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Tiivistelmä: Tutkielma selvittää Qt-sovelluskehyksen käyttöä viranomaiskäyttöön suunna-

tun mobiilisovelluksen rakentamisessa. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti integrointi-

ratkaisut  N900-älypuhelimen  paikannus-  ja  multimediaominaisuuksien  sisällyttämiseksi 

SUMO-ohjelmaan.   Ominaisuuksien  integroinnissa  hyödynnetään  D-BUS-viestiväylää 

sekä Qt Mobility -ohjelmointirajapintaa.

Kirjoittajan  toteuttaman  SUMO-sovelluksen  ominaisuuksia  ja  käytettävyyttä  arvioidaan 

sovelluksen  käytettävyystestauksella  ja  heuristisella  asiantuntija-arvioinnilla.  Käytettä-

vyystestit havainnoivat mobiililaitteen aiheuttamaa esteellisyyttä, mikä konkretisoituu eri-

tyisesti  kirjoittamisen  vaikeuteen.  Poliisiviranomaisten  mielestä  sovelluksen  käyttöliitty-

män ongelmista vakavimmat koskevat käyttöliittymäelementtien pienuutta. Tulosten perus-
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teella prototyyppisovelluksessa on aineksia rikosilmoituksen liitetiedostojen käsittelyn au-

tomatisoimiseen.

Abstract: Thesis clarifies the use of Qt application framework at the development of mo-

bile application used by police authorities. Particular interests are the integration solutions 

build into SUMO program which make use of N900 smartphone's positioning and multi-

media features. Utilized integration methods are D-BUS message bus system and Qt Mo-

bility application programming interface.

SUMO application is validated and evaluated with the usability testing and heuristic evalu-

ation. Usability tests observed incompetence originated from the mobile device, which is 

concreted by the difficulty of writing. The police officers thought that the most serious ap-

plication problems affecting the user interface are elements of the smallness. The benefits 

of a prototype application implemented by the author exists in the automation of crime 

scene's evidence handling.
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Esipuhe

Kirjoittajan  taival  ohjelmointitaitojen  opettelemiseksi  alkoi  Java-kielellä  Tietotekniikan 

laitoksen ohjelmointi  1 -kurssilla.  Toinen merkittävä askel toi  mukanaan oikean loppu-

asiakkaan näkökulman työskennellessäni Eventizer Oy:ssä – vuorovaikutteinen ja rikas In-

ternet -sovellus luotiin Adobe Flex 3 -sovelluskehyksen avulla. Ja kuten 3. kerta toden sa-

noo, oli jo aikakin tutustua perinteikkään C++-kielen kiemuroihin.

Scope-projektissa tehdystä taustatyöstä  huolimatta,  lähtökohdat kirjoittajan omaan osuu-

teen olivat haastavat.  Kokemusta nykyaikaisista mobiililaitteista ei ollut,  eikä myöskään 

Linux-alustan kanssa aikaisempi kokemus ollut liittynyt konffaamiseen. Poliisimaailman 

vieraus sovellusalueena aiheutti myös omalle työlle käynnistysvaikeuksia.

Tutkielman myötä kirjoittajalle selvisi paitsi se, miten käyttökelpoisia Qt-sovelluskehys, 

tai uudet älypuhelimet oikein ovat, miten vastaan tulevia haasteita selätetään. Koetun kal-

tainen oppimisprosessi tulee varmasti vielä tutuksi työelämässäkin. Haluan kiittää ohjaajia-

ni Erkki Kurkista, Miika Nurmista ja Vesa Lappalaista avusta tämän työn loppuun saatta-

misesta. Kotijoukoille erityinen kiitos joustavan työajan sallimisesta.
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Termiluettelo

3G Kolmannen sukupolven langaton verkkoyhteys. 

Mahdollistaa Web-selailun älypuhelinlaitteessa.

Android Googlen mobiilikäyttöjärjestelmä älypuhelimiin.

API Application Programing Interface. Ohjelmointirajapin-

ta.

ARM. Advanced RISC Machines. Yleinen mobiililaitteiden 

suoritin.

CSS Cascading Style Sheets. W3C:n tyylimääritys HTML-

dokumenteille.

D-BUS Viestiväylä Linux-järjestelmissä.

Debuggaus Ohjelmavirheiden etsintää niiden korjaamiseksi.

DOM Document object Model. W3C:n ohjelmointirajapinta 

HTML- ja XML-dokumenttien käsittelyyn.

Eclipse Avoimen lähdekoodin IDE-ohjelmointiympäristö.

EcmaScript Standardoitu skriptikieli.

GCC GNU Compiler Collection. Ohjelmointikielen kääntäjä.

GPS Global Position System. Satelliittipaikannusjärjestelmä.
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GUI Graphical User Interface. Tietokoneohjelman 

graafinen käyttöliittymä.

Heap Keko. Muun muassa Qt-sovelluskehyksessä hyödyn-

netty tietorakenne.

HTTP GET HTTP-protokollan mukainen palvelupyyntö resurssin 

hakemiseksi.

HTTP POST Palvelupyyntö, jota usein seuraa tietojärjestelmän tilan 

muutos. Esimerkiksi lomaketietojen lähetys.

HÄKE Suomen viranomaisten hätäkeskustietojärjestelmä.

IDE Integrated Development Environment. Integroitu 

ohjelmaympäristö.

iOS Applen mobiilikäyttöjärjestelmä yhtiön iPhone-

älypuhelimiin.

IPC Inter-Process Communication. Prosessien välinen 

viestintä.

iPhone Applen älypuhelin.

JavaScript ECMAScript-standardin suosituin toteutus. Oliopoh-

jainen komentosarjakieli.

Maemo Linux-käyttöjärjestelmä. N900-älypuhelin perustuu 

Maemo 5 -käyttöjärjestelmään.

Makro Tietokoneohjelma, johon sisältyy sarja komentoja.
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MeeGo Maemo-käyttöjärjestelmän seuraaja.

MOC Meta Object Compiler. Kääntäjäohjelma, joka 

käsittelee Qt:n C++-laajennokset.

Multimedia Video-, kuva-, ääni- tai tekstisisällön yhdistelmä.

MVC Model View Controller. Ohjelmistoarkkitehtuuri.

OpenGL Open Graphics Library. Laitteistoriippumaton 

ohjelmointirajapinta.

POKE Poliisin kenttäjärjestelmä.

QML Qt Meta-Object Language. Qt-versioon 4.7 sisältyvä 

JavaScript-pohjainen käyttöliittymän kuvauskieli.

Qt C++-luokkakirjasto ja työkaluja sovelluskehitykseen.

Qt Assistant Työkalu Qt-dokumentaation hyödyntämiseen.

Qt Creator IDE-työkalu Qt-sovelluskehyksellä ohjelmoimiseen.

Qt Designer Suunnittelutyökalu Qt Creatorin rinnalle.

Qt Mobility Erillinen ohjelmointirajapinta Qt-sovelluskehystä 

tukevien mobiililaitteiden ohjelmoimiseen.

Qt Quick Qt-versioon 4.7 kuuluva työkalu käyttöliittymän 

määrittelemiseksi.

QWERTY Yleisin tietokonenäppäimistön asettelu.
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RFC Request For Comments. Määrityksiä Internetin 

standardisointiin.

RIA Rich Internet Application. Rikkaat Internet 

-sovellukset.

SAX Simple API for XML. Rajapinta XML-dokumenttien 

käsittelyyn.

Script Skripti eli komentosarja.

SDK Software Development Kit. Tietyn sovelluskehyksen ja 

työkalut sisältävä kehityspaketti.

Stack Pino. Muun muassa C++-kielessä käytetty tietorakenne.

SUMO Situational Updates from Mobile Officers. Poliisin 

tilannepäivitystyökalu.

Symbian C++ Symbian-mobiilikäyttöjärjestelmän vanhempi 

ohjelmistoalusta.

URI Uniform Resource Identifier. Tästä erikoistapaus on 

URL-merkkijono.

VIRVE Suomen viranomaisradioverkko.

W3C World Wide Web Consortium.Kansainvälinen järjestö, 

joka laatii Web-suosituksia.

XML eXtensible Markup Language. Merkintäkieli.
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1 Johdanto

Tässä tutkielmassa käsittelen viranomaiskäyttöön rakennettavan Qt-mobiilisovelluksen to-

teuttamista ja ennen kaikkea tämän multimedia- ja paikannusominaisuuksien integroimista 

Nokian  N900-älypuhelimeen  (http://www.nokia.fi/tuotteet/kaikki-puhelimet 

/nokia-n900). Valittu älypuhelin sisältää laitetuen sovelluksen ominaisuuksille, ja siihen 

on  integroitu  fyysinen  näppäimistö.  Ohjelmistototeutuksessa  hyödynnetään  N900-

mobiililaitteen  Maemo  5  -käyttöjärjestelmän  (http://maemo.org/)  tukemaa  Qt-

sovelluskehystä (http://qt.nokia.com/), jolle on ennakoitu vahvaa asemaa mobiililaite-

markkinoilla. Tutkimusongelma voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Miten N900-laitteen ominaisuuksia voi hyödyntää Qt-ohjelmistokehityksessä?

2) Kuinka  kamera-,  sanelin-,  ja  paikannusominaisuudet  saadaan  integroitua  viran-

omaiskäyttöön (asiakkaiden käytettävyysvaatimukset huomioiden)?

3) Minkälaisia käyttäjäkokemuksia prototyyppisovellus saa aikaan?

Poliisiorganisaatiossa on tutkielman kirjoituksen aikana ollut käynnissä mittava tietojärjes-

telmäuudistus, jonka yhtenä tavoitteena on poliisiauton sähköisten palvelujen lisääminen 

sekä autossa olevien laitteiden ja sovellusten integrointi. Sisäasiainministeriön laatiman ra-

portin mukaan uudistuksen ”tavoitteena on vähentää poliisin tietojärjestelmien ja erillisen 

rekistereiden määrää nykyisestä yli sadasta alle kahteenkymmeneen vuoteen 2014 mennes-

sä” [Sis2010, s. 55]. 

Varsinkin syrjäseuduilla autopartion matka poliisilaitokselle, syöttämään esimerkiksi rikos-

ilmoitusta nykyiseen tietojärjestelmään, kuluttaa huomattavasti poliisin resursseja. Poliisi-

auton varustukseen jo nyt kuuluvien täysikokoisen näppäimistön ja kannettavan tietoko-

neen yhdistelmään tultaneen tietojärjestelmäuudistuksessa lisäämään räätälöity tietoliiken-

neyhteys, ja sovellus, jolla kyetään automatisoimaan ilmoituksen uudelleenkirjoituksen tar-
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ve poliisilaitoksella [Pol07]. Kuitenkin aina mukana kulkevaan pienikokoiseen mobiililait-

teeseen voisi olla tämän lisäksi järkevää toteuttaa osa  nykyjärjestelmän ominaisuuksista.

Tämän tietotekniikan pro gradu -tutkielman tarkoitus on esitellä teknisiä mahdollisuuksia, 

joilla mobiililaite ja kirjoittajan toteuttama Qt-mobiiliohjelma – nimeltään SUMO-sovellus 

– toisivat lisäarvoa poliisin kenttätyöhön. Eräs esimerkkiskenaario perustuu haastatteluista 

saatuihin tietoihin digikameran tärkeydestä poliisin työssä – N900-laitteeseen integroidulla 

sovelluksella  voidaan  lähettää  onnettomuuspaikalla  otetut  kuvat  paikkatietoinen  välittö-

mästi järjestelmään rikosilmoituksen liitetiedostoiksi. Käyttäjille pieni mobiililaite on kui-

tenkin haasteellinen monella tapaa, ja lisäksi viranomaisten kenttätyössä nykyprosesseihin 

kuulumattomat toimenpiteet haittaavat itse tehtävästä suoriutumista.

Qt-sovelluskehys  on  noussut  yhdeksi  nykyajan  tärkeimmistä  mobiilisovelluskehyksistä 

[Ham09]. Qt on yhteinen kehitysalusta Symbian- ja Maemo-käyttöjärjestelmillä varustet-

tuihin mobiililaitteisiin, joita on Nokian mukaan myyty jo yli 200 miljoonaa kappaletta. 

Tutkielmassa  selvitetään  sovelluskehyksen  tuki  tutkimusongelman  kannalta  olennaisille 

N900-älypuhelimen ominaisuuksille, mutta painoarvoa annetaan lisäksi sovelluskehyksen 

oppimisprosessin arviointiin kehittäjän näkökulmasta. Kirjoittajan mielenkiinnon kohteena 

on erityisesti se, kuinka paljon Qt-sovelluskehyksen hyödyntäminen vaatii C++ -osaamista. 

Tarkemmin  selvitetään  myös  sovelluskehyksen  modulaarinen  rakenne  ja  Qt-

asennuspaketissa tulevien graafisten työkalujen käyttö.

Qt-ohjelmistokehityksen  piirteitä  tutkiessa  selviää,  miksi  Qt  korvasi  Symbian-

matkapuhelinalustan ohjelmistonkehityksessä Symbian C++ -pohjaisen menetelmän. Eräs 

Qt:n muista sovelluskehyksistä erotteleva tekijä on signaalit- ja slotit -viestintämekanismi, 

johon perehdytään esimerkkien avulla samalla tutkielman empiirisen osuuden rakennuspa-

likoihin tutustuen. Qt-sovelluksia opitaan räätälöimään mobiilikäyttöön muun muassa Qt 

Mobility -ohjelmointirajapintaa, D-BUS-viestiväylää ja Qt-tyylimäärityksiä hyödyntäen.
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Käytettävyyden merkityksen korostamista puoltavat aikaisemmat tutkimukset poliisiviran-

omaisten teknisestä työvälineistöstä [Kur10]. Muun muassa helppokäyttöisyyden ja hyö-

dyllisyyden arvioidaan olevan keskeisiä loppukäyttäjien käytettävyysvaatimuksia. Käytet-

tävyyden arviointimenetelmiin tutustumisen yhteydessä tehdään selkoa menetelmien vah-

vuuksista ja heikkouksista. Erityisellä mielenkiinnolla tutustutaan mobiililaitteiden tuomiin 

rajoituksiin sekä mobiilisovellusten ominaispiirteisiin käytettävyyden näkökulmasta.

SUMO-sovellusta esiteltäessä perehdytään ensin Qt-asiakasohjelman ja palvelimen väli-

seen yhteydenpitoon. Tämän jälkeen keskitytään SUMO-ohjelman lähdekoodiin ja integ-

rointiratkaisuihin tutkimuskysymysten tiimoilta. Sovelluksen käyttöliittymää havainnollis-

tetaan kuvaruutukaappauksin, jotka tiivistävät yhteen aiemmissa luvuissa esitetyn taustan 

Qt-ohjelman rakentamisesta. SUMO-sovelluksen käyttöliittymän arviointia suoritettiin lop-

pukäyttäjien kanssa käytettävyystestauksen avulla sekä asiantuntijoiden voimin heuristisel-

la arvioinnilla. Käytettävyystestaukseen saatiin 15 poliisia, jotka kykenivät tuottamaan ar-

vokkaita käyttökokemuksia SUMO-mobiilisovelluksesta.

Luku  1  johdatteli  taustoihin  ja  pyrkimyksiin  viranomaiskäyttöön  rakennettavasta  Qt-

mobiilisovelluksesta. Luvussa 2 tutustutaan mobiilisovelluksiin, ja pohditaan, onko niiden 

kyvykkyys riittävällä tasolla käyttökelpoisen työkalun luomiseksi viranomaismaailmaan. 

Luvussa 3 perehdytään Qt-sovelluskehykseen luomalla katsaus esimerkiksi kehitysympä-

ristöön työkaluihin, ohjelmistokehyksen erityispiirteisiin, sekä laitteiden ja sovellusten in-

tegrointimahdollisuuksiin. Luku 4 luo perusteet erityisesti mobiilisovellusten käytettävyy-

den arvioinnille. Luku 5 esittelee SUMO-mobiilisovelluksen toteutusta ja käyttöliittymää, 

sekä tekee selkoa myös ohjelman käytettävyystestien suorittamisesta. Tutkielman tulokset 

ja  jatkokehitysmahdollisuudet  kootaan  yhteen  luvussa  6.  Luvun  7  yhteenveto  tiivistää 

aiemmin kerrotut seikat Qt-mobiilisovelluksen integroimisesta viranomaiskäyttöön.
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2 Mobiilisovellukset viranomaiskäytössä

Luku valottaa taustoja mobiililaitteiden tehokkaalle hyödyntämiselle viranomaismaailmas-

sa.  Runsas  laitevalikoimaa  leimaa  erityisesti  poliisiviranomaisten  viestintää  johtuen  eri 

viestintäkanavien käytöstä rinnakkain.  Huolimatta  älypuhelimen tuomasta lisäarvosta tai 

langattomien verkkoyhteyksien nopeutumisesta, on syytä epäillä, onko tämä riittävä lähtö-

kohta käyttökelpoisen mobiilisovelluksen aikaansaamiseksi viranomaiskäyttöön. 

Syitä  mobiilisovellusten  yleistymiselle  tarkastellaan  älypuhelinlaitteiden  erityispiirteiden 

ohessa luvussa 2.1. Luku 2.2. tutustuttaa viranomaisten sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 

Viranomaiskäytössä  oleviin  mobiililaitteisiin  ja  -sovelluksiin  perehdytään  luvussa  2.3. 

Luku 2.4 tekee selkoa kirjoittajan lähtökohdista rakentaa mobiilisovellusprototyyppi polii-

siviranomaisille.

2.1 Mobiilisovellusten yleistyminen

Mobiililaitteita  koskevat  tutkimukset  antavat  viitteitä  meneillään olevasta  älypuhelimien 

läpimurrosta, mitä vielä edesauttaa nopeiden langattomien verkkoyhteyksien leviäminen. 

Esimerkiksi EU-alueella 3G-yhteyksien käyttäjämäärien odotetaan nelinkertaistuvan ajan-

jaksolla vuodesta 2008 vuoteen 2012 [Ham09]. Allenin et. al [All10, s. 4] mukaan älypu-

helin  määritellään  puhelinlaitteeksi,  joka  edelleen  sisältää  fyysisen  ja/tai  ohjelmallisen 

QWERTY-näppäimistön, tehokkaan suorittimen sekä korkearesoluutioisen näytön. Älypu-

helinta pidetään aina saatavilla olevana [W3C08] (henkilökohtaisena) tietokoneena, joka 

on perinteisiä pc-laitteita halvempi, ja on varustettu esimerkiksi lisäarvoa tuovilla paikka-

tieto-ominaisuuksilla [All10, s. 1]. SUMO-sovellusta ajetaan Nokia N900 -päätelaitteella, 

mikä selvästi täyttää älypuhelimen vaatimukset. Mukana kulkeva Web mahdollistaa välit-

tömät toimenpiteet – siellä – missä se ei perinteisesti ole ollut saatavilla [W3C08].
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Älypuhelinlaitteen  arvo  mitataan  nykypäivänä  usein  laitemääritysten  (engl.  hardware 

specifications) sijaan siihen saatavien sovellusten määrällä [All10, s. 1-2]. Merkittävästi 

asiaan vaikuttaneiden sovelluskauppapaikkojen – kuten Applen App's Storen ja Googlen 

Android Marketin  – taustalla  nähdään kuitenkin mobiilien  Internet-sovelluksien nousun 

mahdollistaneet  kehittyneemmät älypuhelimet.  Liikevaihdolla  mitattuna ennuste vuoteen 

2013 osoittaisi mobiilisovelluksien keskittyvän musiikki- ja peliteollisuuden ohjelmiin, joi-

den jälkeen kolmanneksi suurimmaksi noussee sosiaalisen median sovellukset [Ham09].

Mikkonen et.  al  [Mik09] näkee mobiilisovellusten tulevaisuuden visioiden lähtökohtana 

sen, että ohjelmat rakennetaan Web-alustan päälle. Perusvisioihin kuuluvat käyttöliittymän 

tehosteet mahdollistavan sovelluskehyksen hyödyntäminen ja mobiililaitteen ominaisuuk-

sien  käyttäminen  ohjelmointirajapinnan  välityksellä.  Web-alusta  on  kuitenkin  kaikkea 

muuta kuin yhteneväinen – W3C:n ajama ”One Web” – jolla sama sisältö ja palvelut toimi-

sivat  päätelaiteriippumattomasti  [W3C08].  Tämän,  ja  pääasiassa suorituskykyongelmien 

vuoksi  suositellaan  tulevaisuudessakin  tarjoamaan  sovellusta  käytettäväksi  WWW-se-

laimen kautta että myös laitekohtaisena natiivisovelluksena [Mik09].

Päätelaitteen suorituskykyongelmat ovat osa mobiilisovellusten leviämistä rajoittavista te-

kijöistä. Tarkemmin ottaen mobiililaitteen suoritinteho, keskusmuistin määrä tai käytetty 

verkkoyhteys voivat toimia pullonkaulana. Monet Web-alustan sovellukset ja palvelut ovat 

lähes käyttökelvottomia älypuhelimen WWW-selaimella tarkasteltuna. Merkittävänä seik-

kana  tähän  vaikuttavat  myös  mobiililaitteen  pienen  näytön  aiheuttama  esteellisyys 

[Mik09], sekä erilaiset vuorovaikutusmenetelmät [Tre06] johtuen näppäimistön ja osoitin-

laitteiden eroavaisuuksista [W3C08]. Edellä mainitut älypuhelinten rajoitukset luovat taus-

taa luvussa 4 esitettävään teoriaan mobiilisovelluksen käytettävyydestä.

Qt-sovelluskehys tuo ratkaisuja mobiiliympäristön asettamiin haasteisiin tarjoamalla useita 

alustavaihtoehtoja, suorituskykyisen ajoympäristön ja WWW-selainintegraation [Mik09].
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2.2 Viranomaisten sisäinen ja ulkoinen viestintä

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja [Pol11] kuvaa käytäntöjä, joiden avulla 

viestintää voidaan yhdenmukaistaa poliisiorganisaation eri yksiköissä. Viestinnän paino-

pisteenä on poliisin ennaltaehkäisevä toiminta, jolla pyritään muun muassa ehkäisemään ri-

koksia, säilyttämään yleinen järjestys, ja varmistamaan liikenteen sujuminen. Poliisin vies-

tintätarpeet kohdistuvat joko sisäisiin tai ulkoisiin sidosryhmiin viestinnän perustan ollessa 

aina kirjallinen dokumentti. Sisäisen viestinnän tehtäviin kuuluu varmistaa poliisin oman 

henkilöstön tiedonsaanti osana johtamista kaikissa tilanteissa, tiedon kulkiessa poliisiorga-

nisaation lävitse. Poliisin tehokas viestintä edellyttää eri viestintäkanavien käyttöä rinnak-

kain [Pol11] – tämä periaate on tutkielman kannalta erityisen mielenkiintoinen, sillä se he-

rättää ajatuksia erilaisten viestintäjärjestelmien yhdistämisestä poliisin toiminnan tehosta-

miseksi.

Poliisin ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat muun muassa yhteiskunnan päättäjät, oikeusviran-

omaiset, media sekä kansalaiset. Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus valvoa  viranomais-

ten toimintaa ja julkisen vallan käyttöä. Kansalaisviestintään kuuluu myös oikeus saada tie-

toa poliisin toiminnasta – tämän perustana on viranomaishallinnon julkisuus. Median rooli 

keskeisenä viranomaistiedon välittäjänä korostuu kansalaisten tiedottamisessa. Viestinnän 

nopeus on usein tärkeää, mutta se ei saa verottaa viestinnän luotettavuutta ja oikeellisuutta. 

Poliisin ulkoiseen viestintään kuuluu vuorovaikutteisuus, mitä on lisätty poliisin julkisten 

viestintäkanavien,  poliisin  WWW-sivujen  (www.poliisi.fi),  Facebook-ryhmän 

(http://www.facebook.com/pages/Suomen-poliisi/134532941512),  YouTube-

kanavan  (http://www.youtube.com/suomenpoliisi) kautta.  Toimimalla  verkkoyh-

teisöissä poliisi haluaa olla siellä missä ihmisetkin, ja samalla madaltaa kynnystä ottaa yh-

teyttä poliisiin [Pol11].
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2.3 Mobiililaitteet ja -sovellukset viranomaiskäytössä

Tutkielman  kirjoittajan  empiirisen  osuuden  lähtökohtana  oli  aikaisemmin  Scope-

projektissa tehty taustatyö, ja erityisesti Kurkisen et. al [Kur10] julkaisu. Konferenssipape-

rissa  käsitellään  sosiaalisen  median  soveltamista  viranomaiskäyttöön,  ja  määritellään 

SUMO-sovellus  poliisien  tilannepäivitystyökaluksi  (Situational  Updates  from  Mobile  

Officers). Raportti nostaa poliisiviranomaisten uuden teknologian hyväksynnässä avainkri-

teereiksi helppokäyttöisyyden ja hyödyllisyyden, sekä korostaa myös tiedon laadun ja täs-

mällisyyden (engl. timeliness) merkitystä.

Suomessa poliisipartion käyttöön on valjastettu useita kymmeniä laitteita tietojärjestelmi-

neen. Osa viestintävälineistä on kiinteästi partioauton sisällä, kuten täysikokoisella näppäi-

mistöllä varustettu tietokone. Auton kojelaudoissa on niin paljon jälkiasennettua tekniik-

kaa, ettei kaikkea pystytä asentamaan käytön kannalta järkevästi [Pol07]. Suomessa salas-

sapitosäännökset koskevat poliisilaitteiden ja -järjestelmien teknisiä yksityiskohtia. Vastaa-

vanlainen laitteiden kirjo on Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa osoitettu käyttäjäkes-

keisen sijaan tekniikkalähtöisesti suunnitelluksi [Kur10]. Sisäasianministeriön raporttiin on 

kirjattu tavoitteeksi rikosasioiden käsittelyn keston lyhentäminen tietojärjestelmiä uudista-

malla,  mikä  on  osa  meneillään  olevaa  laajempaa  poliisin  tietojärjestelmäuudistusta 

[Sis2010, s. 55].

Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshankkeen loppuraportti  [Pol07] ottaa kantaa muun 

muassa kenttäpoliisin käytössä olevaan tekniseen välineistöön, sen tilaan ja tulevaisuuteen. 

Järjestyspoliisitoiminta perustehtäviä ovat valvonta ja hälytystoiminta. Esi- ja poliisitutkin-

taan kuuluu arviolta noin kolmasosa työajasta sisältäen muun muassa asiakirjapapereiden 

laadintaa. Raportti kertoo myös sen, että vanhoista poliisin käsiradioista on luovuttu, ja po-

liisin kenttäjärjestelmä (POKE) on otettu valtakunnallisesti käyttöön. Järjestelmää kerro-

taan olevan mahdollista tulevaisuudessa käyttää liikkuvassa mobiiliympäristössä. Järjestel-
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män  kehitysprosessin  odotetaan  päättyvän  vuonna  2008.  Tärkeimmät  osat  järjestelmän 

ominaisuuksista ovat kartta- ja paikannuspalvelut, rekisterikyselyt sekä tehtävälista.

POKE-tilannekuvajärjestelmän mainitaan olevan käytössä noin 400 ajoneuvossa (2007). 

Järjestelmän käyttöä ovat heikentäneet erilaiset tekniset ongelmat, joista suurimpaan osaan 

ratkaisun kerrotaan jo löytyneen.  Suurin osa ongelmista  on johtunut  muista syistä kuin 

POKE-sovelluksesta. Kartta-aineiston selvitetään olevan paikoitellen vanhentunutta, mutta 

uusien karttojen myötä tuki löytyy erityisesti rakennusten tarkalle sijainnille sekä katuosoi-

tenumeroinnille. POKE-järjestelmään on lisätty merkkipisteiden ja piirtotasojen tallennus- 

ja lähetysmahdollisuus, joista on apua muun muassa etsintää ja eristämistä vaativissa moni-

partiotehtävissä. Viranomaisten VIRVE-verkon siirtoyhteyden rajoitteet tuovat esteitä par-

tioiden reaaliaikaisen sijainnin esittämiselle POKE-järjestelmän kartalla. Esimerkkinä te-

hokkaaksi havaitusta käytöstä on järjestelmän kyky ohjata maastossa oleva poliisikoirapar-

tio  kenttäjohtajan  asettamaan merkkipisteeseen  lähettämällä  sijaintitiedot  paikannusomi-

naisuudet  sisältävään  Nokia  THR880i  -käsiradioon  (www.rj-elektro.fi/ 

esitteet/thr880i_esite.pdf) [Pol07].

POKE-järjestelmään siirryttäessä rekisterikyselyt nopeutuivat tehden niistä entistäkin käyt-

tökelpoisempia.  Kenttäjärjestelmän kyselyominaisuuksien kehittäminen on tärkeää myös 

hätäkeskuksen työn helpottamiseksi. Kyselyvastaus voi nykyisin sisältää tiedot esimerkiksi 

kyselyn kohteena olevan henkilön rikosilmoitusten määrästä. Erityisesti kenttäjohtajan ti-

lannekuvan ylläpitoa helpottaa tehtävälista, josta voi seurata sekä odottavia, että partioiden 

parhaillaan suorittamia tehtäviä. Partiot eivät toistaiseksi pysty syöttämään POKEn kaksi-

suuntaisen  yhteyden  puuttumisen  takia  tietoja  hätäkeskustietojärjestelmään  (HÄKE) 

[Pol07].

POKE-järjestelmän tulevaisuuden kannalta tärkeimmät ominaisuudet ovat tiedonsiirrot ja 

lomakkeet  HÄKE-järjestelmään liittyen.  Eri  tietojärjestelmistä  saatavien tietojen,  ja  toi-
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saalta syötettävien tietojen integroiminen yhteen käyttöliittymään todetaan olevan haasteel-

lista. Järjestelmän avulla on tarkoitus vähentää päällekkäisyyksiä, kuten sakkojen kirjaa-

mista ensin käsin kirjoitettavalle lomakkeelle ja sitten poliisiasiain tietojärjestelmään. Eräs 

POKE- ja HÄKE-järjestelmien rajapintojen yhdistämisestä saatava hyöty on se, että tehtä-

vän aikaiset rekisterikyselyt voidaan tulevaisuudessa liittää automaattisesti rikosilmoituk-

seen. Sama koskee myös liikenneonnettomuuspaikan paikkatietoa [Pol07].

Selvitystoimikunta pitää tärkeänä, että toimenpiteisiin tietoliikenneyhteyksien nopeuden ja 

luotettavuuden  parantamiseksi  ryhdytään.  Taustalla  on  ajatus  kuva-  ja  videotiedostojen 

hyödyntämisestä. Ennen uusien ominaisuuksien käyttöönottoa pitää kuitenkin vielä kehit-

tää nykyisen järjestelmän toimintavarmuutta. Edistyneempiä ominaisuuksia suunniteltaessa 

on huomioitava käytettävyysnäkökulmat sekä panostettava loppukäyttäjien koulutukseen 

[Pol07].

Edelläkävijänä  mobiililaitteiden  hyödyntämisessä  poliisikäytössä on toiminut  Wiltshiren 

poliisivoimat  Englannista.  Heidän tarkoituksenaan on ollut  lisätä  poliisin partiointiaikaa 

kentällä siirtämällä osa toimistotyöstä mobiilisovelluksella tehtäväksi. Wiltshiren poliisin 

Windows Mobile 6 -alustainen sovellus on varmentanut älypuhelimen tuomia mahdolli-

suuksia rikosilmoituksen täyttämisessä jo tapahtumapaikalla [BBC10].

2.4 SUMO-sovellusprototyypin kehitys 

Tutkielman empiirisen osuuden SUMO-sovelluksen kehitystyötä Scope-projektissa leimasi 

vapaus prototyypin toteuttamiseen ilman tiukkaa vaatimusmäärittelyä. Poliisin viestintälai-

tevalikoiman laajuus herätti kuitenkin ajatuksia integraatiomahdollisuuksista mukana kul-

kevaan nykyaikaiseen älypuhelimeen. Wiltshiren poliisisovelluksen esittelytilaisuus paljas-

ti sen, että käyttöön otettu ohjelma sisältää poliisin työprosesseja tuntemattoman näkökul-

masta huomattavan määrän turhaa käyttäjän ja laitteen välistä vuorovaikutusta esimerkiksi 
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tietokantahakujen tekemiseksi.  Samassa yhteydessä vahvistui käsitys kameran käyttökel-

poisuudesta poliisin työssä.

Näistä lähtökohdista poliisisovelluksen suunnitteleminen ja toteuttaminen tavoitteli help-

pokäyttöisen ja tehokkaan ohjelman luomista automaatiota hyväksi käyttäen. Automaatiol-

la tarkoitetaan tässä yhteydessä käyttäjän tekemien toimenpiteiden määrän minimoimista 

siten,  että  taustalla  oleva  työprosessi  tulee  kuitenkin  suoritetuksi.  Olennainen  kysymys 

kuuluukin: mitä mukana kulkevalla älypuhelinsovelluksella pystyttäisiin tekemään poliisin 

työtehtävien helpottamiseksi?

Seuraavassa on hahmoteltu käyttötapauksia, joita on syytä epäillä kuuluvan nykyisiin työ-

prosesseihin:

"Poliisi ottaa kuvia onnettomuuspaikasta."

"Poliisi tekee huomioita onnettomuuspaikasta sanelimella."

"Poliisi lähettää paikkatiedot tapahtumasta."

Esimerkeissä  esiintyville  mediaformaateille  on olemassa  laitetuki  N900-älypuhelimessa. 

Ominaisuuksien lisäämisessä SUMO-sovellukseen multimediasisällön tuottamiseksi on ta-

voitteena ollut hyödyntää myös olemassa olevia ohjelmistoja, mikäli niiden integroiminen 

ei heikennä vaatimusta sovelluksen helppokäyttöisyydestä [Kur10]. Sovelluksen toteutus 

aloitettiin luomalla Qt-sovelluskehystä hyödyntävä tekstiviestipohjainen ”Poliisi-Chat”- ti-

lannepäivitystyökalu poliisiasioista keskustelemiseksi.
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3 Qt-sovelluskehys

Tässä luvussa tutustutaan Qt-sovelluskehyksen alkutaipaleisiin vuodesta 1991 lähtien sekä 

sovelluskehyksen kehitysvaiheisiin norjalaisessa Trolltech-yhtiössä. Yrityksen siirtymistä 

Nokian alaisuuteen vuonna 2008 ja tämän jälkeisiä muutoksia tarkastellaan erityisellä mie-

lenkiinnolla.   Sovelluskehyksen  rakennetta  esitellään  versioon  4.6  perustuen:  keskeisiä 

ominaisuuksia havaitaan olevan alustariippumattomuus sekä Qt:n sisältämä C++ -luokka-

kirjasto. Qt:n kulmakivet,  layout-käyttöliittymäasettelut ja signals ja slots -viestintämeka-

nismi selostetaan myös. Luku selvittää lisäksi, miten N900-laitteen ominaisuuksia voi hyö-

dyntää Qt-ohjelmistokehityksessä.

Luku 3.1 esittelee Qt-sovelluskehyksen 20-vuotista historiaa ja markkina-aseman kehitystä 

suhteessa kilpailijoihin. Qt:n modulaariseen rakenteeseen tutustutaan luvussa 3.2. Qt -kehi-

tysympäristöstä kerrotaan luvussa 3.3. Qt-ohjelmistokehyksen viimeisimpiin kehityspiirtei-

siin sekä katsaus C++-kielestä periytyviin ominaisuuksiin tehdään luvussa 3.4. Luku 3.5 

perehdyttää laitteiden ja sovellusten väliseen integrointiin, erityisesti erillisen Qt Mobility 

-ohjelmointirajapinnan ominaisuuksiin.

3.1 Qt:n 20-vuotinen historia

3.1.1 Yleistä historiaa

Vuonna 1991 Haavard Nord ja Eirik Chambe-eng aloittivat C++ -luokkakirjaston kirjoitta-

misen luodakseen oliokeskeinen ja alustariippumattoman (engl.  cross-platform) ohjelmis-

tokehyksen graafisten käyttöliittymien  (GUI)  ohjelmointiin.  Vuonna 1994 ohjelmistoke-

hyksen ympärille perustettiin yritys – Trolltech – joka vuotta myöhemmin sai ensimmäiset 

asiakkaansa. Samalla sovelluskehys julkaistiin vapaasti ladattavaksi version 0.90 myötä: 

Windows- ja UNIX-käyttöjärjestelmillä Qt antoi mahdollisuuden kaupalliseen sovelluske-

hitykseen  maksullisella lisenssillä, vapaa ohjelmistoversio oli puolestaan  saatavilla avoi-
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men lähdekoodin sovelluksille.  Vuonna 1996 sovelluskehyksestä julkaistiin versio 1.0 ja 

vuoden loppuun mennessä Trolltech oli saanut 8 asiakasta yhtä monesta eri maasta. KDE-

työpöytäympäristön  syntymisen  myötä  Qt  vakiinnutti  hallitsevan  asemansa  Linux-käyt-

töjärjestelmän C++ -pohjaisten GUI-kehitystyökalujen joukossa [Bla06, s. 173].

Qt-sovelluskehyksestä esiteltiin vuonna 1999 versio 2.0, mikä tarkoitti myös uuden täysin 

vapaan avoimen lähdekoodin lisenssin (QPL) käyttöönottoa.   Vuosituhannen vaihteessa 

Trolltech julkaisi Qt-ohjelmistokehyksestä version sulautettuihin (engl. embedded) Linux-

laitteisiin vielä käytetymmällä avoimen lähdekoodin GPL-lisenssillä. Qt/Embedded Linux 

-versio sovelluskehyksestä voitti edelleen LinuxWorld -lehden palkinnot vuoden parhaasta 

sulautetusta järjestelmästä vuosina 2001 ja 2002. Vuonna 2001 julkaisuversion 3.0 myötä 

Qt oli asennettavissa Windows-, Mac OS X- ja UNIX-käyttöjärjestelmille. Qt 3 -päivitys 

toi  edelliseen  versioon nähden merkittävinä  laajennuksina  muun muassa tuen Unicode-

merkistölle, sekä uudistuneita kontrollikäyttöliittymäkomponentteja kuten uudet ohjaimet 

(engl. control widget) tekstin näyttämiselle ja muokkaamiselle [Bla06, s. 173].

Nykyinen Qt-pääversio 4.0 julkaistiin vuonna 2005. Samalla sovelluskehys oli laajentunut 

noin 500 luokan ja  9000 funktion kokoiseksi,  luokkakirjastojen  modulaarisuus  tarkoitti 

kuitenkin kehittäjälle vapautta linkittää käännökseen vain käyttämänsä osa kirjastoista. Uu-

distuneet säiliöt (engl. container) ja kehittyneempi MVC-arkkitehtuuria tukeva toiminnalli-

suus olivat osa päivityksen tuomia parannuksia. Samalla Qtopia-mobiilialustan (aikaisem-

min Qt/Embedded Linux) arvioidaan levinneen useaan miljoonaan Linux-pohjaiseen mo-

biililaitteiseen [Nok08].

Vuodesta 2005 lähtien nopea kehitystahti on tehnyt Qt:sta yhden nykyajan tärkeimmistä 

mobiilisovelluskehyksistä [Ham09]. Qt-versio 4.1 esitteli integroidun tuen kaksiulotteisille 

SVG-vektorikuville. Vuotta myöhemmin vuonna 2006 versioon 4.2 julkistettiin käyttöliit-

tymäkomponenttien muokkausmahdollisuus CSS-tyylikielellä. Qt 4.3 -päivityksessä oli ke-
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hitetty  tukea  OpenGL-ohjelmointirajapinnalle  kuin  myös  ECMAScript-komento-

sarjakieleen  pohjautuvalle  QtScript-kielelle  [Nok11a].  Vuonna 2008 versio 4.4 sisällytti 

ohjelmistokehykseen  kehittyneen  XML-tuen,  IPC-sovelluskehyksen  prosessien  väliseen 

kommunikointiin ja  WWW-selainmoottori  Webkitin  [Ham09]. Vuonna 2009 ilmestyneet 

Qt-versiot 4.5 ja 4.6 esittelivät Qt Creator -sovelluskehitystyökalun, jolla on mahdollista 

hallita  uusia  luokkakirjaston  käyttöliittymää  koskevia  ominaisuuksia  kuten  eleitä  (engl. 

gestures) ja monen sormen samanaikaista kosketusta (engl.  multi-touch). Tutkielman kir-

joitushetkellä  uusin  Qt  4.7  julkistettiin  syyskuussa  2010  tuoden  mukanaan  käyt-

töliittymäsuunnitteluun JavaScript-pohjaisen QML-kielen ja Qt Quick -sovelluskehitystyö-

kalun [Nok11a].

Nokia  osti  Qt-ohjelmistokehyksen  omistaneen  Trolltech-yhtiön  vuonna  2008  [Nok08]. 

Myöhemmin  samana  vuonna  Nokia  osti  Symbian-käyttöjärjestelmän  muodostaen 

Symbian-säätiön – ratkaisuilla maailman suurimman mobiililaitevalmistajan tavoitteena oli 

kiihdyttää Qt-ohjelmistokehyksen kehitystä ja leviämistä erityisesti kehittäjien kannalta on-

gelmallisiin Symbian-puhelimiin (ks. luku 3.4.1) [Ham09]. Versiosta 4.5 lähtien Qt on ol-

lut saatavilla LGPL-lisenssillä, millä haluttiin turvata avoimen lähdekoodin kehittäjäyhtei-

sön tuki  [Nok11b]. Kesäkuussa 2010  Nokia Qt -kehitystyökalusta julkaistiin versio 1.0: 

julkaisu  pitää  sisällään  Qt  Creator  -kehitystyökalun,  Qt  Simulator  -emulaattorin,  Qt 

Mobility  -kirjastot  mobiilikehitykseen  ja  MADDE-kehitystyökalun  Maemo-käyt-

töjärjestelmälle  [Nok10a].  Toukokuussa  2011  Nokia  julkisti  version  1.1  Qt-

ohjelmistokehitysympäristöstä,  mikä  pitää  sisällään  Qt  4.7  -sovelluskehyksen  ja  Qt 

Mobility 1.1.3 -työkalut [Nok11j].

3.1.2 Markkina-aseman kehitys

Matkapuhelinmarkkinat ovat jakautuneet edullisiin peruspuhelimiin ja nopeasti kehittyviin 

hintaviin älypuhelimiin. Vuonna 2010 mobiilikäyttöjärjestelmistä yleisimmät olivat mark-
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kinaosuuksilla mitattuna Symbian (37.6%), Googlen Android (22,7%), RIMin OS (16,0%) 

ja Applen iOS (15.7%) [Gar11]. Vuoden takaisesta markkinoita ovat vallanneet etenkin 

massamarkkinoiden ulottuville hinnoitellut Android-älypuhelimet, joista yksi esimerkki on 

Suomessa hyvin myynyt kiinalainen ZTE Blade [Tie10]. Applen yhden puhelinmallin stra-

tegia – yhtiön nykyinen iPhone 4 -versio – vahvisti asemiaan kalliiden älypuhelinten mark-

kinoilla. Qt:n näkökulmasta huomioitavaa on Nokian kokonaismarkkina-aseman heikenty-

minen ja menestyksekkään lippulaivamallin puute älypuhelimissa [Gar11].

Vuonna  2010  Nokian  yhteistyö  mikroprosessorivalmistaja  Intelin  kanssa  sulautti  Qt-

luokkakirjaston  sisältävän  Maemo-mobiilikäyttöjärjestelmän  ja  Intelin  Moblin-alustan 

MeeGoksi,  jonka  natiivina  ohjelmointirajapintana  (API)  toimii  Qt.  MeeGo-

ohjelmistoprojekti noudattaa avoimen lähdekoodin kehitystapaa julkisine kehitysympäris-

töineen Linux  Foundation -säätion valvonnassa  [Nok10b].  Myöhemmin samana vuonna 

Qt:n asema vahvistui  entisestään  Nokian ohjelmistokehitystyökaluna  kun yritys  julkaisi 

päätöksensä  nostaa  Qt  ainoaksi  kehitysympäristöksi  Symbian-  ja  MeeGo-alustoille 

[Nok10c].

MeeGo-käyttöjärjestelmästä  odotettiin  Symbian-alustan  korvaajaa  Nokian  kalleimmissa 

älypuhelimissa syksyllä 2010 – MeeGoa vaivaa kuitenkin alustan keskeneräisyys, minkä 

vuoksi  koko  käyttöjärjestelmän  menestyksen  edellytyksenä  nähdään  sovelluskehittäjille 

suunnattujen  työkalujen  kehitys,  ja  näiden  mahdollistamana  loppukäyttäjien  MeeGo-

käyttökokemukset.  Esimerkiksi  N900-älypuhelimeen  on  mahdollista  asentaa  MeeGo-

käyttöjärjestelmä ja hyödyntää laitetta puhelimena,  mutta muu perustoiminnallisuus niin 

kameran, GPS-, kuin WiFi-ominaisuuksien osalta jää vielä hyödyntämättä [Vis10]. 

Tutkielman  kirjoitushetkellä  epävarmuus  Qt:n  ympärillä  kasvoi,  kun helmikuussa  2011 

Nokia aloitti kumppanuuden ohjelmistoyhtiö Microsoftin kanssa ilmoittaen samalla tule-

vien älypuhelimiensa rakentuvan Windows Phone 7 -käyttöjärjestelmän ympärille. Samalla 
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yhtiö kertoi, ettei Qt-tukea suunnitella lisättävän Microsoftin älypuhelinalustaan [Nok11c]. 

Qt:n ennalta kaavailtu asema Nokian älypuhelimien sovelluskehyksenä kutistui osaksi hal-

vempien  Symbian-puhelimien  kehitystä.  Nokian  uusi  strategia  tarkoittaa  MeeGo-

käyttöjärjestelmän  muuntumista  tutkimusprojektiksi,  mutta  yritys  julkaisee  silti  alustaa 

hyödyntävän  älypuhelimen  loppuvuonna  2011.  Yksi  Nokian  toimitusjohtajan  Stephen 

Elopin tavoitteista on lyhentää mobiililaitteiden kehitys- ja julkaisusyklejä – tästä esimerk-

kinä Android-käyttöjärjestelmään perustuvien älypuhelimien laitevalmistajien julkaisutahti 

on nopeutunut 4-5 kuukauteen [Vis10].

Maaliskuussa  2011  suomalainen  ohjelmistoyhtiö  Digia  osti  Nokian  kaupallisen  Qt-

liiketoiminnan,  mikä  tarkoittaa  uutta  yhteistyökumppania  sovelluskehystä  hyödyntäville 

3500:lle kaupalliselle asiakkaalle [Nok11d]. Qt-ohjelmistokehystä tukevia mobiililaitteita 

on Nokian mukaan markkinoilla jo kymmeniä miljoonia [Nok11e]. Symbian-laitteita yhtiö 

tavoittelee myyvänsä vielä 150 miljoonaa jo myydyn 200 miljoonan lisäksi [Nok11c].  No-

kian blogissa teknologiajohtaja Green kaavailee Symbian-alustan modernisointia Qt- ja Qt 

Quick -päivityksillä [Nok11e]. Huhtikuussa 2011 Nokia kertoi aikomuksestaan ulkoistaa 

Symbian-ohjelmistokehitystoimintonsa Accenturelle [Nok11i].

Qt:n tulevaisuuden kannalta eräs mielenkiintoinen hanke on Qt:n Android-siirrettävyyteen 

(engl.  portability)  keskittyvä  Necessitas-projekti,  joka  on  julkaissut  alfaversion  Qt-

kehitystyökalupaketista käännettynä Googlen mobiilikäyttöjärjestelmälle [Nok11f].

3.1.3 Kilpailijat

Qt-ohjelmistokehyksen kilpailijoina voidaan pitää muita C++ GUI -sovelluskehyksiä,  jois-

ta  mainittakoon  esimerkiksi  alustariippumaton  WxWidgets 

(http://www.wxwidgets.org/),  Microsoftin  MFC  (http://msdn.microsoft 

.com/en/us/library/d06h2x6e%28v=VS.100%29.aspx)  ja  Embarcaderon  VCL 

(http://docwiki.embarcadero.com/VCL/en/Main_Page).  Oraclen  Java  (http:// 
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www.oracle.com/us/technologies/java/index.html), GTK (http://www.gtk.org/), 

Adoben  Flex  (http://www.adobe.com/products/flex/)  ja  Microsoftin  Silverlight 

(http://www.silverlight.net/)  ovat  esimerkkejä  työpöytäsovelluksiin  suunnatuista 

alustariippumattomista sovelluskehyksistä. Lukijan kannattaa huomioida se, että C-kieli it-

sessään on myös alustariippumaton [Gho10, s. 4]. Mobiililaitteiden kehitysalustoista tär-

keimmät  markkinaosuudella  mitattuna  ovat  Applen  Cocoa 

(http://developer.apple.com/technologies/mac/cocoa.html)  sekä  Googlen 

Android API (http://developer.android.com/index.html), jonka suoritus Java-kielen 

tavoin tapahtuu virtuaalikoneessa. Ghodan mukaan Qt-ohjelmistokehyksen etuna voidaan-

kin pitää ohjelman natiivia suoritusta, mikä mahdollistaa ohjelman paremman suoritusky-

vyn. Tästä heikkoudesta Java ja kielen virtuaalikone (JVM) on saanut kritiikkiä [Ham09]. 

Toisaalta vahvoista C++-kytköksistä johtuen kehittäjien kykyä oppia Qt-sovelluskehys pi-

detään korkeana [Gho10, s. 4].

Vertaillessa mobiilikäyttöjärjestelmiä teknisesti havaitaan pitkään markkinoita hallinneen 

Symbian-käyttöjärjestelmän puutteet Android- ja iPhone-alustoihin nähden erityisesti hei-

kompana käyttökokemuksena ja huonompana tukena Web-integraatiolle [Ham09][Vis10]. 

Symbian-alustan käyttöliittymän työpöytä ja valikot  ovat Hammershøjin et  al.  [Ham09] 

mielestä vanhentuneita ja iPhone-järjestelmään verrattuna käyttöjärjestelmää vaivaa inno-

vatiivisuuden puute. Applen käyttöjärjestelmästä poiketen Linux-pohjainen Android ei sen 

sijaan ole sidottu tiettyyn laitteeseen ja noudattaa vapaan lähdekoodin lisenssikäytäntöjä. 

Nokian MeeGo hyödyntää kokonaan avointa kehitysympäristöä, mutta on nuori projekti, ja 

tämän vuoksi myös kehitysalustoissa jäljessä kilpailijoitaan. Qt Quick -työkalulla on tar-

koitus lyhentää ohjelmistojen kehitysaikaa,  mutta  Androidin Eclipse-pohjaiseen kehitys-

alustaan  nähden kiinniotettavaa on vielä muun muassa ohjelman testaus-  ja käyttöönotto-

prosesseissa (engl. deployment process) sekä vasta-alkajille suunnatussa dokumentoinnissa 

[Vis10].
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3.2 Qt:n rakenne

Tässä  luvussa  tutustutaan  Qt-version  4.6  kirjastoihin,  jotka  luovat  pohjan  yleiselle  Qt-

ohjelmistokehitykselle. Muista moduuleista tärkeimmät ovat Qt-työkaluihin sidottuja, ku-

ten luvussa 3.3 esiteltävä Qt Creator -kehitystyökalu. Qt-moduuleihin perehdytään luvussa 

3.2.1,  jossa  myös  alustetaan  luvun  3.2.2  käyttöliittymäläheistä  luokkaesitystä.  Luvussa 

3.2.3 tehdään selkoa käytettävissä olevista Qt Core -moduulin tietotyypeistä.

3.2.1 Moduulit ohjelmistokehitykseen

Tuetulle alustalle käännettyyn Qt-ohjelmaan kuuluu oletuksena jokaisen Qt-ohjelman vaa-

tima QtCore-moduuli sekä QtGui-moduuli graafisen käyttöliittymän luomiseksi (kuva 1). 

QtCore sisältää muun muassa QObject-, QCoreApplication- ja QFile-luokkien toteutuksen 

ja myös perustietotyyppejä kuten QString ja QByteArray. QtGui puolestaan hallinnoi pää-

asiassa  sovelluksen  ulkoasun  muodostavia  luokkia  kuten  QWidget,  QGridLayout  ja 

QMenu.  Myös  QMainWindow-,  QApplication-  ja  QFileDialog-luokat  löytyvät  QtGui-

kirjastosta  [Mol07,  s.  42-45].  SUMOn asiakaspään  Qt-sovelluksessa  käytetään  kahden 

edellä  mainitun  moduulin  lisäksi  QtNetwork-,  QtXml-  ja  QtWebKit-moduuleja.  Qt-

projektitiedostossa tämä ilmaistaan seuraavalla rivillä: 

QT += network xml webkit.
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Kuva 1. Qt-version 4.6 luokkakirjaston rakenne, kehitystyökalut ja tuetut alustat 

(http://qt.nokia.com/products/platform/files/pdf/qt-cross-platform-application-framework-

datasheet)

QtNetwork-moduuli antaa työkaluja verkkosovellusten (engl. network applications) ohjel-

moimiseen mahdollistamalla esimerkiksi asiakaspään HTTP- ja FTP-protokollien käytön. 

Sovelluksessa  hyödynnetyistä  luokista  QNetworkAccessManager,  QNetworkRequest  ja 

QNetworkReply kuuluvat tähän moduuliin [Doc11, qnetwork].  QtXml puolestaan sisältää 

SAX- ja DOM-standardien mukaiset toteutukset XML-dokumenttien hallintaan, mistä osa-

na jälkimmäisen implementointia ovat luokat QDomDocument ja QDomNode [Mol07, s. 

45].  QtWebKit  (http://webkit.org/)  hyödyntää  avoimen  lähdekoodin  WebKit-

selainmoottoria, ja on edellä mainittuja kirjastoja uudempi moduuli tullessaan julkaistuksi 

vuonna  2008 Qt-versiossa  4.4  [Mik09]. SUMO-sovelluksen  GPS-paikkatiedot  esitetään 

karttapohjalla QWebView-luokan pohjalta.
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Muita  Qt-sovelluskehyksen sisältämiä  kirjastoja  ovat  QtSql,  QtOpenGL [Mol07,  s.  45] 

sekä QtScript ja QtTest [Doc11, modules]. Kuvassa 1 Database-nimellä esiintyvä QtSql 

tarjoaa  pääsyn  SQL-tietokantoihin,  joista  Qt:n  tukemia  ovat  avoimen  lähdekoodin 

PostgreSQL,  MySQL  ja  SQLite.  OpenGL-rajapinnan  mukaista  tietokonegrafiikkaa  on 

mahdollista esittää Qt-luokassa perimällä se QtOpenGL-moduulin QGLWidget-luokasta. 

QtScript antaa puitteet ECMAScript 3 -standardia noudattavalle JavaScript-kielen käytölle. 

Testausmoduuli QtTest on puolestaan tarkoitettu Qt-pohjaisten sovellusten ja kirjastojen 

yksikkötestaukseen.

Kuvassa 1 olevat Benchmarking ja  Font Engine -moduulit ovat  siirryttäessä versiosta 4.6 

versioon 4.7  jääneet  pois moduuleita  esittävien kaavioiden päätasolta. Näiden tilalle  on 

noussut Declarative-moduuli, Qt Quick -työkalun komponentti käyttöliittymän määrittele-

miseksi. Myös QtMultimedia-moduulin kohdalla on version 4.7 myötä tehty uudelleenjär-

jestelyjä [Nok10d]: kirjaston multimediaominaisuudet on sisällytetty erilliseen Qt Mobility 

-ohjelmointirajapintaan, jonka käyttöönottoon ja hyödyntämismahdollisuuksiin tutustutaan 

luvussa 3.5.1.

3.2.2 Qt-käyttöliittymän luokkahierarkiaa

Tässä  luvussa  esitellään  tämän  tutkielman  kannalta  olennaisia  käyttöliittymäluokkia 

QtGui-moduulista.  QObject-luokka  muodostaa  ytimen  olioperustaiselle  Qt-

ohjelmistokehitykselle: sovelluskehyksen C++-kielen oliomallia rikastuttavia ominaisuuk-

sia ovat esimerkiksi Q_PROPERTY-makron hyödyntäminen kirjoitus- ja saantimetodeissa 

ja tapahtumiin (engl. events) perustuva viestinvälitys [Doc11, object]. Luokat, jotka vaati-

vat automaattista muistinhallintaa tai signaalit ja slotit -viestintämekanismin käyttöä (ks. 

luku 3.4), periytyvät QObject-luokasta [Mol07, s. 40]. Kaaviosta 3 selviää, että kaikki luo-

kat eivät kuitenkaan periydy QObject-luokasta. Qt:n luokille yhteistä on se, että ne ovat ra-
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kennettu alustariippumattomiksi – toisin sanoen samat luokat toteutuksineen aikaansaavat 

halutun toiminnan kaikilla tuetuilla alustoilla (kuva 2) [Mol07, s. 41-42].

Kuva 2. Qt-luokkahierarkiaa [Mol07]

QWidget on kantaluokka kaikille käyttöliittymäkomponenteille – näitä yhdistävät suora-

kulmionmuotoisuus sekä se, että ne ottavat vastaan syötteitä ja piirtävät uuden esitysmuo-

tonsa näiden käskyjen perusteella. Käyttöliittymäkomponenteista mainittakoon esimerkiksi 

nimikkeiden esittämiseen tarkoitettu QLabel, painonappi QPushButton, tekstin muokkaa-

misen  mahdollistava  QTextEdit  ja  välilehtikomponentti  QTabWidget.  Osa  QWidget-

komponenteista on ikkunoita, kuten QMainWindow ja QDialog, joilla ei ole ympäröivää 

(engl. parent) elementtiä.  Pääsovellusikkuna QMainWindow voi puolestaan sisältää valik-

korivin instantioituna QMenuBar-luokasta tai tilarivin QStatusBar-luokan mukaisena olio-

na.  QDialog  tarjoaa  mahdollisuuden  lyhyeen  vuoropuheluun  käyttäjän  kanssa  [Doc11, 

qwidget].
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Tärkeä osa Qt:n käyttöliittymäkontrollien ulkoasua ovat niiden asettelu,  layout  [Doc11, 

layout].  Layoutit  ovat säiliöitä,  jotka määrittelevät,  miten siihen kuuluvat lapsielementit 

asettuvat yleisesti,  tai kun ohjelman koko, tyyli tai fontit muuttuvat käyttöjärjestelmästä 

käsin. Tämä takaa myös käyttöliittymän alustariippumattomuuden tältä osin sovellusta siir-

rettäessä toiselle alustalle ja kielelle [Mik09]. Kantaluokasta QLayout periytyvät seuraavat 

asettelut [Mol07, s. 143-150]:

• horisontaalisesti komponentteja sijoitteleva QHBoxLayout,

• vertikaalisesti elementtejä asetteleva QVBoxLayout,

• 2-ulotteiseen taulukkoon elementit järjestävä QGridLayout,

• sekä lomakekentät kahteen sarakkeeseen jakava QFormLayout.

Qt  tukee ohjelman kansainvälistämistä (engl. internationalization,  myös i18n),  mikä tar-

koittaa paikkaan sidottujen komponenttien, kuten kalenterin, mukautumista uusiin alueelli-

siin asetuksiin [Mik09]. Unicode-merkistöstandardia noudattamalla taataan lähes aina sekä 

ohjelmaan kirjoitetun että siinä näytettävän tekstin oikea esitystapa. Käyttöliittymän merk-

kijonojen kääntäminen (engl.  translate)  tapahtuu Qt:ssa QCoreApplication-luokan  tr()-

funktion avulla: tämän ja Qt Linguist -työkalun avulla kaikki lähdekoodiin kirjoitetut teks-

tit voidaan esittää halutulla kielellä [Bla06, s. 120][Doc11, internationalization].

3.2.3 Qt Core -moduulin perustietotyypit

Monet Qt Core -moduulin luokista ovat arvoperusteisia (engl. value-based) tyyppejä, joita 

on resurssien käytön suhteen Qt:ssa optimoitu olioiden sisältämän datan implisiittisellä ja-

kamisella (engl.  implicit sharing,  myös copy-on-write): luokan instanssin kopiointi ei ai-

heuta tämän arvon kopiointia, vaan oliot viittaavat operaation jälkeen niiden yhteiseen ar-

voon (muistipaikkaan). Myös tietosisällön muuttuminen, eli toisen olion viitteen irrottami-
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nen yhteisestä muistialueesta, tapahtuu sisäänrakennetun mekanismin avulla [Mol07, s. 40-

41].  Qt  Core  -moduulista  edellä  esiteltyä  optimointimenetelmää  hyödyntävät  QString, 

QChar, QByteArray, QVariant, QFileInfo ja QUrl -luokat [Doc11, implicit-sharing].

QString-luokka on eräs  tärkeimmistä  Qt  Core -moduulin  luokista  tarjoamalla  ohjelman 

suoritusaikaisen tallennuspaikan muuttujille, jotka ovat tietotyypiltään merkkijonoja Uni-

code-formaatissa. Yksinkertaisimmillaan QString-tyyppinen muuttuja alustetaan antamalla 

sille  luokan  rakentajassa  (engl.  constructor)  const  char  * -tyyppinen 

merkkijonoliteraali ”Hello”:

QString str = ”Hello”;

Tämä esimerkki synnyttää QString-merkkijonon str, jonka  length()-funktio antaa jonon 

pituudeksi 5 (merkkiä). QString-luokalle sisäisenä tietotyyppinä toimii 16-bittinen QChar 

vastaten yhtä Unicode 4.0 -merkkiä. 8-bittiseen QByteArray-tyyppiin voidaan puolestaan 

tallentaa  binääridataa  erityisesti  muistinkäytön  suhteen  kriittistä  järjestelmää  luotaessa 

[Doc11, qstring].

QVariant on (yhdiste)tietotyyppi, johon voi tallentaa suurimman osan sovelluskehyksen ar-

voperusteisista luokista [Doc11, qvariant]:

QVariant v("hello");       // v alustettu QbyteArray-tyyppiin
v = QVariant(tr("hello")); // QString-luokan sijoitus
int y = v.toInt();         // y = 0 (muunnos mahdoton)
QString s = v.toString();  // s = tr("hello")

QFileInfo esittää alustariippumattomalla tavalla tietoja tiedostojen nimistä, koosta, sijain-

nista tiedostojärjestelmässä, tiedot viimeisimmästä muokkauksesta ja siitä, onko kyseessä 

hakemisto. Lisäksi muun muassa tiedoston olemassaoloa voidaan tiedustella  exists()-

funktiolla. [Doc11, qfileinfo]. Sen sijaan QUrl-luokkaa käytetään tämänkin tutkielman so-

vellusprototyypissä  WWW-osoitteiden  käsittelyyn.  Internetin  määrittelyasiakirjan  RFC 
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3986  -mukainen  URL-enkoodaus  luonnistuu  luokan  toEncoded()-metodilla  [Doc11, 

qurl].

Muita Qt Coren perustietotyyppejä, jotka eivät hyödynnä implisiittistä jakamista, ovat esi-

merkiksi: QCoreApplication,  QTimer,  QIODevice ja  QFile. QCoreApplication pitää yllä 

Qt-konsolisovelluksissa tapahtumasilmukkaa (engl. event loop), jossa käyttöjärjestelmästä 

tulevat tapahtumat tulevat käsitellyksi ja ohjatuksi eteenpäin. QTimer-luokan ajastinkom-

ponentti  on  yksi  tapahtumasilmukkaa  hyödyntävistä  toteutuksista  [Doc11, 

qcoreapplication]. QApplication puolestaan on QCoreApplication-luokasta periytyvä vasti-

ne graafisia elementtejä sisältävien ohjelmien hallintaan,  mistä yksinkertainen esimerkki 

on kuvan 4 Hello World -ohjelma. Alustusrutiinien laajuudesta johtuen QtGui-ohjelmassa 

QApplication-luokan initialisoinnin on tultava suoritetuksi ennen varsinaisten käyttöliitty-

mäolioiden  luomista.  Halutun  käyttöliittymän  luomisen  jälkeen  samassa  pääohjelman 

main()-funktiossa  lopulta  exec()-funktiokutsulla  käynnistetään  tapahtumasilmukka 

[Doc11, qapplication].

Mitä tahansa sovellusta rakennettaessa tarvitaan lähes väistämättä työvälineitä verkkolii-

kenteeseen ja tiedostoihin pääsyyn. Qt:ssa QIODevice toimii kantaluokkana syöttö- ja tu-

lostuspalveluihin laitteissa, joihin myös verkkoyhteys rinnastetaan.  SUMO-sovelluksessa 

hyödynnetään abstraktista  QIODevice-tietotyypistä periytyviä  QFile-  ja QBuffer-luokkia 

[Mol07, s. 317-318]. Näistä jälkimmäiseen,  ja QNetwork-moduuliin tutustaan luvussa 5 

SUMO-lähdekoodiesimerkkien  yhteydessä.  Paikallisen  tiedostojärjestelmän  luku-  ja 

kirjoitusoperaatiohin  tarkoitettua  QFile-tiedoston  peruskäyttöä  havainnollistetaan  sen si-

jaan tässä yhteydessä muutamalla ohjelmarivillä:

/*1*/ QByteArray fileData("Dataa");
/*2*/ QFile file("/usr/local/share/test/text.txt");
/*3*/ file.open(QIODevice::WriteOnly);
/*4*/ file.write(fileData);
/*5*/ file.close();
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Tässä esimerkissä kirjoitetaan QByteArray-tyyppistä dataa tiedostoon, rivin 2 esittelemän 

absoluuttisen  tiedostoviittauksen  osoittamaan  paikkaan.  Jokainen  QIODevice-aliluokan 

esiintymä on avattava ennen sen käyttöä: rivin 3 mukaisesti tämä tapahtuu open()-meto-

dilla  parametrisoituna tässä tapauksessa pyrkimyksellä  kirjoittaa  tiedostoon.  Varsinaisen 

kirjoitusoperaation jälkeen on vielä suljettava käytetty QFile-tiedosto, vaikka  esimerkissä 

se ei olekaan välttämätöntä pinomuistiin suunnatun  olioiden alustuksen vuoksi – QFile-

luokan hajottaja  viimeistelee joka tapauksessa olion (paikallisen muuttujan)  tuhoamisen 

ohjelmalohkon päätyttyä [Mol07, s. 319-322][Bla06, s. 624]. Muistinhallinnasta, ja muista 

Qt-sovelluskehyksen tärkeimmistä C++-piirteistä tehdään selkoa seuraavassa luvussa.

3.3 Qt-kehitysympäristön työkalut

Luvussa tarkastellaan Qt SDK -asennuspaketin sisältämää Qt-kehitysympäristöä, erityisesti 

Qt Creator -kehitystyökalua ja Qt Designer -käyttöliittymäeditoria. Luvussa 3.3.1 esiteltävä 

Qt Creator tukee kaikkia ohjelmistonkehityksen vaiheita aina projektin luomisesta ohjel-

man käyttöönottoon halutuilla alustoilla. Näkökulmaksi Qt Designeriin on otettu käyttöliit-

tymäeditorin hyödyntäminen Qt-ohjelmoijan apuvälineenä, mikä on tarkastelun kohteena 

luvussa 3.3.2. Vaihtoehtoisia kehitysympäristöjä, sekä Qt Assistant ja Qt Linguist -työkalu-

ja tarkastellaan luvussa 3.3.3.

3.3.1 Qt Creator

Qt-version 4.5 myötä vuonna 2009 julkistettua Qt Creatoria voidaan pitää verrattain uutena 

kehitystyökaluna. Tämän vuoksi lähteissä luotetaan Qt Creatorin manuaaliin [qtcreator11], 

joka löytyy osoitteesta  http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1/. Qt Creator on in-

tegroitu kehitysympäristö (IDE), joten tekstieditorista poiketen sillä on mahdollista lisäksi 

kääntää ja ajaa ohjelmia – tässä tapauksessa C++-, Qt- ja QML-sovelluksia. Kehittäjän tu-

kena luokkakirjastojen käytössä ovat muun muassa koodintäydennysominaisuudet ja sisäl-
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töriippuvaiset  (engl.  context-sensitive)  aputoiminnot.  Qt  Creator  -kehitysympäristössä 

Mac- ja Linux-alustoilla voidaan luoda useita käännöshakemistoja (engl. build directory) 

samasta lähdekoodihakemistosta siten, että erilaiset laite- ja ohjelmistokonfiguraatiot eivät 

ole  kytköksissä lähdekoodiin.  Tähän Shadow build -tekniikkaan liittyen työkaluketjuksi 

(engl.  tool chain) määritellään tuetun  alustan kääntäjän, debuggerin ja muiden apuohjel-

mien kokonaisuus [qtcreator11]. 

Tämän  tutkielman  empiirisen  osuuden  kannalta  olennaiset,  Qt  Creatorin  Desktop-  ja 

Maemo-työkaluketjut,  hyödyntävät GCC-kääntäjän erilaisia versioita.  Qt Creator sisältää 

projektin kääntämiseksi (engl. build) Cmake- ja qmake-kääntäjät, joista jälkimmäisen teh-

täviin kuuluu Qt-mobiilisovellusten kääntäminen. Käyttöjärjestelmäkohtaisten työpöytäso-

velluksien lisäksi Qt Creator tukee kehitystä Qt Simulator-, Maemo 5-, ja Symbian- alus-

toille  [qtcreator11]. SUMO-sovelluksen käännösvaiheessa seuraava qmake-esikäännös on 

kohdennettu N900-laitteelle:

qmake restclient.pro -r -spec linux-g++-maemo5

Komennon parametreissa käsiteltävän projektitiedoston .pro jälkeen tehdään rekursiivinen 

läpikäynti  spec-vivun määrittelemillä  alusta-  ja  kääntäjäkohtaisilla  linux-g++-arvoilla, 

tarvittavien  make-tiedostojen luomiseksi maemo5-alustalle [Doc11, qmake-manual][Bla06, 

s.  580-582].  Varsinainen  lähdekooditiedostojen  kääntäminen  (engl.  compile)  tapahtuu 

make-komennolla:

make -w in /home/mimahuum/Desktop/restclient-build-maemo

Nyt  hakemistosta  löytyy  SUMO-sovelluksen  Maemo-laitteessa  ajettava  binaaritiedosto, 

joka  voidaan  suorittaa  itsenäisesti  N900-älypuhelimessa  kirjoittamalla 

komentorivikehotteeseen:
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/usr/local/bin/restclient

Edellytyksenä oikealla laitteella testaamiseen on toimiva USB- tai WLAN-yhteys kehitys-

tietokoneen ja mobiililaitteen välillä. Esimerkiksi N900-älypuhelimeen pitää olla asennet-

tuna Mad Developer -apuohjelma tutkimaan yhteyksiä isäntäkoneelta. Qt Creator -kehitys-

ympäristössä puolestaan on välttämätöntä määritellä  Maemo-laitekonfiguraatio,  josta  yh-

teys avataan mobiililaitteen yhteysasetuksilla. Myös seuraavassa luvussa 3.5.1 esiteltävien 

Qt Mobility -kirjastojen tulee olla asennettuna älypuhelimeen [qtcreator11].

Olennainen osa Qt Creatorin käyttöä on projektien hallinta ja niiden jakaminen erilaisten 

kehitysalustojen välillä hyödyntäen versionhallintatyökaluja. Projektiin sisällytetään  tiedot 

sen käännös- ja ajonaikaisista asetuksista, jotka Shadow Build -menetelmän ansiosta voi-

daan erottaa projektissa tarvittavista resurssitiedostoista. Projektin luomisessa tärkeimmät 

määritykset koskevat projektin sijaintia verkossa tai paikallisella levyasemalla, sekä alusta-

kohtaisten Qt-kirjastojen ja työkaluketjujen valintaa [qtcreator11]. Tässä vaiheessa ennen 

ohjelmakoodin tuottamista, on hyvä tehdä määritykset myös käytettävään versionhallinta-

ohjelmistoon. Qt Creator tukee Subversion (http://subversion.apache.org/), Perforce 

(http://www.perforce.com/),  CVS  (http://www.nongnu.org/cvs/),  Mercurial 

(http://mercurial.selenic.com/) ja Git (http://git-scm.com/) -versionhallintaoh-

jelmistoja [qtcreator11]. Näistä kaikista löytyvä perustoiminto on Qt Creatorissa esimer-

kiksi projektin nykyisten lähdekooditiedostojen vertailu tietovarastossa (engl. repository) 

jo oleviin [qtcreator11].

Osa  Qt  Creatorin  käyttöliittymästä  on  nähtävissä  kuvasta  3,  jossa  SUMO-sovellusta 

debugataan  N900-älypuhelimella.  Vasemmalla  sivupalkissa  sijaitsevat  näkymän  valitse-

mispainikkeet mukaan lukien aktiivinen Debug-tila sekä työkalupainikkeet projektin kään-

tämiselle sekä Qt-ohjelman ajamiselle  [qtcreator11]. SUMO-projektihakemiston rakenne 

on myös tarkasteltavissa kuvasta. Ohjelman keskeytyspisteitä (engl. break point) on asetet-

tu kaksi kappaletta LoginManager.cpp-tiedoston slotRequestLogin()-funktioon. Ohjelman 
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kutsupino puolestaan mahdollistaa muun muassa paikallisten muuttujien arvojen tutkimi-

sen [qtcreator11]. Kuvan alalaidassa Qt Creator -kehitystyökalun tehtäväpaneelissa aktiivi-

sen ohjelman lokin havaitaan tulostuvan konsoliin.

Kuva 3. SUMO-sovelluksen debuggausta Qt Creator -työkalulla

Apuvälineitä  sovelluksen  testaamiseen  ovat  debuggerin  lisäksi  Qt  Simulator 

(http://doc.qt.nokia.com/qtsimulator-1.1/index.html)  ja  Maemo  Emulator 

[qtcreator11]. Jälkimmäinen emuloi N900-laitetta, mikä antaa mahdollisuuksia käyttäjän ja 
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laitteen vuorovaikutuksen testaamiseen – Qt Simulator sen sijaan tuo uusia tilaisuuksia so-

velluksen  käyttöliittymän,  ja  erityisesti  Qt  Mobility  -toiminnallisuuksien  testaamiseen. 

SUMO-sovellusta rakennettaessa  Qt Simulator -työkalun havaittiin kuitenkin olevan yh-

teensopimaton käytetyn Qt-version 4.7.0 Qt Mobility -kirjaston aikaansaaman sanelintoi-

minnallisuuden kanssa.1 On huomattava,  että  vasta  Qt  Creatoriin  yhdistetyllä  fyysisellä 

mobiililaitteella on mahdollista todentaa esimerkiksi sovelluksen käytettävyysvaatimuksia 

erityisesti kosketusnäytöllisten puhelimien osalta.

3.3.2 Qt Designer – apuväline koodigenerointiin

Qt  Designer  on  erillinen  graafinen  käyttöliittymäeditori,  jolla  Qt-

käyttöliittymäkomponentteja  voidaan  raahata  QDialog-,  QWidget-  tai  QMainWindow-

suunnittelupohjaan (engl. template) perustuvalle lomakkeelle (engl. form). Tärkeä osa edi-

toria on esikatselutoiminto, jolla voidaan esimerkiksi tutkia miten QLayout-asetteluihin si-

dottu käyttöliittymä toimii sovelluksen koon muuttuessa. Myös signaalit ja slotit voidaan 

määritellä ja testata Qt Designerin avulla [Mol07, s. 48]. Käyttöliittymämääritykset  tallen-

netaan XML-pohjaisiksi .ui-tiedostoiksi, joista uic-kääntäjä generoi ui_-alkuiset esittely-

tiedostot [Mol07, s. 92]. Tästä seuraavassa esimerkkinä Qt Designer -työkalulla määritel-

lyn SUMO Thread -keskusteluketjun yksinkertaistettu ui_ThreadWidget.h-tiedosto:

class Ui_ThreadWidget 
{
public:
    QGridLayout *gridLayout;
    QListView *listView;

    void setupUi(QWidget *ThreadWidget)

    {
        gridLayout = new QGridLayout(ThreadWidget);
        listView = new QListView(ThreadWidget);

1 Ongelman tarkempi kuvaus on löydettävissä osoitteesta: 
http://www.qtcentre.org/threads/32558-Audio-OutPut
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        //...
    }
    void retranslateUi(QWidget *ThreadWidget)
     {
        //...
    }
};

namespace Ui {
    class ThreadWidget: public Ui_ThreadWidget {};
}

uic-työkalu on  luonut esittelytiedostoon vain kaksi funktiota: setupUi() määrittelee so-

velluksen  käyttöliittymän  luokan  jäsenmuttujien  avulla  [Mol07,  s.  92]  –  sen  sijaan 

retranslateUi()-funktioa kutsutaan, mikäli käyttöliittymän kieli halutaan vaihtaa ohjel-

man ajonaikana [Bla06, s. 424]. Esimerkin määrittelemän käyttöliittymän integroimiseksi 

toiminnalliseen lähdekoodiin on olemassa useita eri tapoja, joista Molkentin [Mol07, s. 92-

97] suosittelee hyödynnettäväksi moninperintävaihtoehtoa:

class Thread : public QWidget, private Ui::ThreadWidget { //...

Näin määritelty Thread-luokka tiukentaa alunperin Qt Designerissa määritellyt jäsenmuut-

tujien näkyvyydet yksityisiksi. Etuna  private Ui::ThreadWidget thread -attribuutti-

määritelmään on puolestaan se, että jäsenmuuttujiin ei tarvitse viitata kantaluokan kautta.

Qt Designerin käyttö tuo mahdollisuuden sovelluksen ulkoasun ja toimintalogiikan erotta-

miseen  ja  täten  erillisen  suunnittelijan  ammattitaidon  hyödyntämiseen [Bla06,  s.  46]. 

SUMO-sovelluksessa ei Qt Designer -käyttöliittymäeditoria alun kokeilujen jälkeen  kui-

tenkaan hyödynnetty.  Omakohtaisena kokemuksena oudon ohjelmointirajapinnan kanssa 

työskentely  tuntui  etenevän  nopeammin  ilman  kahden  erillisen  työkalun  yhteiskäyttöä: 

konkreettisena esimerkkinä objektien nimeäminen Qt Designerissa ja oikean käyttöliitty-

mäolion  löytäminen  Qt  Creatorissa  aiheutti  tutkielman  tekijän  työmuistille  haasteita. 
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Myöskään muutoksiin reagointi ei käytännössä sujunut sujuvammin käyttöliittymäeditorin 

avulla  [Bla06,  s.  28]. Kuitenkin  Blanchetten  [Bla06,  s.  40]  mielestä  Qt-

käyttöliittymäkehitys on suunniteltu ohjelmoijan kannalta intuitiiviseksi,  eikä puhtaaseen 

lähdekoodiin tukeutuminen ole tavatonta.

Qt version 4.7 myötä erityisesti mobiililaitteiden käyttöliittymäeditorina toimii Qt Creator 

-työkaluun integroitu Qt Quick Designer [Doc11, qtcreator-2.1].

3.3.3 Muita työkaluja

Qt-kehitystyökalut  integroituvat  avoimen  lähdekoodin  Eclipse-ohjelmointiympäristöön 

(http://qt.nokia.com/developer/eclipse-integration), ja myös vanhempaa doku-

mentaatiota  liitännästä  Microsoftin  Visual  Studio  -ympäristöön 

(http://doc.qt.nokia.com/vs-add-in-1.0/index.html) on olemassa. 

Qt Creator  sisältää  integroidun aputoiminnon,  joka siirtyy näyttämään tietyn  luokan tai 

funktion  Qt-dokumentaatiota  F1-näppäintä  painamalla  [qtcreator11].  Qt  Assistant 

(http://doc.qt.nokia.com/4.7/assistant-manual.html) sen sijaan on erillinen apu-

ohjelma erityisesti verkossa olevan dokumentaatioon esittämiseen. WWW-selaimen lailla 

toimiva Qt Assistant -työkalu hyödyntää koko Qt-dokumentaation kattavaa indeksoitua ha-

kua,  minkä  ansiosta  avainsanahaulla  on  mahdollista  nopeasti  löytää  muun  muassa  Qt-

esimerkkikoodia [Mol07, s. 48]. Toinen tärkeä Qt Assistant -sovelluksen käyttömahdolli-

suus on sen räätälöiminen ja liittäminen oman sovelluksen avustustoimintoihin [Doc11, 

assistant-manual].

Qt-sovelluksen käyttöliittymän kääntäminen – lähdekoodissa tr()-funktiolla ympäröityjen 

merkkijonojen muuntaminen halutuille kielille – on 3-vaiheinen prosessi. Ensimmäisessä 

vaiheessa sovelluskehittäjä tuottaa lupdate-apuohjelmalla käännöstiedostot lähdekoodista. 

Tämän jälkeen käännöstiedostot otetaan käyttöön graafisessa Qt Linguist -sovelluksessa, 
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jonka avulla ulkopuolinen, ohjelmakoodia tuntematon asiantuntija, voi kirjoittaa varsinai-

set  käännökset.  Viimeisessä  vaiheessa  sovelluskehittäjä  generoi  lrelease-

komentorivityökalulla tarvittavat binaariset  tiedostot,  jotka oheisen esimerkin mukaisesti 

voidaan  ottaa  käyttöön  Qt-pääohjelmassa  QTranslator-luokan avulla  [Doc11,  linguist-

manual][Bla06, s. 425]:

    int main(int argc, char *argv[])
    {
        QApplication app(argc, argv);
   
        QTranslator translator;
        translator.load("sumo_fi");
        app.installTranslator(&translator);
    }

3.4 Qt-ohjelmistokehyksen piirteitä

”Write once, compile everywhere” on Qt:n iskulause – erona Java-ohjelmointikielen vasti-

neelle on vain kääntää (engl. compile) sanan olemassaolo ohjelman ajamisen (engl. run) si-

jaan [Ham09]. Osoituksena alustariippumattomuudesta, Qt:lla toteutettuja sovelluksia ovat 

muun muassa Opera-nettiselain, Google  Earth -karttaohjelma, Skype-pikaviestinohjelma, 

Adobe Photoshop Elements -kuvankäsittelyohjelma ja VLC-mediasoitin [Wil09, s. 177]. 

Huomattavaa on että sama Qt-ohjelma voidaan ajaa työpöytäsovelluksena tai mobiilisovel-

luksena [Doc11,  developing-with-qt].   Alustakohtaisia  ominaisuuksia,  tämän tutkielman 

kannalta erityisesti Maemo-käyttöjärjestelmälle räätälöityjä, tarvitaan kuitenkin esimerkik-

si tiedostojärjestelmän hallitsemisessa eri laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuureilla.

Luvussa 3.4.1 pohditaan Qt-sovelluskehyksen etuja suhteessa Symbian C++ -kehitykseen, 

ja toisaalta esitellään uusimman Qt-version 4.7 tuomia ominaisuuksia. Luvussa 3.4.2 C++-

kielen selvitetään olevan vahvasti mukana Qt-ohjelman, kuten SUMO-mobiilisovelluksen, 

rakentamisessa. Qt:n erityisestä signaalit ja slotit -viestintämekanismista kerrotaan luvussa 

3.4.3.
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3.4.1 Symbian C++ -kehityksen helpottaminen

Nokian hyödyntämiä kehitystyökaluja  verratessa Qt:n etuna Symbian C++ -kehitykseen 

nähden pidetään sovelluskehyksen mataloitunutta oppimiskynnystä ja ohjelmarakenteiden 

tiiviimpää kokoa (kuva 4). Mikkonen et. al pitävät Qt:n hyvinä puolina myös kunnollista 

dokumentointia  ja  yleistä  kypsyyttä  sovelluskehitykseen.  Lisäksi  ohjelmointirajapinnan, 

käyttöliittymäkomponenttien ja työkalujen monipuolisuus tekevät sovelluskehyksestä var-

teenotettavan ohjelmointiympäristön [Mik09]. Qt:n siirtyminen Symbian-alustan mobiili-

laitteisiin ei kuitenkaan ole edennyt toivotun aikataulun mukaisesti: pyrkiessä yhtäläiseen 

käyttökokemukseen kuin mitä Blandfordin esittämä iPhone 4-alustan esimerkkiapplikaatio 

tarjoaa, sovelluksen rakentamisessa Symbian-käyttöjärjestelmälle joudutaan turvautumaan 

jatkuvaan käyttöliittymäkomponenttien kustomointiin. Parannuksia erityisesti käyttöliitty-

mäelementtien rikastamiseksi on luvassa sovelluskehysversion 4.7 Qt Quick -kehitysympä-

ristöstä ja tämän sisältämästä QML-kuvauskielestä [Bla10].

Kuva 4. Hello World -ohjelma Symbian C++-, Qt- ja Qt Quick -toteutuksena 

(http://www.slideshare.net/andreasjakl/software-development-with-qt-

4410650)
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Qt Quick eroaa selvästi aikaisemmasta Qt-esitystavasta sovelluksen käyttöliittymän raken-

tamisessa:  Qt  Quick  tekee  Windows-käyttöjärjestelmissä  hyödynnetyn  Windows 

Presention Foundation -rajapinnan [Gho10, s. 29] kaltaisen jaottelun ohjelman käyttöliitty-

män  ja  toimintalogiikan  välillä  säilyttäen  silti  alustariippumattomuuden  [Dal11].  Tämä 

konkretisoituu yksinkertaisempana sovelluskehitysprosessina suunnittelijoiden ja kehittä-

jien välillä [Bla10][Dal11]. QML-käyttöliittymäelementit Javascript-kielellä ohjattuna pyr-

kivät helpottamaan tyylikkäämmän grafiikan tuomista mobiililaitteiden näytöille erityisesti 

tehosteiden  (engl.  effects),  kuten  animoitujen  siirtymien  osalta. Nykyisenä  esteenä  Qt 

Quick  -kehitysympäristön  pyrkimykselle  kehittää  sormiystävällisten  mobiilikäyttöliitty-

mien luontia nähdään yhteensopimattomuus (kuvassa 4 keskellä)  näkyvään perinteisem-

pään Qt-sovelluskehitykseen [Rya10].

Tämän tutkielman SUMO-prototyyppisovelluksen ulkoasun luomisessa ei ehditty hyödyn-

tämään  Qt  Quick  -ympäristöä,  vaan  sovelluksen  ulkoasu  kasattiin  Qt-

käyttöliittymäkomponenteista (engl.  widgets). Yleisesti  ottaen ratkaisulla on mahdollista 

integroida  työpöytäsovelluksen  käyttöliittymä  paremmin  käyttöjärjestelmän  mukaiseksi 

[Ryan10].  Native look and feel onkin eräs Qt-ohjelmistokehystä vahvimmin puoltavista ar-

gumenteista [Doc11, widgets-and-layouts][Bla06, s. 8-9][Mik09].

Qt-ohjelmistokehyksestä  on  tehty  käännökset,  eli  on  olemassa  sidonta  (engl.  language 

binding) Ada-, Pascal-, Perl-, PHP-, Ruby-, Python- ja Java-kieliin, minkä ansiosta C++ 

-luokkakirjastoa voidaan uudelleenkäyttää myös muilla ohjelmointikielillä [Nok11g].

3.4.2 C++:n erityispiirteet Qt-kehityksessä

Sisäänrakennettujen ominaisuuksien lisäksi Qt:ssa on eksplisiittisesti ilmeneviä C++-piir-

teitä, joihin väistämättä törmätään Qt-sovelluskehystä hyödynnettäessä. Tämän luvun pää-
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lähteenä käytetään Blanchetten et al. listausta [Bla06, s. 613-641] C++-kielen eroavaisuuk-

sista Java- ja C#-ohjelmointikieliin nähden.

Luvussa 3.2.3 esitettyjen Qt-perustietotyyppien lisäksi kannattaa huomioida yleisimmistä 

C++-primitiivityypeistä  ainakin  int, bool, double ja char.  QChar-tyypin  lisäksi 

Qt:ssa on olemassa vastineet myös etumerkillisille (engl. signed) ja etumerkittömille koko-

naisluvuille, kuten qint32 tai quint64, sekä myös double-liukuluvuille (qreal). Ratkaisu 

takaa alustariippumattomasti saman muistivaatimuksen Qt-toteutuksille [Doc11, qtglobal]. 

typedef-avainsanalla varustetuilla globaaleilla tyyppimäärittelyillä on esitetty olevan li-

säksi etuja mukavuus- ja yhteensopivuusnäkökulmista: esimerkiksi lyhentyneet kirjoitus-

muodot (uint – unsigned int) ja luokkien uudistuneet nimet eri Qt-pääversioiden välillä 

[Bla06, s. 631].

C++:ssa ei tehdä eroa primitiivityyppien ja viitetyyppien välillä samalla lailla kuin Java- ja 

C#-kielissä, joissa new-avainsanan käyttö tarkoittaa olennaisesti kuulumista jälkimmäiseen 

ryhmään. Kuitenkin Qt-sovelluskehyksen luokkia on suunniteltu käytettävän arvoperustei-

sesti (ks. luku 3.2.3) ja osaa viitetyyppeinä (QObject ja tämän aliluokat), vaikka C++ sallisi 

esimerkiksi kaikkien luokkien hyödyntämisen viitetyyppeinä [Bla06, s. 634]. Qt:n viitetyy-

pit  instantioidaan  vieläpä  yleensä  new-operaattorilla.  Käytännön  tasolla  Qt-

sovelluskehyksen  viitetyypeillä  on  määritelty  funktiot  virtual-avainsanalla,  ja  lisäksi 

niistä  puuttuvat  arvoperusteisten  luokkien  kopiontikonstruktori  (engl.  copy constructor) 

sekä  myös  olemassa  olevan  luokan  sijoitusmahdollisuus  (engl.  assignment operator) 

[Bla06, s. 635].

Qt-sovellus  rakentuu  C++-ohjelman  tavoin  käännösyksiköistä  (engl.  compilation  unit), 

joista yleisimpiä ovat .cpp-tiedostopäätteiset lähdekooditiedostot. Jokaisesta käännösyksi-

köstä kääntäjä luo binäärimuotoisen objektitiedoston, joka linkitetään yhteen muiden ob-

jektitiedostojen  kanssa  suoritettavaksi  ohjelmaksi.  Java-kielestä  poiketen  C++-ohjelman 
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luokkamäärityksiä voi olla useampia samassa lähdekooditiedostossa  [Bla06, s. 616-617]. 

Tästä  on  esimerkkinä  SUMO-sovelluksen  Thread.cpp-luokka,  joka  sisältää  lyhyehkön 

Delegate-tyypin sizeHint()-metodin uudelleenmäärityksen. QItemDelegate-luokat ovat Qt-

sovelluskehyksessä  vastuussa  tiedon  esittämisestä  QAbstractItemView-luokasta  periyty-

neissä näkymissä (engl. views) [Doc11, qitemdelegate]. Oheisen esimerkin  mukana luo-

daan myös lyhyt silmäys SUMO-sovelluksen tarkemmin luvussa 5 esiteltävään käyttöliit-

tymään.

/**
  * Handles height of a row to a ListItem.
  */
class Delegate : public QItemDelegate
{
   public:
       QSize sizeHint(const QStyleOptionViewItem & option, const     
       QModelIndex & index) const {
       return QItemDelegate::sizeHint(option, index);
      }
};

Yllä olevassa Qt-toteutuksessa paremmin Java-kieleen tutustunut lukija havaitsee saman-

kaltaisuuksia ja muutamia eroja luokan määrittelyssä ja perinnässä. Kommentointi, luokan 

määrittelyssä  mukana  olevat  class,  public ja  return -avainsanat,  sekä  aaltosulkujen 

käyttö lienevät luokan osista tutumpia kuin ohjelman tarkka syntaksi. Luokan sisällä on 

public-määreellä esitelty sizeHint()-funktiototeutus – Javan tapaan käytettävissä olevia nä-

kyvyyslohkoja ovat lisäksi rajoittavammat protected ja private (oletus). Attribuuttilistausta 

ei  tässä  esimerkissä  esitetä.  Huomattavaa  on  vielä  se,  että  puolipiste  on  pakollinen 

Delegate-luokan määrityksen päättämiseksi [Bla06, s. 620].

Delegate-luokka  on  peritty  julkisesti,  minkä  vuoksi  kaikki  QItemDelegate-kantaluokan 

public-operaattorilla  varustetut  jäsenet säilyttävät julkisen näkyvyysmääreensä Delegate-

aliluokassa. Sama kutsumuoto (engl. signature) kuin kantaluokassa tarkoittaa sizeHint()-
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funktion ylikirjoitusta ilman C#-kielen override-, tai Javan super- tai  base -avainsanoja. 

Esimerkissä funktion QSize-tyyppinen palautusarvo haetaankin kantaluokasta ::-operaat-

torilla  [Bla06, s. 622].  QListView-luokalle asetetaan uudelleenmääritelty Delegate-tyyppi 

oletuksena tehtävää hoitaneen  QStyledItemDelegate-luokan tilalle  seuraavalla metodikut-

sulla [Doc11, qitemdelegate]:

listView->setItemDelegate(new Delegate());

Kuvan 5 sarakkeiden välillä on nähtävissä yllä olevien koodirivien vaikutus QListView-

luokan riviolion korkeuteen. Samalla saadaan toimimaan myös rivien taustaväritys oheisel-

la määrityksellä:

listView->setAlternatingRowColors(true);

Kuva 5. SUMO-sovelluksen QListView-luokan räätälöintiä

Olennainen piirre Qt-ohjelmoinnissa on C++-kielestä periytynyt ominaisuus luokan jäsen-

ten prototyyppien esittelyyn erillisessä .h-tiedostopäätteisessä (header) tiedostossa. Se si-

sältää tiedon olemassa olevista jäsenmuuttujista ja -funktioista, minkä perusteella kääntäjä 

osaa odottaa funktioiden tapauksessa oikeita parametreja ja palautusarvoa [Bla06, s. 614]. 

Seuraava koodilistaus nivoutuu edelliseen esimerkkiin, sillä se esittelee yksinkertaistetusti 

Thread.h-tiedoston rakenteen – Thread-luokan määrittelemän SUMOn keskusteluketjun:

/*1*/ #ifndef THREAD_H
/*2*/ #define THREAD_H
/*3*/ #include <QListView>
/*4*/ class Thread : public QWidget {
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/*5*/     Q_OBJECT
/*6*/ private:
/*7*/     QListView *listView;
/*8*/ };
/*9*/ #endif // THREAD_H

Luokan  määrittelyä  ympäröivät  neljä  esikääntäjälle  suunnattua  #-alkuista  direktiiviä. 

#ifndef, #define ja #endif varmistavat,  että Thread.h-tiedosto prosessoidaan vain kerran, 

#include  puolestaan  sisällyttää  mukaan käännökseen QListView-luokan  [Bla06,  s.  618, 

638].  Rivillä  5  esitetty  Q_OBJECT-makro  on  välttämätön  lisä  kaikkiin  QObject-

jälkeläisluokkiin  [Mol07, s. 63-64]. Rivillä 7 on nähtävissä lisää Qt:n C++-piirteitä, sillä 

luokan jäsenmuuttujaa ei voida alustaa luokan esittelytiedostossa [Bla06, s. 622]. Samalla 

rivillä on huomioitava myös QListView-luokan osoitintyyppisen jäsenmuuttujan läsnäolo.

C++-kielen osoitin- ja viitemuuttujat eivät ole mukana Qt-ohjelmistokehyksessä vain yh-

teensopivuusnäkökulmasta, vaan niille on paikkansa esimerkiksi tietorakenteiden läpikäyn-

nissä. [Bla06, s. 626-628]. Säiliöluokkien kyky implisiittiseen jakamiseen, ja perinteisen 

pinomuistin  (engl.  stack)  käyttö  antavat  kuitenkin  mahdollisuuksia  välttää  osoittimien 

käyttöä [Bla06, s. 625]. Osoitin eli pointteri esitellään *-syntaksilla ennen muuttujan nimeä 

sisältämään satunnaisen muistiosoitteen. Alustamalla (sijoittamalla) tähän &-operaattorilla 

varustetun olion (muistipaikan),  varsinaisen olion piirteet  ovat hyödynnettävissä viittaa-

malla ”osoitinta pitkin”  ->-syntaksilla.  Pointtereita käytetään usein new-avainsanalla dy-

naamisesti varattujen muuttujien yhteydessä – tällöin tila allokoidaan kekomuistista (engl. 

heap) [Bla06, s. 623-624]. Viitteitä sen sijaan hyödynnetään Qt:ssa lähes yksinomaan para-

metrien välityksessä  [Bla06, s. 625], mistä esimerkkinä on aikaisemmin tässä luvussa  (s. 

35-36) määritelty Delegate-luokan sizeHint()-funktiokutsu. Esimerkissä hyvää ohjelmoin-

titapaa edustaa  const-vakion käyttö, millä estetään viitemuuttujaa muuttamasta viittaa-

maansa oliota [Bla06, s. 626].
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Qt:ssa ei ole Javan kaltaista automaattista roskienkeruuta (engl. garbage collector), vaan 

ohjelmoijan on (yleensä) tuhottava new-avainsanalla luodut oliot itse. Kuitenkin pinomuis-

tin käyttö esimerkiksi pysyväisluonteisia käyttöliittymäkomponentteja tehtäessä ei ole pää-

sääntöisesti soveliasta – ne lakkaavat olemasta heti ohjelmalohkon päätyttyä. Poikkeuksen 

tähän sääntöön aiheuttaa vain käyttöliittymän ylimmän tason elementti (jolla ei ole van-

hempaa) [Mol07, s. 31-33]. Mikäli delete-operaattoria ei kutsuta vaikka pitäisi, kekomuis-

tinvaraus säilyy ohjelman ajonaikana ja sanotaan tapahtuvan muistivuotoa. Tämäkään ei 

ole riittävä toimenpide, sillä poikkeustilanne voi keskeyttää ohjelmalohkon suorituksen en-

nen delete-operaattoria.  C++:n RAII-idiomi (Resource Acquisition Is Initialization) puo-

lustaa pinomuistin käyttöä helpottamalla poikkeustilanteiden käsittelyä: varattu resurssi va-

pautuu pinosta aina (ilman tarvetta esimerkiksi try-catch -lohkolle) [Sum10, s. 62]. Moni-

mutkaisemmissa  ohjelmissa  hallitsematon  dynaaminen  muistinvaraus  hidastaa  erityisen 

alttiisti mobiililaitetta, ja muistirajan ylittyminen pahimmassa tapauksessa hyydyttää koko 

laitteen.

Muistinhallintaa Qt:ssa helpottaa olennaisesti  kuitenkin se, että ohjelmistokehys sisältää 

vanhempi-lapsi -mekanismin (engl. parent-child mechanism) [Bla06, s. 624]. Tämä muis-

tinhallintaa automatisoiva menetelmä on käytettävissä kaikissa QObject-jälkeläisluokissa 

[Bla06, s. 44], mitä seuraavan koodiesimerkin on tarkoitus selventää:

/**
  * Makes Ui to this Thread.
  */
void Thread::setupUi(QTabWidget *tabWidget) {

//...
gridLayout = new QGridLayout(this);
listView = new QListView(tabWidget);
verticalLayout = new QVBoxLayout();
verticalLayout->addWidget(listView);
gridLayout->addLayout(verticalLayout, 0, 0);
//...

}
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QWidget-luokasta periytetyn Thread-keskustelusäikeen käyttöliittymän luominen sisältää 3 

new-operaattorilla  aikaansaatua  dynaamista  muistivarausta.  Tekemällä  QGridLayout-

asettelusta Thread-luokan lapsi this-avainsanalla, saadaan aikaan rekursiivinen jälkeisten 

tuhoaminen (muistin vapauttaminen) [Bla06, s. 44] – mikäli Thread-keskusteluketju halu-

taan sulkea. Syvemmin esimerkkiin perehtyvä lukija huomaa, että addLayout()-metodilla 

vertikaaliasettelu  adoptoituu  lapseksi  ruudukkoasettelulle.  Listanäkymä  siirtyy 

addWidget()-funktiolla  verticalLayoutin  omaisuudeksi  (engl.  ownership)  [Mol07,  s.  31-

32],  ja tulee näin ajallaan  tuhotuksi.  QObject-luokasta  periytyneet,  mutta  automaattisen 

muistinhallinnan ulkopuolelle jäävät olioilmentymät, ovat ohjelmoijan tuhottavissa niiden 

deleLater()-metodilla [Mol07, s. 336].

Eräs Qt:n erikoisuuksista on  moc-komentoriviohjelma (meta object compiler)  [Mol07, s. 

56-57]. Se muuntaa Qt:n C++-laajennukset, kuten signaalit ja slotit -viestintämekanismit ja 

QObject-luokasta periytyvät luokat (tai jotka sisältävät QOBJECT-makron), standardiksi 

C++-koodiksi [Doc11, moc]. C++-kielestä periytyvän monimutkaisuuden ja vaikeaselkoi-

suuden sanotaan olevan suurelta osin vältettävissä Qt-sovelluskehityksessä [Bla06, s. 641] 

– mikä epäilemättä on asia, jonka C++-syntaksi ja laajuus tekisivät mahdolliseksi. 

3.4.3 Qt:n malli-näkymä-arkkitehtuuri

SUMO-asiakaspää perustuu Qt:n malli-näkymä-arkkitehtuuriin, joka on saanut vaikutteita 

yleisesti tunnetusta MVC-arkkitehtuurista [Ree79]. Merkittävin ero näiden välillä löytyy 

kontrollien (engl. controller) tilalla olevista delegaateista, joiden avulla muutokset mallissa 

ja  näkymässä  välittyvät  toisilleen  [Bla06,  s.  238].  Qt:n  oman  dokumentaation  mukaan 

[Doc11,  model-view-programming]  perinteiseen  MVC-arkkitehtuuriin  nähden  yksinker-

taistettu  arkkitehtuurirakenne  erottaa  kuitenkin  yhä  tiedon ja  sen  esitystavan  toisistaan. 

Arkkitehtuurin toimintaperiaate esitetään kuvassa 6:
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Kuva 6. Qt:n malli-näkymä-arkkitehtuuri [Sum10]

Delegaatit toimivat yleensä halutusti,  mutta kuten edellisessä luvussa on esitetty,  niiden 

räätälöintiä saatetaan tarvita. Seuraavat Thread.cpp-tiedoston muuttujien alustukset konk-

retisoivat mallien hyödyntämistä osana SUMO-sovellusta:

threadModel = new QStandardItemModel(this);
standardRoot = threadModel->invisibleRootItem();    

QStandardItemModel-luokka  toteuttaa  QAbstractItemModel-rajapinnan,  mikä  tarkoittaa 

että  luotu  threadModel-instanssi on  yhteensopiva  muun  muassa  QListView-näkymän 

kanssa. Kyseinen malli säilöö QStandardItem-luokan mukaisia yksiköitä, joista esimerkis-

sä  standardRoot-osoitinmuuttujaan  tallennetaan  erikoistapauksena  viite  tietorakenteen 

juureen [Doc11, qstandarditemmodel].

3.4.4 Signaalit ja slotit -viestinmekanismi

Signaalit ja slotit -viestintämekanismin voidaan sanoa olevan yksi Qt:n kulmakivistä, sillä 

se on ollut mukana ohjelmistokehyksessä Qt:n alkutaipaleista lähtien, ja se on tämän lisäk-

si Qt:n muista GUI-sovelluskehyksistä erottava tekijä [Doc11, signalsandslots]. Mekanismi 

mahdollistaa komponenttien väliset kytkökset toisistaan tietämättä – yleisemmin sovellus-

kehyksissä  viestit  välitetään  tapahtumapohjaisesti  –  mikä  onnistuu  myös  Qt:n  omilla 

QEvent-jälkeläisluokilla [Doc11, eventsandfilters][Mol07, s. 35]. Signaali lähetetään (engl. 

emit) tietyn tapahtuman sattuessa ennalta määrätylle funktiolle, josta käytetään nimitystä 
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slot. Olennainen osa Qt-luokkakirjastoa ovat valmiit tapahtumatyypit komponenttien tilan 

muutoksille ja tämän käsittelyvaihtoehdoille [Doc11, signalsandslots]. Myös omia signaa-

leja ja slotteja voidaan helposti hyödyntää määrittelemällä ne header-esittelyssä, aivan ku-

ten seuraavat ohjelmarivit tekevät:

private slots:
    void setFile(QModelIndex index);
signals:
    void getPicture(QString absoluteFileName);

Thread-luokan esittelyyn kuuluvien signaalien ja slottien määrittely muistuttaa suuresti C+

+-jäsenfunktioiden  esittelyä,  erotuksena  vain  signals-  ja  slots-makrot  avainsanoina. 

SUMO-sovellukseen liittyen QModelIndex-luokan indeksillä voidaan hakea haluttu tietue 

QAbstractItemModel-jälkeläisluokan  tietorakenteesta.  Alla  näkyvien  ohjelmalauseiden 

mukaisesti  signaalien  ja  slottien  yhdistäminen toisiinsa  tapahtuu  QObject-luokan 

connect()-funktiokutsulla, joka saa ensimmäisenä parametrina signaalin lähettävän ohjel-

maolion, ja toisena tämän luokan mukaisen SIGNAL()-herätteen. Kolmantena parametrina 

connect()-metodissa esitellään vastaanottava olioilmentymä ja viimeisenä neljäntenä para-

metrina tapahtuman käsittelevä SLOT()-funktio. Myös signaalin mukana voidaan kuljettaa 

parametreja SLOT()-funktioon, kunhan vain parametrilistat ovat yhteneväiset. Poikkeukse-

na tähän sääntöön  SLOT()-funktiolle voidaan tarvittaessa  välittää vain osa parametreista 

[Bla06, s. 38]. Esimerkissä QModelIndex- ja QString-tietotyypit toistuvatkin viestiä lähet-

täessä sekä vastaanottaessa:

connect(listView, SIGNAL(clicked(QModelIndex)), this, 
SLOT(setFile(QModelIndex)));

connect(thread, SIGNAL(getPicture(QString)), this, 
SLOT(slotGetPicture(QString)));
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Maemo-käyttöjärjestelmässä SUMO-sovelluksen keskusteluketjun yksittäisen viestin kuva-

liitetiedosto aukeaa Qt-luokkakirjastoon kuuluvan  clicked()-signaalin herättämällä käs-

kyllä:

Kuva 7. SUMO-sovelluksen QListView-luokan clicked()-tapahtumankäsittelyä

Päätös oikean liitetiedoston näyttämiseksi tehdään seuraavaksi esiteltävässä setFile()-funk-

tiossa.  QStandardItemModel-rakenteesta  saadaan sinne tallennetun  ikonin ja  varsinaisen 

viestitekstin lisäksi tieto liitetiedoston nimistä QStandardItem-tietotyypin lapsina [Doc11, 

qstandarditem]. Pelkistetty  SLOT()-funktio sisältää myös toimintalogiikan kuvan lataami-

seksi tarvittaessa palvelimelta:

/**
  * @param index Index clicked().
  */
void Thread::setFile(QModelIndex index) {
 QStandardItem *postItem = threadModel->itemFromIndex(index);

if (postItem->child(1) == 0 && postItem->child(3) == 0 &&         
postItem->child(5) == 0) {

   qDebug() << "No picture, audio or gps data in this 
post.";

  }

  //...
    QString imgFileNameUrl = QString(SERVER_BASE_URL).
    append(relativePathWithFileName);
    IS_GETTING_PICTURE =  true;
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    emit getPicture(imgFileNameUrl);
  //...
}

Aliohjelman toiseksi viimeisellä rivillä uusi signaali synnytetään emit-avainsanalla. Kuvan 

hakeminen ohjataan slotGetPicture()-funktiolle, jossa sen lataaminen tapahtuu HTTP 

GET -pyyntönä asettamalla QNetworkRequest-luokan oliolle QUrl-parametriksi alla oleva 

imgFileNameUrl-merkkijono. Esimerkissä kannattaa huomioida myös qDebug()-funktion 

tulostusvirtaan <<-operaattorilla syötetty debuggaus-informaatio [Doc11, qdebug].

3.5 Laitteiden ja sovellusten integrointi

Luku esittää  Qt-sovelluskehyksen erityispiirteitä  mobiilikäyttöön ja  samalla  menetelmiä 

yhdistää fyysisten älypuhelinkomponenttien tarjoamia ominaisuuksia samaan ohjelmaan. 

Qt Mobility -ohjelmointirajapinta tarjoaa integroimismahdollisuuden mobiililaitteen multi-

media-  ja  paikannusominaisuuksille.  D-BUS-viestikanavaa  käyttäen  kyetään  käynnistä-

mään muun muassa laitteeseen asennettuja ohjelmia Qt-ohjelmasta käsin.

Qt:n ohjelmapäällikkö Hilsheimerin mukaan jää sovelluskehittäjän vastuulle, kuinka paljon 

työpöytäsovelluksen käyttöliittymästä voidaan uudelleenkäyttää lähdekoodia mobiilisovel-

lukseen. Hän mainitsee sovelluslogiikan lähdekoodin olevan kuitenkin  uudelleenkäytettä-

vää [Lin10]. SUMO-sovelluksen kehitys aloitettiin työpöytäsovelluksena,  jonka ulkoasu 

räätälöitiin mobiilikäyttöliittymäksi lopulta suhteellisen vähäisin muutoksin laitekohtaisen 

CSS-tiedoston avulla.

Luvussa 3.5.1 tutustutaan Qt Mobility  -ohjelmointirajapintaan.  D-Bus-viestiväylän mah-

dollisuuksia selvitetään luvussa 3.5.2. Qt-tyylimäärityksien erilaisia vaihtoehtoja punnitaan 

luvussa 3.5.3.

43

http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.linuxuser.co.uk/interviews/qts-volker-hilsheimer-qt-4-7-and-more%E2%80%A6/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/


3.5.1 Qt Mobility API

Qt Mobility -kirjastot ovat sisällytetty Qt SDK -asennuspakettiin, josta ne kuitenkin pitää 

erikseen  asentaa  kullekin  alustavaihtoehdolle  [Nok11h].  Toimivan  Maemo5-

ohjelmaympäristön luominen tuotti tutkielman tekijälle haasteita dokumentaation puuttees-

ta johtuen, ja siitä syystä, että Qt Mobility API sisälsi kesällä 2010 yhteensopivuusongel-

mia2 esimerkiksi  SUMO-sovelluksessa  tarvittavien  multimediakirjastojen  ARM-

käännösten osalta. Syksyllä 2010 julkaistu Maemo 5 -pävitys3 ja SDK:n päivitys uusim-

paan Qt 4.7 -versioon korjasivat kuitenkin ongelmat.

Qt Mobility -ohjelmointirajapinnan käyttöönotto edellyttää omassa Qt-sovelluksessa toi-

vottujen ohjelmaluokkien include-määrittelyn tekemistä sekä  QtMobility-nimiavaruuden 

esittelyä  QTM_USE_NAMESPACE-makrolla. Myös projektitiedoston tulee sisältää käytetyt Qt 

Mobility  -kirjastot   [Nok11h]  –  tästä  esimerkkinä  ovat  oheiset  ohjelmarivit  SUMO-

projektitiedostosta:

CONFIG += mobility
MOBILITY = multimedia location

Qt Mobility -rajapinnan hyödyntämismahdollisuuksia valotetaan seuraavaksi tärkeimpien 

moduulien esittelyillä.  Service Framework määrittelee toimet palveluiden löytämiseksi ja 

niihin pääsyyn. Palvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä itsenäistä komponenttia, joka mah-

dollistaa  asiakkaan  suorittaa  hyvin  määriteltyjä  operaatioita  esimerkiksi  tiedostopalveli-

mella.  Messaging-rajapinta  sisältää  muun  muassa  keinot  SMS-tekstiviestien  ja  MIME-

sähköpostiviestien  käsittelyyn.  Bearer  Management puolestaan  hallinnoi  mobiililaitteen 

verkkoyhteyksien  tilatietoja:  se  tarjoaa  mahdollisuuden  esimerkiksi  roaming-palveluihin 

langattoman verkkoyhteyden katkeamisen estämiseksi [Nok11h]. 

2 http://talk.maemo.org/showthread.php?t=53820

3 http://wiki.maemo.org/Maemo_5/PR1.3
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System Information -ohjelmointirajapinnan avulla saadaan tietoa laitteen komponenteista ja 

ohjelmistoista. Erityisen käyttökelpoisia ovat tiedot mobiililaitteen akun varauksesta, vir-

ranhallinnan tilasta, nykyisestä profiilista ja käytetystä syöttötavasta.  Sensors -moduulilla 

päästään  käsiksi  kiihtyvyysanturin  tuottamiin  tietoihin  älypuhelimen  liikehdinnästä 

[Nok11h]. 

SUMO-sovelluksessa keskeisiin  Multimedia ja  Location -moduuleihin tutustutaan seuraa-

vaksi hieman tarkemmin. Multimedia-ohjelmointirajapinnan avulla ohjelmistokehittäjä voi 

hyödyntää mobiililaitteen ominaisuuksia äänen tai videon tallentamiseksi sekä toistamisek-

si. Qt:n oman dokumentaation [Nok11h] mukaan rajapinnan etuina ovat perustoiminnalli-

suuksiin liittyvä helppokäyttöisyys, ja toisaalta monipuolisuus, sillä tiedoston toistamisessa 

voidaan  esimerkiksi  hyödyntää  suoratoistoa  (engl.  streaming).  Multimedia-moduulin 

Camera-ohjelmointirajapinta tarjoaa pääsyn laitteen fyysisen kameran toiminnallisuuteen. 

Luvussa 5 esitettävistä syistä johtuen, D-BUS valittiin kuitenkin menetelmäksi integroida 

kameratoiminnot SUMO-mobiilisovellukseen.

Qt Mobilityn Location -moduuli koostuu kolmesta komponentista: sijainnin paikannukses-

ta, maamerkeistä ja karttatoiminnoista. GPS-satelliittipaikannuksen ohella laitteen sijainti 

voidaan selvittää solu- tai verkkopaikannuksen avulla – edellytyksenä on kuitenkin mene-

telmän  kyky  tuottaa  latitude-  ja  longitude  -koordinaatteja  aikaleimoineen.  Landmark-

komponentti puolestaan hallinnoi tunnettuja maamerkkejä, joita voidaan suodattaa katego-

rioiden avulla. Kartta- ja erityisesti navigaatiotoiminnot perustuvat palveluntarjoajakohtai-

siin liitännäisiin, joista esimerkiksi Nokian tarjoama hyödyntää ilmaista Ovi Kartat -sovel-

lusta (http://maps.ovi.com/) [Nok11h].

3.5.2 D-BUS -viestikanavat

D-Bus viestiväylää kehitetään avoimen lähdekoodin freedesktop.org-ohjelmistoprojektissa 

(http://freedesktop.org/wiki/Software/dbus) Linux-sovellusten väliseen kommuni-
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kointiin. D-Bus on prosessien välistä kommunikointia (IPC) ja etäproseduurikutsuja (RPC) 

hyödyntävä viestinvälityskanava,  joka on yhdistänyt,  ja nykyisin korvannut GNOME ja 

KDE-työpöytäympäristöissä  aiemmin  olleet  erilliset  CORBA  ja  DCOP-mekanismit 

[Doc11, intro-to-dbus][Lov05]. 

Robert Love [Lov05] näkee D-Bus-mekanismissa kolme piirrettä, jotka erottavat sen muis-

ta IPC-mekanismeista: 

1. D-Bus-väylän tiedonsiirrossa hyödynnetään rakenteellisia,  datan lisäksi otsik-

kotietoja (engl. headers) sisältäviä viestejä, pelkän datavirran (engl. streaming) 

sijaan.

2. Viestejä liikutellaan kanavia (engl. buses) pitkin, missä daemon-taustaohjelma 

reitittää viestit lähtöpisteestä määränpäähän.

3. Viestinvälityskanavia on yleensä kaksi: järjestelmäkanava (engl. system bus) ja 

yhteyskanava (engl. session bus). Käyttäjän oikeuksista riippuen kanavissa sal-

litaan  järjestelmänlaajuisten  prosessien yhteydenpito,  sekä myös kirjautuneen 

käyttäjän sovellusten välinen viestintä.

Erityisesti  järjestelmäkanavan hyödyntäminen tuo uusia mahdollisuuksia Linux-ympäris-

tön integraation ja toiminnallisuuden parantamiseksi.  D-Bus-viestit laitteen levytilan täyt-

tymisestä, tai akun vähäisestä varauksesta, ohjataan niitä odottaville järjestelmän proses-

seille  tarvittavien toimenpiteiden aloittamiseksi [Lov05].  D-Bus-menetelmän potentiaalista 

N900-mobiililaitteessa  luodaan  kattava  kuva  maemo.org-yhteisön  wiki-sivuilla 

(http://wiki.maemo.org/Phone_control).

Qt-sovelluskehyksessä QtDBus-moduuli kapseloi alemman tason D-Bus-viestienhallinnan 

yhteen [Doc11, intro-to-dbus].
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3.5.3 Qt-tyylimääritykset

QWidget-käyttöliittymäkomponenttien sisäänrakennettua ulkoasua voidaan muokata  kol-

mella eri tavalla [Bla06, s. 439]:

1. Luomalla aliluokka QWidget-luokasta. Menetelmä antaa mahdollisuuden muun 

muassa komponentin tapahtumien uudelleenkäsittelyyn, mutta on vastapainoksi 

työläs toteuttaa.

2. QStyle-luokasta  [Doc11,  qstyle]  perimällä.  Tämä  on  tapa,  jota  myös  Qt-

sovelluskehys noudattaa käyttöjärjestelmäkohtaisen ulkoasun (native look and 

feel) muodostamisessa.

3. Qt Style Sheets -tyylitiedostoilla  Qt-versiosta 4.2 lähtien. Syntaksiltaan mene-

telmä  on  tuttu  HTML  CSS  (Cascading  Style  Sheets, 

http://www.w3.org/Style/CSS/) -kielestä [Doc11, stylesheet].

SUMO-sovelluksen ulkoasun räätälöintiin  on valittu  Qt Style Sheets  -menetelmä,  mistä 

oheiset N900.qss-tiedoston määritykset ovat esimerkkinä:

QTabBar::tab:selected {
    border-color: #9B9B9B;
    border-bottom-color : #C2C7CB; /* same as pane color */
}

QTabBar::scroller {
    width: 100px;
}

QScrollBar::vertical {
    width: 50px;
}
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Ohjelmakoodissa aktiivisen välilehden reunan värimuutokset, ja kahden vierintäpalkin  le-

veyksien asettaminen, heijastuu SUMO-sovelluksen ulkoasuun kuvan 8 osoittamalla taval-

la:

Kuva 8. SUMO-sovelluksen räätälöintiä Qt Style Sheets -määrityksillä

Blanchetten et. al CSS-luvun [Bla06, s. 439-460] tiivistävät Shi et. al [Shi10] vertailevat 

artikkelissaan  QStyle-luokasta  perimistä  ja  Qt  Style  Sheets  -tyylimäärityksiä yhtäläisen 

käyttöliittymän ulkoasun saavuttamiseksi.  Heidän mukaansa QtStyle-luokasta  periminen 

on näistä menetelmistä  toteutustekniikaltaan monimutkaisempi,  ja lisää haasteita asettaa 

erilaisten käyttöliittymäkomponenttien tilojen hallitseminen sekä QPalette-luokan epäyhte-

neväisyys. Qt Style Sheets -tekniikan eduksi luetaan tyylimääritysten vakiomuotoisuuden 

lisäksi se, että kaikki  tarpeellinen on kuitenkin muokattavissa. Haluttuun lopputulokseen 

pääseminen osoittaa molempien menetelmien käyttökelpoisuuden, mutta luotettavammin 

tähän päästään Qt Style Sheets -määrityksiä käyttäen.
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4 Mobiilisovelluksen käytettävyys

Luku luo teoriapohjan luvussa 5.4 esitettävään arviointiin SUMO-sovelluksen käytettävyy-

destä.  Arviointimenetelmissä keskitytään  loppukäyttäjien  kanssa suoritettavaan käytettä-

vyystestaukseen sekä heuristiseen asiantuntija-arvioon. Erityisellä mielenkiinnolla tutustu-

taan mobiililaitteiden esteettömyysnäkökohtiin sekä mobiilisovellusten ominaispiirteisiin.

Perusteet käytettävyyden tulkintaan luodaan luvussa 4.5.1. Käytettävyyden arviointimene-

telmien vertailua tehdään luvussa 4.5.2. Luvussa 4.5.3 perehdytään käytettävyystestauksen 

ominaispiirteisiin muihin testausmenetelmiin nähden. Luvussa 4.5.4 tarkastellaan mobiili-

laitteiden- ja sovellusten erityispiirteitä käytettävyyden näkökulmasta.

4.1 Käytettävyydestä yleisesti

Käytettävyys voidaan määritellä lyhyesti tarkoittamaan sitä, että tuotetta käyttävät ihmiset 

voivat  nopeasti  ja  helposti suorittaa  tehtävänsä.  Määritelmään pureudutaan seuraavassa 

tarkemmin: Käytettävyys kohdentuu (engl. focus) käyttäjiin, joilla tarkoitetaan ohjelmisto-

tuotteen  loppukäyttäjiä.  Kehittäjän  näkökulmasta  heidän  toimensa  on  ymmärrettävä  ja 

käyttäjien kanssa on työskenneltävä sovellusta kehitettäessä, eikä käytettävä korvikkeena 

esimerkiksi käyttäjien esimiehiä. Voidakseen määritellä käyttäjien tehokkuus- ja helppo-

käyttöisyysvaatimukset, kehittäjän täytyy siis tuntea automatisoinnin kohteena olevat työ-

tehtävät. Työstä suoriutumisen avuksi kehiteltävän työkalun käytettävyys ja työn tuotta-

vuus (engl. productivity) rinnastetaan usein aiheellisesti, sillä aikavaatimusten tiukentuessa 

työtehtävän prosessoinnin on onnistuttava laadullisesti kuten aikaisemminkin. Mikäli käyt-

täjä kokee liiallisena vaivana työtehtävästä suoriutumisen, on vaarana, että suuri osa sovel-

luksen toiminnallisuudesta jää hyödyntämättä käytettävyysongelmien vuoksi. Oppimiskyn-

nyksen sopivuudesta yhdessä käytettävyystavoitteiden toteutuvuuden kanssa päättävätkin 

käyttäjät, eivät sovelluskehittäjät [Dum99, s. 3-6].
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Nielsen [Nie92] jakaa ohjelmiston käytettävyyden viiteen osatavoitteeseen: 

• opittavuuteen, 

• oppimisprosessin jälkeiseen tehokkuuteen, 

• ohjelmistoa harvoin hyödyntävien kyvykkyyteen palata sovelluksen käyttäjiksi, 

• lievien virhetilanteiden esiintymiseen harvakseltaan, sekä 

• käyttäjän subjektiiviseen tyytyväisyyteen.

Ohjelmistoprojektissa hyvän käytettävyyden tavoittelun (engl. engineering usability) tulee 

olla läsnä koko tuotteen elinkaaren aikana: mahdollisimman aikaisin ennen tuotteen suun-

nittelu- ja toteutusvaihetta tehdyt käytettävyysratkaisut – kuten aikaisemmista projekteista 

opitut käytänteet – edesauttavat parhaiten käytettävyystavoitteiden saavuttamista. Kuiten-

kin myös suunnitteluvaiheen, ja tämän jälkeisiin käytettävyysnäkökulmiin tulee kiinnittää 

huomiota.  Nielsen  korostaa  käytettävyyspyrkimysten  aloittamiskynnyksen  madaltamista 

ohjelmistoprojekteissa tarkoittaen sitä, että on syytä aloittaa käytettävyyden huomioiminen 

yksinkertaisilla menetelmillä kuin vedota kiireellisiin aikatauluihin.

4.2 Käytettävyyden arviointimenetelmät

Käytettävyyden  arviointimenetelmien  (engl.  usability  evaluation  methods)  tarkoitus  on 

tunnistaa käytettävyysongelmia, ja havaittujen ongelmien korjausehdotuksilla parantaa so-

velluksen käytettävyyttä. Arviointimenetelmät voidaan Conyersin [Con95] mukaan jakaa 

kahteen pääryhmään:  empiiriseen käyttäjätestaukseen (engl.  user testing) sekä erinäisiin 

asiantuntija-arviointeihin (engl.  usability testing).  Tässä tutkielmassa käyttäjätestaus rin-
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nastetaan yleisimpään käyttäjätestausmenetelmään, käytettävyystestaukseen. Asiantuntija-

arvioinneista tunnetuimmat ovat kognitiivinen läpikäynti ja heuristinen arviointi, jotka suo-

ritetaan käytettävyystestauksesta poiketen ilman käyttäjien läsnäoloa. Kognitiivisessa läpi-

käynnissä simuloidaan käyttäjän ongelmanratkaisukykyä hänen kohdatessa ohjelmistotuote 

ensimmäistä kertaa, ja arvioidaan erityisesti sitä, kuinka helposti opittava tuote on [Con95]. 

Sovelluksen asiantuntija-arvionnin perustana usein käytetyt Nielsenin [Nie94b] heuristiikat 

kuuluvat seuraavasti:

1. Järjestelmän tilan näkyvyys

2. Järjestelmän ja todellisen maailman välinen yhteys

3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus

4. Yhtenäisyys ja standardit

5. Virheiden ehkäiseminen

6. Tunnistaminen muistamisen sijaan

7. Käytön joustavuus ja tehokkuus

8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu

9. Virheiden tunnistaminen ja niistä toipuminen

10. Avusteet ja ohjeet

Asiantuntija-arvioinnin tehokkuuden mittaamiseksi Dumas [Dum99, s. 66] esittää 3-portai-

sen luokitteluasteikon, joka jakaa arvioijat heidän asiantuntemuksensa mukaan seuraavasti:
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1. Vasta-alkajiin,  jotka  eivät  omaa  kokemusta  käytettävyyden  tavoittelusta  (engl. 

usability engineering).

2. Käytettävyysasiantuntijoihin, jotka eivät kuitenkaan ole erikoistuneet arvioitavaan 

sovellusalueeseen.

3. ”Kaksinkertaisiin” käytettävyysasiantuntijoihin, jotka ovat tietoisia myös sovellus-

alueen erityispiirteistä.

SUMO-sovelluksen käyttöliittymän kehittämisessä  on hyödynnetty  käytettävyystestausta 

sekä  heuristista  asiantuntija-arviointia.  Käytettävyystestausta  pidetään  yleisesti  [Con95]

[Dou97][Nie94]  kalleimpana  menetelmänä  järjestelmän  käytettävyyden  arvioimiseksi. 

Kalleus periytyy testien työläydestä, sillä Doubledayn esimerkin [Dou97, s. 104] mukaan 

käytettävyystestaus vie lähes nelinkertaisesti aikaa heuristiseen arviointiin nähden. Nämä 

menetelmät  täydentävät  toisiaan käytettävyysongelmien  selvittämisessä:  käytettävyystes-

tauksella  havaitaan  usein  intuitiivisia  ongelmia,  jotka  löytyvät  kokemattoman  (engl. 

unfamiliar) käyttäjän ja opeteltavan käyttöliittymän yhteisvaikutuksesta [Ras94]. Käytettä-

vyystestauksella voidaan lisäksi validoida muilla menetelmillä löytyneitä ongelmia – käyt-

täjät eivät välttämättä koe kaikkia virheitä todellisina [Nie94]. Tulosta voidaan hyödyntää 

näiden  ongelmien  korjausprioriteettia  laskemalla.  Sen sijaan heuristisen  arvioinnin  vah-

vuus on tehokkuus- ja suorituskykyongelmien löytämisessä [Dou97, s. 105-107].

Ohjelmiston  kehittyneisyydellä  ei  ole  heuristisen  arvioinnin  tai  käytettävyystestauksen 

kannalta eroa, vaan sovellus voidaan testata paperiluonnoksina tai yksityiskohtaisena tieto-

koneprototyyppinä. Usein tehokkuusongelmat kuitenkin pyritään korjaamaan  ohjelmisto-

projektin alkuvaiheessa asiantuntija-arviointia hyödyntäen ja  käytettävyystestauksella va-

lidoidaan  sovellellusta  projektin  loppupuolella.  Muodollisella  käytettävyystestauksella 
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(engl. formative evaluation) voidaan kuitenkin jo sovellusluonnosta testata tämän vahvuuk-

sien  ja  heikkouksen  selvittämiseksi  [Nie92].  Arvioijilta  vaadittava  asiantuntemus  eroaa 

myös menetelmien käytön välillä: heuristinen arviointi vaatii selvästi pitkäaikaisempaa ko-

kemusta  käyttöliittymäsuunnittelusta  kuin  käytettävyystestauksen  suorittaminen  [Con95]

[Dou97, s. 109].

4.3 Käytettävyystestauksen ominaispiirteet

Dumasin mukaan [Dum99, s. 25] käytettävyystesti sisältää viisi ominaispiirrettä:

1. Testin päätavoitteena on tuotteen käytettävyyden parantaminen.

2. Osallistujat ovat sovelluksen loppukäyttäjiä.

3. Testitehtävät ovat todellisia työtehtäviä.

4. Testattavien toimet havainnoidaan ja dokumentoidaan.

5. Testistä saatu tieto analysoidaan ongelmien paljastamiseksi. Muutosehdotuksia on-

gelmien korjaamiseksi esitetään.

Käytettävyystestin tulosten luotettavuutta (engl. reliability) ja oikeellisuutta (engl. validity) 

on syytä epäillä myös käyttäjätutkimusta tehdessä [Nie93, s. 165]. Luotettavuus mahdollis-

taa tutkimuksen toistettavuuden, yhteneväisillä tuloksilla. Erot käyttäjien välisessä yksilöl-

lisessä suoriutumisessa aiheuttavat tuloksiin epäluotettavuutta. Tilastollisilla menetelmillä 

voidaan kuitenkin arvioida tarvittavien testihenkilöiden lukumäärää riittävän luotettavuu-

den aikaansaamiseksi. Oikeellisuuden toteutumisessa on puolestaan kyse siitä, että saadut 

tutkimustulokset pätevät myös tutkimuslaboratorion ulkopuolella. Nielsen pitää olennaise-

na käytettävyystestin tulosten oikeellisuuden kannalta sitä, että testihenkilöt  ovat oikeita 

sovelluksen käyttäjiä, ja että he tekevät todellisia työtehtäviä.
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Sovellusongelmien vakavuuden arvioimisessa käytetään Doubledayn et al. [Dou95] esittä-

mää 3-portaista luokittelua. Ongelman voidaan sanoa olevan:

• Korkea (1), mikäli koehenkilö ei voi jatkaa tehtävän suorittamista ilman ulkopuo-

lista apua, tai hän suorittaa tehtävän väärin.

• Keskimääräinen (2), mikäli käyttäjä joutuu miettimään huomattavan ajan, tai tehtä-

vä vaatii useita yrityksiä onnistuneeseen lopputulokseen.

• Matala (3), mikäli testattava voi jatkaa suoritustaan lyhyen tauon jälkeen. 

Nielsenin [Nie93, s. 180] mukaan testin vetäjän roolista (engl. experimenter) voi selviytyä 

asiantuntijaan verrattuna kohtalaisen hyvin huolellisella valmistautumisella jopa ilman ai-

kaisempaa kokemusta testin vetämisestä. Testin vetäjältä vaaditaan joka tapauksessa syväl-

listä  tuntemusta  koekäytettävästä  sovelluksesta  käyttäjän  aikeiden  tulkitsemiseksi,  sekä 

myös virhetilanteiden käsittelemiseksi. Yleisimpänä ongelmana oman sovelluksen arvioi-

misessa pidetään subjektiivisuudesta aiheutuvaa käyttäjän liiallista auttamista ja ongelmien 

vähättelyä [Nie93]. SUMO-sovelluksen testitilanne videoitiin dokumentoinnin varmistami-

seksi, mikäli testihenkilö tähän suostui. Videoinnin analysoinnin työläys [Con95] tietäen 

muistiinpanoja kirjattiin kuitenkin kahden henkilön voimin.

Käytettävyystestin  osatavoitteena  kaivattiin  erityisesti  lisätietoa  sitä,  miten  prototyypin 

käyttöliittymä soveltuu erilaisille loppukäyttäjille. Yksilöllisistä eroista osattiin havainnoi-

da fyysisten rajoitteiden (esimerkiksi iän tuomat rajoitteet), teknisen taitotason sekä asen-

teen  vaikutusta  testistä  suoriutumiseen.  Kirjallisuudessa [Dum99,  s.  122][Con95] onkin 

esitetty  testikäyttäjien profiloimista  kiinnostavien käyttäjäryhmien valikoimiseksi  heidän 

tietämyksensä ja odotustensa mukaan.

Yksittäisen käyttäjäryhmän sisällä kustannussäästöä voidaan saavuttaa optimoimalla testi-

lanteeseen hankittavien henkilöiden lukumäärää. Nielsenin [Nie93] mukaan hyötysuhteel-
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taan (engl. pay-off ratio) tehokkain käytettävyystesti saavutetaan 3-5 henkilöllä. Omassa 

tutkimuksessa värvättyjen testikäyttäjien ja kustannusten suhteeseen ei etukäteen kiinnitet-

ty huomiota, sillä tietämättömyys testattavien taustoista esti käyttäjien profiloinnin. Toi-

saalta myöskään tiukkaa testibudjettia ei tässä projektissa noudatettu, vaan vasta testiai-

neiston karttuessa tehtiin lopullinen päätös testihenkilöiden lukumäärän riittävyydestä.

4.4 Mobiilisovellusten käytettävyyden erityispiirteet

Ohjelmistotuotteiden esteettömyys eli saavutettavuus (engl. accessibility) on noussut mer-

kittäväksi tekijäksi sovellusten siirtyessä yhä enemmän työpöytäympäristöistä mobiililait-

teisiin. Esteettömyys määritellään W3C:n mukaan [W3C05] erityisryhmien, kuten heikko-

näköisten ja liikuntavammaisten,  kyvykkyydeksi käyttää laitetta ja sen tuomaa palvelua. 

Esteellisyyttä voidaan katsoa olevan myös mobiililaitteen tuomat rajoitukset. Tavoitteet es-

teettömän käyttäjäkokemuksen sekä mobiililaitteen käytettävyyden välillä ovatkin huomat-

tavan päällekkäisiä [Tre06][W3C09]. Konkreettisia esimerkkejä tästä  ovat muun muassa 

käytettävyys- ja esteettömyysvaatimukset värien ja fonttien käytöstä  [W3C09].

Trewin  [Tre06]  näkee  vahvoja  yhtäläisyyksiä  työpöytä-  ja  mobiiliympäristöjen  välillä, 

minkä vuoksi käytettävyyden perusteet pätevät monilta osin. Hän luonnehtii mobiililaitteita 

suhteessa työpöytäympäristöihin kuitenkin hitaammiksi käyttää, ja virhe herkiksi etenkin 

käyttäjän liikkuessa. Suurin ero on tekstin syöttämisessä: erityisen hankalaksi koetaan va-

paamuotoisten tekstikenttien täyttäminen ja pitkien URI-osoitteiden kirjoittaminen. Pienen 

laitteen  ominaisuudet  korostavat  käyttäjän  kärsivällisyyden  ja  periksi  antamattomuuden 

merkitystä. Tämän vuoksi Trewin ohjeistaa pyrkimykseen tehdä asioista käyttökelpoisem-

pia (engl. more usable) kuin yksiselitteisesti esteettömiä. Ratkaisut erityisryhmien käytettä-

vyyden parantamiseen hyödyntävät usein myös mobiilikäyttäjiä. Tuloksena on koottu ohje-

lista  Web-mobiilikäytännöistä,  joka  kannustaa  tekstin  syöttämisen  optimoimisen  lisäksi 
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ratkaisuihin navigoinnin ja valitsemisen helpottamiseksi. Lista on vähemmän tekninen kuin 

mitä on esitetty dokumenteissa [W3C08] ja [W3C10].

W3C:n parhaita  Web-mobiilikäytäntöjä  (Mobile Web Best Practises)  esittelevistä  doku-

menteista vanhempi [W3C08] perehtyy hyvän Web-käyttökokemuksen luomiseen mobiili-

laitteilla. Dokumentti lisää asiasta kiinnostuneiden tietoisuutta ohjeistuksella ja yhdenmu-

kaistaa mobiilisovellusten käytettävyyden arviointia [Vig08]. Käytettävyyden arvioinnissa 

keskitytään Web-sovelluksiin,  eikä niinkään Web-selaimeen tai mobiililaitteeseen.  Tästä 

huolimatta käsite Default Delivery Context (DDC) esitellään minimalistisimmaksi käyttö-

kelpoisen Web-kokemuksen tuovaksi mobiililaitemääritykseksi (kuva 9). Idea on pyrkiä 

mukauttamaan Web-dokumentin sisältö (content adaption) erilaisille mobiililaitteille sopi-

vaksi.

Kuva 9.  Default Delivery Contex [Vig08]

W3C:n suosituslista [W3C08] sisältää hyviä käytäntöjä Web-sivun käytettävyyden paran-

tamiseksi teknisestä näkökulmasta. Muistilista käsittää 60 suositusta – yhteenveto  listasta 

on  löydettävissä  osoitteesta:  http://www.w3.org/TR/mobile-bp/summary. Parhaiden 

käytäntöjen  testaamista  on  automatisoitu  mobileOK  -ohjelmalla 

(http://validator.w3.org/mobile/),  jolla  voidaan  arvioida  verkkosivun  toimivuutta 

mobiililaitteella. Testien perustana on osajoukko parhaista käytännöistä. Hyväksyttävä testi 

tuottaa ”toimivan käyttäjäkokemuksen” [Vig08].
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Luvussa 3.1 esiteltyihin mobiililaitteiden rajoituksiin Vigo et. al [Vig08] lisää myös ohjel-

mistotuen puuttumisen tietyiltä merkintä-, skripti- tai dataformaateilta. Samoja näkökohtia 

esteettömyydestä on puitu W3C:n parhaissa käytännöissä 11, 12, 17, 32, 37, 46, 48 ja 53 

[W3C08]. Julkaisussaan Vigo et. al esittää W3C:n suosituksien, ja MobileOK-testien poh-

jalta kehitetyn arviointityökalun, jota käytetään Web-sisällön toimivuuden varmistamiseksi 

mobiililaitteiden  erilaiset  ominaisuudet  huomioiden.  Mobiilisisällön  arviointi  kuvan  9 

DDC-määrityksistä poikkeavilla laitteilla tekee Vigon et. al mukaan MobileOK-testien joh-

topäätökset käyttökelvottomiksi.  Edistyneemmän sovelluksen toimintaan kuuluu mobiili-

laitteen tunnistaminen palvelimella, ennen kyseiselle laitteelle räätälöidyn arvioinnin aloit-

tamista. Tulokset osoittavat, että kehittyneempi arviointimenetelmä antaa tarkemman  ar-

vion  Web-sisällön  soveltuvuudesta  mobiililaitteelle.  Konkreettisina  arvioina  XHTML-

merkintätapaan liittyvistä ongelmista,  tuki kuvatyypeille ja CSS:lle, sekä skriptien ajami-

nen todettiin laiteriippuvaisiksi tekijöiksi verrattuna W3C:n mobileOK-testien antamiin tu-

loksiin [Vig08].

Uudempi  W3C:n suosituslista  hyvistä  mobiilikäytännöistä  [W3C10] pätee  monilta  osin 

myös kehittyneempiä vuorovaikutusominaisuuksia sisältävän RIA-sovelluksen rakentami-

seen. Listan 32 kohtaa tutkiessa SUMO-mobiilisovelluksen kannalta, tärkeimpinä seikkoi-

na esiin nousevat automaattisen sisäänkirjautumisen mahdollistaminen (6), verkkoyhtey-

den käyttämisen optimoiminen (10) ja sovelluksen käyttö myös verkkoyhteydettömässä ti-

lassa (18), DOM-rakenteiden muistinkäytön pitäminen kohtuullisena (17), käyttöliittymän 

kehittäminen sallimaan erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä (20) ja tämän myötä erilaisten 

käyttöliittymien valitsemisen mahdollistaminen (32).

Tutkielman empiirisen osuuden käytettävyystestauksessa luvussa 5.4 keskitytään sovelluk-

sen käytettävyyden arviointiin SUMO-ohjelman näkökulmasta, mutta myös havaitut lait-

teisto- ja käyttöjärjestelmäongelmat huomioidaan (taulukko 18). Sovelluksen heuristisessa 

arvioinnissa jätetään laitteiston osuus tarkastelun ulkopuolelle.
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5 SUMO-mobiilisovellus

Luku käynnistyy  SUMO-sovelluksen  ja  palvelimen  välisen  kommunikaation  esittelyllä. 

Jatkossa  keskitytään  kuitenkin  SUMO-asiakassovellukseen  kirjoittajan  tekemän  Qt-

toteutuksen osalta. Luvussa selviää, kuinka tutkimusongelman kannalta keskeiset kamera-, 

sanelin-,  ja  paikannusominaisuudet  saadaan integroitua  viranomaiskäyttöön.  Tämän  jäl-

keen  tehdään  vielä  selkoa  siitä,  millaiselta  sovelluksen  käyttöliittymä  näyttää  N900-

älypuhelimessa.

Toinen luvun merkittävä kokonaisuus liittyy SUMO-sovellukseen käytettävyyden arvioin-

tiin. Käytettävyystestausosiossa kerrotaan, minkälaisia käyttäjäkokemuksia prototyyppiso-

vellus sai aikaan.

Luku 5.1. esittelee SUMO-sovelluksen ja palvelimen välistä viestintää. Luvussa 5.2 pereh-

dytään SUMO-sovelluksen toteutukseen erityisesti integrointiratkaisujen kannalta. Sovel-

luksen  pääkäyttöliittymän  toimintoja  esitetään  kuvaruutukaappauksin  luvussa 5.3.  Luku 

5.4 tuo validointinäkökulman sovellukseen integroituihin ominaisuuksiin.

5.1 SUMO-asiakassovelluksen ja palvelimen välinen kommunikointi

SUMO-palvelinympäristö  muodostuu  Django-sovelluskehyksestä  (http://www. 

djangoproject.com/),  Apache  HTTP-palvelinohjelmasta  (http://httpd. 

apache.org/)  sekä  PostgreSQL-tietokannasta  (http://www.postgresql.org/).  Kom-

munikointi  tapahtuu  julkisessa  tietoverkossa  perinteisellä  asiakas-palvelin-mallilla  – 

SUMO-mobiilisovellus lähettää pyyntöjä, joihin palvelin vastaa. Asiakasohjelman palvelu-

pyynnöt  ovat  HTTP GET-  tai  POST-tyyppiä  sovelluksen  käyttötarkoituksesta  riippuen. 

Oheisilla esimerkeillä valotetaan GET- ja POST-metodien eroja Qt-toteutuksena:

/**
  * Makes 1. request into SUMO login page.
  */
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void LoginManager::makeLoginRequest() {
    QNetworkRequest request;
    request.setUrl(QUrl(REQUEST_URL_LOGIN));
    networkAccessManager->get(request);
}

HTTP-protokollan määrittelyasiakirjassa [RFC99] kuvaava avainsana metodien eroille on 

idempotenttisuus. Qt Creatorin esittelyn yhteydessä luvun 3.3.1 kuvassa 3 näkyvä ohjelma-

lohko selventää tilannetta:

/**
  * Makes login request with HTTP POST. 
  * Uses csrfmiddlewaretoken, USERNAME & PASSWORD to login.
  * If login ok, main page is returned.
  */
void LoginManager::slotRequestLogin(QNetworkReply *reply) {
//...
networkAccessManager->post(request, parameters.join("&").toUtf8());
}

GET-metodilla käsitellään (sanan mukaisesti) hakuja, jotka eivät vaikuta järjestelmän ti-

laan, mistä esimerkkinä on SUMO-kirjautumissivun pyytäminen. POST-metodia puoles-

taan hyödynnetään esimerkiksi muutettaessa tietokannan sisältöä. SUMO-sovelluksen kir-

jautumistoimintoihin käytetty  QNetworkAccessManager-tyyppi on Qt-sovelluskehyksessä 

se luokka, jonka johdolla QNetworkRequest-pyyntöjä ja QNetworkReply-vastauksia käsi-

tellään [Doc11, qnetworkaccessmanager]. Kuvassa 10 esitetään SUMO-kirjautumisnäkymä 

N900-älypuhelimessa.
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Kuva 10. SUMO-Sovellukseen kirjautuminen N900-älypuhelimessa

Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen  LoginManager-luokasta pyydetään palvelimelta 

maksimissaan 100 viestiä ketjuista, joita käyttäjä seuraa (ja jotka on lähetetty vuoden 1900 

jälkeen). Tämä tapahtuu seuraavaan osoitteeseen suunnatulla GET-pyynnöllä:

http://sumo.it.jyu.fi/mobile/inbox/1900-12-12-12-12-12-123/100/

XML-muotoista vastausta käytetään luvussa 5.3 esiteltävän sovelluksen päänäkymän alus-

tamiseen:

<response>  

<thread title="Näpistys kolmikulma 10:12" id="29"> 

<post timestamp="2010-11-30-09-23-05" postid="545"      

userid="14" username="testaaja"  

imgurl="/media/images/20101130_001.jpg"    

imgthumburl=

"/media/images/20101130_001_jpg_100x75_q85.jpg" 
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lat="6900566.45377" lon="434882.457241"   

other_media="/media/other/clip_0159.wav">           

Näpistäjä pudotti avaimensa – otettu talteen.

</post>      

//...  

</thread>  

//...   

</response>

XML-tietorakenne sisältää kirjautuneen testaaja-käyttäjän seuraamat thread -viestiket-

jut. post-elementin attribuutteina ilmaistaan tiedot muun muassa yksittäisen viestin liitetie-

dostoista. Tekstiviesti toimii  post-elementin varsinaisena sisältönä. Tässä yhteydessä on 

ajankohtaista esittää myös palvelimelta tulleen XML-vastauksen käsittelyä:

/**
  * Handles reply for showing Main page.
  */
void LoginManager::slotRequestMain(QNetworkReply *reply)
{
    QByteArray data = reply->readAll();
    reply->deleteLater();
    QDomDocument doc;
    bool ok = doc.setContent(data);
    QDomElement responseElement = doc.elementsByTagName(       
    "response").at(0).toElement();
//...

}

QNetworkReply-vastaus luetaan talteen QByteArray-tietotyypin muuttujaan, minkä jälkeen 

vapautetaan alkuperäinen muistialue.  Qt:ssa XML-dokumenttien käsittelyä tehdään joko 

DOM (http://www.w3.org/DOM/)-  tai  SAX (http://www.saxproject.org/)-  rajapin-

nan  välityksellä.  SUMO-sovelluksessa  hyödynnetään  ensimmäisen  menetelmän 

QDomDocument-luokkaa ja tämän  setContent()-funktiota kokonaisen XML-dokumentin 

luomiseksi [Doc11, qdomdocument].
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Seuraava   createModelWithData()-funktio  puolestaan  täyttää  Qt:n  malli-näkymä-

arkkitehtuuria edustavan mallin yhdellä SUMO-keskusteluketjulla:

/**
  * @param thread XML-formatted data of Thread.
  */
void Thread::createModelWithData(QDomElement& thread) {
    QDomNodeList posts = thread.childNodes();
    QDomAttr id = thread.attributeNode("id");
    threadModel->setProperty("threadId", id.value());
    //...

    QString userName, postText;

    for (int i = 0; i < posts.size(); i++) {  
QDomElement postElement = posts.item(i).toElement();

userName = postElement. 
attributeNode("username").value();

postText = "<" +  userName + "> " + 
postElement.text();

       
if (imgThumbUrl.isNull() && otherMedia.isNull() && 
lat.isNull()) {

   standardRoot->appendRow(new 
QStandardItem(postText));

        }
    //...

    }
}

Keskusteluketjun viestien läpikäynnissä hyödynnetään DOM-rajapintaa. Tekstisisältöisen 

viestin lisääminen puolestaan hoidetaan  standardRoot-juurielementin avulla lisäämällä 

QStandardItem-tyyppiin kääritty tietue malliin. 

Seuraavien  lukujen  ohjelmakoodikatsausta  ja  käyttöliittymäesittelyä  pohjustaa  oheinen 

SUMO-projektitiedosto: 

QT += network xml webkit
CONFIG += mobility
MOBILITY = multimedia location
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TARGET = restclient
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp \
    ThreadManager.cpp \
    LoginManager.cpp \
    MainWindow.cpp \
    Thread.cpp \
    ImageViewer.cpp \
    VoiceRecorder.cpp \
    LocationManager.cpp
HEADERS += ThreadManager.h \
    LoginManager.h \
    MainWindow.h \
    Thread.h \
    ImageViewer.h \
    VoiceRecorder.h \
    LocationManager.h
OTHER_FILES += \ 
    qss/N900.qss

Kuten tähänkin asti, ohjelmakoodista pyritään esittämään olennaiset osuudet paitsi tutki-

musongelman kannalta, niin myös sovelluksen toiminnan ymmärtämiseksi. Multimedia- ja 

paikannusominaisuuksien  kannalta  keskeiset  luokat  ovat      ImageViewer, 

VoiceRecorder ja  LocationManager – sovellusta hallinnoivia, ja vielä esittelemättä ole-

via luokkia ovat MainWindow ja ThreadManager.

5.2 Asiakaspään Qt-mobiilisovellus

Luku syventyy SUMO-sovelluksen lähdekoodiin ohjelman toimintalogiikan valottamisek-

si. MainWindow-pääsovellusikkunan lisäksi näytetään ohjelmakoodia  keskusteluketjujen 

hallinnoinnista ThreadManager-luokan avulla. Tehdyt integrointiratkaisut sekä keskeisim-

mät kohdat lähdekoodista sen kamera-, paikannus-, ja sanelinominaisuuksien toteutuksien 

osalta on selostettu kattavasti. Luvussa esiteltävän osuuden lisäksi tutkielmaan on sisälly-

tetty yksityiskohtia Qt-toteutuksesta liitteinä 1-4.
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Luku 5.2.1 esittelee SUMO-pääsovellusikkunan toimintoja. Luku 5.2.2 tuo mukanaan kes-

kusteluketjujen hallinnan. Luvuissa 5.2.3 – 5.2.5 syvennytään kamera-, paikannus-, ja sa-

nelinominaisuuksien toteutuksiin.

5.2.1 SUMO-pääsovellusikkuna

MainWindow-pääikkunan ohjelmakoodista esitetään seuraavaksi kaksi merkittävää alioh-

jelmaa. Näistä ensimmäinen ohjaa palvelimelta tulleet viestit ThreadManager-luokan väli-

tyksellä oikeisiin Thread-keskusteluketjuihin, joissa data yhdistetään käyttöliittymään Qt:n 

malli-näkymä-luokkien  avulla.  Oheisen  createThreadWindow()-funktion  tehtävänä  on 

myös luoda kommunikointiyhteys luokkien välille signaalit- ja slotit -mekanismin avulla:

void MainWindow::createThreadWindow(QDomElement &threadsElement) {  
    // Starts listening replies from server.  
    connect(networkAccessManager, SIGNAL(finished(QNetworkReply *)), 
    this, SLOT(slotProcessRequests(QNetworkReply *)));
    // Puts data into Threads by using ThreadManager.    
    ThreadManager *threadManager = new ThreadManager(this,    
    threadsElement, actionLoadPicture);
    // Sets the given widget to be the main window's central widget.
    setCentralWidget(threadManager);

    setWindowTitle("SUMO päänäkymä");
    this->resize(800, 480);
    loadStyleSheet(QString(EXTERNAL_CSS));

    connect(actionNewTab, SIGNAL(triggered()), threadManager, 
    SLOT(createNewThread()));

    // Loops all threads to get signals connected.
    foreach (Thread *thread, threadManager->getThreadList()) {

        connect(thread, SIGNAL(getPicture(QString)), this, 
        SLOT(slotGetPicture(QString)));
        connect(this, SIGNAL(playRecording(QString)), thread, 

    SLOT(playWithMediaPlayer(QString))); 
        //... 

}
}
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Täydellinen koodilistaus createThreadWindow()-aliohjelmasta esitetään liitteenä 1. 

Toinen ohjelman toiminnallisuuden kannalta  tärkeä funktio lähettää palvelimelle  kaiken 

N900-älypuhelimessa tuotettavan sisällön.  Esimerkki  käy lävitse  kuvatiedoston  lähetyk-

seen vaadittavat toimenpiteet:

void MainWindow::savePost(QByteArray encodedText, QVariant threadId, 
QString imageFileName, QString audioFileName, QString latitude, QString 
longitude) {

    // Loads image's data from device.
    if (imageFileName != "") {
        QFile image(imageFileName);
        QFileInfo imageInfo(imageFileName);
        imageType = imageInfo.suffix();
        imageName = imageInfo.fileName();
        image.open(QIODevice::ReadOnly);
        imageData = image.readAll();
    }

    // Puts image's data into request.
    if (imageFileName != "" && !imageType.isNull()) {
        bufferDataRequest->write("--" + boundary);
        bufferDataRequest->write(crlf + "Content-Disposition: form-data; 
        name=\"picture\"; filename=\"" + imageName.toUtf8() + "\";" +    
        crlf);
        bufferDataRequest->write("Content-Type: image/" +  
        imageType.toUtf8() + crlf + crlf);
        bufferDataRequest->write(imageData);
        bufferDataRequest->write(crlf);
    }

    // Uses 'multipart/form-data' content type.
    request.setRawHeader("Content-Type","multipart/form-data; boundary=" 
    + boundary);
    // Sends data with HTTP POST.    
    QNetworkReply *reply = networkAccessManager->post(request, 

bufferDataRequest);

    // Gets information from state of file transfer.
    connect(reply, SIGNAL(uploadProgress(qint64,qint64)),
            this, SLOT(updateDataWriteProgress(qint64,qint64)));

    POST_MEMORY_HANDLING = true;
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}

Täydellinen koodilistaus savePost()-funktiosta esitetään liitteenä 2. 

Aliohjelman muistinhallinnan kannalta on olennaista, että POST-pyynnössä lähtevät, new-

avainsanalla varatut muuttujat, tuhotaan eksplisiittisesti QNetworkReply-paluuviestin ohel-

la [Doc11, qnetworkaccessmanager]. Lukijan on hyvä tietää myös se, että palvelimen vas-

tauksia  lähetettyihin  viesteihin  ei  käsitellä  edellisen  luvun  kaltaisena  XML-tiedostona, 

vaan yksinkertaisemmassa muodossa: Käyttäjän lähettäessä audio- tai kuvatiedoston palve-

limelle,  tiedostosta luodaan paikallinen kopio, joka uudelleennimetään pelkän uuden tal-

lennusnimen saavuttua  paluuviestinä.  Uudelleennimetty  kopio on nyt  valmis  käyttäjälle 

näytettäväksi tai toistettavaksi. Samoin GPS-paikkatietojen lähetyksessä turvaudutaan sa-

mantapaiseen  logiikkaan,  sillä  N900-laitteen  tuottama  WGS84-koordinaattijärjestelmän 

tieto  on  muunnettava  palvelimella  Kansalaisen  Karttapaikan  (http://kansalaisen. 

karttapaikka.fi/) hyödyntämään KKJ-muotoon.

5.2.2 Keskusteluketjujen hallinta

ThreadManager-luokalle on ominaista yksittäisten Thread-keskusteluketjujen hallinta. Seu-

raavassa Qt-ohjelmakoodissa on nähtävissä käyttöjärjestelmäkohtaisen direktiivin käyttöä 

luokkakohtaisten muuttujien esittelyssä sekä ThreadManager-luokan konstruktorin  sisäl-

töä:

// N900's file system paths.
#ifdef Q_WS_MAEMO_5
static const char *DOWN_LOAD_DIRECTORY = "/home/user/MyDocs/sumo_temp/";
static const char *PICTURES_DIRECTORY = "/home/user/MyDocs/DCIM/";
#else
static const char *DOWN_LOAD_DIRECTORY = 
"/home/mimahuum/Pictures/sumo_temp/";
static const char *PICTURES_DIRECTORY = "";
#endif

// Constructor.    
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ThreadManager::ThreadManager(QWidget *parent, QDomElement& 
threadsResponse, QAction *actionLoadPicture)
{
    this->setParent(parent);
    recorder = new VoiceRecorder();
    //.. 
    // Threads into tabs. 
    for (int i = 0; i < (int) threads.length(); i++) {
        QDomElement threadElement = threads.at(i).toElement();
        Thread *thread = new Thread(tabWidget, threadElement);

        QDomAttr title = threadElement.attributeNode("title");
        tabWidget->addTab(thread, title.value());

        // Connects basic functionalities of Thread.
        connect(thread->buttonAddPhoto, SIGNAL(clicked()), this, 
        SLOT(startCameraApp()));
        connect(thread->buttonGps, SIGNAL(clicked()), this,  
        SLOT(startGPSApp()));
        //.. 
    }

    // Watches file system if new images has been taken with camera.
    QFileSystemWatcher *watcher = new QFileSystemWatcher(this);
    watcher->addPath(QString(PICTURES_DIRECTORY));
    connect (watcher, SIGNAL(directoryChanged(QString)), this,  
    SLOT(imageTaken()));
}

5.2.3 Kameratoiminnot

Kameratoimintoja  ei  ollut  järkevää  toteuttaa  omana  Qt-sovelluksenaan,  vaan  laitteen 

natiivi kamera voidaan käynnistää SUMO-sovelluksesta D-BUS-väylän kautta. Etenkään 

kuin käytettävyysaspektina N900-laitteen kameran käyttö edellyttää joka tapauksessa lins-

sisuojuksen poistamisen. Myös fyysisen kameran hallitseminen on monimutkaista, eikä se 

ole tämän tutkielman päätarkoitus. Näillä perusteluilla SUMO-sovelluksen kameratoimin-

tojen hyödyntäminen ja kuvan lähettäminen vaatii seuraavat käyttäjän suoritteet:

1. Kameran  käynnistämisen  SUMO-sovelluksessa  sijaitsevasta  painikkeesta,

ja/tai  linssisuojuksen  poistamisen  (mikä  käynnistää  automaattisesti

kameran ellei se ei ole jo käynnistetty).
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2. Kuvan ottamisen laitteen fyysistä painiketta käyttäen.

3. Kuvan lähettämisen (painiketta klikkaamalla).

Qt on asetettu tutkimaan uusien kuvatiedostojen luomista, ja SUMO-sovellus osaa aktivoi-

da  itsensä  uuden  tiedoston  havaittuaan.  Fokus  siis  siirtyy  kameraohjelmasta  Qt-

mobiilisovellukseen. Lisäksi N900-laitteen kameran asetuksissa voidaan valita paikkatieto-

jen lisääminen kuvatiedoston metadataan geotagging-menettelytavan mukaisesti.

Seuraavaksi  perehdytään  kameratoimintojen  Qt-toteutuksiin  sekä  kuvan  näyttämiseen 

ImageViewer-luokan avulla. D-Bus-viestiväylää hyödyntäen saadaan natiivi kamerasovel-

lus käynnistetyksi:

void ThreadManager::startCameraApp() {
    Thread *thread = getThread();
    if (thread->imageFileName == "") {
        QProcess process;
        process.execute("dbus-send --session --print-reply 
        --dest=com.nokia.cameraui /com/nokia/cameraui 
        com.nokia.cameraui.top_application");
    }
    else {
        removePictureFromSending();
    }
}

Edellisessä kappaleessa ThreadManager-luokan konstruktorissa luotu FileSystemWatcher-

tyyppi osaa havaita syntyneen kuvatiedoston N900-älypuhelimen massamuistista:

void ThreadManager::imageTaken() {
    fileWatcherSignals++;
    if (fileWatcherSignals == 3) { // Got 3 signals from a new file.
        QDir dir(PICTURES_DIRECTORY);
        QFileInfoList list = dir.entryInfoList(QDir::Files, QDir::Time);
        QString pictureJustTaken = list.takeFirst().fileName();
        JUST_TAKEN_PICTURE = pictureJustTaken;
        qDebug() << "Picture just taken: " + pictureJustTaken;
        loadPictureFromAFile();
    }

68



}

Seuraava koodiesimerkki käsittelee puolestaan ImageViewer-luokan aliohjelmaa, mikä luo 

tarvittavat  QAction-luokat  saman kuvankäsittelytoiminnallisuuden  lisäämiseksi  menuva-

likkoon, työkalupainikkeeseen tai pikanäppäimeen [Doc11, qaction]:

/**
  * Actions for menu items.
  */
void ImageViewer::createActions() {
    openAct = new QAction(tr("&Open..."), this);
    openAct->setShortcut(tr("Ctrl+O"));
    connect(openAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(open()));

    exitAct = new QAction(tr("E&xit"), this);
    exitAct->setShortcut(tr("Ctrl+Q"));
    connect(exitAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(close()));

    //.. 
}

Näin  esimerkiksi  mikä  tahansa  tiedostojärjestelmän  kuvatiedosto  voidaan  tarkastaa 

ImageViewer-sovelluksella ennen sen liittämistä viestiin:

Kuva 11. SUMO ImageViever -ohjelman toiminnallisuutta 
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5.2.4 GPS-paikannus

Paikannustoiminnot  päätettiin  toteuttaa  yksinomaan  Qt-toteutuksena  (Qt  Mobility  API) 

seuraavin käyttäjältä vaadittavin toimenpitein:

1. GPS-paikannuksen voi käynnistää painamalla painiketta.

2. Kerätyt paikkatiedot voi lähettää palvelimelle.

Paikkatietosovellusta  ohjataan  ThreadManager-luokasta,  josta  LocationManager-

paikkatietosovellus käynnistyy oheisella funktiolla:

void ThreadManager::startGPSApp() {
    Thread *thread = getThread();
    if (thread->geoCoordinateLatitude == 0) {
        //.. 
        thread->showMessageFromThis("Paikkatietojen haku käynnistetty.");
     LocationManager *locationManager = new LocationManager(false, 

false, false);
        connect(locationManager,   
        SIGNAL(readyToSendCoordinates(QGeoCoordinate)), this,  
        SLOT(handleGeoCoordinates(QGeoCoordinate)));
    } else {
        qDebug() << "Removed GPS data.";
        thread->geoCoordinateLatitude = 0;
        thread->geoCoordinateLongitude = 0;
        thread->showMessageFromThis("Paikkatiedot poistettu.");

//.. 
    }
}

LocationManager-luokka sisältää destruktorin lisäksi neljä aliohjelmaa, mitkä esitetään 

kokonaisuudessaan liitteenä 3.  Luokan perusperiaatteisiin perehdytetään kuitenkin seuraa-

vassa. LocationManager-konstruktorissa luodaan oheisella QWebView-määrityksellä tuki 

Web-karttapalveluiden hyödyntämiseksi paikkatiedon esittämisessä:

LocationManager::LocationManager(bool useGoogleMaps, bool showMap, bool 

onlyForLink) {      
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webView = new QWebView(this); 

//..  

}

startGPS()-aliohjelmassa QGeoPositionInfoSource-luokan metodin avulla aloitetaan si-

jainnin selvittäminen [Nok11h]:

void LocationManager::startGPS() {
    locationDataSource->startUpdates();
}

Kun paikkatieto on selvitetty, koordinaatit voidaan tallennetaa QGeoCoordinate-muodossa:

void LocationManager::positionUpdated(QGeoPositionInfo geoPositionInfo) {
    if (geoPositionInfo.isValid()) {
        // Stop regular position updates, because a valid position has   
        // been obtained
        locationDataSource->stopUpdates();        

    QGeoCoordinate geoCoordinate = geoPositionInfo.coordinate();
}         

}

Lopulta  latitude-  ja  longitude-sijaintitiedot  ovat  piirrettävissä  esimerkiksi  Kansalaisen 

Karttapaikan maastokarttojen päälle:

QUrl LocationManager::createMapURL(const QSize size, QString latitude,
                                    QString longitude) {
    //..
    const QString KANSALAISEN_KARTTAPAIKKA_URL_TEMPLATE = 

"http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki? 
scale=8000&text=you&srs=EPSG%3A3067&y=%1&x=%2&lang=fi";

    url = QUrl(KANSALAISEN_KARTTAPAIKKA_URL_TEMPLATE.arg(latitude,   
longitude));

    //..
}

5.2.5 Äänen nauhoitus ja toistaminen

Sanelin kannattaa toteuttaa Qt:n kirjastoilla Qt Mobility API -rajapintaa hyödyntäen. Integ-

rointi  muihin sovelluksiin – nauhoituksen aloittaminen,  äänitiedoston tallentaminen,  tie-
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doston  valitseminen  lähetettäväksi  –  tapahtuisi  liian  monimutkaisesti  käytettävyysvaati-

muksiin nähden. Sanelintoiminnallisuus on  käytettävissä tehdyllä ratkaisulla seuraavasti:

1. Sanelu aloitetaan painamalla ensin nauhoittamisen käynnistävää painiketta.

2. Äänen tallentaminen loppuu samaa painiketta painamalla.

3. Äänitallenteen voi lähettää palvelimelle.

Sanelintoiminnallisuuden  Qt-toteutus  sijaitsee  VoiceRecorder-luokassa,  josta  esitetään 

seuraavassa Qt-totetutuksen kannalta keskeiset  kohdat. Asetuksien määrittäminen N900-

älypuhelimeen tapahtuu seuraavasti:

void VoiceRecorder::setRecorderSettings() {
    audiosource = new QAudioCaptureSource(this);
    recorder = new QMediaRecorder(audiosource);
    //..
    audioSettings.setEncodingMode(QtMultimediaKit::
    ConstantQualityEncoding);
    audioSettings.setQuality(QtMultimediaKit::VeryLowQuality);
    //..
    qDebug() <<  audiosource->audioInputs() << "\n";
    // "pulseaudio"
    qDebug() <<  recorder->supportedContainers() << "\n";
    // "matroska", "ogg", "mp4", "wav", "quicktime", "avi", "flv",  
    // "amr", "asf", "dv", "mpeg", "vob", "mpegts", "3g2", "3gp", "raw"
}

Toteutuksessa selvisi Qt mobility -rajapinnan äänen tallentamista tukevien audioformaat-

tien  vähäisyys N900-laitteelle. Pakattua tiedostomuotoa tekevää audioenkooderia ei  aina-

kaan toistaiseksi (joulukuu 2010) ole ollut saatavilla, vaan nauhoitus taltioituu nykyisellään 

wav-muotoon.

Äänen  nauhoituksen  integroimisessa  SUMO-sovellukseen  hyödynnettiin 

QMediaRecorder-luokan tiloja sanelimen hallintaan:

void VoiceRecorder::startRecorderApp() {
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    //..
    if (recorder->state() == QMediaRecorder::StoppedState && 
        output.length() > 0) {
        //..
        output = "";
        qDebug() << "Removing state.";
    }
    else if (recorder->state() == QMediaRecorder::StoppedState) {
        //..
        recorder->record();
    }
    else if (recorder->state() == QMediaRecorder::RecordingState) {
        //..
        output = recorder->outputLocation().toString();
    }
}

Äänen toistamisen apuohjelma sijaitsee puolestaan Thread-luokassa. Se toistaa nauhoituk-

sen QMediaPlayer-luokkaa hyödyntäen:

void Thread::playWithMediaPlayer(QString audioFilePath) {
//..
     if (this == threadManager->getThread()) {
        popUpAudioPlayer = new QDialog(this);
        progressBar = new QprogressBar();

//..
QMediaPlayer *player = new QMediaPlayer(popUpAudioPlayer);

        connect(player, SIGNAL(positionChanged(qint64)), this, 
        SLOT(positionChanged(qint64)));
        //..
        player->setMedia(QUrl::fromLocalFile(audioFilePath));
        popUpAudioPlayer->setWindowTitle("Soitetaan tiedostoa: " +  
        audioFilePath);
        player->play();

        popUpAudioPlayer->exec();
        player->stop();
    }
    //..
}

Edellisen ohjelmakoodin aikaansaama QDialog-pohjainen käyttöliittymä on nähtävissä ku-

vasta 12:
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Kuva 12.  Nauhoituksen toistaminen QDialog-käyttöliittymässä

5.3 Sovelluksen pääkäyttöliittymä

Kuvan 13 SUMO-sovelluksen päänäkymä muodostuu ThreadManager-luokassa määrite-

tystä QTabWidget-välilehtikomponentista, ja tähän sidotuista SUMO-keskusteluketjuista. 

Thread-luokassa liitetään palvelimelta tulleet viestit oikeisiin viestiketjuihin (tietomallei-

hin),  ja  luodaan  yhteys  tietosisältöön  pääsyyn.  Kuten  kuvassa  12,  viestin  liitetiedostot 

avautuvat koko ruudun täyttäviin toisto- tai katselusovelluksiin. Käyttöliittymä uuden sisäl-

lön tuottamiseksi N900-älypuhelimella on tilaltaan itsenäinen: sovellus säilyttää esimerkik-

si  nykyisessä  keskusteluketjussa  kesken  olevan  viestin  mikäli  käyttäjä  haluaa  reagoida 

muissa viestiketjuissa tapahtuneisiin tilanmuutoksiin. 

On myös huomattava, että pienen mobiililaitteen sovelluskäyttöliittymän ulkoasun määri-

tyksiä  on  tehty  luvussa  3.5.3  tarkastellulla  N900.qss  CSS-tiedostolla.   Edelleen, 

MainWindow-luokan  valikkorakenne  tuo  SUMO-käyttöliittymään  toimintoina  muun 

muassa uuden Thread-keskusteluketjun lisäämisen, liitetiedostojen valitsemismahdollisuu-

den  tiedostojärjestelmästä  ja  nykyisen  GPS-sijainnin  esittämisen  Google  Maps 

(http://maps.google.com/) -karttapohjalla.
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Kuva 13. SUMO-päänäkymä

Kuvissa  14-16  selvitetään  toimintalogiikka  uuden  tietosisällön  tallentamiseksi  SUMO-

palvelimelle – esimerkiksi paikkatietojen keräämisen jälkeen samasta (punaisesta) painik-

keesta voidaan poistaa luotu sisältö ja palata alkutilaan.

Kuva 14. Käyttäjän paikantaminen

Kuvassa 15 käyttäjän onnistunut paikantaminen synnyttää esikatselukomponentin, ja val-

miuden lähettää tiedot palvelimelle:
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Kuva 15. Tietojen lähetys palvelimelle SUMO-päänäkymässä

Kuvassa 16 viesti on saatu tallennettua palvelimelle:
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Kuva 16. Viesti tallennettu

Liitetiedostojen  lähettämisen,  tai  lataamisen  yhteydessä  sovelluksen  tilarivillä  esitetään 

edistymispalkki – tällöin sovelluksen rakenteen pitämiseksi yksinkertaisena estetään mui-

den tiedostojen samanaikainen lataaminen:

Kuva 17. Liitetiedoston latauksen edistyminen
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5.4 Sovelluksen käytettävyystestaus

Tämän luvun tarkoituksena on tuoda validointinäkökulma sovelluksen integroituihin omi-

naisuuksiin. Toisin sanoen käytettävyystestauksella ja asiantuntija-arviolla mitataan, miten 

järkevä  prototyypin  käyttöliittymäratkaisu  on  loppukäyttäjien  työn  kannalta.   Käytettä-

vyystestiin saatiin 15 kenttäkokemusta omaavaa poliisia, joita varten valmisteltua testiti-

lannetta kuvataan luvussa 5.4.1. Sovelluksen käytettävyystestin käyttökokemuksista saatu-

ja tuloksia esitellään luvussa 5.4.2. Heuristisesta asiantuntija-arvioinnista kerätyt havainnot 

ja tulokset kerrotaan menetelmien vertailun ja tulosten järkevyyden pohdinnan ohessa lu-

vussa 5.4.3.

5.4.1 Käytettävyystestien suorittaminen

Pilottitesti järjestettiin oikeaa käytettävyystestiä edeltävänä päivänä testisuunnitelman toi-

mivuuden varmistamiseksi [Nie93, s. 174]. Tilaisuudessa SCOPE-projektiin osallinen hen-

kilö suoritti projektitutkija Pasi Karjalaisen ja tutkielman kirjoittajan valvomana käytettä-

vyystestin testitehtävät (Liite 2), minkä perusteella testisuunnitelmaa arvioitiin testiin kulu-

van ajan, sekä testitehtävien kattavuuden ja ymmärrettävyyden osalta. Pilottitestin johdosta 

testitehtäviin kirjattiin pieniä muutoksia tehtävien yksiselitteisen tulkinnan varmistamisek-

si.

Varsinaiset  käytettävyystestit  suoritettiin  Tampereella  VTT:n  käytettävyyslaboratoriossa 

neljänä työpäivänä 18-26.11.2010 välisenä aikana hyödyntäen tiedonsiirrossa Soneran 3G-

yhteyttä. Testikäyttäjät rekrytointiin Poliisiammattikorkeakoulun välityksellä – testihenki-

löinä toimivat 15 kenttäkokemusta omaavaa poliisia – päällystökurssin suorittavia tai hen-

kilökuntaan kuuluvia mieshenkilöitä. Palvelusvuosien keskiarvo koehenkilöillä oli lähes 12 

vuotta. 
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Testihenkilön  saavuttua  tutkimustilaan,  projektitutkija  Karjalainen  teki  selkoa  yleisesti 

käytettävyystestauksesta,  ja kertoi  tutkimuksen mittaavan (henkilön sijasta)  ohjelman ja 

laitteen hyvyyttä. Lisäksi Karjalainen esitti testaustilanteen perustuvan vapaaehtoisuuteen, 

tarkoittaen koehenkilön mahdollisuutta keskeyttää testi seuraamuksitta. Tämän jälkeen tut-

kielman kirjoittaja otti vetovastuun testin suorittamisesta [Nie93, s. 184, 190]. 

Ennen testiä aloitustoimenpiteinä laite puhdistettiin,  sekä saatettiin fyysisesti  samaan ti-

laan: N900-älypuhelimen kynä asetettiin paikoilleen, ja näppäimistö suljettiin. Jokaista tes-

tikäyttäjää varten ohjattiin ohjelman tulostus omaan lokitiedostoon virhetilanteiden myö-

hempää  analysointia  varten.  Ohjelma  itsessään  palautettiin  alkutilanteeseen  poistamalla 

ylimääräiset  viestit  palvelimelta.  Testattavaa  kehotettiin  ajattelemaan  ääneen  (engl. 

thinking aloud) testin aikana – menetelmää pidetään tärkeänä ohjelman ymmärrettävyyden 

tulkitsemisessa – ennen kaikkea väärien tulkintojen tunnistamisessa.  [Nie93, s. 195]. 

Käytettävyystestin vetäjä asettui testin alkaessa kuuntelijan rooliin [Nie93, s. 190]. Sovel-

luksen aloitusnäyttönä toimi SUMOn sisäänkirjautumisnäyttö (kuva 10, s. 61), jota seura-

ten kirjallisista  testitehtävistä  1. tehtävä jätti  käyttäjälle aikaisen onnistumiskokemuksen 

[Nie93, s. 187]. Testin vetäjä antoi koehenkilölle testin kuluessa neutraaleja kuittausvieste-

jä kannustaakseen henkilöä jatkamaan testin suorittamista. Testattavan painiskellessa ”En 

tiedä miten”-ongelman [Dou95, s. 104] kanssa, hänelle esitettiin tarkentavana kysymykse-

nä ”Mistä  tämän ominaisuuden tulisi  mielestäsi  löytyä  käyttöliittymässä?”.  Virheellisen 

toimenpiteen jälkeen ”Miksi ajattelit painikkeen tekevän halutun toiminnon?”-kysymyksel-

lä testin vetäjä kaivoi lisätietoja erheelliseen valintaan johtaneista syistä. Testin jälkeen tes-

tin suorittaja täytti kyselylomakkeen [Nie93, s. 191], minkä jälkeen testin vetäjä ohjasi kes-

kustelua jatkokehitysideoista sekä sovelluksen käyttömahdollisuuksista.
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5.4.2 Käytettävyystestien tulokset

Nielsenin [Nie92] (katso luku 4.1) käytettävyyskriteereistä tehokkuutta suoritettu testi mit-

tasi heikosti: kvantitatiivisista eli määrällisistä käytettävyyssuureista [Nie93, s. 194] keski-

vertosuoritusaikaa  ei  otettu  arviointikriteeriksi,  ja  osatehtävien  suoritusaikaa  ei  mitattu 

lainkaan. Myöskään virheellisten toimenpiteiden määrää ei kirjattu. Näin ollen tilastollisen 

datan analyysia ei tässä tutkielmassa selosteta. Sen sijaan  opittavuuteen liittyen esitetään 

kattava  lista  järjestelmän  käytettävyysongelmista.  Hyödynnetyn  testausmenetelmän  voi-

daankin sanoa olleen sovellusluonnoksen muodollista arviointia (katso luku 4.2).

Testitehtävät osoittautuivat vaikeustasoltaan mielekkäiksi, sillä tehtävät vaativat osin testin 

vetäjän johdattelua oikeille raiteille (useita epäonnistuneita yrityksiä [Nie93, s. 190]), kun 

taas useimmat kokelaista suorittivat käytettävyystestin sovelluksen osalta täysin omatoimi-

sesti (tehtävien olematta kuitenkaan triviaaleja [Nie93, s. 186]). Huomattavaa onkin vie-

raan laitteen ja käyttöjärjestelmän itsensä aiheuttama esteellisyys (taulukko 18). Ongelman 

vakavuuden luokittelua arvioidaan taulukon esityksessä 3-portaisella asteikolla, perustuen 

laitteen aiottuun käyttötarkoitukseen kenttäolosuhteissa. Korjausehdotukset pyrkivät esittä-

mään korjausideoita ongelmiin, joista lievempiä voidaan ehdottaa korjattavan pelkällä op-

pimisella [Dou95, s. 104].

Laitteisto- ja käyttöjärjestelmäongelmissa testihenkilöä autettiin helpommin kuin sovellus-

ongelmissa (taulukko 21), sillä testin päätarkoituksena ei suinkaan ollut arvioida päätelaite-

ratkaisun  mielekkyyttä.  N900-älypuhelin  ei  ollut  testihetkellä  yhdenkään  testihenkilön 

omistuksessa, mikä näkyi laitteen kynän ja näppäimistön käyttämättömyytenä ennen testin 

vetäjän  ehdotusta  näiden  kokeilemisesta.  Virtuaalinäppäimistöön  verrattuna  puhelimen 

oma fyysinen QWERTY-näppäimistö helpotti koehenkilöiden (8) mielestä tekstin syöttä-

mistä. Pienellä mobiililaitteella kirjoittamisen vaikeus oli kuitenkin vakavin yksittäinen lai-

te- ja käyttöjärjestelmäongelma – tämä puoltaa nykyisten kaltaisten tiedonsyöttömenetel-

mien  vallitessa  järjestelmän  kirjoitusrutiininen  suorittamista  partioauton  täysikokoisella 
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näppäimistöllä. Testihenkilöt ilmaisivat huolen laitteen kestävyydestä (termi ”poliisinkes-

tävä”) työolosuhteissa, minkä perusteella lopullista päätelaiteratkaisua, ja tämän suojakote-

lointia tulee harkita lähitulevaisuudessa.

Taulukko 18. N900-älypuhelimesta ja Maemo-käyttöjärjestelmästä käytettävyystestissä 

löydetyt ongelmat.
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Laite- tai käyttöjärjestelmäongelma Vakavuus Tiheys Korjausehdotus

3 2 Oppiminen.

3 7 Oppiminen.

2 4

2 8

2 3

1 4

3 2 Oppiminen.

2 5 Suojakotelointi.

2 6

3 15 Oppiminen.

3 13 Oppiminen.

3 2 Painikkeen paikan oppiminen.

Käyttö talvella hanskat kädessä. 2 3
Ennustavan tekstinsyötön hankaluus. 3 2 Oppiminen.

Käyttäjä sulki ohjelman tahtomattaan 
sulkemispainikkeesta eli ”rastista”.
Popup-ikkunasta poistuminen on 
hankalaa.

Fyysisen näppäimistön näppäimet 
ovat liian pienet.

Otettava huomioon ohjelman 
jatkokehityksessä sekä 
tulevassa päätelaiteratkaisussa.

Virtuaalinäppäimistöllä on hankala 
kirjoittaa.

Kunnon fyysisen näppäimistön 
käyttöönotto.

Virtuaalinäppäimistöstä ei löydy 
tiettyjä kirjaimia tai merkkejä.

Kunnon fyysisen näppäimistön 
käyttöönotto.

Pidemmän tekstin syöttö koetaan 
hankalaksi.

Asian huomioiminen tulevassa 
päätelaiteratkaisussa. 
Kirjoitusrutiinien sijoittaminen 
partioautoon.

Enterin painallus virtuaali-
näppäimistöllä tekee rivinvaihdon, 
ei toivotusti poistu kirjoitustilasta.
Laite rikkoontuisi 
kentällä painiessa.

Kynä hukkuisi tai menisi rikki 
kentällä ollessa.

Varakynien hankkiminen. 
Sovelluksen kehittäminen 
sormin käytettäväksi.

Laitteen kynä käyttöön vasta testin
vetäjän ehdotuksesta. 
Laitteen näppäimistö käyttöön vasta 
testin vetäjän ehdotuksesta. 
Kameran zoom-toiminnon 
löytäminen on hankalaa.

Varta vasten kehitetyt 
erikoissormikkaat.



Taulukko 21 koostaa sovelluksesta löydetyt käytettävyysongelmat. Kahtena ensimmäisenä 

testauspäivänä sovelluksen kaatumisen (engl. crash) aiheuttaneet virheet korjattiin, ja tä-

män ansiosta sovellus ei enää toisella testausviikolla kaatunut. Ohjelman käyttöliittymä pi-

dettiin käytettävyystestien ajan vakiotilassa. Ongelmia analysoitaessa havaitaan vakavim-

pien virheiden keskittyvän näytön pienuuden ympärille: käyttöliittymän (kuva 19) painik-

keet todettiin liian pieniksi, samoin viestirivi koettiin liian matalaksi ja aiheuttavan virheel-

lisiä valintoja. 

Kuva 19. Onnettomuus Hervanta -ketju käytettävyystestissä.

Samoin sovelluksen karttatoiminto nähtiin nykyisellään (kuva 20) käyttökelvottomana il-

man kynää käytettynä navigoinnin ja zoom-toimintojen painikkeiden pienuuden vuoksi.
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Kuva 20. Sovelluksen karttatoiminto.

Keskimääräisiksi ongelmiksi voidaan luokitella kuvan ja paikannuksen esikatselun puut-

teet: kuvan esikatselun toivottiin olevan saatavilla koko näytön kokoisena (ks. kuva 19) – 

paikannukseen ei ollut toteutettu esikatselumahdollisuutta laisinkaan. Myös  paikannustoi-

minnon ikoni osoittautui usean testihenkilön (8) mielestä epäselväksi. Lievät käytettävyys-

ongelmat liittyivät usein (4-5) järjestelmän tilan näkyvyyteen [Nie94b], kuten  nauhoituk-

seen liittyvä epäselvyys ”nauhoittaako tämä nyt?”.

Sovellusongelmien korjausehdotuksia esitettäessä on muistettava käytettävyysvaatimusten 

olevan ristiriidassa laitteen pienen koon kanssa.  Nykyisen laitteen kanssa tulisi tehdä sel-

keä päätös laitteen kehittämisessä joko sormin tai kynällä käytettäväksi. Sormin ohjattavis-

ta kosketusnäytöistä on löydettävissä kaksi merkittävää epätarkkuutta aiheuttavaa ongel-

maa:  painettavan kohteen  peittyminen kosketushetkellä  (engl.  occlusion  problem),  sekä 

sormen aiheuttavan painalluksen laajuus (engl. fat finger problem) [Wig07]. Nämä puoltai-

sivat kynän käyttöä N900-älypuhelimella huolimatta löydöksistä tähän liittyen. Toisaalta 

sovelluksen  koekäyttö  läpimitaltaan  kaksinkertaisella,  7-tuumaisella  näytöllä  toisi  uusia 

mahdollisuuksia sormin ohjattavaan käyttöliittymäkehitykseen. Tämänhetkistä  käyttöliit-
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tymää ohjaa vahvasti sisällön tekstipainotteisuus: päätös laitteen valjastamisesta enemmän 

rikosilmoituksen liitetiedostojen keräämiseen toisi helpotusta nykyisen ahtaan näytön tuo-

miin ongelmiin.

Taulukko 21. SUMO-sovelluksesta käytettävyystestissä löydetyt ongelmat.
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Sovellusongelma Vakavuus Tiheys Korjausehdotus
Sovellus kaatui. 1 4 Bugikorjaus.
Painikkeet ovat liian pieniä. 1 8 Suuremmat painikkeet.

2 8

2 5

1 5 Koon kasvattaminen.

1 3

3 4 Oppiminen.

3 5 Oppiminen.

Viestin tallentaminen on epäselvää. 3 4

3 4 Oppiminen.

3 3 Oppiminen.
Pieni fonttikoko teksteissä. 2 1 Fontin koon kasvattaminen.
Aktiivisen syöttökentän löytäminen 3 4 Oppiminen.
Aktiivisen välilehden havaitseminen. 2 3 Selkeämpi tehoste.

Paikannustoiminto vaikea löytää. 2 8

2 2 Tutummat ikonit.

3 1 Oppiminen.

2 4 Järjestelmän kehittäminen.
Viestin vastaanottaja jää epäselväksi. 3 1 Oppiminen. Tiedottaminen.
”Missä on saapuneet viestit?” 3 1 Oppiminen.

Kuvan esikatselua ei ole. 2 1
Paikannuksen esikatselua ei ole. 2 1 Ominaisuuden lisääminen.

Sovelluksen käyttö on hankalaa 
ilman kynää.

Kynän käytön arviointi. 
Käyttöliittymän kehittäminen.

Käyttäjällä on vaikeuksia ymmärtää
viestiketjun käsite ja/tai tila

Poliisitermein ketjun 
ilmaiseminen: poliisiasia.

Viestirivi on liian matala. Halutun 
viestin valitseminen on vaikeaa.
Kartan käyttö on mahdotonta: 
navigointi- ja zoom-
toiminnot vaivalloisia käyttää.

Toimintapainikkeiden koon 
kasvattaminen.

Painikkeiden outo toimintalogiikka. 
Esimerkiksi ”sanelu katosi”.
Nauhoituksen epäselvyys – 
”nauhoittaako tämä nyt?”.

”Viesti lähetetty”-kentän 
näkyminen nykyistä (3s.) 
pitempään.

Ei vaikutusta ”pelkkää tekstiä 
sisältävän viestin” klikkaamisella.
Viestin tekstiosuus alkaa eri 
paikasta eri riveillä.

Oppiminen. GPS-ikonin 
selventäminen.

Muutkin ikonit (kuin GPS) ovat 
epäselviä.
Tyhjän viestin lähetys ei ole 
mahdollista.
Viestin lähetys -toimintoa ei löydy
virtuaalinäppäimistötilassa.

Olemassa olevan esikatselun 
kehittäminen.



Käytettävyystestin lopuksi testattavia pyydettiin kertomaan ideoistaan sovelluksen jatkoke-

hityksestä  sekä uusista  käyttötapauksista.  Sovelluksen  kyvykkyys automatisoida  rikosil-

moituksen täyttämistä poliisiasemalla herätti suurimman kiinnostuksen. Kuvien ja paikka-

tiedon lisäksi se, mitä nykyisen järjestelmän lomakekenttiä ja liitetiedostoja mobiilisovel-

luksella pystyttäisiin täyttämään, ja kuinka tiedonsiirto olisi luotettavaa, jää vielä pohditta-

vaksi.

Taulukko 22. SUMO-sovelluksen jatkokehitysideat.

5.4.3 Asiantuntija-arviot sovelluksen käytettävyydestä

Projektitutkija Karjalainen toimi heuristisen arvioinnin perehdyttäjänä (engl.  familiarisa-

tion session)  [Doub95,  s.  103]  sekä myös ohjaajana  ratkaisuehdotusten    jälkipuinnille 

(engl.  debriefing session) [Con95]. Varsinaisina asiantuntijoina toimivat gradussaan käy-

tettävyysasioihin  perehtynyt  KM  Matti  Haataja  sekä  tutkija  FM  Jukka  Varsaluoma. 

Dumasin [Dum99, s. 66] esittämällä asteikolla Haatajan voidaan sanoa olevan 2. katego-
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Jatkokehitys Tiheys

3
Useamman kuvan lähetys kerralla. 1
Videokuvaus: esimerkiksi kotietsinnän taltiointi. 2

2
Muiden partioiden paikannus. 1

1
Kolaripaikan etäisyyksien mittaus laitteella. 1
Rikosilmoituksen automatisointi. 5

1
Akkukeston viritys riittämään työpäiväksi. 2

1

Velhomaisuus: esimerkiksi ”lähetetäänkö
 kuva palvelimelle?”

Nauhoituksen monipuolistaminen: hidastukset, 
”esikatselu”. Ts. henkilökohtainen työkalu 
muistiinpanojen tekemiseksi.

Tärkeimmät painikkeet sijaitsisivat peukaloiden
alla?

Offline-tilassa toiminen. Lähetys kun
kunnollinen verkko on olemassa.

Pikamerkin jättäminen paikannuksessa. 
Esimerkiksi ”maastoon heitettiin 
takaa-ajosta jotain”.



rian  arvioija  asiantuntijuudellaan  käytettävyydestä  –  sen  sijaan  Varsaluoman  kokemus 

myös  vastaavanlaisista  mobiilisovelluksista  asettaa  hänet  korkeimpaan  3.  kategoriaan. 

Näistä lähtökohdista  Nielsenin tutkimusten mukaan [Dum99, s.  66-67] on odotettavissa 

löytyvän yli puolet sovelluksen käytettävyysongelmista. 

Arvioinnissa löydetyt käytettävyysongelmat rajoittuvat pelkästään sovellusta koskeviin on-

gelmiin (taulukko 23). Sovellusongelmien lisäksi myös jatkokehitysideoissa (taulukko 24) 

on tähdellä (*) merkitty vain asiantuntijoiden tekemät – ja käytettävyystestissä näkymättö-

mät – havainnot. Ongelmien vakavuuden luokittelussa on hyödynnetty Doubledayn et. al 

esittämää 3-portaista asteikkoa [Doub95, s. 26]. Sen sijaan aiemmista tuloksista poiketen 

ongelman yleisyydestä annetaan arvio 1 (usein esiintyvä), 2 (ajoittainen) tai 3 (harvinai-

nen). Arvioijat tutustuivat SUMO-sovellukseen itsenäisesti ilman käytettävyystestin tehtä-

vänantoa Nielsenin heuristiikkoja hyödyntäen [Nie94b].

Asiantuntija-arvioinnin löydöksissä havaittiin huomattavaa eroavaisuutta käytettävyystes-

taukseen nähden. Tarkistuslistana Nielsenin heuristiikkoja käyttäneet  asiantuntijat havait-

sivat 11 uutta sovellusongelmaa, joista vakavimpina pidettiin viestin muokkausmahdolli-

suuden puuttumista.  Yleisimmin esiintyvänä uutena ongelmana asiantuntija-arviossa ha-

vaittiin viestien esitysjärjestyksen epäselvyys. Karttanäkymä nähtiin käytettävyystestauk-

sessa tehtyjen havaintojen lailla pahimpana epäkohtana sovelluksen käytettävyydessä.
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Taulukko 23. SUMO-sovelluksen asiantuntija-arvioinnissa löydetyt käytettävyysongelmat.

Sovellusongelmien lisäksi myös asiantuntijoiden ehdottamia jatkokehitysideoita (Taulukko 

5) voidaan pitää paikallisina havaintoina suhteessa käytettävyystestissä löydettyihin (glo-

baaleihin) ongelmiin ja kehitysideoihin [Dum99 s. 67]. Tulosten oikeellisuutta analysoi-

taessa on muistettava testitehtävien ohjaava merkitys [Doub97, s. 107]:  asiantuntijat ar-
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Sovellusongelma Heur. Vakavuus Yleisyys Ratkaisuehdotus

1 3 2 Animoitu indikaattori.

1 3 2

4,5 3 3 Erillinen sulkemispainike.

7 3 3
7 1 2 Toteutuksen jatkaminen.

6,7 3 2

6 3 3 Eri väreillä nimimerkit.

5 3 3 Paluu Sumoon.

4,5 3 3 Erillinen sulkemispainike.

7 3 2

5,7 2 2 Ominaisuuden lisääminen.
*Viestin muokkaus jälkikäteen. 3 2 2 Ominaisuuden lisääminen.

10 3 2 Nuolien lisääminen.

10 3 1

*Sisäänkirjautumisessa ei näy 
edistyminen.
*Kuvannäyttimen käynnistymi-
sessä ei näy edistyminen.

Indikaattori tai teksti:
”Lataa”.

*Kuvannäytin suljetaan samalla 
painikkeella kuin koko sovellus.

Sovelluksen käyttö on hankalaa 
ilman kynää.

*Erillinen näkymä ketjujen 
hallintaan.
Isommat painikkeet.

Kartan käyttö on mahdotonta.
*Ketjujen tärkeysjärjestyksen 
hahmottaminen ja oikean 
löytäminen.

Välilehtien värittäminen tai 
ikonin antaminen. 
Vaihtoehtoinen selaustapa.

*Viestin lähettäjän erottaminen
nopeasti.
*Kuvanoton peruuttamisessa 
palataan ”avoimet sovellukset”
-näyttöön.
*Kuvannäytin suljetaan samalla 
painikkeella kuin koko sovellus.
*Uuden tapauksen lisääminen 
piilossa.

Painike päänäkymään, tai 
valikon järjestäminen.

Nauhoituksen ja paikannuksen 
esikatselua ei ole.

*Vierityspalkin nuolien puut-
tuminen. Tieto muista viesteistä 
mitä ruudulle mahtuu
*Viestien esitysjärjestys 
epäselvä. 

Aikaleimat mukaan, tai 
ilmaus siitä miten järjestetty.



vioivat sovellusta vapaasti tutkien, kun taas poliisit suorittivat testin tehtäväorientoitunees-

ti. Teknisesti orientoituneet asiantuntijat ja kokeneet toimialueen erikoistuntijat paljastivat 

kuitenkin yhdessä riittävän kattavan listan sovelluksen puutteista kehitystyön suuntaami-

seksi oikeisiin epäkohtiin.

Taulukko 24. SUMO-sovelluksen jatkokehitysideat.
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Jatkokehitys
*Ohjelman hallinta näppäimistöltä.
*Laitteen pystysuuntainen käyttö mahdolliseksi.
*Viestiin vastaamisen mahdollistaminen.
*Viestien lajittelumahdollisuus. Esimerkiksi: “pelkät kuvat”.

Nauhoituksen monipuolistaminen.
*Välilehden korostus saapuneesta viestistä.
*Nimimerkit linkeiksi, jotka näyttävät lisätietoja henkilöstä.

*Viestiketjujen hallinta: ketjujen sulkeminen ja 
ketjujen järjestäminen.

*Kuvannäyttimen monipuolistaminen: kuvan säädöt, 
selaaminen, merkintöjen lisääminen.



6 Tulokset ja jatkokehitys

Tässä luvussa esitetään tutkimustuloksia viranomaiskäyttöön suunnatun Qt-sovelluksen ra-

kentamisesta mobiililaitteeseen. Erityisesti vastaukset kootaan johdannossa asetettuihin tut-

kimuskysymyksiin. Lisäksi tehdään selkoa käytettävyystestien tuloksista ja ilmenneistä jat-

kokehitysideoista. 

Luku 6.1 kertoo Qt-ohjelmaympäristön  hyödyntämisestä  SUMO-sovelluksessa sekä kir-

joittajan sovelluskehyksen oppimisprosessista. Luku 6.2 perehdyttää multimedia- ja pai-

kannusominaisuuksien  integrointiratkaisuihin.  Käytettävyystestien  tuloksia  analysoidaan 

luvussa 6.3. SUMO-sovelluksen jatkokehityksestä pohditaan luvussa 6.4.

6.1 Qt-sovelluskehys ja siihen liittynyt oppimisprosessi

Scope-projektissa  tehty  laitevalinta  SUMO-mobiilisovelluksen  rakentamisesta  Nokian 

N900-älypuhelin  ympärille  sitoi  kehitystyön  Qt-sovelluskehyksen  hyödyntämiseen.  No-

peasti kehittyvällä älypuhelinsektorilla sovelluskehyksen alustariippumattomuuden tiedet-

tiin antavan lisämahdollisuuksia sovelluksen siirrettävyydelle. Asennusrutiinit ja kehitys-

ympäristön määritykset sujuivat tältä osin ongelmitta. Työkalujen havaittiin sisältävän kai-

ken tarvittavan toiminnallisuuden kehitystyön tukemiseksi - joskin Qt Designer -käyttöliit-

tymäeditorin käyttö koettiin hankalaksi  johtuen ohjelman (sen hetkisestä)  integroimatto-

muudesta varsinaiseen Qt Creator -kehitystyökaluun.

Qt-sovelluskehys osoittautui varteenotettavaksi vaihtoehdoksi toteuttaa olioperustaista mo-

biililaitesovelluskehitystä: puoltavia seikkoja ovat C++-luokkakirjaston monipuolisuus, do-

kumentoinnin kattavuus sekä Qt-ohjelmien kääntyminen työpöytäympäristöstä mobiililait-

teisiin ”kohtuullisilla muutoksilla”. Laajemmassa sovelluksessa vaadittaisiin ennen kaikkea 

käyttöliittymän  uudelleenmäärittelyä,  mutta  SUMO-sovelluksessa  laitekohtaisen  CSS-
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tiedoston tyylimäärityksillä sekä Qt-lähdekoodiin lisätyillä Maemo 5 -direktiiveillä pystyt-

tiin sovellus räätälöimään käyttökelpoiseksi N900-älypuhelimessa.

Oma oppimisprosessi puoltaa Qt-sovelluskehyksen vahvoja C++ -vaatimuksia. Lisäksi Qt-

yhteisöjen keskustelupalstoilla useat kysymykset koskivat nimenomaan sovelluskehyksen 

C++piirteitä.  Kirjoittaja  suositteleekin  tutustumaan  C++-kirjallisuuteen  ennen  Qt-

ohjelmakehyksen laajamittaista hyödyntämistä. Niin ikään Linux-järjestelmistä omaksutun 

tietämyksen osuutta ei voi väheksyä Qt-sovelluskehitystä tehtäessä.

Qt Creator tarjoaa mielestäni Eclipse-kehitysympäristöön nähden yhtäläiset mahdollisuu-

det ohjelmistokehitykseen. Työkaluun integroitu kattava dokumentaatio tukee sovelluske-

hyksen oppimisprosessia. Erityisesti Java-kieleen tottuneena kirjoittajan vakuutti mahdolli-

suus Qt-luokkakirjastojen avulla toteuttaa ohjelmarakenteet lyhyesti ja tehokkaasti.

6.2 Multimedia- ja paikannusominaisuuksien integrointi

Tuki N900-mobiililaitteen ominaisuuksille konkretisoituu Qt-sovelluskehyksessä Mobility 

API -ohjelmointirajapintaan, joka nousikin pääosaan multimedia- ja paikannusominaisuuk-

sien  integroimisessa  N900-älypuhelimeen.  Integroimiskysymyksissä  pyrittiin  huomioi-

maan aikaisemmissa tutkimuksissa esille nousseet viranomaiskäytön erityispiirteet, erityi-

sesti käytettävyysvaatimukset sovelluksen helppokäyttöisyydestä ja tehokkuudesta.

Kameratoiminnallisuuden  integroimisessa  SUMO-sovellukseen  hyödynnettiin  D-BUS-

viestiväylää ja natiivia kameraohjelmaa, sillä N900-laitteen fyysisen kameran käyttö edel-

lyttää linssisuojuksen poistamista käsin. Kameraohjelma käynnistyy SUMO-sovelluksesta 

D-BUS-yhteyskanavaan lähetetyllä viestillä. Kuvan ottamisen jälkeen Qt-ohjelma osaa ak-

tivoida itsensä, ja näyttää esikatselussa lähetettävänä olevan kuvatiedoston. Jatkokehitys-

ideaksi jäivät poliisin rikos- ja onnettomuuspaikalle toivomat ominaisuudet useamman ku-

van ottamisesta kerrallaan sekä videokuvan hyödyntäminen.
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GPS-paikannusominaisuudet toteutettiin  Qt Mobilityn  location-moduulilla,  sijaintitietojen 

esittäminen puolestaan Qt WebKit -moduulin pääkomponenttia hyödyntäen QWebView-

karttapohjalla.  Käyttöliittymä pystyttiin ratkaisun ansiosta pitämään yksinkertaisena. Kart-

tapohjaa  ei  tämän  tutkielman  puitteissa  ehditty  toteuttamaan  käyttäjäystävällisemmäksi. 

Tämän lisäksi N900-laitteen suoritinteho rajoittaa  esikatseluominaisuuden käyttöä,  sillä 

nykymuodossa  QWebView-sovelluksen käynnistyminen kestää  7-8 sekuntia. Verrokkina 

N900-älypuhelimen natiivi Web-selain käynnistyy Maemo-työpöydän Web-kirjanmerkistä 

Kansalaisen Karttapaikkaan 4-5 sekunnissa. Käynnistymisen jälkeen erot Webin selailussa 

havaittiin olevan pieniä: 3G-yhteydelläkin pullonkaulaksi nousee käytetty verkkoyhteys.

Qt Mobility  -kirjastoja  hyödynnettiin  myös äänen nauhoituksen ja toistamisen toteutuk-

seen.  Sanelinominaisuuden  integrointi  SUMO-käyttöliittymään  tarkoitti  käyttäjälle  sitä, 

että sanelun aloittaminen, tallentamisen lopettaminen ja äänitiedoston poistaminen lähetyk-

sestä tapahtuivat yhden painikkeen avulla. Toteutusteknisesti sanelimen käyttöön jäi kui-

tenkin rajoituksia, sillä sen tukemien audioformaattien vähyys N900-laitteessa merkitsi rat-

kaisua wav-ääniformaatin käyttämisestä. Ongelman valinnasta tekee pakkaamattoman tie-

dostomuodon  aiheuttama turha  tietoliikenne.  Toinen ongelmakohta liittyi  hyödynnettyyn 

multimedia-moduuliin,  sillä komponentin toteutuksen keskeneräisyys kesällä 2010 viiväs-

tytti kirjoittajan sanelinominaisuuden toteutusta.

6.3 Käytettävyystestauksen tulokset

SUMO-sovelluksesta  kerätyt  käyttäjäkokemukset  osoittavat  mobiililaitteen,  ja  toisaalta 

myös poliisin työn erityispiirteet. Vieraan laitteen käyttö SUMO-sovelluksen käytettävyys-

testauksessa korosti laitteiston tuomaa esteellisyyttä. Eri viestintämenetelmistä kerätty ko-

kemus näkyi poliisien ennakkoluulottomana asenteena vierasta tekniikkaa kohtaan. Käytet-

tävyystestit vahvistivat kuitenkin käsitystä, jonka mukaan loppukäyttäjille pieni mobiililai-

te on haasteellinen monella tapaa. Löytyneet laite- ja käyttöjärjestelmäongelmat puolsivat 
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odotettua tulosta mobiililaitteella kirjoittamisen vaikeudesta. Toinen merkittävä löytö koski 

laitteen, tai esimerkiksi sen sisältämän kynän  ”poliisinkestävyyttä”. Nämä ja muut havain-

not on syytä huomioida poliisin tulevassa päätelaiteratkaisussa.

Vakavimmat SUMO-sovelluksen käytettävyysongelmat liittyivät käyttöliittymäelementtien 

pienuuteen. Käyttöliittymän painikkeet havaittiin olevan liian pieniä, erityisesti sovelluk-

sen viestirivin mataluuden todettiin aiheuttavan virheellisiä valintoja. Pahimmin  käyttöliit-

tymäelementtien pienuus vaivaa karttanäkymää, joka leimattiin nykymuodossaan käyttö-

kelvottomaksi. Lievemmistä sovellusongelmista esille nousivat esikatselutoimintojen puut-

teet sekä painikkeiden ikonien epäselvyydet. Löydösten perusteella annetut käyttöliittymän 

korjausehdotukset  keskittyvät  ohjeistukseen  suurempien  painikkeiden  lisäämisestä.  Lie-

vempiin sovellusongelmiin ratkaisuna nähtiin useassa tapauksessa ohjelman käyttöön pe-

rehdyttäminen.

Kaikki  SUMO-sovellukseen  integroidut  ominaisuudet  koettiin  loppukäyttäjien  mielestä 

hyödylliseksi  huolimatta  niiden osin puutteellisesta  toteutuksesta.   Hyöty konkretisoituu 

parhaiten sovelluksen kykynä korvata sellaista toimintaa, mikä muuten vaatisi toimistolla 

käyntiä. Loppukäyttäjien epäilykset liittyivät poliisin kenttätyön vaativuuteen – esimerkik-

si siihen – miten nykyprosesseihin kuulumattomat toimenpiteet  haittaavat  varsinaisesta 

tehtävästä  suoriutumista.  Saadut  käyttäjäkokemukset  kannustavat  kuitenkin  kehittämään 

sovellusta paremmin sopivaksi poliisikäyttöön.

SUMO-sovelluksen heuristinen arviointi  paljasti  huomattavan erilaisia  sovellusongelmia 

käytettävyystestaukseen nähden. Yleisesti ottaen sovelluksen käytön joustavuutta ja tehok-

kuutta lisäävät ratkaisut koettiin asiantuntijoiden mielestä tarpeellisimpina.  Tärkein yksit-

täinen  uusi  havainto  koski  viestin  muokkausmahdollisuuden  puuttumista.  Vakavimmat 

löydetyt ongelmat koskivat karttanäkymän puutteellista käytettävyyttä, mikä tosin oli tie-

dostettu jo käytettävyystestauksen tuloksista.
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Käytettävyyden arviointimenetelmien vahvuudet  ja heikkoudet tulivat  tuloksia  analysoi-

taessa esille. Käytettävyystestaus osoittautui odotetun työlääksi, mutta myös erityisen käyt-

tökelpoiseksi menetelmäksi sovelluksen validointiin. SUMO-sovelluksen arvioinnissa lop-

pukäyttäjiltä saadun palautteen merkitystä korosti epävarmuus niin käyttötapauksien, kuin 

myös sovellukselle asetettujen vaatimusten järkevyydestä. Käytettävyystestausprosessia ar-

vioitaessa kriittisesti, sen voidaan sanoa olleen sovellusluonnoksen muodollista arviointia: 

käytetty arviointimenetelmä ei mitannut sovelluksen tehokkuutta, vaan keskittyi näkökul-

maan ohjelman opittavuudesta. Heuristinen arviointi puolestaan osoittautui nopeaksi mene-

telmäksi järjestää, mutta löydökset keskittyivät paikallisiin ongelmakohtiin. Nielsenin heu-

ristiikkoja tarkastuslistana käyttäneet asiantuntijat havaitsivat pääasiassa tehokkuus- ja suo-

rituskykyongelmia.  Sen sijaan  poliisit suorittivat testin tehtäväorientoituneesti perustuen 

tietämykseensä toimialasta.

Tämän tutkielman empiirisessä osuudessa toteutetun SUMO-sovellusprototyypin kaavail-

tiin olevan käyttökelpoinen ja tehokas. Hyödynnettyjen käytettävyyden arviointimenetel-

mien yhdistelmä pureutuu juuri näiden ominaisuuksien lisäämiseen. 

6.4 SUMO-jatkokehitys

Ohjelma vaatisi  vielä huomattavan määrän lisää kehitystyötä,  mitä  ei  tämän tutkielman 

puitteissa  ehditty  tekemään.  SUMO-sovelluksen  uuden version  toteuttaminen  perustuen 

löydettyihin  korjausehdotuksiin  ja  jatkokehitysideoihin  jäi  myös tekemättä,  sillä  Scope-

projektissa muutoksiin ei ehditty reagoimaan.

Moni  poliisiviranomainen  otti  vertailukohdaksi  SUMO-sovellukseen  nykyisen  POKE-

järjestelmän ominaisuudet. Tältä pohjalta SUMO-sovellusta olisi varmasti järkevä kehittää, 

hyödyntäen jo olemassa olevia  palveluja.  Näin esimerkiksi  julkisen Web-karttapalvelun 

käyttöliittymän  mobiilikäyttöön räätälöinnin  sijaan  kehitettäisiin 
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POKE-karttaominaisuuksia valitulle mobiilipäätelaitteelle. Tässä kohtaa on  kuitenkin vii-

meistään tutustuttava toimialueen lainsäädännöllisiin seikkoihin.

Päätös laitteen kehittämisestä joko sormin tai kynällä käytettäväksi mahdollistaisi selkeät 

vaatimukset esimerkiksi käyttöliittymäelementtien koosta. Tekstin syöttämisen minimointi 

mukana kulkevaan mobiililaitteeseen nähdään SUMO-sovelluksen käytettävyystestauksen 

perusteella välttämättömänä ratkaisuna. Älypuhelimet eivät tässä suhteessa ole vielä tar-

peeksi kehittyneitä. Teknologisia edistysaskelia odotellessa mobiilisovelluksen kyvykkyys 

riittää rikosilmoituksen  liitetiedostojen  käsittelyn  automatisointiin.  Tulevia  päätelaiterat-

kaisuja  lisää  Qt-sovelluskehyksen  alustariippumattomuus,  joskin  tapahtuneiden  omista-

juusmuutosten myötä olisi mielenkiintoista selvittää,  kääntyykö tehty ohjelma Symbian-

puhelimiin.

Yksi tärkeimmistä jatkokehityskohteista koskee SUMO-sovelluksen verkkoyhteyden käy-

tön optimointia, muun muassa sovelluksen käyttämisen mahdollistamista verkkoyhteydet-

tömässä tilassa. Samoin  laitteen sisältö lienee järkevää synkronisoida palvelimen kanssa 

vasta riittävän nopean verkkoyhteyden vallitessa. Poliisiviranomaiset harjoittavat todennä-

köisesti tulevaisuudessa viestintää kaupallisten verkkoyhteyksien kautta – toteutus on teh-

tävä siten, etteivät poliisin tietoturva ja asiakkaan tietosuoja vaarannu. Mobiilialustojen tur-

vallisuudesta tehty tutkimus [Kos11] tekee selkoa siitä, että yleisimmissä älypuhelimissa 

tietoturvaa on huomioitu (perinteisistä pc-ympäristöstä poiketen) arkkitehtuuritason ratkai-

suilla. Tällainen laitevalmistajien jo GSM-puhelimiin lisäämä ominaisuus on esimerkiksi 

laitteen identiteetti puhelinliittymän haltijan tunnistamiseksi.
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7 Yhteenveto

Tutkielma selvitti  Qt-sovelluskehyksen hyödyntämismahdollisuuksia  viranomaiskäyttöön 

suunnatun mobiilisovelluksen rakentamisessa. Toteutettavalle sovellukselle asetettiin vaa-

timukset tehokkuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Erityisesti mielenkiinnon kohteena olivat 

integrointiratkaisut N900-älypuhelimen paikannus- ja multimediaominaisuuksien sisällyt-

tämiseksi  SUMO-ohjelmaan.   Ominaisuuksien  integroinnissa  hyödynnettiin  D-BUS-

viestiväylää kameratoiminnallisuuden lisäämiseksi, sekä Qt Mobility -ohjelmointirajapin-

taa paikannus- ja sanelinominaisuuksien tuomiseksi SUMO-sovellukseen.

Kirjoittajan toteuttaman SUMO-sovelluksen ominaisuuksia ja käytettävyyttä validoitiin so-

velluksen käytettävyystestauksella ja heuristisella asiantuntija-arvioinnilla. 15 kenttäkoke-

musta omaavaa poliisia kokivat ohjelmaan integroidut ominaisuudet hyödyllisiksi, joskin 

puutteellinen toteutus vaivaa ennen kaikkea sovelluksen karttanäkymää. Käytettävyyden 

arviointimenetelmät täydensivät toisiaan SUMO-sovelluksen käytettävyys- ja tehokkuus-

ongelmien löytämisessä. 

Käytettävyystestien  tulokset  vahvistavat  näkemystä  pienen mobiililaitteen  aiheuttamasta 

esteellisyydestä.  Erityisesti  tämä  konkretisoituu  kirjoittamisen  vaikeuteen.  Sovelluksen 

käyttöliittymän ongelmista vakavimmat koskivat käyttöliittymäelementtien pienuutta. Ha-

vaintojen  perusteella  on  syytä  tutkia  POKE-järjestelmän  hyödyntämismahdollisuuksia 

SUMO-sovelluksen kehittämiseksi viestintävälineeksi, jolla on kyky automatisoida  rikos-

ilmoituksen liitetiedostojen käsittelyä.
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Liitteet

Liite 1. Palvelimelta tulleiden viestien ohjaus Thread-keskusteluketjuihin

/**
  * Creates ThreadManager for handling Threads.
  *
  * Connects to network after closing LoginMager and makes connections 
  * of Threads with signals & slots.
  *
  * @param threadElement XML-formatted data for Threads.
  */
void MainWindow::createThreadWindow(QDomElement &threadsElement) {  
    // Starts listening replies from server.    
    connect(networkAccessManager, SIGNAL(finished(QNetworkReply *)), 
    this, SLOT(slotProcessRequests(QNetworkReply *)));

    createMainWindowMenus();

 // Puts data into Threads by using ThreadManager.       
ThreadManager *threadManager = new ThreadManager(this,    
threadsElement, actionLoadPicture);

    // Sets the given widget to be the main window's central widget.
    setCentralWidget(threadManager);

    setWindowTitle("SUMO päänäkymä");
    this->resize(800, 480);
    loadStyleSheet(QString(EXTERNAL_CSS));

    qDebug() << "ThreadUI done in MainWindow.";

    content = threadManager;

    connect(actionNewTab, SIGNAL(triggered()), threadManager, 
    SLOT(createNewThread()));
    connect(actionLocation, SIGNAL(triggered()), threadManager,       

SLOT(locateMe()));

    // Looping all threads to get signals connected.
    foreach (Thread *thread, threadManager->getThreadList()) {

        connect(thread, SIGNAL(getPicture(QString)), this, 
        SLOT(slotGetPicture(QString)));                          
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        connect(thread, SIGNAL(getIcon(QString)), this,             
SLOT(slotGetIcon(QString)));   

        connect(this, SIGNAL(getMissingIcons(QString)), thread,  
        SLOT(getMissingIcons(QString)));                
        connect(this, SIGNAL(showPicture(QString)), thread,   
        SLOT(showPicture(QString)));                        
        connect(this, SIGNAL(renameExistingImage(QString)), thread, 
        SLOT(renameExistingImage(QString)));        
        connect(this, SIGNAL(renameExistingRecording(QString)), thread, 
        SLOT(renameExistingRecording(QString)));
        connect(this, SIGNAL(setScrollBarMaximum()), thread, 
        SLOT(setScrollBarMaximum()));
        connect(this, SIGNAL(playRecording(QString)), thread,      

SLOT(playWithMediaPlayer(QString)));              

        connect(thread, SIGNAL(showMessageOnStatusBar(QString)), this, 
        SLOT(showMessageOnStatusBar(QString)));  
        connect(thread, SIGNAL(getUser()), this, SLOT(getUser())); 

thread->getMissingIcons("");

    }

    timer = new QTimer(this);
    timer->setSingleShot(true);
    connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(getLatestPosts()));
    updateThreadsFromServer();
    emit setScrollBarMaximum();
}
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Liite 2.  N900-älypuhelimessa tuotetun multimediasisällön lähetys palvelimelle

/**
  * Saves Post's text and attachments into Server to the current thread.
  *
  * Uses QBuffer buffer (QIODevice) to send data with post request.      
  * QBuffer buffer is deleted when finished() signal is emitted for this 
  * request.
  *
  * @param encodedText Post's text.
  * @param threadId Current thread that will have more data after this 
  * request.
  * @param imageFileName Post's image.
  * @param audioFileName Post's audio.
  * @param latitude Post's GPS latitude.
  * @param longitude Post's GPS longitude.
  */
void MainWindow::savePost(QByteArray encodedText, QVariant threadId, 
QString imageFileName, QString audioFileName, QString latitude, QString 
longitude) {
    if (IS_SAVING_NEW_POST) {
        qDebug() << "Only one simultanious file upload allowed.";
        return;
    }

    IS_SAVING_NEW_POST = true;
    QNetworkRequest request;
    request.setUrl(QUrl(REQUEST_URL_UPLOAD));

    QByteArray boundary, crlf;
    QByteArray imageData, audioData;
    QString imageType, imageName, audioType, audioName;

    if (imageFileName != "") {
        QFile image(imageFileName);
        QFileInfo imageInfo(imageFileName);
        imageType = imageInfo.suffix();
        imageName = imageInfo.fileName();
        image.open(QIODevice::ReadOnly);
        imageData = image.readAll();
    }

    if (audioFileName != "") {
        QFile audioFile(audioFileName);
        QFileInfo audioInfo(audioFileName);
        audioType = audioInfo.suffix();
        audioName = audioInfo.fileName();
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        audioFile.open(QIODevice::ReadOnly);
        audioData = audioFile.readAll();
    }

    dataArray = new QByteArray();
    bufferDataRequest = new QBuffer(dataArray);
    bufferDataRequest->open(QIODevice::WriteOnly);

    crlf+=0x0d;
    crlf+=0x0a;

    boundary =    QByteArray("----
-").append(QByteArray::number(qHash(encodedText + 

threadId.toString())));

    bufferDataRequest->write("--" + boundary);
    bufferDataRequest->write(crlf + "Content-Disposition: form-data; 
    name=\"thread\"" + crlf);
    bufferDataRequest->write(crlf + threadId.toByteArray() + crlf);

    bufferDataRequest->write("--" + boundary);
    bufferDataRequest->write(crlf + "Content-Disposition: form-data; 
    name=\"text\"" + crlf);
    bufferDataRequest->write(crlf + encodedText + crlf);

    if (imageFileName != "" && !imageType.isNull()) {
        bufferDataRequest->write("--" + boundary);
        bufferDataRequest->write(crlf + "Content-Disposition: form-data; 
        name=\"picture\"; filename=\"" + imageName.toUtf8() + "\";" +    
        crlf);
        bufferDataRequest->write("Content-Type: image/" +  
        imageType.toUtf8() + crlf + crlf);
        bufferDataRequest->write(imageData);
        bufferDataRequest->write(crlf);
    }

    if (latitude != "" && longitude != "") {
        bufferDataRequest->write("--" + boundary);
        bufferDataRequest->write(crlf + "Content-Disposition: form-data; 
        name=\"lat\"" + crlf);
        bufferDataRequest->write(crlf + latitude.toUtf8() + crlf);
        bufferDataRequest->write("--" + boundary);
        bufferDataRequest->write(crlf + "Content-Disposition: form-data; 
        name=\"lon\"" + crlf);
        bufferDataRequest->write(crlf + longitude.toUtf8() + crlf);
    }
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    if (audioFileName != "" && !audioType.isNull()) {
        bufferDataRequest->write("--" + boundary);
        bufferDataRequest->write(crlf + "Content-Disposition: form-data; 
        name=\"other_media\"; filename=\"" + audioName.toUtf8() + "\";" + 
        crlf);
        bufferDataRequest->write("Content-Type: audio/" + 
        audioType.toUtf8() + crlf + crlf);
        bufferDataRequest->write(audioData);
        bufferDataRequest->write(crlf);
    }

    bufferDataRequest->write("--" + boundary + "--");
    bufferDataRequest->close();
    bufferDataRequest->open(QIODevice::ReadOnly);

    request.setRawHeader("Content-Type","multipart/form-data; boundary=" 
    + boundary);
    request.setHeader(QNetworkRequest::ContentLengthHeader,      

bufferDataRequest->size());

    QNetworkReply *reply = networkAccessManager->post(request,  
bufferDataRequest);

    connect(reply, SIGNAL(uploadProgress(qint64,qint64)),
            this, SLOT(updateDataWriteProgress(qint64,qint64)));
    progressBar->setHidden(false);

    POST_MEMORY_HANDLING = true;
}
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Liite 3. Luokka paikkatietojen hallinnointiin QWebView-näkymän avulla

#include "LocationManager.h"
#include <QtWebKit/QWebSettings>
#include <QtGui/QMessageBox>
#include <QGeoAreaMonitor>
#include <QGeoCoordinate>
#include <QDebug>

static bool USE_GOOGLE_MAPS = true;
static bool USE_MAP_FOR_SHOWING = true;

LocationManager::LocationManager(bool useGoogleMaps, bool showMap, bool 
onlyForLink) {
    USE_GOOGLE_MAPS = useGoogleMaps;
    USE_MAP_FOR_SHOWING = showMap;
    setWindowTitle("Sijainti");

    // Qt 4.6.0 and later require
    #if QT_VERSION >= 0x040600
        QWebSettings* defaultSettings = QWebSettings::globalSettings();
        defaultSettings->setAttribute(QWebSettings::  
        LocalContentCanAccessRemoteUrls, true);
    #endif
    webView = new QWebView(this);

    if (!onlyForLink) startGPS();

    setAttribute(Qt::WA_DeleteOnClose);
}

LocationManager::~LocationManager() {
    webView->deleteLater();
}

/**
 * Obtains the location data source and starts listening for position
 * changes.
 */
void LocationManager::startGPS() {
    if (!locationDataSource) {
        locationDataSource =
        QGeoPositionInfoSource::createDefaultSource(this);
        if (locationDataSource) {
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            QObject::connect(locationDataSource,
            SIGNAL(positionUpdated(QGeoPositionInfo)),
            this, SLOT(positionUpdated(QGeoPositionInfo)));
            locationDataSource->startUpdates();
        } else {
            qDebug() << "startGPS: Error happened.";
        }
    } else {
        locationDataSource->startUpdates();
    }
}

/**
 * Called when the current position is updated.
 * @param geoPositionInfo GPS position information.
 */
void LocationManager::positionUpdated(QGeoPositionInfo geoPositionInfo) {
    if (geoPositionInfo.isValid()) {
        // Stop regular position updates, because a valid position has   
        // been obtained
        locationDataSource->stopUpdates();

        QGeoCoordinate geoCoordinate = geoPositionInfo.coordinate();

        if (USE_MAP_FOR_SHOWING) {
            qreal latitude = geoCoordinate.latitude();
            qreal longitude = geoCoordinate.longitude();

            QUrl url = createMapURL(size(), QString::number(latitude), 
 QString::number(longitude));

            qDebug() << size();
            webView->stop();
            webView->load(url);
        }
        else {
            emit readyToSendCoordinates(geoCoordinate);
        }
    }
}

/**
 * Creates the URL with which the map tile can be fetched.
 * @param size Size of map tile.
 * @param latitude GPS latitude.
 * @param longitude GPS longitude.
 */
QUrl LocationManager::createMapURL(const QSize size, QString latitude,
                                    QString longitude) {
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    QUrl url;
    if (USE_GOOGLE_MAPS) {
        const QString GOOGLE_MAPS_URL_TEMPLATE =
        "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=  
        %1,%2&zoom=12&size=%3x%4&maptype=mobile&markers=color:red|
        label:Y|%1,%2&sensor=true";
        url = Qurl(GOOGLE_MAPS_URL_TEMPLATE.arg(latitude, longitude,
        QString::number(size.width()), QString::number(size.height())));
    } else {
        const QString KANSALAISEN_KARTTAPAIKKA_URL_TEMPLATE =       

"http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?
scale=8000&text=you&srs=EPSG%3A3067&y=%1&x=%2&lang=fi";

        url = QUrl(KANSALAISEN_KARTTAPAIKKA_URL_TEMPLATE.arg(latitude,  
        longitude));
    }

    return url;
}
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Liite 4. Sanelinominaisuuksien integrointi SUMO-sovellukseen

/**
  * Sets recorder ready.
  */
void VoiceRecorder::setRecorderSettings() {
    audiosource = new QAudioCaptureSource(this);
    recorder = new QMediaRecorder(audiosource);
    output = "";
    connect(recorder, SIGNAL(stateChanged(QMediaRecorder::State)), this, 
    SLOT(updateState(QMediaRecorder::State)));
    connect(recorder, SIGNAL(error(QMediaRecorder::Error)), this,  
    SLOT(handleMediaRecorderError(QMediaRecorder::Error)));
    connect(recorder, SIGNAL(durationChanged(qint64)), this,            
    SLOT(updateProgress(qint64)));

    audioSettings.setEncodingMode(QtMultimediaKit::
    ConstantQualityEncoding);
    audioSettings.setQuality(QtMultimediaKit::VeryLowQuality);
    audioSettings.setChannelCount(1);
    audioSettings.setSampleRate(8000);

    recorder->setEncodingSettings(audioSettings, QVideoEncoderSettings(), 
    "wav");
    qDebug() << "Done recorder settings.";

    qDebug() <<  audiosource->audioInputs() << "\n";
    // "pulseaudio"
    qDebug() <<  recorder->supportedAudioCodecs() << "\n";
    // "audio/PCM"
    qDebug() <<  recorder->supportedContainers() << "\n";
    // "matroska", "ogg", "mp4", "wav", "quicktime", "avi", "flv",  
    // "amr", "asf", "dv", "mpeg", "vob", "mpegts", "3g2", "3gp", "raw"
}

/**
  * Starts dictaphone.
  */
void VoiceRecorder::startRecorderApp() {
    if (recorder->error() != QMediaRecorder::NoError) {
        qDebug() << "startRecorderApp: " + recorder->errorString() +  
        "\n";
        return;
    }

    if (recorder->state() == QMediaRecorder::StoppedState && 
        output.length() > 0) {
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        qDebug() << "Output: " + output;
        emit setPreviewDisabled();
        output = "";
        qDebug() << "Removing state.";
        thread->buttonVoice->setIcon(QIcon(RECORD_ICON_NORMAL));
    }
    else if (recorder->state() == QMediaRecorder::StoppedState) {
        emit setStartingThread(true);
        recorder->record();
        qDebug() << "Recording.";
    }
    else if (recorder->state() == QMediaRecorder::RecordingState) {
        emit setStartingThread(false);
        recorder->stop();
        output = recorder->outputLocation().toString();
        emit setRecordingReadyToSend();
        qDebug() << "Stopped.";
    }
}
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Liite 5. Käytettävyystestin testitehtävät 

Testitehtävät

1.Kirjaudu sisään järjestelmään painamalla painiketta "Kirjaudu sisään". 

2.Tutustu aktiivisena olevan opetusketjun sisältöön.  Lue viestien sisältö,  ja toimi tämän 

mukaan. 

3.Mene onnettomuus Hervanta -ketjuun. 

4.Näet edessäsi tapahtuneen onnettomuuden (kuva 25). Kuvaile tapahtunutta kirjoittamalla 

muutaman sanan mittainen viesti. Lähetä viestisi eteenpäin palvelimelle. 

5.Ota kuva onnettomuuspaikasta, ja lähetä se palvelimelle. 

6.Käytä laitetta sanelimena, ja selitä lyhyesti mitä on tapahtunut. 

7.Oletetaan että onnettomuuspaikka on tässä tilassa. Paikanna itsesi, ja lähetä paikkatieto 

eteenpäin.

Kuva 25. Onnettomuustilanne.
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