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DIGIALTA MERKITTÄVÄ Qt 5 -JULKISTUS 
 
Digia on tänään julkaissut uuden version suositusta alustariippumattomasta Qt-kehitysympäristöstä. Uusi Qt 

5.0 -versio parantaa alustan ja sillä kehitettyjen sovellusten suorituskykyä, toiminnallisuutta ja 

helppokäyttöisyyttä. Qt 5 -kehitysympäristöön tullaan myös liittämään ensi vuoden aikana täysi tuki Googlen 

Android- ja Applen iOS -mobiilikäyttöjärjestelmille. 

 

Digia on julkaissut ensimmäisen merkittävän version suositusta Qt-kehitysympäristöstä. Kuten ennenkin, uudella 

Qt 5 -kehitysympäristöllä voidaan sovelluksia ja käyttöliittymiä luoda alustariippumattomasti. Aiempiin Qt 

versioihin verrattuna Qt 5 -versio tarjoaa enemmän suorituskykyä, toiminnallisuuksia ja helppokäyttöisyyttä, 

säilyttäen silti yhteensopivuuden aiemmilla versioilla tuotettuun lähdekoodiin. Qt 5 -kehitysympäristöön tullaan 

myös liittämään ensi vuoden aikana täysi tuki Android- ja iOS -mobiilikäyttöjärjestelmille. 

 

”Qt 5 on Digian ensimmäinen merkittävä julkistus sen jälkeen kun hankimme Qt-ohjelmistoteknologian 

kokonaisuudessaan Nokialta aiemmin tänä syksynä”, sanoo liiketoiminta-alueesta Digialla vastaava johtaja 

Tommi Laitinen. ”Olemme todella tyytyväisiä voidessamme julkistaa uuden Qt 5 -ympäristön yhdessä Qt 

Projektin kanssa. Olemme onnistuneesti ja nopeasti pystyneet yhdistämään kehitystiimimme liiketoimintakaupan 

jälkeen. Qt 5 edustaa uutta Qt-strategiaamme ja toimii perustana tulevalle Qt:n kehitykselle.” 

  

Digia on kertonut aiemmin tavoitteekseen tehdä Qt:stä maailman johtava alustariippumaton sovellusten ja 

käyttöliittymien kehitysympäristö. Qt 5 on seuraava askel parhaan käyttäjäkokemuksen tuottamiseen, niin 

sovelluskehittäjille kuin sovellusten loppukäyttäjillekin. Qt 5 yksinkertaistaa sovelluskehittäjien elämää, 

mahdollistaen nopeamman sovelluskehityksen intuitiivisen käyttöliittymän avulla monelle eri alustalle. Se myös 

helpottaa sovelluskehittäjien siirtymistä kosketusnäyttöjen ja tablet-laitteiden maailmaan. 

 

HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ JA YHTEENSOPIVUUTTA 

Qt 5:n keskeisimmät edut ovat 

 

• Laadukkaampi grafiikka 

• Suorituskyky hitaammissa laitteissa 

• Siirrettävyys alustalta toiselle 

• C++11 -tuki 

• HTML5 -tuki QtWebKit 2:n avulla 

• Huomattavasti parannettu QML-moottori uusilla ohjelmointirajapinnoilla (API) 

• Helppokäyttöisyys 

• Yhteensopivuus Qt 4 -versioiden kanssa 

 

Qt:n kykyä tuottaa korkealaatuista grafiikkaa on parannettu käyttämällä OpenGL -grafiikkaohjelmointirajapinnan 

ES-versiota, joka on varta vasten suunniteltu käytettäväksi sulautetuissa järjestelmissä ja mobiililaitteissa. 

OpenGL ES:n avulla Qt 5 -alustalla voidaan tuottaa näyttävää grafiikkaa, pehmeitä animoituja siirtymiä, sekä 

sulavia kaksi- ja kolmiulotteisia animaatioita. Qt 5 mahdollistaa korkeatasoisen grafiikan niin huippuluokan 

laitteissa, kuin suorituskyvyltään rajoitetuimmissa ympäristöissä, kuten matkapuhelimissa, tableteissa ja 

edullisemmissa kehitysympäristöissä, kuten Raspberry Pi. 
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Qt 5:ssä on uusi modulaarinen koodipohja, joka koostuu perusmoduuleista ja lisämoduuleista. Tämä pienentää 

järjestelmäkoodin kokoa ja helpottaa eri alustoille kehittämistä ja siirtymistä eri kehitysalustojen välillä. Uusi Qt 

Platform Abstraction -kerros korostaa alustariippumattomuutta ja koodin siirrettävyyttä alustalta toiselle. Tämä 

helpottaa monen eri alustan samanaikaista kehitystyötä ja tuo kehittäjille heidän kaipaamansa vapautta. 

 

Qt tukee kaikkia keskeisiä työpöytäkäyttöjärjestelmiä, kuten Windows, Mac OS X ja Linux. Se tukee myös 

sulautettujen järjestelmien käyttöjärjestelmiä kuten sulautettu Linux ja Windows Embedded. Qt tukee myös 

maailman käytetyimpiä sulautettujen laitteiden reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä VxWorksia, QNX Neutrinoa ja 

INTEGRITYä, sekä suosittuja mobiilikäyttöjärjestelmiä.  

 

Qt 5:een integroitu selainmoottori Qt WebKit 2 helpottaa web-sisällön tuomista sovelluksiin. Se antaa HTML5 -

kehittäjille mahdollisuuden luoda hybridisovelluksia, joissa yhdistyvät toiminnan nopeus ja herkkyys sekä webin 

runsas dynaaminen sisältö. Edellisellä Qt 4 -versiolla kehitettyjen sovellusten siirtäminen Qt 5 -alustalle onnistuu 

helposti, vaatien lähinnä yksinkertaisen uudelleenkääntämisen. 

 

Ilmaisen, 30 päivän kokeiluversion Qt 5:n kaupallisesta versiosta voi ladata osoitteesta qt.digia.com. Avoimen 

lähdekoodin version voi ladata Qt Projektin sivuilta, osoitteesta qt-project.org. 
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Qt 

Qt on täydellinen ohjelmistojen ja käyttöliittymien kehitysympäristö, jota käyttää yli 450 000 ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n 

avulla luodaan tehokkaita ja interaktiivisia sovelluksia alustariippumattomasti. Qt -sovelluksia voidaan ajaa natiivina työpöytä- ja 

mobiiliympäristöissä sekä sulautetuissa järjestelmissä, mikä mahdollistaa huomattavasti paremman suorituskyvyn kuin muut monen alustan 

kehitysympäristöt. Qt -alustan tuki monelle alustalle ja käyttöjärjestelmälle säästää sovelluskehittäjien aikaa verrattuna sovellusten 

kääntämiseen eri alustoille. Digia vastaa kaikesta Qt -toiminnasta mukaan lukien tuotekehitys, sekä kaupallisen ja avoimen lähdekoodin 

lisensointi. Digia on ollut Qt:n kaupallisten lisenssien haltija maaliskuusta 2011 lähtien. Digia hankki Qt-liiketoiminnan kokonaisuudessaan 

Nokialta syyskuussa 2012. Digialla on syvää Qt -asiantuntemusta ja kokemusta vaativista, tehtäväkriittisistä kehitysprojekteista, sekä satoja 

sertifioituja Qt -kehittäjiä. Digia on auttanut maailman johtavia teollisuuden toimijoita toteuttamaan Qt -projekteja työpöytä- ja 

mobiiliympäristöissä sekä sulautetuissa järjestelmissä. Digian tavoitteena on tarjota työpöytä-, mobiili- ja sulautettujen ympäristöjen 

kehittäjille tehokkain alustariippumaton ohjelmistojen ja käyttöliittymien kehitysympäristö. Qt:n lisensointi-, tuki- ja palvelutuotteiden avulla 

Digia toimii lähellä kehittäjiä varmistaen, että projektit valmistuvat ajallaan, budjetin mukaisesti ja tuottavat asiakkaalle kilpailuetua. 

http://qt.digia.com 



 LEHDISTÖTIEDOTE  19.12.2012  

 
DIGIA PLC, VALIMOTIE 21, FI-00380 HELSINKI, FINLAND 

SWITCHBOARD +358 10 313 3000, FAX +358 10 313 3700 

WWW.DIGIA.COM 

 

DIGIA OYJ 

Digia on suomalainen ohjelmistoratkaisu- ja palveluyhtiö. Yli 1000 huippuosaajaamme luovat oivaltavia ratkaisuja ja onnistumisia ihmisten, 

yritysten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä toimintaa tehostavien ja asiakaskokemusta parantavien 

monikanavaisten yritysratkaisujen avulla. Asiakkaamme luottavat oivaltaviin asiantuntijoihimme, syvään toimialaymmärrykseemme ja 

tunnetusti laajaan teknologiaosaamiseemme. Innovatiiviset tuotteemme ovat ihmisten saatavilla ympäri maailmaa. Toimitamme ict-

ratkaisuja ja -palveluja eri toimialoille, joista keskeisiä ovat finanssi, julkishallinto, kauppa ja palvelut sekä telekommunikaatio. Digia toimii 

Suomessa, Venäjällä, Kiinassa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (DIG1V). 

www.digia.fi 

 


