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UbiMedia ja… 

1. kokemusten ja muistojen jakaminen 

2. markkinointi  

3. media 

4. turismi 



  Miten omia kokemuksia tai tarinoita tallennetaan 
ubiikkien välineiden avulla ja jaetaan muille? 

  Oli tutkittu mm. 
•  Muistojen tallentamista virtuaalimaailta Second Lifessä 

•  Järjestelmää, jonka avulla henkilökohtaisia kokemuksia 
pystyi arkistoimaan ja editoimaan mobiilisti 

•  Jaettua digitaalis-fyysisen leikekirjan tekoa 

•  Järjestelmää, joka aktivoi ihmisiä muistelemaan 

•  Digitaalista valokuvakehystä perheenjäsenten 
yhteydenpitovälineenä 

•  Digitaalista tarinankerrontapöytää 

•  Mobiilia muistiinpanojen tallennusjärjestelmää 

1. UbiMedia ja kokemusten ja 
muistojen jakaminen 



1.2 Let's stay in touch: sharing photos for restoring social 
connectedness between rehabilitants, friends and family (2009) 

  Valokuvien jakamisohjelmalla pidetään yhteyttä hoidossa 
olevien selkäydinvammaisten ja heidän perheidensä 
kesken. Case-tutkimus. 

  Potilaat sai tietoa perheensä arjesta digitaaliseen 
valokuvakehykseen kamerakännykällä lähetettyjen 
kuvien kautta. Kuviin voi liittää myös emotionaalista 
puhetta.  

  TULOS: Kuvat johtivat harvoin jatkokeskusteluihin, mutta 
potilaat olivat silti positiivisesti yllättyneitä spontaanin 
kuvan vaihdon helppoudesta ja siitä miten se helpotti 
yhteydenpitoa. Ei tarvinnut aina soittaa. 

  Sosiaalinen liittyneisyys tärkeää elämäntilanteiden 
muuttuessa, myös vanhukset voi olla eristyksissä 
perheestään vanhainkodissa. 



1.3 MEMENTO: a digital-physical scrapbook for memory 
sharing (2007)  

  MEMENTO on ohjelma, joka yhdistää fyysisen ja digitaalisen leikekirjan. 
Leikekirjaa voidaan koota yhdessä kaukana asuvien sukulaisten kanssa. 
Tutkittiin käyttäjän kokemuksia, ohjelman arkkitehtuuria, ohjelman 
soveltuvuutta.  

  Digitaalisen leikekirjan hyödyt ovat, että pääsy useista paikoista helpottaa 
jakamista ja yhteistä luomista. Tietyt kohdat on helppo löytää ja 
mahdollisuudet ovat monipuolisemmat. 

  Leikekirja löytyy netistä ja Anoto paper&pen-systeemi mahdollistaa 
muokkaamisen fyysisesti siten että digitaalinen versiokin päivittyy. 

  Käyttäjät kokeilivat ohjelman käyttöä käytännössä skenaariopohjaisesti. 

  TULOS: Ohjelma osoittautui soveltuvaksi ja käyttäjät oppivat käyttämään. 



1.4 Pensieve: supporting everyday reminiscence (2010) 

  Pensieve on systeemi, joka tukee jokapäiväistä muistelua lähettämällä sitä 
laukaisevia sähköposteja joko aiemmista muisteluista tai kehotuksia 
muistella yleisiä elämänkokemuksia. Muistelu on spontaania, usein 
ulkoisesti laukaistua, strokturoimatonta ja epävirallista toimintaa eikä se 
liity vain vanhuksiin vaan on elinikäinen aktiviteetti. Psykologiassa 
hoitomuoto.  

  Tutkittiin 91 käyttäjän lähetettyjen viestien ja vastausten suhdetta ja 
laatua. Käyttäjät olivat suurimmaksi osaksi nuoria ja enemmistö naisia. 

  TULOS: Ihmiset arvostivat kehotuksia muistella sekä mahdollisuutta 
kirjoittaa niitä ylös. Enemmän positiivisia kuin negatiivisia muistoja. 
Vastaamiseen vaikutti kysymyksen pituus, emotionaalinen sävy, aihe. 
Vastausprosentti kehotuksiin 6-7% luokkaa. Tärkeintä ei ollut vastaaminen 
kirjallisesti vaan muistelu sinänsä kun aina ei ehdi vastata. 

  Jakaminen! 



1.5 Telling the whole story: anticipation, inspiration and 
reputation in a field deployment of TellTable (2010) 

  TellTable on interaktiivinen, digitaalinen, multi-touch-pöytä, jota 
käyttäen voi luoda tarinoita monipuolisesti multimediaa 
hyväksikäyttäen. Pöytä suunniteltiin tukemaan lasten luovuutta ja 
yhteistyötä. Sillä voi luoda hahmoja ja ympäristöä perustuen 
fysikaalisen maailman elementteihin sekä piirrustuksiin. 
Materiaaleina voitiin käyttää valokuvia, piirrustuksia ja ääntä. 

  Tutkittiin interaktiota pöydän ympärillä, mutta myös tarinan 
suunnittelua ennen varattua aikaa ja sen jälkeistä toimintaa. 

  TULOS: Pöytää käytettiin yleensä yhdessä (hyödyt, konfliktit, leikin 
omainen tilanne, roolit). Lapset inspiroituivat toisten tarinoista. 
Jotkut tarinat tulivat kuuluisiksi yhteisön jäsenten kesken. Lapset 
nauttivat tarinoiden kertomisen ja katsomisen yhteiskokemuksesta, 
tarinoilla ilmaistiin omaa identiteettiä kuvan ja äänen kautta 
omassa kouluyhteisössä. 



1.6 Mobile Fair Diary: hybrid interface for taking, browsing 
and sharing context-aware notes (2007) 

  Mobile Fair Diary on älypuhelimen ja nettisivun kautta toimiva 
palvelu, jonne voi tallentaa multimediamuistiinpanoja. Muistiinpano 
voi sisältää kuvallisia koodeja, valokuvia, tekstiä ja sanelua. 
Muistiinpanoihin pääsee käsiksi jälkikäteen nettisivun kautta ja 
muistiinpanoja voi myös jakaa muiden kanssa.  

  Järjestelmää testattiin suomalaisilla asuntomessuilla. Muistiinpanot 
on organisoitu messualueen kartalle. 

  Ohjelmaa kokeili 349 ja kyselyyn vastasi 169 käyttäjää. Lisäksi 10 
satunnaisesti valittua käyttäjää haastateltiin syvemmän 
ymmärryksen saamiseksi. 

  TULOS: Pääasiassa ohjelmasta pidettiin ja sitä oli tarpeeksi helppo 
käyttää ja se nähtiin hyödyllisenä. 



2. UbiMedia ja media 

  Miten mediaa  voidaan kuluttaa ja jakaa ubiikeilla 
teknologioilla?  

  On tutkittu esim. 
•  Interaktiivinen pöytä, jonka äärellä voidaan jakaa 

multimediatiedostoja ryhmän kesken 

•  Miten valtavasta määrästä multimediaa voidaan haluttu aines 
tallentaa omaan multimediakirjastoon, johon pääsee käsiksi 
mobiilisti 

•  Tiedostojen siirto kännykässä esinettä koskemalla 

•  Kontekstin perusteella kappaleista automaattisesti valitseva 
henkilökohtainen musiikkisoitin 

•  Skenaario yhteisön yhteydenpitoa mahdollistava ubiikkista 
järjestelmästä 

•  Ryhmän yhteinen, interaktiivinen näyttö tiedon jakoon 

  Tutkimuksia, jotka olisivat yhdistäneet uutissisältöjen 
ubiikeihin välineisiin, oli vaikea löytää. 
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2.1 Ubimedia based on memory tags (2008) 

  Määrittelee Ubimedian konseptiksi, jossa mediatiedostoja voidaan 
liittää arkipäiväisiin esineisiin ja ympäristöön ja niihin pääsee 
käsiksi kännykän avulla yksinkertaisesti koskettamalla niitä 
esineitä. Memory tagit voi sisältää muistia useiden megatavujen 
verran. Esim. Musiikkitiedosto konserttilipussa, traileri 
leffajulisteessa, asennusohjeet huonekalussa. 

  Tutkittiin konseptin toimivuutta käyttäjien kokemuksen kautta (8 
hlöä) ja kyselyllä Suomessa, Ranskassa ja Espanjassa. 
Järjestelmää tarkasteltiin myös uutta teknologia käsittelevän 
eettisen neuvoston kanssa. 

  TULOS: Käyttäjät arvostivat järjestelmän yksinkertaisuutta, 
nopeutta, halpaa hintaa ja luotettavuutta. Jopa 52% kyselyyn 
osallistuneista olisi valmis maksamaan palvelusta, kunhan se ei 
sisällä mainontaa. He ilmaisivat huolen mukana siirtyvistä 
viruksista ja muusta sisällöstä, jota ei halua.  

  Eettisen neuvoston mukaan kosketus ei voi olla ainoa hyväksynnän 
merkki. Myös virukset, liikuntarajoitteisten mahdollisuudet käyttää 
järjestelmää ja se, ettei tietoa siirry toiseen suuntaan, huoletti. 



2.2 MediaFranca: ubiquitous computing for youth engagement 
(2007) 

  Millaisia ubiikkeja teknologioita nuoret voisivat käyttää 
yhteiskunnallisessa toiminnassa sosiaalisen verkkojensa kesken? 
Tutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten tarpeita ja 
motivaatioita liittyen digitaalisen median kulutukseen ja 
tuottamiseen.  

  TULOS: Se perusteella kehitettiin MediaFranca, maantieteellisesti 
ja tietyn verkoston välillä mobiililaitteilla käytettävä julkaisupalvelu. 
Maantieteellisiin pisteisiin voitiin liittää omaa kerrontaa blogin 
muodossa, julkisia puheenvuoroja, kyselyjä tai keskusteluketjuja. 
Aloituksen jälkeen muut käyttäjät pystyivät liittämään viestiin lisää 
multimediaa, kuvaa ja tekstiä. Viestin saavat yhteisön jäsenet, kun 
he ovat tietyssä paikassa.  

  Tuloksena kaksi skenaariota: roskat ympäristössä ja tapaamisesta 
sopiminen yhteisön kesken. 



2.3 Lifetrak: music in tune with your life (2006) 

  Lifetrak on mobiili ja kontekstisidonnainen musiikkisoitin. Se 
valitsee soitettavan musiikin käyttäjän sijainnin, kellonajan, 
liikkumisnopeuden ja urbaaniin ympäristöön liittyvän tiedon 
(liikenne, sää) mukaan. Sovellus on oppiva malli, joka perustuu 
käyttäjän palautteeseen siitä sopiiko kyseinen kappale tilanteeseen.  

  Käyttäjän pitää etukäteen määritellä mihin tilanteisiin musiikki 
sopisi. 

  Sovellusta käytettäessä voidaan painottaa jotain tiettyä piirrettä 
sekä arvioida kappaleiden sopivuutta ”love it”/”hate it”-napeilla. 

  Lifetrakin tavoite on vapauttaa käyttäjä tietoiselta musiikin 
valitsemiselta ja luoda kontekstiin soveltuva, miellyttävä 
musiikkikokemus. 

  Ei vielä käyttäjätutkimusta. 



2.4 Sharing multimedia content with interactive public 
displays: a case study (2004) 

  Plasma Posters on suuri digitaalinen ja interaktiivinen julkiseen 
tilaan asennettu näyttö, joka on suunniteltu helpottamaan 
epävirallisen sisällön jakamista tiimien, ryhmien, organisaatioiden 
ja yhteisöjen kesken.  

  Näyttöjen käyttöä testattiin organisaatiossa 20 kk ajan ja aineistoa 
analysoitiin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. 

  Posterille lähetettiin tietoa sähköpostilla tai netin kautta lataamalla 
ja lisäksi tuli automaattisesti kohtia organisaation intranetistä 
(kokouskalenterit, ilmoitukset). Sisältö vaihtuu automaattisesti. 
Sen huomaa kaukaa ja läheltä voi säädellä tekstin nopeutta ja jopa 
printata. Kiinnostavia juttuja saattoi suositella muille.  

  Sisältö: 

  TULOS: Interaktiivinen näytön käyttö integroitui osaksi 
organisaation tiedonjakoa. Kuului rutiineihin tarkistaa uudet tiedot 
näytöltä. Näytön käyttöön motivoi enemmän tila, jossa vietetään 
aikaa (kahvihuone) kuin läpimenopaikka (käytävä). Usein yhden 
ihmisen interaktio näytön kanssa johti sosiaaliseen 
kanssakäymiseen jos paikalla oli muita ihmisiä. 



3. UbiMedia ja markkinointi 

  Millaisia ubiikkeja teknologioita on käytetty hyväksi 
markkinointiin. 

  Tutkittu mm. 
•  Kontekstisidonnaista markkinointia kauppakeskuksissa 

•  Sähköisiä ja paikallisia tuotetietojärjestelmiä 

  Usein tuli ilmi huoli käyttäjien yksityisyydestä. 

  Ubiikki markkinointi on parhaimmillaan… 

  personoitua + kontekstisidonnaista + luvanvaraista 
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3.1 Bluetooth and WAP push based location-aware mobile 
advertising system (2004) 

  B-MAD on järjestelmä, jossa kännykkään tuleva mainonta on 
paikkariippuvaista sekä luvanvaraista, mutta ei vielä muuten 
personoitua. Bluetooth-sensori tunnistaa kännykän ja tarkistaa, ettei 
kyseistä mainosta olla vielä saatu ja WAP Push Sender lähettää 
mainosviestin kännykkään.  

  Osallistujat ottivat vastaan mainoksia kauppakeskuksessa tiettyä 
reittiä kävellessä tiettyjen liikkeiden kohdalla. Viestit tulivat sekä 
automaattisesti että niitä sai ladata vapaaehtoisesti.  

  Viestien perillemenoa ja tekniikan toimimista tutkittiin kvantitatiivisesti  
ja käyttäjien kokemusta kvalitatiivisesti. 

  TULOS:  
•  Tekniikka toimi melko hyvin vaikkakin osa servereistä kaatui. Piti olla lähellä 

tiettyä kauppaa, että viesti meni perille.  
•  Käyttäjien mielestä kokemus oli positiivinen, kunhan ei tullut liikaa viestejä 

kerralla, käyttäjä oli liian kaukana kaupasta ja viestit olivat oikein 
kohdennettuja.  

•  Käyttäjät toivoivat voivansa käyttää tällaista palvelua uudessa paikassa 
vieraillessaan sekä erityistarjouksista tiedotettaessa. 



3.2 Intelligent Cokes and Diapers: MyGROCER 
Ubiquitous Computing Environment(2002) 

  MyGROCER on kehitetty prototyyppi järjestelmästä, 
joka kertoo kuluttajalle lisää tuotteesta. 

  Ruokaostosten tekijöiden kokemusta selvitettäessä kävi 
ilmi, että jonottaminen, informaatio tulva, tiedon 
sirpaloituminen ja ostoskärryn sisällön hinta stressaa. 

  Ostoskärryyn on liitetty RF-lukija, joka osaa kertoa 
tietoa asiakkaalle kärryn sisällöstä. Se tunnistaa kaikki 
tuotteet, kertoo niiden sisällöstä ja hinnasta. Serveri 
kaupassa kerää tietoa ostajan profiilista ja suosittelee 
näytöllä hänelle sopivia tuotteita. Kuluttaja saa tiedon 
Bluetoothin kautta käsitietokoneelle. 

  Järjestelmää ei vielä testattu käyttäjillä. 
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4. UbiMedia ja turismi 

  Millaisia sovelluksia on kehitetty helpottamaan turistin 
tiedonsaantia? 

  Turismi on tärkeä aihealue, koska tarvitsee erityisen 
paljon tietoa ollessaan vieraassa paikassa. 

  Tutkittu mm.  
•  Ubiikkeja järjestelmiä, jotka tarjoavat paikallista tietoa 

kannettavaan välineeseen 

•  Wikipedian tietoa paikallisesti tarjoavan sovellus 

•  Vapaa-ajan aktiviteetteja ehdottavan järjestelmä 

•  Vaeltajan navigointia, kommunikointia ja arkistointia 
helpottavan mobiilin järjestelmän 

•  Digitaalisen rinnekartan 

  Alustavissa konseptoinneissa ja järjestelmissä 
pidetään tärkeänä sitä, että turisti saa juuri häntä 
kiinnostavaa tietoa ja päivitykset muutoksista. 
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4.1 Evaluating Automatically Generated Location-Based 
Stories for Tourists (2008) 

  Usein mobiileihin turistipalveluihin tuotettu tieto on triviaalia ja 
köyhää, koska hyvän narratiivisen sisällön tuottaminen on aikaa 
vievää ja kallista. 

  WikEar-systeemi käyttää narratiivisia teoriatietoista datan 
keräys metodologiaa tuottaakseen korkealaatuista narratiivista 
sisältöä mihin tahansa maailmaan kolkkaan liittyen. 
Kamerakännykällä toimiva järjestelmä, joka hakee tietoa 
Wikipediasta sijainnin mukaan. 

  Käyttäjä valitsee lähtöpaikan ja maalin ja ohjelma valitsee reitin 
ja relevantteja narratiiveja, joita käyttäjä kuuntelee reittiä 
kävellessään. Kertomus suhteutetaan käveltävän matkan 
pituuteen. 

  TULOS: Vaikka narratiivin koheesion ja tarinan kehittymisessä 
kävelyn aikana oli ongelmia, koettiin oppiminen positiivisesti ja 
useimmat käyttäjistä kokeilisivat ohjelmaa seuraavalla lomallaan. 



4.2 Activity-Based Serendipitous Recommendations  with 
the Magitti Mobile Leisure Guide (2008) 

  Magitti on kontekstitietoinen mobiili järjestelmä, joka  ehdottaa 
käyttäjälle tapoja viettää vapaa-aikaansa. Se kerää tietoa sekä 
kontekstista että käyttäjän käyttäytymismalleista ja generoi sisällön 
yhteensovittamisen automaattisesti.  

  Kenttäkoe, jossa selvitettiin järjestelmän käytettävyyttä vapaa-ajan 
käytännöissä, tehtiin  Tokiossa ja se sisälsi 30 semi-strukturoitua 
haastattelua, 700 kyselyvastausta, fokusryhmiä, lyhyitä haastatteluita 
sekä asiantuntijahaastatteluita. Kohteena olivat 19-33-vuotiaat nuoret. 
Ensin selvitettiin mitä japanilaiset nuoret teki vapaa-ajallaan, sitten 
testattiin järjestelmää. 

  TULOS: Esitutkimus 
•  Vapaa-ajankäyttö: Shoppailu ja ulkona syöminen yleisimmät ajanviettotavat, myös 

ystävien tapaaminen, illanvietto, treffit, urheilu ja kävely. 2-3 kertaa viikossa 20 min-
tunteja.  

•  Tietoa ajanviettotavoista: ystävät/perhe, tv, internet, lehdet.  
•  Tarpeet: sijainnit, muiden mielipiteet, hinnat, tuotteet, uusien paikkojen löytäminen 

suurkaupungissa, informaatiotulvalta suojautuminen 

  Magitti on yhdellä kädellä käytettävä, tarjoaa 20 profiiliin sopivaa 
ehdotusta perustietoineen ja kuluttaja-arvioineen 

  Käyttäjätutkimus Californiassa: Käyttäjät kävivät uusissa paikoissa joka 
kerta ainakin kerran ja iloitsivat hyvistä löydöistä. Profiili ei ehtinyt 
kehittyä muutaman käyttökerran aikana, ja siksi osaa suositteluista ei 
koettu relevantiksi. Lisäksi kaikkea alueen tarjontaa ei ollut ohjelmassa 
ja joku mielenkiintoinen kohde meni ohi. Magittia käytettiin usein 
jonkun kanssa ja se haittasi sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi 
toivottiin lisää kontrollia preferoinneissa 



4.3 Kuukkeli: Design and Evaluation of Location-Based 
Service with Touch UI for Hikers (2008) 

  Turistien mobiilipalveluita on tutkittu lähinnä urbaaneissa 
ympäristöissä. 

  Kuukkelin prototyypillä kokeiltiin miten voidaan helpottaa 
16 vaeltajaa tyypillisissä maastossa tarvittavissa tehtävissä 
kuten suunnistamisessa, säätietojen hankkimisessa ja 
kommunikaatiossa. Touch screen-laitteella pystyi 
suunnittelemaan reitin etukäteen ja tiedot tehdyistä 
reissuista jäi muistiin. Niihin liittyen pystyi tallentamaan 
yksityiskohtia, matkakavereita. Karttatoiminto oli Kuukkelin 
keskeisin toiminto. 

  TULOS:  
•  Käyttäjät kokivat käytön helpoksi ja palvelut hyödyllisiksi ulkona 

liikkujalle. 
•   Joitain ongelmia ilmeni touch screenin käytössä, ohjelma ei 

varoittanut reitiltä harhaan mennyttä, eikä käyttö onnistunut 
hansikkaat kädessä.  

•  Vaikka henkilökohtaisia palveluita arvostettiin enemmän kuin 
toisten luomia sisältöjä, koettiin mahdollisuus jakamiseen 
positiivisena. 



4.4 Dynamic visualisation of ski data: a context aware 
mobile piste map (2007) 

  Palvelu, jossa hiihtokeskuksen mobiilista rinnekartasta 
näkee myös säätiedot ja tiedot suljetuista rinteistä ja 
hisseistä sekä laskettelijan kykyjen mukaisia 
rinnesuosituksia. Perinteinen paperikartta voi olla tuulessa 
vaikea käyttää eikä se tarjoa mitään ajankohtaista tietoa 
rinneoloista.  

  Personalisointi: haluttu rinteen vaikeus, kunto ja jään 
määrä, lämpötila ja sääolot valittiin etukäteen. 

  Käyttäjätutkimuksessa vertailtiin reitin suunnittelua 
mobiilin ja paperiversion välillä skenaarioiden avulla. 
Tarkkuus oli mobiiliversiolla hyvä ja aika huomattavasti 
nopeampi osassa skenaarioita, mutta kaikilla osa-alueilla 
ei ollut nähtävissä vastaavaa kehitystä.  



5. Yhteisiä piirteitä 

  Kannettavat välineet 

  Screenit 

  Esineisiin liitetty tieto 

  Suosittelu ja push-toiminto 

  Profilointi ja oppivat järjestelmät 

  Karttapohjaiset sovellukset 

  Valmiin ja itse luodun sisällön yhdistyminen 

22 9/24/10 NEXT MEDIA - A TIVIT PROGRAMME 


