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Uusia tapahtumapalveluiden prototyyppejä
Event Management-hankkeessa on analysoitu tapahtumien ekosysteemejä, tun-
nistettu ekosysteemien toimijoiden rooleja ja paneuduttu erityisesti kaupallisista 
syistä mukana olevien toimijoiden tarpeisiin. Päälöydöksiä olivat että tapahtu-
mien jälkeen on hyödyntämätöntä myyntipotentiaalia, ja että yksi tärkeimmistä 
syistä osallistua on tieto kaverien osallistumisesta tapahtumaa, mitä sosiaalinen 
media tukee hyvin viraalisen markkinoinnin muodossa.

Hankkeessa ensimmäisen vuoden sovelluskehitystyön lähtökohtana ovat olleet 
loppukäyttäjät, eli tapahtumissa käyvät kuluttajat, joille on kehitetty aivan uusia 
tapahtumiin liittyviä tapahtumapalveluita. Uusia prototyyppipalveluita ovat:

•	 HTML5-pohjainen, käyttäjäkohtaista profiilia hyödyntävä tapahtumapalvelu iPhone- 
ja Android-alustoille 

•	 Hybridi-tv-pohjainen pilotti, jossa tapahtumia voi selata tv-käyttöliittymässä. Tämä 
toimii uusissa internet-televisiovastaanottimissa. 

 
Sovellukset hyödyntävät kehitettyä semanttista tapahtumatietokantaa, johon 
tapahtumatietoja voi siirtää useista eri lähteistä. Molemmissa sovelluksissa käyt-
täjä voi nähdä mihin tapahtumiin kaverit ovat osallistumassa. Tämä toiminnalli-
suus hyödyntää Facebookin kautta saatavaa kaveriverkostotietoa. Käyttäjällä on 
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mahdollisuus myös saada kiinnostustensa mukaisia ja käyttäjän nykyiseen paik-
kaan perustuvia tapahtumasuositteluja.

Käyttäjäkohtaisesti personoitujen tapahtumasuosituksen antamisessa tärkeässä 
roolissa on käyttäjän semanttinen profiili. Visiona on, että tätä samaa profiilia 
voisi helposti käyttää erilaisissa palveluissa. Samansuuntaista kehityslinjaa edus-
taa VRM (Vendor Relatioship Management), jonka Profiumin Janne Saarela 
mainitsi Next Media Tulosseminaarissa pitämässään esityksessä. VRM toimii 
ikään kuin käyttäjän oman profiilitiedon kassakaappina, ja käyttäjä itse voi 
myydä profiilinsa kiinnostuneille osapuolille, vaikkapa kauppaketjuille. 

Tapahtumatiedoilla korkeat laatuvaatimukset 
Perinteisten uutismedioiden pitää taistella asemastaan lukijoiden päivittäis-
ten menojen ja tapahtumien tarjoajana paikallisissa yhteisöissä, arvioi Jan-Erik 
Andelin (KSF Media). Hän tiivisti KSF Median haasteet tapahtumapalveluiden 
tarjoajan haasteita seuraavasti:

Main results from 2010 (4)
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•	 Tapahtumatiedon vastaanotto on liian monimuotoista: liikaa kanavia ja formaatteja, 
sekä monitahoisia tapahtumia, joihin liittyy monenlaista tietoa.

•	 Tapahtumatiedon hallinta on yhdistelmä sosiaalista, yleisöjen ja partnereiden 
mediaa, puhutaan PGC:stä (partner generated media).

•	 Tapahtumatiedon korkeita laatuvaatimuksia kuvaa 4C eli correct, consistent, 
cohesive, complete (paikkaansa pitävää, yhdenmukaista, yhtenäistä, täydellistä)

Nykyinen, teemoihin perustuva uutisten hallinta väistyy ja korvautuu tulevai-
suuden uutishuoneissa tapahtumien merkitystä ja kestoa kuvaavilla kalentereilla, 
arvioi Andelin. 

Saarelan ja Andelinin kalvot Tulosseminaarissa (25.1.2011)  
Lisää aiheesta tulosdokumentissa D3.1.1.1 

Semanttinen käyttäjäprofiili parantaa palvelun laatua 
Semanttisen profiilin avulla käyttäjälle voidaan kohdistaa häntä kiinnostavaa 
personoitua tietoa. Semanttisen käyttäjäprofiilin luomiseen on kaksi päävaih-
toehtoa. Ensinnäkin, käyttäjä voi luoda kiinnostusprofiilinsa suoraan niin, että 
hän linkittää kiinnostuksensa semanttisesta tietokannasta saataviin merkityk-
siin, jotka tarjotaan hänelle ehdotuksena. Toinen vaihtoehto on analysoida kiin-
nostuksen kohteita sosiaaliseen mediaan tuotetun sisällön, kuten tägien tai Face-
book-ryhmien perusteella.  Suositusten tekemisessä semanttisuutta voidaan 
hyödyntää sitä enemmän, mitä enemmän myös sisällöistä on olemassa semant-
tista metatietoa. 

VTT:n kehittämää semanttista profiilia on tähän mennessä hyödynnetty tapah-
tumien, aikakauslehtiartikkelien ja palvelujen suosittelussa. Mitä useammassa 
paikassa käyttäjä voi hyödyntää samaa profiilia, sitä motivoivampaa profii-
lin muodostaminen on ja sitä rikkaammaksi profiili muodostuu. Vuoden 2010 
työssä päähuomio oli kehitystyöllä, jolla mahdollistettiin profiilin helppo integ-
rointi eri palveluihin ja parannettiin suositusalgoritmeja. Demonstraatiosta ker-
rotaan lisää tulosdokumentissa D3.0.1.1

Sari Vainikaisen kalvot Tulosseminaarissa (25.1.2011) 
Lisää aiheesta tulosdokumentissa D3.0.1.2  

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/EventManagement-FINAL.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Demo-semantic_profiles_and_recommendations.pdf
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Tapahtumaekosysteemi tarkentuu
Julkaisussa (D3.1.1.1) on raportoitu tapahtumaekosysteemien alueella tehty 
kehitys- ja tutkimustyö. Ensinnäkin EvenemaX-palvelun osalta on määritelty 
arvoketju palveluntarjoajan eli KSF Median näkökulmasta, arvoketjun toimi-
jat rooleineen ja tapahtumatiedon hallinta- ja julkaisuprosessi. Tässä työssä ovat 
olleet mukana KSF Media ja Aalto TKK. 

Toisena tehtävänä VTT haastatteli tapahtumanjärjestäjä ja tunnisti tältä pohjalta 
tapahtumaekosysteemissä olevia rooleja ja niihin liittyviä haasteita sekä listasi 
tapahtumaekosysteemien toiminnallisia ominaisuuksia. Näin syntynyt aineisto 
työstettiin kuvitteellisen EventServe-palvelun käyttötapauksiksi (use case), joista 
haastatellut tapahtumajärjestäjät poimivat toisella haastattelukierroksella heidän 
kannaltaan kiinnostavimmat näkökulmat. 

D3.1.1.1 Event management: functional requirements of the ecosystem and roles in 
the ecosystem
D3.1.1.2 Tapahtumanhallinnan kokonaisuutta kuvaava posteri 

Demonstraatio semanttisen profiilin muodostami-
seksi ja hyödyntämiseksi 
VTT:n sovelluksesta toiseen siirrettävän semanttisen profiilin demonstraatiota 
voi kokeilla verkossa, ohjeet demon käyttämiseksi löytyvät http://profile.vtt.fi/
about.html. 

D3.0.1.1 Semanttisen profiilin muodostaminen ja hyödyntäminen 

Raportti: Kontekstitietoisuus, siirrettävät profiilit, 
HTML5 ja mainostajan metatieto
Raportti koostuu kolmesta itsenäisestä osasta. Ensimmäinen osa dokumentoi 
kehitystyön, joka on tehty semanttisen, käyttäjän mukana sovelluksesta toiseen 
siirtyvän kiinnostusprofiilin kehittämiseksi. Profiilin perusteella käyttäjälle voi-
daan tehdä suosituksia semantiikan eli merkitysten tai vapaatekstihakuun perus-
tuvan indeksoinnin tai molempien menetelmien perusteella. Profiilisovelluk-
sen integroimiseksi siinä on sovellusrajapinta, ja Linked Datan avulla profiileja 
ja sisältöjä voidaan rikastaa semanttisella tiedolla. Tähän mennessä profiilisovel-
lusta on hyödynnetty tapahtumien ja aikakauslehtiartikkelien suosituksissa 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.1.1.1%20Event%20Management%20Event%20management%20functional%20requirements%20of%20the%20ecosystem%20and%20roles%20in%20the%20ecosystem.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.1.1.1%20Event%20Management%20Event%20management%20functional%20requirements%20of%20the%20ecosystem%20and%20roles%20in%20the%20ecosystem.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.1.1.2_D3.1.1.3%20Event%20Management%20Poster.pdf
http://profile.vtt.fi/about.html
http://profile.vtt.fi/about.html
http://profile.vtt.fi/
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sekä tuoreimpana uuden sukupolven palveluopas Palveleva Huittinen. Vuonna 
2011 työ jatkuu mm. kehittämällä profiilisovelluksesta käyttäjäystävällisempi ja 
parantamalla käyttäjien profiilitietojen automaattista päivittymistä sovellusten 
käytön perusteella. 

Toisen osan aiheena on mainonnan tarvitsema metatieto, jonka tarkastelun läh-
tökohtana on kansainvälisten toimijoiden, kuten Facebookin, menettely yhdis-
tää mainosten, käyttäjän ja sisällön metatiedot omissa palveluissaan mediatilan 
myymiseksi. Perinteisissä medioissa nämä metatiedon lajit eivät kohtaa, mistä 
raportista käytetään käsitettä ”metadata dilemma”, ja vetää johtopäätöksen, ettei 
suomalainen median ekosysteemi ole riittävän valmistautunut tähän paradig-
man muutokseen. 

Kolmantena osana on arvioitu HTML5:n etuja mobiiliympäristössä ja testattu 
HTML5-selainteknologiaa. Testaamisessa on käytetty tapahtumatietoa, joiden 
siirtoaikoja 3G-verkossa HTML5-sovellukseen on mitattu. Raportti nostaa 
HTML5:n merkittäviksi hyödyiksi canvas-teknologian, video- ja audio-tägien 
käyttömahdollisuuden sekä offline-käytön, jonka paikallinen sisällön tallennus 
mobiililaitteeseen mahdollistaa. HTML5 on raportin mukaan vaihtoehto erilli-
sille, mobiililaitteeseen asennettaville sovelluksille, joskaan ei ole todennäköistä, 
että ne korvaisivat runsaasti prosessointia vaativia mobiilisovelluksia. 

D3.0.1.2. Context awareness – portable profiles, HTML5 and advertiser’s metadata

Semanttisen profiilipalvelussa ideana on, että käyttäjä voi hallita omaa kiinnostusprofiiliaan, jonka mukaan hänelle voidaan tehdä suosituksia.

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D3.0.1.2%20Generic%20research%20Context%20awareness%20-%20portable%20profiles,%20HTML5%20and%20advertisers%20metadata.pdf
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Mediapäivän rytmi riippuu kohderyhmästä 
Ubimedia-hankkeessa (WP2) on tutkittu, millainen rooli ammattilaisten ja 
kuluttajien tuottamilla mediasisällöillä voi olla tulevaisuuden ”ubiikeissa” ympä-
ristöissä. Ubiikki tulee sanasta englanninkielen sanasta ubiquitous, jolla tarkoi-
tetaan kaikkialla läsnä olevaa. Asiaa on tarkasteltu toisaalta nuorten aikuisten ja 
seniorikansalaisten tarpeiden näkökulmasta ja toisaalta mediayritysten liiketoi-
mintapotentiaalin kannata. 

Työ aloitettiin keväällä 2010 keräämällä tietoa sellaisista olemassa olevista pal-
veluista, joissa ubimedia oli mukana muodossa tai toisessa. Selvityksessä seulou-
tui neljä ubimedia-konseptien kannalta mielenkiintoista aluetta: kokemusten ja 
muistojen jakaminen, markkinointi, media ja turismi. Esimerkkejä näistä palve-
luista on koottu tulosdokumenttiin D 2.1.1.1. 

Kohderyhminä nuoret vanhemmat ja seniorit
Ubimedia-hankkeessa tutkimuksen kohteena olivat seniorit ja pienen lasten 
vanhemmat. Kaikkiaan 14 pääkaupunkiseudulla asuvaa henkilöä haastatel-
tiin heidän tekemien mediapäiväkirjojensa pohjalta, ja heidän mediakäyttöään 
havainnoitiin arkiympäristössä. Senioreiden mediakäyttö koostui pitkähköistä 
yhtenäisistä jaksoista, kun taas lapsiperheiden vanhempien mediahetket olivat 
lyhyitä ja täynnä keskeytyksiä. Nuorten vanhempien medianälkä on kuitenkin 
tallella, ja he pyrkivät järjestämään itselleen myös pidempiä mediahetkiä. Jatku-
vien keskeytysten takia mediakulutusta pitäisi pystyä jatkamaan helposti siitä, 
mihin edellisellä kerralla jäi, ja uusien mediapalveluiden löytämisen tulisi olla 
tehokasta. Näihin tarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin tulevaisuuden 
teknologioilla. 

Senioreilla tuli esille syventyvä ja asioihin perehtyvä mediakäyttö, johon runsas 
vapaa-aika antaa mahdollisuuksia. Tarvetta oli käyttää aikaa myös omaan elä-
mään liittyvän aineiston kokoamiseen jälkipolville ja tallentaa myös nykyhetken 
tapahtumia, esimerkiksi senioriretkien antia ystäväpiirille. Viitteitä samankaltai-
sista tarpeista esiintyi myös pienten lasten vanhemmilla, mutta heillä oli vähem-
män aikaan tuon kaltaisiin mediakäytäntöihin.

Nuorten ja vanhempien erilaiset mediarytmit liittyvät osa median pirstaloitu-
mista ja kuvastavat median murroksen ilmenemistä, arvioi Ubimedia-hankkeen 
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vetäjä, HIIT:n Anu Kankainen. Lisää tietoa käyttäjätutkimuksesta tulosdoku-
mentissa D 2.1.1.2a. 

Käyttäjät eivät halua olla yhden mediatalon varassa
Ubimedia-hankkeessa rakennettiin kokemusprototyyppi, jonka avulla testat-
tiin erilaisia tulevaisuuden mediasovelluksia osana kuluttajien arkea. Tätä varten 
Mikko Prami (HIIT) toteutti yhteistyössä Ideanin ja Alma Median kanssa ani-
maatioesityksen, jonka synnyttämää käyttäjäkokemusta testattiin hankkeen koh-
deryhmillä, senioreilla ja pienten lasten vanhemmilla. Testaustilanteessa testat-
tavalle esiteltiin skenaarion idea, näytettiin animaatio ja pyydettiin palautetta 
ideasta haastattelulla. Skenaariossa testattiin medioiden mahdollisuuksia osallis-
tua kuluttajien mediahetkiin. 

Käyttäjiltä saadun palautteen keskeisin johtopäätös oli se, että käyttäjät eivät 
halua olla pelkästään yhden mediatalon palvelujen ja sisällön varassa. Media-

Nuorten vanhempien päivittäiset mediahetket ovat lyhyitä ja täynnä keskeytyksiä. Sen sijaan seniorikansalaisilla on mahdollisuus keskittyä mediakutuk-
seen. Kuva on suuremmassa koossa tulostusdokumentissa 2.1.1.2b 
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talojen pitäisikin partneroitua muiden, etenkin pienempien toimijoiden kanssa, 
jotta voivat tarjota samaan asiaan useita, eri kohderyhmiä kiinnostavia näkökul-
mia. Tulosdokumentit 2.1.1.3a ja 2.1.1.3b esittelevät palvelukonseptin ja siitä ker-
tovan animaation. 

Mainonnasta palveluksi
Ubimedia-hankkeessa kehitettiin ”ubiikin ostolistan” konsepti. Siinä mainonta 
muuttui käyttäjälle hyödylliseksi, perheen arkea helpottavaksi personoiduksi ja 
paikkatietoiseksi palveluksi. Tämä arkiaskareita helpottava, henkilökohtaisiin 
tarpeisiin vastaava ubiikki ostoslista sai positiivisen vastaanoton testikäyttäjiltä. 
Lisäpiirteiksi toivottiin mm. tukea ostolistojen yhteisluomiselle ja jakamiselle 
perheenjäsenten kesken. 

Android-pilottipalvelun suunnittelivat Pekka Räsänen ja Niina Metsälä Seed 
Digital Media Oy:stä. Toteutuksesta vastasi VTT:n Janne Pajukanta ja käyttäjä-
testauksesta Mikko Prami ja Anu Kankainen HIIT:stä. Lisää tietoa löytyy tulos-
dokumentissa D 2.1.1.3. 

Tulosseminaarin 25.1.2010 esityksessä Ideanin Mikko-Pekka Hankin esitteli 
muun muassa ostoslistapalvelun ja henkilökohtaisen mediapalvelun mahdollisia 
liiketoimintamalleja (oheinen kuva). 

Mikko-Pekka Hanskin kalvoesitys Tulosseminaarissa 25.1.2010 

Ubimedia-hankkeessa kehitettyjä liiketoimintamalleja. Vasemmassa kuvassa on esitetty ubiikin ostoslistan mahdolliset rahavirrat ja oikealla on hahmoteltu henkilökohtaisen mediapalvelun 
sisältöjen ja mainosrahan liikennettä.  Lähde: Mikko-Pekka Hanski 2010. 

Users

Local food 
producer

Business model - Shopping list 

Service 
provider

Gathers data based on 
shopping history
Profiles customers

Special offer (based on personal
shopping history and location info)

1

Payment (online or mobile 
payment)

2

Free of charge for the end
user
The service is predominantly
used for listing daily grocery
shopping
The shopping history and 
location data is trasferred to 
the service provider

Advertiser

Revenue share3

Personalized ads based on shopping 
history
Ad supported recipes based on 
shopping history

Ad revenue

Value add
Free use of service
Relevant special
offerings and ads

Value add
Revenue
Actual data on shopping
history
Gatekeeper position 

Value add
Accurately targeted
marketing
Action based pricing for 
marketing efforts

Value add
Accurately targeted
marketing

Option for grocery home delivery 
against a separate fee

Business model – Personal Media 
Filtering and Collecting Service

Users

3rd party service 
provider

Media company
Provides users a 
combination of media and 
ad content
Gathers and analyses usage 
data
Profiles customers
Creates ecosystem for 
action based advertising 

Purchases or other actions 
(online or mobile payment)

Optimizes own content and 
ad feed continuously by own 
actions (clicks & other actions)
Receives relevant content 
and ads 

Value add
Tailored content
Tailored ads with real 
value add (e.g. 
awareness of relevant 
happenings for 
children)

Value add
Revenue
Actual data on media 
consumption and shopping
Gatekeeper position for 
action based advertising

Value add
Accurately targeted marketing
Action based pricing for 
marketing payment only for 
successful actions

Personalized content & 
ad feed

Content / ad feed (concert 
ticket sales, doctor appointment 

bookings, etc.)

Subscription fees

Revenue share on purchases  or

a fee for other successful actions

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Ubimedia.pdf
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Ubimedia-hankkeen tulosdokumentit 2010

UbiMEdia-palvElUidEN NykytilaN kartoitUs

Kalvosarja, jossa esitellään ubimediaa sisältäviä palveluita, jotka liittyvät koke-
musten ja muistojen jakamiseen, markkinointiin, mediaan ja turismiin. Tietoa 
palveluista on saatu tieteellisistä artikkeleista ja ne on esitelty kalvosarjana. 

D 2.1.1.1. Ubimedia Stata-of-the-Art seminaari 

NUortEN lapsipErhEidEN ja sENiorEidEN MEdiakäyttö

Raporttiin on koottu tietoa senioreiden ja nuorten vanhempien media-arjen ryt-
mistä ja mediakäytön motiiveista. 

D 2.1.1.2a Ubimedia User Study Report Seniors and Young Parents

MEdiarytMit riippUvat kohdEryhMästä

Ubimedia-hankkeen päätuloksista laadittu juliste (A3), jossa vertaillaan nuorten 
vanhempien ja senioreiden mediakäytön motiiveja ja mediahetkien sijoittumista 
arkeen. 

D 2.1.1.2b Media practices of seniors and young parents

palvElUkoNsEptiN kEhittäMiNEN ja tEstaaMiNEN

Ubimedia-hankkeessa kehitettiin palvelukonsepti, jonka synnyttämiä mediako-
kemuksia testattiin kokemusprototyypin avulla. 

D 2.1.1.3a Palvelukonsepti
2.1.1.3b Animaatio (167 MB).

sähköistä ostoslistaa pidEttiiN hyödyllisENä 

Ubiikki ostoslista -konseptin kalvomuotoinen esitys. 

D 2.1.1.3 Ubiquitous Shopping List Concept

ar-prototyyppi siirtyi vUodEllE 2011

Ubimedia-hankkeeseen suunniteltu lisättyä todellisuutta (augmented reality, 
AR) hyödyntävän ja markkinointia tukevan prototyypin rakentaminen siir-

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D2.1.1.1%20Ubimedia%20State-of-the-Art.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D2.1.1.2.a_Ubimedia_UserMotivationsandNeeds.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D2.1.1.2.b_Ubimedia_User_Study_Brochure_PRINT_SIZE_A3.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D2.1.1.3a_Ubimedia_Prototype_PersonalMediaCollector.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D2.1.1.3b_Ubimedia_Prototype_PersonalMediaCollectorVideo.mov
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D2.1.1.3d_Ubimedia_Prototype_ShoppingList.pdf
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tyi vuodelle 2011. Yhteenveto Undo Oy:n vuonna 2010 tekemästä pohjatyöstä 
löytyy tulosdokumentista D 2.1.13c. 

D 2.1.1.3c UNDO augmented reality marketing

lUotEttava varasto oMillE MEdiasisällöillE

Ubimedian vuoden 2011 tulokset on koottu kalvosarjaksi. Tärkein löydös oli 
edellä esitetty tulos: eri kohderyhmien päivittäisissä mediarytmeissä on huomat-
tavia eroja.  

Lisäksi senioreiden ja nuor-
ten lapsiperheiden ryhmissä 
nousi esille tarve luotettavalle, 
sisältöjen pitkäaikaisen säily-
tyksen mahdollistavalle hen-
kilökohtaiselle palvelulle. Täl-
laiseen pilvipalveluun pitäisi 
olla pääsy eri välineiltä, televi-
siosta, tietokoneelta ja mobiili-
laitteelta, ja sen pitäisi mahdol-
listaa omien sisältöjen helppo 
jakaminen ja tarinankerron-
taa tukevana piirteenä se pitäisi 
olla helppo yhdistää ammatti-

maisiin media-arkistoihin. Tärkeä ominaisuus etenkin pienten lasten vanhem-
mille on työskentelyn nopea aloittaminen keskeytyksen jälkeen. 

Kalvosarjan käyttötapauksista nousi esille myös paikan hyödyntäminen tiedon 
personoinnissa. Esimerkiksi eläkeläisille senioritaloissa ja nuorille vanhemmille 
leikkipuistoissa ja neuvoloissa voidaan julkisten näyttöjen avulla kohdentaa pai-
kallista tietoa. Tällainen paikan määrittelemä personointi täydentää, mutta ei 
poista tarvetta verkossa olevalle tiedonlähteille. 

D 2.1.1.8 Ubimedia services as part of everyday life of young parents and seniors. 

tiEtEElliNEN artikkEli 

Kankainen, A., Lehtinen, V. (in press). Creative Personal Projects of the Elderly 
as Active Engagements with Interactive Media Technology. In the Proceedings 
of 8th ACM Conference on Creativity and Cognition.

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D2.1.1.3c_Ubimedia_Prototype_AR_Print.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D2.1.1.8%20Ubimedia%20Final%20Report.pdf
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