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Opinnäytetyö on kirjoitettu päiväkirjamuotoiseksi tutkielmaksi. Työssä kuvataan 
harjoittelevan ohjelmistokehittäjän arkea ja työtehtäviä 10 työviikon ajan. Päivä-
kirja sisältää päivittäisiä merkintöjä ja viikoittaisia analyysejä kuluneen viikon 
tehtävistä sekä pohdintaa tehtävistä suoriutumisesta, mahdollisista ongelmista 
ja niiden ratkaisuista. Viikkoanalyyseissä käydään myös läpi viikon tapahtumiin 
ja alaan liittyviä tekstejä ja sovelletaan niitä omassa pohdinnassa. 
 
Opinnäytetyön ajan opiskelija suoritti yrityslähtöisiä projekteja Symbio Finland 
Oy:n Oulun toimipaikalla. Työn tavoitteena on kehittää profiilimanageria Sym-
bion Elysian-nimiseen auton tietoviihdekeskukseen ominaisuudeksi ja saada se 
niin pitkälle, kuin annetussa ajassa on mahdollista. 
 
Päiväkirjan toteutuksen jälkeen pohditaan opiskelijan kehitystä työntekijänä ja 
ohjelmistokehittäjänä. Lisäksi mietitään, miten opiskelija voisi kehittyä tulevai-
suudessa ja käyttää opinnäytetyön aikana saatuja taitoja hyväksi. 
 
Tämän 10 viikon aikana tuli esille ohjelmistoprojektin muutosalttius, miten suun-
nitelmat voivat yllättäen muuttua radikaalistikin. Opiskelija kehittyi paljon vuoro-
vaikutustaidoissaan ja koko yrityksen sisäisessä viestinnässä. Myös kehityskoh-
teita löytyi omassa toiminnassa päiväkirjan kirjoittamisen aikana. Ohjelmisto-
alalla työskentelemiseen kuuluu väistämättä virheiden tekeminen ja kokeneem-
milta avun kysyminen. Työn aikana tuli havaittua psyykkisten tekijöiden vaikutus 
laadukkaan koodin tuottamiseen. 
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The thesis is a study written in a diary form. Object of this thesis is to describe 
daily work of a trainee programmer for 10 weeks. Diary consists of entries for 
each day and after a week comes analysis and contemplation of week’s tasks, 
possible issues and solutions for those issues. Week analysis also includes 
texts and writings concerning the industry and the week’s tasks. 
 
Employer of this thesis is Symbio Finland Ltd. Company has office in Oulu, 
where work is mainly done. Along the thesis work, student also performs 
courses of business-oriented projects. Goal of the project is to develop a profile 
manager as a feature for Symbio’s Elysian infotainment system. 
 
After the diary part of the thesis student reflects on development of his develop-
ing skills, done tasks and communication skills. Additionally, student ponders 
how to use the acquired skills during thesis work to progress and develop him-
self in the future. 
 
Within these 10 weeks it became as a surprise, how the software project is sus-
ceptible to change and how plans can suddenly change radically. Student de-
veloped a lot in his interaction skills and in the internal communication of the 
company. Student also found out some areas to improve in himself during writ-
ing of the diary. Working in the software industry will inevitably involve making 
mistakes and asking more experienced people for help. During the work, the ef-
fect of psychic factors on producing high quality code was also discovered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Software development, diary, automotive information technology 
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SANASTO 

Jira Atlassianin kehittämä tehtävä- ja projektihallintajärjes-

telmä, jota käytetään työtehtävien hallinnoimisessa. 

Plugin Ohjelman lisäosa, jonka voi kytkeä tai irrottaa pääohjel-

maa muuttamatta. 

Profiilimanageri Käyttäjäprofiilien hallintaan tehty ominaisuus. 

Pseudokoodi Esimerkkikoodia, joka kuvailee ohjelmalogiikan algo-

ritmia ilman kielikohtaista syntaksia. 

Stack Overflow Verkkosivu, joka toimii pääpiirteittäin kehittäjien keskus-

telufoorumina, jossa kysellään ja jaetaan ohjelmistoke-

hitykseen liittyviä tietoja, kokemuksia ja koodia. 

Teams Microsoftin Office 365 -palveluihin kuuluva alusta, jossa 

työtiimi voi kommunikoida firman kesken yleisesti, erilli-

sissä ryhmissä tai yksityisesti henkilöiden välillä. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on päiväkirjaa pitämällä kuvata ja tutkia harjoittelevan so-

velluskehittäjän arkea ja kehittymistä työpaikalla 10 työviikon ajan yrityslähtöisten 

projektien rinnalla. Päiväkirjaa kirjoitetaan päivittäin ja viikon lopuksi kirjoitetaan 

erillinen viikkoanalyysi. Päiväkirjaosuus kirjoitetaan aikavälillä 14.1.–29.3.2019. 

Välissä ollen viikon mittainen hiihtoloma 4.–8.3.2019. 

Päivittäismerkinnöissä on päivän tavoitteiden ja työtehtävien kuvailua sekä hie-

man analyysiä, miten tehtävästä suoriuduttiin ja täyttyivätkö asetetut tavoitteet. 

Viikkoanalyysissä käsitellään viikon tapahtumia, heränneitä ajatuksia, ilmenneitä 

ongelmia ja ratkaisuja. Lisäksi analyysissä tutkitaan viikon aiheisiin liittyviä läh-

teitä, kuten lehtiartikkeleja, ammattitekstejä ja muuta kirjallisuutta. 

Opinnäytetyö ja yrityslähtöiset projektit suoritetaan Symbio Finland Oy:llä, joka 

on IT-alan yritys. Symbio perustettiin vuonna 1994. Symbio tarjoaa IT-konsultoin-

tia, -palveluita, ohjelmistoja ja laadunvarmistusta. Työympäristönäni toimii Sym-

bion Oulun toimisto, jossa on 40 työntekijää, joista osa toimii asiakkaiden tiloissa. 

Oulun päässä Elysian-tiimiin kuului aluksi 7 työntekijää ja lisäksi muutama työn-

tekijä muilla paikkakunnilla. Myöhemmin Elysian-tiimi kasvoi 20:een. Varsinaista 

työaikaa minulle ei asetettu, joten työskentelin päivittäin 6–8 tuntia päivässä päi-

vän sisällön, tarpeen ja tekemisen mukaan. 

Työn aikana kehitettiin Symbion Elysian-tietoviihdejärjestelmää autoihin. Elysian 

on kokonaisuus, joka sisältää kaikki tarvittavat toiminnallisuudet, yhdistää useat 

puhelimen peilauspalvelut, kuten Applen CarPlay ja Android Auto, sekä tekee 

kaiken tämän kustannustehokkaasti ja helposti muunneltavasti. Oma työni kes-

kittyy Elysianiin tarkoitetun ominaisuuden, profiilimanagerin, kehittämiseen. Pro-

fiilien tarkoituksena on toimia säiliönä eri asetuksille tallennetuille ja valituille ase-

tuksille. Profiilit tarvitsivat myös profiilien hallintaan ominaisuuden, josta tuli pro-

fiilimanageri. 

Työssä tarvittavia taitoja ovat Qt- ja QML-osaaminen sekä Linux-osaamista, sillä 

kehitysympäristönä sekä käyttöjärjestelmänä toimii Linux-pohjaiset järjestelmät. 
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Qt tarvitsee C++-ohjelmointikielen osaamista ja QML vaatii QML:n oman syntak-

sin lisäksi JavaScript-osaamista. Ohjelmoinnin ulkopuolisina taitoina tarvitaan tii-

mityöskentelytaitoja sekä yrityskäytäntöjen oppimista. 

Opinnäytetyö on kirjoitettu vaitiolovelvollisuutta noudattaen, joten kaikkia yksityis-

kohtia ei voida kertoa tai joudutaan selittämään pyöristellen, sopimusta rikko-

matta. En saa puhua asiakkaista yksityiskohtaisesti ja olen muutenkin varovai-

nen, kun puhun esimerkiksi ohjelman toiminnasta. 

Aluksi työssä käydään läpi lähtötilanne, mistä opinnäytetyön suoritus alkaa. Sa-

malla käydään myös nopeasti läpi edellisen yritysprojektin tulos, josta työ jatkuu, 

ja esitelellään hieman projektissa käytettyjä työkaluja. Itse päiväkirjatoteutuksen 

jälkeen käydään läpi työn aikana heränneitä ajatuksia ja pohdintoja. 
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2 LÄHTÖTILANTEEN KUVAUS 

2.1 Yrityslähtöinen projekti 1 

Tulin töihin Symbiolle ja minulle annettiin Jirassa kuvan 1 mukainen isompi ja 

kiireetön tiketti selvitettäväksi ja toteutettavaksi. Tiketti on proof of concept -tason 

tehtävä, silloin koodin tason vaativuus ei ole tuotantotasoista. Proof of conceptin 

idea yleisesti on prototyyppimäisesti havainnollistaa tuotteen toimintaa. Tiketin 

kuvaukseen kuului tehdä Elysianiin profiilimanageri, joka toimisi säiliönä asetuk-

sille, joita voisi profiiliin tallentaa. Profiilimanageri tarvitsi myös uuden graafisen 

käyttöliittymän. Tallennettavia asetuksia oli muun muassa teemavalinta, tausta-

kuvan valinta, peilauspalvelun preferenssi, profiilikohtaisen Bluetooth-laitteen tal-

lentaminen ja valitun kielen tallentaminen.  

 

KUVA 1. Kuvakaappaus Jira-tiketistä 

Ensimmäisen yrityslähtöisen projektin aikana sain näistä tehtyä käyttöliittymän, 

teeman ja taustakuvan tallentamisen profiiliin ja ehdin aloitella Bluetooth-laitteen 

tallentamista. Käyttöliittymää varten oli tehtynä jo monta QML-mallia eli valmiiksi 



 

12 

määriteltyjä objekteja, joita kutsumalla saadaan helposti tehtyä esimerkiksi yh-

denmukaisia nappeja. Malleja hyödyntämällä sain omiin nappeihin ja muihin ob-

jekteihin sidottua teeman määrittelyt, kuten väritykset ja reunojen muodot. 

Kuvassa 2 näkyy projektin aikana tekemäni profiilimanagerin käyttöliittymä. Ob-

jektien koot piti itse määritellä. Näytön resoluutio, jolle ohjelmistoa kehitetään, on 

800 kertaa 480 pikseliä. Kiinteä yläpalkki vie 50 pikseliä pystysuunnassa. Tämä 

toi hieman haasteita suunnittelussa, mutta uusilla ikkunoilla sain kaiken tilaa vie-

vän kätkettyä nappien taakse, joten annetun tilan kanssa oppi pärjäämään. Ku-

vassa 2 yläpalkissa erottuva P-kirjain on vain väliaikaisena mallina profiili-

managerin pikakuvaketta varten. 

 

KUVA 2. Profiilinäkymän käyttöliittymä 

Profiilikohtaiset tiedot tallennetaan tekstitiedostoon ja profiilin nimi määrittyy tie-

doston nimen mukaan. Kuvan 3 mukaan profiilin nimi on “demo_profile.txt”. Oh-

jelma parsii sanan “demo” jälkeen kaiken muun pois ja käyttää tätä profiilin ni-

menä.  

 



 

13 

 

KUVA 3. Profiilitiedoston tiedot. 

Profiilikohtainen teema tallentuu siten, että tiedostossa lukee kuvan mukaisella 

esimerkillä: theme= “old_theme.rcc”. Teemat ovat kuvia ja muita määritystie-

dostoja erillisissä kansioissa ja kunkin teeman kansion sisällä on teeman mukai-

nen qrc-tiedosto, jossa on listattu kaikki teeman käyttämät resurssit. Ohjelma luo 

teeman qrc-tiedostoon listatuista tiedoista resurssipaketin, jonka tiedostopääte 

on rcc. Profiiliohjelma parsii rivistä pois kaiken muun paitsi lainausmerkkien si-

sällä olevan tekstin ja käyttää tätä teemojen hallintaan. 

Töissä minun piti uudelleen opetella käyttämään Qt Creatoria, C++:aa ja Qt:n 

omia kirjastoja. Uutena tuli Qt:n QML-kuvauskieli, joka käyttää JavaScriptiä poh-

jana. C++:n opetteluun luin www.learncpp.com -sivustoa. Sivusto auttoi todella 

paljon, sillä jokainen kappale väänsi rautalangasta käsitellyn asian. Qt:n opette-

lussa oli hyödyksi Qt:n oma dokumenttisivu doc.qt.io. Luin kyseisiä sivuja samaa 

tahtia, kun kehitin profiilimanageria, ja jatkan samaa rataa edelleen toisessa yri-

tyslähtöisessä projektissa, kunnes tunnen osaavani tarpeeksi. 

Yrityslähtöisen projektin tarkoituksena on tietenkin myös oppia toimimaan yrityk-

sessä, osana tiimiä, tutustua ihmisiin ja oppia työpaikan toimintatavat, oppia käyt-
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tämään tikettipalvelua Jiraa ja seuraamaan Microsoftin Teams -palvelussa Sym-

bion sisäistä kommunikointia. Ensimmäisen projektin aikana en osallistunut pa-

lavereihin, vaan tein töitä itsenäisesti ja muita konsultoiden. 

2.2 Oman tilanteen kuvaus 

Suoritan opinnäytetyötä oppimispäiväkirjatyyppisesti toisen yrityslähtöisten pro-

jektien ohella. En ole ennen kirjoittanut minkäänlaista päiväkirjaa, joten aluksi tu-

lee samalla opetella rutiinia ja päivän aikana saadun tiedon prosessointia päivä-

kirjamaiseksi kirjoitukseksi muutamasta rivistä parin kappaleen mittaiseksi. Vii-

kon lopussa kirjoitan laajemman viikkoanalyysin sekä muita havaintoja. Tämä 

opettaa myös työn dokumentointia tulevaisuutta varten työelämässä. Ennen työ-

lähtöisiä projekteja minulla ei ollut juurikaan ohjelmointitaustaa koulun kursseja 

ja alan työharjoittelua lukuun ottamatta.   

2.3 Työn lähtötilanteen kuvaus 

Toisen yritysprojektin ja alkavan opinnäytetyön tavoitteena olisi saada profiili-

demo valmiiksi. Opinnäytetyön ohella suoritan molemmat viimeiset yrityslähtöiset 

projektit. Aluksi pitäisi saada Bluetooth-laitteiden tallennus ja tunnistaminen kun-

toon. Tämä vaatii tutustumista projektin Bluetooth-laitteiden yhdistämiseen liitty-

vään koodiin. Tämän on joku toinen tiimin jäsen tehnyt jo aikaisemmin. Minun 

pitää tutustua, millä tavoin Qt lähettää laitteen nimen ja osoitteen QML:lle ja miten 

saan tiedot siirrettyä takaisin Qt puolelle omaan koodiini. Ohjelman käyttökielen 

osalta minun pitää opetella käyttämään Qt Linguisticia, jolla käyttöliittymä kään-

netään eri kielille ja kieli ladataan Qt Creatorissa ohjelman käynnistyessä tai kie-

livalinnan vaihtuessa. Tämäkin on jo osittain tehty Elysianiin eli minun pitää tu-

tustua tehtyyn koodiin ja katsoa voinko jatkaa siitä implementoiden sitä profiilide-

moon vai pitääkö luoda itse uutta. 

Tyypillisiä työtehtäviä harjoittelijalle päivän aikana voisi olla seuraavanlaiset: 

 ohjelmointi 

 palaverit 

 Teamsin lukeminen 

 tiedonhaku ja suunnittelu 
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 koodivirheiden korjaus. 

Työn vaatimuksiin kuuluvat luonnollisesti ohjelmointitaidot, suunnittelutaidot ja tii-

mityöskentelyn vuoksi myös hyvät vuorovaikutustaidot. Ohjelmointi on suurim-

maksi osaksi ongelmanratkaisua, joten ongelmanratkaisukyky on välttämätön. 

Ongelmanratkaisu ja suunnitteleminen vaatii tiedonhakutaitoa eri lähteistä, jotka 

ovat lähestulkoon aina englannin kielisiä, vaatien myös englannin kielen taita-

mista. 

2.4 Sidosryhmät työpaikalla 

Keskeisimpiä sidosryhmiäni ovat Elysian-tiimin jäsenet ja työni ohjaaja, joka 

myös on osa Elysian-tiimiä ja hallintoa. Keskustelen heidän kanssansa päivittäin. 

Elysian-projektin managerit päättävät, mitä minä teen, ja hallinto päättää mitä 

Elysianin managerien pitää tehdä. 

Kuvassa 4 on kuvaaja yrityksen sidosryhmistä. Jotkin sidosryhmät, kuten 3PL ja 

alihankinta, ovat kuvassa, vaikkei niillä ole työni kannalta suoraa kosketusta, 

mutta ovat iso osa Symbiota. 3PL on lyhenne sanoistaThird Party Licensing. 

3PL:n tehtävä on riippumattomat eli kolmannen osapuolen lisensoinnit. SCC eli 

Symbio Connected Car -tiimi kehittää ratkaisua, jolla voidaan integroida älypuhe-

lin autoon. Elysianissa käytetään Symbion omaa SCC-kirjastoa. 
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KUVA 4. Sidosryhmät kaaviona 

Osa Elysianin tiimiä sijaitsee myös Kuopiossa ja Tampereella. Heidän kanssaan 

olen tekemisissä lähinnä palavereissa ja muulloin tarvittaessa Teamsin välityk-

sellä. Sähköpostiin tulevat lähinnä Symbion ilmoitusluontoiset asiat ja tapahtu-

mat. 

En ole suorassa yhteydessä yrityksen yhteistyökumppaneihin tai asiakkaihin. 

Profiilimanageri on kuitenkin ollut puhuttu ja toivottu ominaisuus asiakkaiden 

suunnalta, joten tätä kautta työni koskettaa näitä sidosryhmiä jollain tavalla. 

2.5 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

Työskennellessäni työpaikalla tulen päivittäin paljon tekemisiin tiimikavereiden 

kanssa niin työasioissa, kuten apua pyytäessä, konsultoidessa tai kahvipöydän 
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ääressä muuten vain. Etätyöpäivinä minulla tulee harvoin oltua yhteyksissä tiimi-

kavereihin vain tarvittaessa. Palaverikutsun saadessani etätyöpäivänä liityn tie-

tysti mukaan. 

Tiimissä meillä on tekijöitä myös Kuopiossa, Tampereella ja Espoossa. Espoo ei 

juurikaan ole mukana Elysianin tuotannossa, mutta muilla paikkakunnilla olevien 

kanssa meillä on viikoittaisia palavereja ja tarvittaessa heihin voi olla yhteydessä 

muulloinkin. Asiakkaiden kanssa en ole tekemisissä.  

Palavereita on erilaisia. Yleisimmät ovat sprintin päätös-, väli- ja suunnittelupala-

verit. Yleensä kooste- ja suunnittelupalaverit pidetään yhteen, vieden tietenkin 

enemmän aikaa työpäivästä, mutta ovat järkevästi suoritettavissa samassa istun-

nossa. Koostepalaveri on katselmus menneeseen sprinttiin ja suunnittelupalaveri 

on seuraavan sprintin tehtävien jakoa ja suunnittelua. Väliviikon palaverissa taas 

käydään läpi nopeasti, miten kaikki ovat päässeet alkuun ja onko tullut ongelmia.  

Oulun toimistolla työkielenä on käytössä suomen kieli. Symbion muilla toimipis-

teillä kuitenkin on vieraskielisiä työntekijöitä, jolloin firman sisäisesti kommuni-

koidessa ja kaikessa dokumentaatiossa käytetään englantia. Palavereissa on 

kielenä suomi, kunnes vieraskieliset osallistuvat palavereihin. Itseäni tämä kos-

kee myös edellä mainituissa tapauksissa. 

Suurimpana haasteena tiimikavereiden kanssa keskustellessa tulee esiin oman 

terminologian ja ammattikielen puutteet. Ongelmana lähinnä on se, ettei ammat-

tisanasto ole vielä selkärangassa ja keskustelun aikana saatan jättää asioita huo-

mioimatta jäädessäni miettimään sanan tarkoitusta tai muuta epäselvyyttä. 

Yleensä kuitenkin kysyn, jos sanan tarkoitus on epäselvä. Oppimisessa tämä 

myös vaikeuttaa siten, että monesti opastaja puhuu niin hienoa kieltä, että osa 

keskittymisestäni menee puheen ymmärtämiseen eikä itse tekemiseen. Lisä-

haasteena voi eteen tulla myös englannin kieli. Kun ei äidinkielelläkään hallitse 

kaikkia käsitteitä täydellisesti, vieraalla kielellä voi olla myös hankala keskustella 

työasioista. Tosin moni asia suomen kielessäkin on vain slangikäännös englan-

nista, joten tällöin käännös onnistuu vaivatta. Työssä käytetään myös paljon ly-
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henteitä, jotka eivät aina aukene. Osa voi olla Symbion omien kehitettyjen teknii-

koiden lyhenteitä ja jotkin yleisiä englanninkielisiä lyhenteitä, jotka lausutaan suo-

malaisittain sanana. 
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3 KÄYTETYT TYÖKALUT 

3.1 Ubuntu 

Käyttöjärjestelmänäni toimii Debian-pohjainen Ubuntu 18.04, joka käyttää työ-

pöytäympäristönään GNOME 3:a. Debian on Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, 

josta Ubuntu on haarautunut omana käyttöliittymänä ja kehittäjäyhteisönä. Työn 

puolesta tarvitsin Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää kehitysympäristöksi, koska 

Elysian-projekti on myös Linux-pohjainen. Sama kehitysympäristö kehitysalus-

talla ja kehitettävällä laitteella helpottaa kehittämistä, esimerkiksi polkumääritte-

lyissä ja ohjelman kääntämisessä. 

3.2 Qt Creator 

Qt Creator on ensisijainen kehitysympäristöni koko työlähtöisen projektin ja täten 

myös opinnäytetyön ajan. Aiempaa kokemusta oli koulusta pari kurssia noin neljä 

vuotta sitten, jolloin kokemusta ohjelmoinnista oli todella vähän. Töissä jouduin 

lähes kokonaan opettelemaan Qt:n käytön alusta. Qt Creatorissa ohjelmointikie-

lenä käytän C++-kieltä, jossa on mukana Qt:n omia kirjastoja.  

Qt Creator on integroitu kehitysympäristö (Eng. Integrated Development Environ-

ment, IDE), joka tarjoaa työkalut suunnitella ja kehittää ohjelmistoja Qt:n sovel-

luksilla. Qt on suunniteltu ohjelman ja sen käyttöliittymän kehittämiseksi yhdellä 

kertaa ja sen jälkeen julkaistavaksi monelle eri laitteelle. Qt Creator tarjoaa työ-

kalut koko projektin elinkaaren ajaksi, aina projektin luonnista eri alustoille julkais-

tavaksi. (IDE Overview 2019.) 

3.3 Qt Quick ja QML 

Qt Quick on kokoelma eri teknologioita, jotka on suunniteltu auttamaan kehittäjiä 

luomaan käyttöliittymiä. Qt Quick sisältää käyttöliittymän elementtejä, kuvauskie-

len käyttöliittymän kuvaukseen ja kielen ajonaikaisen suorittamisen. (Introduction 

to Qt Quick 2016.) 
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Qt Modelling Language eli QML on Qt Creatorissa käytetty kuvauskieli. QML hyö-

dyntää Qt:n kirjastoja, kuten Qt Quick -kirjaston valmiita elementtejä. Kutakin ele-

menttiä pystytään muokkaamaan ominaisuuksilla, esimerkiksi nimen, koon ja vä-

rin mukaan. Signaalien avulla QML kykenee kommunikoimaan C++-kieltä käyt-

tävän Qt-koodin kanssa. (Introduction to Qt Quick 2016.) 

QML:llä kuvaillaan ohjelman graafinen käyttöliittymä ja sen käyttäytyminen. Käyt-

töliittymä määritellään puumaisesti objekteina, joilla on omat ominaisuudet. QML 

muistuttaa paljon ja osittain käyttääkin JavaScript-kieltä (Introduction to Qt Quick 

2016.) 

3.4 Qt Linguist 

Qt Linguist tarjoaa erinomaisen tuen kääntää Qt:n C++ ja Qt Quick -sovelluksia 

eri kielille. Kehittäjän täytyy luoda Qt-ohjelma, joka kykenee käyttämään kään-

nettyä tekstiä. Kehittäjän pitää myös auttaa kääntäjiä tunnistamaan käännetyn 

tekstin konteksti. (Qt Linguist Manual 2018.) 

Qt minimoi suorituskyvyn laskua kääntämällä fraasit kunkin ikkunan luonnin koh-

dalla. Ikkunat, jotka luodaan, tuhotaan ja luodaan uudelleen, vaikuttavat merkit-

tävästi suorituskykyyn. Qt:n avulla on mahdollista luoda sovelluksia, jotka kyke-

nevät vaihtamaan kieltä suorituksen aikana, mutta tämä vaatii lisää työtä kehittä-

jältä sekä vähentää suorituskykyä. (Qt Linguist Manual: Developers 2018.) 

3.5 Git 

Git on versiohallintatyökalu, joka mahdollistaa nopean pilvihallinnoinnin sekä eri 

ohjelmistoversioiden haaroittamisen ohjelmistokehityksessä. Esimerkiksi eri oh-

jelman ominaisuuksia tehdessä voi ominaisuuksien kuvauksen mukaan luoda uu-

den haaran, jolloin Gitiin puskeminen on turvallista eikä päähaara master altistu 

rikkinäiselle koodille. Versiohallinnan puolesta master-haara voi olla esimerkiksi 

1.0 ja uuden ominaisuuden haara 1.0.1. Kun ominaisuus on testattu toimivaksi ja 

se on valmis yhdistettäväksi master-haaran kanssa, siitä tulee versio 1.1. 
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3.6 Gimp 

Gimp on The Gimp Teamin kehittämä avoimen lähdekoodin kuvienkäsittelyoh-

jelma. Gimp tarjoaa korkealaatuisten kuvien käsittelyn. Gimp tukee Windowsia ja 

Linuxia hyvin. Ohjelma oli itselleni ennalta tuttu ja ilmainen, joten päädyin teke-

mään tarvittavat graafiset elementit tällä ohjelmalla. 

3.7 Visual Studio Code 

Visual Studio Code Microsoftin julkaisema avoimen lähdekoodin ilmainen koo-

dieditori. Yleisesti Visual Studio Codesta käytetään kutsumanimeä VsCode. Va-

litsin VsCoden, koska siinä on hyvä tuki Gitille. Muuttuvan koodin tarkasteleminen 

onnistuu helposti värikoodatuilla riveillä. Visual Studion käyttöliittymä on itselle 

tuttu ja täten ratkaisi valinnan kilpailijoiden välillä. Tosin VsCode on Visual Stu-

diosta karsittu pelkäksi koodieditoriksi, mutta se on hyvin eri alustoja tukeva, kun 

taas Visual Studio on täysi ohjelmointiympäristö ja tukee kunnolla ainoastaan 

Windowsia. VsCode on myös kustomoitavissa eri laajennuksilla sekä tukee to-

della laajasti eri ohjelmointikieliä. 
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4 PÄIVÄKIRJA RAPORTOINTI 

4.1 Seurantaviikko 1 

Maanantai 14.1.2019 

Päivän tavoitteena on aloittaa opinnäytetyö ja saada sille pohja valmiiksi. Tavoit-

teena on myös aloittaa toinen yrityslähtöinen projekti, joka jatkaa ensimmäisen 

yritysprojektin aikana kesken jäänyttä profiilijärjestelmää, ja saada myös ensim-

mäinen yritysprojektin dokumentit hiottua palautuskuntoon. 

Päivä alkoi vielä ensimmäisen yritysprojektin dokumenttien parissa.  Piti vielä 

hioa hieman projektin loppuposterin tekstiä ja ulkoasua. Linux-pohjaisen Ubuntu-

koneen takia täytyi käyttää OpenOfficea tai Microsoftin Office Onlinea dokument-

tien tekemiseen. Päätin tällä kertaa käyttää OpenOfficea ja heti ongelmaksi syntyi 

Officen ja OpenOfficen tiedostomuodot. Microsoft Officen tiedostoja OpenOffi-

cella avatessa muotoilut voivat mennä pieleen, joten minun piti korjailla niitä ja 

tekstikin tarvitsi hiomista. 

Päivästä valtaosa meni dokumenttien parissa, joten itse sovelluskehittäminen jäi 

vähemmälle. Kerkesin tekemään koodiin parsimisen, joka löytää tekstistä 

Bluetooth-laitteen osoitteelle oikean kohdan, mihin tekstin pitäisi tulla. Sain 

QML:stä Bluetooth-laitteen osoitteen Qt-puolelle, mutta tiedostoon kirjoitusvai-

heessa ohjelma tyhjentää tekstitiedoston ja kirjoittaa sinne vain Bluetooth-laitteen 

osoitteen. 

Tiistai 15.1.2019 

Tiistaille tavoitteena on jatkaa eilisestä ja saada tehtyä Bluetooth-osoitteen tal-

lentaminen. Ensimmäiseksi pitää selvittää, mikä tiedoston kirjoittamisessa mät-

tää. Syy voi olla lukemisessa, tiedoston korruptoitumisessa tai ohjelmassa on 

virhe, joka vain ylikirjoittaa kaiken sisällön.  

Uutena ongelmana löytyi myös se, kun profiilin nimeä vaihtoi, teema kaatui eli 

ruutu menee tyhjäksi. Syyksi sille paljastui se, että kun profiilin nimeä vaihtoi, 

meni profiilin symbolinen linkkaus rikki, koska profiili on linkitetty nimen mukaan. 
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Nimen vaihtuessa symlink katkeaa. Symlink on lyhenne symbolic linkistä, mikä 

tarkoittaa sitä, että kun tiedostolla on referenssi toiseen tiedostoon ja toisen muut-

tuessa molemmat muuttuvat. Tässä tapauksessa profiili luo symlinkin “current-

Profile”. CurrentProfile on ikään kuin pikakuvake oikeaan profiilitiedostoon. Se 

helpottaa ja nopeuttaa aktiivisen profiilin kirjoittamista ja lukemista ohjelmakoo-

dissa. 

Kaatumisongelman sain kierrettyä lataamalla profiilin uudelleen profiilin muok-

kaamisen yhteydessä. Tämä vaati, että muutan koodia siten, että koodi palauttaa 

myös profiilin nimen QStringinä eli merkkisarjana. Aiemmin koodi palautti vain 

profiilin numeron listajärjestyksen mukaan. Teeman kaatuminen on yhä ongelma, 

jos se on ensimmäinen asia, jonka ohjelma käynnistämisen jälkeen tekee.  

Keskiviikko 16.1.2019 

Pidin tänään etäpäivän kotona huonohkon olon ja etäpäivämahdollisuuden 

vuoksi. Lueskelin edellisen päivän ongelmiin liittyviä Qt:n dokumentteja. Minulla 

ei kotona ole mahdollisuutta ohjelmoida projektia, koska kotona minulla ei ole 

Linux-konetta, joten mahdolliset ratkaisut kokeiluineen joutuvat odottamaan seu-

raavaan päivään. 

Tutkin mahdollisesti parempana vaihtoehtona säikeitä. QtConcurrent on Qt:n 

oma vastaava luokka, jolla voidaan hallinnoida säikeitä ja ohjelman ajoituksia. 

Torstai 17.1.2019 

Tavoitteena on hyödyntää edellisenä päivänä luettujen dokumenttien tuomia 

mahdollisia ratkaisuja ohjelmassa. Jos en tänäänkään saa tehtyä Bluetooth-lait-

teen osoitteen tallentamista profiilitiedostoon, siirryn tekemään peilauspalvelu-

preferenssin tallentamista. 

Kävimme kokeneemman tiimin jäsenen kanssa koodia läpi ja tulimme tulokseen, 

että lähes koko tiedostoon kirjoittaminen pitää rakentaa uudelleen, tehokkuuden 

parantamiseksi. Tämä tulee viemään paljon aikaa, mutta tuloksena on mahdolli-
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sesti paljon tehokkaampi koodi, jonka ei pitäisi olla herkkä kaatumiselle, ohjelma-

virheille tai käyttäjän kokeilunhalulle. Tämä opettaa myös paljon uutta tapaa kä-

sitellä samaa asiaa. 

Tänään oli hyvä päivä ohjelman kehityksen kannalta. Suurin osa tunneista kes-

kittyi sovelluksen kehittämiseen ongelmien sijaan. Sain tehtyä funktion pohjan 

uudelle profiilitiedoston kirjoittamiselle. Nyt se pitää vain implementoida kaikkiin 

kirjoitusta vaativiin tallennuksiin. 

Perjantai 18.1.2019 

Tämän päivän tavoitteena on jatkaa loppuun eilen valmiiksi saatu uudelleen ra-

kennettu kirjoitus. Uudelleen rakennettu kirjoitus korvaa aiemman raskaan ja ei 

niin optimoidun koodin. Aiemmin profiiliin tallennettavat tiedot käyttivät omaa 

funktiotansa, joka oli kaikille lähestulkoon sama. Uusi koodi yhdistää nämä kaikki 

ja sitä hallitaan muuttujilla searchData ja newData. QML:stä lähetetään haku-

pyyntö searchData ja korvaava tieto newData. Jos ja kun ohjelma löytää teksti-

tiedostosta searchDataa vastaavan tekstin, ohjelma korvaa sen jälkeen tulevan 

tekstin. Ohjelma käy for-loopissa profiilitiedoston läpi rivi riviltä etsien hakusanaa, 

löytäessään palauttaa rivin indeksin ja muuttaa riviä newDatan mukaisesti. Uusi 

koodi on muutoinkin paljon optimoidumpi, ilman turhia silmukoita. 

Etenemistä hidasti kirjoitettujen bittien määrä. Jos vanhan profiilin tai taustakuvan 

nimi oli pidempi kuin uuden, jäi profiilin datan loppupäähän paljon roskaa. Tämä 

korjaantui sillä, että profiilitiedosto poistetaan ja luodaan uudestaan ennen kirjoi-

tusta. Pitää testata, tuoko poisto yllättäviä ongelmia ohjelmaan. 

Profiilitiedostojen hallinnasta tuli toistaiseksi todella toimiva kokonaisuus, vaikka 

se hieman kesken jäikin. Vaikka profiili olisi täysin tyhjä, profiilin lataus toimii hy-

vin. Uusi asetus vain kirjoitetaan tiedostoon. Oikeassa käyttötarkoituksessa tosin 

profiilin ei pitäisi koskaan olla tyhjä, koska jo profiilin luontivaiheessa ladataan 

perus asetukset, mutta on hyvä yrittää varautua kaikkeen.  
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Viikon 1 analyysi 

Tällä viikolla meni paljon aikaa yhden ongelman kanssa taistelemiseen. Opin kui-

tenkin uutta ohjelman säikeytyksestä, jonka kanssa en ole aiemmin ollut paljoa 

tekemisissä. Ohjelmassa voi olla paljonkin ajoitusongelmia, jotka voi joutua kor-

jaamaan vielä tulevaisuudessa säikeillä. Vaikkakin säikeet eivät korjanneet tä-

män viikon ongelmaa, mikä oli vain huonon koodin aiheuttamaa ongelmallisuutta, 

oli se silti tärkeä opetella, koska säikeet ovat iso osa nykypäivän ohjelmia. 

Säikeytys on asioiden tekemistä rinnakkain, kuten prosesseja. Samalla kun las-

kee laskentaohjelmalla, rinnalla voi olla mediasoitin soittamassa lempilaulua sa-

malla työpöydällä. Siinä esimerkki kahdesta prosessista toimimassa rinnakkain. 

Yksi suorittaa laskentaohjelmaa, toinen mediasoitinta. Multitaskaus on tästä 

myös usein käytetty termi. (Threading Basics 2018.) 

Opin myös paljon uutta koodin uudelleen rakentamisessa. On hyvä miettiä välillä 

vanhaakin koodia, miten sen voisi tehdä paremmin ja etenkin silloin, kun se ai-

heuttaa bugeja tai ongelmia tehokkuudessa. Kokeneempi tiimin jäsen kertoi, että 

jos koodissa joutuu toistamaan yhtä asiaa useammin kuin kaksi tai kolme kertaa, 

kannattaa sille tehdä oma funktionsa, joka on monikäyttöisempi. 

Ensimmäisen viikon päiväkirjan pidon jälkeen huomasin, miten helppo on seu-

raavana päivänä vain lukea, mihin on jäänyt, ja heti muistaa, mitä kaikkea pitää 

tehdä. On helppo hahmottaa omaa etenemistä ja oppii hahmottamaan omia puut-

teita ja vahvuuksia. 

Polttava puheenaihe viikolla oli myös koodin luettavuus. Koodi, jota ei ole millään 

tavalla muotoiltu, on erittäin vaikeasti luettava, täten se on myös vaikeasti ym-

märrettävää. Esimerkiksi rivit hyppivät miten sattuu, koodin lohko on liian tiivis tai 

liian harva, lohkojen sulut eivät ole kohdillaan ja kommentit ovat epäselviä tai ne 

puuttuvat kokonaan. 

Koodin muotoiluun voidaan käyttää niin kutsuttua “valkoista tilaa”. Valkoinen tila 

tarkoittaa välilyöntejä, sarkainta ja mahdollisesti rivivaihtoa. Kääntäjä hyppii val-

koisen tilan yli siitä välittämättä. Kuitenkin valkoinen tila väärässä paikassa, esi-
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merkiksi lainausmerkkien sisällä ei ole enää valkoista tilaa, vaan luettuja merk-

kejä, jolloin tulostusvaiheessa kääntäjä lukee ja tulostaa sen. “Hello       World!” 

usealla välilyönnillä ei ole kääntäjälle sama asia kuin “Hello World”. (Alex 2018.) 

Kuvassa 5 näkyy hyvä esimerkki valkoisen tilan käytöstä. Muuttujien arvojen lu-

keminen hidastuu ja vaikeutuu, kun niiden arvot hyppivät muuttujan nimen pituu-

den mukaan. Huolellisella valkoisen tilan käytöllä arvot ovat helposti luettavissa. 

 

KUVA 5. Esimerkki valkoisesta tilasta (Alex 2018.) 

Kommentit voivat haitata luettavuutta paljon. Kuvassa 6 näkyy, miten komment-

tien ahtaaminen tekee silmäilemisestä työlästä ja koodia pitää lukea, että siitä 

saa selvää. Alla näkyy hyvä esimerkki kommentoimisesta, kun jättää aihekohtai-

sesti riviväliä ryhmittelemään aiheeseen liittyvän koodin ja kommentit. Jos koodi-

rivi on tarpeeksi lyhyt, voi samalle riville kommentoida lyhyesti. 

 

 

KUVA 6. Esimerkki kommenttien ja ahtauden haitoista (Alex 2018.) 
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Kuvassa 7 on yksinkertainen lohko koodia. Yleensä lohkon ensimmäinen lause 

sisennetään yhdellä sarkaimella, joka yleensä on kolme tai neljä välilyöntiä pitkä. 

Jos lauseella on alafunktioita eli niillä on omat lohkonsa, lause sisennetään yh-

dellä sarkaimella ja sisällä olevat funktiot sisennetään kahdella ja niin edespäin. 

Lohkon aaltosulkeet tulevat samalle kohdalle, kuin lohkon aloittava lause. Uu-

della kehittäjällä, kuten itselläni oli paljon ongelmia aaltosulkujen kanssa. Sulkeva 

sulje “}” on monesti huonosti sisennetty, täten vaikeasti luettavissa aiheuttaen 

virheitä kuten puuttumista kokonaan tai ylimääräisten tekemistä. Hyvä sääntö 

aaltosulkeiden perässä pysymiseen on, että sisentää ne aina kuvan 7 mukaan 

samalle linjalle. 

 

KUVA 7. Esimerkki yksinkertaisesta lohkosta (Alex 2018.) 

4.2 Seurantaviikko 2 

Maanantai 21.1.2019 

Päivän tavoitteena on jatkaa loppuun profiilin uudelleenkirjoitus. Bluetooth-lait-

teen osoitteen profiilitiedostoon tallentamisen funktio pitää myös liittää uudelleen 

rakennettuun funktioon. Jos löytyy bugeja, ne korjataan saman tien. Kun tämä on 

saatu valmiiksi, tulee tutustua puhelimen peilauspreferenssin valintaan. Sen toi-

mivuutta on vaikea testata, koska minulla ei ole oikeaa rautaversiota, johon yh-

distää puhelinta ja testata. 

Vanhana virheenä on myös löydetty ja korjattu, että jos ensimmäisenä ohjelman 

käynnistyessä poisti tai muokkasi profiilia, teema kaatui. Ohjelma ei tiennyt, mitä 

teemaa pitäisi ladata, koska mitään profiilia ei ladattu ohjelman käynnistyessä. 

Tämän ongelman sain kierrettyä sillä, että ladataan ensimmäinen profiili listassa 

oleva profiili. Myöhemmin tulee tutkia, millä tavoin saadaan tietty profiili ladattua, 

esimerkiksi yhdistetyn puhelimen perusteella. 
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Peilauspreferenssin valinnan koodi olikin monimutkaista, joten tutustumiseen 

meni odotettua enemmän aikaa. Joudun luomaan oman muuttujan peilausprefe-

renssin luokkaan, jonka avulla saan palautettua tallennettavaa tietoa profiiliin. 

Tiistai 22.1.2019 

Sairastuin vatsatautiin, joten jäin kotiin tekemään etäpäivää. Tavoitteena on silti 

lueskella Qt- ja Learncpp.com -dokumentteja. 

Taudin takia lukemiseen keskittyminen oli vaikeaa, joten päivä meni aika lailla 

sairastamiseen. Sain kuitenkin kasattua luettavaa materiaalia. 

Keskiviikko 23.1.2019 

Vatsatauti jatkuu, joten tavoitteena on jatkaa Qt ja Learncpp.com -dokumenttien 

lukemista. Harmittaa, kun sairastelun vuoksi jäi työn ajatus kesken maanantaina 

ja huolettaa, että unohdan ajatuksen. 

Lukemisesta ei tänäänkään oikein tullut mitään. On vaikea keskittyä tekstiin tau-

din vuoksi. Annoin lukemisen olla ja yritin levätä, josko huomenna pääsisin töihin. 

Kirjoittelin kuitenkin ajatusta ylös, ettei se pääse karkuun. 

Torstai 24.1.2019 

Pääsin takaisin töihin ja lueskelin Teamsista, mitä on tapahtunut poissa ollessani. 

Päivän tavoite on tutkia mihin maanantaina jäin, ja jatkaa siitä. Kiitos tämän päi-

väkirjan, pääsin nopeasti kärryille, missä olin menossa. 

Sain tehtyä muuttujan, jonka avulla saan kommunikoitua peilauspreferenssin ni-

men QML:n ja Qt:n välillä. Minun piti myös muokata profiilitiedoston lukemisfunk-

tiota. Ennen ohjelma luki jokaisen profiiliin liittyvän tiedon erikseen, mutta uusi 

koodi yhdisti kaiken tämän. Funktio lukee profiilin vaihtuessa tai ohjelman käyn-

nistyessä koko profiilitiedoston rivi riviltä, vertaa if-lauseessa, sisältääkö rivi ha-

luttua dataa, ja lisää sen dataa vastaavaan muuttujaan muistiin. Preferenssin va-

linta tehdään kuvan 8 mukaisesti valikossa radionapeilla eli monivalintanapeilla. 

Kun nappia painaa, ohjelma tallentaa valitun peilausteknologian preferenssin ni-

men profiilitiedostoon.  
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KUVA 8. Laitelista ja peilauspreferenssit 

Ohjelman ladatessa ohjelma lukee profiilitiedostosta valitun preferenssin ja merk-

kaa sitä vastaavan radionapin valituksi. Tässä kuitenkin on virhe ja radionapit 

näyttävät aluksi tyhjää, vaikka virheenkorjauksella ohjelma lataa tiedon ihan oi-

kein. Tätä pitää vielä tutkia, mutta ongelma on vain esteettinen, joten tällä hetkellä 

se ei ole korkean prioriteetin asia.  

Perjantai 25.1.2019 

Päivä alkoi leppoisasti. Tänään on hieman erikoinen päivä, koska illalla on työn 

puolesta yhteistä ajanviettoa, joten perjantain henki näkyy ja kuuluu. Päivän ta-

voite on tutkia hieman, miksi radionapit eivät lataudu oikein, ja viikkoanalyysiä 

varten lukea tekstejä. Jos radionappien ongelma ei selviä kohtuullisessa ajassa, 

keskityn tärkeämpään asiaan. 

Radionapit alkoivat toimimaan, mutta ne ovat aina viimeisen eli CarLifen koh-

dalla, vaikka muuttuja olisi muuta. Annan sen nyt toistaiseksi olla, koska se ei 

häiritse ohjelman toiminnallisuutta. Seuraavaksi tulee tutustua kieliasetuksiin ja 

siihen, miten kielen saisi talteen profiiliin. 
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Viikon 2 analyysi 

Sairastelusta huolimatta työ edistyi yllättävän paljon viikon aikana.  Kehittämi-

sessä keskityin aika paljon vanhan koodini parantelemiseen. Ilokseni huomasin, 

että omaa vanhaa koodiani lukiessani, osasin jo miettiä paremmin, miten koodia 

voisi parantaa. Tämä osoittaa itselleni sen, että kehitystä on tapahtunut valtavasti 

tässä ajassa, mitä Symbiolla olen työskennellyt. Viikon muu kehittäminen on koh-

distunut peilauspalveluihin, niiden profiiliin tallentamiseen ja oman koodini de-

bugaamisen. 

Debugaus on koodivirheiden korjausta. Virhe voi olla syntaksivirhe eli ohjelmoijan 

tekemä kirjoitusvirhe tai logiikkavirhe eli ohjelman toiminta ei toimi ohjelmoijan 

tarkoittamalla tavalla tai käyttäjän odotusten mukaisesti. Yleensä syntaksivirheen 

takia ohjelma ei käänny ja koodieditori ilmoittaa siitä, jolloin on helposti korjatta-

vissa. Logiikkavirhe on ohjelman suorituksessa. Esimerkiksi kartan mukaan aja-

maan ohjelmoitu auto ei käännykään, vaan jatkaa suoraan. Tämä on logiikka-

virhe ja sen korjaamiseksi on löydettävä ohjelmavirhe koodista, jossa käsitellään 

auton kääntymislogiikkaa. (BBC 2019.) 

Peilauspalvelu on nimensä veroisesti puhelimen tai muun laitteen näytön peilaa-

mista eli heijastamista kuvaa toisen laitteen näytöllä. Peilaaminen näyttää kaiken, 

mitä laitteella tapahtuu, toiselle näytölle. Toisin kuin oikea peili, peilaaminen ei 

käännä kuvaa peilikuvaksi. Tässä yhteydessä peilaus kannattaa ajatella kopioi-

misena (Murphy 2018.) 

Todellisuudessa peilauspalvelu autossa ei kuitenkaan peilaa puhelimen näyttöä, 

kuten Murphy tekstissään kuvailee. Kuvan 9 mukaisesti auton tietoviihdejärjes-

telmä näyttää puhelimen näytöstä yksinkertaistetun kuvan, joka mahdollistaa tur-

vallisemman puhelimen käytön ajon aikana. Nykyaikaisilla termeillä tosin peilaa-

minen on lähimpänä oikeaa tarkoitusta. 

Autossa toimivat Android Auto ja Apple CarPlay avustavat kuljettajaa puhumalla. 

Esimerkiksi puhelimen tekstiviestin tekstiä ei näe, mutta vaikkapa Applen 

CarPlayssä toimii Applen laitteista tuttu Siri, joka lukee tekstiviestit ääneen. Täten 

saadaan kuljettajan huomio pysymään liikenteessä puhelimen tai muun laitteen 
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silmäilyn sijaan. Näissä tosin on vielä paljon kehittämisen varaa, kuten muiden 

sovellusten kanssa kommunikointi. (Herttua – Kujala – Ylä-Jääski 2017.) 

 

KUVA 9. Apple CarPlay -peilauspalvelu (Herttua – Ylä-Jääski – Kujala 2017.) 

4.3 Seurantaviikko 3 

Maanantai 28.1.2019 

Pidin etäpäivän sään ja kotona tehtävän työn vuoksi. Tutustun päivän aikana Qt 

Linguistiin. Sen oppiminen todennäköisesti tulee vastaan joka tapauksessa tä-

män projektin aikana ja vähäinenkin kokemus on eduksi. 

Linguistilla voidaan luoda käyttöliittymään eri kielille käännettävää tekstiä. 

QML:ään kirjoitetaan rivi, jossa lukee esimerkiksi qsTr(“Text”) + oman funktion 

kutsu Linguististiä käyttävästä kääntäjäluokasta. Kun Linguist löytää tämän rivin 

koodia, se ilmestyy käännettävien tekstien listaan. 
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Tiistai 29.1.2019 

Jatkan perjantaina kesken jäänyttä kieliasetusten katselua. En ehtinyt tätä kovin 

kauaa tutkimaan. Päivän tavoitteena olisi optimistisesti saada kielivalinnan tallen-

nus ja tallennetun kielen lataaminen valmiiksi. 

Sain kielen tallennuksen toimimaan hyvin. Kielen lataaminen toimii tosin vaihte-

levalla menestyksellä. Ongelma korjaantui kokonaan uudelleenjärjestelemällä 

käännösfunktioiden kutsut QML-puolella. Nyt kieli vaihtuu ja tallentuu välittömästi 

sekä profiilin ladatessa sille asetettu kieli vaihtuu ongelmatta. 

Keskiviikko 30.1.2019 

Tämän etäpäivän tavoitteena on keskittyä kirjoittelemaan opinnäytetyötä. Kirjoit-

tamisen jälkeen, aiheena on taas tutkiskella Linguistin tekstejä.  

Sain kirjoiteltua opinnäytetyöhön hyvin tekstiä. Hieman ehdin katselemaan Lin-

guistin dokumentteja Qt:n omista dokumenteista, mutta en oikein löydä syytä, 

miksi oma koodini ei näy Linguistin kääntäjässä. 

Torstai 31.1.2019 

Päivän tavoitteena on saada projektin kääntäminen aluilleen. Tällä hetkellä oh-

jelma on tehty englannin kielellä. Käännöksiä ovat suomen kieli ja japani. Minun 

pitää tutkia, miten saisin luomani sisällön näkymään Linguistissa, että voisin 

kääntää sitä. 

Selvisi, että minun piti terminaalissa pyöritellä kielitiedostoja. Kielitiedostot ovat 

esimerkiksi tiedostonimi_fi_FI.ts. Kielitiedosto päivitettiin avaamalla Linuxin ter-

minaali projektikansiossa ja kirjoittamalla lupdate projekti.pro. Tämän selvittä-

miseen meni turhan paljon aikaa, koska dokumenteissa ei mainittu Linuxista mi-

tään. 
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Perjantai 1.2.2019 

Päivän tavoitteena olisi kääntää tekemäni profiilimanageri. Sen jälkeen kirjoitan 

opinnäytetyötä ja testailen sovellusta koodivirheiden varalta. Jos koodivirheitä 

löytyy, yritän korjata niitä. 

Mielestäni olisi hyvä opetella palavereissa käymistä, koska kuulun Elysian-tiimiin, 

joten ehdotin ohjaajalle tätä. Osallistuinkin siis tänään ensimmäiseen palaveriin. 

Täten opin myös lisää Symbion toimintatapoja ja yrityksessä toimimista. Palaveri 

oli sprintin välipalaveri, jossa käytiin läpi versiohallintaa ja tuotteen jakelua asiak-

kaalle. Palavereissa johtava kehittäjä kyselee kaikilta tiimin jäseniltä heidän on-

gelmistaan ja työn tilanteesta. 

Nyt kun tekemäni tiedosto näkyy Linguistissa, on helppo kirjoittaa käännökset 

suomelle ja japanille. Japanin käännöksissä käytin Googlen kääntäjää, koska itse 

en osaa japania. Käännösten päivittäminen ohjelmaan vaati taas Linuxin termi-

naalissa lrelease projektin_nimi.pro -komennon. Päivittäessään lrelease ohit-

taa muuttumattomat tiedostot ja päivittää vain muutetut tiedostot. 

Viikon 3 analyysi 

Viikko meni aika lailla ohjelman kääntämisen parissa. Opettelin Qt:n Linguistin 

käyttämistä ja sitä, miten saisin käännettyä ohjelmani eri kielille. Päätin tutustua 

myös Unicodeen, koska se oli tullut esiin ensimmäisiä kertoja jo tiedostoon kir-

joittamisen aikana, kun olen tallentanut tietoa profiilitiedostoon. 

Kuvassa 10 näkyy oikealla Context-osiossa tiedostot. Tiedoston valitsemalla 

strings-kohdassa näkyy kääntämiseen tunnistetut fraasit. Keskellä näkyy teksti-

kentät käännöksille ja käännösten kommenteille. Kuvasta on sensuroitu mahdol-

liset vaitiolovelvollisuutta rikkovat kohdat. 
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KUVA 10. Linguistin kuvakaappaus 

Toimiakseen kääntäminen tarvitsee projektin määrittelyssä TRANSLATIONS-

kohdassa käännöstiedostojen nimet. Myös käännettävien tiedostojen nimet pitää 

olla listattu projektitiedoston SOURCES- tai HEADERS-kohdissa. Itse haluttava 

teksti pitää merkitä muuttujalla. Esimerkiksi qsTr(“käännä minut”). 

 

 

KUVA 11. Profiilimanageri japaniksi 
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Unicode on universaali merkistöstandardi. Bitteinä kirjoittamisen sijaan Unico-

della merkit kirjoitetaan teoriassa “koodipisteisiin”. Esimerkiksi kirjain “A” on 

U+0041. “U+” tarkoittaa Unicodea ja loppu on heksadesimaalia, joka osoittaa 

merkkiin. (Spolsky 2003.) 

Koodatessani profiilijärjestelmää huomasin, että Qt ei anna minun kirjoittaa teks-

tiä “raakateksti”-muodossa. Qt halusi aina jonkin merkistökoodauksen. Koska 

olen tehnyt profiilien hallinnoimisen englanniksi, soveltui tähän UTF-8, joka tar-

vittaessa tukee myös aksentillisia kirjaimia, esimerkiksi ääkkösiä. Tarvittaessa 

sen pitäisi tukea myös japanilaista kanjia. 

UTF-8 on 8-bittinen Unicode-kirjaimistoa käyttävä merkistökoodaus. Se tallentaa 

koodipisteiden 0–127 väliltä kaikki merkit yhteen tavuun eli kaikki ASCII-merkit. 

Kaikki koodipisteet 128 ja sen yli menevät tallennetaan kahdesta kuuteen tavuun. 

Englannin kieli näkyy täysin samanlaisena UTF-8:lla ja ASCII:lla, mutta UTF-8 

tukee paremmin ulkomaalaisia kirjaimia. (Spolsky 2003.) 

Olen tyytyväinen, kun pääsin mukaan palaverien maailmaan. Ensimmäisestä pa-

laverista ei valitettavasti jäänyt paljoa käteen, koska se oli välipalaveri. Palave-

rista suurimman osan release manageri keskusteli Kuopion tiimin managerien 

kanssa ensimmäisestä julkaisusta ja GitLabin järjestelystä. Yksi sprintti kestää 

kaksi viikkoa, ja ensi viikolla pitäisi olla sprintin päätöspalaveri. 

4.4 Seurantaviikko 4 

Maanantai 4.2.2019 

Tämä päivä menee migreenikohtausta parannellessa. Yritin kuitenkin kohtauk-

sen helpotuttua lueskella tietoa ja kirjoitella viime viikon viikkoanalyysiä, mikä per-

jantaina jäi kesken. 

Tiistai 5.2.2019 

Päivän tavoite on vihdoin viimeistellä viime viikon viikkoanalyysi. Tämän jälkeen 

demoan Symbion ohjaajalleni profiilimanageria ja täten saan tietää, mitä tekisin 

seuraavaksi. 
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Ohjaaja hyväksyi demotun profiilimanagerin. Jatkotehtäväksi tuli selvitellä, voiko 

profiilia vaihtaa Bluetooth-laitteen yhdistyessä tai kun USB-laite liitetään. USB-

laitteen liittäminen käyttää ihan omaa Qt-projektiansa ja minun pitää tutkia sitä 

ihan uutena asiana. Minun pitää myös kehitellä ratkaisu Bluetooth-yhdistämisen 

yhteydessä tapahtuvalle profiilin vaihdokselle ja kokeneempien jäsenten kanssa 

keskusteltiin asiasta. Ongelmana on myös se, että välillä firmassa puhutaan to-

della “hi-tech” -slangilla, mitä en aina ymmärrä, joten aina välillä joudun kysele-

mään tarkennusta. Demon aikana ilmaantui myös bugeja, jotka pitää korjata. 

Ensimmäisenä pitää evaluoida, onko kaikki profiilin pyörittely aivan järkevää. Ym-

märrän Bluetooth-laitteen ja automaattisen profiilinvaihdon idean. On mukava is-

tua autoon ja laitteen yhdistyessä kaikki olisi kuten on itse asettanut, mutta jos 

ajat autoa ja matkustaja yhdistää laitteensa USB:llä, tarvitseeko sen vaihtaa pro-

fiilia? Varsinkin jos profiiliin on yhdistetty vaikkapa istuimen asetukset. 

Huomasin yläpalkin pikakuvakkeen profiiliasetuksiin jääneen kesken, joten tein 

sen loppuun. Siihen minun piti käyttää Gimpiä ikonin piirtämiseen sekä lisätä se 

resurssitiedostoihin muiden kuvien ja asetusten joukkoon. Minun piti tehdä nap-

piin myös komento, joka käskee ikkunan vaihtumaan profiiliasetuksiin. Kuva ei 

kuitenkaan jostain syystä näy, joten huomenna tutkin asiaa lisää. 

Keskiviikko 6.2.2019 

Päivän tavoite on saada profiiliasetusten pikakuvakkeen kuva näkymään. Sitten 

tulee tutkia ja edistää eilen saatua tehtävää. Aluksi voisin tutkia, miten saisin teh-

tyä profiilin vaihdon Bluetooth-laitteen yhdistyessä. 

Pikakuvakkeen ongelma oli kirjoitusvirhe kuvan lähteen polussa. Tämä opetti 

sen, että aina kun kirjoittaa toiminnallista tekstiä lainausmerkkeihin, esimerkiksi 

juurikin tiedoston polkua, pitää se tarkistaa useaan kertaan huolellisesti. 

Profiilin vaihtoa Bluetooth-laitteen yhdistämisen yhteydessä lähestyin siltä kan-

tilta, että teen uuden hakemiston, jossa on tekstitiedostoja ja joiden nimet mene-

vät laitteiden Bluetooth-osoitteen mukaan. Tiedostojen sisällä lukee laitteelle yh-

distetyn profiilin nimi, jonka ohjelma lukee ja lataa profiilihakemistosta. 
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Kokeneen tiimikaverin kanssa laitoimme tekemäni projektin talteen GitLabiin 

omaan hiekkalaatikkooni. Oma hiekkalaatikko on GitLabissa sijaitseva oman ni-

men alla oleva repositorio, johon voi tallentaa työnsä vapaasti ilman että pääpro-

jekti vaarantuu. 

Torstai 7.2.2019 

Eilen sain opinnäytetyötä varten hieman virallisemman ohjeen. Päivän tavoite on 

korjailla ja kirjoitella opinnäytetyötä ohjeen mukaisesti. Toisena tavoitteena on 

jatkaa ajatusta uutta tehtävää varten. On yllättävää, miten paljon suunnittelutyö-

kin vie aikaa. 

Opinnäytetyön korjailu vei oletettua enemmän aikaa, koska piti lukea lähes koko 

teksti uudelleen ja kirjoittaa iso osa tekstiä parempaan muotoon. Päädyin myös 

haeskelemaan tietoa viikkoanalyysiä varten. Tutustuin Kanban-järjestelmään, 

jota Symbiolla käytetään.  

Perjantai 8.2.2019 

Päivän tavoite on tutkia lisää, miten saisin toteutettua Bluetoothin kautta profiilin 

vaihdon ja konfiguroida lisää Gitin asetuksia. Päivän lopuksi tulee viimeistellä vii-

kon analyysiä.  

Asensin VsCode-ohjelman Gitiin koodin yhdistämistä varten, Kokenut tiimikaveri 

suositteli VsCodea, koska sen käyttöliittymän avulla on helppo yhdistää koodia. 

Yhdistäminen on sitä, kun puskee vaikkapa GitLabiin uuden version ohjelmasta, 

pitää uusia koodimuutoksia vertailla ja yhdistää. Nyt minulla ei kuitenkaan ollut 

mitään yhdistettävää, koska tämä oli ensimmäinen puskuni täysin puhtaalle re-

positoriolle. 

Viikon 4 analyysi 

Viikolla opin miten tärkeä on pilkkoa saatu tehtävä niin pieniksi palasiksi kuin 

mahdollista. Sain profiilijärjestelmän jatkoksi suhteellisen suuren ja haastavan 

tehtävän ja se hieman meinasi musertaa allensa. Tehtävää pilkkomalla huoma-

sin, että on helpompi hahmottaa tekeminen. Keskittymällä yhteen asiaan kerral-

laan työ etenee ja tulee tuloksia. Alkuun pääsy helpottui paljon, kun ei yritä tehdä 
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kaikkea yhtä aikaa. Tehtävää suunnitellessa huomasin, että suunnittelu ei ole-

kaan ihan itsestään selvää ja vielä kokemattomana ohjelmoijana alkuun pääsy 

on tahmaista. Tehtävän työn hahmottaminen on myös vaikeaa. 

Huomasin myös, että olen taas hieman kehittynyt ongelmanratkaisussa. Esimer-

kiksi viikolla hetken vaivannut profiiliasetusten pikakuvakkeen kuvan lataamisen 

ongelma ratkesi vain yhdessä työtunnissa. Ongelma ei ollut suuri, mutta yhden 

kirjaimen kirjoitusvirhe on vaikea huomata isosta tekstimäärästä. 

Alkuviikosta korjailin myös paljon bugeja. Suurin osa bugeista oli lähinnä huoli-

mattomuusvirheitä sekä roskaa, jota oli jäänyt testailu- ja muutosvaiheista. Suurin 

ohjelmavirhe oli väärä funktiokutsu, muttei sekään niin monimutkainen ollut. 

Kuvan 12 mukaisessa pseudokoodissa näkyy logiikka korjatusta QML-koodista. 

“Vanha”-sanalla kommentoidussa koodissa näkyy, miten napin vapauttamalla tal-

lennan profiilitiedostoon valitun teeman nimen nykyisen teeman mukaan. 

“haeTeemanNimi” on teemaluokan funktio, jota kutsumalla ja antamalla mukaan 

integer-tyyppisestä muuttujasta numeron se palauttaa listalta numeroa vastaa-

van teeman nimen. Ongelmana tässä oli se, että “nykyinenTeema” -muuttuja 

vaihtui vain silloin, kun uusi teema ladattiin aktiiviseksi. Se tarkoitti sitä, että nap-

pia piti painaa useamman kerran, että tieto tallentui. Vaihdoin tilalle “teemaNä-

kymä”-nimisen ListView QML-objektin ja sen periytyvän ominaisuuden “curren-

tIndex”. Se palauttaa saman arvon kuin teemaa vaihtaessa. Täten teeman vaih-

tonappia painamalla vaihtuu teema ja sama teema tallentuu samanaikaisesti pro-

fiilitiedostoon. 
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KUVA 12. Kuvakaappaus pseudokoodista 

Huomasin viikolla myös, etten osaa itsenäisesti vielä kovin tehokkaasti miettiä, 

miten lähteä tekemään uutta. Tuntuu, etten oikein löydä hyvää ratkaisua, enkä 

täten osaa lähteä rakentamaan uutta toiminnallisuutta. 

4.5 Seurantaviikko 5 

Maanantai 11.2.2019 

Tälle päivälle ei uskalla suurempia tavoitteita asettaa. Päivästä iso siivu menee 

palavereissa. Ensin on parin tunnin sprintin päätöspalaveri, ruokatauko ja sitten 

alkaa seuraavan sprintin suunnittelupalaveri, mikä oletettavasti kestää myös pa-

risen tuntia. Palaverissa oleminen on silti mielenkiintoista, koska opin paljon uutta 

ja ymmärrän paremmin, mitä ympärilläni tapahtuu, vaikkei palaverit varsinaisesti 

koske tämän hetkistä projektiani. Palaverit koskevat silti tulevaisuuden työtä, jo-

ten on hyvä olla mukana seuraamassa ja oppimassa käytäntöjä. 

Edistin hieman laiteen yhdistämisessä tapahtuvaa profiilinvaihtoa sillä, että kes-

kityn toistaiseksi vain Bluetooth-yhdistämiseen. Kuitenkin kokeneempaa tiimika-

veria konsultoidessa selvisi vinkkinä, että täten selviäisi helpommin USB-yhdis-

tämisen profiilin vaihto, koska minun ei tarvitsisi kuin hakea USB:n tunnus toi-

sesta projektista, joka toimii ikään kuin luokkana pääprojektissa. Kirjoitin tämän 

ylös tulevaisuutta ajatellen, koska on hieman epäselvää, jääkö USB-yhdistämi-

nen ominaisuudeksi. 
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Lähes koko työpäivä meni palaverissa, mutta opin hyvin, miten kehitys Kanbanilla 

toimii. Varsinaisesti profiilimanageri ei edistynyt millään tavalla, mutta nyt minulla 

on paljon selkeämpi kuva tiimin työskentelystä ja Teamsissä ja ympärillä käydyn 

keskustelun seuraaminen helpottui suunnattomasti. Ymmärrän nyt myös Jiran 

toimintaa paremmin. 

Tiistai 12.2.2019 

Eilisen pohjalta täyttelin opinnäytetyötä. Tutkin myös omalla koneellani eri esi-

merkkejä hyödyntäen, miten saisin Bluetoothin vaihtamaan profiilia. En tiedä 

onko se kokemattomuuttani, että tämä tehtävä vie näin kauan suunnitteluvai-

heessa, mutta kykenen huomenna paremmin oikeaan projektiin soveltamaan tä-

män päivän oppeja. 

Keskiviikko 13.2.2019 

Olin taas kerran migreenin pauloissa. Yritin illalla silti virkistää ajatuksia mietti-

mällä Bluetooth-ratkaisua. Parhain ajatus mitä olen saanut sen toteuttamiseen, 

on edelleen tekstitiedosto, jonka nimi on Bluetooth-laitteen osoite ja tiedoston si-

sällä lukee liitetyn profiilin nimi. 

Kirjoittelin erilliseen tekstitiedostoon ylös ideoita. Mitään uusia ideoita ei kuiten-

kaan tullut mieleen, mutta lähinnä vertailua ja pohdintaa varten kirjoitin ylös ide-

oita, mitä tässä päiväkirjassa olen myös miettinyt. Pienempää tekstimäärää yh-

teen paikkaan kirjoitettuna on helpompi käsitellä. 

Torstai 14.2.2019 

Tänään tavoitteena on vihdoin saada jotain konkreettista aikaan projektin osalta. 

Aloitan luomalla Bluetooth-osoitteen nimisen tekstitiedoston ja projektissa hake-

mistoja hallinnoivalle luokalle kerron kansion sijainnin, mihin Bluetooth-tiedostot 

menevät. Sitten tutkin, miten tiedostot saisi ohjelmassa järkevästi käyttöön. 

Piti tutkia, miten Bluetooth-osoitteen saisi siirrettyä QML:n kautta toiseen Qt-luok-

kaan. Edellisen kerran Bluetooth-osoitetta siirrellessä piti vain siirtää kaikki tieto 

listasta toiseen ja ottaa haluttu tieto tästä listasta. Nyt piti pähkäillä, miten saisi 

pelkän osoitteen luettua, ja sitä varten piti tutkia Bluetooth-laitteita hallinnoivaa 
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luokkaa. Sain osoitteen tiedon siirtymään hyvin C++-luokkien välillä QML:n kautta 

ja seuraavaksi tulee jollain tavalla toteuttaa profiilin ja Bluetooth-laitteen yhdistä-

minen. 

Perjantai 15.2.2019 

Päivän tavoitteena on jatkaa eilisestä. Tulee tutkia ja toteuttaa profiilin liittäminen 

Bluetooth-osoitteeseen. Tällä hetkellä ohjelma tekee juuri toisinpäin ja tämä on 

aika turha ominaisuus, jolla ei oikein mitään käyttöä. 

Päivä alkoi sprintin välipalaverilla. Tämän jälkeen työt jatkuivat normaalisti. Kes-

kustelin tiimikaverin kanssa, ja huomasimme, että olen kutsunut profiililuokan 

funktioita muissa QML-komponenteissa enkä profiilimanagerin omassa QML-tie-

dostossa. Tämä pitää myös ilmeisesti jossain vaiheessa korjata käyttämällä loa-

der-objektia. Loader-objektilla voidaan ilmeisesti kutsua eri luokkien funktioita, jos 

ja kun luokka on ladattu. 

Viikon 5 analyysi 

Viikko meni todella nopeasti. Viikolla oli poikkeuksellisesti kaksi palaveria, joista 

maanantain palaveri vei lähes koko työpäivän. Vaikka palaverit eivät suoraan 

koskeneet tekemääni projektia, olivat ne todella opettavaisia. Opin paljon uutta, 

mutten juurikaan ohjelmoinnista. Ohjelmointi viikolla oli aika paljon samanlaista 

tutkimista ja tiedon pyörittelyä. Opin kuitenkin ymmärtämään työssä käytettäviä 

termejä paljon paremmin. Tämä selkeyttää työkavereiden puheita sekä ymmär-

rän, miten Kanban toimii, mikä on mielestäni erityisen tärkeää tulevaisuuden kan-

nalta.  

Kanban on laajasti käytetty runko ketterässä kehityksessä.  Se edellyttää reaali-

aikaista kommunikaatiota sekä täyttä läpinäkyvyyttä työssä. Työt lajitellaan Kan-

ban-taululle, josta koko tiimi näkee työn tilanteen.  Tehtävät näkyvät kortteina 

taululla ja kullekin kortille annetaan tehtävän tekijä.  (Radigan 2019.) 
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KUVA 13. Esimerkki Kanban-taulusta ja -korteista (Radigan 2019.) 

Kanbanissa tiimi keskittyy vain tehtäviin, jotka ovat määrätty. Määrätty työ siirtyy 

toteutus eli In progress vaiheeseen tehtäväksi. Kun koodi on valmis, annetaan 

koodi toiselle kehittäjälle katselmoitavaksi ja kortti hyppää tällöin katselmointi eli 

Code review kohtaan. Tehtävän ollessa valmis eli Done määrätään tiimille seu-

raavat työt kehitysjonolta eli To do, joka taas on priorisoitu lista tehtävistä. Pro-

jektin omistaja tai johtaja voi uudelleen priorisoida töitä kehitysjonolla häiritse-

mättä tiimiä, koska sillä ei ole välitöntä vaikutusta tiimiin. (Radigan 2019.) 

Symbiolla Kanban toimii Jirassa kuvan 14 mukaisesti. Ensin luodaan Jiraan oh-

jelman ominaisuudelle kehitysjonon kokonaisuus, Jiran termeillä Epic. Epicistä 

pilkotaan pienempiä vaatimuksia. Vaatimuksiin tutustumalla saadaan tietää, mil-

laisia tehtäviä niistä tulee, kuten tutkimus- tai ohjelmointitehtäviä. Tehtäviä varten 

pidämme sprinteissä Scrum-listaa, jossa on helppo nähdä tehtävien edistymistä 

sprinteittäin. Scrumilla on myös helppo valvoa toimituskelpoisen ohjelmiston 

edistymistä.  
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KUVA 14. Esimerkki Jira-korttien hierarkiasta 

Vaikkei minun projektistani ole vielä luotu Kanban-korttia vaatimuksineen ja teh-

tävineen, on silti hyvä nähdä ja oppia, miten niitä tehdään, koska varmasti jossain 

vaiheessa projektistani tulee tehdä vaatimukset ja tehtävät. Palaverissa pu-

huimme siitä, että kuka vain voi luoda uudelle tehtävälle kortin, jos tehtävää teh-

dessä ilmenee suurempia lisätehtäviä. Läpinäkyvyys vaikuttaa todella hyvältä, 

koska kaikki näkevät ja tietävät, mitä muut tekevät. Jos vaikkapa omassa työssä 

ilmenee riippuvaisuuksia toisen työhön, näkee heti, kuka sitä tekee, missä tilan-

teessa työn edistyminen on ja voiko riippuvuudelle tehdä jotain. Riippuvaisuudet 

myös voivat luoda uusia tehtävävaatimuksia. 

4.6 Seurantaviikko 6 

Maanantai 18.2.2019 

Pidin tänään etäpäivän. Tavoitteena on kirjoittaa loppuun kiireessä kesken jäänyt 

viikkoanalyysi. Tavoitteena on myös tutustua miten QML:n loader-objekti toimii. 

Sain kirjoitettua viikkoanalyysin loppuun. Tutustuin loader-objektin teoriaan Qt:n 

dokumenteissa. On helpompi tehdä ja lukea ohjelmakoodia, jos ymmärtää teo-

riaa ohjelman taustasta ja miten ohjelma toimi. 
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Tiistai 19.2.2019 

Päivän tavoitteena on järjestää ohjaajien kanssa loppupalaveri toisen yritysläh-

töisen projektin loppuessa. Ohjelmointitavoitteena on soveltaa eilen opittua tietoa 

loader-objektista. 

Yllätyksekseni ohjaajat olivat jo sopineet palaverin minun ja työkaverini opinnäy-

tetöiden ja yrityslähtöisen projektin käsittelemiseen. Sain tietää tästä vasta het-

keä ennen palaveria, mutta on hyvä, että tämä saatiin nopeasti pois alta. 

Palaveri venähti hieman, koska olin apuna suunnittelemassa tulevia kouluprojek-

teja ja antamassa opiskelijan näkökulmaa asioihin.  Palaverin jälkeen loppupäivä 

meni toisen yritysprojektin loppudokumenttien tekemiseen.  

Keskiviikko 20.2.2019 

Päivän tavoitteena on saada tehtyä eilen aloitetut dokumentit loppuun. Kun do-

kumentit ovat valmiina, aloitan viimeisen yrityslähtöisen projektin. Työnkuva ei 

muutu, vaikka projekti vaihtuu, eli työskentelen yhä profiilimanagerin parissa. 

Sain loppudokumentit tehtyä ja lähetin ne koulun ohjaajalle. Piti laatia myös vii-

meisen projektin suunnitelma ja lähettää sekin.  

Torstai 21.2.2019 

Tämän päivän tavoite on vihdoin jatkaa ohjelman kehitystä. Pitää palauttaa mie-

leen ja jatkaa miten QML:n loader-objektilla saisi ladattua kaikki profiilimanageria 

käsittelevät asiat profiili-QML:ssä eikä kunkin ominaisuuden alla. QML:ssä on 

myös connections-objekti, jota olisi hyvä tutkia, jos tästä olisi hyötyä ongelman 

ratkaisussa. 

Connections-objekti osoittautuikin vain signaalien käsittelijäksi. Sitä ei voi käyt-

tää, jos yhtä signaalia haluaa käyttää useamman kerran. Tätä varten on loader-

objekti.  
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Perjantai 22.2.2019 

Päivän aikana osallistun taas sprintin päätöspalaveriin. Jos siihen tänään ei 

mene koko päivää, jatkan QML:n loader-objektiin tutustumista. Tiedän nyt, miten 

loader toimii ja miten sitä käytetään, mutten ymmärrä vielä sen syntaksia. Myös 

viikkoanalyysia varten pitää käsitellä asioita ja kirjoittaa. 

Sprintin päätös- ja seuraavan sprintin suunnittelupalavereissa meni lähes koko 

päivä. Oli silti mukava huomata, että ymmärtää jo suurimman osan asiasta, mitä 

puhutaan. Ikävä asia niissä on vain se, että palaverien suunnittelussa tuntuu ole-

van puutteita, koska ne ovat usean tunnin mittaisia. 

Viikon 6 analyysi 

Viikolla huomasin, miten suuri vaikutus unella on työn tekemiseen. Olen huomi-

oinut tätä kyllä aikaisemminkin ja tiedostanut tämän, mutta asia tuli jälleen ajan-

kohtaiseksi asumani kerrostalon vieressä alkaneen työmaan takia. Työmaa aloit-

taa toimintansa aikaisin aamulla ja ilmeisesti heillä on yötyömääräys, koska lait-

teet meluavat yölläkin. Valitettavasti melu vaikuttaa yöuniini ja univaje vaikuttaa 

töissä keskittymiseen. Ajattelutyö on henkisesti vaativaa työtä ja univelka vaikut-

taa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Eritoten kun kokemusta ei ole paljoa ja jo-

kapäiväinen työ on jatkuvaa opettelua. 

Univelka vaikuttaa aivosolujen toimintaan ja täten hidastaa aivojen toimintaa. 

Keskittyminen reagoi erittäin herkästi univelkaan ja sen huomaa heti, kun on vai-

keuksia keskittyä tehtäviin huonosti nukutun yön jälkeen. Valitettavasti “huonosti 

nukuttu yö” on yleensä sarja huonosti nukuttuja öitä, mikä johtaa krooniseen uni-

velkaan sekä jatkuvasti häiriintyneeseen keskittymiskykyyn. (Breus 2018.) 

Olen erityisesti huomannut univelan vaikuttavan itselläni uuden asian käsittelyyn. 

En meinaa millään saada päätäni uuden asian ympärille, vaan ajatus karkailee ja 

sama asia pitää käsitellä useamman kerran ja se näkyy loader-objektin käsitte-

lyssä. Normaalisti en kyseistä vaikeutta juurikaan koe, mutta tämän viikon edis-

tyminen on kärsinyt mainitun työmaan takia. Tosin viikon loppua kohti työmaan 

meteli rauhoittui ja toivottavasti seuraavalla viikolla sujuu paremmin. Jos ei niin 
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pitää itse kehitellä jokin tapa ratkaista unettomuusongelma. Myös haastavien asi-

oiden muistissa pitäminen hankaloituu melkoisesti. Univelka myös vaikuttaa mig-

reenialttiuteeni. 

Viikolla tutustuin useasti QML:n loader-objektiin. Tosin univelasta kärsien tuntui, 

että minun piti lukea sama teksti useaan kertaan ja siltikään en koe olevani täysin 

varma, miten voisin käyttää sitä projektissani. Ymmärrän kyllä toiminnan yksin-

kertaisissa esimerkeissä. 

Loaderilla voidaan ladata dynaamisesti muita QML-komponentteja. Tästä on se 

etu, että tällä voidaan viivyttää komponentin luomista, kunnes sitä tarvitaan. Esi-

merkiksi komponenttia ei luoda turhaan viemään suorituskykyä.  (Loader QML 

Type 2019) 

Viikosta meni iso osa yrityslähtöisten projektien lopettelussa, uuden suunnitte-

lussa ja palavereissa. Ohjelmoinnissa ei tapahtunut suuria edistymisiä. Lähinnä 

saman loader-asian pyörittelyä ja korjauksia koodin valkoiseen tilaan ja tekstiin. 

Toivon ensiviikolla pääseväni hyvin vauhtiin. 

4.7 Seurantaviikko 7 

Maanantai 25.2.2019 

Jouduin pitämään etäpäivän, koska puolelta päivin on henkilökohtainen pakolli-

nen meno, jonka takia päivä jää lyhyemmäksi. Yritän silti tutkia, jos löytyisi pa-

rempaa dokumentointia tai esimerkkikoodia loader-objektista, josta saisin vinkkiä 

edistymiseksi. 

Meno aikaistui hieman syöden työaikaa. Hioin hieman opinnäytetyön viikkoana-

lyysiä ja koitin etsiskellä lisää tietoa ja esimerkkikoodia loader-objektista Qt:n 

omista dokumenteista ja Stack Overflowsta.  

Tiistai 26.2.2019 

Päivän tavoite on vihdoin päästä taas ohjelmoimaan. Viime viikon ohjelmoinnit 

jäivät niin vähäiseksi, että tällä viikolla haluaisin loader-objektilla kaiken profiilida-

tan käsittelyn profiilin QML-tiedoston alle. 
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Keskustelin asiasta uudelleen ja paremmalla ajalla kokeneemman kollegan 

kanssa ja kävi ilmi, että olin tehnyt pari viikkoa osittain turhaa työtä. Ei haittaa, 

että tutustuin loader-objektiin, koska se tulee kuitenkin eteen jossain vaiheessa, 

mutta käsittelemäni tiedonsiirtokutsut profiilia varten muissa QML-komponen-

teissa ovat niin pieniä, ettei näitä tarvitse loader-objektilla tehdä. Kävi myös ilmi, 

että loaderilla näiden asioiden tekeminen olisi turhan lisäksi todella haastavaa, 

joten ei ihme, että minulla kesti pitkään edes ymmärtää miten se tehtäisiin. Tämä 

myös oli suuri helpotus, koska jatkuva jumittamisen tunne kerrytti paljon stressiä. 

Nyt pitää miettiä uudelleen tehtävän lähestymistapaa ja mitä tehdä seuraavaksi. 

Aluksi pitää miettiä, miten olisi järkevintä saada profiilin nimi tallennettua 

Bluetooth-tiedostoon. Profiilitiedostossa pidetään yllä yhtä Bluetooth-osoitetta ja 

tämä saattaa sekoittaa pakkaa. 

Keskiviikko 27.2.2019 

Päivän tavoitteena on luoda Bluetooth-tiedoston lukemislogiikka ja jatkaa eilistä 

ajatusta. Yritän kokeilla eri ratkaisuja pitääkseni mukana alkuperäisenkin suunni-

telman Bluetooth-laitteen yhdistämisestä, kun profiili vaihtuu, ja uuden profiilin 

vaihdon Bluetooth-laitteen yhdistyessä. Tähän voisi toimia tiedostojen vertailu. 

Laitteen yhdistäessä Bluetooth-tiedostosta luetaan profiilin nimi, verrataan sa-

man nimistä profiilia ja katsotaan, onko siellä sama Bluetooth-osoite. Sama toimii 

myös toisinpäin ja täten toivottavasti saadaan luotua virheetön logiikka. 

Lukemislogiikka tuli valmiiksi. Sitä on hieman vaikea vielä testata, koska en ole 

vielä keksinyt, missä vaiheessa valitaan ja kirjoitetaan Bluetooth-tiedostoon pro-

fiilin nimi. 

Torstai 28.2.2019 

Päivän tavoitteena on jatkaa eilistä ajatusta, missä vaiheessa valitaan ja kirjoite-

taan profiilin nimi. Jos toimiva ratkaisu löytyy, aloitetaan sen toteutus. 

Sain varmistettua testaamalla, että kirjoitus toimii. Sen tilalle pitää vaihtaa myö-

hemmin tehty funktio oikealle tavalle vaihtaa profiili. Löysin vanhasta koodista 
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kokemattomuuden virheitä ja ilokseni huomasin osaavani tehdä koodin uudelleen 

ja tehokkaammin. 

Perjantai 29.2.2019 

Päivän aikatauluun kuuluu taas sprintin välipalaveri. Tavoitteisiin kuuluu viikko-

analyysin kirjoitusta ja projektin saamista siihen kuntoon, että on helppo jatkaa 

ensiviikkoisen hiihtoloman jälkeen. Kirjoitan päivän aikana ajatuksia ylös ja kom-

mentoin koodiin ideoita. 

Innostuin lukemaan materiaaleja analyysiä varten, koska löytyi niin naulan kan-

taan osuvaa asiaa. Päivä meni analyysia kirjoitellessa ja koodia kommen-

toidessa.  

Viikon 7 analyysi 

Kokeilin viikolla uutta tapaa kirjata ajatuksia ylös tämän opinnäytetyön ulkopuo-

lellekin. Suunnitellessani ratkaisuja pulmiin, yritän kirjottaa järkeviä muistiinpa-

noja, joista toivottavasti saan tarvittaessa ajatuksesta kiinni myöhemmin luetta-

essa. En ole koulun luentoja tai tätä opinnäytetyötä lukuun ottamatta koskaan 

pitänyt muistiinpanoja tekemisistäni, joten tätä oli mielenkiintoista kokeilla. Täs-

säkin on paljon kehitettävää, koska en aina ajatellessa muistanut ollenkaan kir-

jata ajatusta ylös. Oppijana olen enemmän kognitiivinen ja visuaalinen. Pitää itse 

esimerkiksi tehdä tehtävä ohjeiden mukaan ja silmäillä vielä hetki valmista tuo-

tosta. Opin paljon myös virheistäni mitä teen ja korjaan. Tämän näen tärkeänä, 

koska minulla on jatkuvasti vahvistuva kuva, millaista on olla ohjelmistokehityk-

sen alalla. Alalle kuuluu jatkuva uuden oppiminen ja oppimisen kehittäminen on 

täten kriittisen tärkeää, koska kukaan ei koskaan osaa tai tiedä kaikkea ja uusi 

asia pitää täten opetella kokeneempanakin. 

Viikolla tapahtui myös jotain hämmästyttävää, sillä olen aikeissa ostaa ohjelmoin-

tiin liittyvän kirjan, nimeltään Skill Up: A Software Developer's Guide to Life 

and Career. Luin kirjan esittelyn Googlen kirjakaupasta ja teksti osuu naulan kan-

taan uuden ja kokemattoman ohjelmistokehittäjän näkemyksiini ja tuskiini.  
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Kirjassaan Hudgens käsittelee muun muassa virheiden tekemisen voimaa. Kun 

tekee virheitä, jää se mieleen, koska ihmisen mieli on ylpeä eikä tykkää virheiden 

tekemisestä. Kuitenkaan pelkästä virheiden muistamisesta ei ole hyötyä, vaan 

siitä, mitä teki virheen korjaamiseksi. Virheiden tekeminen myös vähentää yl-

peyttä. Ylpeys haittaa oppimista, koska jos on täynnä ylpeyttä, ei näe oman tie-

tämyksensä ulkopuolelle. Kun tekee virheitä, ylpeys kärsii, kun huomaa, ettei tie-

däkään kaikkea. (Hudgens 2017, 73–75.) 

Viikolla huomasin myös, että taas on oppimisessa edistystä tapahtunut, koska 

osaan kyseenalaistaa aikaisemmin itse tekemääni koodia. Aiemmin olen viljellyt 

turhia muuttujia, vaikka asian voisi käsitellä tehokkaammin vähemmällä määrällä 

koodia.  

Kuvassa 15 on pseudokoodattu funktio nykyisen profiilin tunnuksen hakemisesta. 

//-kommenttimerkkien välissä olevat koodit poistuivat turhina. Pätkät muuttuivat 

turhiksi, koska nykyinenProfiili muuttui koko projektin tarvitsemaksi muuttujaksi, 

eikä vain yhden ikkunan listalta luettu muuttuja. Aiemmin en osannut edes aja-

tella, että tiedonhakufunktiossa ei tarvita parametreja, eikä parametrille tarvitse 

antaa arvoa, vaan sen voi suoraan palauttaa return-komennolla yhden muuttujan 

avulla. Nykyisin tämä on ilmiselvä asia ja korjasin tämän asian hoksatessani. Vii-

meinen korvattu return-komento palauttaa –1:tä eli tässä tapauksessa kertoo oh-

jelmalle, ettei ole palautettavaa ja täten ei tehdä mitään.  

 

 

KUVA 15. Esimerkki pseudokoodilla 
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Pidän hiihtoloman seuraavalla viikolla. Hiihtoloman jälkeen jatkan taas normaa-

listi. 

4.8 Seurantaviikko 8 

Maanantai 11.3.2019 

Päivä alkoi suoraan palaverilla, josta myöhästyin parilla minuutilla, koska bussi 

oli reippaasti myöhässä. Palaverin jälkeen kävin läpi loman aikana räjähtäneen 

Teamsin keskustelut. Tämän jälkeen pitää muistella mihin työn tilanne jäi ennen 

hiihtolomaa. 

Kävimme ohjaajan kanssa keskustelua, pitäisikö minun projektini sisällyttää 

muun tiimin sprintteihin, koska projektissani on riippuvuuksia muiden tekemisiin. 

Tästä asiasta pidämme tänään toisen palaverin tiimiläisten kanssa. Tämän ansi-

osta myös muut tiimin jäsenet pysyisivät kartalla tekemisistäni sekä saisin pa-

remmin tukea työhöni. Tutustuin hieman jo arkkitehtuurin merkitykseen ohjelmis-

tokehityksessä. 

Tiistai 12.3.2019 

Päivän aikatauluun kuuluu jälleen palaveria. Ohjaajan ja toisen opinnäytetyötään 

tekevän työkaverin kanssa keskustelimme ja kävimme läpi Symbion taustoja.   

Oli mielenkiintoista kuulla Symbio Finlandin ja Oulun toimiston syntyhistoriaa. Pa-

laverin jälkeen meni aikaa kirjoitella puhtaaksi ja keskustella työkaverin kanssa 

asiasta. Vertailimme myös kirjoituksiamme täyttääksemme kohdat, jotka saattoi-

vat mennä ohi ripeän tahdin takia. Päivän lopusta meni valtaosa taas opinnäyte-

työn korjaamiseen.  

Keskiviikko 13.3.2019 

Päivä menee etäpäivän merkeissä. Kotona voin tehdä kaikkea muuta samaa mitä 

työpaikalla, paitsi ohjelmoida. Tuntuu että olen pahasti jumissa ohjelmoinnin 

kanssa arkkitehtuurisen suunnitelman puuttumisen takia. Asiasta keskustelles-

samme kävi myös ilmi, että profiilin kannattaisi olla syvemmällä käyttöliittymän ja 

ohjelman välissä. Tällä hetkellä profiilimanageri toimii puhtaasti käyttöliittymän 
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tasolla jakaen sieltä käskyjä ja siirtäen tietoa. Tämä hankaloittaa työn tekemistä, 

koska käyttöliittymän tasossa kommunikointi tuntuu hieman heppoiselta, kuin oh-

jelma olisi kasassa purkalla ja teipillä eikä muutenkaan ole järkevää, vieden mah-

dollisesti myös suorituskykyä. Päivän tavoitteena on jatkaa maanantain tutki-

musta arkkitehtuurin tärkeydestä sovelluskehityksessä ja yrittää tehdä jotain ju-

missa olemisen eteen. 

Torstai 14.3.2019 

Päivän tavoitteena on edistää ohjelmointia jollain tapaa. Kun työ on yhteen suun-

taan pysähtynyt, voi sitä yrittää edistää toisella tapaa. Lueskelen koodiani ja tes-

tailen koodivirheiden varalta. Keskustelen tänään myös arkkitehdin kanssa  

Ajattelin että tänään olisi hyvä taas pitkästä aikaa puskea projektini GitLabiin tal-

teen. Tämän avulla myös pääsisin tutustumaan paremmin VsCodeen, koodin tar-

kasteluun ja yksinkertaiseen versiohallintaan. Tämä kuitenkin siirtyi vielä, koska 

en ole saanut aikaan tarpeeksi muutosta koodiin, että sitä olisi järkevää puskea 

Gittiin.  

Otin suositusten mukaan itse yhteyttä arkkitehtiimme ja järjestimme lyhyen pala-

verin asiasta. Toivottavasti tämä auttaa selkeyttää asioita. 

Arkkitehdin kanssa keskustellessa selvisi paljon asioita. Minun pitää niin sanot-

tuun “pääversioon” luoda plugin profiilimanagerista eli profiili-plugin. Plugin on 

ominaisuus, jonka voi kytkeä päälle tai pois esimerkiksi asiakkaan toiveiden mu-

kaisesti. Mielestäni plugin-pohjaisuus on hyvä ratkaisu Elysianiin, koska se on 

todella kustomoitavissa. Tämä taas sai itsessäni syntymään edistymisen tun-

netta. 

Perjantai 15.3.2019 

Päivän tavoitteena on tutustua, miten pluginit ovat toteutettu, ja sitten aloitella 

eilen keskustellun tehtävän toteutusta. Minun pitää GitLabin repositoriosta ladata 

uusin versio Elysianista, jolle alan pluginia rakentamaan. 

Sain luotua pluginin sekä ihmeteltyä hieman, miten se toimii. Tavoitteena tänään 

olisi vielä saada tuotettua ohjelmakoodia tähän pluginiin. Aiemmin tekemäni 
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koodi ei toimi aivan yksi yhteen ja itse asiassa toiminnallisuus tulee muuttumaan 

aika paljon. Joudun tekemään kaiken niin sanotusti alusta. 

Viikon 8 analyysi 

Viikko oli todella palaveritäytteinen, mutta tällä kertaa lähes kaikki palaverit ker-

rankin koskivat omaa tekemistäni. Asiat selkeytyivät todella paljon ja oli mukava 

päästä oikeasti oppimaan, millaista ketterä kehitys on. Tämä myös lisää oman 

työskentelyni läpinäkyvyyttä ja auttaa muita tiimin jäseniä pysymään perässä te-

kemisistäni. Tämä myös mahdollistaa paremman tuen ja avun saannin ongel-

miini. 

Suurimpana ongelmana itselleni viikon aikana löytyi arkkitehtuurisen suunnittelun 

puutokset Ne vaikeuttavat toteutuksen suunnittelemista, enkä kokemattomana 

kehittäjänä itsenäisesti osaa järkevästi suunnitella näin mittavia kokonaisuuksia. 

Tästä tulee taas poikkeamaa projektin etenemisestä, mutta sekin on osa alan 

haasteita. Suunnitelmat ja työn suunta saattavat muuttua lennosta yllättävien te-

kijöiden paljastuessa. Tämän mutkan ansiosta töiden pitäisi jatkossa sujua kivut-

tomammin ja voin samalla oppia paljon uutta. 

Aladdin tiivistää tekstissään arkkitehtuurin hyvin. Sovelluskehityksen arkkiteh-

tuuri on muutosprosessi sovelluksen ominaisuuksien kuten joustavuuden, skaa-

lattavuuden, toteutettavuuden, uudelleenkäytettävyyden ja tietoturvan muuttami-

seen rakenteelliseksi ratkaisuksi, joka kohtaa tekniset sekä bisneksen odotukset. 

(Aladdin 2018.) 

Viikon lopulla keskustelimme arkkitehdin kanssa. Suunnittelimme arkkitehtuuri-

sen kaavion, ja tämä selkeytti paljon tulevaisuuden suunnitelmia. Vaiheistimme 

tekemistä, eli aluksi minun pitää uudelleen implementoida profiilimanageri uu-

delle alustalle eli plugineilla toimivalle Elysianille. Aiemmin tekemäni profiilimana-

geri oli tehty demottavaan versioon, joka toiminnaltaan eroaa plugineillä toimi-

vasta Elysianin versiosta lähes täysin. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu  

teema-, tausta- ja kieliasetukset. Toiseen vaiheeseen kuuluu peilauspreferenssi 

ja kolmanteen Bluetooth-laitteen yhdistämiseen liittyvät profiilimuutokset.  
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Uudelleenimplementoinnissa on se hyvä puoli, että koodin uudelleentekemisessä 

saan toivottavasti tehtyä siitä enemmän Symbion haluaman laatustandardin mu-

kaista. Tulevaisuudessa asiakkailla on hieman eri vaatimuksia tuotteelta kuten 

ominaisuuksia tai standardeja, joita pitää noudattaa. Pluginit täten vähentävät 

työn määrää asiakkaiden vaatimuksien toteuttamiseen. 

Viikon loppupuolella alkoi myös pluginien tutkiminen, sekä niiden toimintaan tu-

tustuminen. Pluginit saavat tietonsa ja keskustelevat isäntäohjelman kanssa D-

Busien välityksellä. Esimerkiksi kun yhdistää uuden puhelimen, järjestelmä lähet-

tää D-Bus-signaalin ohjelmalle ilmoittaen, että laite on kytketty. Signaalin kaap-

paamalla voi sitten ohjelmassa käyttää tietoa tai tapahtumaa haluamallaan ta-

valla. Ensimmäisen vaiheen aikana D-Buseja ei tosin käytetä, mutta perehtymi-

sestä ei ole haittaa. 

4.9 Seurantaviikko 9 

Maanantai 18.3.2019 

Päivän tavoitteena on jatkaa perjantaisesta. Pluginin toimivuus tarvitsee vielä hie-

man lisää tutkimista. Optimistisesti tarkoitus olisi saada jotain näkyvää aikaan ja 

oppia kääntämään uusi ohjelma. 

Perjantaina sain tehtyä profiili-pluginin ohjelmakoodille oman tiedostonsa. QML-

puolelle pitää vielä tutkia, miten se tehdään. 

Ensimmäistä kääntöä suorittaessa ilmeni hieman ongelmia. Selvisi, että ohjel-

man käsittelemät tiedostopolut olivat muuttuneet. Muutos johtui todennäköisesti 

siitä, että julkaistavalla alustalla ei ole käännösympäristöä, joten tämä ratkaisu jo 

kehitysvaiheessa helpottaa testausta raudalla. 

Päivän aikana selvisi työreissu ensi viikolle Tampereelle tai Kuopioon palaveriin. 

Palaverin ideana on suunnitella asioita Elysianiin ja käydä tulevaisuutta ja nyky-

tilannetta läpi. Ennen nämä on pidetty Oulussa, mutta Elysianin tiimin kasvaessa 

myös muualle Suomeen tasapainotuksen vuoksi palaveri pidetään muualla. 
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Tiistai 19.3.2019 

Olin tämän päivän kipeänä. Siitä huolimatta huomasin, että migreenin kohtausväli 

on taas alkanut kasvamaan, mikä on hyvä asia. Normaalisti minulla on maksimis-

saan kerran kahdessa kuukaudessa migreeni, mutta viime aikoina se on iskenyt 

kerran tai kahdesti kuukaudessa. Työn ja opinnäytetyön aiheuttama stressi voi 

aiheuttaa migreenin lisääntymistä, mutta vihdoin tilanne on alkanut normalisoitua. 

Päivän aikana työreissu peruuntui aikataulun loogisen toteutuksen vaikeuden 

vuoksi. Illalla pyhitin pari tuntia aikaa miettimään profiilimanageria ja kirjasin aja-

tukset ylös. 

Keskiviikko 20.3.2019 

Päivän tavoitteena on toteuttaa eilinen suunnitelma. Tavoitteena on profiili-plugi-

nin tietojen lisääminen uuteen sijaintiin. Tämä tarkoittaa, että profiilien konfigu-

raatiotiedostojen ja mahdolliset Bluetooth-laitteiden tunnuksien mukaan nimetyt 

tiedostojen tulee löytyä uudesta sijainnista. Myös ohjelman hakemistoluokkaan 

pitää luoda uudelleen polkumäärittelyt profiilitiedostoille. 

Päivästä iso osa meni Qt Creatorin kanssa taistellessa. Make-komentoihin piti 

lisätä install-komento, joka asentaa ohjelman suoritettavaan hakemistoon. Kun 

käänsin ohjelman, tuli noin 20 virhettä siitä, että tiedostot olivat jo olemassa. Kun 

otin install-komennon pois käytöstä, ei pluginia luonnollisesti asennettu eikä 

näitä virheitä tullut. Väliaikaiseksi kierroksi tälle toimi se, että ensimmäisen kään-

nöksen suorittaa komento päällä ja sen jälkeen kääntää ilman komentoa saadak-

seen käännöksen suoriutumaan loppuun. 

Torstai 21.3.2019 

Päivän tavoitteena olisi alkaa toiminnallisuuden implementoinnin pluginiin. Aluksi 

on hyvä testata pluginin toimivuus ihan yksinkertaisella testillä.  

Avasin aiemmin tekemäni demo-ohjelman ja pyörittelin koodia VsCodella. Huo-

masin, miten tehokas koodieditori se on. Tein tämän ihan selkeyden vuoksi erilli-

sessä editorissa, ettei minulla olisi Qt Creatorissa auki useampaa projektia missä 
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on saman nimisiä tiedostoja ja samanlaista koodia. Täten vältän inhimillisten vir-

heiden tapahtumisen. 

Eteen tuli ongelma, että profiili-plugin ei lähde toimimaan. Tämä saattaa olla on-

gelma Qt Creatorissa. Syntaksin pitäisi olla oikein kirjoitettu, koska Teamsissa 

keskustellen kokeneemman tiimikaverin kanssa kävimme qmldir-tiedostot use-

aan kertaan läpi. Qmldir-tiedostot ovat tekstitiedostoja, jossa luetellaan moduulin 

kuuluvat osat. 

Perjantai 22.3.2019 

Päivän tavoitteena on ratkaista eilen esteeksi muodostunut pluginin toimimatto-

muus. Eilen vanhasta demosta plugin-pohjaiseksi projektiksi konversion tekijä 

vietti etäpäivää. Teams viestittelyn pohjalta hän ei osannut ratkaista ongelmaani, 

joten päätimme, että tänään katsomme paikan päällä yhdessä. 

Päivän aikana oli sprintin päätöspalaveri. Palaverissa ei tullut esiin mitään muuta 

uutta, joka koskisi tämänhetkistä työtäni. 

Ongelmaksi selvisi Qt:n virheellisesti luotu plugin. Pluginit luonut tiimikaveri kom-

mentoi, että pluginit on tehtävä erittäin hienovaraisesti tai Qt Creator onnistuu 

luomaan tiedot virheellisesti, mikä ei anna ohjelman kääntyä. Päätin aloittaa ai-

van puhtaalta pöydältä, kloonasin GitLabin repositoriosta molemmat Elysianin 

projektit ja aloitin profiili-pluginin luomisen alusta. Sain niin paljon Qt:n selittämät-

tömiä virheitä ja työ oli edennyt sen verran vähän, että saan sen tehtyä uudelleen 

nopeasti. 

Viikon 9 analyysi 

Alkuviikko tuntui todella hyvältä. Pitkästä aikaa pääsin taas oikeasti vauhtiin työn 

kanssa ja ohjelmointi eteni, vaikka olikin paljon vanhan tekemistä uudelleen. Kes-

kellä viikkoa esteeseen törmääminen keskeytti etenemisen ja alkoi tämän selvit-

täminen. Qt Creator on mielestäni mukava työkalu, mutta sen virheen raportointi 

on aika juroa ja joskus se ei edes mainitse mahdollisesta virheestä. Lähes kaikki 

virheilmoitukset viittaavat vain Qt:n omiin dokumentteihin, mutta siellä ei aina on-

gelmasta juurikaan puhuta ja Linux-tuki on huonohkoa. 
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Kuvassa 16 on arkkitehdin kanssa suunniteltu vuokaavio, miten ohjelman osien 

tulisi kommunikoida sisäisesti. Vaiheistimme työn riippuvaisuuksien mukaan, 

koska kaikki muutkaan tarvitut komponentit eivät olleet valmiita. Vihdoin kun pro-

fiili-plugin saatiin toimimaan, voi toiminnallisuutta alkaa kasaamaan. Ensimmäi-

sen vaiheeseen kuuluu taustakuva-, teema- ja kielivalinnan tallentaminen. Vai-

heeseen kaksi tulee peilauspreferenssin tallennus ja toiminta. Vaihe kolme on se, 

mikä profiilimanagerin demossa jäi kesken. Plugin-pohjaiseen toimintaan sen pi-

täisi olla helpompi toteuttaa, koska Bluetooth-pluginin pitäisi silloin olla valmiina.  

 

KUVA 16. Arkkitehtuurinen vuokaavio 

Päällimmäisenä näkyy ohjelman käyttöliittymä, jossa toimivat käyttöliittymän 

C++-koodi ja QML-tiedostot. Siihen kytkeytyy profiili-plugin, jossa on C++-ohjel-

mistokoodi profiilimanagerille. Profiili-pluginin lukee ja kirjoittaa sen konfiguraa-

tiotiedostoa, jossa on määritelty profiilikohtiaset asetukset ja valinnat. Profiili-plu-

giniin liittyy Bluetooth-plugin sekä Elysian Resource Manager (ERM) -plugin. 

Nämä pluginit keskustelevat D-Busin kautta niille kuuluvien palveluiden kautta ja 

ilmoittavat profiili-pluginin pyytämät tiedot.  

Plugin-versioon siirtyminen helpotti myös paljon työtäni, koska voin käyttää suo-

raan Qt:n kääntäjää. Enää minun ei tarvitse aina kääntää ohjelmaa Linuxin puo-

lelta. Linux-terminaalin kautta suoritan edelleen Git-komentoja, joiden kanssa olin 

tällä viikolla enemmän tekemisissä. 
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Viikon aikana opin ammattikieltä. Esimerkiksi kutsumani “profiilitiedosto” on oi-

keaoppisesti “konfiguraatiotiedosto”, koska ne hallinnoivat profiileja ja niiden ase-

tuksia. Sana on tuttu ja paljon käytetty, mutten tiedä, miksen ole itse käyttänyt 

sitä. Voi olla, että olen jostain syystä hieman ujo käyttämään ammattisanastoa. 

Yritän rohkaistua asian suhteen ja alkaa käyttämään hieman enemmän ammat-

tikieltä, koska jos sitä ymmärtää, on helpompi selittää ja sisäistää asioita. Olen 

huomannut kommunikaation helpottuvan myös vanhempien tekijöiden kanssa, 

mitä enemmän ymmärrän ammattikieltä. 

Viikolla myös tuli tutkia, miten makefile-tiedosto toimii käännösympäristössä, ja 

muuttaa sitä. Ennen olin käyttänyt vain valmista makefile-tiedostoa ilman sen ym-

märtämistä. Olen käyttänyt Linuxin make-komennoista lähinnä make clean ja 

make all. Nämä komennot putsaavat ja tekevät projektin tiedostoista generoita-

vat resurssit. Esimerkiksi teemojen hallinnassa qrc-tiedostosta luodaan rcc-re-

surssitiedosto maken avulla. Make toimii myös Qt Creatorin kääntäjän kanssa. 

Make-työkalu päättelee automaattisesti, mitkä osat isosta ohjelmasta pitää kään-

tää. Make-työkalu tarvitsee makefile-tiedoston. Makefilellä kerrotaan makelle, 

mitä pitää tehdä. Kun make kääntää editoria, jokainen muuttunut tiedosto pitää 

kääntää. Lopuksi, jos mikään lähdetiedosto on käännetty, pitää tiedostot linkittää 

toisiinsa suoritettavan tiedoston luomiseksi.  (Stallman – McGrath – Smith 2016 

s.1-3) 

Aluksi minun piti kloonata Elysianin projektien uusimmat version GitLabista käyt-

täen komentoa git clone <osoite>.  Lähes päivittäin tarkistan, onko pää-Elysian 

ajan tasalla, käyttäen terminaalissa git checkout development -komentoa pro-

jektihakemistossa. Sillä pääsen GitLabissa kehitystiimin päähaaraan. Täältä tar-

kistan git fetch -komennolla, onko muuttuneita tiedostoja. Jos löytyi muuttuneita 

tiedostoja, joita haluan käyttöön, syötän komennon git merge, jolla yhdistän pil-

vestä haetun koodin paikallisella koneella olevaan. Git pull -komentoa ei suosi-

tella, vaikka se toimisi yleensä hyvin, sillä se voi aiheuttaa vaikeasti selvitettäviä 

ongelmia, jos kaikki ei toimikaan täydellisesti. 

Jos haluan oman koodini GitLabiin, pitää ensin taas siirtyä oikeaan haaraan git 

checkout feature/profiles. Ohjelman ollessa ajan tasalla git fetch -komennolla 
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tarkistettuna ensin tulee git commit -m “<tekstiä>” -komento, jolla muutokset 

tallennetaan lokaaliin repositorioon ja -m perään lisätään lainausmerkkeihin kom-

mentti päivityksen kuvaukseksi. Lopuksi päivitys GitLabin repositorioon git push, 

joka puskee lokaalisti tallennetut muutokset. Halutessaan voi verrata pilven ja 

lokaalin eroja git diff -komennolla, joka näyttää koodin muutokset ja git status -

komennolla, jolla nähdään muuttuneet tiedostot. 

Ensi viikolla alkaa kaksipäiväiset projektin inkrementointi (PI) -palaverit. Siitä al-

kaa myös uudet sprintit.  Projektimme etenee inkrementeissä eli niin sanotusti 

kehitysvaiheissa. Yksi inkrementti kestää 8 sprintin verran eli noin 16 viikkoa. 

4.10 Seurantaviikko 10 

Maanantai 25.3.2019 

Viimeinen päiväkirjaamisviikko alkaa. Maanantaille ja tiistaille on suunniteltu 8 

tuntia kestävät PI-palaverit. En tälle päivälle uskalla suunnitella muita tehtäviä tai 

tekemisiä.  

Tehtäväksi tuli tutkia harjoittelijoiden kesken ohjemateriaalia. Ohjeet tulivat vasta 

ensimmäisen sprintin aikana eli ovat aika tuoreet ja ymmärrettävästi vajavaiset ja 

hiomattomat. Koska päivä oli venynyt jo 9-tuntiseksi, päädyimme yhteisymmär-

rykseen siitä, että töiden jälkeen kotona luemme Elysianiin liittyviä ohjeita läpi. 

Huomenaamulla ennen palaveria käymme läpi mietteitä ja kommentoimme vas-

taavaan Jiran Kanban-korttiin, mitä ohjeiden eteen tulee tehdä. 

Tiistai 26.3.2019 

Tänään jatkuvat eilen aloitetut PI-palaverit. Ennen palaveria kuitenkin tulee käydä 

läpi muiden harjoittelijoiden kanssa ohjeisiin liittyvät mietteet. 

Kirjoitimme miten ohjeet eivät ole oikein ymmärrettävissä tai edes helposti löy-

dettävissä harjoittelijoille tai uusille työntekijöille. Olemassa olevat ohjeet on kir-

joitettu jo asian osaavat työntekijät mielessä.  Mielestäni tähän panostaminen on 

tärkeää, kun Symbiolla on paljon uusia tekijöitä Elysianin parissa ja me harjoitte-

lijat joutuisimme kyselemään vähemmän samoja asioita. 
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Keskiviikko 27.3.2019 

Päivän aikatauluun kuuluu vielä yksi palaveri, joka on sprintin suunnittelupalaveri. 

Tänään pääsen vihdoin jatkamaan profiili-pluginin kanssa. Jos ei tule yllättäviä 

esteitä eteen, pitäisi toiminnallisuuden implementointi sujua mukavasti. 

Palaveri vei odotettua pidempään ja ohjelmointi jäi vähemmälle. Ubuntun kanssa 

tuli myös hieman ongelmia, lähinnä kotoa tuomani uuden hiiren kanssa. Hiiri ei 

tue vakiona Linuxia hyvin, joten nappien asetukset menivät sekaisin. Yritin hetken 

aikaa korjata ongelmaa yhteisön tekemällä CLI-ohjelmalla Linuxille, mutta ilmei-

sesti Ubuntu versioni on liian uusi, ettei ohjelma tukenut sitäkään. Tulin päätel-

mään, että otan hiiren joskus mukaani kotiin ja Windows alustalla konfiguroin hii-

ren uusiksi. Tämä opetti minulle paljon Linuxin terminaalikomennoista ja sen käy-

töstä. 

Torstai 28.3.2019 

Ohjelmointi jatkuu. Optimistiseksi tavoitteeksi asetan, että käyttöliittymä profiili-

pluginiin olisi hyvä saada takaisin toimintaan ja toivottavasti jopa ensimmäisen 

asetuksen tallentamisen aikaiseksi.  

Sain QML-käyttöliittymän toimimaan. Pluginin toimimisen kanssa oli taas ongel-

mia. Koska perjantaina jouduin tekemään koko pluginin uudelleen, olin unohtanut 

lisätä pari oleellista asiaa muihin luokkiin. Plugin piti määritellä ja luoda useassa 

paikassa muidenkin tärkeiden komponenttien näkyville. Nyt pitäisi toiminnallisuu-

den lisäämisen toimia hyvin. 

Jälleen kerran Qt Creator päätti, että plugin ei toimi. Tarvitsen profiili-pluginissä 

muita valmiita luokkia ja niiden funktioita. Lisäsin uudelleen hakemistoja käsitte-

levään luokkaan uuden tarvitsemani profiilien konfiguraatiotiedostoihin liittyvän 

funktion. Tämän jälkeen ohjelma pitää asentaa eli Qt-koodin kääntämisen yhtey-

dessä siirtää tarvittavat tiedostot suoritettavaan hakemistoon make-komennolla. 

Kääntäminen kuitenkin pysähtyy ongelmaan, koska Qt ei tunnista uutta luomaani 

funktiota ja rikkoo koko ohjelman toimimisen. 
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Perjantai 29.3.2019 

Päivän tavoitteena on selvittää, miksi plugin hajoaa, ja käännös ei toimi. Kun asia 

korjaantuu, jatkuu toiminnallisuuden implementointia. Tavoitteena on saada eili-

sen tavoitteen mukaisesti ensimmäinen asetus tallentumaan. 

Heti aamusta selvisi, että Qt ei ymmärrä pluginien kokoelmaa eli jos yksi ei mene 

kääntäjästä läpi, riippuvaisuuksien vuoksi mikään muukaan ei mene. Tämä on-

gelma kuitenkin selvisi pienellä projektien hallinnalla ja kääntämisjärjestyksen 

opettelulla. Loput päivästä meni konfiguraatiotiedostojen ja pluginin toimivuuden 

testailussa. Päivän tavoite ei tänäänkään täyttynyt, ollen muutenkin todella ide-

aalitilanteen vaativa. 

Viikon 10 analyysi  

Viimeinen viikko sujui alkua lukuun ottamatta ihan mukavasti. Alkuviikon 8 tunnin 

palaverit olivat raskaita seurata enkä päässyt etenemään projektin parissa kun-

nolla. Keskiviikkona vihdoin pääsin työn pariin. Minua varoitettiin, että profiilide-

moa pluginiksi konvertoidessa voi tulla Qt:n kanssa haasteita eteen ja niitä tällä 

viikolla riitti ihan kylliksi. Onnekseni niistä kaikista pääsin kuitenkin yli ja muutos 

edistyi askel askeleelta. 

Elysian toimii ikään kuin käyttöliittymäprojektina QML-tiedostoineen ja plugin-ko-

koelmaisena projektina, jossa on itse ohjelmakoodi. Pluginit näkyvät Qt Creato-

rissa alaprojekteina. Qt yrittää kääntää kaikkia projekteja yhtä aikaa ja jos niissä 

on riippuvaisuuksia toisiinsa ja jos esimerkiksi toinen käännös epäonnistuu, mo-

lemmat epäonnistuvat, koska riippuvaisuudet jäävät keskenään vajavaisiksi. 

Tämä korjaantui siten, että avasin alaprojektit erillään kokoelmaprojektista. Ala-

projektien erillinen avaus voisi olla ongelma, jos niitä olisi useita. Se lisäisi työ-

määrää ja liikkuvia osia lisäten virheen tekemisen riskiä. Onnekseni minulla ei 

toistaiseksi ole, kuin kolme pluginia projektissa. 

Qt tarjoaa kaksi ohjelmointirajapintaa plugineille. On korkean tason rajapinta, 

joka on itse Qt:n laajentamiseen, kuten kuvaformaatteja, tietokanta-ajureita ja 

tyylejä. On myös matalan tason rajapinta Qt sovellusten laajentamiseksi. Matalan 
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tason plugin vaatii ohjelmalta pluginien huomaamisen ja lataamisen. (How to 

Create Qt Plugins 2019.) 

Profiili-plugin, jota teen on matalan tason laajennus. Projektimme ei käytä val-

mista Qt:n pluginien latausta, vaan Symbiolla on toistaiseksi tehty oma toteutus 

Elysianissa, jonka takia pluginien käyttö on monimutkaista. Tulevaisuudessa on 

todennäköisesti tarkoitus päästä eroon tästä omasta toteutuksesta ja käyttää 

Qt:n omaa ratkaisua. 

Viikolla keksin myös ratkaisun siihen, miten haluttu profiili voitaisiin kirjoittaa 

Bluetooth-laitteen konfiguraatiotiedostoon. Kun uusi Bluetooth-osoite havaittai-

siin, avautuisi ikkuna, joka kysyy, mikä profiili haluttaisi yhdistettävän laitteen 

osoitteeseen. Jos valmiiksi löytyneet profiilit eivät ole haluttuja käytettäväksi, voisi 

myös samalla tehdä uuden. 

Päiväkirjan viimeinen viikko ei ollut mitenkään erikoinen tai muutoinkaan saanut 

sen enempää aikaan kuin muulloinkaan, mutta olen tyytyväinen, että viikon lop-

puun mennessä kaikki vaikeat ongelmat ratkesivat ja pääsen jatkamaan normaa-

lia ohjelmointia hamaan tulevaisuuteen aina seuraavaan ongelmaan asti. Sym-

biolla on myös tapana dokumentoida työtä, jos löytää keinoja tai tapoja, joista 

muut voisivat hyötyä. Samalla muut pysyvät perillä muiden tekemisestä. Ehkä 

tämä päiväkirjan kirjoittaminen myös valmensi minua siihen. 
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5 POHDINTA 

Päätin tehdä opinnäytetyöni päiväkirjatyyppisesti, koska minulle kerrottiin sen 

mahdollisuudesta ja halusin kokeilla jotain erilaista. Päiväkirjatyyppinen toteutus 

opinnäytetyölle oli OAMK:n tietotekniikan puolella melko uutta, mikä myös kan-

nusti kokeilemaan. Myös Symbion ohjaajani oli sitä mieltä, että tämä osoittaa to-

della hyvin kehittymisen ja sen, miten asioita on käyty läpi. Olen itsekin samaa 

mieltä. Perinteinen opinnäytetyö on periaatteessa vain laajempi kokonaisuus pro-

jektin raportista, jollaisia koulun aikana olen tehnyt jo useita. Päiväkirjaa en ole 

ikinä ennen pitänyt ja tämä tarjosi hyvän syyn kokeilla sitä ja sen mukana tulleita 

asioita, kuten jatkuvaa analysointia tekemisestäni. Vaikka ajatuksena päiväkirja 

voi olla “helpompi”, sitä se ei todellakaan ollut. Lähes jatkuvasti piti miettiä, “mi-

tähän tästäkin kirjoittaisi” ja välillä viikkoanalyysin teoriaosuutta ei saanut tehtyä 

suoraan viikon tapahtumiin liittyen. Tämä aika ajoin johti myös tunteeseen, etten 

saanut keskityttyä työhöni kunnolla.  

Opinnäytetyön aikana jatkettiin yrityslähtöistä projektia, jossa tavoitteena oli jat-

kaa Symbion Elysian- auton tietoviihdejärjestelmään ominaisuutta, jolla profiileja 

hallinnoidaan eli profiilimanageria. Profiilimanagerin kehitys oli mielenkiintoinen 

prosessi, missä sai kerrata hyvin perusteita ja pääsi oppimaan myös todella pal-

jon uutta.  

Sain profiilimanagerin ihan hyvään vaiheeseen, kunnes minun piti aloittaa lähes 

alusta ja lisäksi opetella plugineja ja niiden toimintaa. Jos olisin heti alkuun saanut 

arkkitehtuurisen suunnitelman ja kuvaajan, voisi lopputulos olla aivan toinen. Tä-

män projektin tulos mielestäni jäi maistumaan niin sanotusti ikuisuusprojektilta. 

Kuitenkin saavutin tärkeimmän päämäärän eli opin todella paljon niin itsestäni 

sekä ohjelmoinnista. Opin myös toimimista yrityksessä ja vuorovaikutustaitoja tii-

missä työskentelemisessä, jota ei koulussa voi oppia, ainakaan työmaailman 

vaatimalla tavalla. Koulussa ei myöskään opi niin paljon toisten työn riippuvaisuu-

desta. Jos toisen tiimikaverin työ on kesken ja itse tarvitsee tämän työn toimin-

nallisuutta, seisahtaa oman työn edistyminen tähän riippuvaisuuteen. Tässä ti-

lanteessa voi keskittyä toiseen tehtävään, jota voi edistää, tai auttaa tiimikaveria 

pääsemään ongelmasta yli. Oma edistymiseni kuitenkin oli sen verran hidasta 
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muuhun tiimiin verrattuna, ettei riippuvaisuusongelmaa tullut eteen ja vaikka olisi 

tullut, oli minulla sen verran muutakin tekemistä, ettei se olisi häirinnyt edistymis-

tahtia. 

Päiväkirjaa uudelleen lukiessani huomasin, miten ristiriitaisesti ja vaihtelevilla ni-

mityksillä kutsun asioita. Mielestäni näiden korjaaminen olisi virhe, koska epävar-

muuden, epätietoisuuden ja ymmärtämättömyyden näkyminen näyttää hyvin ke-

hittymiseni tulosta. Jos muokkaisin aiempaa tekstiä kirjoitusvirheitä ja lausera-

kenteita lukuun ottamatta, ei oppimisen näkyminen olisi niin selvää ja koko päi-

väkirjan idea kärsisi. Muutenkin aiempien merkintöjen muokkaaminen tiedon kas-

vaessa ei olisi loogisesti järkevää. Välillä myös stressasin, kykenenkö edisty-

mään tarpeeksi ja etteivät päiväkirjamerkinnät vain alkaisi toistamaan itseään, 

varsinkin jos tuskailisin saman ongelman kanssa useamman päivän, vaikkakin 

tämäkin on yksi osa alan haasteita. Kaikki haasteet eivät ylity nopeasti. Kuitenkin 

päällimmäisenä ajatuksena mielessäni on se, miten täydellinen toteutus päiväkir-

jatyyppinen opinnäytetyö on oman kehittymisen tarkkailussa. 

Opinnäytetyön aikana huomasin myös kehityksen kohteita itsessäni. En aina 

anna itselleni aikaa opiskella uutta asiaa, vaan koko ajan pitäisi tulla edistymistä 

ohjelmoinnin puolella. En osaa myöskään hyväksyä jumittavani vaikean ongel-

man edessä. Tähän olisi tulevaisuudessa hyvä opetella strateginen tapa jumitta-

misen ratkaisemiseksi, esimerkiksi ongelman pilkkominen vielä pienemmäksi ja 

opiskelurauhan antaminen itselleni, kuten kouluaikana tein. En aina osaa myös-

kään tehdä asioita huolellisesti ensimmäisellä kerralla. Pikkuhiljaa opin kuitenkin 

kantapään kautta, että kerran huolellisesti suunniteltu ja tehty työ säästää paljon 

enemmän aikaa kuin useamman kerran huolimattomasti tehty. Ongelma voi joh-

tua myös siitä, etten osaa vielä suunnitella ohjelmaa etukäteen tarpeeksi hyvin. 

Lisäksi aiemmin mainittu stressaaminen menee myös heikkouksien puolelle. Pi-

tää opetella stressinhallintaa ja sietokyky. Voi olla, että yrityksessä toimiminen 

aiheuttaa tietynlaista uutta painetta, johon en ole tottunut, mikä on lähinnä psy-

kologinen asia.  

Harmittaa, miten paljon sairastin opinnäytetyön ja yritysprojektien aikana. Sai-

raana yritin kuitenkin tehdä aina edes muutaman tunnin töitä, joten päivät eivät 
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ole täysin hukkaan heitettyjä. Huomasin tosin, että sairastaminen ja stressi me-

nivät käsi kädessä. Opinnäytetyön alussa tekeminen lisääntyi runsaasti ja aluksi 

stressasinkin paljon. Myös muun henkilökohtaisen elämän asiat lisäsivät stressiä. 

Stressi ja sairastelu kuitenkin väheni ajan myötä uuteen tottuessa, kokemuksen 

kasvaessa ja stressinsietokyvyn kehittyessä.  

Vaitiolovelvollisuus myös hieman monimutkaisti päiväkirjan kirjoittamista. Kaik-

kiin yksityiskohtiin en saanut tai uskaltanut mennä ja asiat tuli kirjoittaa kierrellen 

tai jättää mainitsematta kokonaan. Tämä johti välillä ehkä hieman ontuvaan teo-

riaan tai kuvailuun.  

Tulevaisuutta ajatellen en ole ajatellut pitäväni aivan vastaavanlaista päiväkirjaa. 

Omaan työtapaan sopisi enemmänkin muistion pitäminen, johon listaan ajatuksia 

ja ideoita. Olisi myös hyvä kirjoittaa teksti siihen muotoon, että siitä voisi tarvitta-

essa nopeasti kirjoittaa dokumentaatiota ja työkuvausta. Huomasin päiväkirjan 

kirjoittamisen voiman, koska se parissa tapauksessa pelasti poissaolon jälkeisen 

työnteon, koska pystyin lukemaan päiväkirjamerkinnöistä, mitä olin viimeksi teh-

nyt. 

Ohjelmoinnin puolesta tulevaisuutta ei voi muuten minun tilanteessani suunnitella 

muuten kuin tehdä lisää töitä ja lukea päiväkirjan kirjoituksen aikana mainittu kirja 

ohjelmoinnista. Päiväkirjan aikana huomasin, että tällä alalla todellakin työ teki-

jäänsä opettaa -sanonta on totta. Tavoitteena tulevaisuuteen on kehittyä sovel-

luskehittäjänä sen verran nopeasti, että pian voisin ottaa enemmän vastuuta har-

teilleni ja tärkeämpiä tehtäviä. Ennen tätä kuitenkin haluan ajaa profiilimanagerin 

loppuun, koska minusta ei tunnu hyvälle jättää tehtäviä kesken. 

 



 

65 

LÄHTEET 

Aladdin, Mohamed 2018. Software Architecture - The Difference Between Archi-

tecture and Design. Codeburst.io. Saatavissa: https://codeburst.io/software-ar-

chitecture-the-difference-between-architecture-and-design-7936abdd5830. 

Hakupäivä 13.3.2019 

Alex 2018. 1.6 - Whitespace and basic formatting. Learn C++. Saatavissa: 

https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/16-whitespace-and-basic-formatting/. 

Hakupäivä: 18.1.2019 

Breus, Michael 2018. Here’s Why You Can’t Think Straight When You’re Sleep 

Deprived. The Sleep Doctor. Saatavissa: https://thesleepdoc-

tor.com/2018/04/17/heres-why-you-cant-think-straight-when-youre-sleep-de-

prived/. Hakupäivä 22.2.2019 

Herttua, Aleksi – Kujala, Jari – Ylä-Jääski Vesa 2017. Apple CarPlay ja Android 

Auto – Kuljettajan väsymättömät digiavustajat. Tekniikan Maailma. Saatavissa: 

https://tekniikanmaailma.fi/apple-carplay-ja-android-auto-kuljettajan-vasymatto-

mat-digiavustajat/. Hakupäivä 25.1.2019 

How to Create Qt Plugins 2019. The Qt Company. Saatavissa: 

https://doc.qt.io/qt-5/plugins-howto.html. Hakupäivä 28.3.2019 

Hudgens, Jordan 2017. Skill Up: A Software Developer's Guide to Life and Ca-

reer. PACKT publishing. Saatavissa: 

https://books.google.fi/books?id=JedDDwAAQBAJ&pg=PA87&lpg=PA87&dq=ta

king+notes+develop-

ers&source=bl&ots=I8uu3J1Zge&sig=ACfU3U0kh1I2crAiHP6Uo-

qYeI4mYBeDV6w&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwjj-

bXsp97gAhW58qYKHZJtBG0Q6AEwB3oECAMQAQ#v=onepage&q&f=false. 

Hakupäivä 28.2.2019 

IDE Overview 2019. The Qt Company. Saatavissa: https://doc.qt.io/qtcreator/cre-

ator-overview.html. Hakupäivä 14.1.2019  



 

66 

Introduction to Qt Quick 2016. The Qt Company. Saatavissa: https://doc.qt.io/ar-

chives/qt-4.8/qml-intro.html. Hakupäivä: 14.1.2019 

Loader QML Type 2019. The Qt Company. Saatavissa: https://doc.qt.io/qt-5/qml-

qtquick-loader.html. Hakupäivä: 18.2.2019 

Murphy, Angela 2018. The difference between wireless screen sharing, screen 

mirroring and screencasting. Airtame Blog. Saatavissa: https://air-

tame.com/blog/screen-sharing/. Hakupäivä: 25.1.2019 

Qt Linguist Manual 2018. The Qt Company. Saatavissa: http://doc.qt.io/qt-5/qtlin-

guist-index.html. Hakupäivä 28.1.2019 

Qt Linguist Manual: Developers 2018. The Qt Company. Saatavissa: 

http://doc.qt.io/qt-5/linguist-programmers.html. Hakupäivä 28.1.2019 

Radigan, Dan 2019. What is kanban? Atlassian. Saatavissa: https://www.atlas-

sian.com/agile/kanban. Hakupäivä 7.2.2019  

Stallman, Richard, M. – McGrath, Roland – Smith, Paul, D. 2016. GNU Make. 

Free Software Foundation. Saatavissa: https://www.gnu.org/soft-

ware/make/manual/make.pdf. Hakupäivä: 20.3.2019 

Spolsky, Joel 2003. The Absolute Minimum Every Software Developer Abso-

lutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!). 

Joel On Software. Saatavissa: https://www.joelonsoftware.com/2003/10/08/the-

absolute-minimum-every-software-developer-absolutely-positively-must-know-

about-unicode-and-character-sets-no-excuses/.  Hakupäivä: 30.1.2019 

Threading Basics 2018. The Qt Company. Saatavissa: http://doc.qt.io/qt-

5/thread-basics.html. Hakupäivä: 17.1.2019 

What is Debugging? 2019. BBC. Bitesize. Saatavissa: 

https://www.bbc.com/bitesize/articles/ztkx6sg. Hakupäivä 25.1.2019  


