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The goal of this project was to develop an open source mobile application for Android 
smartphones and tablet PCs by using the PhoneGap framework, which allows for the devel-
opment of applications by using web technologies like HTML, CSS and JavaScript, therefore 
rendering the native programming languages for the Android operating system unnecessary 
in the development process. 
 
The learning goals during this project were examining the advantages of PhoneGap, and the 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäyteyön tavoitteena oli kehittää avoimen lähdekoodin sovellus Android-käyt-

töjärjestelmää käyttäville puhelimille ja tablet-laitteille. Sovelluskehityksen pohjana oli 

PhoneGap-sovelluskehys, joka mahdollistaa sovellusten kehittämisen web-teknologioilla 

(mm. HTML, CSS ja JavaScript), jolloin kehityksessä ei tarvitse käyttää Androidin natiiveja 

ohjelmointikieliä, vaan se voidaan toteuttaa niin kutsutun hybridi-kehityksen kautta. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli myös julkaista sovellus ja sen lähdekoodi, dokumentoida 

sen kehitysprosessi ja selvittää mitä etuja PhoneGap-sovelluskehyksestä ja sen mahdol-

listamista tekniikoista on sovellusten kehityksessä Android-käyttöjärjestelmälle. 

 

Nimellä SetNote kehitetty sovellus on digitaalinen muistio, johon voi tallentaa helposti tie-

toja muistilapuille ja lähettää niitä edelleen muille sähköpostitse helppokäyttöisen ja visu-

aalisesti miellyttävän käyttöliittymän kautta. 

 

Kehitys tapahtui Xubuntu Linux-käyttöjärjestelmässä, johon asennettiin tarvittava kehitys-

ympäristö. Kehitysympäristöön kuuluvia osia olivat PhoneGap-sovelluskehyksen lisäksi 

Androidin kehitystyökalut (engl. Android software development kit), Intel XDK-ohjelma, 

jQuery-JavaScript-kirjasto ja jQuery Mobile-käyttöliittymäkehys. Sovelluskehitys tapahtui 

pääasiallisesti Intel XDK-ohjelman kautta, koska siinä on koodieditorin lisäksi myös laite-

emulaattori Androidille, joten sovelluksen testaaminen onnistuu myös virtuaalisesti, eikä 

sitä tarvitse asentaa jatkuvasti testipuhelimeen tai -laitteeseen. 

 

Opinnäytetyön konkreettisiin, mitattaviin ja todennettavissa oleviin tuloksiin kuuluvat itse 

Android-sovellus, sen julkaistu lähdekoodi, dokumentaatio sovelluksen kehityksestä ja 

kaikkeen edellä mainittuun perustuva tutkimus PhoneGap-sovelluskehyksen hyödyistä. 

 

Työmenetelmät koostuivat sekä kehitysvaiheiden dokumentoinnista että käytännön sovel-

luskehityksestä. Nämä työmenetelmät toimivat käytännössä rinnakkain, koska sovellus-

kehityksen dokumentointi suoritettiin samanaikaisesti sen kehityksen kanssa virheettö-

myyden takaamiseksi. 

 

Rajauksien osalta projekti keskittyi Android-näkökulmaan tutkimuksessa ja kehityksessä, 

jotta, sen laajuus saatiin pysymään järkevissä mitoissa. Projekti ei toteuttanut sovellusta 

millekään toimijalle, vaan se oli täysin itsenäinen kehitysprojekti, jonka lopputuloksena 

syntynyt Android-sovellus julkaistiin GNU GPL3-lisenssillä. 
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Tämän pääluvun 1. johdannon jälkeen opinnäytetyö etenee johdannon jälkeen sovellus-

kehityksen logiikan mukaisessa järjestyksessä. Pääluvussa 2 käsitellään kehityksessä 

käytettävä laitteisto ja käyttöympäristö sekä kehitysympäristö ja sen osat yksittäin. Tätä 

osiota seuraa kehitysympäristön asennuksen dokumentointi pääluvussa 3. 

 

Pääluvussa 4 käydään läpi mobiilisovellusprojektin luonti PhoneGap-sovelluskehyksen 

avulla ja sen vieminen Intel XDK-sovellukseen. Osiossa käsitellään myös testilaitteen liit-

täminen, sovelluksen tiedostorakenne, jQuery ja jQuery Mobile-kirjastojen lisäys ja käy-

dään läpi sovelluksen valmis koodi. Lopuksi käsitellään sovelluksen ja sen lähdekoodin 

julkaisu sekä GNU GPL3-lisenssin ehdot. 

 

Pääluvussa 5 osiossa tutkitaan mitä etuja PhoneGap-sovelluskehyksestä ja sen mahdol-

listamista tekniikoista oli sovelluksen kehittämisessä Androidille. Pääluvussa 6 eli pohdin-

ta-osiossa käydään läpi opinnäytetyön tulokset ja tehdään yhteenveto. 
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2 Kehitysympäristön kuvaus 

2.1 Laitteisto 

Kehityksessä käytetty kannettava tietokone oli malliltaan HP EliteBook 2570p. Seuraa-

vassa listassa ovat tärkeimmät tiedot sen komponenteista. 

 

– Prosessori: Intel Core i5-3210M @ 2.50 GHz 

– Näytönohjain: Integroitu, Intel HD Graphics 4000 

– RAM-muisti: 8 gigatavua, DDR3  

– Kiintolevy: Hitachi Travelstar HTS72505, 500 gigatavua 

– Näytön koko: 12.5” 

– Näytön resoluutio: 1366x768 pikseliä 

 

Kehityksessä käytettävä testilaite oli OnePlus-yrityksen OnePlus One Android-puhelin. 

Seuraavassa listassa ovat tärkeimmät tiedot sen komponenteista. 

 

– Android-versio: 4.4.4 KitKat (tämän opinnäytetyön aikana käytetty versio) 

– Piirisarja: Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 

– Prosessori: Quad-core 2.5 GHz Krait 400 

– Näytönohjain: Adreno 330 

– RAM-muisti: 3 gigatavua 

– Tallennustila: 64 gigatavua 

– Näytön koko: 5.5” 

– Näytön resoluutio: 1080 x 1920 pikseliä 

(GSMArena 2014.) 

 

2.2 Käyttöjärjestelmä 

Kehitystyön käyttöjärjestelmäksi valikoitui Xubuntu Linux. Sovelluskehitys tapahtui koko-

naan Xubuntu Linuxissa, koska kehitysympäristön asentaminen ja käyttäminen oli sillä 

kirjoittajalle luontevinta ja nopeinta. Tähän vaikutti suuresti esimerkiksi Xubuntun paketin-

hallinta, joka mahdollistaa nopeat päivitykset ja asennukset suoraan käyttöjärjestelmän 

komentoriviltä (johon tästä eteenpäin viitataan termillä terminaali). Xubuntun käyttäminen 

kehitysympäristönä mobiilisovelluskehityksessä oli tämän opinnäytetyön kirjoittajalle tuttua 

myös aiemmalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kurssilta, joka käsitteli PhoneGap-

sovellusten kehittämistä Linuxissa. Xubuntusta asennettiin kirjoitushetkellä uusin saatavil-

la oleva versio, 14.10 Utopic Unicorn (Xubuntu, 2015). 
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2.3 PhoneGap-sovelluskehys 

PhoneGap on Adoben avoimen lähdekoodin sovelluskehys (engl. framework), jonka avul-

la voidaan kehittää sovelluksia eri alustoille käyttäen web-teknologioita. Näitä ovat esi-

merkiksi HTML, CSS ja JavaScript. PhoneGap-sovelluskehys mahdollistaa siis esimerkik-

si HTML-, CSS- ja JavaScript-tiedostoista koostuvan web-sovelluksen tai sivuston pake-

toimisen sellaiseen muotoon, että se voidaan asentaa sovelluksena eri käyttöjärjestelmil-

le, kuten tämän opinnäytetyön tapauksessa Androidille. Tällaiseen kehitykseen viitataan 

myös termillä hybridikehitys. (PhoneGap 2015.) 

 

PhoneGap-sovelluskehys tarjoaa käyttöön myös omat rajapintansa, esimerkiksi laiteraja-

pinnan mobiililaitteiden kameran käyttöön. Näitä rajapintoja hyödyntäen on mahdollista 

kehittää web-teknologioita käyttäen sovelluksia, joiden ominaisuudet vastaavat pitkälti 

natiiveilla ohjelmointikielillä kehitettyjen sovellusten toiminnallisuutta, mutta ilman tarvetta 

käyttää eri käyttöjärjestelmien natiiveja ohjelmointikieliä. Usealle alustalle kehitettäessä 

tämä säästää huomattavasti aikaa, koska on mahdollista hyödyntää sama lähdekoodi eri 

käyttöjärjestelmille käännettävässä sovelluksessa. Käytännössä PhoneGap-

sovelluskehyksen avulla uudelle käyttöjärjestelmälle lisätään vain alusta (engl. platform) 

projektiin, jotta sovellus voidaan kääntää uudelle käyttöjärjestelmälle sopivaan muotoon. 

Tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä PhoneGap-sovelluskehys tukia seuraavia käyttöjär-

jestelmiä: Amazon Fire OS, Android, Blackberry 10, Firefox OS, iOS, Ubuntu, Windows 

Phone 8, Windows ja Tizen. (PhoneGap 2015.) 

 

2.4 Android SDK 

Android SDK (engl. software development kit) tai Androidin kehitystyökalut, on Googlen 

tarjoama paketti, joka tarvitaan Android-sovellusten kehitystä varten. Kehitystyökaluihin 

kuuluvat työkalujen itsensä ohella myös eri Android-versioiden rajapinnat, jotka mahdollis-

tavat kehityksen käyttöjärjestelmän eri versioille. 

 

2.5 Intel XDK 

Intel XDK on HTML5 useille eri alustoille suunniteltu kehitystyökalu (engl. cross-platform 

development tool), joka tarjoaa yksinkertaisen kehitysnäkymän HTML5- ja hybridisovellus-

ten kehittämiseen eri alustoille. (Intel 2015a.) Intel XDK sisältää koodieditorinsa lisäksi 

myös virtuaalisen laite-emulaattorin eri käyttöjärjestelmille, joihin kuuluu myös Android, 

jolle tämän opinnäytetyön SetNote-sovellus kehitettiin. Edellä mainittu emulaattori on kehi-

tyksessä erittäin hyödyllinen, koska se on erittäin nopea ja näyttää muutokset sovelluk-
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sessa suoraan tietokoneella ilman, että sovellusta tarvitsee jatkuvasti asentaa uudestaan 

testilaitteeseen. 

 

2.6 Node.js 

Node.js on avoimen lähdekoodin useille eri alustoille suunniteltu runtime environment pal-

velinpuolen- ja verkkosovelluksille. Node.js mahdollistaa web-palvelimien ja verkkotyöka-

lujen luomisen JavaScriptiä ja ydintoiminnallisuuksia hoitavia moduuleja käyttäen. (No-

de.js 2015.) Tämän opinnäytetyön kehitysympäristössä Node.js oli tarpeellinen, koska sitä 

käytettiin PhoneGap-sovelluskehyksen asentamiseen. 

 

2.7 Apache Ant 

Apache Ant on Apache Software Foundationin Java-kirjasto ja komentorivityökalu, jonka 

tehtävä on ajaa prosesseja, jotka on build-tiedostoissa määritetty kohteiksi ja jatkopisteik-

si, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. Apache Antin tunnetuin käyttötarkoitus on Java-

sovellusten rakentaminen. Sitä voi käyttää myös muiden kuin Java-sovellusten rakentami-

seen. Yleisemmin sen käyttötarkoitus voi olla minkä tahansa prosessin ohjaaminen, joka 

voidaan määritellä kohteina ja tehtävinä. (Apache Ant 2015.) Apache Ant tarvittiin tässä 

kehitysympäristössä, jotta PhoneGap pystyi rakentamaan apk-asennustiedoston Android-

laitteita varten (Binstein 21.7.2014). 

 

2.8 Oracle Java JDK 

Java on joukko muutamia Sun Microsystemsin kehittämiä tietokoneohjelmia ja spesifikaa-

tioita, joka tarjoaa järjestelmän sovellusohjelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon cross-

platform-ympäristössä. Nykyisin Javan omistaa Oracle Corporation. (Oracle 2015.) Opin-

näytetyön kehitysympäristössä Java JDK (Java Development Kit) paketti tarvittiin Javan 

koontiin (Binstein 21.7.2014). 

 

2.9 jQuery ja jQuery Mobile 

jQuerya ja jQuery Mobilea ei varsinaisesti lisätty kehitysympäristöön vaan itse sovellus-

projektiin sen jälkeen, kun se oli luotu. Niiden tarve oli kuitenkin selvä jo ennen projektin 

luomista, joten ne on syytä käsitellä erillisinä kehitysympäristön osina tässä luvussa. 

 

jQuery-JavaScript-kirjasto tekee asioista kuten HTML-dokumenttien läpikäynnistä ja ma-

nipuloinnista, tapahtumien käsittelystä, animaatioista ja Ajaxista paljon helpompaa help-

pokäyttöisellä rajapinnalla, joka toimii monissa eri selaimissa (jQuery 2015). 
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jQuery Mobile-käyttöliittymäkehys on suunniteltu skaalautuvien sivustojen ja sovellusten 

käyttöliittymien kehittämiseen kaikille mobiililaitteille. Siihen kuuluu myös web-pohjainen 

Theme Roller-palvelu, jolla voi helposti luoda uusia väriteemoja jQuery Mobilen käyttöliit-

tymäelementeille. (jQuery Mobile 2015.) 
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3 Kehitysympäristön asennus 

3.1 Oracle Java JDK 

Java JDK-paketin asennus Xubuntu Linuxissa suoritettiin komentorivin eli terminaalin 

kautta, kuten useimmat muistakin tarvittavista asennuksista. Xubuntussa terminaali ava-

taan näppäinyhdistelmällä Windows key + t, jonka jälkeen terminaaliin voidaan syöttää 

tarvittavat asennuskomennot. Alla kuva terminaalista (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Terminaali 

 

Java JDK-paketin kohdalla komento oli sudo apt-get install default-jdk (Higman 

17.10.2013). Komennossa sudo tarkoittaa sitä, että komento ajetaan pääkäyttäjän oikeuk-

silla, jolloin voidaan tehdä muutoksia järjestelmään tarvittavalla tasolla. Toinen osa apt-get 

install on paketinhallinnan asennuskomento, joka asentaa määritetyn paketin, tässä tapa-

uksessa paketin nimi on default-jdk. Alla kuva komennosta (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Java JDK-paketin asennuskomento terminaalissa 
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3.2 Apache Ant ja Node.js 

Apache Ant asennettiin samalla tavalla kuin 3. pääluvun 1. alaluvussa asennettu Java 

JDK. Terminaaliin syötettävä asennuskomento oli tässä tapauksessa sudo apt-get install 

ant, jossa paketin nimi on siis ant (Higman 17.10.2013). Node.js asennettiin samalla taval-

la kuin 3. pääluvun 1. alaluvussa asennettu Java JDK. Terminaaliin syötettävä asennus-

komento oli tässä tapauksessa sudo apt-get install npm, jossa paketin nimi on npm (Bin-

stein 21.7.2014). Alla kuvat asennuskomennoista terminaalissa (Kuva 3, Kuva 4). 

 

 

Kuva 3. Apache Ant-asennuskomento terminaalissa 

 

 

Kuva 4. Node.js-asennuskomento terminaalissa 

 

3.3 Android SDK 

Androidin kehitystyökalujen asentaminen poikkesi edellisissä kohdissa käsitellystä tavas-

ta, koska se ladattiin erikseen Googlen sivuilta (Google 2015). Linuxille ladataan asen-
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nuspaketti tgz-päätteellä, ja koska tämän opinnäytetyön kehitysympäristössä käytettiin 

Intel XDK-sovellusta editorina, valittiin latauksen tyypiksi SDK Tools Only, jolloin mukana 

ei tullut Android Studio-kehitysohjelmaa, joka ei ollut tarpeellinen. 

 

Android SDK-paketti purettiin Xubuntun Archive Manager-ohjelmalla. Tässä tapauksessa 

paketti purettiin kirjoittajan Xubuntun kotihakemiston juureen, kansioon nimeltä android-

sdk-linux. Kansion tiedostopolku voidaan kirjoittaa muodossa ~/android-sdk-linux/, jos 

halutaan navigoida kansioon terminaalissa komennolla cd – koko navigointikomento olisi 

tällöin cd ~/android-sdk-linux/. 

 

Ensin navigoitiin terminaalissa tools-kansioon komennolla cd ~/android-sdk-linux/tools/, 

josta voitiin käynnistää Android SDK-asennusohjelma komennolla ./android. Tässä vai-

heessa asennettiin Platform-tools-työkalut, Androidin tarvittavat rajapinnat Android-

versioille 4.4.2 ja 5.1.1, sekä Googlen USB-ajuri testilaitetta varten. Kun valinnat oli tehty, 

hyväksyttiin asennus ja käyttöehdot, jonka jälkeen asennusohjelma asensi valitut kom-

ponentit. (Binstein 21.7.2014.) Alla esimerkkikuva platform-tools-työkalujen ja rajapinnan 

5.1.1 valinnasta (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Valittuina Platform Tools ja rajapinta Android-versiolle 5.1.1 

Kun edellisen kohdan asennusprosessi oli valmis, lisättiin tools- ja platform-tools-kansiot 

Xubuntun PATH-ympäristömuuttujaan, jotta voidaan käyttää terminaalissa esimerkiksi 

edellä mainittua Android-terminaalikomentoa. Näiden kansioiden lisääminen PATH-
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ympäristömuuttujaan määrittää käyttöjärjestelmälle, mistä pyydettyä komentoa (ohjel-

maa), tässä tapauksessa Androidia, oletusarvoisesti etsitään. Tiedostopolkujen lisäämi-

nen muuttujaan tapahtui avaamalla bashrc-tiedosto terminaalin kautta komennolla nano 

~/.bashrc. Tämän tiedoston loppuun lisättiin tarvittavat rivit. (Ubuntu Documentation 

2015.) 

 

export PATH=${PATH}:~/android-sdk-linux/tools 

export PATH=${PATH}:~/android-sdk-linux/platform-tools 

 

Tämän jälkeen tallennettiin muutokset bashrc-tiedostoon. Terminaalissa pystyi ajamaan 

komennon Android. (Ubuntu Documentation 2015.) Android SDK-asennus oli valmis ko-

konaisuudessaan. Alla kuva Android-komennosta (Kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Android-ajokomento terminaalissa 

 

3.4 PhoneGap-sovelluskehys 

PhoneGap-sovelluskehyksen komentorivi-version (engl. command line interface) asennus 

tapahtui Xubuntun terminaalin kautta komennolla sudo npm install -g phonegap, jossa 

npm viittaa 3. pääluvun 2. alaluvun Node.js-asennukseen, eli PhoneGap-

sovelluskehyksen asennuksessa hyödynnettiin sen paketinhallintaa. Komennon ajamisen 

jälkeen PhoneGap-sovelluskehyksen asennusprosessi oli valmis. Alla kuva komennosta 

terminaalissa (Kuva 7). 

 

 

Kuva 7. PhoneGap-asennuskomento terminaalissa 

3.5 Intel XDK 

Intel XDK-ohjelmasta ladattiin ensin Linuxille sopiva 64-bittinen asennuspaketti ohjelman 

sivuilta. Seuraavaksi ladattu paketti purettiin Xubuntun Archive Manager-ohjelmalla halut-



 

 

11 

tuun kansioon, tässä tapauksessa suoraan kirjoittajan Xubuntun kotihakemiston lataukset-

kansioon. Linux-versiossa kansion nimi oli oletuksena xdk_web_linux64. Asennus suori-

tettiin loppuun suorittamalla kansiossa oleva install.sh-tiedosto. (Intel 2015a; Intel 2015b.) 
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4 Sovelluksen kehitys 

4.1 PhoneGap-projektin luominen 

Ennen SetNote-projektin luomista sille tehtiin tyhjä työkansio kirjoittajan kotihakemiston 

juureen Xubuntussa nimellä Projekti. Seuraavaksi navigoitiin terminaalissa kyseiseen 

kansioon komennolla cd ~/Projekti, johon projekti luotiin PhoneGap-sovelluskehyksen 

avulla Xubuntun terminaalin kautta komennolla phonegap create setNote. (Higman 

17.10.2013.) Alla kuva tilanteesta (Kuva 8). 

 

 

Kuva 8. PhoneGap-projektin luominen terminaalissa 

 

4.2 Projektin lisääminen Intel XDK-ohjelmaan 

Intel XDK-ohjelman (Kuva 9) käynnistymisen jälkeen SetNote-projekti lisättiin sen projekti-

listaan Start a new project-kohdan alta valinnalla Import Your HTML5 Code Base, jossa 

kansion hakemistopolku määritettiin (Kuva 10) ja projektille annettiin työnimi SetNote (Ku-

va 11). Seuraavaksi Project Importer results-ikkunassa määritettiin, että Cordova (Pho-

neGap)-lisäosia (engl. plugins) ei käytetä Intel XDK-ohjelman sisällä (Kuva 12). Tämä sen 

vuoksi, että kirjoittajan oman kokemuksen mukaan ne eivät toimi Intel XDK-ohjelman vir-

tuaalisessa laite-emulaattorissa (Kuva 13) oikein, vaan aiheuttavat jatkuvia virheilmoituk-

sia, silloin kun niitä käytetään. Eteenpäin jatkettiin klikkaamalla Continue-painiketta, jolloin 

Intel XDK-lisäsi onnistuneesti projektin projektilistaansa (Kuva 14). 

 

 

Kuva 9. Intel XDK-ohjelma 
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Kuva 10. Projektin juuripolun määritteleminen Intel XDK-ohjelmassa 

 

 

Kuva 11. Asetetaan projektille työnimi Intel XDK-ohjelmassa 

 

 

Kuva 12. Poistetaan Cordova-lisäkkeet käytöstä 
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Kuva 13. Intel XDK-ohjelman virtuaalinen laite-emulaattori Androidille 

 

 

Kuva 14. Projekti on lisätty onnistuneesti listalle 

 

4.3 Testilaitteen liittäminen 

Testilaite eli OnePlus One-puhelin, jota käsiteltiin 2. pääluvun 1. alaluvussa, asetettiin 

ensin kehittäjätilaan ottamalla puhelimen tietoturvavalikosta käyttöön Unknown sources-

asetus, joka sallii sovellusten asentamisen muualta kuin Google Play-sovelluskaupasta eli 

tässä tapauksessa kannettavalta tietokoneelta. Kehittäjävalikosta otettiin vielä lisäksi käyt-

töön asetus Android debugging, joka sallii puhelimen ottaa yhteys tietokoneeseen vir-

heenkorjaustilassa USB-yhteyden yli. Molemmat asetukset ovat välttämättömiä sovelluk-

sen asentamiseksi koneelta suoraan puhelimeen USB-kaapelin välityksellä. 
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Seuraavaksi OnePlus One-puhelin liitettiin USB-kaapelilla kannettavaan tietokoneeseen ja 

näin myös Xubuntu-käyttöjärjestelmään. Tämän jälkeen Xubuntu alkoi etsiä ja löysi 3. 

pääluvun 4. alaluvussa asennetun Google USB-ajurin, jonka se asensi OnePlus One-

puhelimen käyttöön käyttöjärjestelmässä. Ajurin asennuksen jälkeen puhelin pyysi hyväk-

symään tietokoneen tarjoaman RSA-avaimen, jotta turvallinen yhteys voitiin muodostaa. 

Tämän hyväksymisen jälkeen puhelin oli valmis testikäyttöön. 

 

Asennuksen lopuksi SetNote-sovelluksen asentamista testipuhelimeen testattiin Xubuntun 

terminaalista USB-yhteyden yli. Ensin navigoitiin terminaalissa projektin kansioon komen-

nolla cd ~/Projekti/setNote/. Tämän jälkeen ajettiin komento phonegap run android, joka 

asentaa sovelluksen testilaitteeseen, jos sellainen on kytkettynä ja se tunnistetaan And-

roid Debuf Bridge -komentorivityökalun kautta. Komento lisää myös automaattisesti And-

roid-alustan (engl. platform) projektiin – tämä alusta mahdollistaa sovelluksen rakentami-

sen ja asentamisen Android-laitteisiin. Puhelin tunnistettiin ja sovellus asentui siihen USB-

kaapelin yli ongelmitta. Sovelluksessa ei tässä vaiheessa ollut vielä sisältöä PhoneGap-

sovelluskehyksen generoiman pohjan lisäksi. 

 

4.4 Sovelluksen rakenne 

PhoneGap-sovelluskehyksen mukaisesti SetNote-sovellus koostuu internet-sivujen ta-

paan HTML-, CSS-ja JavaScript-tiedostoista, jotka PhoneGap paketoi omien tiedostojen-

sa ohella asennettavaan muotoon Android-laitteille. Sovelluksen rakenne vastaa internet-

sivujen rakennetta myös siltä osin, että CSS-ja JavaScript-tiedostot linkitetään HTML-

sivuihin niiden head-osassa, jotta sivut voivat hyödyntää niitä. 

 

Sovelluksen kansiorakenne setNote-projektikansiossa on PhoneGap-sovelluskehyksen 

määrittämä - juuressa sijaitsevat alikansiot hooks, platforms, plugins ja www. Juuressa 

sijaitsee myös tiedosto config.xml, joka sisältää sovelluksen tietoja sekä PhoneGap-

määrityksiä sovelluksen tarvitsemien käyttöoikeuksien osalta. 

 

Alikansioista www on sovelluksen kehityksen kannalta oleellisin, koska se sisältää aina 

sovelluksen kehitysosan eli HTML-, CSS- ja JavaScript-tiedostot. Alikansio sisältää omat 

alikansionsa css, img, js ja res. Kansioista css sisältää sovelluksen setnote.css-tyylitie-

doston, img sovelluksen logon, js sovelluksen setnote-main.js JavaScript-tiedoston ja res 

sovelluksen kuvakkeen eli ikonin icon-alikansiossa sekä screen-alikansiossa sovelluksen 

käynnistyskuvan (engl. splash screen), joka näytetään sen käynnistyessä. 
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Yllä mainitussa www-alikansiossa sijaitsevat myös sovelluksen HTML-tiedostot. Koska 

SeNote on niin kutsuttu yhden sivun sovellus (engl. single-page application), HTML-tie-

dostoja on vain yksi, index.html. Yhdelle HTML-sivulle mahdutettuna sovellus toimii nope-

ammin ja kaikki sen osat voidaan ladata kerralla, jolloin sovellus toimii sulavammin ja sen 

käyttökokemus on lähempänä natiivia Android-sovellusta. Sovelluksen lähdekoodin ra-

kennetta käsitellään tämän 4. pääluvun 9. alaluvussa. 

 

4.5 jQuery- ja jQuery Mobilen lisäys 

Ensimmäiseksi ladattiin sekä jQuery että jQuery Mobile niiden omilta sivuilta. Latauspake-

tit olivat yleissopivia, eikä Linuxille tarvinnut ladata omia paketteja. Ladatut tiedostot puret-

tiin Xubuntun Archive Manager-ohjelmalla kirjoittajan omaan Xubuntun kotihakemistoon, 

kansioon Downloads. (jQuery 2015; jQuery Mobile 2015). 

 

Näiden kansioiden sisällöstä pystyi oman olemassa olevan tiedon turvin valitsemaan tar-

vittavat osat projektia varten. Tässä tapauksessa ne olivat JavaScript-tiedostot jque-

ry.mobile-1.4.5.min.js ja jquery-2.1.3.min.js sekä tyylitiedostot jquery.mobile.icons-

1.4.5.min.css ja jquery.mobile-1.4.5.min.css. Yleisesti voidaan todeta, että näiden neljän 

tiedoston avulla projektiin saatiin kaikki jQuery- ja jQuery Mobile-toiminnallisuus, jota tar-

vittiin. Vaikka projekti tarvitsikin lisäkkeitä kuten edellä mainitut, oli silti syytä minimoida 

niiden projektiin mukanaan tuomien tiedostojen määrä. 

 

Edelleen turvautuen omaan tietoon asennuksen kulusta, oli seuraavaksi vuorossa jQueryn 

ja jQuery Mobilen liittäminen SetNote-projektiin, joka käytännössä tarkoitti sitä, että ne 

täytyi ensin lisätä projektin kansiorakenteeseen ja sen jälkeen linkittää projektin in-

dex.html-tiedostoon, jotta ne voitiin ladata käyntiin projektia ajettaessa ja että niitä voitiin 

kutsua tarpeen mukaan. 

 

Tämän 4. pääluvun 4. alaluvussa käsiteltyyn sovelluksen kansiorakenteeseen viitaten, 

edellä mainittujen jQuery- ja jQuery Mobile-komponenttien lisäys sijoittui vain ja ainoas-

taan www-kansioon, jossa muukin projektin varsinainen muokattava sisältö sijaitsi. 

 

JavaScript-tiedostot jquery.mobile-1.4.5.min.js ja jquery-2.1.3.min.js saivat www-kansioon 

oman alikansionsa nimellä jQuery. Tyylitiedostot jquery.mobile.icons-1.4.5.min.css ja 

jquery.mobile-1.4.5.min.css siirrettiin www-kansion alikansion css:n sisälle, jonka sisällä 

ne vielä kertaalleen siirrettiin omaan alikansioonsa nimellä jquerycss. Käytännössä kansi-

oiden valinta ei tässä tapauksessa liittynyt erityisesti mihinkään standardeihin, vaan ky-

seessä oli projektin kehittäjän oma mielipide hyvästä kansiorakenteesta. 
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Seuraavassa kuva siitä miltä index.html-tiedoston head-osio näytti kun linkitykset oli tehty 

(Kuva 15). 

 

Kuva 15. Index.html kun jQuery ja jQuery Mobile oli lisätty sen head-osioon 

 

4.6 ThemeRoller-teeman lisäys 

ThemeRoller-teeman lisäys jQuery Mobilen päälle projektiin oli käytännössä suurin syy 

miksi jQuery Mobile valittiin vastaamaan SetNote-sovelluksen käyttöliittymästä ja ulko-

asusta. ThemeRoller on erittäin helppokäyttöinen web-pohjainen työkalu, jolla voi nopeasti 

määrittää haluamansa määrän väriteemoja jQuery Mobilen käyttöliittymäelementeille ja 

ladata valmiit teemat suoraan ThemeRollerin sivuilta. (ThemeRoller 2015.) Alla kuva Set-

Note-projektin teemasta ThemeRollerissa (Kuva 16). 
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Kuva 16. SetNote-sovelluksen teema ThemeRollerin sivujen generaattorissa 

 

ThemeRollerin teema ladattiin kuvan 16 yläosassa näkyvän Download-painikkeen kautta 

Downloads-kansioon Xubuntun kotihakemistossa. Oman tiedon pohjalta oli myös tiedos-

sa, mitä ThemeRollerin latauspaketin sisällöstä otettiin mukaan. Näin projektin www-

kansioon sijoitettiin themes-kansio, jonka alikansioksi määritettiin themeroller-kansio, jo-

hon SetNoteThemeMin.css-tyylitiedosto sijoitettiin images-kansion kanssa, joka taas si-

sälsi kaikki ikonit tai kuvakkeet tyylejä varten. ThemeRollerin linkitys projektiin tapahtui 

samalla tavalla kuin jQueryn ja jQuery Mobilen eli index.html:n kautta, minkä voi nähdä 

kuvassa 15, jossa ThemeRoller on jo linkitettynä. 

 

4.7 Sovelluksen käyttöliittymä 

Sovelluksen käyttöliittymän ajatuksena oli olla mahdollisimman minimalistinen ja noudat-

taa Googlen Android 5.0 ja uudempien versioiden tiettyä väriteemaa, jonka pääosassa 

ovat turkoosin vihreä ja valkoinen. Idean jalostus jatkui vielä ThemeRollerissa eteenpäin, 

kuten kuvasta 16 voi nähdä. 
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Käyttöliittymän minimalistisuus ja yksinkertaistettu ulkoasu olivat myös helpompia toteut-

taa käytännössä, koska animaatioihin tai muuhun dynaamiseen koristeluun ei tarvinnut 

käyttää aikaa. Alla kuva SetNote-sovelluksen pääsivusta (Kuva 17). 

 

 

Kuva 17. SetNote-sovelluksen pääsivu 

 

Sovelluksen ominaisuuksia työstettäessä oli myös otettava huomioon niiden asettamat 

vaatimukset sovelluksen toiminnallisuudelle ja funktiolle ja verrattava näitä tarpeita ideaa-

lin ulkoasun ja käyttöliittymän määritykseen tasapainoisen lopputuloksen aikaansaami-

seksi. 
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Seuraavassa kuva sovelluksesta toiminnassa, jossa käyttöliittymään on lisätty muistilap-

pu-elementtejä (Kuva 18). 

 

 

Kuva 18. Muistilaput lisätty käyttöliittymään 

 

Käyttöliittymän selkeyden ja hienon ulkoasun ohella oli tietenkin myös tarpeen pohtia so-

velluksen käytettävyyttä. Erilliset painikkeet (Kuva 18) jokaiselle muistilapulle tuovat vaih-

telua sovelluksen virtaa ja antavat käyttäjälle mahdollisuuden keskittyä yhteen asiaan ker-

rallaan. Myös muistilappujen numerointi ja järjestys oli mietinnän kohteena, ja lopulta siinä 

päädyttiin ratkaisuun, jossa uusin muistilappu on suurimmalla numerolla aina ensimmäi-

senä. Ratkaisu ei ollut erityisen omaperäinen, mutta sovelluksen nykyisen käyttöliittymän 

kanssa se toimii erinomaisesti. Alla kuva sovelluksen tallennusanimaatiosta, joka myös 
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poistaa kohdistuksen sovelluksen muulta osalta ja himmentää näytön tallennuksen ajaksi, 

joka viestittää käyttäjälle hyvin sen, että sovellus ei ole tällöin käytettävissä (Kuva 19). 

 

 

Kuva 19. SetNote-sovelluksen tallennuksen animaatio ja himmennys 

 

Seuraavassa kuva vielä sovelluksen muistilapun poiston vahvistusdialogista (Kuva 20), 

jossa käyttäjää muistutetaan vielä erikseen siitä, että poisto on peruuttamaton. Vahinko-

painallusten aikaansaama tuhoa voidaan siis ehkäistä käyttämällä sovelluksessa varmen-

nusdialogeja suoran poiston sijaan. 

 



 

 

22 

 

Kuva 20. Sovelluksen vahvistuspyyntö poistolle 

 

4.8 Sovelluksen ikoni 

Sovelluksen ikoni tai pikakuvake on oleellinen, joskin pieni asia sen ulkoasun kannalta. 

Tämän projektin tapauksessa ratkaisu löytyi täysin vapaalla lisenssillä jaettavasta grafii-

kasta, jota tarjoaa esimerkiksi Openclipart, jonka valikoimista SetNoten ikoni löytyi. Ikonin 

väri muutettiin GIMP-kuvankäsittelyohjelmassa ja siihen lisättiin teksti SetNote. Alla kuva 

lopullisesta versiosta (Kuva 21). Tarvittavat koot saatiin suoraan Roman Nurikin Launcher 

Icon Generator-sivuston kautta, jossa valmis ikoni kopioitiin eri kokoihin valmiiksi projektia 

varten. (Openclipart 2015.) (Github 2015.) 

 

 

Kuva 21. Ikoni 



 

 

23 

4.9 Sovelluksen lähdekoodin kommentointi 

Tässä luvussa käydään läpi sovelluksen lähdekoodi siltä osin, kuin sitä on projektin aika-

na tuotettu. Valmiina erilaisissa komponenteissa olevaa lähdekoodia ei käsitellä. Käsitel-

täviä tiedostoja on kolme; index.html, setnote.css ja setnote-main.js. Ensimmäiseksi vuo-

rossa on index.html (Kuva 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Index.html 
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Viitaten kuvaan 22, rivit 1-15 sisältävät HTML-määrityksen ja sivuston linkitykset head-

osiossa, jos myös aiemmin linkitetyt jQuery ja jQuery Mobile ovat. Rivit 17–98 sisältävät 

sivun body-osion, joka kattaa myös sen sisällä olevat elementit, kuten jQuery Mobilen 

header- ja footer-elementit, jotka näkyvät sovelluksessa palkkeina ylhäällä ja alhaalla. 

Sivu sisältää riveillä 36–38 kentät, joihin muistilapun tiedot syötetään sovelluksessa. Sivul-

la näkymättömissä olevia osia ovat esimerkiksi rivien 46–90 popup-viestien määritykset, 

jotka eivät ole suoraan käyttäjän nähtävillä, vaan ne ilmaantuvat vasta jotakin nappia pai-

nettaessa. 

 

Setnote.css-tyylitiedosto (Kuva 23). Tyylitiedosto sisältää määrityksiä edellisen index.html 

sivun elementeille. Div-elementti rivillä 1 on piilotettu näkyvistä rivin 2 tyylimäärityksellä, 

jonka vuoksi sen omaava elementti on index.html:ssä näkymättömissä. Riveillä 26–40 

ovat määritykset, joilla tallennuksen aikana tummennetaan sovelluksen näkymä. 

 

 

Kuva 23. Setnote.css 
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Viimeiseksi käsitellään sovelluksen tärkein lähdekoodi eli JavaScript, joka vastaa sovel-

luksen toiminnallisuudesta (Kuva 24). Riveillä 1-2 määritellään muuttuja noteID, joka vas-

taa siitä, että jokaisella muistilapulla on oma numeronsa. Rivit 4-20 pitävät sisällään tiedon 

hakemisen HTML5 local storage-säilöstä aina kun sovellus käynnistyy. Tässä myös lajitel-

laan haetut muistiot niiden numeroiden mukaan sovelluksen etusivulle. Riveillä 22–56 

käsitellään ensin käyttäjän syöttämien tietojen hakeminen kun tämä painaa Save Note-

painiketta tallentaakseen muistilapun. Tämän jälkeen tiedot viedään eteenpäin ja niiden 

pohjalta luodaan sovelluksen etusivulle muistilappu-elementti, joka pitää sisällään kyseiset 

tiedot. Tämän jälkeen tiedot tallennetaan vielä HTML5 local storage-varastoon, jotta ne 

eivät katoa sovelluksen muistista. Lopuksi ajetaan vielä tallennusanimaatio, jotta voidaan 

varmistua siitä, että sovellus ehtii tallentaa tiedon ilman, että käyttäjä pääsisi vahingossa 

katkaisemaan oman tallennuksensa. Riveillä 58–63 on sähköpostin lähetys eli muistilapun 

lähettäminen toiselle henkilölle – toiminto käyttää mobiililaitteen omaa sähköpostiohjelmaa 

eli avaa sen pyydettäessä. Riveillä 65–74 käsitellään muistion poistaminen kokonaan so-

velluksen muistista. Tässä tapaukessa avataan myös dialogi-ikkuna, joka vahvistaa käyt-

täjältä, haluaako tämä todella poistaa valitun muistilapun. 

 

 

Kuva 24. Setnote-main.js 
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4.10 Julkaisu ja GNU GPL3-lisenssiehdot 

Ennen julkaisua täytyi luoda RSA-avainpari, jotta sovelluksesta pakattava asennustiedos-

to voitaisiin luotettavasti allekirjoittaa – joka on välttämätöntä sovelluksen julkaisemiseksi. 

Tämä vaihe tehtiin Xubuntun terminaalin kautta seuraavasti (Kuva 25). (Android Develo-

pers 2015.) 

 

 

Kuva 25. Allekirjoitusavaimen luominen terminaalissa 

 

Tämän jälkeen projektin kansiorakenteesta (kuten kuvattu 4. pääluvun 4. alaluvussa) teh-

tiin zip-paketti, joka ladattiin Adoben omistamaan PhoneGap Build-palveluun, jossa voi 

rajattuun määrään saakka pakata asennusmuotoon omia yksityisiä sovelluksiaan ilmai-

seksi. Tähän tarvittiin myös edellä luotu allekirjoitusavain, joka ladattiin myös palveluun. 

Avaimen salasanojen syötön jälkeen oli mahdollista rakentaa sovelluksen zip-paketista 

asennuskelpoinen, allekirjoitettu versio. Tämän jälkeen APK-asennuspaketin pystyi la-

taamaan PhoneGap Build-palvelusta ja julkaisemaan. (Adobe 2015.) 

 

Sovellus on avoimen lähdekoodin sovellus, joka on julkaistu lähdekoodeineen kirjoittajan 

omassa blogissa sekä myös Google Play-sovelluskaupassa kirjoittajan nimellä. Julkaisuli-

senssinä oli GNU General Public License versio 3. (Varis 4.5.2015.) (Google Play 2015.) 

 

GNU General Public License version 3:n ehdot keskittyvät täysin vapaaseen jakamiseen 

muokkaamiseen ja käyttämiseen. Sen määrittelemät neljä vapautta ovat suomeksi seu-

raavat: vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen, vapaus muuttaa ohjelmaa 

sopimaan omiin tarpeisiisi, vapaus jakaa ohjelma ystäviesi ja naapureidesi kanssa ja va-

paus jakaa muutokset, jotka teet ohjelmaa. (GNU 2007.) 
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5 PhoneGap-sovelluskehyksen hyödyt kehityksessä 

5.1 Ohjelmointi 

PhoneGap-sovelluskehyksen hyödyt tulivat selvästi esille tämän projektin aikana SetNote-

sovellusta kehitettäessä, tukien kirjoittajan omaa näkemystä siitä, että hybridikehitys web-

teknologioilla kuten HTML, CSS ja JavaScript on tullut jäädäkseen. Hybridikehityksen sa-

ralla PhoneGap edustaa pisimmälle vietyä ajattelua ja toteutusta, koska sen käyttöönotto-

vaatimukset ovat hyvin matalat verrattuna natiiveihin ohjelmointikieliin. On helppoa kuvitel-

la esimerkiksi nykypäivän web-kehittäjien vaihtavan sovelluskehitykseen, koska kynnys 

siihen on niin matala ja markkinat niin suuret. 

 

SetNote-hybridisovelluksen kehityksen kuluessa kävi yhä selvemmäksi, että web-

teknologioihin nojaava sovelluskehitys PhoneGapilla on erittäin joustavaa, eli on mahdol-

lista ratkaista ongelmia esimerkiksi yksinkertaisella CSS-muutoksella, joka ei välttämättä 

ole kovinkaan vaikea toteuttaa, mutta säästää natiiveihin ohjelmointikieliin verrattuna 

huomattavasti kehittäjän työaikaa, joka taas vaikuttaa positiivisesti koko kehitysprosessiin, 

kun se pysyy mielekkäänä. 

 

Sovelluksen jatkokehitys ja päivittäminen ovat tämän projektin aikana kerättyihin tietoihin 

nähden erittäin mahdollisia ja kannattavia, koska tehdyn koodin voi hybridikehityksen an-

siosta käyttää uudelleen vaikka siirtyisi kehittämään sovelluksia toiselle käyttöjärjestelmäl-

le Androidin sijaan. On kuitenkin huomautettava, että natiivit sovellukset ovat usein edel-

leen sulavampia käyttää, varsinkin, jos puhutaan mobiilipeleistä. Tämäkin asia voi muut-

tua sen myötä mitä HTML5 ja JavaScript jatkossa tarjoavat, kun kehittäjien kiinnostus niitä 

kohtaan kasvaa hybridikehityksen yleistyessä yhä enemmän. 

 

Kehitysaikaan PhoneGap vaikutti selvästi eniten. Web-teknologioilla kehittäminen on erit-

täin nopeaa verrattuna natiiveihin ohjelmointikieliin, joissa toisissa on vanhanaikainen tai 

vaikea syntaksi, tai joissa joutuu näkemään huomattavasti enemmän vaivaa ongelmien 

ratkaisemiseksi, koska ne ovat juuri koostumukseltaan ja rakenteeltaan tietynlaisia, jolloin 

tiettyyn ongelmaan saattaa olla hyvin rajallinen määrä ratkaisuja. Tähänkin on paljon 

poikkeuksia, mutta monissa tapauksissa hybridikehitys on silti erittäin varteenotettava 

vaihtoehto. 

 

Muutokset sovellukseen oli projektin aikana helppo toteuttaa, koska sovellusta pystyi koo-

daaman myös pienemmissä spurteissa, eikä yhden ominaisuuden kehittämiseen kulunut 

liian paljon aikaa, jolloin kehitysprosessi pysyi monipuolisena, eikä jäänyt junnaamaan 
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paikalleen mihinkään tiettyyn pisteeseen. Kaiken kaikkiaan arvio PhoneGapin eduista 

voidaan summata jotakuinkin näin: etuja ovat kehityksen nopeus, matala käyttöönottokyn-

nys, mukautuvuus, koodin uudelleenkäyttömahdollisuus ja sopivuus esimerkiksi yritysten 

lyhyisiin projekteihin, joiden toteuttaminen ei välttämättä olisi edes järkevää natiiveilla oh-

jelmointikielillä palkkakustannusten vuoksi. PhoneGap on selvästi hyödyllinen väline hyb-

ridikehityksessä ja on tämän kirjoittajan mielestä tullut jäädäkseen. 
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6 Pohdinta 

Tämän projektin tavoitteita olivat Android-sovelluksen kehittäminen PhoneGap-

sovelluskehyksen avulla, sovelluksen ja sen lähdekoodin julkaisu, sen kehityksen doku-

mentointi ja sitä kautta hyvän dokumentointitavan omaksuminen sekä PhoneGap-

sovelluskehyksen etujen tutkiminen ja omien taitojen kartuttaminen tulevaa sovelluskehi-

tystä silmälläpitäen. 

 

Avoimen lähdekoodin Android-sovelluksen kehitys PhoneGap-sovelluskehyksen avulla 

sujui hyvin onnistuneeseen loppuunsa saakka, ja SetNote-sovellus ja sen lähdekoodi saa-

tiin julkaistua tavoitteen mukaisesti. Tähän voi olla tyytyväinen. Sovelluksen dokumentointi 

meni myös hyvin. PhoneGapin etujen tutkiminen oli myös yksi onnistuneesti täytetty tavoi-

te, josta oli hyötyä myös tulevaa sovelluskehitystä ajatellen. 

 

Työllä ei ollut toimeksiantajaa, joten kehitystyö sujui oman aikataulun mukaan. Tässä oli 

sekä hyvää että huonoa – toisaalta kehityksessä oli oma rauha tehdä omassa tahdissa 

asioita, mutta toisaalta olisi voinut olla hyvä tehdä töitä myös toimeksiantajan aikataulun 

mukaan, että työn tulos olisi ollut paremmin ennustettavissa, vaikka lopputulos tässä ta-

pauksessa olikin hyvä. 

 

Työn aikana oppia tuli lisää PhoneGapin eduista ja hyödyistä ja siitä, miten niitä voi hyö-

dyntää sovelluskehityksessä tulevaisuudessa tämän projektin lisäksi. Tietomäärä karttui 

myös hyvästä dokumentointitavasta ja sen tarpeellisuudesta projektien osana, koska sen 

hyödyllisyys oli havaittavissa jo yksin toteutetussa opinnäytetyöprojektissa. 

 

Kokonaisuutena projekti meni erittäin hyvin. 
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