmillä. Myös MeeGo tukee Qt-kirjastoja, ja 

Qt onkin valittu MeeGon viralliseksi sovelluskehitystyökaluksi [5]. 

Qt-kirjastot tarjoavat jatkuvasti laajentuvan valikoiman erilaisia valmiita 

komponentteja sovelluskehitystarpeisiin. Kirjastot sisältävät mm. komponentit 

verkon käsittelyyn, merkkijonoihin, 3D-graafikan piirtämiseen, tietokantojen 

käyttämiseen sekä XML-tietorakenteiden käsittelyyn. Lisäksi Qt pyrkii 

yksinkertaistamaan C++:n muistinhallintaa siivoamalla automaattisesti 

tarpeettomia olioita perustuen olioiden omistussuhteisiin. C++-kielen 

tarjoamia mahdollisuuksia on myös laajennettu erityisen signaali-lokero-

järjestelmän avulla, joka mahdollistaa eri olioiden tietueiden linkittämisen 

keskenään. 

Itse kehitys käyttäen Qt-kirjastoja vaatii erillisen MoC-kääntäjän käyttämistä, 

johtuen Qt:n tarjoamista laajennoksista joita C++ ei oletuksena tue. Tämä on 

kuitenkin kehittäjälle useimmiten näkymätöntä, sillä esimerkiksi Qt Creator –

sovelluskehitysympäristö osaa tehdä MoC-käännöksen automaattisesti. Qt-

kirjastot ovat saatavilla paitsi C++-kielelle, niin esimerkiksi myös C#-, Java-, 

PHP- ja Python-ohjelmointikielille.  

3.1 Historia ja levinneisyys 

Qt:n kehitys alkoi 1991 norjalaisten Haavard Nordin ja Eirik Chambe-Engin 

yhteistyöstä, joiden loppulisena tavoitteenaan oli toteuttaa maailman paras 

C++-käyttöliittymäkirjasto. Kehitys jatkui hiljakseen aina vuoteen 1995 asti, 

jolloin ensimmäiset suuret asiakkaat alkoivat kiinnostua tuotteesta. 1997 Qt 

valittiin yhden merkittävimmän Linux-työpöytäympäristön, KDE:n, pohjaksi. 
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Tämän mahdollisti Qt:n kaksoislisensointi; avoimen lähdekoodin kehittäminen 

Qt:lla oli, ja on edelleen, ilmaista ja vapaata. [10, xix–xxi] 

KDE:n valinta nosti Qt:n yhdeksi suosituimmaksi käyttöliittymäkirjastoksi 

Linux-järjestelmissä. Qt:n toteutuksesta vastaava Trolltech Oy jatkoi 

kirjastojen ja kehitysympäristön kehittämistä, ja kaupallinen mielenkiinto 

kasvoi yhä uusille markkinoille. Monet suositut toimijat valitsivat Qt:n pohjaksi 

sovelluksilleen; nykyaikaisia suosittuja sovelluksia ovat mm. nettiselain 

Opera, voip-pikaviestin Skype, 3D-mallinnussovellus Autodesk Maya sekä 

karttasovellus Google Earth. 

Kesäkuussa 2008 Nokia hankki enemmistöomistuksen Qt:ta hallinnoivasta 

Trolltech-osakeyhtiöstä, ja muutti samalla yhtiön nimen Qt Development 

Frameworksiksi [6]. Hieman aiemmin Trolltech oli jo ilmoittanut alkavansa 

kehittää Qt:tä pääasiassa Nokian hallinnoimalle Symbian S60 -alustalle [7]. 

Qt:sta tulikin myöhemmin vuonna 2010 julkistetun Symbian^3 käyttöliittymän 

perusta ja ensisijainen sovelluskehityskirjasto [8]. 

Kaiken kaikkiaan Qt:sta on tullut yksi maailman käytetyimmistä 

käyttöliittymäkirjastoista/sovelluskehitystyökaluista. Qt:tä on käytetty 

kymmenissä tuhansissa sovelluksissa, ja sitä käyttää aktiivisesti arviolta 

350 000 ohjelmistokehittäjää. [9] 

3.2 Widgetit 

Keskeinen osa Qt-kehittämistä on niin sanotut widgetit. Käytännössä kaikki 

näkyvät elementit ovat widgettejä, jotka on peritty QWidget-yläluokasta. 

Esimerkiksi Qt-kirjaston tarjoamat painonapit, vierityspalkit, tekstikentät ja 

taulukot on toteutettu widgetteinä. Widgetti voi muodostaa sellaisenaan oman 

sovellusikkunansa kutsumalla widget->show()-metodia, mutta yleisempää on, 

että widgettejä sijoitetaan haluttuun ylätason widgettiin, jotka sijoitellaan 

halutulla tavalla ikkunaan tietyn ulkoasun (layout) mukaisesti. Widgetti siis voi 

sisältää rajoittamattoman määrän widgettejä ja ulkoasuja sisällään, jotka taas 

voivat sisältää useita omia widgettejä ja ulkoasuja. [10, 4–11] 
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Kuvio 3. Yksinkertainen sovellus, joka koostuu kolmesta widgetistä 

Widgettien mahdollisuuksia on havainnollistettu kuviossa 3, joka kuvaa 

yksinkertaista Qt-sovellusta. Kuvio sisältää kolme widgettiä: yhden 

tekstiwidgetin ja kaksi painonappiwidgettiä. 

3.3 Pääikkuna 

Vaikka Qt-sovellus ei välttämättä tarvitse pääikkunaa, vaan sovellus voi 

koostua pelkästä widgetistä, on pääikkunan luonti ja käyttäminen silti 

suositeltavaa. Pääikkuna luodaan periyttämällä oma luokka QMainWindow-

luokasta. QMainWindow on itseasiassa QWidgetin alaluokka, mutta se lisää 

tiettyjä ominaisuuksia tyypilliseen widgetin toteutukseen. Luokka tarjoaa 

valmiin rakenteen kokonaisvaltaisen käyttöliittymän toteuttamiseen mukaan 

lukien valikkorivin, työkalurivin, ikkunointimahdollisuuden sekä tilarivin. 

 

Kuvio 4. QMainWindow-luokan tarjoama rakenne sovelluksen luomiseen [23] 

Pääikkunan yksi olennainen ominaisuus on mahdollisuus liittää aktioita 

(action) sovellukseen. Aktiot ovat sovelluksen yleisen tason toiminteita, jotka 
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näytetään normaalissa sovelluksessa ikkunan yläosan valikossa. Aktioita on 

havainnollistettu kuviossa 5, jossa on näkyvissä useita aktiivisia ja ei-

aktiivisia aktioita. 

 

Kuvio 5. Valikko ”Edit” avattuna 

Aktioille voi myös määritellä näppäinoikoteitä, kuten esimerkiksi yleinen 

Ctrl+F hakutoiminnolle. Aktioiden ollessa oikein määriteltynä Qt osaa 

käännösvaiheessa tuottaa pääikkunan työkaluvalikoineen halutun 

kohdealustan tyylin mukaisesti, kuten esimerkiksi sijoittaa valikot 

oikeaan/vasempaan reunaan ja jopa valita yleisimmät näppäinoikotiet 

kohdealustan. 

3.4 Signaalit ja lokerot 

Yksi Qt:n keskeisimmistä ominaisuuksista ovat yhteydet (connection), jotka 

koostuvat signaaleista (signal) ja lokeroista (slot). Niiden pääasiallinen 

tarkoitus on toteuttaa interaktiivista toiminnallisuutta yhdistämällä haluttuja 

arvoja keskenään. Esimerkiksi liukusäädin voidaan määrittää lähettämään 

signaali tekstikentän lokeroon, jolloin liukusäätimellä säädetty arvo näkyy 

suoraan tekstikentässä lukuna. 

 

QSpinBox *spinBox = new QSpinBox(); 

QSlider *slider = new QSlider(); 

 

QObject::connect(spinBox, SIGNAL(valueChanged(int)), 

slider, SLOT(setValue(int))); 
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Yllä oleva ohjelmakoodi yhdistää spinBox-olion arvon muuttumisen slider-

olion arvoon, jonka johdosta slider-oliota edustava liukusäädin muuttuu aina 

kun spinBox-olion numeroarvoa muutetaan. 

Signaaleja voidaan yhdistää useisiin lokeroihin, ja lokeroihin voidaan 

yhdistää useita signaaleja. Signaaleja voidaan myös yhdistää toisiin 

signaaleihin, jolloin signaali välitetään vastaavasti kohdesignaaliin 

yhdistetyihin lokeroihin. [10, 20–21] 

3.5 Tapahtumat 

Tapahtumat edustavat yleisesti jotain sovelluksen ulkopuolista tapahtumaa, 

kuten näppäimenpainallusta. Qt:ssä tapahtumat ovat olioita jotka on 

periytetty abstraktista QEvent-yläluokasta. Erilaisia tapahtumatyyppejä on yli 

sata, ja kaikilla on yksilöllinen enum-arvo joka voidaan selvittää 

QEvent::type()-metodilla.  

Käytännössä kaikille Qt-olioille voidaan tehdä oma tapahtumakäsittelijä, sillä 

kaikkien Qt-olioiden yläluokka sisältää event()-funktion joka voidaan 

halutessa ylikirjoittaa. QWidget ohjaa yleisimmät tapahtumatyypit omille 

tapahtumakäsittelijöille, kuten mousePressEvent() sekä keyPressEvent(). 

Haluttu toiminne tietylle tapahtumalla voidaan toteuttaa widgetille 

ylikirjoittamalla haluttu tapahtumakäsittelijä. Esimerkiksi Ctrl+Q 

näppäinyhdistelmä voidaan yhdistää sovelluksen sulkemiseen seuraavalla 

ohjelmakoodilla: 
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 [10, 167–168] 

3.6 Ulkoasu 

Qt tuottaa oletuksena halutun kohdejärjestelmän tyylin mukaisen ulkoasun. 

Esimerkiksi värit ja fontit voivat vaihdella paljonkin riippuen kohteesta. 

 

Kuvio 6. Osa Qt:n tarjoamista valmiista ulkoasuista 

Kuviossa 6 on esitelty erilaisien kohdealustojen ulkoasuja. Ensimmäinen 

vasemmalta on Linux-järjestelmissä yleisen GTK-käyttöliittymäkirjaston 

mukainen ulkoasu. Toisena vasemmalta on Windows Vista -tyylinen ulkoasu, 

ja viimeisenä oikealla on Machintosh-järjestelmän ulkoasu. 

Qt tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet omien ulkoasujen tekemiseen, ja 

valmiiden vaihtoehtojen muokkaamiseen haluamakseen. Mikäli käyttäjä 

haluaa tuottaa oman kustomoidun ulkoasun, on vaihtoehtoja käytännössä 

kolme. Käyttäjä voi 

void MyWidget::keyPressEvent(QkeyEvent *event) 

{ 

  switch(event-key()) 

    { 

      case Qt::Q: 

        if (event->modifiers() & Qt::ControlModifier) 

          { 

            application->quit(); 

          } 

        default: 

          QWidget::keyPressEvent(event); 

    } 

} 
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1. tehdä omat aliluokat halutuista widgeteistä ja ylikirjoittaa 

niiden piirto- ja hiiritapahtumafunktiot. Tämä mahdollistaa lähes 

täydellisen kontrollin ulkoasun muuntamiseen, mutta toisaalta 

vaatii huomattavan määrän työtä ja osaamista. 

2. tuottaa oman aliluokan QStyle-luokasta tai jostain sen 

alaluokista. Tämä on huomattavan tehokas tapa, ja Qt itsessään 

käyttää tätä tekniikkaa eri kohdejärjestelmien ulkoasujen 

tuottamiseen. Kuitenkin tämäkin tekniikka on verrattain raskas ja 

aikaa vievä. 

3. määrittää ulkoasun Qt:n tyylitiedostoilla, jotka muistuttavat 

huomattavan paljon HTML/CSS ulkoasutekniikoita. Tyylitiedostot 

ovat yksinkertaisia tekstitiedostoja, jotka tulkataan ajonaikaisesti. 

Tämä tekniikka vaatii vain minimaalisen määrän ohjelmointia. 

Lisäksi käyttäjä voi pakottaa käyttöön tietyn kohdejärjestelmän mukaisen 

ulkoasun, vaikka sovellusta ei käytettäisikään kyseisellä alustalla. Tämä 

onnistuu helposti käyttäen widgetin setStyle()-funktiota. 

3.7 Asetukset 

Qt tarjoaa alustariippumattoman tavan toteuttaa haluttujen sovelluskohtaisten 

asetuksien tallentamisen. Tämä onnistuu käyttämällä QSettings-luokkaa, 

jonka avulla voidaan tallentaa kaikkia QVariant-luokasta perittyjä olioita. 

Yhteisen yläluokan ansiosta on helppo tallentaa pysyvästi esimerkiksi kuvia, 

ikkunoiden geometrioita sekä tekstiä. [21] 

Halutut tiedot tallennetaan kohdealustalle annetulla ohjelman ja 

organisaation nimellä löydettäviksi. Itse asetukset tallennetaan avain-arvo 

pareina. Qt tallentaa tiedot parhaaksi näkemällään tavalla riippuen 

kohdealustasta; esimerkiksi Windows-järjestelmillä asetukset voidaan 

tallentaa Windowsin rekisteriin, ja muissa järjestelmissä asetukset voidaan 

kirjoittaa esimerkiksi tiedot sisältävään ini-tiedostoon. [21] 

Koodiesimerkki joka hakee ohjelman käynnistyskertojen määrän, ja lisää sitä 

yhdellä: 
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3.8 Qt Creator 

Qt-kehitysympäristö sisältää myös Qt Creator -ohjelmointiympäristön (IDE). 

Ohjelmointiympäristö on suunniteltu nimenomaan Qt-kehittämiseen, ja se 

sisältää mm. sisäänrakennetun API-dokumentaation, koodintäydennyksen, 

integroidun versionhallinnan yleisimmille versionhallintatyökaluille, graafisen 

käyttöliittymän suunnittelutyökalun, eri käännösten tekemisen graafisen 

käyttöliittymän kautta sekä debug-ominaisuudet. Qt Creator on saatavilla 

Windows-, Linux/X11- sekä Mac OS X -käyttöjärjestelmille. Kuvio 7 

havainnollistaa Qt Creator –ohjelmointiympäristön päänäkymää. [12] 

 

Kuvio 7. Qt Creatorin normaalinäkymä 

Kehitysympäristönä Qt Creator on kokemuksieni mukaan nuoresta iästään 

huolimattaan hyvinkin vakaa, tehokas ja helppokäyttöinen. Asiat on järjestelty 

loogisesti, ja ohjelmakoodin tuottaminen on tehokasta. Kooditäydennykset 

toimivat tehokkaasti, ja integroidun dokumentaation selaaminen on helppoa 

ja tehokasta. 

QSettings settings("Lunch Menu", "Jarkko Iso-Heiko"); 

int startUps = settings.value("startUps").toInt(); 

settings.setValue("startUps", ++startUps); 
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3.9 Käännösprosessi 

Käytettäessä integroituja kehitysympäristöjä on käännösprosessi kehittäjälle 

lähes näkymätön. Taustalla on kuitenkin monimutkaisempi prosessi, joka 

nojaa Qt:n mukana toimitettavaan qmake- ja moc-työkalujen käyttämiseen. 

Käännösprosessi alkaa qmaken ajamisella, joka tuottaa projektista makefile-

tiedoston. Makefile-tiedosto listaa sitten komennot jotka suorittavat itse 

käännösprosessin. Ensin ajetaan moc-työkalu (Meta-Object Compiler) joka 

suorittaa käännökset joihin normaalit C++-kääntäjät eivät kykene johtuen 

Qt:n tarjoamista laajennoksista C++-kieleen. Lopuksi käännös natiiviksi 

kohdealustan binääriksi suoritetaan normaalilla C++-kääntäjällä, kuten 

esimerkiksi gcc/mingw-kääntäjällä. Kuvio 8 kuvaa käännösprosessin kulkua. 

 

Kuvio 8. Qt-käännösprosessin eteneminen 

Vaikka käännösprosessi onkin monivaiheisempi ja täten kenties 

virheherkempi kuin normaalien C++-sovellusten kääntäminen, niin ovat 

työkalut kuitenkin ainakin omien kokemuksieni mukaan hyvinkin kypsiä ja 

varmoja. Vain muutamissa tilanteissa MOC-käännöksen antamat 

virheilmoitukset ovat aiheuttaneet ongelmatilanteita; yleensä ongelmat 

löytyvät hyvinkin vaivattomasti ainakin Qt Creator -sovelluskehitintä 

käytettäessä. 
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4 SOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN 

4.1 Tuotantoympäristö 

MeeGo-sovelluskehitys on toistaiseksi täysin tuettua pelkästään Linux-

ympäristössä, vaikkakin MeeGo 1.1 -version myötä julkaistiin myös 

kokeellinen tuki Windows-järjestelmille. Linux-jakeluista virallisesti on 

tuettuina Ubuntu Lucid (32bit) sekä Fedora 13 (32bit). Suunnitelmissa on 

myös julkaista myöhemmin tuki mm. OpenSuse- ja Debian-jakeluille. Myös 

Macintosh-pohjainen kehittäminen on suunniteltu tuettavaksi 1.3-version 

myötä [16]. [17] 

Toimiva tuotantoympäristö koostuu MeeGo-laitteen emulointiympäristöstä 

sekä Qt Creator -sovelluksesta. Emulointiympäristön asentaminen on 

toistaiseksi hyvin monivaiheinen ja aikaa vievä, jonka lisäksi sillä on ainakin 

toistaiseksi tiettyjä rautapohjaisia vaatimuksia kuten virtualisointituki. 

Ympäristön asentaminen on kuitenkin helpottunut huomattavasti 1.1-

versiossa, ja on syytä olettaa että jatkossa sovelluskehitykseen tarvitsee vain 

asentaa Qt-Creator, mahdollisine lisäosineen. 

Ainakin toistaiseksi pääasiallisena emulointiympäristönä toimii Qemu, 

vaikkakin aiemmin oli käytössä pääasiallisesti Xephyr-ikkunointipalvelin. 

MeeGo SDK 1.1 -versiossa käännös- ja emulointiprosessi alkaa kun haluttu 

ohjelma käännetään Qt Creatorissa halutulle kohdelaitteelle, esimerkiksi 

ARM-pohjaiselle MeeGo-laitteelle. Tämän jälkeen Qt Creator ottaa SSH-

yhteyden Qemun ylläpitämään paikalliseen porttiin, jonka kautta käännetty 

ohjelma siirretään emuloituun MeeGo-ympäristöön. Ohjelmakoodin 

siirtämisen jälkeen käännetty ohjelma käynnistyy emuloidussa ympäristössä, 

ja kehittäjä näkee käännetyn ohjelman pyörivän emulaattorissa. Kehitys- ja 

testausprosessin kulku on kuvattu kuviossa 9. 
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Kuvio 9. MeeGo-sovelluksen kehitys- ja testauskaavio 

4.2 Tuotantoympäristön pystyttäminen 

Tuotantoympäristön pohjaksi valitsin Ubuntu 10.04 -Linux käyttöjärjestelmän, 

jossa Qt Creator -sovelluksen ja Qemu-virtualisointisovelluksen avulla 

MeeGo-sovelluskehitys on virallisesti tuettua. Haluttu sovellus kehitetään Qt 

Creator -sovelluksella ja todellista kohdelaitetta ja ympäristöä emuloidaan 

Qemua hyväksikäyttäen. 

Toistaiseksi MeeGo-sovelluskehitys vaatii jonkin verran enemmän työtä kuin 

lopullisen kehitysympäristön käyttöönotto. Lisäksi mukana on tiettyjä 

rajoituksia; Qemun avulla kehittäminen vaatii prosessorilta virtualisointituen, 

kun taas vaihtoehtoisesti Xephyrin käyttäminen vaatii Intelin 

näytönohjainpiirin. 

Pääpiirteissään kehitysympäristön käyttöönotto Qemun kanssa sisältää 

seuraavat kohdat: 

1. Virtualisointituen tarkistaminen, ja tarvittaessa sen 

asettaminen päälle (esim. BIOS) 

2. MeeGo-SDK-ohjelmistopaketin asentaminen 

3. Halututtujen levykuvien asentaminen (esimerkiksi netbook- 

sekä kämmentietokoneversiot)  

4. Emulointi- ja käännösympäristöjen asentaminen halutuille 

levykuville 
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5. QT Creator –ohjelmiston asetuksien muokkaaminen emulointi- 

ja käännösympäristöjen käyttämiseksi. 

Tarkemmat kuvaukset työvaiheista ja linkit ladattaviin levykuviin ja tarvittaviin 

sovelmiin löytyvät MeeGon viralliselta sivustolta [13]. 

Asennus on vielä toistaiseksi suhteellisen monimutkaista ja dokumentaatio 

on vielä osittain puutteellista, mutta kehitysympäristön käyttöönotto on 

helpottunut jatkuvasti uusien versioiden myötä. Aikaa kehitysympäristön 

pystyttämiseen meni arviolta 6–7 tuntia, joka johtui pääasiassa Qemun 

tarkoista ajurivaatimuksista grafiikkakiihdytyksen toimivuuden 

mahdollistamiseksi. Yritykset saada grafiikkakiihdytys toimivaksi 

epäonnistuivat ATin kehittämillä ajureilla, mutta lopulta avoimen lähdekoodin 

ajureilla emulointi onnistui, joskin verrattain hitaasti. Kyseisen ongelman 

lisäksi dokumentaatiosta puuttui vielä vaadittu työvaihe Qemu-GL-paketin 

asentamiseksi, mikä aiheutti ongelmia. 

Kun kehitysympäristö on toiminnassa, tarvitsee kehittämisen aloittamiseksi 

käynnistää vain Qemu halutulla levykuvalla sekä Qt Creator. Qt Creatorissa 

tulee projektikohtaisesti määritellä haluttu kohdealusta jotta oikeat 

käännöstyökalut otetaan käyttöön.  

 

Kuvio 10. MeeGon käsilaitteen työpöytä emuloituna 
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Tällä hetkellä kohdealustat jakautuvat karkeasti kahteen ryhmään, ARM- ja 

X86-pohjaisiin. ARM-laitteet ovat yleisesti ottaen 

matkapuhelin/älypuhelinkäytössä (esim. N900), kun taas X86-alustat 

edustavat tietokonepohjaisia järjestelmiä, kuten kannettavia tietokoneita sekä 

kalliimpia älypuhelimia. MeeGon käsilaiteversio on esitelty kuviossa 10, ja 

netbook-laiteversio on esitelty kuviossa 11. 

 

Kuvio 11. MeeGo netbook-laitteen työpöytä emuloituna 

Kohdealustoja voidaan asentaa useampia ja monien eri versioiden 

käyttäminen on helppoa. Levykuvien ja käännösympäristöjen hallinta on 

helppoa kehitystyökalujen mukana tulevalla mad-admin-työkalulla (MeeGo 

Application Develop -admin). Halutun alustan asennuksen jälkeen tarvitsee 

vain käynnistää emulointiympäristö halutulla kohdealustalla ja asettaa Qt 

Creator kääntämään haluttu ohjelmistoprojekti oikealla käännöstyökalulla. 

Kaikenkaikkiaan MeeGo 1.1 tuotantoympäristön käyttöönotto oli alustan 

nuoren iän huomioon ottaen suhteellisen helppoa ja kohtalaisesti 

dokumentoitua. Eniten työtä aiheutti sopivien näytönohjainten ajurien 

löytyminen jotka toimivat Qemu-emulointiympäristön kanssa edes 

tyydyttävällä tasolla. Kuitenkin suhteessa moniin muihin 

tuotantoympäristöihin on asennus vielä liian monimutkainen ja aikaavievä. 

Lisäksi Qemu-emulointiympäristö tuntuu olevan hyvin tarkka mm. käytetyistä 
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ajureista. Pitää kuitenkin muistaa, että kyseessä on itse asiassa vasta 

ensimmäinen virallinen sovelluskehittäjille suunnattu versiojulkaisu. Lisäksi 

huomioitavaa on että 1.0-versiosta ympäristön asennus on helpottunut 

erittäin merkittävästi; työn alkuvaiheessa asensin 1.0 version, ja myöhemmin 

1.1 version ilmestyessä päivitin asennuksen. 

4.3 Toteutettavan sovelluksen määrittely 

Tarkoituksena on toteuttaa yksinkertainen sovellus jolla voidaan helposti 

katsoa halutun lounasravintolan päivän ruokalista. Sovelluksella valitaan 

ensin haluttu lounasravintola, jonka jälkeen sovellus näyttää kyseisen päivän 

ruokalistan. Myös muiden lähipäivien ruokalistoja voidaan selata käyttämällä 

sovelluksen käyttöliittymän pikanäppäimiä. 

Koska sovelluksen ominaisuudet ovat suhteellisen yksinkertaisia ja 

kohderyhmä halutaan pitää mahdollisimman laajana, pyritään käyttöliittymä 

pitämään mahdollisimman helppokäyttöisenä. Lisäksi tarpeettomien 

asetuksien määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, tavoitteena 

on että loppukäyttäjän tarvitsee vain haluta haluamansa ravintola jonka 

jälkeen ruokalista näytetään ruudulla. 

Vaikka sovellus käyttää toistaiseksi hyvin rajattua määrää ruokalistoja, 

toteutetaan järjestelmä niin että ylläpitäminen ja jatkokehittäminen on 

jatkossa helppoa. Käytännössä se tapahtuu lisäämällä tuettuja ruokalistoja 

välityspalvelimelle. 

4.4 Toteutettavan sovelluksen suunnittelu 

Ruokalistojen tiedot haetaan internetin välityksellä erilliseltä ruokalista-

palvelimelta, joka toteutetaan osana toteutettavaa järjestelmää. Tiedot 

esitetään Internetissä XML-muodossa, josta mobiilisovellus noutaa tarvittavat 

tiedot HTTP-protokollaa käyttäen. 

Sovelluksen käynnistyksen yhteydessä katsotaan, onko käyttäjä aikaisemmin 

valinnut haluamaansa ravintolaa, eli onko kyseessä ensimmäinen käynnistys. 

Jos ei ole, kysytään ponnahdusikkunalla haluttu ravintola. Kun ravintola on 

valittu, sovellus noutaa kyseisen ravintolan ruokalistan, ja näyttää sen 

käyttäjälle. Käyttäjä voi tämän jälkeen selata päiviä eteen- tai taaksepäin 
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käyttöliittymän avulla. Käyttäjä voi myös valita ravintolan uudelleen, tai 

päivittää ruokalistan (jos listan hakeminen vaikka epäonnistui edellisellä 

kerralla internetyhteysvirheen vuoksi). Sovelluksen sisäinen logiikka on 

kuvattu kuviossa 12. 

 

Kuvio 12. Sovelluksen kulku 

4.4.1 Ympäristön kuvaus 

Sovelluksen toiminta jakaantuu kolmeen kerrokseen: 

 Itse kohderavintolan Internet-palvelin, jossa sijaitsee varsinainen 

lounaslista HTML-muodossa 

 Välityspalvelin joka hakee ravintolan lounaslistan, ja muodostaa XML-

tyyppisen ruokalistan 

 Kohdelaitteen sovellus (tässä tapauksessa MeeGo) joka hakee 

välityspalvelimelta XML-tiedoston ja näyttää lounaslistan 

käyttöliittymässä 
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Kuvio 13. Ympäristön kuvaus 

Toteutettavan sovelluksen ympäristö on kuvattu kuviossa 13. Välityspalvelin 

hakee tiedot halutun ravintolan verkkosivuilta ja muuntaa ne sovelluksen 

ymmärtämään XML-formaattiin. Tämä vaihe tehdään koska ravintolat eivät 

tarjoa oletuksena ruokalistaa sovelluksen helposti ymmärrettävässä, 

standardisoidussa formaatissa. Lisäksi välikerros tarjoaa luotettavuutta, sillä 

vaikka kohderavintolan ruokalistan formaatti muuttuisi, niin itse sovelluksen 

ohjelmakoodiin ei tarvitse puuttua, vaan pelkästään keskitettyyn 

välityspalvelimeen. 

4.4.2 Välityspalvelin 

Lounasravintolalistasovellusta varten toteutetaan internetiin välityspalvelin, 

jonka tehtävänä on jakaa lounaslistoja ennalta määritellyssä formaatissa. 

Tiedot lounaslistoista haetaan internetin välityksellä jokaisen lounasravintolan 

omilta verkkosivuilta, joiden HTML-lähdekoodista tiedot haetaan ja 

tallennetaan tietokantaan. Lounaslistat näytetään sitten määritellyssä XML-

formaatissa, jonka sitten toteutettava kohdesovellus tulkitsee ja näyttää 

käyttäjälle. 
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Toistaiseksi käytössä ei ole dynaamista tietojen päivittämistä, vaan sovellus 

kehitetään käyttäen tietoja jotka eivät päivity automaattisesti 

välityspalvelimelle. Jos sovellus kuitenkin halutaan ottaa laajemmalle 

yleisölle käyttöön, voidaan välityspalvelimelle tehdä tarvittavat ohjelmat jotka 

päivittävät ravintoloiden/lounaslistojen tiedot automaattisesti. Kuitenkaan itse 

käyttäjän kohdelaitteeseen nämä päivitykset eivät vaikuta, joten jatkokehitys 

kohdistuu pelkästään internetissä sijaitsevaan välityspalvelimeen. 

4.4.3 Tiedostoformaatit 

Tiedot välitetään välityspalvelimelta kohdelaitteeseen oikein muotoillussa 

XML 1.0 -formaatissa, jonka kohdelaite tulkitsee käyttäen hyväksi Qt:n XML-

kirjastoja. Tulkitut tiedot näytetään käyttäjälle selkokielisenä lounaslistana. 

Esimerkki oikein muotoillusta lounaslista-XML-tiedostosta: 

 

<?xml version="1.0"?> 

<restaurant> 

<name>Lounasravintola Puolukka</name> 

<homepage> 

http://www.lounasravintolapuolukka.fi 

</homepage> 

<lunchmenu> 

 <date>20.11.2010</date> 

 <lunch>Hernekeitto+pannukakku</lunch> 

 <lunch>Maksalaatikko</lunch> 

</lunchmenu> 

<lunchmenu> 

 <pvm>21.11.2010</pvm> 

 <lunch>Pyttipannu</lunch> 

 <lunch>Kirjolohikeitto</lunch> 

</lunchmenu> 

</restaurant> 
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Lisäksi käyttäjän haluaman ravintolan valitsemiseen käytetään omaa 

ravintolat listaavaa XML-tiedostoa, joka kertoo tuettujen ravintoloiden nimet, 

sijainnit sekä niiden ruokalistojen XML-tiedostojen sijainnin. 

Esimerkki oikein muotoillusta ravintolat-XML-tiedostosta: 

 

<restaurants> 

<restaurant> 

<name>Lounasravintola Puolukka</name> 

<homepage>http://www.lounasravintolapuolukka.

fi</homepage> 

<location>Rovaniemi</location> 

<lunchdata> 

http://jts.kapsi.fi/koulu/fatcherfetcher/lunc

hdata/lounasravintolapuolukka.xml 

</lunchdata> 

</restaurant> 

<restaurant> 

<name>Ravintola Kuukkeli</name> 

<homepage> 

http://www.amica.fi/Ravintolat/Amica-

ravintolat/Ravintolat-

kaupungeittain/Rovaniemi/Rovaniemen-

virastotalo--Kuukkeli/ 

</homepage> 

<location>Rovaniemi</location> 

<lunchdata> 

http://jts.kapsi.fi/koulu/fatcherfetcher/lunc

hdata/kuukkeli.xml 

</lunchdata> 

</restaurant> 

</restaurants> 
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4.4.4 Luokkatoteutus 

Ohjelmisto toteutetaan perinteistä olioparadigmaa noudattaen, jossa pyritään 

minimoimaan toistuvuus ja määrittelemällä luokille järkevät sekä helposti 

ylläpidettävät rajapinnat. 

 

Kuvio 14. Toteutetun järjestelmän yksinkertaistettu luokkakaavio 

Ohjelmiston aloituspisteenä on MainWindow-luokka joka perii QMainWindow-

luokan. Luokka hakee tarvittavat tiedot käyttäen avuksi Loader-luokasta 

perittyjä alaluokkia, ja näyttää haetut tiedot ikkunassaan. Luokkahierarkia on 

havainnollistettu kuviossa 14. Itse tietojen hakeminen toteutetaan Qt:n 

signaalit ja lokerot -järjestelmällä, joka suorittaa tietojen haun tavalla joka ei 

aiheuta käyttöliittymän jumiutumista. 
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4.4.5 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymän toteutuksessa käytetään normaaleja Qt:n tarjoamia 

elementtejä ja määrityksiä.  

Navigoinnissa on käytössä Qt:n standardit QMenu-valikot, jotka sisältävät 

sovelluksen käyttämät toiminteet. Sovellus sisältää seuraavat valikot: 

 Menu 

o Show Next Day 

o Show Previous Day 

o Exit 

 Settings 

o Select restaurant 

Lisäksi päänäkymän alareunassa on pikanäppäimet edelliseen ja 

seuraavaan päivään siirtymiseksi, jotta ohjelman käyttäminen olisi nopeaa ja 

sujuvaa. 

Ulkoasu pidetään suhteellisen yksinkertaisena, pääasiassa napit on muutettu 

normaalia isommiksi jotta sovelluksen käyttö olisi helpompaa myös 

kosketusnäytöllisillä laitteilla. Lisäksi sovelluksessa on käytössä itse tehty 

ulkoasu (teema), eli käytössä siis ei ole mikään valmiista Qt:n tarjoamista 

ulkoasuvaihtoehdoista. Ratkaisuun päädyttiin koska valmista MeeGo-teemaa 

ei vielä ollut saatavilla muuta kuin alpha-tason ratkaisuina. 

4.4.6 Laajennettu käyttöliittymäkirjasto 

MeeGo tarjoaa myös laajennettua käyttöliittymäkirjastoa 

kosketusnäyttölaitteille, MeeGo Touch Frameworkia. Sen käyttämistä 

suositellaan kuitenkin vain, mikäli normaalit Qt-komponentit eivät tarjoa 

tarpeeksi mahdollisuuksia toteuttaa haluttuja toiminteita sovellukseen. 

Kirjaston avulla voidaan esimerkiksi mukauttaa virtuaalinäppäimistön 

ulkoasua vastaamaan oman sovelluksen tyyliä. [14] 
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Tarkoitukseni oli kokeilla MeeGo Touch Frameworkin tarjoamia 

mahdollisuuksia sovelluksessani, mutta nykyisessä MeeGo 

tuotantoympäristössä oleva virhe esti projektin kääntymisen [15]. Onneksi 

kuitenkin Qt:n tarjoamat mahdollisuudet riittivät hyvin haluamani 

käyttöliittymän toteutukseen. 

4.5 Toteutus 

Toteutin sovelluksen pääasiallisesti Windows-käyttöjärjestelmällä käyttäen Qt 

Creator -ohjelmointiympäristöä. Ajoittain siirsin uusimman ohjelmakoodin 

Linux-käyttöjärjestelmälle jossa sitten testasin ja kehitin sovellusta MeeGo-

tuotantoympäristössä. Lisäksi latasin ja asensin Maemo-sovelluskehitykseen 

tarkoitetun virtuaalikoneen ja käänsin sovelluksen myös Maemo 5 -alustalle.  

Sovellus käyttäytyi MeeGo-ympäristössä pääasiallisesti kuten Windows-

ympäristössäkin. Yllätys oli, että ohjelman skaalautuminen MeeGo-

käsilaitteessa takerteli, ellei ohjelmaa käsketty näkymään kokoruudun 

kokoisena käyttäen hyväksi showMaximized()-funktiota. En kuitenkaan 

halunnut sovelluksen käynnistyvän kokoruudun kokoiseksi Windows-

järjestelmissä, joten kiersin ongelman määrittämällä esikääntäjämäärityksillä 

halutun käännösversion (Desktop tai MeeGo). 

Muutenkin Qt:llä ja Linuxien yleisesti käyttämän X11-ikkunointipalvelimen 

kanssa on tunnettuja ongelmia ikkunoiden geometrian laskemisessa, mikä 

johti epäluotettaviin tuloksiin ikkunan koon suhteen kun ikkuna näytettiin 

ensimmäistä kertaa. Pelkästään kutsumalla showMaximized()-funktiota 

ohjelma suureni itse asiassa varattua tilaa suuremmaksi, johtaen siihen että 

ohjelma ei näkynyt ruudulla kokonaisuudessaan. Kutsuttaessa taas show()-

funktiota ohjelma näkyi vain pienellä osalla ruutua. Ongelma on 

havainnollistettu kuviossa 15. 
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Kuvio 15. Sovelluksen virheellinen skaalautuminen 

Toisaalta ongelmat eivät ilmenneet jos näytin ensimmäisenä 

raviontanvalintadialogin, silloin ohjelma aukesi kunnolla kokoruudun 

kokoiseksi vain kutsumalla show()-funktiota. Koska ongelma koski vain 

ensimmäistä ikkunan näyttökertaa, kiersin ongelman kutsumalla ensin show() 

-funktiota ja heti sen jälkeen showMaximized()-funktiota. Näin ohjelma 

käynnistyi oikein täyttäen koko sovellukselle varatun tilan. 

Toteutuksessa havaitut ongelmat liittyivät pääasiassa heikkoon 

dokumentaatioon, Qemu-emulointisovelluksen toimivuuteen eri 

näytönohjainajuriversioiden kanssa sekä Qt:n ja X11-ikkunointipalvelimen 

ongelmiin ikkunan geometrian laskemisessa. Tämän lisäksi odottamattomia 

ongelmia aiheutti välilyöntien käyttäminen projektikansion nimessä; 

ohjelmakoodin käännösprosessi epäonnistui Linux-ympäristössä kun 

hakemiston nimessä oli välilyöntejä. Ongelma juontui C++-käännösprosessin 

aikaisesta virheestä, joka ei ympäröinyt käännöskohteen polkua 

lainausmerkein, jolloin välilyönti tulkittiin ylimääräiseksi parametriksi. 

Ongelma oli verrattain vaikea ja aikaa vievä paikantaa pelkästään kääntäjän 

ilmoittaman virheilmoituksen perusteella. 
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5 VALMIS SOVELLUS 

5.1 MeeGo-versio 

Sovelluksen ensimmäisessä käynnistyksessä näytetään QDialog-luokasta 

peritty dialogi-ikkuna kuvion 15 mukaisesti. Ikkuna näyttää restaurants.xml-

tiedoston pohjalta haettujen ravintoloiden nimet radionapeilla varustettuna. 

Kun käyttäjä on valinnut haluamansa ravintolan ja painanut Save-painiketta, 

siirtyy sovellus päänäkymään, joka on esitelty kuviossa 16. 

 

Kuvio 16. Ravintolanvalintaikkuna 

Päänäkymä on koottu QMainWindow-luokasta perittyyn luokkaan, joka 

tarjoaa mm. mahdollisuuden valikoiden helppoon toteutukseen. Itse 

ruokalista näkyy omassa widgetissään, joka on asetettu ikkunaan 

setCentralWidget()-funktiollla. Päänäkymässä näkyy ylärivillä valikkorivi, joka 

sisältää kaksi QMenu-luokasta perittyä päävalikkoa, Menu ja Settings. 

Lisäksi näkymässä on tekstikentät otsikolle jossa on ravintolan nimi, sekä itse 

ruokalistalle jossa näytetään kyseinen päivämäärä sekä lounaslista. 

Alareunassa on pikavalinnat päivien selaamiseksi eteen- ja taaksepäin. 

Päänäkymä on esitelty kuviossa 16. 
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Kuvio 17. Päänäkymä 

Menu-valikko sisältää navigoinnin seuraavaan ja edelliseen päivään, sekä 

valinnan sovelluksesta poistumiseen kuvion 17 mukaisesti. 

 

Kuvio 18. Menu-valikko avattuna 

Toinen päävalikko on varattu asetuksille, jossa esillä on kaksi valintaa: 

käyttäjä voi vaihtaa ravintolavalintaansa tai päivittää ruokalistan. Kuviossa 18 

on esitelty Settings-päävalikon toimintaa. 
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Kuvio 19. Settings-valikko avattuna 

5.2 Maemo-versio 

Maemo 5 -järjestelmässä ohjelma toimi perustoiminnaltaan kuten MeeGo- ja 

Windows-käännöksetkin, mutta erojakin oli; värimaailma oli tarkoista 

värikoodimäärityksistä huolimatta muita kohdealustoja vaaleampi. Lisäksi 

Maemo-versio sisälsi myös muita odottamattomia ja virheellisiä 

ulkoasuvirheitä. Myös valikkojärjestelmä poikkesi myös muista 

käännösversioista, nähtävästi Maemossa on käytössä erilainen toteutus 

käyttöön valikkojärjestelmille. Toisaalta valikkojärjestelmä on näin mielestäni 

paljon järkevämpi pienillä ruudulla kuin MeeGo-versiossa, joten lienee hyvin 

mahdollista että vastaavanlainen järjestely tulee käyttöön myös MeeGon 

käsilaiteversioon aikanaan. 

Ensimmäisessä käynnistyksessä näkee selvästi erot MeeGo-, Windows- ja 

Linux-käännöksiin. Ensinnäkin väriteema on huomattavan paljon vaaleampi, 

jonka lisäksi radionapit näkyvät jostain syystä neljään kertaan. Ongelmat 

näkyvät hyvin kuviossa 19. 
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Kuvio 20. Maemo-sovelluksen ensimmäinen käynnistys 

Päänäkymässä huomattavaa on huomattavan vaalean väriteeman lisäksi 

ahtaampi sijoittelu (yläreunan marginaali olematon), erilaiset fonttikoot 

(ravintolan nimi huomattavasti pienemmällä fontilla) sekä päävalikoiden 

sijoittuminen osaksi Maemon ylhäällä sijaitsevaa työkaluriviä. Maemo-alustan 

päänäkymä on esitelty kuviossa 20. 

 

Kuvio 21. Maemon päänäkymä 
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Kuvio 21 esittää kuinka kaksi erillistä päävalikkoa ”Menu” ja ”Settings” ovat 

yhdistetty yhdeksi nimettömäksi päävalikoksi, josta löytyvät kaikkien 

valikoiden toiminnot. 

 

Kuvio 22. Maemon päävalikko auki 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kokonaisuutena sovelluksen kehittäminen MeeGo-alustalle oli mielestäni 

suhteellisen yksinkertaista. Itse sovelluksen kehittämiseen on mielestäni 

olemassa loistavat työkalut (Qt Creator), mutta toisaalta tuotanto- ja 

testausympäristön pystyttäminen on vielä suhteellisen vaikeaa, ja prosessi 

sisältää joitain teknisiä rajoituksia. Merkittävimmiksi konkreettisiksi ongelmiksi 

muodostuivatkin Qemu-emulointiympäristön kanssa siedettävästi toimivan 

näytönohjainajurin löytäminen sekä verrattain vähäinen dokumentaatio.  

Tuotantoympäristö kuitenkin vaikuttaa erittäin lupaavalta nuoresta iästään 

huolimatta, kun ympäristö on saatu onnistuneesti toimivaksi, on kehitys ja 

testaaminen helppoa. Käytännössä kaikki toiminteet on keskitetty Qt Creator 

-sovelluskehitysympäristön ympärille, joka on mielestäni hyvinkin 

helppokäyttöinen, mutta silti laaja ja tehokas käytettävä. Ainakin omien 

kokemuksieni mukaan Qt Creator on miellyttävämpi ja ongelmattomampi 

käyttää kuin esimerkiksi Eclipse- ja Visual Studio -ympäristöt. Osaltaan 

helppokäyttöisyys ja tehokkuus selittyvät varmasti sillä, että Qt Creator on 

sidottu niin tiukasti yhteen tekniikaan (Qt), kun taas esimerkiksi Eclipse- ja 

Visual Studio -ympäristöt on suunniteltu hyvin monille kielille, ympäristöille ja 

kielille käytettäväksi. 

MeeGosta käyttöjärjestelmänä en valitettavasti osaa paljon sanoa tämän 

kokemuksen perusteella; käytin reilusti suurimman osan MeeGon 

käyttämisestä erittäin hitaalla emulaattorilla (johtuen varmaankin huonosta 

rautakiihdytyksestä näytönohjaimen osalta), jolla käyttökokemus oli erittäin 

huono. Lisäksi selvästi suurimman osan ajasta käänsin sovellusta pelkästään 

MeeGon käsilaite-versiolle, joka on ainakin tämänhetkisessä viimeisimmässä 

vakaassa versiossa ominaisuuksiltaan hyvin rajattu. Kannettaville 

tietokoneille olevaa versiotakin kokeilin, ja se vaikutti jo hyvinkin toimivalta 

paketilta, mutta siinäkin testaamista rajoitti erittäin hidas emulointiympäristö. 

Mutta pidän alustaa kuitenkin erittäin lupaavana, jo Maemon ajoista lähtien 

pidin ajatusta hyvin yhteensopivasta Linux-jakelusta älypuhelimille erittäin 

hyvänä ideana. Nyt kun tarkkailee Maemolle saatavilla olevien ilmaisten 

sovellusten määrää, on helppo huomata alustan potentiaali, Linux/Unix-

käyttöjärjestelmistä on tuotu sadoittain sovelluksia Maemolle, ja niitä on 
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ladattu yli 70 000 000 kertaa Maemo-laitteille [25]. Lisäksi omien sovellusten 

kehittäminen alustalle on hyvin vaivatonta. 

MeeGo koki suuren tappion ainakin imagollisesti kun Nokia ilmoitti 

aloittavansa mittavan yhteistyön Microsoftin kanssa tuottaakseen Windows 

Mobile 7 älypuhelimia [18]. Useissa lähteissä puhe kääntyi vahvasti 

pessimistiseksi, ja sen tulkittiin tarkoittavan käytännössä Symbianin ja 

MeeGon täydellistä alasajamista. Kuitenkin on syytä huomioida että Nokia 

yhä jatkaa sekä Symbianin että MeeGon kehittämistä ja käyttämistä 

tuotteissaan vielä pitkään Windows-puhelimien julkaisun jälkeen. En 

myöskään näkisi syytä, miksei Nokia panostaisi yhä enemmän MeeGo-

laitteisiin, jos ensimmäiset MeeGo-laitteet tulevat myymään jopa suunniteltua 

enemmän. 

Sanoisin kuitenkin, että kehittäminen MeeGo-alustalle on jo nyt suhteellisen 

vaivatonta, ja mikäli ongelmia esimerkiksi emuloinnin rautakiihdytyksen 

kanssa ei ole, niin kehitys on jopa erittäin vaivatonta. Ja tuotantoympäristö on 

vasta päässyt ensimmäisiin vakaisiin versioihin, joten on syytä olettaa, että jo 

lähitulevaisuudessa kehittäminen on vieläkin vaivattomampaa ja 

ongelmattomampaa. Tältä pohjalta voin suositella MeeGoa hyvänä alustana 

toteuttaa älypuhelinsovelluksia. Lisäksi suuri etu on myös Qt:n 

monialustaisuus, ellei laajennettuja käyttöliittymäkirjastoja ja muita 

pelkästään tietyille alustoille tarkoitettuja kirjastoja oteta lukuun 

(perussovelluksissa tarpeettomia), niin saman sovelluksen kääntäminen 

esimerkiksi Windows-, Linux- ja Macintosh-alustoille on erittäin vaivatonta. 

Toisaalta tietenkin suurempi ongelma on käyttäjien vähyys. MeeGon 

tulevaisuus älypuhelimissa on optimistisestikin ajatellen epävarma, eikä 

yhtään varsinaista MeeGoa käyttävää älypuhelinlaitetta ole vielä saatavilla. 

Lisäksi kaupallisissa sovelluksissa voi ongelmaksi tulla kohderyhmän heikko 

halu ostaa sovelluksia kohdelaitteelleen; Linux-käyttäjät suhtautuvat usein 

kaupallisiin sovelluksiin hyvin torjuvasti. Iphonen käyttäjät toisaalta ovat 

tunnettuja kovasta mielenkiinnosta myös maksullisia sovelluksia kohtaan. 

Lisäksi Iphonen, Androidin, Windows Mobilen ja Symbianin käyttäjiä on 

maailmalla jo kymmeniä miljoonia, joten ymmärrettävästi useimpien 
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sovelluskehittäjien mielenkiinto suuntautuu ennemmin kohti näitä alustoja, 

eikä epävarman tulevaisuuden omaavaan MeeGoon. 
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