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App  Inventor  for  Android  on  ohjelmointiympäristö,  joka  on  suunniteltu  tekemään 
mobiilisovellusten laatimisesta helppoa kenelle tahansa, mukaan lukien henkilöille, joilla 
ei ole ohjelmointikokemusta. App Inventor perustuu palikkaohjelmoinniksi kutsuttuun 
paradigmaan, joka sisältää piirteitä sekä tekstuaalisesta että visuaalisesta ohjelmoinnista. 
Ohjelma rakennetaan visuaalisessa, hiirikäyttöisessä ympäristössä, joka ei sisällä min
käänlaista tekstieditoria, mutta ohjelmointikielen syntaksi on silti lähempänä tyypillisiä 
tekstuaalisia kuin tyypillisiä visuaalisia ohjelmointikieliä.

Tässä tutkielmassa App Inventoria tarkastellaan merkintätapojen kognitiivisten ulot
tuvuuksien  kehykseen  perustuvaa  asiantuntija-arviointia  käyttäen.  Tarkastelun  tavoit
teena on verrata palikkaohjelmointia tekstuaaliseen ohjelmointiin ja visuaaliseen tieto
vuo-ohjelmointiin sekä hankkia kokemuksia vähemmän tunnetusta käytettävyystutki
muksen menetelmästä.

Kognitiivisten  ulottuvuuksien  kehys  on  suunniteltu  työmäärältään  verrattain 
kevyeksi tavaksi tarkastella järjestelmän sopivuutta suunnittelutyöhön ja muihin tehtä
viin, jotka säilyvät älyllisesti haastavina myös järjestelmän käyttöön harjaantuneille käyt
täjille. Kehys tarjoaa myös tukea suunnitteluratkaisujen ideointiin ja nostaa esiin erilai
siin ratkaisuvaihtoehtoihin liittyviä kompromisseja. Se voi siis täydentää perinteisiä käy
tettävyystutkimuksen menetelmiä.

Tarkastelun tuloksena huomattiin, että kognitiivisten ulottuvuuksien näkökulmasta 
App  Inventorin  palikkaohjelmointi  on  huomattavasti  lähempänä  mobiilisovellusten 
kehittämistä tekstuaalisella Java-kielellä (Eclipse-ohjelmointiympäristössä) kuin visuaali
sella  G-kielellä  (LabVIEW-ohjelmointiympäristössä).  Kognitiiviset  ulottuvuudet  osoit
tautuivat mielenkiintoiseksi ja vasta beetavaiheessa olevan ohjelmiston arviointiin hyvin 
soveltuvaksi lähestymistavaksi. Toisaalta vaikeaksi osoittautui erityisesti kutakin kogni
tiivista ulottuvuutta koskevien havaintojen yhdistäminen kokonaisarvioksi App Invento
rin  sijainnista  kyseisessä  ulottuvuudessa.  Vaikeuksia  tuotti  myös  kognitiivisia  ulottu
vuuksia koskevan oppimateriaalin epäyhtenäisyys.

Avainsanat ja -sanonnat: palikkaohjelmointi, visuaalinen ohjelmointi, käyttäjien tekemä 
ohjelmointi,  mobiiliohjelmointi,  kognitiiviset  ulottuvuudet,  käytettävyystutkimuksen 
menetelmät.
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Kaikki  tässä  tutkielmassa  esitettävät  ruudunkaappaukset  App Inventor  -ohjelmistosta 
ovat joko 29.3.2011 päivätystä versiosta (Google, 2011c) tai eivät sisällä olennaisia eroja 
edellä mainittuun versioon nähden.
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1. Johdanto

Ohjelmointitaitojen on esitetty olevan hyödyllisiä myös ihmisille, jotka eivät aio ammat
timaisiksi ohjelmoijiksi, vaikka ohjelmointia pidetään yleisesti vaikeana taitona oppia ja 
harjoittaa. Nardin (1993, s. xii, s. 4) mukaan jyrkkä työnjako ohjelmoijien ja käyttäjien 
välillä johtaa tietoteknisten resurssien alikäyttöön. Hyödyllisiä sovelluksia jää kehittä
mättä, sillä ohjelmoijien aika on kallista, ohjelmoijia ei ole tarpeeksi kaikkien kehitystar
peiden  täyttämiseksi  ja  sovellusaluetta  koskevan  tietämyksen  siirtäminen  käyttäjiltä 
ohjelmoijille on työlästä. Papert (1980) puolestaan korostaa ohjelmointia henkilökohtai
sen oppimisen ja  ilmaisun välineenä.  Hänen mukaansa  ohjelmoinnin oppiminen voi 
auttaa muuttamaan lapsen roolia opetusta passiivisesti vastaanottavasta oppilaasta aktii
viseksi, itseohjautuvaksi ja reflektiiviseksi oppijaksi.

Ohjelmoiviksi käyttäjiksi (end-user programmer) kutsutaan ihmisiä, jotka ohjelmoi
vat tai tekevät ohjelmointiin rinnastettavissa olevia tehtäviä osana työtään tai harrastuk
siaan,  mutta  joiden pääasiallinen työtehtävä tai  harrastuksen kohde  on jotain muuta 
kuin ohjelmointi. Scafdi, Shaw ja Myers (2005) arvioivat ohjelmoivia käyttäjiä olevan 
työelämässä useita kertoja enemmän kuin ammattimaisia ohjelmoijia. Toisaalta saman 
arvion mukaan ohjelmoivia käyttäjiä on korkeintaan noin kolmasosa kaikista tietokonei
den käyttäjistä.

Blackwell  (2002)  esittää  ohjelmoinnilla  olevan  kolme  peruspiirrettä.  Ensinnäkin, 
ohjelmointi edellyttää suoravaikutteisuudesta luopumista.  Suoravaikutteisessa järjestel
mässä käyttäjän toimilla on välitön,  nähtävissä oleva vaikutus tiettyyn konkreettiseen 
kohteeseen. Sen sijaan ohjelmoidessaan käyttäjä joutuu harkitsemaan toimiensa vaiku
tusta ohjelman toimintaan useissa erilaisissa tilanteissa, mukaan lukien tilanteissa, jotka 
eivät ole vielä tapahtuneet. Toisekseen, ohjelmointi tapahtuu aina jonkinlaisen abstrak
tin,  sopimuksenvaraisen esitystavan (ohjelmointikielen)  kautta.  Kolmanneksi,  suurten 
ohjelmien  laatiminen  edellyttää  käyttäjän  laajentavan  mainittua  esitystapaa  abstrak
tioilla, jotta kokonaisuuden monimutkaisuus pysyisi aisoissa.

Tutkijat ovat pyrkineet tekemään ohjelmoinnin oppimisesta helpompaa. Kelleher ja 
Pausch (2005) luokittelevat taksonomiassaan 80 ohjelmointiympäristöä ja -kieltä, jotka 
on suunniteltu opittavuutta tai opettavaisuutta silmällä pitäen. Heidän aikaisimmat esi
merkkinsä ovat  1960-luvulta.  Osa järjestelmistä on suunniteltu välivaiheeksi  matkalla 
perinteisen kielen oppimiseen, toiset taas sellaisenaan hyödyllisiksi työvälineiksi. Suu
rimmassa  osassa  taksonomiassa mainituista  järjestelmistä  lähdetään liikkeelle  oletuk
sesta, jonka mukaan suurin este ohjelmoinnin oppimisessa on ohjelmien kirjoittaminen, 
joko ohjelmointikielen syntaksin seuraamisen, ohjelman rakenteen suunnittelemisen tai 
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ohjelman suorituksen ymmärtämisen vaikeuden takia, ja siksi pyritään yksinkertaista
maan näitä tehtäviä.

Piirroksia ja kaavioita on käytetty ohjelmien toiminnan suunnittelun ja dokumentoi
misen (kuva 1) sekä ohjelmoinnin opettamisen (kuva 2) apuvälineinä automaattisen tie
tojenkäsittelyn alkuajoista asti. Ensimmäiset kokeilut ohjelman kuvaamisesta suoravai
kutteisesti rakennettuna,  sellaisenaan suoritettavissa olevana kaaviona tehtiin 1960-lu
vulla (mm. Sutherland, 1966).

Perinteisen  tekstuaalisen  ohjelmoinnin  tukemisesta  ja  korvaamisesta  graafsilla, 
moniulotteisilla esityksillä tuli suosittu tutkimuskohde 1970- ja 1980-luvuilla, kun graaf
set näyttölaitteet tulivat tutkijoiden saataville. Tämä  visuaaliseksi ohjelmoinniksi (visual 
programming)  kutsuttu  paradigma  ei  ole  johtanut  toivotun  kaltaisiin  läpimurtoihin 
ohjelmoinnin opittavuudessa ja tuottavuudessa, mutta se on sekä tuottanut joukon kau
pallisesti menestyneitä ohjelmointiympäristöjä että säilyttänyt suosionsa tieteellisen tut
kimuksen kohteena 1970-luvulta nykypäivään.

Kuva  1. Varhainen esimerkki vuokaaviosta ohjelman suunnittelun apuvälineenä. (Gold
stine & von Neumann, 1947, s. 34)

Kuva  2.  Visuaalisia  huomautuksia  ohjelmoinnin  opettamisen  apuna.  (Smith,  Blundell,  
Round, & Newton, 1984, s. 76)
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Nardin (1993, s. 86) mukaan taulukkolaskentaohjelma on hyvä esimerkki toisiaan 
tukevasta visuaalisesta ja tekstuaalisesta ilmaisusta. Visuaalinen taulukko tekee ohjelman 
tilan näkyväksi ja tekstuaalinen kaavakieli puolestaan tarjoaa kompaktin ja tutun väli
neen kaavojen syöttämistä varten. Myös monet Kelleherin ja Pauschin (2005) esittele
mistä  järjestelmistä  perustuvat  visuaalisuuteen.  Näihin  lukeutuvat  Logo  ja  Stagecast, 
jotka Kelleherin ja Pauschin tekemän viittauksien tarkastelun perusteella näyttävät vai
kuttaneen useisiin myöhempiin järjestelmiin. Logo-kielessä (eräs nykyversio kuvassa 3) 
tekstuaalista ohjelmointia on konkretisoitu ottamalla ohjelmointiharjoitusten teemaksi 
kuvien piirtäminen ohjelmallisesti. Stagecast-ympäristössä (nykyversio kuvassa 4) teks
tuaalinen ohjelmointi on korvattu visuaalisella sääntöohjelmoinnilla.

Tämän tutkielman aihe, heinäkuussa 2009 julkistettu App Inventor for Android (tun
netaan myös nimillä AIA ja Google App Inventor), on yksi uusimmista ohjelmoinnin 
oppimista helpottamaan suunnitelluista järjestelmistä. Friedman (2010) tiivistää projek
tin tavoitteet toteamalla, että App Inventor “tekee helpoksi kelle tahansa – ohjelmoijille ja 
ei-ohjelmoijille, ammattilaisille ja opiskelijoille – luoda mobiilisovelluksia Android-käyt
töjärjestelmää käyttäviä laitteita varten”. Projektin tavoitteisiin kuuluu myös App Inven
torin käyttö aktiivisen oppimisen välineenä Papertin hengessä (Google, 2011a). Ensijul
kistusta  seuranneen  syksyn aikana toteutettujen  pilottiprojektien kohderyhmänä ovat 
olleet tietojenkäsittelyä muuna kuin pääaineenaan opiskelevat yliopisto-opiskelijat sekä 
heidän opettajansa (Spertus, Chang, Gestwicki, & Wolber, 2010).

App Inventorista tekee mielenkiintoisen tutkimuskohteen siinä käytetty ohjelmointi
paradigma, joka on tyypillisen tekstuaalisen ja tyypillisen visuaalisen ohjelmoinnin väli
maastossa. App Inventorissa ohjelma rakennetaan visuaalisessa, hiirikäyttöisessä ympä
ristössä, joka ei sisällä minkäänlaista tekstieditoria. Tästä huolimatta käytettävä ohjel

Kuva 3. Eräs Logo-kielen toteutus. (Harvey et al., 2009)
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mointikieli on lähempänä tyypillisiä tekstuaalisia kuin tyypillisiä visuaalisia ohjelmointi
kieliä.  Tämän  tutkielman  keskeisin  tutkimuskysymys  on  vastata  siihen,  miten  App 
Inventorin kaltainen hybridi vertautuu tyypilliseen visuaaliseen ja tyypilliseen tekstuaali
seen ohjelmointiin käytettävyysnäkökulmasta.

Motivaatio tämän tutkielman tekemiseen on kuitenkin ennen kaikkea metodologi
nen. Käytän ensisijaisena tutkimusmenetelmänä  merkintätapojen kognitiivisten ulottu
vuuksien  kehykseen (Cognitive  Dimensions  of  Notations  Framework;  Green,  1989; 
Blackwell & Green, 2003) perustuvaa asiantuntija-arviointia. Kognitiiviset ulottuvuudet 
ovat 20-vuotisesta historiastaan huolimatta verrattain tuntemattomia visuaalisten ohjel
mointikielten tutkimuksen ulkopuolella. Tärkein tavoitteeni on hankkia ja jakaa koke
muksia menetelmästä, joka ei kuulu vuorovaikutteisen teknologian tavanomaiseen oppi
määrään.

Kognitiivisten ulottuvuuksien kehys on sanasto tiettyjen järjestelmän käytettävyy
teen vaikuttavien piirteiden sekä ehdotettujen muutosten käytettävyysvaikutusten kuvai
lemiseksi tarpeetonta yksityiskohtiin puuttumista välttäen. Se on suunniteltu työmääräl
tään verrattain kevyeksi tavaksi tarkastella järjestelmän soveltuvuutta suunnittelutyöhön 
ja muihin tehtäviin, jotka säilyvät älyllisesti haastavina myös järjestelmän käyttöön har
jaantuneille käyttäjille. Se soveltuu sekä vuorovaikutteisten että vuorovaikutuksettomien 
kohteiden (kuten ohjelmointikielen staattisen esityksen) tarkasteluun. Erityispiirteisiin 
kuuluu myös se, että kehys tarjoaa tukea suunnitteluratkaisujen ideointiin ja nostaa esiin 
erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin liittyviä kompromisseja.

Kuva 4. Stagecast-ympäristö ja ekologinen simulaatio. (Stagecast Software, 2007)



5

Perinteiset  käytettävyystutkimuksen  menetelmät  soveltuvat  valitettavan  huonosti 
ohjelmointikielten ja -ympäristöjen tarkasteluun. Monet käyttöliittymän mallinnuksen ja 
asiantuntija-arvioinnin menetelmät, mm. KLM (Keystroke-Level Model; Card, Moran, 
& Newell, 1983), GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection rules; Card, Moran, 
& Newell, 1983) ja kognitiivinen läpikäynti (Wharton, Rieman, Lewis, & Polson, 1994), 
perustuvat optimaalisten polkujen eli tehtävän virheettömän suorituksen tarkasteluun. 
Ohjelmointityölle on kuitenkin luonteenomaista iteratiivisuus ja epävarmuus (Penning
ton & Grabowski, 1990). Grayn ja Andersonin (1987) kokeessa aloittelevat ohjelmoijat 
huomasivat  ja  korjasivat  ohjelmointivirheen  tai  muun ongelman  keskimäärin  kerran 
minuutissa ohjelmaa kirjoittaessaan. Tietenkin on toivottavaa, että ohjelmointityön rutii
ninomaiset osat olisivat mahdollisimman sujuvia1, mutta ohjelmointikielen ja -ympäris
tön suunnittelussa olisi hyvä huomioida myös työn älyllisesti haastavat osat.

Toinen useita asiantuntija-arvioinnin menetelmiä koskeva ongelma on se, että tar
kastelun  kohteena  on  käyttäjän  vuorovaikutus  sovelluksen  käyttöliittymän  kanssa,  ei 
työn alla olevan tuotoksen kanssa. Erityisesti tämä näkyy erilaisissa sääntökokoelmissa, 
kuten Molichin ja Nielsenin käytettävyysheuristiikoissa (Molich & Nielsen, 1990; Niel
sen, 1994b). Vaikka nykyiset ohjelmointiympäristöt ovatkin laajoja ohjelmistoja, joiden 
käyttöliittymäratkaisut eivät ole yhdentekeviä käytön tehokkuuden kannalta, ovat joh
dannon alussa mainitut Blackwellin (2002) tarkoittamat ohjelmoinnin vaikeaksi tekevät 
piirteet lähtöisin ohjelmointikielestä.

Ohjelmoinnin psykologiaa (psychology of programming; ks. Hoc, Green, Samurçay, 
& Gilmore, 1990) tarkastelleet tutkijat ovat havainneet ohjelmointikielten opittavuuden, 
tuottavuuden,  virhealttiuden  ja  muiden  käytettävyyteen  liittyvien  ominaisuuksien 
kokeellisen tutkimisen haasteelliseksi. Muodollisten käytettävyystestien ja muiden kont
rolloitujen kokeiden käyttöä vaikeuttaa se, että ohjelmointitehtävissä yksilöiden välinen 
vaihtelu on suurta, pienistä koetehtävistä saadut tulokset ovat heikosti yleistettävissä ja 
pätevien ja  luotettavien mittareiden valitseminen vaatii  huolellista  harkintaa (Brooks, 
1980).  Ohjelmiston  arviointi  etnografsilla  menetelmillä,  kuten  tilannetutkimuksella 
(Holtzblatt & Beyer, 1993), puolestaan edellyttää, että käyttäjäpopulaatio on olemassa ja 
tutkijan saavutettavissa.  Tämä on  ongelmallista  arvioitaessa  App Inventorin  kaltaista 
beetavaiheen ohjelmistoa, jonka käyttäjät ovat eri puolilla maailmaa.

Kuten mainittua, kognitiivisten ulottuvuuksien kehys soveltuu älyllisesti haastaviin 
tehtäviin käytettävän järjestelmän tarkasteluun. Tarkastelu valottaa erityisesti tuotoksen 
muokkaamiseen liittyviä järjestelmän piirteitä. Kognitiivisiin ulottuvuuksien perustuva 
asiantuntija-arviointi  myös  välttää  kontrolloituihin  kokeisiin  liittyvät  haasteet.  Nämä 
tekijät  selittävät,  miksi  kognitiivisilla  ulottuvuuksilla  on  vakiintunut  asema  (Moody, 
2009b, s. 152) visuaalisten ohjelmointikielten tutkimuksessa.

1 Katso esimerkiksi Bellamy, John, Richards ja Tomas (2010), jossa tutkijat arvioivat ohjelmointiympä
ristöä KLM-menetelmää edustavalla CogTool-työkalulla.
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Tutkielman rakenne on seuraava: Luvussa 2 nostan esiin eräitä ohjelmoinnin para
digmoja, jotka ovat hyödyllisiä vertailukohtia palikkaohjelmoinnille, sekä esittelen tar
kemmin App Inventoria ja palikkaohjelmointia. Luvussa 3 kuvaan pääpiirteissään kogni
tiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvän käsitteistön. Luvussa 4 tarkastelen App Inventoria 
kognitiivisten ulottuvuuksien näkökulmasta. Esitän luvun lopuksi kokonaisarvion App 
Inventorin  sijainnista  kognitiivisten ulottuvuuksien suhteen sekä  sen soveltuvuudesta 
tutkivaan suunnitteluun, jollaisena ohjelmointia voidaan luonnehtia kognitiivisten ulot
tuvuuksien kehyksen käsitteistöä käyttäen. Luvussa  5 vertailen App Inventoria kahteen 
muuhun mobiiliohjelmoinnin järjestelmään. Luvussa  6 esitän jatkokehitysideoita, joita 
olen  kehitellyt  kognitiivisten  ulottuvuuksien  kehystä  apuna  käyttäen.  Lisäksi  kerron 
kokemukseni  kognitiivisista  ulottuvuuksista menetelmänä ja totean tämän tutkielman 
rajoitteet. Lopuksi luvussa 7 esitän yhteenvedon.
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2. Tausta

Korkean tason ohjelmointikielten kehittämisen tavoitteena oli  paitsi  tehdä ohjelmista 
laitteistoriippumattomia, myös tehdä ohjelmoinnista helpompaa oppia, tuottavampaa ja 
vähemmän virhealtista. Kehittyneet korkean tason ohjelmointikielet eivät mukaile tapaa, 
jolla  tietokone  suorittaa  ohjelman,  vaan ne  on suunniteltu  ohjelmoijan etua  silmällä 
pitäen.

Kielen suunnittelu ohjelmoijan työn helpottamiseksi on saanut hyvin erilaisia muo
toja. Kohdassa 2.1 esittelen funktionaalisen ohjelmoinnin, jossa on muutettu tapaa, jolla 
kieltä käyttäen muodostetut ilmaukset suoritetaan. Kohdassa 2.2 puolestaan tarkastelen 
visuaalista ohjelmointia, jossa tekstuaalista ilmaisua on täydennetty tai korvattu graaf
silla esityksillä.

Tämän tutkielman aihe, App Inventor for Android, lukeutuu visuaalisen ohjelmoin
nin paradigmaan. Kohdassa 2.3 esittelen App Inventoria yleisellä tasolla ja kohdassa 2.4 
kerron tarkemmin, miten App Inventoria käyttäen on mahdollista laatia Android-sovel
luksia ilman tekstuaalisen lähdekoodin kirjoittamista.

2.1. Laskentamalleista

Eräs tapa luokitella ohjelmointikieliä perheisiin on tarkastella kielen perustana olevaa 
laskentamallia (computation model), joka määrittelee miten kieltä käyttäen muodostetut 
ilmaukset suoritetaan (Van Roy & Haridi, 2004, s. xiii, s. 29). Tärkeä ohjelmointikieliä 
jakava tekijä on se, että kuuluuko kielen laskentamalliin tilan (state) käsite.

Imperatiivisia  kieliä (imperative  language)  ovat  kielet,  joiden  laskentamalliin  tila 
kuuluu. Imperatiivinen ohjelma koostuu komennoista, jotka muuttavat ohjelman tilaa. 
Deklaratiivisia kieliä (declarative language) puolestaan ovat kielet, joiden laskentamalliin 
tila ei kuulu. Funktionaaliset kielet (functional language) ovat deklaratiivisiin kieliin kuu
luvia kieliä, joissa ohjelma koostuu funktioita määrittelevistä lausekkeista. (Hudak, 1989; 
myös Van Roy & Haridi, 2004)

Termiä  funktio  käytetään  joissain  ohjelmointikielissä  aliohjelman  synonyymina. 
Funktionaalisista  kielistä  puhuttaessa termiä kuitenkin käytetään sen matemaattisessa 
merkityksessä: funktio on sääntö, joka liittää jokaiseen lähtöjoukon alkioon täsmälleen 
yhden maalijoukon alkion.

Funktionaalisen  kielen  laskentamallista  (lausekkeet  määrittelevät  matemaattisia 
funktioita) seuraa, että funktion tulos riippuu vain ja ainoastaan funktion parametreista.  
Imperatiivisessa kielessä tällaista takuuta ei ole, koska aliohjelma voi lukea tai muuttaa 
ohjelman tilaa. Aliohjelman paluuarvo voi muuttua suorituskerrasta toiseen, vaikka ali
ohjelma saisikin molemmilla suorituskerroilla samat parametrit, ja aliohjelma voi muut
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taa muiden ohjelman osien toimintaa. Ohjelman tilaa muuttavilla aliohjelmilla sanotaan 
olevan sivuvaikutuksia (side efect). Funktionaalisessa kielessä pitäytyminen takaa, ettei 
millään ohjelman osalla ole sivuvaikutuksia, mikä helpottaa ohjelman toiminnasta jär
keilyä (Hudak, 1989; Van Roy & Haridi, 2004, s. 412).

2.2. Visuaalinen ohjelmointi

Visuaalinen ohjelmointi määritellään yleensä “merkityksellisten graafsten esitysten käy
töksi  ohjelmoitaessa”  (Shu,  1992,  s. 9)  tai  “ohjelmoinniksi,  jossa  useampaa kuin  yhtä 
ulottuvuutta  käytetään  ilmaisemaan merkityssisältöä”  (Burnett,  1999,  s. 275).  Yleensä 
myös edellytetään, että graafnen esitys on tietokoneen tuottama tai tulkitsema, erotuk
sena dokumentista, jonka ihminen on laatinut ihmisen luettavaksi.

Visuaalisen  ohjelmoinnin  tutkimus  alkoi  visuaalisista  ohjelmointikielistä (visual 
programming language),  joissa itse  ohjelmointikieli  sisältää visuaalista,  moniulotteista 
ilmaisua (Burnett, 1999, s. 275–276). Kuva 5 havainnollistaa eroa perinteisen tekstuaali
sen ohjelmointikielen ja visuaalisen ohjelmointikielen välillä. Tekstuaalisessa ohjelmassa 
lähes kaikki merkitykset ilmaistaan yksiulotteisena (vaakasuuntaisena) merkkijonona ja 
toisen  ulottuvuuden (pystysuunnan)  ainoaksi  tehtäväksi  jää  jakaa  ohjelma  lauseisiin. 
Visuaalisessa ohjelmassa kaksiulotteiset ilmaukset (nuolet) puolestaan ilmaisevat olen
naista tietoa ohjelman suorituksen etenemisestä.

Ohjelmointikielen visuaalisuus ei edellytä kielen perustuvan tiettyyn laskentamalliin. 
Kuvan 5b esimerkki edustaa imperatiivista ohjelmointia, mutta olemassa on myös mui
hin laskentamalleihin perustuvia visuaalisia ohjelmointikieliä.

Monet varhaiset visuaalisen ohjelmoinnin järjestelmät näyttivät lupaavilta pienissä 
esimerkeissä, mutta eivät sopineet realistisen kokoisten ohjelmien rakentamiseen. Tutki

Kuva  5.  Tekstuaalinen ja  visuaalinen ohjelmointikieli.  Kertoman laskeva ohjelma teks
tuaalisella Microbe-kielellä (a)  ja visuaalisella fowcode-kielellä (b).  Microbe ja fowcode  
ovat KTechLab-ympäristössä (Saxton & Clarke, 2005) käytettäviä kieliä.

(b)(a) n = PORTA
m = 1
while n > 1
{

m = m * n
decrement n

}
PORTB = m
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jat ja kaupalliset toimijat ovat pyrkineet ratkaisemaan ongelman soveltamalla visuaalista 
ilmaisua  alueilla,  joissa  se  on  erityisen  luontevaa.  Visuaaliset  ohjelmointiympäristöt 
(visual programming environment) tukevat tekstuaalista ohjelmointia visuaalisilla apu
välineillä  (esimerkiksi  graafsten  käyttöliittymien  asetteluun).  Myöhemmät  visuaaliset 
ohjelmointikielet  puolestaan yleensä  keskittyvät  tiettyyn  sovellusalueeseen (kuten tie
donkeruuseen laboratoriossa) ja hyödyntävät sovellusalueella ennestään käytössä olevia 
visuaalisia ilmaisutapoja. (Burnett, 1999, s. 276)

Visuaalista ohjelmointia kehittäneiden tutkijoiden tavoitteena on yleensä ollut tehdä 
ohjelmoinnista  helpommin  ymmärrettävää  tietylle  yleisölle,  vähentää  ohjelmointivir
heitä tai tehdä ohjelmoinnista tuottavampaa. Yleisiä keinoja näiden tavoitteiden saavut
tamiseksi  ovat  olleet  konkreettisuus  (ohjelmoija  käsittelee  tiettyjä  olioita  abstraktien 
luokkien  sijaan),  suoravaikutteisuus  (ohjelmoija  voi  muokata  olioiden  ominaisuuksia 
suoraan), näkyvyys (ohjelmoijan ei tarvitse päätellä olioiden välisiä yhteyksiä tms., vaan 
järjestelmä esittää ne hänelle) ja välitön visuaalinen palaute (ohjelmoija näkee ohjelmaan 
tekemiensä muutosten vaikutuksen ohjelman toimintaan välittömästi). (Burnett, 1999, 
s. 277)

Kaksi tärkeää tutkimussuuntaa visuaalisessa ohjelmoinnissa ovat olleet  ohjausvuota 
(control flow) ja tietovuota (data flow) kuvaavat esitykset. Ohjausvuo tarkoittaa ohjelman 
osien  suoritusjärjestystä.  Tyypillinen  tapa  esittää  se  visuaalisesti  on  vuokaavio (flow
chart), joita on käytetty kauan ohjelmien suunnittelun, virheiden korjaamisen ja doku
mentoinnin apuvälineenä (kuvat  1 ja 5b). Tietovuo puolestaan tarkoittaa tiedon liikku
mista ohjelman osien välillä. Tyypillinen visuaalinen esitystapa on nuolilla yhdistetyistä 
solmuista koostuva diagrammi. Solmut kuvaavat funktioita, joihin nuolet tuovat syöt
teitä  toisista  funktioista  ja  joiden  tulokset  nuolet  vievät  syötteiksi  toisiin  funktioihin 
(kuva 6). (Good, 1999, s. 85–92)

Nuolien yhdistämät solmut eivät ole ainoa mahdollinen visuaalisen kielen muoto. 
Rakenteiset vuokaaviot (structured flowchart) esittävät suorituksen etenemisen lauseiden 
keskinäisellä  sijainnilla  (kuva  7).  Visuaalisessa  sääntöohjelmoinnissa (rule  based  pro
gramming) ohjelma koostuu säännöistä, jotka määrittelevät ehdon sekä jälkitilan, johon 
maailma saatetaan ehdon toteutuessa (kuvat 4 ja 8).

Lomakeohjelmointi (form based programming) kattaa erilaisia yleistyksiä taulukko
laskennasta. Esimerkiksi Forms/3-ympäristössä solujen ei tarvitse sijaita ruudukossa, ja 
myös kehittynyt toiminnallisuus, kuten käyttöliittymätapahtumiin vastaaminen, voidaan 
hoitaa ilman imperatiiviseen makrokieleen tukeutumista (Burnett et al., 2001). Esimerk
kiperustaisessa ohjelmoinnissa (programming by example, programming by demonstra
tion) käyttäjän ei tarvitse ohjelmoida perinteisessä mielessä, vaan järjestelmä muodostaa 
ohjelman käyttäjän työskentelyä seuraamalla tai käyttäjän antamien esimerkkien pohjal
ta. Myös visuaaliseen vuorovaikutukseen ja visuaalisiin esimerkkeihin perustuvia järjes
telmiä on ehdotettu (Shu, 1992, s. 79–108).

(a)

(c)

(b)
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Kuva 6. Esimerkkejä tietovuoparadigmasta. Yksinkertaistettu esimerkki (a). Kertoman las
keva ohjelma (b) LabVIEW-ympäristössä (National Instruments, 2010a). Osakkeen kurs
sin  muutoksista  varoittava  ohjelma (c;  oh,  2008)  Yahoo!  Pipes  -ympäristössä  (Yahoo,  
2011).

(a)

(c)

(b)
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Kuva 7. Kertoman laskeva ohjelma Nassi-Shneiderman-kaaviona. (Nassi & Shneiderman,  
1973, s. 18)

Kuva  8. Esimerkki visuaalisesta sääntöohjelmoinnista, ote Space Invaders -tyylisen pelin  
ohjelmasta. Vasen sarake sisältää ehdot, oikea jälkitilat. (AgentSheets, 2010)



12

Visuaalisen ohjelmoinnin hyötyjä  arvioineiden kokeellisten tutkimuksien tulokset 
ovat  ristiriitaisia.  Whitley  (1997)  kuvaa  tutkimuksia,  joissa  visuaalisten  esitysten  on 
havaittu nopeuttavan ohjelmointia, vähentävän virheitä tai kumpaakin tekstuaalisiin esi
tyksiin verrattuna. Whitley kuvaa myös tutkimuksia, joissa ei ole havaittu eroa visuaalis
ten ja tekstipohjaisten esitysten välillä, ero on havaittu vain tietyssä joukossa tehtäviä, tai 
vaikka tilastollisesti merkitsevä ero olisikin havaittu, on sen vaikuttavuus (efect size) jää
nyt vähäiseksi. Whitley päätyy toteamaan, että “[tutkijayhteisöltä] puuttuu pitävä kogni
tiivinen  tai  empiirinen perustelu  visuaalisten  ohjelmointikielten tueksi”  (s. 139).  Hän 
myös  suosittelee,  että  resursseja  suunnattaisiin  aiempaa enemmän kokeelliseen tutki
mukseen.

Visuaalinen ohjelmointi voi kuitenkin olla hyödyllistä subjektiivisten ominaisuuk
sien ansiosta, vaikka sitä ei voitaisikaan objektiivisesti osoittaa tekstuaalista ohjelmointia 
helpommaksi tai  tuottavammaksi.  Visuaalinen ohjelmointi  voi  olla arvokasta jo siksi, 
että se näyttää tekstuaalista ohjelmointia helpommalta ja alentaa siten kynnystä ohjel
moinnin oppimisen aloittamiseen.

2.3. App Inventor for Android

App Inventor on integroitu ohjelmointiympäristö,  jota käyttäen on mahdollista luoda 
Android-käyttöjärjestelmää käyttävissä mobiililaitteissa toimivia sovelluksia. App Inven
torin,  kuten  myös  Android-käyttöjärjestelmän,  on  kehittänyt  hakukoneyhtiö  Google. 
App Inventor julkistettiin heinäkuussa 2009, joskin ohjelmisto oli tuolloin vasta sulje
tussa beetatestauksessa, johon osallistui 12 yhdysvaltalaista yliopistoa (Abelson, 2009). 
Rajoittamaton julkinen beetatestaus alkoi joulukuussa 2010 (Parker, 2010).

App Inventor koostuu kolmesta käyttäjälle näkyvästä osasta (kuva 9). Ensimmäinen 
näistä on Designer, jossa työn alla olevan sovelluksen käyttöliittymä rakennetaan. Toinen 
on Blocks Editor (jatkossa palikkaeditori), jossa määritellään, miten sovelluksen käyttö
liittymä reagoi erilaisiin tapahtumiin. Kolmas on App Inventor Setup, kokoelma sovelluk
sia,  joiden  kautta  palikkaeditori  on  yhteydessä  käyttäjän  mobiililaitteeseen  tai  App 
Inventor Setup -sovelluksiin sisältyvään emulaattoriin, jotta sovelluksia olisi mahdollista 
testata käytännössä. Sovellusten testaaminen mobiililaitteessa ei edellytä lisäosien asen
tamista itse laitteeseen, sillä tarvittava toiminnallisuus sisältyy Android-käyttöjärjestel
mään. (Google, 2011b)

App  Inventor  perustuu  palikkaohjelmoinniksi2 (block  programming)  kutsuttuun 
visuaalisen  ohjelmoinnin  paradigmaan.  Siinä  ohjelma  rakennetaan  yhdistelemällä 
komentoja kuvaavia palikoita, joiden muodot antavat viitteitä siitä,  miten ne voidaan 

2 Termi  (function)  block  programming voi  viitata  myös mm. elektroniikan suunnittelussa  käytettäviin 
visuaalisiin tietovuokieliin. Näissä yhteyksissä se on tapana kääntää lohko-ohjelmoinniksi. Kutsun App 
Inventorin käyttämää paradigmaa palikkaohjelmoinniksi paitsi välttääkseni sekaannusta, myös koska 
paradigma sai  alkunsa projektista,  jossa lapset rakensivat  robotteja Lego-palikoista,  ja  Begel  (1996)  
toteaa projektia kuvatessaan palikkaohjelmoinnin tuovan mieleen oikeiden palikoiden käsittelemisen.

(b)

(a) (c)
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yhdistää toisiinsa. Roquen (2007) mukaan palikkaohjelmoinnissa ohjelmointikielen syn
taksi tulee esitettyä visuaalisesti ja intuitiivisesti, jolloin käyttäjän ei tarvitse opetella sitä 
erikseen.  Syntaksivirheitä  sisältävän ohjelman muodostaminen on mahdotonta,  joten 
käyttäjän aikaa ei myöskään kulu syntaksivirheiden metsästämiseen.

Palikkaohjelmointi  kehitettiin  visuaaliseksi  laajennokseksi  BrickLogo-ohjelmointi
kieleen (Begel,  1996),  joten se  on perinyt  myös  BrickLogon imperatiivisen luonteen. 
Kuten  tekstuaalisessa  imperatiivisessa  ohjelmoinnissa,  myös  palikkaohjelmoinnissa 
ohjelma koostuu jonosta lauseita, jotka muuttavat ohjelman tilaa. App Inventorin palik
kaohjelmointi  noudattaa  rakenteisen ohjelmoinnin (structured programming) paradig
maa, joten ohjelman suorituksen etenemistä ohjataan erityisillä toisto- ja ehtorakenteilla 
suorituskohdan vapaan siirtämisen sijasta. Palikkaohjelmat ovat  dynaamisesti  tyypitet

Kuva 9. App Inventorin osia: Designer (a), Blocks Editor (b) ja App Inventor Setup -sovel
luksiin sisältyvä emulaattori (c).

(b)

(a) (c)



14

tyjä (dynamic typing), eli muuttujille ei määrätä tyyppejä muuttujan esittelyn yhteydessä 
ja mikä tahansa muuttuja voi sisältää minkä tahansa tyyppisen arvon.

App  Inventorin  palikkaeditori  perustuu  OpenBlocks-kirjastoon  (Klopfer  et  al., 
2009), joka puolestaan periytyy StarLogo TNG -ohjelmointiympäristöstä (MIT Teacher 
Education Program, 2010). StarLogo TNG:n yhteydessä mainitaan usein myös Scratch 
(Lifelong Kindergarten Group, 2009), joka on toinen Massachusettsin teknillisen korkea
koulun tutkijoiden kehittämä palikkaohjelmointiympäristö.

Palikkaohjelmointia hyödyntävien järjestelmien kohderyhmä on yleensä ollut lapset, 
joilla ei ole aiempaa ohjelmointikokemusta. Roque (2007) kertoo OpenBlocksin kehittä
misen tavoitteena sen sijaan olleen luoda yleiskäyttöinen komponentti, jonka sovelluske
hittäjä voi integroida järjestelmäänsä, olivat järjestelmän käyttäjien ikä ja ohjelmointiko
kemus sekä järjestelmän sovellusalue mitä hyvänsä. Sovelluskehittäjän huoleksi jää tar
jota palikkakielen syntaksin määräävä XML-tiedosto sekä kääntäjä, joka muuntaa käyt
täjän palikkakielellä rakentaman ohjelman suoritettavissa olevalle kielelle.

Toteutukseltaan Designer on verkkosovellus, palikkaeditori on verkkosivulta käyn
nistettävä Java-sovellus ja App Inventor Setup on kokoelma tietokoneelle asennettavia 
natiiveja sovelluksia. Sovellusten lähdekoodi ei ole saatavissa, mutta niiden toteutuksessa 
on  hyödynnetty  avoimen  lähdekoodin  ohjelmistoja.  Designer  on  toteutettu  käyttäen 
Apache-lisenssin alaista Google Web Toolkit -kirjastoa. Palikkaeditorissa käytetty Open
Blocks  on  MIT-lisenssin  alaista  ohjelmistoa.  Käyttäjälle  näkymättömissä  toimii  myös 
MIT-lisenssin alainen Kawa Language Framework, jota käyttäen mobiililaitteen ajetta
vissa oleva ohjelmatiedosto muodostetaan (Google, 2011a).3

2.4. Ohjelmointi App Inventorilla

Mobiilisovelluksen  rakentaminen  App  Inventorilla  alkaa  sovelluksen  käyttöliittymän 
suunnittelulla  Designer-sovelluksessa  (kuvat  9a  ja  10).  Ikkunan  vasemmassa  laidassa 
oleva  paletti (Palette)  sisältää  käyttäjän  valittavissa  olevat  käyttöliittymäelementit  eli 
komponentit (component). Käyttäjä raahaa haluamansa komponentit paletista ikkunan 
keskellä olevaan  näkymään (Viewer), joka esittää luonnoksen siitä, miltä sovellus tulee 
mobiililaitteessa  näyttämään.  Näkymän  oikealla  puolella  sijaitseva  komponenttipuu 
(Components) näyttää komponenttien nimet ja sisäkkäisyyden. Ruudun oikeassa reu
nassa käyttäjä näkee ja pystyy muokkaamaan näkymään raahaamiensa komponenttien 
ominaisuuksia (Properties), kuten tekstin kokoa ja väriä.

Toinen  osa  App  Inventorista  on  palikkaeditori  (kuvat  9b  ja  11),  joka  avataan 
Designer-sovelluksessa sijaitsevasta painikkeesta.  Palikkaeditorissa määritellään,  miten 
mobiilisovellus reagoi erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi painikkeen koskettamiseen tai 

3 Apache-lisenssi ja MIT-lisenssi (lyhenne sanoista Massachusetts Institute of Technology) ovat ns. salli
via avoimen lähdekoodin lisenssejä. Lisenssien alaista lähdekoodia on luvallista käyttää osana myös sel
laisia ohjelmistoja, joiden lähdekoodi ei ole avoimesti saatavilla. Ohjelmistoihin pitää kuitenkin liittää 
maininta siitä, mitä näiden lisenssien alaista lähdekoodia niissä on käytetty.
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tekstiviestin saapumiseen.  Palikkaeditori-ikkunan vasemmassa reunassa on lista  laati
koista (drawer),  joihin  käyttäjän  käytettävissä  olevat  palikat  on  luokiteltu.  Laatikon 
nimen napauttaminen avaa näkyviin laatikon sisällön laatikoiden listan oikealle puolelle. 
Käyttäjä voi nyt raahata haluamansa palikan laatikosta  kankaalle (canvas), joka täyttää 
muun osan ruudusta.

Laatikot on jaettu kahteen sarakkeeseen (column), jotka ovat käytännössä välilehtiä. 
Ensimmäinen sarake, Built-In, sisältää erilaisia ohjausrakenteita (mm. ehtolauseita ja sil
mukoita), yleiskäyttöisiä aliohjelmia (mm. merkkijonojen ja listojen käsittelyyn), ope
raattoreita ja vakioita. Kuvassa 11 on avoinna listojen käsittelyn laatikko.

Toisessa sarakkeessa, My Blocks, sijaitsevat palikat liittyvät käyttäjän Designer-sovel
luksessa näkymään raahaamiin komponentteihin sekä käyttäjän palikkaeditorissa esitte
lemiin muuttujiin ja aliohjelmiin. Komponentteihin liittyvillä palikoilla on mahdollista 
käsitellä tapahtumia (esim. määrittää mitä tapahtuu painiketta kosketettaessa) sekä lukea 
ja muuttaa komponenttien ominaisuuksia (kuten tekstikentän sisältöä). Muuttujiin liitty
villä palikoilla on mahdollista lukea ja muuttaa muuttujien arvoja. Kuvassa  12 avoinna 
on muuttujia ja aliohjelmia koskeva laatikko (My Defnitions). Kyseisen laatikon sisällön 
sekä muiden laatikoiden yhteydet muihin rakenteilla olevan sovelluksen osiin on osoi
tettu nuolin.

Kuva 10. Designer-sovellus.
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Kuva 11. Blocks Editor eli palikkaeditori.
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Kankaalle sijoitetut palikat muodostavat rykelmiksi (clump) kutsuttuja kokonaisuuk
sia. Ohjelma koostuu kolmea lajia olevista rykelmistä: muuttujien esittelyistä, tapahtu
mankäsittelijöiden määrittelyistä ja aliohjelmien määrittelyistä. Esimerkiksi kuvissa 11 ja 
12 on kummassakin näkyvissä samat kolme rykelmää. Ylin rykelmä esittelee muuttujan 
laskuri ja alustaa sen arvoon 0. Keskimmäinen rykelmä määrittelee aliohjelman kasvata, 
joka kasvattaa muuttujan arvoa yhdellä ja asettaa komponentin Otsake tekstiksi muuttu
jan uuden arvon. Alin rykelmä määrittelee tapahtumankäsittelijän Click komponentille 
Painike. Tapahtumankäsittelijän mukaan kyseistä painiketta kosketettaessa kutsutaan ali
ohjelmaa kasvata.

Käyttäjä voi asetella rykelmät ruudulle vapaasti, sillä rykelmien keskinäisellä sijain
nilla ei ole semanttista merkitystä. Kankaalla voi olla epätäydellisiä rykelmiä, joita joko ei  
ole rakennettu muuttujan esittelyn tai tapahtumankäsittelijän tai aliohjelman määrittelyn 
sisään tai  joiden sisältä puuttuu pakollisia palikoita, mutta tällaisilla rykelmillä ei  ole 
käytännön vaikutusta ohjelman toimintaan.

Ohjelman suoritus alkaa muuttujien alustamisesta. Sen jälkeen sovellus toimii tapah
tumapohjaisesti:  tapahtumankäsittelijän  määrittelevä  rykelmä  suoritetaan  kyseisen 
tapahtuman tapahtuessa. Suoritus etenee rykelmän sisällä  lauseesta (statement) seuraa
vaan. Suoritusjärjestys määrätään raahaamalla palikka siten,  että raahattavaa palikkaa 
edeltäväksi tarkoitetun palikan kolmiomainen kohouma ja raahattavan palikan kolmio
mainen syvennys ovat kohdakkain (kuva 13). Palikan pudottamisen jälkeen palikat lukit

Kuva 12. My Blocks -sarake ja sen yhteydet muihin rakenteilla olevan sovelluksen osiin.

Määrittele tapahtumankäsittelijä

Aseta komponentin ominaisuuden arvo

Lisää kohtia listaan
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Kuva 13. Esimerkki lauseiden kokoamisesta rykelmäksi. Kun painiketta kosketetaan, asete
taan ensin komponentin  Otsake teksti  ja  seuraavaksi  lisätään kohtia listaan.  Lauseista  
puuttuvat parametrit, joten rykelmä on vielä epätäydellinen.

Kuva  14. Esimerkki lausekkeiden kiinnittämisestä lauseisiin ja toisiinsa. Kun painiketta  
kosketetaan,  kasvatetaan  muuttujan  laskuri  arvoa  yhdellä  ja  asetetaan  komponentin  
Otsake tekstiksi muuttujan uusi arvo. Rykelmät ovat täydellisiä ja ohjelma voidaan lähet
tää tällaisenaan emulaattoriin tai mobiililaitteeseen.

Määrittele tapahtumankäsittelijä

Aseta komponentin ominaisuuden arvo

Lisää kohtia listaan

Vakioarvo Yhteenlaskuoperaattori Muuttujan lukeminen
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tuvat toisiinsa ja lauseiden suoritusjärjestys on määrätty. Lauseita on mahdollista kiinnit
tää myös erilaisten toisto- ja ehtorakenteiden sisään.

Monet lauseet ottavat vastaan yhden tai useampia parametreja. Tätä esittävät istukat 
lauseen oikeassa reunassa. Istukkaan voi kiinnittää lausekkeen (expression), jotka kuvaa
vat erilaisia vakioarvoja, muuttujien arvojen lukemista ja paluuarvon palauttavien alioh
jelmien kutsumista. Eräät lausekkeet ottavat vastaan parametreja samaan tapaan kuin 
lauseet.  Erityinen  lausekkeen  laji  ovat  operaattorit,  joissa  istukat  parametreja  varten 
sijaitsevat lausekkeen sisällä, eivät sen oikeassa reunassa. Kuva 14 havainnollistaa lausek
keiden toimintaa.

Palikkaohjelman syntaksi muistuttaa läheisesti tekstuaalisen kielen syntaksia. Palik
kaohjelma onkin suoraviivaista muuntaa tekstuaaliselle imperatiiviselle kielelle. Kuvassa 
15 nähdään esimerkkinä tietokilpailusovellukseen kuuluva aliohjelma, joka vaihtaa näy
töllä näkyvää kysymystä.

Roquen (2007) mukaan palikkaohjelmoinnin haittoja ovat, että monimutkaisemmat 
ohjelmat voivat viedä paljon ruututilaa palikoina esitettynä ja yksinkertaistenkin lausek
keiden (esim. 2 + 3 - 5) rakentaminen palikoita hiirellä raahaamalla voi olla pitkäveteis
tä. App Inventor on perinyt OpenBlocksin kautta StarLogo TNG:stä toimintoja, jotka on 
tarkoitettu korjaamaan näitä haittoja. Ensinnäkin, käyttäjä pystyy pienentämään palikoi
den kokoa, jolloin ruudulle mahtuu suurempi osa ohjelmasta. Käyttäjä voi myös supistaa 
aliohjelman tai tapahtumankäsittelijän siten, että pelkästään sen nimi on näkyvissä. Toi
sekseen, palikoiden raahaamisen vaihtoehtona käyttäjä pystyy luomaan palikoita myös 
palikan nimen tai nimen alkua kirjoittamalla, ns. Typeblocking-toimintoa (McCafrey, 
2006) käyttäen.
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Kuva  15. Esimerkki palikkaohjelmoinnista App Inventorissa (a) ja saman tuloksen Java-
kielisessä Android-sovelluksessa saavuttava koodi (b).
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3. Kognitiiviset ulottuvuudet

Tässä luvussa kuvaan pääpiirteissään kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen sekä eräitä 
siihen tukeutuvia metodologioita. Kognitiivisten ulottuvuuksien kehys on sanasto tietty
jen  järjestelmän  käytettävyyteen  vaikuttavien  piirteiden  sekä  ehdotettujen muutosten 
käytettävyysvaikutusten kuvailemiseksi. Erityisesti sen tavoitteena on auttaa järjestelmän 
suunnittelijaa tekemään tietoinen ja perusteltu päätös ehdotettujen suunnitteluratkaisu
jen välillä ilman tarvetta prototyyppien rakentamiseen tai yksityiskohtaiseen käytettä
vyysanalyysiin. (Blackwell et al., 2001, s. 327)

Kognitiiviset  ulottuvuudet  tarjoavat  suunnittelijalle  joukon nasevia  termejä,  jotka 
helpottavat käytettävyysvaikutuksista järkeilyä ja keskustelua. Ulottuvuuksien listamai
nen muoto muistuttaa tarkastelemaan myös näkökohtia, jotka eivät välttämättä muuten 
olisi juolahtaneet mieleen. Lisäksi kognitiivisten ulottuvuuksien kehys kuvaa paitsi ulot
tuvuuksia erikseen,  myös niiden välistä  vuorovaikutusta ja  tyypillisiä  kompromisseja, 
joita suunnittelija joutuu tekemään. (Blackwell & Green, 2003, s. 107)

Kohdassa  3.1 esittelen  kognitiivisten  ulottuvuuksien  kehyksen  käsitteet,  mukaan 
lukien yleisessä käytössä olevat 14 kognitiivista ulottuvuutta. Kohdassa  3.2 kuvaan tar
kemmin, miten kognitiivisia ulottuvuuksia on mahdollista hyödyntää käytännön suun
nittelu- ja arviointityössä. Kohdassa  3.3 annan yhteenvedon kognitiivisten ulottuvuuk
sien erityispiirteistä  menetelmänä ja  kohdassa  3.4 vertaan  kognitiivisia  ulottuvuuksia 
heuristiseen  arviointiin  ja  kognitiiviseen  läpikäyntiin.  Lopuksi  kohdassa  3.5 esittelen 
kehystä kohtaan esitettyä kritiikkiä ja pyrkimyksiä kehyksen kehittämiseksi edelleen.

3.1. Käsitteet

Tomas  Green  esitteli  ensimmäisen  version  kognitiivisten  ulottuvuuksien  kehyksestä 
1989.  Konferenssiartikkelissa (Green,  1989)  kuvattu versio oli  huomattavasti  nykyistä 
versiota suppeampi ja kattoi yhdeksän ulottuvuutta. Green ja Blackwell (1998) esittävät 
koulutuskäyttöön tarkoitetussa oppaassaan huomattavasti laajennetun version kehykses
tä. Kyseinen opas kuvaa nykyiset 14 ulottuvuutta ja kehystä tukevat käsitteet kattavasti ja 
käytännönläheisesti. Blackwell ja Green (2003) kuvaa selkeästi kehystä kokonaisuutena 
ja käsitteiden välisiä yhteyksiä, mutta ei sisällä kovin yksityiskohtaisia määritelmiä ulot
tuvuuksista  ja  muista  käsitteistä.  Tästä  syystä  kuvailen  kehystä  kokonaisuutena  pää
asiassa Blackwellin ja Greenin (2003) artikkelin pohjalta, mutta yksittäisiä ulottuvuuksia 
Greenin ja  Blackwellin  (1998)  oppaaseen perustuen.  Täydennän määritelmiä  tarpeen 
mukaan Greenin ja Blackwellin muissa artikkeleissaan esittämillä tarkennuksilla ja huo
mautuksilla.
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Kognitiivisten ulottuvuuksien kehykseen on ehdotettu erilaisia laajennoksia. Tässä 
tutkielmassa tarkoitan yleisesti käytössä olevalla kehystä sellaisena, kuin se on Blackwel
lin ja Greenin (2003) artikkelissa esitelty sekä tarkennettu töissä, joiden kirjoittamiseen 
Green ja Blackwell ovat osallistuneet.

Kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen perusajatuksena on nähdä tietojärjestelmä 
tai jokin muu notationaalinen järjestelmä (notational system) yhtenä tai useampana mer
kintätapana (notation), jotka sijaitsevat tietyssä  ympäristössä (environment) ja  ilmaisu
välineessä (medium) ja joita mahdollisesti täydentävät alilaitteet (sub-device). Tiivistäen 
voidaan sanoa notationaalisen järjestelmän olevan merkintätapojen, ympäristön, ilmai
suvälineen ja alilaitteiden muodostama kokonaisuus (Blackwell & Green, 2003, s. 113–
114).  Taulukossa  1 olen  jakanut  App  Inventorin  osiin  kognitiivisten  ulottuvuuksien 
kehyksen näkökulmasta.

Kognitiiviset  ulottuvuudet (cognitive  dimension)  kuvaavat  eräitä  edellä  mainitun 
kokonaisuuden ominaisuuksia,  joilla  on vaikutusta  siihen,  kuinka hyvin kokonaisuus 
tukee aktiviteetteja (activity), joita käyttäjän on tarve sen avulla suorittaa. Jos havaitaan, 
että notationaalisen järjestelmän ulottuvuudet eivät ole toivotun kaltaisia, on tarjolla toi
menpiteitä (manoeuvre) tilanteen korjaamiseksi, joskin toimenpiteet saattavat edellyttää 
kompromisseja (trade-of). (Blackwell & Green, 2003, s. 115, s. 118–119)

Notationaalinen järjestelmä
Kognitiivisten  ulottuvuuksien  kehyksessä  tarkastelun  kohteena  voi  periaatteessa  olla 
mikä tahansa  notationaalinen järjestelmä (jatkossa lyhyesti  järjestelmä).  Järjestelmällä 
tarkoitetaan mitä tahansa välinettä, jota käyttäen ihmiset säilyttävät, käsittelevät tai esit
tävät tietoa, oli väline sitten vuorovaikutteinen tai vuorovaikutukseton (Green & Black
well, 1998, s. 5). App Inventorin tapauksessa järjestelmä on App Inventor itsessään.

Kognitiivisia ulottuvuuksia käsittelevissä töissä esiintyy toisinaan myös informaatio
artefaktin (information artefact) käsite. Osassa töitä, kuten yllä viitattu Green ja Black
well (1998) sekä Blackwell ja Green (2003), termiä käytetään järjestelmän synonyymina. 
Toisissa töissä, kuten Blackwell ja muut (2001), informaatioartefaktilla tarkoitetaan itse
näistä  vuorovaikutteista  laitetta,  kuten  rannekelloa,  radiota  tai  puhelinta,  erotuksena 
perinteisistä sovellusohjelmista ja vuorovaikutuksettomista järjestelmistä.

Merkintätapa
Käyttäjä pystyy tarkastelemaan tai muokkaamaan järjestelmään tallennettua tietoa vain 
jos järjestelmä esittää tiedon muodossa, joka on yhteensopiva ihmisen kognitiivisen jär
jestelmän kanssa.  Tätä tiedon esitystapaa kutsutaan merkintätavaksi.  Täsmällisemmin 
ilmaistuna, merkintätapa koostuu ihmisen aistittavissa olevista merkeistä, joista käyttäjä 
voi koostaa tietorakenteen (Green & Blackwell, 1998, s. 8). Järjestelmään tallennettua tie
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Järjestelmä

Merkintätavat

Ympäristö

Ilmaisuväline

Alilaitteet
   

Taulukko 1. App Inventor kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksessä.
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toa eli tietorakennetta eli perimmäistä syytä järjestelmän käyttämiseen voidaan kutsua 
myös tuotokseksi (product; Blackwell & Green, 2000).4

Merkintätapojen tarkastelun tekee hyödylliseksi se, että sama tuotos voidaan esittää 
erilaisilla merkintätavoilla ja eri merkintätavat tukevat erilaisia kognitiivisia prosesseja 
(Green, 1989, s. 446). Taulukossa 2 on muutamia esimerkkejä tuotoksista ja merkintäta
voista. App Inventorin tapauksessa merkintätavat ovat käyttöliittymäasettelu ja palikka
ohjelma.

Tuotos Merkintätapa Vaihtoehtoinen merkintätapa

Tieteellinen artikkeli Tekstidokumentti LaTeX-tiedosto

Musiikkikappale Nuottikirjoitus Pianorulla

3D-malli Muotodata Muotodatan tuottava ohjelma

Tietokoneohjelma Tekstuaalinen ohjelmointikieli Visuaalinen ohjelmointikieli

Taulukko 2. Esimerkkejä tuotoksista ja merkintätavoista.

Ympäristö
Ympäristö koostuu operaatioista tai työvälineistä, joiden avulla käyttäjä pystyy manipu
loimaan merkintätavan merkkejä ja siten muokkaamaan tuotosta (Green & Blackwell, 
1998, s. 8).  Samaa merkintätapaa voidaan käyttää useissa eri ympäristöissä, joskin jos 
ympäristö ja merkintätapa eivät tue toistensa piirteitä, ei kokonaisuudesta tule tyydyttä
vää (Green, 1989, s. 444).

Taulukossa  3 on  esimerkkejä  merkintätavoista  ja  ympäristöistä.  App  Inventorin 
ympäristö koostuu Designer-sovelluksesta käyttöliittymäasettelun muokkaamista varten 
ja palikkaeditorista palikkaohjelman muokkaamista varten.

Merkintätapa Ympäristö Vaihtoehtoinen ympäristö

Tekstidokumentti Paperi, kynä ja kumi Tekstinkäsittelyohjelma

Nuottikirjoitus Piirto-ohjelma Nuotinnusohjelma

Muotodata CAD-ohjelma 3D-mallinnusohjelma

Tekstuaalinen ohjelmointikieli Tekstieditori Integroitu ohjelmointiympäristö

Taulukko 3. Esimerkkejä merkintätavoista ja ympäristöistä.

Kognitiivisten ulottuvuuksien näkemys käyttöliittymästä on hyvin abstrakti. Tärkeää 
on se, mitä operaatioita on olemassa ja mitä ne tekevät, ei miten niihin päästään käsiksi.  
Kynä ja tekstinkäsittelyohjelma eroavat siten, että kun kynällä lisätään tekstin joukkoon 

4 Tuotoksen käsite esiintyy ainoastaan Blackwellin ja Greenin kyselylomakkeessa, josta kerron tarkem
min alakohdassa  3.2.3. Käytän tuotoksen käsitettä tässä tutkielmassa, sillä koen sen hyödylliseksi joi
denkin asioiden sujuvaa ilmaisemista varten.
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kirjain, ei tällä ole minkäänlaista vaikutusta olemassa olevaan tekstiin, mutta kun sama 
tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla, ohjelma siirtää seuraavia merkkejä eteenpäin ja rivit
tää tekstin uudelleen. Toisaalta kynällä on mahdollista tehdä vapaamuotoisia merkintöjä. 
Tekstinkäsittelyohjelmassa kognitiivisten ulottuvuuksien näkökulmasta ei ole väliä sillä, 
miten toiminnot on järjestelty valikoihin, miten valikot on nimetty ja mitkä toiminnot 
löytyvät  työkalupalkista,  vaan minkälaisia  toimintoja tekstin manipulointia varten on 
olemassa.

Tässä kohden on tärkeää myös huomata, että ympäristöllä tarkoitetaan kognitiivisten 
ulottuvuuksien kehyksessä järjestelmän osaa, ei  käyttökontekstia (context of use) jossa 
järjestelmä sijaitsee, kuten vuorovaikutteisessa teknologiassa yleensä. Käyttökontekstin 
analysointi ei kuulu kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen piiriin (Green & Blackwell, 
1998, s. 7).

Ilmaisuväline
Ilmaisuväline tarkoittaa mediaa, jota käyttäen merkintätapa esitetään. Ilmaisuväline voi 
olla esimerkiksi paperi, näyttöruutu tai puhe. Kuten tiettyä merkintätapaa voidaan käyt
tää  eri  ympäristöissä,  voidaan tiettyä  merkintätapaa  myös  ainakin  yrittää  käyttää  eri 
ilmaisuvälineissä. Esimerkiksi teksti voi esiintyä sekä kirjoitettuna että puheena. (Green 
& Blackwell, 1998, s. 8; Blackwell & Green, 2003, s. 114)

Ilmaisuvälineen tärkeistä ominaisuuksista ensimmäinen on se, että onko se  pysyvä 
(persistent), kuten paperi ja näyttöruutu, vai ohimenevä (transient), kuten puhe. Toinen 
on se, että ovatko kaikki ilmaisuvälinettä käyttäen esitetyn tuotoksen osat helposti tar
kasteltavissa ja muokattavissa koska tahansa. Esimerkiksi nauhalle tallennettua puhetta 
on vaikea muokata muuten kuin lopusta täydentämällä. Ilmaisuväline voi rajoittaa työs
kentelyn järjestystä  muutenkin. Esimerkiksi kynällä piirrettyä merkkiä ei  voi  pyyhkiä 
ennen kuin sen on piirtänyt. (Blackwell & Green, 2003, s. 114; A. Blackwell, henkilökoh
tainen tiedonanto, 4.4.2011)

App Inventorin tapauksessa ilmaisuväline on yksinkertaisesti näyttöruutu, joka on 
pysyvä ilmaisuväline. Tämä on tarpeen, sillä joidenkin ilmaisutapojen, kuten ohjelmoin
tikielten, sujuva käyttö käytännössä edellyttää, että ilmaisuväline on pysyvä (Blackwell & 
Green, 2008, s. 114).

Alilaitteet
Alilaitteet ovat järjestelmän osia, joita voidaan ja tulee arvioida erikseen, koska niiden 
merkintätavat,  ympäristöt  tai  ilmaisuvälineet  ja  siten myös kognitiiviset  ulottuvuudet 
poikkeavat järjestelmän ydinosasta (Green & Blackwell, 1998, s. 9). Blackwell ja Green 
(2003, s. 115) erottavat kaksi alilaitteen lajia:

- Apulaite (helper  device)  tarjoaa  vaihtoehtoisen näkymän järjestelmän ydinosaan. 
Esimerkiksi App Inventorissa käyttöliittymäasettelu on näkyvissä myös komponent
tipuuna. Apulaite voi olla hyvin epämuodollinen. Jos tietokoneohjelmaa käytettäessä 
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tarvitaan usein avuksi paperista muistilehtiötä, voidaan muistilehtiö laskea ohjelman 
apulaitteeksi.

- Uudelleenmäärittelylaite (redefnition  device)  mahdollistaa  järjestelmän  ydinosan 
merkintätavan muuttamisen. Usein tämä tapahtuu abstraktioita lisäämällä ja muok
kaamalla, jolloin laitetta kutsutaan abstraktionhallintatyökaluksi (abstraction mana
ger). Tällainen on esimerkiksi tyylimäärittelyikkuna tekstikäsittelyohjelmassa.

App Inventorista voidaan löytää neljä apulaitetta. Komponenttipuu, My Blocks -väli
lehti, emulaattori ja mobiililaite tarjoavat kukin vaihtoehtoisen näkymän rakenteilla ole
vaan sovellukseen, joka on ensisijaisesti esitetty käyttöliittymäasetteluna ja palikkaohjel
mana. App Inventorissa ei ole uudelleenmäärittelylaitteita (palikkaohjelmaan on mah
dollista lisätä aliohjelmia, jotka ovat abstraktion muoto, mutta tämä tapahtuu samassa 
ympäristössä kuin palikkaohjelman muokkaaminen).

Aktiviteetit
Järjestelmiä käytetään eri tehtäviin ja eri tavoittein. Alunperin kognitiivisten ulottuvuuk
sien kehystä käytettiin arvioimaan järjestelmän soveltuvuutta “suunnittelua muistutta
viin tehtäviin” (design-like tasks). Näille tehtäville on ominaista, että käyttäjä ei suorita 
niitä  järjestelmällisesti  alusta  loppuun,  vaan  työ  etenee  rönsyilevästi  ja  iteratiivisesti.  
Käyttäjä joutuu jatkuvasti sekä palauttamaan mieleensä aiemmin tekemäänsä työtä että 
tekemään siihen muutoksia. (Green, 1989, s. 447)

Kehyksen uudemmissa versioissa käyttäjän suorittamat tehtävät luokitellaan aktivi
teetteihin, joiden katsotaan asettavan erilaisia vaatimuksia järjestelmälle. Aktiviteettien 
avulla  kognitiivisilla  ulottuvuuksilla  tehtävässä  tarkastelussa  pyritään  ottamaan  huo
mioon erilaiset tavat käyttää järjestelmää edellyttämättä yksityiskohtaisen tehtäväanalyy
sin tekemistä (Blackwell & Green, 2003, s. 113).

Yleisesti käytössä olevien aktiviteettien määrä oli aluksi neljä, mutta on nyttemmin 
kasvanut kuuteen (Blackwell et al., 2001). Nykyiset kuusi aktiviteettia ovat  täydentämi
nen (incrementation), muuntaminen (transcription), muokkaaminen (modifcation), tut
kiva  suunnittelu (exploratory design),  etsiminen (searching)  ja  tutkiva ymmärtäminen 
(exploratory understanding).

Kognitiivinen ulottuvuus
Kognitiivinen ulottuvuus kuvaa tiedon jäsentämis- ja esittämistavan ominaisuutta, joka 
vaikuttaa voimakkaasti järjestelmän yhteensopivuuteen ihmisen kognitiivisen järjestel
män kanssa ja siten siihen, kuinka hyvin käyttäjä pystyy tarkastelemaan ja muokkaa
maan tuotosta järjestelmää käyttäen (Green, 1989, s. 448). Kognitiivisen ulottuvuuden 
tulee lisäksi täyttää seuraavat ehdot:

- Ulottuvuus  kuvaa  järjestelmän rakenteellista  ominaisuutta.  Järjestelmän fyysisten, 
esteettisten ja tunneperäisten ominaisuuksien kuvailu ei kuulu kognitiivisten ulottu
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vuuksien piiriin (Green & Blackwell, 1998, s. 7), kuten ei myöskään käyttäjän omaa
man tietämyksen tarkastelu (Green et al., 2006, s. 333–334).

- Siltä osin kuin mahdollista, ulottuvuuden tulee olla ortogonaalinen suhteessa toisiin 
ulottuvuuksiin ja niistä käsitteellisesti riippumaton. Kognitiiviset ulottuvuudet ver
tautuvat näiltä osin fyysisiin ulottuvuuksiin. Fyysisten ulottuvuuksien tapaan kogni
tiivisten  ulottuvuuksien  riippumattomuus  on  yleensä  vain  pareittaista5 (pairwise 
independence). (Green & Blackwell, 1998, s. 7–8, s. 10)

- Ulottuvuuden kuvaamaa ominaisuutta on mielekästä tarkastella monenlaisissa mer
kintätavoissa. Esimerkiksi piileviä riippuvuuksia esiintyy niin taulukkolaskentaohjel
missa, tekstinkäsittelyohjelmissa kuin ohjelmointikielissä. (Green, 1989, s. 448–450)

Esimerkkejä  ulottuvuuksista  ovat  viskositeetti (pienten  muutosten  tekemisen  vai
keus), piilevät riippuvuudet ja abstraktiot. Taulukossa 4 on listattu yleisesti käytössä ole
vat ulottuvuudet lyhyine määritelmineen.

Green ja Blackwell (1998, s. 8) painottavat, että kognitiiviset ulottuvuudet ovat järjes
telmän, eli merkintätavan, ympäristön ja ilmaisuvälineen muodostaman kokonaisuuden 
ominaisuuksia. Järjestelmät voivat käyttää samaa merkintätapaa, mutta niiden kognitii
viset ulottuvuudet voivat silti olla hyvin erilaisia, koska ympäristö ja ilmaisuväline poik
keavat toisistaan. Lisäksi he korostavat, että kognitiiviset ulottuvuudet eivät itsessään ole 
hyviä tai huonoja, vaan niitä tulee aina verrata järjestelmän käyttötarkoitusta vastaavan 
aktiviteetin asettamiin vaatimuksiin (s. 10).

Aiemmassa  esimerkissä  mainittiin,  että  tekstin  muokkaaminen  on  työläämpää 
kynällä ja paperilla kuin tekstinkäsittelyohjelmalla. Kognitiivisia ulottuvuuksia käyttäen 
voidaan sanoa, että  kynällä ja paperilla muokattavan tekstin viskositeetti on korkeampi  
kuin  tekstinkäsittelyohjelmalla  muokattavan  tekstin.  Tällä  on  kuitenkin  väliä  vain  jos 
käyttäjän  tarvitsee  muokata  tekstiä.  Jos  käyttäjä  on  tekemässä  luentomuistiinpanoja 
(muuntamisaktiviteetti),  ei  rajoittuneista  muokkausmahdollisuuksista  ole  läheskään 
samanlaista haittaa kuin jos käyttäjä on kirjoittamassa esseetä (tutkiva suunnittelu -akti
viteetti).

Toimenpide ja kompromissi
Toimenpide on tunnettu ratkaisumalli, jota järjestelmän suunnittelija voi yrittää soveltaa 
suunnitteilla olevaan järjestelmään saadakseen muutettua järjestelmää siten, että järjes
telmän sijainti tietyssä kognitiivisessa ulottuvuudessa vastaa paremmin aktiviteetin aset

5 Ulottuvuutta A voidaan muuttaa pitäen samalla ulottuvuus B vakiona, jos ulottuvuuden C sallitaan  
muuttuvan vapaasti.  Green ja Blackwell  käyttävät usein esimerkkinä ideaalikaasua. Kaasujen yleisen 
tilanyhtälön mukaan ideaalikaasun lämpötila,  tilavuus ja paine ovat pareittain riippumattomia. Kun 
tiettyä määrää ideaalikaasua lämmitetään, voidaan säilyttää sen tilavuus (jos paineen annetaan kasvaa)  
tai paine (jos tilavuuden annetaan kasvaa). Vastaavasti kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksessä, kun 
järjestelmään lisätään abstraktioita, voidaan säilyttää hajanaisuus matalana (jos piilevien riippuvuuk
sien annetaan lisääntyä) tai piilevät riippuvuudet vähäisinä (jos hajanaisuuden annetaan kasvaa).
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Ulottuvuus Lyhyt kuvaus

Abstraktiot
(abstractions)

Voiko joitain kohteiden joukkoja käsitellä kootusti yhtenä 
kohteena? Voiko tai joutuuko käyttäjä määrittelemään itse 
tällaisia joukkoja?

Asteittainen arviointi
(progressive evaluation)

Onko keskeneräisen työn tähänastisia tuloksia mahdollista 
tarkastella koska tahansa?

Ennenaikainen sitouttaminen
(premature commitment)

Pakottaako järjestelmä käyttäjän tekemään päätöksiä ennen 
kuin niiden tekemiseen tarvittavat tiedot ovat käyttäjän saa
tavissa?

Hajanaisuus
(diffuseness)

Onko merkintätavassa tarpeen käyttää paljon merkkejä tai 
tilaa ilmaisemaan asia, jonka voisi ilmaista tiiviimmin?

Kuvauksen vastaavuus
(closeness of mapping)

Ovatko merkintätavassa käytetyt tiedon esitystavat lähellä 
sovellusalueen vastaavia?

Näkyvyys ja vertailtavuus
(visibility and juxtaposability)

Ovatko kaikki järjestelmän osaset helposti tarkasteltavissa? 
Voiko mitkä tahansa kaksi osasta asettaa vierekkäin vertailua 
varten?

Piilevät riippuvuudet
(hidden dependencies)

Ovatko jotkin riippuvuudet järjestelmän osasten välillä näky
mättömiä tai vaikeasti löydettävissä?

Roolinilmaisevuus
(role-expressiveness)

Ovatko merkitykselliset osat ja osakokonaisuudet helposti 
erotettavissa ja ymmärrettävissä?

Tilapäisyys
(provisionality)

Pystyykö käyttäjä kehittelemään ratkaisua ongelmaansa 
joustavasti, kokeilemalla ja luonnostelemalla erilaisia ratkai
suvaihtoehtoja?

Toissijainen merkintätapa
(secondary notation)

Voiko käyttäjä täydentää järjestelmän formaalia merkintäta
paa vapaamuotoisilla huomautuksilla? Onko olennaiset 
mutta formaalissa merkintätavassa heikosti näkyvät tiedot 
esitetty myös helpommin ymmärrettävässä muodossa?

Vaikeat mentaalioperaatiot
(hard mental operations)

Kuormittaako järjestelmä ylenmääräisesti käyttäjän työmuis
tia tai muita kognitiivisia resursseja? Joutuuko käyttäjä tur
vautumaan sormiin tai muistilappuihin merkintätapaa tulki
tessaan?

Virhealttius
(error-proneness)

Saako merkintätapa käyttäjän tekemään paljon lipsahduksia 
ja erehdyksiä? Onko järjestelmässä huolehdittu tarpeeksi nii
den estämisestä?

Viskositeetti
(viscosity)

Vaatiiko joidenkin sinänsä pienten muutosten tekeminen 
paljon työtä?

Yhtenäisyys
(consistency)

Onko samanlaiset semanttiset merkitykset esitetty samanlai
sin syntaktisin muodoin? Auttaako joidenkin merkintätavan 
osien tunteminen päättelemään, miten muut osat toimivat?

Taulukko 4. Yleisesti käytössä olevat kognitiiviset ulottuvuudet. Kuvausten perustana ovat  
Green ja Petre (1996), Green ja Blackwell (1998) sekä Blackwell ja Green (2003). Suomen
noksia valitessani olen ottanut huomioon Kähkösen ja Piiroisen (2002) sekä Wilkmanin  
(2009) tutkielmat, joskaan en seuraa täysin kummankaan esimerkkiä.
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tamia vaatimuksia. Ulottuvuuksien välillä vallitsevista riippuvuuksista seuraa, että toivo
tun vaikutuksen lisäksi toimenpide yleensä myös vaikuttaa haitallisesti osaan järjestel
män ulottuvuuksista. Ennen toimenpiteen käyttöä suunnittelija joutuu siis pohtimaan, 
onko toimenpiteeseen kuuluva  kompromissi  hyväksyttävä.  (Green & Blackwell,  1998, 
s. 5; Blackwell & Green, 2003, s. 112)

Esimerkiksi abstraktioiden lisääminen merkintätapaan usein vähentää viskositeettia. 
Käyttäjä  voi  käsitellä  abstrahoituja  kohteita  kerralla  abstraktion  kautta,  esimerkiksi 
muuttamalla useiden kohteiden esitystapaa kohteille yhteistä tyylimäärittelyä muokkaa
malla. Abstraktioiden lisäämisen myötä myös piilevät riippuvuudet yleensä lisääntyvät, 
sillä useinkaan ei ole mahdollista näyttää aina ja kaikkialla mitkä abstraktiot ovat käytös
sä. Suunnittelija voi siis käyttää toimenpidettä “abstraktion lisääminen” vain jos piilevien 
riippuvuuksien lisääntyminen on hyväksyttävää.

Taso
Vuorovaikutteista järjestelmää analysoitaessa voidaan tarvita myös tason (layer) käsitet
tä. Vuorovaikutuskieli, jolla käyttäjä ohjaa vuorovaikutteista järjestelmää, voidaan sekin 
lukea merkintätavaksi, jolla on oma ympäristönsä ja ilmaisuvälineensä. Tekstinkäsittely
ohjelman tapauksessa käyttäjällä ei siis ole suoraa pääsyä järjestelmän ydinosan työväli
neisiin (kuten “poista merkki”), vaan hänen tulee ensin ilmaista tahtonsa vuorovaikutus
kielellä,  jonka merkkejä ovat  näppäilyt  ja hiirieleet  ja jonka ympäristö ovat vastaavat 
syöttölaitteet. Joskus on hyödyllistä jakaa järjestelmän merkintätavat tällä tavoin tasoiksi 
ja tarkastella niitä erikseen. (Green & Blackwell, 1998, s. 8–9)

Monet esitykset kognitiivisista ulottuvuuksista, kuten Blackwell ja Green (2003), kui
tenkin jättävät tasot kokonaan huomiotta. Green (2005) listaakin tasot yhtenä kognitii
visten ulottuvuuksien kehyksen “pimeistä nurkista”.

3.2. Soveltaminen

Kuten jo todettua, kognitiivisten ulottuvuuksien kehys on sanasto järjestelmän ominai
suuksien kuvailemiseksi ja niistä järkeilemiseksi ja keskustelemiseksi. Kehykseen itses
sään ei liity ohjeistusta kognitiivisten ulottuvuuksien havainnoimiseen ja hyödyntämi
seen.  Esitän  seuraavaksi  katsauksen  vakiintuneimmista  kirjallisuudessa  kuvatuista 
tavoista käyttää kognitiivisia ulottuvuuksia järjestelmien arvioinnin ja suunnittelun apu
na.

3.2.1. Perinteinen menetelmä

Blackwell  ja Green (2003,  s. 107–108) esittävät seuraavat  vaiheet suunnitteluratkaisun 
analysoimiseksi kognitiivisia ulottuvuuksia käyttäen:

1. Opettele tuntemaan järjestelmä.

2. Päätä, mitä käyttäjä tulee tekemään merkintätavalla.
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3. Valitse muutamia edustavia tehtäviä.

4. Jokaisen tehtävän jokaisessa vaiheessa, mieti pystyykö käyttäjä valitsemaan 

mistä hän aloittaisi [= aloittamaan haluamastaan kohdasta]; kuinka virheen 

voi korjata; mitä jos käyttäjä muuttaa mieltään; mitä abstraktioita on 

käytössä; ja niin edelleen, ulottuvuus ulottuvuudelta. Tämä muodostaa 

havaitun profiilin.

5. Vertaa havaittua profiilia ideaaliin profiiliin [sille aktiviteetille, jota tehtävä  

edustaa].

Yllä mainittu havaittu profiili (observed profle) tarkoittaa arvioijan arviota järjestel
män sijainnista eri ulottuvuuksissa, esimerkiksi että järjestelmän viskositeetti on korkea, 
piileviä riippuvuuksia on vähän ja niin edelleen jokaisen ulottuvuuden osalta.  Ideaali  

profiili (ideal profle) puolestaan kuvaa aktiviteetin asettamia vaatimuksia järjestelmän 
ominaisuuksille  eli  tavoitetilaa,  johon  suunnittelija  on  pyrkimässä.  Esimerkiksi  jos 
havaitsimme että järjestelmän viskositeetti on korkea, meidän tulisi olla huolissamme ja 
harkita muutoksia  järjestelmään jos käyttäjän on tarve tehdä tutkivaa suunnittelua ja 
muokkaamista. Sen sijaan aihetta huoleen ei luultavasti ole, jos käyttäjän tarpeet rajoittu
vat täydentämiseen ja muuntamiseen, koska käyttäjän ei periaatteessa tulisi joutua teke
mään juurikaan muutoksia jo syötettyyn tietoon ja aktiviteetin viskositeetille asettamat 
vaatimukset ovat siten vähäisempiä (Green & Blackwell, 1998).

Dagit ja muut (2006) kertovat kognitiivisten ulottuvuuksien soveltamisesta ja niillä 
saavutetuista tuloksista kolmessa ohjelmistoprojektissa, joihin he ovat osallistuneet. Yllä 
kuvattuun tapaan suoritettu asiantuntija-arviointi kuului heidän käyttämiinsä menetel
miin kaikissa tapauksissa. Projekteista ensimmäisessä arvioinnin kohteena oli paperipro
totyyppi, toisessa suoritettavissa oleva prototyyppi kokeellisesta ohjelmistosta ja kolman
nessa lähes valmis kaupallinen tuote. Kokemustensa ja kirjallisuuden perusteella he esit
tävät, että kognitiivisilla ulottuvuuksilla tehtävä arviointi on hyödyllistä missä tahansa 
vaiheessa projektia, mutta paras hyöty siitä saadaan kun se tehdään aikaisin ja usein,  
osana  iteratiivista  suunnittelua.  Jos  arviointi  jää  myöhäiseen  vaiheeseen,  on  heidän 
mukaansa myös suositeltavaa, että sen tekevät ulkopuoliset ja siten toivottavasti objektii
visemmat arvioijat.

Asiantuntija-arviointi, mahdollisesti pienimuotoisilla empiirisillä kokeilla täydennet
tynä, on ollut suosituin menetelmä ohjelmointikielten ja -ympäristöjen arviointiin kog
nitiivisilla ulottuvuuksilla.  Merkittävimpiä esimerkkejä ovat  Green (1989),  joka arvioi 
tekstuaalisen Smalltalk-80-kielen ominaisuuksia kognitiiviset ulottuvuudet julkisuuteen 
tuoneessa artikkelissaan, Modugno, Green ja Myers (1994), jotka arvioivat tiedostojen 
käsittelyyn  tarkoitettua  visuaalista  ohjelmointikieltä  (Pursuit),  sekä  Green  ja  Petre 
(1996), jotka arvioivat ja vertailivat kahta visuaalista tietovuokieltä (LabVIEW:n G-kieli 
ja Prograph) sekä yhtä tekstuaalista kieltä (BASIC).
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3.2.2. Microsoftin menetelmä

Clarke (2004, 2005) kuvaa, miten Microsoftin Visual Studio user experience group käyttää 
kognitiivisia ulottuvuuksia ohjelmointirajapintojen käytettävyyden arvioimiseen. Ensim
mäinen ja tavallisin menettely on tehdä käytettävyystestejä, joissa sovelluskehittäjät yrit
tävät suorittaa annetun tehtävän rajapintaa käyttäen,  ja  kuvailla  tulokset kognitiivisia 
ulottuvuuksia käyttäen. Toinen vaihtoehto on tehdä asiantuntija-arviointi koodiesimer
keille, jotka käyttävät arvioinnin kohteena olevaa rajapintaa, jota ei välttämättä ole vielä 
edes toteutettu. Yleisesti käytössä olevien kognitiivisten ulottuvuuksien sijaan käyttöko
kemusryhmä  käyttää  12  rajapintojen  kuvailuun  räätälöimäänsä  ulottuvuutta.  Lisäksi 
aktiviteettikohtaisten  profilien sijaan he käyttävät  kolmea  persoonaa (persona),  jotka 
kuvaavat  erilaisten  sovelluskehittäjien  tarpeita  kognitiivisten  ulottuvuuksien  kautta 
samaan tapaan kuin profilit kuvaavat aktiviteettien asettamia tarpeita.

Clarken mukaan kognitiivisilla ulottuvuuksilla on onnistuneesti parannettu .Net- ja 
WinFX-rajapintojen käytettävyyttä. Käytettävyystestien tulosten tulkitseminen kognitii
visten ulottuvuuksien kautta auttoi ymmärtämään eräiden .Net-sovelluskehyksen raja
pintojen olleen alhaisemmalla abstraktiotasolla kuin mitä kehittäjät odottivat.

3.2.3. Kyselylomakemenetelmä

Kolmas  tapa  käyttää  kognitiivisia  ulottuvuuksia  ovat  kognitiivisten  ulottuvuuksien 
kehyksen pohjalta suunnitellut kyselylomakkeet. Blackwellin ja Greenin (2000) mukaan 
ensimmäinen tällainen oli Kadodan6 lomake formaalien todistusten laatimiseen tarkoi
tettujen  ohjelmistojen  (theorem proving  assistant,  TPA)  käytettävyyden  tutkimiseksi. 
TPA-ohjelmistojen  kehittäjille  ja  käyttäjille  lähettämänsä  kyselyn  tulosten  tilastollisen 
analyysin avulla hän tunnisti, mitkä kognitiiviset ulottuvuudet ja muut TPA-ohjelmisto
jen ominaisuudet vaikuttavat käsityksiin TPA-ohjelmistojen opittavuudesta. Jatkotutki
muksissa  Kadoda,  Stone  ja  Diaper  (1999)  laativat  TPA-ohjelmistojen  suunnittelijoille 
tarkistuslistan opittavuuden kannalta myönteisistä, kielteisistä ja neutraaleista ominai
suuksista ja Kadoda (2000) vertaili kehittäjien ja käyttäjien käsityksiä TPA-ohjelmistojen 
ominaisuuksista.

Blackwell  ja Green (2000, 2007) ovat laatineet Kadodan, Stonen ja Diaperin työn 
innoittamina yleistetyn kyselylomakkeen, joka ei ole sidottu tiettyyn sovellusalueeseen ja 
joka  soveltuu  myös  ei-tietoteknisten  järjestelmien  arviointiin.  Lomake  suunniteltiin 
peruskäyttäjien  täytettäväksi.  Lomake  esittelee  lyhyesti  kognitiivisten  ulottuvuuksien 
kehyksen ja ohjaa vastaajaa tunnistamaan järjestelmän osat ja arvioimaan järjestelmän 
keskeisintä merkintätapaa sekä alilaitteita konkreettisten kysymysten kautta. Liite 1 sisäl
tää tarkemman kuvauksen lomakkeesta sekä järjestelmän keskeisintä merkintätapaa kos
kevat kysymykset.

6 Tulokset raportoitu kokonaisuudessaan työssä Kadoda, G. (1997).  Formal software development tools:  
An investigation into usability (Doctoral dissertation, Loughborough University), jota ei ole käytettävis
säni. Kadoda, Stone ja Diaper (1999) kuvaa keskeisimmät tulokset.
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Blackwellin  ja  Greenin  lomaketta  on  sovellettu  sekä  käyttäjien  täytettävänä  että 
asiantuntija-arvioinnin apuvälineenä (Dagit et al., 2006, luku 4). Clarke (2001) vertaili 
käyttäjien  täyttämän  lomakkeen  ja  perinteisen  käytettävyystestin  esiin  nostamia  C#-
ohjelmointikielen käytettävyysongelmia. Useat havaituista ongelmista olivat löydettävissä 
sekä lomakkeella että käytettävyystestillä, mutta molemmat menetelmät tuottivat myös 
havaintoja, jotka eivät tulleet esiin toista menetelmää käyttäen. Lisäksi Clarke mainitsee, 
että löydettyjen ongelmien vakavuutta oli vaikea arvioida lomaketta käyttäen.

Tukiainen  (2001)  arvioi  taulukkolaskennan  kognitiivisia  ulottuvuuksia  lomaketta 
käyttäen sekä itse lomakkeen ymmärrettävyyttä. Tutkimukseen osallistuneet tietojenkä
sittelytieteen yliopisto-opiskelijat ja -opettajat ymmärsivät suurimman osan kognitiivi
sista ulottuvuuksista helposti, mutta merkintätavan ja alilaitteiden käsitteet osoittautui
vat ongelmallisiksi.

3.2.4. CASSM

Blandfordin, Greenin ja Connellin (2005) sekä Blandfordin, Greenin, Furnissin ja Mak
rin (2008) kuvaama CASSM (Concept-based Analysis of Surface and Structural Misfts) 
on kognitiivisten ulottuvuuksien inspiroima ja  niitä  hyödyntävä  menetelmä käytettä
vyysongelmien löytämiseksi. Sen on tarkoitus olla kognitiivisia ulottuvuuksia täsmälli
sempi ja strukturoidumpi tapa analysoida järjestelmää, kuitenkaan unohtamatta kogni
tiivisten ulottuvuuksien tavoitetta olla työväline nopeisiin karkean tason analyyseihin.

CASSM perustuu käyttäjän käsitemallin  ja  järjestelmän toteuttaman käsitemallin7 

vertailemiseen ja näiden mallien välisten  epäsuhtien (misft) löytämiseen. Apuna epä
suhtien löytämisessä voidaan käyttää Greenin ja Blandfordin laatimaa Cassata-työkalua, 
joka  pystyy  automaattisesti  tunnistamaan  potentiaalisia  ongelmakohtia  käsitemallien 
formaaleista kuvauksista.

Ennen CASSM-analyysia on tarpeen selvittää, millaisilla käsitteillä käyttäjä ja järjes
telmä esittävät sovellusaluetta. CASSM ei ota kantaa siihen, miten tämä selvitystyö teh
dään. CASSM-analyysin ensimmäisessä vaiheessa etsitään pinnallisia epäsuhtia (surface 
misft). Nämä ovat tilanteita, joissa käyttäjälle tarpeellinen käsite puuttuu kokonaan tai 
osittain järjestelmästä, tai järjestelmä pakottaa käyttäjän opettelemaan vaikeasti opitta
van  tai  käsiteltävän käsitteen.  Toisessa  vaiheessa  tarkastellaan  rakenteellisia  epäsuhtia 
(structural  misft).  Nämä puolestaan  ovat  tilanteita,  joissa  käsitteiden  väliset  suhteet 
käyttäjän käsitemallissa poikkeavat käsitteiden välisistä suhteista järjestelmän käsitemal
lissa tavalla, joka tekee tuotoksen muokkaamisesta vaikeaa.

Menetelmän mielenkiintoinen piirre on, että se ei perustu tehtävien analysointiin, 
mutta silti rakenteelliset epäsuhdat antavat viitteitä ongelmista käyttäjän ja järjestelmän 
vuorovaikutuksessa.  Blandford (2010) antaa esimerkkejä CASSM:n soveltamisesta ter

7 Vertaa Normanin user’s model ja system image (Norman, 2002, s. 16–17)
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veydenhuollon päätöstukijärjestelmään, lippuautomaattiin, piirto-ohjelmaan, sähköiseen 
musiikkikirjastoon ja intranet-sivustoon.

3.3. Erityispiirteet menetelmänä

Kognitiivisten  ulottuvuuksien kehys  itsessään  ei  tarjoa  arvioijalle  valmiiksi  mietittyjä 
menettelytapoja arvioinnin tekemiseen. Greenin ja muiden (2006, s. 330) mukaan alku
peräisenä ajatuksena oli, että arvioija tuntee sovellusalueen erinomaisesti ja arvioinnin 
laatiminen ei tuota vaikeuksia. Tutkijat ovat myöhemmin pyrkineet tarjoamaan enem
män metodologista tukea henkilöille, jotka haluavat hyödyntää kognitiivisia ulottuvuuk
sia  tietojärjestelmien ja  muiden kohteiden arviointiin.  Kolme esimerkkiä tämän työn 
tuloksista (Microsoftin menetelmä, kyselylomakemenetelmä ja CASSM) esiteltiin koh
dassa 3.2.

Kun kognitiivisia ulottuvuuksia hyödynnetään käyttöliittymiä arvioitaessa, esimer
kiksi alakohdassa 3.2.1 kuvatulla tavalla, niiden erityispiirteet ovat:

- Kognitiiviset  ulottuvuudet  tukevat  karkean  tason  (“broad-brush”)  arviointia.  Ne 
ohjaavat arvioijaa keskittymään käyttöliittymän rakenteellisiin ominaisuuksiin ja jät
tämään huomiotta pinnalliset yksityiskohdat kuten painikkeiden sijainnin ja kieli
asun. (Green & Blackwell, 1998, s. 5–6; Blackwell & Green, 2003, s. 106, s. 111)

- Edellisestä  johtuen kognitiiviset  ulottuvuudet  soveltuvat  käytettäväksi  myös hyvin 
varhaisessa  vaiheessa  suunnitteluprosessia,  ennen  kuin  esimerkiksi  painikkeiden 
sijaintia ja kieliasua on lainkaan mietitty. (Green & Blackwell, 1998, s.  6; Blackwell & 
Green, 2003, s. 112)

- Kognitiiviset ulottuvuudet sallivat hyvin erilaisten ratkaisujen vertailemisen yhteis
mitallisesti sekä yhteyksien näkemisen eri sovellusalueiden välillä, mikä saattaa pal
jastaa  samojen ongelmien ja  ratkaisujen pätevän molempiin  (Blackwell  & Green, 
2003, s. 111).

- Kognitiivisilla ulottuvuuksilla tehtävä tarkastelu kertoo järjestelmän käytettävyydestä 
älyllisesti haastavissa tehtävissä, joiden työnkulkua on vaikea määritellä tyhjentävästi 
etukäteen ja joiden analysointiin täsmällisen tehtäväanalyysin vaativat menetelmät 
(mm. KLM ja GOMS) eivät siten sovellu. Kognitiivisten ulottuvuuksien tulisi olla 
sovellettavissa suunnittelutehtäviin ja muihin samankaltaisiin tehtäviin, joita ihmiset 
lähestyvät opportunistisen suunnittelun (opportunistic planning) kognitiivisella stra
tegialla. (Green, 1989; Green & Blackwell, 1998, s. 6; Blackwell & Green, 2003, s. 106)

- Kognitiiviset ulottuvuudet hyödyntävät kognitiivisen psykologian tutkimustuloksia, 
mutta kehyksen ymmärtäminen ja soveltaminen ei vaadi tämän taustan hallitsemista 
(Green & Blackwell, 1998, s. 5; Blackwell et al., 2001, s. 326).
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- Kognitiiviset ulottuvuudet soveltuvat myös muiden kuin vuorovaikutteisten kohtei
den arviointiin (Green & Blackwell, 1998, s. 5).

Luettelosta on nähtävissä,  että kognitiivisten ulottuvuuksien kehys täyttää muiden 
menetelmien  jättämiä  aukkoja  vuorovaikutteisten  järjestelmien  suunnittelussa  ja 
arvioinnissa.  Se  ei  kuitenkaan  kuvaile  kaikkia  järjestelmän  käytettävyyden  kannalta 
oleellisia ominaisuuksia.

Kognitiivisten ulottuvuuksien kehys ei kuvaile kohteen fyysisiä, esteettisiä ja tunteel
lisia  ominaisuuksia,  eikä  myöskään  käyttökontekstia  ja  käyttäjän tietämystä  sovellus
alueesta.  Nämä  ovat  tarkoituksellisia  rajoituksia.  Tämä  ei  johdu  siitä,  että  kehyksen 
kehittäjät  pitäisivät  kehyksen  ulkopuolelle  jääviä  ominaisuuksia  vähemmän  tärkeinä, 
vaan he ensinnäkin uskovat muiden menetelmien soveltuvan paremmin näiden ominai
suuksien analysointiin  ja  toisekseen  haluavat  kuvailun  olevan näistä  ominaisuuksista 
riippumaton. (Green & Blackwell, 1998, s. 7; Green et al., 2006, s. 333)

Greenin ja Blackwellin (1998, s. 6–7) mukaan kehys tulisi nähdä muita menetelmiä 
täydentävänä eikä korvaavana. Kun tavoitteena on arvioida visuaalista ohjelmointikieltä, 
Green ja Petre (1996, s. 166) suosittelevat, että kognitiivisia ulottuvuuksia käytettäisiin 
yleiskatsauksen hankkimista varten, ohjelmointiläpikäyntiä8 tietämyspainotteiseen ana
lyysiin ja GOMS:ia usein toistuvien muokkaustehtävien tutkimiseen.

Dagit ja muut (2006, s. 305–306) muistuttavat, että kognitiiviset ulottuvuudet eivät 
sovi  hyväksymistestaukseen.  Kognitiivisia  ulottuvuuksia analysoimalla  on mahdollista 
saada viitteitä siitä, että käytettävyysongelmia on olemassa. Sen sijaan kognitiivisia ulot
tuvuuksia käyttäen ei pysty todistamaan, että käytettävyysongelmia ei ole ja järjestelmän 
käytettävyys on hyvä. Dagitin ja muiden huomautus tosin pätee useimpiin käytettävyys
tutkimuksen menetelmiin, mukaan lukien kahteen seuraavassa kohdassa tarkasteltavaan 
menetelmään, eivätkä kognitiiviset ulottuvuudet ole poikkeuksellisen rajoittuneita tässä 
suhteessa.

3.4. Muihin menetelmiin verrattuna

Taulukossa 4 kuvatut kognitiiviset ulottuvuudet muistuttavat huomattavasti Molichin ja 
Nielsenin käytettävyysheuristiikkoja (usability heuristics; Molich & Nielsen, 1990; Niel
sen & Molich, 1990; Nielsen, 1993, 1994a, 1994b). Alakohdassa 3.2.1 kuvattu tapa suorit
taa asiantuntija-arviointi kognitiivisilla ulottuvuuksilla puolestaan muistuttaa vaiheiltaan 
Whartonin  ja  muiden  (1994)  kuvaamaa  kognitiivista  läpikäyntiä (cognitive  walk
through).  Lisäksi  niin  kognitiivisilla  ulottuvuuksilla  tapahtuva  arviointi,  heuristinen 
arviointi kuin kognitiivinen läpikäynti on suunniteltu työmäärältään verrattain kevyiksi 

8 Ohjelmointiläpikäynti (programming walkthrough) on ohjelmointikielten suunnittelun apuvälineeksi 
tarkoitettu, kognitiivisen läpikäynnin pohjalta kehitetty asiantuntija-arvioinnin menetelmä. Läpikäyn
nillä pyritään arvioimaan, kuinka monia työvaiheita ja kuinka paljon itsenäistä ongelmanratkaisua ja  
esitietoja ohjelmoija tarvitsee pystyäkseen ratkaisemaan kielen sovellusalueelta poimitut esimerkkion
gelmat kieltä käyttäen. (Bell et al., 1994)



35

menetelmiksi, joita voidaan hyödyntää aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia ja joissa 
arvioijien ei oleteta olevan välttämättä käytettävyyden tai kognitiotieteen ammattilaisia. 
Menetelmillä kuitenkin on eroja, joita tarkastelen seuraavaksi.

3.4.1. Heuristinen arviointi

Käytettävyysheuristiikkoja ja kognitiivisia ulottuvuuksia yhdistää se, että molemmat ovat 
itsessään vain lista periaatteita tai ominaisuuksia, ilman yksityiskohtaista kuvausta siitä, 
miten arvioijien tulisi edetä järjestelmää arvioidessaan. Kummankaan hyödyntäminen ei 
välttämättä vaadi skenaarioiden (tehtävien) käyttämistä arvioinnin tekemiseen. Arvioija 
voi suorittaa heuristisen arvioinnin haluamallaan tavalla (Nielsen, 1994b, s. 29). Samoin 
alakohdassa 3.2.1 kuvattu prosessi on vain yksi tapa hyödyntää kognitiivisia ulottuvuuk
sia. Esimerkiksi CASSM-analyysi (alakohta 3.2.4) perustuu käsitteellisten mallien tarkas
teluun eikä tarvitse skenaarion tai tehtävän käsitettä.

Monet  Molichin ja  Nielsenin  alkuperäisistä  käytettävyysheuristiikoista  (Molich  & 
Nielsen, 1990; Nielsen & Molich, 1990) sekä Nielsenin (1994a, 1994b) edelleen kehittä
mistä heuristiikoista myös muistuttavat kognitiivisia ulottuvuuksia. Toisaalta sekä käy
tettävyysheuristiikkoihin että kognitiivisiin ulottuvuuksiin sisältyy kohtia, jotka puuttu
vat toisesta listasta. Osittainen päällekkäisyys selittyy sillä, että henkilökohtaista koke
musta (Molich & Nielsen, 1990, s. 339) ja käytettävyysongelmien kattavaa selittämistä 
(Nielsen, 1994a) kriteereinä käyttäen valitut käytettävyysheuristiikat kattavat useampia 
käytettävyyden osa-alueita kuin kognitiiviset ulottuvuudet, mutta käytettävyysheuristii
kat kattavat pienemmän osan Greenin ja Blackwellin (2003, s. 111) tarkoittamista raken
teellisista ominaisuuksista kuin kognitiiviset ulottuvuudet.

Järjestelmän rakenteelliset ominaisuudet ovat nähtävissä jo merkintätavan, ympäris
tön ja ilmaisuvälineen kokonaisuutena hyvin abstraktisti kuvatusta järjestelmästä. Käy
tettävyysheuristiikat  eivät  rajoitu  rakenteellisiin  ominaisuuksiin,  joten  niiden  käyttö 
edellyttää yksityiskohtaisempaa käyttöliittymäsuunnitelmaa (vähintään ns. mock-up-ta
soa). Kognitiiviset ulottuvuudet siis soveltuvat käytettäväksi vielä heuristista arviointia 
aikaisemmassa vaiheessa sovelluskehitystä.

Toinen ero tulee esiin tavoitteissa. Heuristisen arvioinnin tekemisen tavoitteena on 
löytää järjestelmästä ongelmia (Nielsen, 1994a, s. 155). Arvioijat voivat tosin kokoontua 
keskustelemaan  mahdollisista  ratkaisuista  ja  järjestelmän  hyvistä  puolista  arvioinnin 
tekemisen jälkeen (Nielsen, 1994b, s. 32). Ratkaisu on myös usein helppo keksiä ongel
man rikkoman heuristiikan pohjalta (Nielsen, 1994b, s. 31). Kognitiivisilla ulottuvuuk
silla tehtävän tarkastelun tavoitteena on kuvata järjestelmän sijoittumista suunnitteluava
ruuteen sekä hyvässä että pahassa (Green & Blackwell, 1998, s. 10). Kognitiivisten ulot
tuvuuksien kehykseen itsessään kuuluu välineitä  ratkaisujen kehittämistä  varten (toi
menpiteet) sekä niiden laadun arvioimista varten (kompromissit). Konkreettisen ratkai



36

sun kehittäminen jää kuitenkin suunnittelijan harkinnan varaan myös kognitiivisia ulot
tuvuuksia käytettäessä.

Koska sekä käytettävyysheuristiikkoja että kognitiivisia ulottuvuuksia on mahdollista 
hyödyntää  eri  tavoin,  on  menetelmien  suhteellista  raskautta  vaikea  arvioida.  Kuten 
kuvaan kohdassa 6.2, itse pidin kognitiivisia ulottuvuuksia työläämpinä oppia ja soveltaa 
kuin heuristista arviointia.

3.4.2. Kognitiivinen läpikäynti

Olennaisin ero kognitiivisen läpikäynnin ja kognitiivisten ulottuvuuksien välillä on se, 
että kognitiivisessa läpikäynnissä tarkastelun keskipisteessä on käyttäjän omaama tietä
mys (Wharton et al., 1994, s. 107), kun taas kognitiivisissa ulottuvuuksissa se on jätetty 
tarkastelun ulkopuolelle (Green et al., 2006, s. 333–334).

Kognitiivinen läpikäynti poikkeaa sekä käytettävyysheuristiikoista että kognitiivisista 
ulottuvuuksista siinä, että jo kuvaus läpikäynnistä menetelmänä sisältää yksityiskohtai
sen ohjeen siitä, miten arvioijien tulee edetä järjestelmää arvioidessaan. Läpikäynti muis
tuttaa käytettävyysheuristiikkoja ja eroaa kognitiivisista ulottuvuuksista siinä, että myös 
läpikäynnin tekeminen edellyttää, että olemassa on suhteellisen yksityiskohtainen käyt
töliittymäsuunnitelma arvioitavaksi.

Kognitiivisessa läpikäynnissä arvioijat tarkastelevat tiettyjä tehtäviä, koska kyseiset 
tehtävät ovat merkityksellisiä käyttäjälle ja niiden suorittaminen on sinällään käyttäjän 
tavoite. Tehtävistä tarkastellaan vain optimaalista reittiä niiden suorittamiseksi. Wharton 
ja muut (1994) käyttävätkin kognitiivisella läpikäynnillä tehtävästä tarkastelusta metafo
raa “kapeasta polusta”. Tämän seurauksena kognitiivisella läpikäynnillä löydetyt ongel
mat painottuvat tiettyjä käyttöliittymän osia koskeviin spesifsiin ongelmiin eivätkä käyt
töliittymää kokonaisuutena koskeviin yleisiin heikkouksiin (Jefries et al., 1991; Wharton 
et al., 1994, s. 134).

Kognitiivisilla ulottuvuuksilla tehtävässä analyysissa tehtävät toimivat käytännössä 
vain  lähtökohtana  järjestelmään  tutustumiselle.  Arvioinnin  tarkoituksena  on  yleensä 
kertoa  järjestelmän  käytettävyydestä  tilanteissa,  joissa  käyttäjä  ei  järjestelmän  ääreen 
istuessaan tiedä täsmälleen millaiseen lopputulokseen hän on pyrkimässä. Kognitiivisilla 
ulottuvuuksilla  tehtyjen havaintojen voisi  tällä  perusteella  olettaa olevan luonteeltaan 
yleisiä, koko järjestelmää koskevia.

Sekä kognitiivinen läpikäynti että kognitiiviset ulottuvuudet tarkastelevat käyttäjän 
tutkivaa (exploratory) toimintaa, mutta kognitiivisessa läpikäynnissä tämä on  tutkivaa 
oppimista (learning by exploration) tietyn tehtävän suorittamiseksi. Kun käyttäjä tekee 
saman tehtävän useita kertoja, muuttuu suoritus lopulta rutiininomaiseksi. Kognitiivisia 
ulottuvuuksia käytettäessä puolestaan ollaan usein kiinnostuneita tilanteista, joissa itse 
järjestelmän käytön (ei ainoastaan oppimisen) ajatellaan olevan tutkivaa. Käyttäjän tuo
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tokselle  asettamat  vaatimukset  muuttuvat  käyttökerrasta  toiseen,  joten  tehtävä  säilyy 
aina luonteeltaan älyllisesti haastavana, käyttäjän kokemuksesta riippumatta.

3.5. Katsaus kehityskohteisiin

Luvun lopuksi esittelen tärkeimpiä pyrkimyksiä kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen 
kehittämiseksi edelleen.

3.5.1. Täsmällisyys ja objektiivisuus

Kognitiivisten ulottuvuuksien määritelmiä on kritisoitu epätäsmällisiksi. Sekä Greenin 
(1989) alkuperäinen artikkeli että myöhemmät Greenin ja Blackwellin esitykset määrit
televät  ulottuvuudet  pitkälti  esimerkkien  kautta.  Käytännönläheiset  määritelmät  ovat 
ehkä helppoja omaksua, mutta ne johtavat helposti vääriin tulkintoihin ja mielipide-eroi
hin arvioijien välillä (Roast & Khazaei, 2007; Green et al., 2006, s. 330–331).

Ensimmäiset yritykset määritellä kognitiiviset ulottuvuudet täsmällisesti perustuivat 
ER-mallinnukseen.  Pisimmilleen  vietynä  tämä  lähestymistapa  näkyy  Greenin  ja 
Benyonin (1996)  ehdottamassa  ERMIA-menetelmässä  (Entity-Relationship  Modelling 
for Information Artefacts). Tavoitteena oli, että järjestelmässä käytettävien tiedon esitys
tapojen rakenne voitaisiin kuvata ER-kaavioista laajennettua merkintätapaa käyttäen ja 
että  kognitiiviset  ulottuvuudet  voitaisiin  määritellä  siten,  että  ne  on  suoraviivaista 
arvioida näistä kaavioista. ERMIA-kaaviot kuitenkin osoittautuivat odotettua vaikeam
miksi tuottaa ja tulkita (Green et al., 2006, s. 330).

Yang, Burnett, DeKoven ja Zloof (1997) ovat kehittäneet kognitiivisten ulottuvuuk
sien pohjalta joukon konkreettisia mittareita (ns. Representation Design Benchmarks) 
visuaalisten ohjelmointikielten suunnittelun apuvälineeksi. Heidän tarkastelunsa keskit
tyy kielten staattisiin esityksiin (ne näkymät kehitteillä olevaan ohjelmaan, jotka ohjel
moija  pystyy avaamaan ruudulleen yhtäaikaisesti  ja  pysyvästi)  ja  navigointivälineisiin 
(ohjelmointiympäristön toiminnot, joita käyttäen ohjelmoija pystyy avaamaan ja ohjaa
maan em. näkymiä). Mittarit kuvaavat staattisia esityksiä ja navigointivälineitä käyttäen 
saatavissa olevan tiedon saavutettavuutta ja hyödyllisyyttä. Jokaiseen 20 mittarista liittyy 
täsmällinen määritelmä sekä kaava tunnusluvun laskemiseksi. RDB:t ovat edelleen käy
tössä (Burnett, Dagit, Lawrance, Beckwith, & Kissinger, 2008).

Blackwell ja Green (1999) ovat pohtineet tarkkaavaisuutta kognitiivisten ulottuvuuk
sien  perustana  olevana  tekijänä.  Monia  kognitiivisia  ulottuvuuksia  voidaan  heidän 
mukaansa luonnehtia sen perusteella, miten ne häiritsevät tai auttavat käyttäjää keskitty
mään  työn  kannalta  olennaisiin  asioihin.  Esimerkiksi  liiallinen  viskositeetti  pakottaa 
käyttäjän työn kannalta merkityksettömille sivupoluille ja siten häiritsee keskittymistä 
työhön. Jos käyttäjä päättää laatia uuden abstraktion viskositeettia vähentääkseen, hän 
hyväksyy  häiriön  etukäteen  siinä  toivoissa,  että  se  vähentää  häiriöitä  myöhemmin. 
Blackwellin ja Greenin työ ei kuitenkaan tuottanut niin täsmällistä mallia kuin toivottua 
(Green et al., 2006, s. 330).
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Roast, Khazaei ja Siddiqi (2000) ovat tarkastelleet temporaalilogiikkaa kognitiivisten 
ulottuvuuksien määrittelyn välineenä. Roastin ja Khazaein (2007) kehittämä CiDa-työ
kalu on testipenkki, jossa ehdotettuja formaaleja määritelmiä kognitiivisille ulottuvuuk
sille voidaan testata objektiivisesti määritelmien käyttökelpoisuuden arvioimiseksi. Käy
tännössä  CiDa:lle  kuvataan  jokin  esimerkkinä  toimiva  järjestelmä  tilakoneena  sekä 
ehdotetut määritelmät kognitiivisille ulottuvuuksille. Näiden tietojen pohjalta CiDa tuot
taa listan kaikista tavoista, joilla ehdotettujen määritelmien mukaiset kognitiiviset ulot
tuvuudet ilmenevät järjestelmässä. Tuloksia vertailemalla voidaan arvioida määritelmien 
toimivuutta.

Green ja muut (2006) ovat ehdottaneet kehyksen kehittämistä muokatuiksi kognitii
visiksi ulottuvuuksiksi (refactored cognitive dimensions), joissa jokaisesta ulottuvuudesta 
on tunnistettu rakenteellinen ja kognitiivinen osuus. Rakenteelliset ominaisuudet ovat 
havaittavissa myös silloin, kun järjestelmää tarkastellaan abstraktina tietorakenteena ja 
tämän tietorakenteen muokkaamisen mahdollistavina operaatioina ja vaikka muokkaa
minen tapahtuisi ohjelmallisesti. Kognitiiviset ominaisuudet puolestaan edellyttävät jär
jestelmän tarkastelua ihmisen näkökulmasta. Green ja muut esittävät, että rakenteellisten 
ja kognitiivisten ominaisuuksien tarkastelu erikseen voi helpottaa formaalien määritel
mien kehittämistä ja tehdä kehyksestä helpommin opittavan.

3.5.2. Laajennokset ja uudelleenmuotoilut

Kognitiiviset  ulottuvuudet  eivät  ole  syntyneet  systemaattisen  prosessin  kautta,  vaan 
kehyksen kehittelyyn osallistuneiden tutkijoiden intuition ja kehyksen asteittaisen laa
jentamisen tuloksena (Green et al., 2006, s. 329). Tutkijat ovat esittäneet sekä laajennok
sia kehykseen että yrittäneet muotoilla kehyksen uudelleen systemaattisemmin.

Kehykseen on esitetty lisättäväksi esimerkiksi sellaisia ulottuvuuksia kuin luova epä
määräisyys, spesifsyys, yksityiskohdat asiayhteydessä ja indeksointi. Blackwell ja muut 
(2001, s. 335–336) antavat kattavimman listan lyhyillä kuvauksilla ja perusteluilla varus
tettuna. He myös käsittelevät kriteereitä uuden ulottuvuuden ottamiseksi yleiseen käyt
töön. Green ja muut (2006, s. 336–338) korostavat kahta näistä kriteereistä. Ensinnäkin, 
ulottuvuudella tulee olla merkittävä vaikutus käytettävyyteen suuressa määrässä tapauk
sia.  Jos  kehykseen  yritettäisiin  lisätä  kaikki  käytettävyyden  kannalta  merkitykselliset 
ominaisuudet, tulisi siitä kömpelö käyttää. Toisekseen, tietyt järjestelmän ominaisuudet 
on tarkoituksella jätetty kehyksen ulkopuolelle (ks. kohta 3.3) ja on tarpeen harkita tark
kaan, tulisiko kehystä laajentaa ulottuvuuksilla, jotka kuvaavat näitä ominaisuuksia.

Hundhausen ja Douglas (2001) ovat ehdottaneet kognitiivisten ulottuvuuksien laa
jentamista viestinnällisillä ulottuvuuksilla (communicative dimensions). Heidän ehdotta
mansa  kuusi  ulottuvuutta  kuvaavat  järjestelmän  kykyä  kannustaa  ja  tukea  ihmisten 
välistä viestintää.
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Petre (2006) on ehdottanut, että ulottuvuuksien lisäämisen sijasta kehystä laajennet
taisiin tarkastelemalla nykyisin käytössä olevia ulottuvuuksia vuorotellen neljästä näkö
kulmasta (facet). Kognitiivisilla ulottuvuuksilla tehtävä analyysi siis tuottaisi neljä arviota 
jokaista ulottuvuutta kohden. Petren ehdottamat näkökulmat ovat (i) merkintätapa itses
sään, (ii) merkintätapa siihen liittyvän työvälineen (ympäristön) sisällä, (iii) merkintä
tapa käyttäjän omaaman tietämyksen näkökulmasta ja (iv) merkintätapa osana prosessia,  
jossa sitä käytetään. Hänen mukaansa näkökulmat voivat auttaa laajentamaan tarkastelua 
useampiin käytettävyyden kannalta merkityksellisiin piirteisiin ilman että koko tarkaste
lusta tulee riippuvainen uutena mukaan otetuista piirteistä.

3.5.3. Merkintätapojen fysiikka

Voimakkaimmin  kognitiivisia  ulottuvuuksia  on  kritisoinut  Moody  (2009a,  2009b). 
Hänen kritiikkinsä kohdistuu erityisesti  kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen heik
koon selitysvoimaan. Kehyksen pohjalta ei pysty laatimaan testattavia ennusteita, joten 
se ei ole falsifoitavissa. Popperin falsifkaatioperiaatteen mukaan falsifoitavuus on tie
teellisen teorian olennaisin ominaisuus.  Koska  kognitiivisten ulottuvuuksien kehys  ei 
täytä  tätä  vaatimusta,  on  kehys  Moodyn  mukaan  vasta  esitieteellinen  teoria.  Moody 
myös pitää kognitiivisten ulottuvuuksien yleispätevyyttä rajoituksena visuaalisten kiel
ten9 tutkimuksen näkökulmasta. Hänen mukaansa olisi toivottavaa, että tutkijoilla olisi 
käytössään visuaalisiin kieliin erikoistunut teoria.

Moody  (2009a)  esittää  kehittämäänsä  merkintätapojen  fysiikan (Physics  of  Nota
tions) teoriaa vaihtoehdoksi kognitiivisille ulottuvuuksille. Moodyn tavoitteena on tar
jota tutkijoille tieteellinen (ts. falsifoitavissa oleva) teoria, joka sopii deskriptiiviseksi ja 
preskriptiiviseksi apuvälineeksi visuaalisten kielten suunnitteluun. Olen koonnut tauluk
koon 5 kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen ja merkintätapojen fysiikan teorian eroja.

Merkintätapojen fysiikan teoriaa on käytetty visuaalisten kielten arviointiin ja jatko
kehittämiseen Moodyn (Moody, Heymans, & Matulevicius, 2009; Moody & van Hille
gersberg, 2009) ja muiden (Genon, Heymans, & Amyot, 2010; Figl, Derntl, Rodriguez, & 
Botturi, 2010) toimesta. Teoriaa tai sen perusteella tehtyjä suosituksia ei kuitenkaan ole 
vielä  yritetty  vahvistaa  kokeellisesti,  joten  väitteet  kognitiivisia  ulottuvuuksia  parem
masta selitysvoimasta ovat vasta olettamuksia.

Merkintätapojen  fysiikan  teoria  on  huomattavasti  kognitiivisten  ulottuvuuksien 
kehyksen teoriaa erikoistuneempi: tarkastelun kohteena on ainoastaan merkintätapa ja 
pääasiassa  sen  staattiset  esitykset.  Erikoistuneisuus  toisaalta  mahdollistaa  tarkastelun 
kohteeksi valittujen piirteiden tarkemman ja syvällisemmän käsittelyn, mutta toisaalta 
saattaa tehdä mallista liian suppean ja siten rajoittaa sen käytännön hyödynnettävyyttä.

9 Moody tarkoittaa visuaalisilla kielillä kaikkia ohjelmistotuotannossa käytettäviä visuaalisia merkintäta
poja, ei ainoastaan visuaalisia ohjelmointikieliä.
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3.5.4. Pimeät nurkat

Green (2005) sekä Green ja muut (2006, s. 359–362) listaavat joukon “pimeitä nurkkia” 
eli alueita, jotka ovat heidän mukaansa jääneet toistaiseksi liian vähälle huomiolle kogni
tiivisten ulottuvuuksien kehyksessä. Yksi näistä ovat tasot, joista olen kertonut tarkem
min  kohdassa  3.1.  Toinen  on  kysymys  siitä,  pitäisikö  kognitiivisten  ulottuvuuksien 
kehystä yrittää selkeyttää jakamalla ulottuvuudet osiin. Tämä johti muokattuihin kogni
tiivisiin ulottuvuuksiin, joista mainitsin alakohdassa 3.5.1. Loput kolme tutkijoiden mai
nitsemaa aluetta ovat ilmaisuvälineiden erojen tarkempi tarkastelu, ajallisten (vuorovai
kutuksen etenemisjärjestykseen liittyvien) järjestelmän ominaisuuksien tarkastelu sekä 
toistensa tukena käytettävien merkintätapojen tarkastelu.

Kognitiiviset ulottuvuudet Merkintätapojen fysiikka

Teoriapohja Kognitiivinen psykologia Havaintopsykologia

Tarkastelun kohde Järjestelmä (joka kattaa 
merkintätavan ja ympäristön)

Visuaalinen merkintätapa

Tarkasteltava piirre Rakenteelliset ominaisuudet Hahmotettavuuteen liittyvät 
(perceptual) ominaisuudet

Tarkastelun väline 14 ulottuvuutta 9 periaatetta

Keskeisin kysymys Tukeeko järjestelmä käyttäjän 
haluamia aktiviteetteja

Merkintätavan kognitiivinen 
tehokkuus (a

Vuorovaikutuksen 
tarkastelu

Keskeisessä osassa Sivuosassa

a) “nopeus, vaivattomuus ja täsmällisyys, jolla esityksestä on mahdollista omaksua tietoa”

Taulukko  5. Kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen ja merkintätapojen fysiikan teorian  
vertailua.
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4. Arviointi

Tässä luvussa kerron käsitykseni App Inventorin ominaisuuksista kognitiivisten ulottu
vuuksien kehyksen näkökulmasta. Kohdassa 4.1 selitän, miten keräsin havainnot, ja koh
dissa  4.2–4.15 raportoin  tärkeimmät  havaintoni  ulottuvuuksien  mukaan  jaoteltuna. 
Lopuksi kohdassa  4.16 esitän johtopäätökseni siitä, miten App Inventor tukee tutkivaa 
suunnittelua.

4.1. Arvioinnin suorittaminen

Ensimmäinen vaihe alakohdan 3.2.1 mukaisessa kognitiivisilla ulottuvuuksilla tehtävässä 
arvioinnissa on opetella tuntemaan järjestelmä. Tutkielman tekoa aloittaessani minulla ei 
ollut käytössäni tunnuksia App Inventoriin, joten aloitin tutustumisen lukemalla ohjeita 
(Google, 2010a; Wolber, 2010a) ja katsomalla opetusvideoita (Google, 2010b; Spertus, 
2010; Wolber, 2010b), joita Google ja varhaiset beetakäyttäjät olivat tuottaneet.

Järjestelmään tutustuminen tuntui sopivalta hetkeltä pyrkiä tunnistamaan järjestel
män osat (merkintätapa, ympäristö, ilmaisuväline ja alilaitteet), vähintään jotta olisi sel
vää, missä tarkastelun kohteen rajat sijaitsevat. Vaikeuksia aiheutti kysymys mobiilisovel
luksen käyttöliittymän ja palikkaohjelman suhteesta. Joissain tapauksissa kuulostaisi loo
giselta luokitella palikkaeditori ja sillä muokattava palikkaohjelma alilaitteeksi. Kompo
nenttien sisäänrakennettu toiminnallisuus voi riittää pitkälle ja palikkaohjelman tehtä
väksi voi jäädä toimia pelkkänä “liimana” komponenttien välillä. Sovellus ei myöskään 
voi olla minkäänlaisessa vuorovaikutuksessa käyttäjän tai ulkoisten järjestelmien kanssa 
ilman komponentteja.

Luokittelen tässä tutkielmassa kuitenkin käyttöliittymän ja palikkaohjelman rinnak
kaisiksi  merkintätavoiksi,  mikä  on  sallittua  kognitiivisten  ulottuvuuksien  kehyksessä. 
Sovelluksen toteuttaminen voi vaatia monimutkaisen palikkaohjelman laatimista, jolloin 
käyttöliittymän tehtäväksi  jää  toimia  julkisivuna palikkaohjelman toiminnallisuuteen. 
Näissä  tilanteissa  kuulostaisi  omituiselta  sanoa  palikkaohjelman olevan millään  lailla 
alisteinen käyttöliittymälle.

Taulukko 6 sisältää yhteenvedon App Inventorin osien sijoittumisesta kognitiivisten 
ulottuvuuksien kehyksessä.

Toinen vaihe arvioinnissa on päättää, mitä käyttäjät tulevat tekemään järjestelmällä. 
Tutkivan suunnittelun piirteitä ovat, että lopputuloksesta ei ole olemassa tarkkaa käsi
tystä  työn  alkaessa  ja  että  käyttäjät  jatkuvasti  sekä  hiovat  yksityiskohtia  että  tekevät 
perusteellisia muutoksia (Blackwell & Green, 2003, s. 113, s. 118). Uskon tutkivan suun
nittelun olevan sopiva valinta ensisijaisesti tarkasteltavaksi aktiviteetiksi App Inventorin 
arviointia varten. Perustelen tätä ensinnäkin luvussa 1 mainitsemillani Grayn ja Ander
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sonin  (1987)  ja  Penningtonin  ja  Grabowskin  (1990)  havainnoilla.  Toisekseen,  App 
Inventorilla  tehtävä  ohjelmointi  tulee  uskoakseni  olemaan  paljolti  ajanvietteellistä  ja 
muiden  kuin  ammattimaisten  ohjelmoijien  tekemää,  joten  käyttäjät  eivät  luultavasti 
halua eivätkä osaa suunnitella työtään tarkkaan etukäteen.

Kolmas vaihe arvioinnissa on valita muutamia edustavia tehtäviä. Käytin tehtävinä 
seuraavia Googlen (Google, 2010c, 2010d; Wolber, 2010c) julkaisemia tutoriaaleja:

- Hello Purr (ohjelma, joka toistaa äänileikkeen, kun käyttäjä koskettaa näytöllä olevaa 
kuvaa tai ravistaa mobiililaitetta)

- PaintPot osat 1 ja 2 (ohjelma, jolla käyttäjä pystyy piirtämään ruudulle pisteitä ja vii
voja)

- MoleMash (peli, jossa käyttäjä yrittää ehtiä koskettamaan sormellaan ruudulle satun
naiseen paikkaan ilmestyvää myyrän kuvaa)

- Quiz Me (peli, joka kysyy käyttäjältä kysymyksiä ja kertoo, onko vastaus oikea vai 
väärä)

- No Text While Driving osat 1 ja 2 (ohjelma, joka lähettää automaattisesti vastauksen 
mobiililaitteeseen saapuvaan tekstiviestiin ja liittää vastaukseen paikkatiedon)

Liite 2 sisältää otteen Quiz Me -tutoriaalista esimerkkinä siitä, millaisia nämä mate
riaalit ovat käytännössä.

Neljäs vaihe arvioinnissa on käydä tehtävät läpi ja miettiä järjestelmää kognitiivisten 
ulottuvuuksien kannalta. Käytin tässä apuna Blackwellin ja Greenin (2000) kyselyloma
ketta. Etenin aluksi hitaasti ja järjestelmällisesti toteuttamalla yhden askeleen tutoriaa
lista, käymällä lomakkeen läpi alusta loppuun ja kirjaamalla mahdolliset uudet havain
not kuhunkin kohtaan. Kun havaintojen määrä alkoi vähentyä, aloin toteuttaa useampia 
tutoriaalin askeleita kerralla. Kun tutoriaalit eivät enää tuottaneet lisää havaintoja, laadin 
lopuksi  yksinkertaisen  sanakorttisovelluksen  (flash  card  application)  itsekseni  ilman 
tutoriaalia.

Järjestelmä App Inventor for Android

Merkintätapa Käyttöliittymäasettelu Palikkaohjelma

Ympäristö Designer Palikkaeditori

Ilmaisuväline Näyttöruutu (ts. pysyvä ilmaisuväline)

Alilaitteet - Emulaattori (apulaite)
- Mobiililaite (apulaite)
- Komponenttipuu (apulaite)
- My Blocks (apulaite)

Aktiviteetit Erityisesti tutkiva suunnittelu

Taulukko 6. App Inventor kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksessä.
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Olen koonnut havainnot kohtiin 4.2–4.15. Raportoinnissa seuraan Greenin ja Petren 
(1996)  esimerkkiä,  eli  esittelen  arvioni  ja  perusteluni  esseemuodossa  ulottuvuuksien 
mukaan ryhmiteltynä. Ulottuvuudet eivät ole missään erityisessä järjestyksessä (Green ja 
Petre toimivat samoin).

Viimeinen eli  viides  vaihe  arvioinnissa  on verrata  järjestelmän havaittua profilia 
ideaaliin profiliin, eli profiliin, joka tukee käyttäjän järjestelmällä suorittamia tehtäviä 
mahdollisimman hyvin. Esitän kohdassa 4.16 yhteenvedon muodostamastani havaitusta 
profilista, ideaalista profilista sekä profilien erojen perusteella tekemäni johtopäätökset 
siitä, miten App Inventor tukee tutkivaa suunnittelua.

4.2. Abstraktiot

Abstraktiot määrittelevät merkintätavan osia uudelleen. Lähes aina tämä uudelleenmää
rittely tarkoittaa uusien käsitteiden lisäämistä merkintätapaan. Abstraktion kautta käyt
täjä pystyy käsittelemään kohteiden joukkoa yhtenä kohteena, mikä saattaa laskea järjes
telmän viskositeettia tai tehdä merkintätavasta paremmin käyttäjän käsitemallia vastaa
van. (Green & Blackwell, 1998, s. 24)

Green ja Blackwell (1998, s. 24) kuvaavat järjestelmän suhdetta abstraktioihin seu
raavilla käsitteillä:

- Abstraktiomuuri (abstraction barrier), pienin määrä abstraktioita, jotka käyttäjän on 
opeteltava ymmärtämään voidakseen käyttää järjestelmää.

- Abstraktionnälkäiset (abstraction-hungry) järjestelmät edellyttävät käyttäjän määrit
televän  uusia  abstraktioita.  Abstraktionsietoiset (abstraction-tolerant)  järjestelmät 
sallivat käyttäjän määrittelevän uusia abstraktioita, mutta eivät edellytä sitä. Abstrak

tionvastaiset (abstraction-hating) järjestelmät eivät anna käyttäjän määrittää uusia 
abstraktioita ja ne yleensä sisältävät harvoja sisäänrakennettuja abstraktioita.

App Inventorissa on mahdollista  koota palikoista  aliohjelmia (procedure),  joiden 
sisältämää toiminnallisuutta  on tämän jälkeen mahdollista  hyödyntää  useissa  kohdin 
palikkaohjelmaa  ilman  että  aliohjelman  sisältöä  tarvitsee  monistaa.  Kuten  tavallista 
rakenteisessa  ohjelmoinnissa,  aliohjelmalle  voi  välittää  parametreja,  aliohjelma  voi 
palauttaa paluuarvon ja aliohjelma voi kutsua itseään rekursiivisesti. Abstraktion voimaa 
heikentää se, ettei käyttäjän ole mahdollista määrittää paikallisia muuttujia, mikä vai
keuttaa erityisesti rekursiivisten aliohjelmien rakentamista.

Muita App Inventorin tukemia korkean tason ohjelmointikielten perusabstraktioita 
ovat abstraktit tietotyypit (käyttäjä käsittelee muistipaikkojen sijasta esimerkiksi lukuja ja 
merkkijonoja)  ja  rakenteinen  ohjelmointi  (käyttäjä  käyttää  ehto-  ja  toistorakenteita 
ehdollisten hyppyjen sijaan). On tosin tulkintakysymys, onko näissä kahdessa tapauk
sessa lainkaan kyse abstraktioista kognitiivisten ulottuvuuksien näkökulmasta, sillä App 
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Inventorin merkintätapa ei sisällä lainkaan muistipaikan, ehdollisen hypyn ja ohjelma
laskurin kaltaisia matalan tason käsitteitä.

Abstraktiomahdollisuudet ovat silti varsin vähäisiä App Inventorissa. Ensimmäinen 
tärkeä rajoitus on, että komponentin ominaisuuksien arvojen lukeminen ja muuttami
nen sekä komponentin metodien kutsuminen tehdään aina viittaamalla tiettyyn yksilöi
tyyn komponenttiin. Vaikka App Inventorissa onkin periaatteessa mahdollista tallentaa 
muuttujaan viittaus komponenttiin, viitattua komponenttia ei voi  käsitellä viittauksen 
kautta. Tämä myös laskee yhtenäisyyttä (kohta 4.15).

Toinen merkittävä rajoitus on, ettei käyttäjän ole mahdollistaa määritellä omia luok
katyyppejä (tai yleensäkään mitään tietueita, jotka säilyttävät useita nimettyjä arvoja). 
Käyttäjä ei siis voi esimerkiksi määritellä luokkaa henkilö, jonka jokaisella ilmentymällä 
on ominaisuudet  nimi,  ikä ja  lempiväri. Abstraktion puuttumisen takia käyttäjä joutuu 
esittämään tiedot rinnakkaisina tai sisäkkäisinä listoina tai tallentamaan tiedot TinyDB-
komponenttiin rakenteisia avaimia käyttäen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että App Inventorin abstraktiomuuri on matala eikä 
App Inventor ole abstraktionnälkäinen, sillä käyttäjä voi rakentaa yksinkertaisia sovel
luksia käyttäen pelkästään viittauksia yksilöityihin komponentteihin ja muuttujiin. Tul
kinnasta riippuen App Inventor on joko abstraktionsietoinen, sillä käyttäjän on mahdol
lista määritellä omia aliohjelmiaan, tai abstraktionvastainen, sillä kokonaisuutena tarkas
tellen abstraktiomahdollisuudet ovat vähäisiä ohjelmointikieleksi.

4.3. Asteittainen arviointi

Järjestelmä  tukee  asteittaista  arviointia,  jos  käyttäjän  on  koska  tahansa  mahdollista 
pysähtyä ja tarkistaa tähän asti tekemänsä työ, nähdä kuinka kaukana hän on tavoittees
taan ja nähdä mitä hän on juuri nyt tekemässä (Blackwell & Green, 2003, s. 118). Käyttä
jän pitäisi halutessaan voida testata rakenteilla olevaa ohjelmaa, vaikka ohjelmasta puut
tuisikin aliohjelmia tai se olisi muulla tavoin selkeästi keskeneräinen (Green & Petre, 
1996, s. 157; Blackwell & Green, 2003, s. 118).

Asteittainen  arviointi  on  helppoa  App  Inventorissa.  Käyttäjä  voi  koska  tahansa 
kokeilla  ajaa  rakenteilla  olevan  sovelluksen  mobiililaitteessa  tai  emulaattorissa.  App 
Inventor päivittää mobiililaitteessa tai emulaattorissa käynnissä olevaa sovellusta auto
maattisesti aina kun käyttäjä tekee muutoksia sovelluksen käyttöliittymään tai palikka
ohjelmaan. Nämä päivitykset vaikuttavat vain muuttuneeseen sovelluksen osaan ja astu
vat voimaan ilman sovelluksen käynnistämistä uudelleen. Kun mobiilisovellus on käyn
nissä, voi käyttäjä myös suorittaa palikkaohjelman lauseen mobiililaitteessa tai emulaat
torissa kyseistä palikkaa kaksoisnapauttamalla.

Palikkaohjelma  joutuu  syntaktisesti  virheelliseen  tilaan,  jos  parametreja  vaativan 
palikan kaikkia parametreja ei ole täytetty. Tällöin App Inventor korostaa kyseisen pali
kan sisältävän rykelmän eikä lähetä rykelmään tehtyjä muutoksia mobiililaitteeseen tai 
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emulaattoriin ennen kuin virhe on korjattu. Virhe ei kuitenkaan estä muihin rykelmiin 
tehtyjen muutosten lähettämistä.

App Inventorin palikkaohjelmat ovat dynaamisesti tyypitettyjä, joten tyyppivirhei
den mahdollisuus ei estä ohjelman testaamista. Palikkaeditori tosin tekee joitakin staatti
sia tarkistuksia palikoita yhdistettäessä. Numeron parametrikseen vaativan sisäänraken
netun aliohjelman (esimerkiksi neliöjuuri) parametriksi ei voi ohjelmaa rakennettaessa 
asettaa muuta  vakiota kuin numerovakion.  Parametriksi  käy kuitenkin mikä tahansa 
muuttuja ja jos muuttuja ohjelman suoritushetkellä sisältää jotain muuta kuin numeron, 
yrittää sovellus muuntaa muuttujan sisällön numeroksi automaattisesti. Jos muuttujan 
sisällön muuntaminen numeroksi ei onnistu, antaa sovellus virheilmoituksen ja sammut
taa itsensä.

Ongelmia  asteittaisessa  arvioinnissa  aiheuttaa  palikkaohjelman  imperatiivisuus. 
Pienten muutosten vaikutusten kokeileminen voi olla vaikeaa imperatiivisessa kielessä, 
jos muutettu ohjelman osa lukee tai muuttaa ohjelman tilaa. Ennen kun ohjelman osa on 
mahdollista suorittaa, saattaa olla tarpeen saattaa ohjelman tila sopivaksi. Jos useampia 
suorituskertoja halutaan vertailla, pitää ohjelman tilan ennen suoritusta olla sama kai
killa suorituskerroilla. Funktionaalisessa kielessä funktion testaamiseen riittää, että sille 
välitetään  oikeat  parametrit,  ja  funktioon  tehtyjen  muutosten  vertailuun  riittää,  että 
funktioon välitetään kaikilla kerroilla samat parametrit.

4.4. Ennenaikainen sitouttaminen

Ennenaikainen sitouttaminen tarkoittaa,  että  järjestelmä pakottaa  käyttäjän tekemään 
päätöksiä ennen kuin päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot ovat käyttäjän saatavissa. 
Lievempi muoto ennenaikaisesta sitouttamisesta on pakotettu valmistautuminen (enfor
ced lookahead), jolloin tarvittava tieto on kyllä saatavissa, mutta sen kerääminen on kog
nitiivisesti raskasta. (Green & Blackwell, 1998, s. 21)

Työnkulut ovat App Inventorissa yleensä ottaen lyhyitä ja käyttöliittymä on enim
mäkseen  modaaliton,  joten  ennenaikainen  sitouttaminen  vuorovaikutuksen  tasolla 
pysyy vähäisenä. Mitä ohjelmointikieleen tulee, toisin kuin monissa visuaalisissa ohjel
mointikielissä, palikkaohjelmoinnissa solmuja (palikoita) ei yhdistetä nuolilla. Tämä on 
ennenaikaisen sitouttamisen kannalta  onnekasta,  koska nuolia  käyttävien visuaalisten 
ohjelmointikielten käyttäjä joutuu näkemään huomattavasti vaivaa ehkäistäkseen ennalta 
tai siivotakseen jälkikäteen risteävistä nuolista aiheutuvan visuaalisen sekasotkun (Green 
& Petre, 1996, s. 156, s. 160).

Rykelmän  kasvaessa  käyttäjä  saattaa  joutua  tekemään  rykelmälle  lisää  tilaa  sitä 
ympäröiviä rykelmiä siirtämällä, joille niillekin saattaa joutua tekemään lisää tilaa muita 
rykelmiä siirtämällä.  Tämä aiheuttaa paitsi  viskositeettia (kohta  4.14), myös ennenai
kaista  sitoutumista  rykelmien  asetteluun  kankaalle.  Ongelman  merkitystä  kuitenkin 
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vähentää se, että siirreltävä yksikkö on palikan sijasta rykelmä, rykelmiä ei ole yhdistetty 
toisiinsa nuolin eikä rykelmien sijainnilla ole semanttista merkitystä.

Tekstuaalisiin ohjelmointikieliin ja -ympäristöihin verrattuna App Inventor rajoittaa 
työskentelyjärjestystä jossain määrin. App Inventorissa käyttäjän pitää aina lisätä kom
ponentin, globaalin muuttujan, aliohjelman sekä aliohjelman parametrin esittely ohjel
maan ennen kuin hän voisi lisätä ohjelmaan viittauksen siihen. Tämä poikkeaa tekstuaa
lisista kielistä, joissa ohjelmaa kirjoittaessaan käyttäjä voi lisätä ohjelman lähdekoodiin 
viittauksen muuttajaan tms. koska tahansa ja täydentää tarvittavan esittelyn asianmukai
seen kohtaan lähdekoodia myöhemmin.

Kolmas ennenaikaista sitoutumista aiheuttava piirre on sitouttaminen käytettävään 
ohjausrakenteeseen. Tätäkin ilmiötä käsitellään tarkemmin kohdassa 4.14 sen aiheutta
man viskositeetin  takia.  Green  ja  Petre  (1996)  kritisoivat  visuaalisen  G-kielen  (Lab
VIEW) aikaisia versioita samasta ongelmasta ja mainitsevat Grayn ja Andersenin kuvan
neen vastaavaa tekstuaalisessa Lisp-ohjelmointikielessä.

4.5. Hajanaisuus

Hajanaisessa merkintätavassa on tarpeen käyttää paljon merkkejä tai tilaa ilmaisemaan 
asia, jonka voisi jotain toista merkintätapaa käyttäen ilmaista tiiviimminkin eli vähem
millä merkeillä tai pienemmässä tilassa (Green & Petre, 1996, s. 148).

App Inventorin palikat ovat verrattain suuria vastaaviin tekstuaalisten ohjelmointi
kielten syntaktisiin rakenteisiin verrattuna, joten näkyville mahtuu kerralla pienempi osa 
palikkaohjelmasta kuin tekstuaalisesta ohjelmasta. Ennen maaliskuussa 2011 julkaistua 
versiota tämä oli ongelmallista myös siksi, että teknisen rajoitteen takia kankaan koko
naiskorkeus oli kiinteästi 1600 pikseliä.

Tyypillinen palikka vie pystytilaa noin kaksi kertaa sen sisältämän tekstin rivinkor
keuden  verran.  Poikkeuksena  ovat  parametreja  vastaanottavat  palikat.  Koska  kaikki 
parametrit  luetellaan  päällekkäin,  on  tällaisen  palikan  korkeus  vähintään  noin  kaksi 
tekstiriviä jokaista parametria kohden. Korkeus voi kasvaa tästä edelleen, jos joidenkin 
parametrien arvot ovat tavallista korkeampia.

Toinen poikkeus palikoiden korkeuteen ovat ohjausrakenteet, joiden korkeus mää
räytyy silmukan, ehtolauseen haarojen tms. sisältämien lauseiden määrän ja korkeuden 
mukaan. Lisäksi haaran korkeus on aina vähintään yhden tavanomaisen palikan verran, 
vaikka haara ei sisältäisi yhtään palikkaa. Kuva 16 havainnollistaa tätä ongelmaa. Noin 
puolet aliohjelman vaatimasta pystytilasta kuluu tyhjiin haaroihin.

Kuvasta 16 nähdään myös, miten jokaiseen palikkaan liittyy palikan lajia selventävä 
teksti. Parametreja vastaanottavilla ja haaroja sisältävillä palikoilla jokainen parametri ja 
haara on myös nimetty. Tämä kasvattaa hajanaisuutta vaakasuunnassa, mutta vähentää 
virhealttiutta (kohta 4.13).
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App Inventor sisältää toimintoja hajanaisuudesta aiheutuvien ongelmien torjumisek
si.  Tapahtumankäsittelijät  ja  aliohjelmien  määrittelyt  on  mahdollista  supistaa,  jolloin 
niistä näkyy kankaalla vain nimi. Luonnollisesti tämän toiminnon runsas käyttö heiken
tää näkyvyyttä (kohta 4.7). Palikoiden kokoa on mahdollista pienentää, jolloin ruudulle 
mahtuu enemmän palikoita.  Kankaalla  liikkumista  helpottaa ruudun oikeassa yläkul
massa näkyvä pikkukuva kankaasta.

4.6. Kuvauksen vastaavuus

Kuvauksen vastaavuus tarkoittaa sitä, kuinka läheisesti merkintätapa muistuttaa kuvaa
maansa sovellusaluetta (Blackwell & Green, 2003, s. 117). Ohjelmointikieli kuvaa sovel
lusaluetta tarkkaan, kun jokainen sovellusalueen kohde ja operaatio peilautuu suoraan 
ohjelmointikielen  kohteeksi  tai  operaatioksi  eikä  käyttäjän  tarvitse  opetella  sovellus
alueeseen  kuulumattomia  käsitteitä  voidakseen  ratkaista  sovellusalueeseen  kuuluvia 
ongelmia ohjelmointikieltä käyttäen (Green & Petre, 1996, s. 146–147).

App Inventorin palikkaohjelmien ohjelmointikieli on yleiskäyttöinen ja tarkemmin 
määrittelemättömälle yleisölle suunnattu. On siis luonnollista, että siinä ei yritetä hyö
dyntää metaforia samaan tapaan kuin esimerkiksi LabVIEW:n G-kielessä, jonka käyttä
jillä oletetaan olevan elektroniikkaosaamista ja jossa ohjelmoinnista on pyritty tekemään 
heille luontevampaa elektroniikan käsitteitä lainaamalla. App Inventor tosin noudattaa 
arkielämän käytäntöjä indeksoimalla merkkijonot ja listat alkaen 1:stä, toisin kuin Java ja 
lukuisat muut ohjelmointikielet, joissa indeksit alkavat 0:sta.

Vaikka App Inventorin palikkaohjelmointi ei poikkea yleiskäyttöisistä tekstuaalisista 
ohjelmointikielistä metaforien tms. suhteen, sisältää App Inventor joukon komponent
teja, jotka tukevat mobiililaitteen toimintojen hyödyntämistä. Esimerkiksi tekstiviestejä 
on  mahdollista  lähettää  yksinkertaisesti  kertomalla  viestin  vastaanottajan  puhelinnu
mero ja viestin sisältö. Samoin mobiililaitteen nykyinen maantieteellinen sijainti koordi
naatteina ja osoitteena on mahdollista lukea yhdellä komennolla (olettaen että laitteessa 
on GPS-vastaanotin ja Internet-yhteys).

Kuva 16. Kertoman laskeva aliohjelma rekursiivisella toteutuksella.
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Sovelluksen  käyttöliittymä  rakennetaan  visuaalisesti.  Kuvauksen  vastaavuus  on 
yleensä ottaen hyvä, sillä vaikka käyttöliittymä näyttääkin hieman erilaiselta App Inven
torissa, emulaattorissa ja mobiililaitteessa, nämä erot rajoittuvat yleensä tyyliseikkoihin. 
Heikoksi alueeksi jää käyttöliittymän asettelun määrääminen. App Inventorin käyttämä 
ratkaisu,  ns.  fow  layout,  tekee  käyttöliittymästä  tehokkaasti  erilaisiin  resoluutioihin 
mukautuvan. Ratkaisun haittapuolena komponenttien kiinnittämisestä tiettyyn kohtaan 
ruutua tulee vaikeaa.

Käytännössä  ratkaisu  tarkoittaa,  että  komponenttien  asetteleminen  muuten  kuin 
allekkain yksi komponentti  rivilleen edellyttää valmiissa sovelluksessa näkymättömien 
asettelukomponenttien  käyttöä.  Esimerkiksi  asetellakseen  kaksi  komponenttia  vierek
käin näytölle  käyttäjän tulee ensin raahata näytölle  vaaka-asettelukomponentti  (Hori
zontalLayout)  ja  tämän  jälkeen  halutut  näkyvät  komponentit  asettelukomponentin 
sisään.  Komponentin  keskittäminen  tai  sijoittaminen mielivaltaiseen kohtaan näyttöä 
puolestaan vaatii vielä monimutkaisemman rakenteen.

App Inventorin nykyversiossa ei myöskään ole mahdollista laatia useita erilaisia ruu
tuja yhteen sovellukseen. Tätä on mahdollista kiertää joko tekemällä jokaisesta ruudusta 
oma sovelluksensa  ja  hyppäämällä  ohjelmallisesti  sovelluksesta  toiseen  tai  laittamalla 
jokaisen “ruudun” komponentit erillisen asettelukomponentin sisään ja laittamalla näky
viin yksi asettelukomponentti kerrallaan (Terran et al., 2010).

4.7. Näkyvyys ja vertailtavuus

Näkyvyyden ulottuvuus kuvaa, ovatko käyttäjän tarvitsemat tiedot näkyvillä tai helposti 
näkyville haettavissa. Tärkeä näkyvyyden osa-alue on vertailtavuus, mahdollisuus asettaa 
mitkä tahansa kaksi osasta vierekkäin tarkastelua varten. (Green & Petre, 1996, s. 162; 
Green & Blackwell, 1998, s. 34)

Näkyvyys
Näkyvyys voidaan jakaa paikalliseen (local visibility) ja kokonaisvaltaiseen (global visibi
lity). Green ja Petre (1996) selittävät näiden eron käyttäen esimerkkinään HyperCard-
työkalua. HyperCardissa komponentteihin liitetyt tapahtumankäsittelijät ovat erillisissä 
komponenttikohtaisissa  “tiedostoissaan”.  Paikallinen  näkyvyys  on  tällöin  hyvä,  koska 
minkä tahansa yksittäisen komponentin tapahtumankäsittelijät on helppo ottaa tarkaste
luun. Sen sijaan kokonaisvaltainen näkyvyys on huono, koska ohjelman lähdekoodi on 
hajallaan eri komponentteihin liittyvissä “tiedostoissa”, joita voi tarkastella vain yhtä ker
rallaan.

App Inventorin tilanne näkyvyyden suhteen on käänteinen HyperCardiin nähden. 
Kokonaisvaltainen näkyvyys on yleensä ottaen hyvä. Visuaalisille komponenteille, ei-vi
suaalisille komponenteille, mediatiedostoille ja palikkakoodille on kullekin varattu oma 
alueensa  App  Inventorin  käyttöliittymässä.  Kaikki  samaa  ryhmää  edustavat  kohteet 
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sijaitsevat samalla alueella ja ovat aina joko näkyvillä tai ainakin vierittämällä löydettä
vissä.

Ongelmia paikallisessa näkyvyydessä aiheuttaa mainittujen alueiden yhteistoiminta. 
Pystyäkseen tarkastelemaan tapahtumankäsittelijää, joka liittyy tiettyyn Designer-sovel
luksessa näkyvillä olevaan komponenttiin, joutuu käyttäjä itse etsimään tapahtumankä
sittelijän palikkaohjelman seasta. Tarkastellakseen palikkaohjelmassa mainitun kompo
nentin ominaisuuksia hänen pitää ensin etsiä komponentti käyttöliittymäasettelusta tai 
komponenttipuusta.  Monissa  tekstuaalisten  kielten  visuaalisissa  ohjelmointiympäris
töissä (kuten Visual Studio, Qt Creator ja Delphi) on mahdollista hypätä suoraan visuaa
lisesti  esitetystä käyttöliittymäkomponentista siihen liittyvään ohjelmakoodiin ja toisi
naan koodista visuaaliseen esitykseen.

Paikallinen näkyvyys emulaattorissa tai mobiililaitteessa käynnissä olevan ohjelman 
tilaan on hyvä. Käyttäjä voi merkitä muuttujaa tai komponentin ominaisuutta lukevan 
palikan seurattavaksi, jolloin palikan yhteyteen ilmestyy puhekupla. Jatkossa aina kun 
palikka suoritetaan, App Inventor päivittää puhekuplaan muuttujan arvon. Kokonaisval
tainen näkyvyys ohjelman tilaan jää heikommaksi. Useampia palikoita voi kyllä seurata 
kerralla, mutta käyttäjän pitää osoittaa seurattavat palikat yksitellen ja ennen niiden suo
rittamista.  Tekstuaalisten  kielten  ohjelmointiympäristöissä  on  yleensä  mahdollista 
pysäyttää ohjelman suoritus väliaikaisesti ja tarkastella yhdellä silmäyksellä suorituskon
tekstin kaikkien paikallisten muuttujien arvoja sekä niistä viitattujen olioiden kaikkia 
ominaisuuksia.

Vertailtavuus
App Inventorissa rakenteilla olevan sovelluksen käyttöliittymä (komponentit), sovellusta 
ohjaava palikkaohjelma ja  emulaattorissa käynnissä oleva sovellus  ovat  kukin omassa 
ikkunassaan, jotka on mahdollista asetella vierekkäin vertailua varten. Näytöllä voi kui
tenkin olla kerrallaan vain yksi ikkuna kutakin lajia ja tarkasteltavana voi olla vain yksi  
mobiilisovellus kerrallaan.

Käyttöliittymästä voi olla kerrallaan näkyvissä vain tyypillisen mobiililaitteen ruutua 
vastaava alue. Komponenttien ominaisuuksia voi myöskin tarkastella vain yhden kom
ponentin osalta kerrallaan.

Palikkaohjelmasta voi  olla kerralla näkyvissä vain yksi  suorakulmainen alue,  joka 
mahtuu ikkunaan. Tästä aiheutuvia ongelmia lievittää tosin se, että rykelmien keskinäi
sellä sijainnilla ei ole merkitystä sovelluksen toiminnan kannalta, joten rykelmät voi tar
vittaessa siirtää väliaikaisesti vierekkäin tarkastelua varten. Lisäksi palikoiden kokoa on 
mahdollista pienentää, jolloin ruudulle mahtuu kerralla suurempi osa ohjelmasta.

4.8. Piilevät riippuvuudet

Piilevät riippuvuudet ovat osittain näkymättömiä yhteyksiä järjestelmän osasten välillä. 
Yhteys  jää  osittain  näkymättömäksi  jos  se  on  ilmaistu  vain  yhteen  suuntaan  tai  jos 

(a) (b)
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yhteyksistä muodostuvia ketjuja  on mahdollista  tarkastella  vain yksi  askel  kerrallaan. 
(Green & Blackwell, 1998, s. 17)

App  Inventorissa  ohjelman  osien  välisten  yhteyksien  ilmaisemisessa  luotetaan 
nimiin eli symboliseen ilmaisuun, toisin kuin monissa visuaalisissa ohjelmointiympäris
töissä, joissa yhteydet on pyritty ilmaisemaan visuaalisesti. Ratkaisujen eroa on havain
nollistettu kuvassa 17, jossa esitetyt ohjelmat laskevat ensin resistanssin kahden vakioar
von perusteella ja sitten konduktanssin resistanssin perusteella.  Konduktanssi riippuu 
siis lopulta kahdesta vakioarvosta. App Inventorin palikkaohjelmassa tämän selvittämi
nen  edellyttää  käyttäjän tulkitsevan  lauseita  yksi  kerrallaan  ja  säilyttävän  muuttujien 
nimet  työmuistissaan.  Laajemmasta  ohjelmasta  voi  olla  vaikeaa  ottaa  selville  mitkä 
muuttujat  vaikuttavat  mihinkin muuttujiin.  LabVIEW:n tietovuo-ohjelmassa  konduk
tanssi on yhdistetty sen laskemiseen käytettäviin tietoihin viivoilla ja käyttäjä pystyy hah
mottamaan kohteiden väliset riippuvuudet kokonaisuutta tarkastelemalla.

Kuva 17. App Inventor osoittaa muuttujien väliset yhteydet symbolisesti (a) ja LabVIEW  
visuaalisesti (b).

App Inventorissa kaikkien komponenttien ominaisuuksia ja  kaikkia muuttujia on 
mahdollista lukea ja kirjoittaa kaikissa tapahtumankäsittelijöissä ja aliohjelmissa. Tästä 
seuraa se, että komponentin ominaisuuden tai muuttujan tietyn hetkinen arvo voi peri
aatteessa  riippua  mistä  tahansa  sovelluksen  osasta.  Käyttäjä  joutuu  tutkimaan  koko 
palikkaohjelman, jos hän haluaa tietää tyhjentävästi, missä kaikkialla tiettyyn muuttu
jaan viitataan tai mitkä kaikki muuttujat vaikuttavat välillisesti tiettyyn laskutoimituk
seen.

Komponenttien ja muuttujien lisäksi piilotettuja riippuvuuksia on olemassa aliohjel
mien ja aliohjelmakutsujen välillä. Aliohjelmakutsun kohteena olevan aliohjelman löytä
minen on vielä helppoa, vaikka yhteys on ilmaistu vain symbolisesti, koska aliohjelma
kutsu  viittaa  aina  tiettyyn  aliohjelmaan.  Käänteiset  riippuvuudet  aliohjelmasta  siihen 
viittaaviin aliohjelmakutsuihin ovat sen sijaan vaikeampia havaita, koska kutsuja voi olla 
useita. Green ja Petre (1996, s. 154) kuvasivat saman ongelman myös tekstuaalisissa kie
lissä.

(a) (b)
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4.9. Roolinilmaisevuus

Roolinilmaisevuus tarkoittaa merkityksellisten osien ja osakokonaisuuksien erottuvuutta 
ja  ymmärrettävyyttä  (Green & Blackwell,  1998,  s. 41).  Ohjelmointiympäristössä  hyvä 
roolinilmaisevuus näkyy siinä, että ohjelmaa lukeva käyttäjä pystyy helposti jäsentele
mään ohjelman mielessään siten kuin ohjelman kirjoittaja on ongelmaa ajatellut (Green, 
1989, s. 452–453).

Tapahtumankäsittelijät ja aliohjelmat jakavat palikkaohjelman selkeisiin osiin. Ne on 
myös  mahdollista  ryhmitellä  vapaasti  kankaalla  niin,  että  suuremmat  kokonaisuudet 
käyvät ilmi. Näitä kokonaisuuksia ei kuitenkaan voi nimetä. Palikkaohjelmaa ei myös
kään voi jakaa moduuleiksi, vaan kaikki palikat sijaitsevat yhdellä kankaalla.

4.10. Tilapäisyys

Tilapäisyyden ulottuvuus kuvaa järjestelmän tarjoamaa tukea tilanteissa, joissa käyttäjä 
on epävarma oikeasta tavasta edetä. Järjestelmä voi esimerkiksi mahdollistaa erilaisten 
harkittavana olevien suunnitteluratkaisujen tallentamisen, asioiden luonnostelemisen tai 
erilaisten valintojen vaikutuksien kokeilemisen (Blackwell & Green, 2003, s. 117–118).

App Inventor tallentaa kaikki muutokset palvelimelle sitä mukaa kun niitä tehdään. 
Käyttäjä  voi  kuitenkin halutessaan tallentaa  kopion sovelluksen nykyisestä  tilanteesta 
haluamallaan nimellä ja tarvittaessa palata siihen myöhemmin. Nämä kopioita nimite
tään tarkistuspisteiksi (checkpoint), mikä viittaa toimivaksi tunnetun tilanteen tallenta
miseen ennen riskialttiiden muutosten tekemistä. Palikkaeditori sisältää myös erillisen 
monitasoisen kumoa-toiminnon.

Tarkistuspisteet  ja  kumoa-toiminto  poistavat  kokeellisten  muutosten  tekemisestä 
aiheutuvan  riskin  sovelluksen  joutumisesta  epäyhtenäiseen  tilaan,  josta  palaaminen 
edellyttää työtä. Tarkistuspisteet myös sallivat useamman suunnitteluratkaisun pitämisen 
muistissa, joskaan eivät niiden vierekkäistä vertailua.

4.11. Toissijainen merkintätapa

Toissijainen  merkintätapa  tarkoittaa  järjestelmän  formaalin  merkintätavan  täydentä
mistä ei-formaaleilla merkinnöillä. Vaikka järjestelmä ei osaakaan tulkita ei-formaaleja 
merkintöjä, voivat ne välittää lisäinformaatiota käyttäjälle. Toissijainen merkintätapa voi 
olla  tuplakoodausta (redundant encoding), joka esittää muutenkin läsnä olevan tiedon 
helpommin ymmärrettävissä muodossa,  tai  pakoa formalismista (escape from forma
lism), joka sallii formaalin merkintätavan täydentämisen vapaamuotoisilla huomautuk
silla. (Green & Blackwell, 1998, s. 29)

Pakoa formalismista edustaa se, että App Inventor sallii vapaamuotoisen, tekstuaali
sen kommentin liittämisen mihin tahansa palikkaan. Kommentti näkyy palikkaan yhdis
tyvänä  puhekuplana  ja  seuraa  mukana  kun  palikkaa  siirretään.  Useamman  palikan 
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kokonaisuutta ei kuitenkaan voi kommentoida, ellei kommentoitava palikka ole ohjaus
rakenne, jolloin palikan muoto osoittaa mitkä lauseet kuuluvat sen piiriin.

Rykelmien sijainnilla kankaalla ei ole formaalia merkitystä App Inventorissa. Sijain
tia  käyttäen  voi  siis  esimerkiksi  ilmaista,  että  tietyt  rykelmät  liittyvät  jollain  tavalla 
yhteen. Tällaisia ryhmiä ei kuitenkaan voi nimetä, rajata eikä kommentoida, sillä kom
mentit liittyvät aina tiettyyn palikkaan.

App Inventorissa ei juuri esiinny tuplakoodausta. Poikkeuksena on se, että palikan 
laji (muuttuja, ohjausrakenne tms.) on ilmaistu tekstin lisäksi myös värikoodauksella. 
Tämä muistuttaa syntaksiväritystä, jota monet tekstuaalisessa ohjelmoinnissa käytettävät 
ohjelmointiympäristöt tukevat.

4.12. Vaikeat mentaalioperaatiot

Vaikeita mentaalioperaatioita esiintyy, kun järjestelmän käyttäminen asettaa ylenmääräi
siä vaatimuksia käyttäjän työmuistille tai tavoitteen saavuttaminen edellyttää alitavoittei
den suorittamista, joiden saavuttaminen puolestaan edellyttää uusien alitavoitteiden suo
rittamista ja niin edelleen (Blackwell & Green, 2003, s. 117). Tyypillistä näille tilanteille 
on, että ongelman osaset ovat yksinään helposti järkeiltävissä, mutta jo muutama näitä 
osasia yhdessä tekee kokonaisuuden suhteen järkeilemisestä vaikeaa (Green et al., 2006, 
s. 334).

Green ja Petre (1996) mainitsevat ehtolausekkeet esimerkkinä vaikeista mentaaliope
raatioista. He havainnollistavat tätä tehtävällä, jossa pyydetään vastausta siihen, mitkä 
kolmesta tuloksesta (Sleep, Drink ja Argue) ovat tosia kun molemmat syötteet (Tired ja 
Tirsty) ovat epätosia. Vastaaminen on työlästä, kun ehdot on esitetty LabVIEW:n G-
kielisenä logiikkapiirinä (kuva 18), mutta yksinkertaista kun ehdot on esitetty päätöstau
luna (taulukko 7).

Kuvassa  19 edellistä  esimerkkiä  vastaava  tilanne  on  esitetty  App  Inventorissa. 
Ohjelma koostuu kolmesta ehtolausekkeesta, joita Green ja Petre (1996) pitävät vaikei

Kuva  18.  Vaikeita  mentaalioperaatioita  LabVIEW:n G-kielessä.  (Green & Petre,  1996,  
s. 151)
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den  mentaalioperaatioiden  lähteenä.  Ehtolauseiden  esittäminen  visuaalisesti  saattaa 
tosin torjua joitain virheitä (kohta 4.13).

4.13. Virhealttius

Virhealttius tarkoittaa, että merkintätapa saa käyttäjän tekemään paljon pieniä lipsah
duksia ja erehdyksiä ja että järjestelmässä ei ole huolehdittu tarpeeksi niiden estämisestä 
(Blackwell & Green, 2003, s. 116). Tässä tarkoitetuille lipsahduksille on ominaista, että 
ne ovat epäonnistumisia jonkin toimen suorittamisessa, eivät virheitä toiminnan suun
nittelussa (Green & Petre, 1996, s. 149).

App Inventor ei juurikaan edellytä erilaisten tunnisteiden kirjoittamista, vaan kom
ponentteihin ja muuttujiin viitataan raahaamalla niitä kuvaava palikka haluttuun koh
taan  kankaalle.  Lisäksi  kaikki  muuttajat  pitää  esitellä  ennen  kuin  niihin  voi  viitata. 
JavaScriptissä, eräissä BASIC-murteissa ja muissa sellaisissa tekstuaalisissa ohjelmointi
kielissä, joissa muuttujia ei ole pakko esitellä (ainakaan kaikissa yhteyksissä), voivat pie
net kirjoitusvirheet muuttujien nimissä aiheuttaa vaikeasti löydettäviä ohjelmointivirhei
tä. App Inventorissa tällaisia virheitä voi esiintyä vain hyvin harvoissa paikoissa, kuten 
komponentin  esittämää  kuvaa  vaihdettaessa.  Käyttäjä  voi  vaihtaa  kuvan  asettamalla 
komponentin  lähde-ominaisuudeksi  kuvatiedoston  nimen  tekstinä.  Kirjoitusvirheet 

Säännöt

Syötteet Tired T T F F

Thirsty T F T F

Tulokset Sleep T T F F

Drink F F T F

Argue F F F T

Taulukko 7. Greenin ja Petren (1996) esimerkkiä vastaava päätöstaulu.

Kuva 19. Greenin ja Petren (1996) esimerkkiä vastaavat ehtolausekkeet App Inventorissa.
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eivät olisi mahdollisia, jos kuvatiedostot esimerkiksi olisivat komponentteja ja siten myös 
palikoina esitettyjä.

Tekstuaalisissa  kielissä  parametrit  lähetetään  aliohjelmalle  usein  nimeämättä  pil
kuilla eroteltuina. Parametrit tulee helposti kirjoitettua väärään järjestykseen jos ohjel
mointiympäristö ei  sisällä toimintoa,  joka näyttäisi  parametrien nimet ja  järjestyksen 
käyttäjän  kirjoittaessa  aliohjelmakutsua.  Koska  App  Inventorissa  aliohjelmakutsun 
palikka näyttää aina kaikkien parametrien nimet, ei ole vaaraa, että nimet tai niiden jär
jestyksen  unohtaisi.  Kääntöpuolena  on  luonnollisesti  useita  tekstuaalisia  kieliä  kor
keampi hajanaisuus (kohta 4.5).

Muita virheluokkia, jotka palikkaohjelmointi estää tehokkaasti, ovat virheet sulkujen 
tasapainottamisessa ja operaattoreiden prioriteetin (precedence) huomioon ottamisessa. 
Kuva  20 havainnollistaa eroa palikkaohjelman ja tekstuaalisen ohjelman välillä. Koska 
operaattoripalikka on kokonaisuus, joka rajaa sisäänsä molemmat operandit, ovat sulut 
tarpeettomia.  Operaattoripalikoiden  sisäkkäisyys  puolestaan  ilmaisee  yksiselitteisesti 
operaattorilausekkeiden suoritusjärjestyksen, joten myöskään prioriteettisääntöjä ei tar
vita. Vaikka palikkaohjelmointi onkin lähempänä tekstuaalista ohjelmointia kuin monet 
muut visuaaliset ohjelmointikielet, se siitäkin huolimatta tulee toimeen ilman sulkujen ja 
prioriteetin käsitteitä, jotka ovat olennaisia useimmissa nykyisissä tekstuaalisissa ohjel
mointikielissä.

Wang ja muut (2006) suorittivat StarLogo TNG:lle pilottitestauksen, jossa he opetti
vat yläasteen oppilaille tietojenkäsittelyopin käsitteitä peliohjelmoinnin kautta. Vertailu
pohjana he käyttivät kokemuksiaan tekstuaalista Logo-kieltä käyttäen aiemmin vetämis

Kuva 20. Vertailulausekkeita ja sisäkkäisiä Boolen operaattoreita palikkaohjelmana (a) ja  
tekstuaalisena ohjelmana (b).

(a)

(b) ((Arvo >= Alaraja && Arvo <= Ylaraja) || Arvo < 0)
&& ((Arvo2 >= Alaraja && Arvo2 <= Ylaraja) || Arvo2 < 0)
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tään  opetustilanteista.  He  havaitsivat  palikkaohjelmoinnin  estävän  syntaksivirheistä 
aiheutuvan turhautumisen ja siten pitävän yllä osallistujien mielenkiintoa ja säästävän 
aikaa loogisten virheiden selvittämiseen.

4.14. Viskositeetti

Viskositeetti kuvaa pienten muutosten tekemisen vaikeutta. Viskositeettia on kahta lajia: 
toistoviskositeetti (repetition viscosity), jossa käyttäjän mielessään yksittäisenä toimena 
ajatteleman muutoksen toteuttaminen edellyttää suurta määrää konkreettisia toimia, ja 
dominoilmiöviskositeetti (knock-on  viscosity),  jossa  yksittäisen  muutoksen  tekeminen 
edellyttää muiden muutosten tekemistä,  jotta järjestelmän sisäinen yhtenäisyys säilyy. 
(Green & Blackwell, 1998, s. 12)

App Inventorin viskositeetti on matala (muutokset ovat helppoja) komponenttien, 
muuttujien, aliohjelmien ja parametrien nimien osalta. Kun komponentin tms. nimeä 
muutetaan,  muuttaa  App  Inventor  automaattisesti  kaikkia  kyseiseen  komponenttiin 
osoittavia viittauksia. Komponentin sijaintia on helppo muuttaa Designer-sovelluksessa, 
sillä komponentti tarvitsee vain yksinkertaisesti raahata haluttuun kohtaan. Palikkaedi
torissa on puolestaan helppoa vaihtaa vakioiden arvoja ja lajeja, kuten myös operaatto
reiden tyyppiä sen jälkeen kun ne on luotu.

Kaksi  toistoviskositeettia  sisältävää tilannetta  ovat  vaikutuksiltaan  rajallisia:  niissä 
yksittäisen  muutoksen  tekemiseksi  tarpeellisten  toimien  määrä  ei  kasva  sovelluksen 
koon kasvaessa. Ensimmäinen näistä on ohjausrakenteen korvaaminen toisella ohjausra
kenteella. Esimerkiksi jos on tarpeen muuttaa yksihaarainen  if-then-lause kaksihaarai
seksi if-then-else-lauseeksi (yksi- ja kaksihaaraiset ehtolauseet ovat kumpikin oma lajinsa 
App Inventorissa), pitää käyttäjän aluksi lisätä ohjelmaan if-then-else-lause, raahata sen 
sisään vanhan if-then-lauseen sisältö ja lopuksi poistaa vanha lause. Toinen on lauseiden 
järjestyksen  vaihtaminen.  Koska  suoritusjärjestys  määrätään  kiinnittämällä  lause  sitä 
edeltävän  lauseen  alle,  lausetta  kuvaavan  palikan  raahaaminen  ottaa  mukaan  myös 
kyseistä lausetta seuraavat lauseet.  Muualla kuin ketjun viimeisenä sijaitsevan lauseen 
siirtäminen toiseen kohtaan edellyttää siis usein kolme raahausta (kuva 21).

Toistoviskositeettia, jossa muutoksen tekemiseksi tarvittavien toimien määrä kasvaa 
sovelluksen koon kasvaessa, esiintyy komponentin korvaamisessa toisella komponentil
la. Tällöin on tarpeen luoda uusi komponentti, kopioida vanhan komponentin ominai

Kuva 21. Muualla kuin ketjun viimeisenä sijaitsevan lauseen siirtäminen.
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suudet  uuteen,  vaihtaa  vanhaan  komponenttiin  viittaavat  palikat  viittaamaan  uuteen 
komponenttiin ja lopuksi poistaa vanha komponentti. Tarvetta korvata komponentti toi
sella  voi  esiintyä  esimerkiksi  kuvakomponentin  korvaamisessa  painikekomponentilla, 
sillä  myös  painikekomponentti  pystyy  näyttämään kuvan,  mutta  kuvakomponentti  ei 
pysty ottamaan vastaan painalluksia.

App  Inventor  tukee  tällä  hetkellä  useamman  palikan  yhtäaikaista  valitsemista  ja 
käsittelyä vain rajallisesti, mikä toisinaan johtaa toistoviskositeettiin. Useamman palikan 
siirtäminen on mahdollista vain siinä tilanteessa, että siirrettävän palikan alle on kiinni
tetty muita palikoita. Tällöin kaikki alemman tason palikat seuraavat mukana kun ylem
män tason palikkaa siirretään. Suurin käytännön vaikutus on, että vain yhtä rykelmää 
voi siirtää kerrallaan.

Se, että vain yhtä rykelmää on mahdollista siirtää kerrallaan, on ongelmallista erityi
sesti  aiemmin luotuja rykelmiä  laajennettaessa.  Lauseen lisääminen olemassa  olevien 
lauseiden joukkoon kyllä siirtää sitä seuraavia lauseita alaspäin, mutta vain rykelmän 
sisällä. Rykelmän kasvaessa pituutta tai leveyttä se voi mennä päällekkäin sen alla ja sen  
oikealla puolella sijaitsevien rykelmien kanssa, jolloin niitä on tarpeen siirtää, yksi ker
rallaan. Siirretyt rykelmät puolestaan voivat mennä päällekkäin toisten rykelmien kans
sa. App Inventor tarjoaa järjestelytoiminnon, mutta se ei säilytä rykelmien sijaintia vaa
kasuunnassa, vaan järjestelee rykelmät aina pystysuoraksi jonoksi. Järjestelytoimintoon 
tukeutuva käyttäjä ei siis pysty hyödyntämään vaakaulottuvuutta rykelmien järjestelyyn.

4.15. Yhtenäisyys

Yhtenäisyys kuvaa, ovatko samanlaiset semanttiset merkitykset esitetty samanlaisin syn
taktisin  muodoin  (Blackwell  &  Green,  2003,  s. 117).  Ohjelmointikieliä  arvioidessaan 
Green ja Petre (1996, s. 147) luonnehtivat hyvän yhtenäisyyden olevan “tietyn tyyppistä 
arvattavuutta”,  joka  mahdollistaa  kielen osittain  tuntevan  henkilön päättelevän miten 
loput kielestä toimii.

App Inventorissa vallitsee merkittävä epäyhtenäisyys komponenttien ja muiden tie
totyyppien  kesken.  Komponentteja  käsitellään  olio-ohjelmointityyliin  niiden  ominai
suuksien ja metodien kautta. Muita tietotyyppejä käsitellään sen sijaan proseduraaliseen 
tyyliin aliohjelmilla, jotka vastaanottavat käsiteltävän tietoalkion parametrina.

Kuvassa  22 nähdään, miten tekstikentän (komponentti) nykyinen tekstisisältö lue
taan yhtä palikkaa käyttäen, mutta listan (ei komponentti) pituus luetaan kahta palikkaa 
käyttäen. Tämä vähentää yhtenäisyyttä ja abstraktiomahdollisuuksia (kohta  4.2). Eräät 
ohjelmointikielet, kuten Ruby, eivät tee tämänkaltaista eroa olioiden ja primitiivien (ei-
olioiden) välillä,  vaan myös numeroita ja  merkkijonoja käsitellään ominaisuuksien ja 
metodien kautta.

App Inventor käyttää dynaamisia tyyppejä,  eli  mikä tahansa muuttuja voi sisältää 
minkä tahansa tyyppisen arvon. Tämä kuitenkin johtaa väärään yhtenäisyyteen, sillä lau
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seiden ja lausekkeiden istukat näyttävät samalta niiden vaatimien arvojen tyypistä riip
pumatta. Samoin lausekkeiden pistokkeet näyttävät aina samalta.

Tekstiviestien,  paikannustoimintojen,  äänipiirin ja  monien muiden mobiililaitteen 
toimintojen käyttäminen edellyttää  ei-visuaalisten  komponenttien (non-visual  compo
nent) lisäämistä mobiilisovellukseen Designer-sovelluksessa. Tämä on järkevää toteutuk
sen näkökulmasta: osa mobiililaitteen toiminnoista pitää konfguroida ennen käyttöä ja 
Designer-sovelluksen sisältämää toiminnallisuutta voi hyödyntää myös tässä tehtävässä. 
On kuitenkin eräässä mielessä epäyhtenäistä, että osa näkymättömistä sovelluksen osista 
luodaan Designer-sovelluksessa ja toiset (kuten muuttujat) palikkaeditorissa.

4.16. Johtopäätökset

Kohdissa 4.2–4.15 esittämäni havainnot muodostavat App Inventorin havaitun profilin. 
Viimeinen vaihe perinteisessä tavassa hyödyntää kognitiivisten ulottuvuuksien kehystä 
(alakohta 3.2.1) on verrata järjestelmän havaittua profilia ideaaliin profiliin, eli profiliin 
joka tukee käyttäjän järjestelmällä suorittamia tehtäviä mahdollisimman hyvin. Kuten 
kohdassa 4.1 totesin, katson App Inventorin kannalta tärkeimmäksi aktiviteetiksi tutki
van suunnittelun.

Taulukko  8 sisältää yhteenvedon ideaalista profilista tutkivaa suunnittelua varten. 
Green ja Blackwell (1998) kuvaa vain osan ulottuvuuksista yksityiskohtaisesti ja kertoo 
aktiviteettikohtaiset merkitykset vain näille ulottuvuuksille. Siksi olen joutunut päättele
mään  loppujen  ulottuvuuksien  merkitykset  Greenin  ja  Blackwellin  suppeampien 
kuvauksien pohjalta.  Olen merkinnyt ensimmäiseen sarakkeeseen sen, kumpaan ryh
mään ulottuvuus kuuluu.

Havaintojeni perusteella App Inventor tukee tutkivaa suunnittelua pääasiassa hyvin 
tai vähintään hyväksyttävästi. Nostan positiivisista havainnoista esiin erityisesti virhealt
tiuden ja asteittaisen arvioinnin. Palikkaohjelmointi estää kirjoitusvirheitä, jotka voivat 
aiheuttaa  vaikeasti  löydettäviä  ongelmia  tekstuaalisessa  ohjelmoinnissa.  App Inventor 
päivittää sovellukseen tehdyt muutokset emulaattoriin tai mobiililaitteeseen automaatti
sesti  ja  käynnistämättä  sovellusta  uudelleen,  mikä  helpottaa  muutosten  vaikutusten 
näkemistä.

Suurin epäyhtenäisyys havaitun ja ideaalin profilin välillä on piilevien riippuvuuk
sien ulottuvuudessa. App Inventor edustaa imperatiivista ohjelmointia, joten käyttäjän 
tulee aina ottaa huomioon, miten palikkaohjelman lauseet ja lausekkeet lukevat ohjel

Kuva 22. Komponentti ja muuttuja.
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man tilaa (ja siten riippuvat siitä, millaiseksi muut ohjelman osat ovat jättäneet ohjelman 
tilan) ja muuttavat ohjelman tilaa (ja siten vaikuttavat muiden ohjelman osien toimin
taan). App Inventor tarjoaa vain vähän toimintoja, jotka tekevät näkyväksi tai muuten 
auttavat hallitsemaan näitä riippuvuuksia suurissa,  monimutkaisissa tai jonkun toisen 
henkilön laatimissa ohjelmissa.

Pienempiä epäyhtenäisyyksiä löytyy viskositeetin, vertailtavuuden ja vaikeiden men
taalioperaatioiden ulottuvuuksista. Joidenkin yleisten muutosten tekeminen on työlästä 
palikkaeditorissa.  Palikkaohjelmaa ei  voi  tarkastella  useammasta  kohdasta  yhtä  aikaa 
eikä myöskään useampia sovelluksia voi avata näkyville yhdellä kertaa. Kuten monissa 
muissakin ohjelmointikielissä, monimutkaisten ehtolausekkeiden laatiminen ja tulkitse
minen voi olla kognitiivisesti raskasta.

Taulukko  9 sisältää  yhteenvedon  App  Inventorin  havaitusta  profilista  sekä  siitä, 
miten havaittu profili vertautuu ideaaliin profiliin. Useimpien ulottuvuuksien suhteen 
App Inventorista kertyi havaintoja molempiin suuntiin, joten taulukossa annetut koko
naisarviot ovat varsin karkeita ja subjektiivisia.

App Inventorin tapauksessa jonkin toisen aktiviteetin valitseminen ei  itse  asiassa 
juuri vaikuttaisi tuloksiin. Greenin ja Blackwellin (1998) ideaalisissa profileissa muunta
minen, täydentäminen ja muokkaaminen eroavat tutkivasta suunnittelusta lähinnä siten, 

Merkitys on Ulottuvuus Merkitys

Greenin ja 
Blackwellin 
ilmoittama

Viskositeetti Haitallista

Piilevät riippuvuudet Hyväksyttäviä pienissä tehtävissä

Ennenaikainen sitouttaminen Haitallista

Abstraktiomuuri ja -nälkä Haitallisia

Toissijainen merkintätapa Ehkä haitallinen (s. 29) /
erittäin haitallinen (s. 42)

Näkyvyys ja vertailtavuus Tärkeitä

Greenin ja 
Blackwellin 
suppeasta 
kuvauksesta 
päättelemäni

Kuvauksen vastaavuus Tärkeä

Yhtenäisyys Hyödyllistä

Hajanaisuus Hyväksyttävää useimmissa tilanteissa

Virhealttius Haitallista

Vaikeat mentaalioperaatiot Haitallisia

Asteittainen arviointi Tärkeää erityisesti aloittelijoille

Tilapäisyys Tärkeää

Roolinilmaisevuus Hyödyllistä

Taulukko  8.  Ideaali  profili  tutkivalle  suunnittelulle.  Perustuu  Greenin  ja  Blackwellin  
(1998) oppaaseen.
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että ne asettavat vähemmän vaatimuksia järjestelmälle kuin tutkiva suunnittelu. Koska 
App Inventor yleensä ottaen tukee hyvin tutkivaa suunnittelua, tukisi se samalla tavoin 
myös vähemmän vaativia aktiviteetteja.

Luonnehdinta tutkivasta suunnittelusta muita vaativampana aktiviteettina ei kuiten
kaan päde abstraktionnälkään ja toissijaiseen merkintätapaan. Green ja Blackwell (1998) 
pitävät abstraktionnälkää hyödyllisenä muille aktiviteeteille mutta haitallisena tutkivalle 
suunnittelulle. Abstraktiot voivat vähentää viskositeettia ja parantaa kuvauksen vastaa
vuutta, mutta abstraktioiden käyttämisessä, luomisessa ja muokkaamisessa on oma vai
vansa. Greenin ja Blackwellin mukaan etenkin aloittelevat käyttäjät siksi tekevät tutkivaa 
suunnittelua mieluiten ilman abstraktioita.

Toissijainen merkintätapa puolestaan on Greenin ja Blackwellin (1998) mukaan ehkä 
haitallista (s. 29) tai erittäin haitallista (s. 42) tutkivalle suunnittelulle, mutta erittäin hyö
dyllistä muokkaamiselle. Toissijaisen merkintätavan laaja hyödyntäminen voi kasvattaa 
viskositeettia,  sillä  muutoksia  tehdessään  käyttäjä  joutuu  pitämään  myös  ei-formaalit 
merkinnät ajan tasalla. Tutkivassa suunnittelussa käyttäjä joutuu muokkaamaan samoja 
alueita useita kertoja, jolloin kohonneesta viskositeetista aiheutuva lisätyö on haitalli
sempaa kuin toissijaisen merkintätavan tuoma parempi ymmärrettävyys.

Ulottuvuus Kokonaisarvio Tulos

Viskositeetti Paikoin korkea Ehkä ongelma

Piilevät riippuvuudet Runsaita Ongelma

Ennenaikainen sitouttaminen Vähäistä Hyvä

Abstraktiomuuri ja -nälkä Vähäisiä Hyvä

Toissijainen merkintätapa Heikohko Hyväksyttävä

Näkyvyys ja vertailtavuus Näkyvyys hyvä,
vertailtavuus kohtalainen

Näkyvyys hyvä,
vertailtavuus ehkä ongelma

Kuvauksen vastaavuus Lähellä sovellusaluetta Hyvä

Yhtenäisyys Joitain epäyhtenäisyyksiä Hyväksyttävä

Hajanaisuus Voimakasta Hyväksyttävä

Virhealttius Vähäistä Hyvä

Vaikeat mentaalioperaatiot Muutamia Ehkä ongelma

Asteittainen arviointi Enimmäkseen helppoa Hyvä

Tilapäisyys Joitain toimintoja Hyväksyttävä

Roolinilmaisevuus Joitain toimintoja Hyväksyttävä

Taulukko 9. Kokonaisarviot App Inventorin kognitiivisista ulottuvuuksista ja App Invento
rin tarjoamasta tuesta tutkivalle suunnittelulle.
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5. Vertailu

Tässä luvussa vertaan App Inventoria kahteen vaihtoehtoiseen tapaan kehittää mobiiliso
velluksia (taulukko  10). Ensimmäinen vertailukohta on LabVIEW ja visuaalinen tieto
vuokieli G (National Instruments, 2010a), jotka kaupallisen menestyksensä takia maini
taan usein esimerkkinä visuaalisesta ohjelmoinnista.  LabVIEW-ympäristöä ja G-kieltä 
käyttäen on mahdollista toteuttaa sovelluksia myös Windows Mobile -käyttöjärjestelmää 
käyttäville mobiililaitteille. Toinen on tekstuaalinen ohjelmointi tekstuaalisella Java-kie
lellä Eclipse-ympäristössä. Android Development Tools -lisäosalla (Google, 2010e) täy
dennetty Eclipse (Eclipse contributors, 2010) on tyypillinen tapa toteuttaa sovelluksia 
Android-käyttöjärjestelmälle.

Ohjelmointiympäristö Ohjelmointikieli Kohdealusta

App Inventor App Inventorin palikkakieli Android

LabVIEW G Windows Mobile

Eclipse ja Android Development Tools Java Android

Taulukko 10. Tarkasteltavat järjestelmät.

Kohdassa  5.1 luonnehdin Shun (1988, s. 139–141) ulottuvuusanalysilla tarkastelun 
kohteena olevien järjestelmien kielen tasoa, laajuutta ja visuaalisuuden astetta. Ulottu
vuusanalyysin perusteella järjestelmät ovat visuaalisuuden astetta lukuun ottamatta ver
rattain lähellä toisiaan. Kohdassa 5.2 vertaan muita järjestelmiä App Inventoriin kogni
tiivisia ulottuvuuksia käyttäen.

5.1. Shun ulottuvuusanalyysi

Ohjelmointikieliä on suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin. Jotta tiedettäisiin, ovatko 
tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena olevat kielet missään määrin verrannollisia, on 
tarkastelu hyödyllistä aloittaa Shun (1988, s. 139–141) ehdottamasta  visuaalisten ohjel
mointikielten ulottuvuusanalyysista10 (dimensional analysis of visual programming lan
guages).

Shu luonnehtii visuaalisia ohjelmointikieliä kolmessa ulottuvuudessa:

- Kielen taso (language level) vaihtelee matalasta korkeaan ja on Shun sanoin “kään
teinen mitta yksityiskohtien määrälle, joka käyttäjän täytyy antaa tietokoneelle saa

10 Esitetty ensimmäisen kerran työssä Shu, N. C. (1985). Visual programming languages: A dimensional  
analysis. In  Proceedings of the IEEE international symposium on new directions in computing, August,  
1985 (pp. 326–334), jota ei ole käytettävissäni.
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vuttaakseen haluamansa tulokset” (s. 139). Myös tekstuaaliset ohjelmointikielet luo
kitellaan usein matalan tason kielistä (esim. symboliset  konekielet) korkean tason 
kieliin (esim. olio-ohjelmointikielet).

- Laajuus (scope) vaihtelee erikoistuneesta yleiskäyttöiseen ja kuvaa kuinka moniin 
erilaisiin käyttötarkoituksiin kieltä on mahdollista käyttää. Myös tekstuaalisia kieliä 
kuvataan usein niiden laajuuden kautta, erikoistuneista kielistä (esim. komentotulk
kien komentosarjakielet) yleiskäyttöisiin ohjelmointikieliin.

- Visuaalisuus (visual extent) vaihtelee matalasta korkeaan ja kuvaa, kuinka suuri rooli 
merkityksellisillä visuaalisilla esityksillä (kuvat, kuvakkeet, kaaviot jne.) on ohjelmoi
taessa.

Käytettävissäni olevien lähteiden perusteella  Shun ulottuvuusanalyysilla  ei  nimes
tään huolimatta ole yhteyttä kognitiivisten ulottuvuuksien kehykseen. Huomaa kuiten
kin, että kielen tason ulottuvuus muistuttaa läheisesti kognitiivisiin ulottuvuuksiin sisäl
tyvää kuvauksen vastaavuuden ulottuvuutta.

Vaikka Shun ulottuvuusanalyysin nimi viittaakin ohjelmointikieliin, koskevat Shun 
(1988) kuvaukset käytännössä järjestelmiä,  sillä laajuutta on vaikea määrittää muuten 
kuin  konkreettisesta  järjestelmästä.  Olen  verrannut  App  Inventorin,  LabVIEW:n  ja 
Eclipsellä tehtävän Java-ohjelmoinnin ominaisuuksia Shun kuvauksiin. Kuva  23 esittää 
tulokset samanlaisena kolmiulotteisena kuvaajana, joita Shu käyttää yhteenvetona järjes
telmien ominaisuuksista sekä järjestelmien vertailun välineenä.

Kaikki kolme tarkasteltavaa kieltä ovat automaattisella muistinhallinnalla varustet
tuja korkean tason ohjelmointikieliä. Kaikki kolme järjestelmää myös sisältävät korkean 
tason rajapintoja mobiiliohjelmointia varten. Esimerkiksi tekstiviestin lähettäminen on 

Kuva 23. Tarkasteltujen järjestelmien vertailua Shun ulottuvuuksilla.
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kaikissa ympäristöissä suoraviivaista ja vaatii vain vähän ohjelmakoodia. App Inventor 
vaatii hieman vähemmän yksityiskohtien hallitsemista kuin Java. LabVIEW ei eroa kah
desta muusta järjestelmästä tavanomaisessa mobiiliohjelmoinnissa, mutta sisältää erit
täin korkean tason toimintoja signaalinkäsittelyä ja tiedonkeräyslaitteiden kanssa kom
munikointia varten.

Järjestelmien laajuudessa on enemmän eroja. App Inventor tarjoaa kohtuullisen vali
koiman rajapintoja mobiililaitteen erityisominaisuuksien käyttämistä varten. Rajapinnat 
jäävät kuitenkin ominaisuuksiltaan suppeiksi. LabVIEW tarjoaa kattavan pääsyn mobii
lilaitteen tiedonsiirto- ja ääniominaisuuksiin, mutta muihin multimediaominaisuuksiin 
vain rajallisesti.  Java on Android-mobiililaitteiden ensisijainen ohjelmointikieli  ja  sitä 
käyttäen on mahdollista käyttää kaikkia sovellusohjelmoijalle avoimia rajapintoja.

Eniten  eroja  on  visuaalisuuden  asteessa.  Palikkaohjelmointia  on  vaikea  kutsua 
visuaaliseksi ohjelmointikieleksi samassa mielessä kuin esimerkiksi visuaalista tietovuo-
ohjelmointia.  Palikkaohjelmointi  kyllä poikkeaa vuorovaikutustavaltaan selkeästi  teks
tuaalisesta ohjelmoinnista, mutta palikkaohjelman syntaksi on hyvin lähellä tyypillisiä 
tekstuaalisia ohjelmointikieliä. Sen sijaan esimerkiksi visuaalinen tietovuo-ohjelma näyt
tää hyvin erilaiselta kuin tekstuaalinen tietovuo-ohjelma. Palikkaohjelmointi voidaankin 
nähdä todellisen tai hypoteettisen tekstuaalisen pohjakielen (base language) visuaalisena 
laajennoksena (ks. Shu, 1988, s. 142) tai visuaalisena syntaksiohjattuna editorina (syntax-
directed editor, structure editor) tekstuaaliselle kohdekielelle (target language; ks. Khwaja 
& Urban, 1993).

Koska Android-ohjelmointi Eclipseä käyttäen on lähes kokonaan tekstuaalista, jää 
sen visuaalisuus  hyvin matalaksi.  App Inventor laajentaa suoraviivaisesti  tekstuaalista 
ohjelmointia  visuaaliseksi,  joten sen visuaalisuuden  aste  on hieman korkeampi.  Lab
VIEW:n  G-kieli  on  suunniteltu  alusta  lähtien  visuaaliseksi  kieleksi  ja  lähes  kaikki 
semanttiset merkitykset on esitetty siinä visuaalisesti, joten sen visuaalisuuden aste on 
erittäin korkea.

5.2. Kognitiiviset ulottuvuudet

Kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen “perusteesejä” on se, että jokainen tiedon esitys
tapa korostaa joitain piirteitä toisten kustannuksella. Suunnitteluratkaisuja kritisoitaessa 
on siis tärkeä muistaa pohtia paitsi sitä, mitä ratkaisussa on hävitty, myös sitä, mitä rat
kaisulla voitetaan.

5.2.1. Windows Mobile -ohjelmointi LabVIEW:lla

LabVIEW-ympäristön  yhteydessä  käytettävä  G-kieli  mainitaan  usein  tyypillisenä  esi
merkkinä visuaalisesta ohjelmointikielestä ja etenkin kaupallisesti menestyneestä sellai
sesta. Myös Greenin ja Petren (1996) analyysi visuaalisten ohjelmointikielten kognitiivi
sista ulottuvuuksista tekee näin ja vertaa G-kieltä ja Prographia tekstuaaliseen BASIC-
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kieleen.  Tässä tutkielmassa ei  käsitellä Prographia,  mutta mainittakoon että Prograph 
muistuttaa läheisesti G-kieltä useiden seuraavaksi käsiteltävien piirteiden osalta.

LabVIEW-ohjelmat  eli  virtuaali-instrumentit (virtual  instrument)  koostuvat  kah
desta osasta. Etupaneeli (front panel) määrittää instrumentin käyttöliittymän. Lohkodia
grammi (block diagram) määrittää tietovuo-ohjelman, joka muuntaa etupaneelissa mää
ritellyt  syötteet  etupaneelissa  määritellyiksi  tuloksiksi.  Kuvassa  24 nähdään kertoman 
laskeva virtuaali-instrumentti LabVIEW-ympäristössä.  Huomaa miten sekä etupaneeli 
että  lohkodiagrammi sisältävät  syötteen  n ja  tuloksen  m.  Lohkodiagrammi voi  myös 
sisältää viittauksia toisiin virtuaali-instrumentteihin (jotka toimivat tällöin aliohjelman 
tavoin) sekä muita tietolähteitä ja ulostuloja (kuten tiedonkeräyslaitteita, TCP-yhteyksiä 
ja tietokantoja).

Kuva 24. Kertoman laskeva ohjelma (virtuaali-instrumentti) LabVIEW-ympäristössä.

LabVIEW-ympäristöön on saatavissa lisäosa,  jonka avulla virtuaali-instrumentteja 
on mahdollista suorittaa myös Windows Mobile -käyttöjärjestelmää käyttävissä mobiili
laitteissa. Mobiililaitteissa suoritettavat instrumentit pystyvät käyttämään laitteen erityis
ominaisuuksia, kuten lähettämään tekstiviestejä.

Ensimmäinen olennainen ero App Inventorin  ja  LabVIEW:n välillä  on,  että  App 
Inventorin palikkakieli on imperatiivinen ohjausvuokieli ja LabVIEW:n G-kieli puoles
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taan on visuaalinen tietovuokieli11. Kohdassa 4.8 kuvattujen piilevien riippuvuuksien ja 
kohdassa 4.3 kuvattujen asteittaisen arvioinnin ongelmien voidaan yleistää johtuvan eri
tyisesti App Inventorin imperatiivisuudesta ja täsmällisemmin sanoen tilallisesta lasken
tamallista (ks. kohta 2.1). Kuten funktionaalisessa kielessä, myös tietovuokielessä alioh
jelman toiminta määräytyy kokonaan aliohjelman määrittelyn ja aliohjelman ajon aikana 
saamien syöttöarvojen perusteella. Aliohjelma ei myöskään pysty vaikuttamaan muihin 
ohjelman osiin kuin paluuarvonsa kautta. Imperatiivisessa kielessä aliohjelman toimin
taan voivat vaikuttaa myös globaalit muuttujat ja aliohjelma saattaa vaikuttaa globaalien 
muuttujien arvoihin.

App Inventorin tapauksessa sen imperatiivista luonnetta kärjistää entisestään paikal
listen muuttujien puuttuminen. Joskus ratkaisu ongelmaan on luontevinta ilmaista vai
heittain eli laskemalla ensin joitain välituloksia. Toistoa sisältävien algoritmien ilmaisu 
iteratiivisesti myös vaatii käytännössä aina summien, lippujen, työlistojen tai muiden tie
tojen säilyttämistä algoritmia suoritettaessa. App Inventorissa nämä ovat pakosta globaa
leja, joten on helppo kuvitella tilanne, jossa aliohjelma sotkee sitä kutsuneen aliohjelman 
toiminnan, koska molemmat aliohjelmat vahingossa jakoivat samat muuttujat.

Imperatiivisilla kielillä on toisaalta myös etuja. Kognitiivisten ulottuvuuksien näkö
kulmasta olennaista on, että “todellinen maailma” on pohjimmiltaan tilallinen ja ratkai
sut joihinkin ongelmiin siksi on luontevinta mallintaa tilan ja sitä muuttavien komento
jen kautta (Van Roy & Haridi, 2004, s. 322). Kuvauksen vastaavuus (kohta  4.6) on siis 
joissain tilanteissa parempi App Inventorissa.12

Toinen olennainen ero on,  että App Inventorin palikkakielessä ei käytetä solmuja 
yhdistäviä  nuolia,  toisin  kuin  G-kielessä.  Nuolien  puuttuminen  ei  vaikuta  käyttäjän 
kykyyn ymmärtää ohjelman suoritusjärjestys, sillä App Inventor tarjoaa käyttäjälle vain 
rakenteisen ohjelmoinnin toisto- ja ohjausrakenteet eikä sisällä mahdollisuutta siirtää 
suorituskohtaa  vapaasti  esimerkiksi  GOTO-lauseilla.  Sen sijaan  asettelusta  ei  tarvitse 
kantaa huolta samalla tavalla kuin nuolia hyödyntävässä kielessä, mikä vähentää ennen
aikaista sitouttamista (kohta 4.4) ja viskositeettia (kohta 4.14).

Pienempiin eroihin kuuluu se, että LabVIEW:n G-kielessä on mahdollista määritellä 
tietueita, mikä parantaa abstraktiomahdollisuuksia (kohta 4.2) App Inventoriin verrattu
na.  LabVIEW:ssa  on  mahdollista  avata  vierekkäin  tarkasteltaviksi  useita  sovelluksia, 
joten myös vertailtavuus (kohta 4.7) on parempaa. Kutakin etupaneelia ja lohkokaaviota 
voi kuitenkin tarkastella vain yhdessä ikkunassa kerrallaan ellei LabVIEW-ympäristöstä 

11 G-kieli on oikeastaan moniparadigmakieli ja mahdollistaa myös tilallisten ohjelmien laatimisen. Natio
nal Instruments (2010b) kuitenkin suosittelee käyttäjiä pitäytymään tietovuo-ominaisuuksissa.

12 Tämä väite ei ole kiistaton. Tiivistäen, epämuodollisissa keskusteluissa tietokanta-, käyttöliittymä- ja 
peliohjelmoinnin väitetään usein olevan luontevampaa imperatiivisia kuin deklaratiivisia kieliä käyt
täen. Toiset kuitenkin väittävät funktionaalisen ohjelmoinnin, erityisesti FRP-paradigman (Functional 
Reactive Programming), olevan imperatiivista ohjelmointia parempi ratkaisu näissä tilanteissa. Asian 
kattava pohtiminen vaatisi oman tutkielmansa.
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avaa  useampaa  instanssia.  Lisäksi  jokainen  aliohjelma  (virtuaali-instrumentti)  tulee 
määritellä omassa ikkunassaan, mikä laskee kokonaisvaltaista näkyvyyttä (kohta 4.7).

Asteittainen arviointi (kohta 4.3) on helpompaa App Inventorissa, sillä sovellukseen 
tehdyt  muutokset  päivittyvät  emulaattoriin  tai  mobiililaitteeseen lähes  välittömästi  ja 
ilman erillistä komentoa. LabVIEW:ssa sovellus on mahdollista lähettää emulaattoriin 
yhdellä komennolla, mutta tällöin sovelluksen suoritus alkaa uudelleen alkutilanteesta.

App Inventor ja LabVIEW muistuttavat toisiaan tilapäisyyden (kohta 4.10), toissijai
sen merkintätavan (kohta 4.11), vaikeiden mentaalioperaatioiden (kohta 4.12) ja virhe
alttiuden (kohta 4.13) suhteen.

5.2.2. Android-ohjelmointi Eclipsellä

Android-sovelluksien kehittämiseen on useita vaihtoehtoja sekä kielen että ympäristön 
suhteen. Googlen tarjoamaan kehityspakettiin sisältyvät Java-kieli ja Eclipse-ympäristö 
täydennettynä Android Development Tools -lisäosalla on tyypillinen valinta. Tämä tar
kastelu perustuu kehityspaketin kahdeksanteen versioon (r8).

Selkein ero palikkaohjelmoinnin ja tekstuaalisen ohjelmoinnin välillä on, että ensisi
jainen vuorovaikutustapa on palikkaohjelmoinnissa palikoiden raahaaminen kankaalle 
ja tekstuaalisessa ohjelmoinnissa formaalia syntaksia noudattavien merkkijonojen kir
joittaminen. Palikkaohjelmoinnin virhealttiuden (kohta  4.13)  voisi  olettaa olevan sel
keästi  pienempi  kuin  tekstuaalisessa  ohjelmoinnissa,  sillä  palikkaohjelmointi  poistaa 
kokonaan joitain  kielen syntaksiin  liittyviä  virheluokkia,  esimerkiksi  virheet  sulkujen 
tasapainotuksessa  ja  kirjoitusvirheet  muuttujien  nimissä.  Ero  ei  kuitenkaan  ole  näin 
selvä, sillä Eclipse sisältää samoja virheitä estäviä ja tunnistavia toimintoja, kuten sulun 
vastinparin automaattinen osoittaminen, tuntemattomien muuttujien välitön korostami
nen sekä  muuttujien,  luokkien jne.  nimien täydentäminen osittain  kirjoitetun nimen 
perusteella.

Toinen yllättäen vähäiseksi jäänyt ero on viskositeetissa (kohta  4.14). Voisi olettaa, 
että  tekstuaalisessa ohjelmassa esimerkiksi  aliohjelman tai  komponentin  nimeäminen 
uudelleen  olisi  työlästä.  Eclipse  kuitenkin  sisältää  refaktorointitoimintoja (refactoring 
tools),  jotka automatisoivat systemaattisten muutosten tekemisen ohjelmaan. Ero App 
Inventorin  eduksi  on,  että  App  Inventorissa  esimerkiksi  automaattinen  muuttujan 
nimeäminen uudelleen on osa ensisijaista vuorovaikutustapaa, mutta Eclipsessä erillinen 
toiminto. Toisaalta Eclipsen refaktorointitoiminnot ovat App Inventoria monipuolisem
pia. Niiden avulla on esimerkiksi helppo nostaa tietty osa aliohjelman sisältä omaksi ali
ohjelmakseen.

App Inventorissa muutokset sovellukseen päivittyvät lähes välittömästi ja ilman eril
listä komentoa emulaattoriin tai mobiililaitteeseen, mikä parantaa asteittaista arviointia 
(kohta  4.3).  Eclipse  on mahdollista  konfguroida  siten,  että  sovelluksen  kääntäminen 
uudelleen ja lähettäminen emulaattoriin tai mobiililaitteeseen onnistuu yhdellä komen
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nolla. Ero App Inventorin hyväksi on, että muutosten lähettäminen on App Inventorissa 
automaattista eikä vaikuta ohjelman tilaan, sillä ohjelmaa ei tarvitse käynnistää uudel
leen. Muuttuneen sovelluksen lähettäminen Eclipsestä keskeyttää aina sovelluksen van
han version suorittamisen ja aloittaa uuden version suorittamisen alkutilanteesta.

Eclipse sallii avata vierekkäin näkyville sekä useita näkymiä yhteen tiedostoon että 
tiedostoja useista projekteista. App Inventorissa kerralla voi tarkastella vain yhtä näky
mää ja yhtä projektia, joten vertailtavuus (kohta 4.7) on parempaa Eclipsessä.

Mobiilisovelluksen  käyttöliittymää ei  ole  mahdollista  muokata  visuaalisesti  Eclip
sessä, mikä heikentää kuvauksen vastaavuutta (kohta  4.6) App Inventoriin verrattuna. 
Vaikka  käyttöliittymä  pitääkin  määritellä  tekstuaalisesti  Eclipsessä,  on  sitä  kuitenkin 
mahdollista esikatsella visuaalisesti. Kuvauksen vastaavuus on muilta osin samaa tasoa, 
sillä kattavien tehtäväkeskisten rajapintojen ansiosta mobiililaitteen ominaisuuksien hyö
dyntäminen on helppoa myös Java-kielisessä Android-ohjelmoinnissa.

Palikkaohjelmoinnin  haittoina  voidaan  puolestaan  nähdä  suurehko  hajanaisuus 
(kohta 4.5). Tällä hetkellä myös abstraktiomahdollisuudet (kohta 4.2) ovat rajoittuneem
pia App Inventorissa kuin Javassa, sillä Java mahdollistaa käyttäjän määrittelevän uusia 
tietotyyppejä,  mukaan  lukien  komponentteja.  Ei  kuitenkaan  ole  estettä,  miksei  App 
Inventoriakin voitaisi laajentaa näillä toiminnoilla. Esimerkiksi StarLogo TNG:ssä käyt
täjä liittää tapahtumankäsittelijät konkreettisten olioiden sijasta  lajeihin (breed). Lajiin 
liitetty tapahtumankäsittelijä pätee kaikkiin kyseiseen lajiin kuuluviin olioihin. StarLogo 
TNG:n lajit muistuttavat olio-ohjelmoinnissa käytettävää luokka-abstraktiota.

Yhtenäisyyksiä  tekstuaalisen ohjelmoinnin ja  palikkaohjelmoinnin välillä  voidaan 
nähdä vaikeissa mentaalioperaatioissa (kohta 4.12), joita tarvitaan molemmissa. Samoin 
sekä palikkaohjelmointi App Inventorissa että Java-ohjelmointi ovat imperatiivista ohjel
mointia. Tilan aiheuttamia piileviä riippuvuuksia (kohta  4.8) ja ongelmia asteittaisessa 
arvioinnissa (kohta 4.3) esiintyy siis molemmissa. App Inventorissa piileviä riippuvuuk
sia pahentaa paikallisten muuttujien puuttuminen. Molempia ongelmia olisi mahdollista 
kompensoida  kehittämällä  App  Inventoria  edelleen  ympäristönä  (alakohdat  6.1.1 ja 
6.1.3), mutta samat parannusehdotukset on yhtä mahdollista toteuttaa myös Eclipseen.
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6. Pohdinta

Kohdassa 6.1 pohdin, miten App Inventoria voisi kehittää tukemaan paremmin tutkivaa 
suunnittelua.  Kohdassa  6.2 kerron  omat  kokemukseni  kognitiivisten  ulottuvuuksien 
hyödyntämisestä. Luvun lopuksi totean tämän tutkielman rajoitteet (kohta 6.3).

6.1. Ehdotetut toimenpiteet

Kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksessä on pyritty tarjoamaan välineitä paitsi  ongel
mien tunnistamiseen, myös niiden korjaamiseen. Toimenpiteiden soveltaminen ei kui
tenkaan ole mekaaninen prosessi, sillä toimenpiteisiin liittyy aina jonkinlainen kompro
missi ja toimenpiteet ovat aina korkean tason “strategioita” eivätkä sellaisenaan toteutus
kelpoisia “taktiikoita”. Toimenpiteet käytäntöön laittava suunnittelija joutuu siis käyttä
mään sekä harkintaa että luovuutta.

Seuraavassa esitän konkreettisia  ehdotuksia  kohdassa  4.16 kuvaamieni  ongelmien 
korjaamiseksi sekä arvioin niihin liittyviä kompromisseja ja käytännön toteutettavuutta. 
Käsittelen piilevät riippuvuudet, viskositeetin ja vaikeat mentaalioperaatiot yksityiskoh
taisesti  tukeutuen Greenin ja  Blackwellin  (1998)  ehdottamiin  toimenpiteisiin.  Lisäksi 
käsittelen eräitä pienempiä, mutta erityisen mielenkiintoisia ongelmia suppeammin ja 
vähemmän systemaattisesti.

6.1.1. Piilevät riippuvuudet

Kognitiivisten ulottuvuuksien näkökulmasta suurin ongelma App Inventorissa näyttäisi
vät olevan piilevät riippuvuudet, kuten kohdassa  4.16 esitin. Green ja Blackwell (1998) 
ehdottavat kolmea toimenpidettä piilevien riippuvuuksien vähentämiseksi: lisää vihjeitä  
merkintätapaan, korosta joitain muita asioita ja tarjoa työkaluja.

Selkeä  esimerkki  vihjeiden  lisäämisestä  löytyy  PHP-kielestä.  Siinä  aliohjelma  voi 
lukea tai muuttaa globaalin muuttujan arvoa vain mikäli globaali muuttuja on erikseen 
esitelty aliohjelman sisällä  global-lauseella tai globaaliin muuttujaan viitataan erityisen 
$GLOBALS-lausekkeen kautta. Green ja Blackwell (1998) tosin varoittavat, että vihjeiden 
lisääminen merkintätapaan on sopivampi muuntamisaktiviteettiin kuin tutkivaan suun
nitteluun käytettyyn järjestelmään, sillä vaatimus riippuvuuksien esittelemisestä kasvat
taa viskositeettia (kohta 4.14).

App Inventorin tapauksessa tehokas tapa lisätä vihjeitä olisi se, että mahdollistetaan 
paikallisten  muuttujien  määrittäminen  aliohjelmiin.  Tällöin  käyttäjä  pystyisi  säilyttä
mään välituloksia muuallakin kuin globaaleissa muuttujissa. Koska paikallisia muuttujia 
käytettäisiin lähinnä välitulosten säilyttämiseen, ei paikallisia muuttujia juuri tarvitsisi 
muuntaa globaaleiksi muuttujiksi eikä niiden lisääminen siten lisäisi viskositeettia. Vih
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jeitä lisäisi myös mahdollisuus määrittää kankaalle alueita, joiden sisällä olevat muuttujat 
ovat vain alueen sisällä olevien aliohjelmien ja tapahtumankäsittelijöiden käytettävissä. 
Tämä ratkaisu tosin kasvattaisi selvästi viskositeettia, sillä se tekisi rykelmien asettelusta 
kankaalle  semanttisesti  merkityksellistä.  Lisäksi  molemmat  ratkaisut  lisäisivät  App 
Inventoriin uuden käsitteen, joka käyttäjän tulee opetella.

Green ja Blackwell (1998) mainitsevat esimerkkinä muiden asioiden korostamisesta 
siirtymisen  suorituksen  etenemistä  korostavasta  ohjausvuokielestä  tiedon  liikkumista 
korostavaan  tietovuokieleen.  App  Inventorin  tapauksessa  uskon  tämän  toimenpiteen 
kuitenkin laskevan kuvauksen vastaavuutta  (kohta  4.6),  olettaen  että  App Inventorin 
käyttäjän  käsitemalli  rakenteilla  olevasta  mobiilisovelluksesta  perustuu  kausaalisiin 
yhteyksiin (“kun painan tästä, silloin pitäisi tapahtua näin”). Jos tämä oletus hylätään, 
ovat esimerkiksi tietovuokielet ja sääntöohjelmointi varteenotettavia vaihtoehtoja.

Jäljellä on vielä työkalujen tarjoaminen. Green ja Blackwell (1998) antavat esimerk
kinä  nykyaikaiset  taulukkolaskentaohjelmat,  joissa  käyttäjä  voi  halutessaan tarkastella 
solujen  välisiä  riippuvuuksia  graafsesti.  Vastaavia  työkaluja  olisi  mahdollista  tarjota 
myös App Inventorissa. Esimerkiksi globaalin muuttujan valitseminen voisi korostaa tai 
esittää listan kaikista rykelmistä, joista luetaan tai muutetaan kyseisen muuttujan arvoa. 
Mikäli App Inventoriin lisättäisiin paikalliset muuttujat, voisi aliohjelmien yhteydessä ja 
aliohjelmakutsuissa näyttää tiedon siitä, riippuuko aliohjelman toiminta ohjelman tilasta 
ja vaikuttaako aliohjelma ohjelman tilaan (ts. onko aliohjelmalla sivuvaikutuksia).

6.1.2. Viskositeetti

Pienemmistä ongelmista ensimmäinen on viskositeetti. Kohdassa 4.14 havaitsin viskosi
teettia  erityisesti  kolmessa  operaatiossa:  komponentin  korvaamisessa  toisella  kompo
nentilla (ja pienemmässä määrin ohjausrakenteen korvaamisessa toisella ohjausraken
teella),  lauseiden  järjestyksen  vaihtamisessa  ja  rykelmien  laajentamisessa.  Green  ja 
Blackwell  (1998) ehdottavat kolmea toimenpidettä  viskositeetin vähentämiseksi:  irrot
taudu järjestelmästä (käyttäjän tekemä toimenpide),  lisää abstraktio ja muuta merkintä
tapaa.

Käyttäjä voi irrottautua järjestelmästä tekemällä luonnoksen toista ilmaisuvälinettä 
tai merkintätapaa käyttäen (Green & Blackwell, 1998, s. 15). App Inventorin tapauksessa 
käyttäjä voisi esimerkiksi luonnostella sovelluksen käyttöliittymän paperilla ja kirjoittaa 
aluksi pseudokoodia tekstieditorilla. App Inventorin käyttö ei tällöin olisi enää tutkivaa 
suunnittelua vaan muuntamista, eikä viskositeetti olisi enää samalla tavoin häiritsevää. 
Tämä toimenpide kuitenkin heikentäisi App Inventorin soveltuvuutta aloitteleville käyt
täjille. Aloittelevien käyttäjien sisäinen malli järjestelmän toiminnasta voi olla hatara, jol
loin heidän on vaikea suunnitella toimiaan pitkälle eteenpäin. Heidän on sen sijaan hel
pompi edetä vaihe kerrallaan ja kompensoida heikkoa sisäistä malliaan hankkimalla jär
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jestelmältä palautetta, toisin sanoen kokeilemalla sovelluksen toimintaa usein (asteittai
nen arviointi, kohta 4.3).

Abstraktiot  mahdollistavat  useiden kohteiden kohteiden käsittelemisen kerralla  ja 
siten usein vähentävät viskositeettia. Abstraktioiden opettelussa, luomisessa ja ylläpitä
misessä on kuitenkin aina oma vaivansa (Green & Blackwell, 1998, s. 24). App Invento
rin tapauksessa mahdollisuus valita ja siirtää useita rykelmiä kerralla olisi helposti opit
tava,  luotava  ja  ylläpidettävä abstraktio,  joka  nopeuttaa  rykelmien järjestelyä  ja  siten 
vähentää rykelmien laajentamisesta aiheutuvaa viskositeettia ja ennenaikaista sitoutta
mista (kohta 4.4).

Merkintätavan muuttaminen voisi auttaa sekä komponentin ja ohjausrakenteen kor
vaamisessa  että  lauseiden  järjestyksen  vaihtamisessa  esiintyvään  viskositeettiin.  Mitä 
vähemmän ja mitä monipuolisempia komponentteja ja ohjausrakenteita kielessä on, sitä 
harvemmin niitä  täytyy korvata toisella.  Mikäli  myös kuvakomponentti  pystyisi  otta
maan vastaan kosketuksia,  ei  käyttäjän koskaan tarvitsisi  muuttaa  kuvakomponenttia 
painikkeeksi. Samoin, mikäli kaikki ehtolauseet olisivat kaksihaaraisia, ei käyttäjään kos
kaan tarvitsisi korvata yksihaaraista lausetta kaksihaaraisella tai päinvastoin. Tällaisessa 
komponenttien ja rakenteiden yhdistämisessä on tosin vaarana se, että komponentit ja 
lauseet  menettävät  yksilöllisen  identiteettinsä  ja  merkintätavan  vastaavuus  käyttäjän 
käsitemallin kanssa heikkenee (kuvauksen vastaavuus, kohta 4.6).

Mikäli toisiaan seuraavat lauseet olisivat merkintätavassa rinnakkaisia eivätkä tois
tensa alaisia, olisi yksittäisen lauseen siirtäminen helpompaa. Kuvassa  25 on esimerkki 
palikkaohjelmointia muistuttavasta visuaalisesta ohjelmointikielestä, jossa lauseet on esi
tetty rinnakkaisesti ja App Inventoria abstraktimmin.

Kuva 25. Aliohjelma Alice 3 -ympäristössä (Carnegie Mellon University, 2010).

Greenin ja Blackwellin ehdottamien toimenpiteiden lisäksi viskositeettia voisi vähen
tää tarjoamalla työkaluja ympäristössä.  App Inventor tarjoaa jo toiminnon rykelmien 
järjestämistä  varten,  mutta  tämä toiminto  järjestää  rykelmät  aina  allekkain.  Olisikin 
mahdollista tarjota myös toiminto, joka ainoastaan poistaa päällekkäisyydet ja pyrkii säi
lyttämään rykelmien keskinäisen sijainnin mahdollisimman lähellä alkuperäistä.
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App Inventor voisi myös tarjota samankaltaisia refaktorointitoimintoja kuin Eclipse. 
Tämä ratkaisumalli sopisi esimerkiksi viskositeettiin komponentin tai ohjausrakenteen 
korvaamisessa toisella komponentilla tai ohjausrakenteella.

6.1.3. Vaikeat mentaalioperaatiot

Toinen mahdollinen ongelma on monimutkaisten ehtolausekkeiden aiheuttamissa vai
keissa mentaalioperaatioissa (kohta 4.12). Green ja Blackwell (1998) käsittelevät vaikeita 
mentaalioperaatioita vain lyhyesti, toimenpiteitä ehdottamatta. Heidän muiden ulottu
vuuksien yhteydessä ehdottamistaan toimenpiteistä nousee kuitenkin esiin kaksi yleistä 
strategiaa, merkintätavan muuttaminen ja työkalujen tarjoaminen. Näitä strategioita voi
daan soveltaa täälläkin.

Merkintätavan muuttaminen tarkoittaisi käytännössä ehtolausekkeiden korvaamista 
tai  täydentämistä  toisella  syntaktisella  rakenteella,  joka  pystyy  esittämään  muutoksia 
ohjelman toiminnassa tiettyjen ehtojen vallitessa. Päätöstaulut (esimerkki taulukossa 7) 
ovat  varteenotettava  vaihtoehto.  Päätöstauluja  on käytetty  ohjelmoinnin apuvälineenä 
ensimmäisen kerran vuonna 1957 ja osana ohjelmointikieltä 1960-luvulta asti (Silberg, 
1971). Tuoreita esimerkkejä ovat CCIDE (CCIDE Project, n.d.), joka mahdollistaa pää
töstaulujen upottamisen C-kielisen tekstuaalisen ohjelmakoodin joukkoon, ja Stateflow 
(MathWorks,  2010),  joka mahdollistaa  päätöstaulujen käyttämisen visuaalisessa tieto
vuo-ohjelmoinnissa.

Päätöstaulujen  hyödystä  ehtolausekkeisiin  verrattuna  on  olemassa  todisteita  sekä 
puolesta että vastaan. Huysmans ja muut (2011) tutkivat päätöstauluina, graafsina pää
töspuina ja kahdenlaisina tekstuaalisina sääntöinä (ehtolausekkeina) esitettyjen luotto
kelpoisuusmallien ymmärrettävyyttä. Osallistujat vastasivat kysymyksiin nopeiten ja täs
mällisimmin ja olivat luottavaisimpia vastauksiinsa päätöstauluja käyttäessään. Toisaalta 
Cotterellin ja Vahidin (2005) tutkimuksessa kokemattomat käyttäjät suoriutuivat kotiau
tomaatioon liittyvästä ohjelmointitehtävästä paremmin perinteistä ehtolauseketta muis
tuttavaa rakennetta kuin päätöstaulua käyttäen.

Työkalujen tarjoaminen puolestaan tarkoittaa, että merkintätapa säilyy samana kuin 
ennen, mutta ympäristöä laajennetaan tarjoamaan enemmän tukea käyttäjälle. Green ja 
Petre (1996) esittävät, että logiikkapiirien tulkitseminen on helpompaa tulostetusta kaa
viosta kuin LabVIEW:n ikkunasta, sillä käyttäjä pystyy vähentämään työmuistinsa kuor
mitusta  tekemällä  merkintöjä  tulosteeseen.  Vastaavasti  käyttäjän  on  triviaalia  vastata 
kohdassa 4.12 esitettyyn kysymykseen esimerkkiohjelman toiminnasta jos hän yksinker
taisesti  pystyy testaamaan,  miten kyseinen ohjelman osa  käyttäytyy saadessaan  tietyt 
syötteet. Kehittyneempi ympäristö voisi tallentaa ja esittää käyttäjälle jokaisen välitulok
sen sekä tehdä päätelmiä osittain määriteltyjen alkuarvojen perusteella (“jos Tired on 
tosi, on Sleep aina tosi ja Drink ja Argue ovat aina epätosia”).
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Ympäristö voi auttaa käyttäjää ymmärtämään paitsi miten ohjelma tulee toimimaan 
(“entä jos”), myös miksi ohjelma toimi äskettäin tietyllä tavalla (“miksi” tai “miksi ei”). 
Kon  ja  Myersin  (2004)  Whyline-järjestelmässä  käyttäjä  voi  muodostaa  hierarkkista 
valikkoa käyttäen kysymyksen siitä, mitä ohjelma teki tai jätti tekemättä (kuten “Why 
didn’t  Pac  resize  0.5?”).  Tämän  jälkeen  järjestelmä  esittää  graafsesti  ehtolausekkeet, 
jotka määräävät kyseisen ohjelman osan suorituksen, sekä välitulokset edelliseltä suori
tuskerralta.

6.1.4. Muut ulottuvuudet

App Inventorissa  kaikkien  palikoiden  istukat  ja  pistokkeet  ovat  muodoltaan  samoja, 
mikä aiheuttaa väärää yhtenäisyyttä (kohta 4.15). Roque (2007, s. 29) suosittaa StarLogo 
TNG:lle tehtyjen käytettävyystestien ja kenttäkokeiden perusteella, että istukan muodon 
tulisi kuvata yksiselitteisesti, minkä tyyppisen lausekkeen siihen voi kiinnittää. Kuva 26 
havainnollistaa, miten asia on ratkaistu StarLogo TNG:ssä. Yhteenlaskuoperaattorin ja 
pienempi  kuin  -operaattorin  (kuva  26b)  istukat  ovat  muodoltaan  samanlaisia,  sillä 
molemmat toimivat numeroparametreilla. Operaattoreiden pistokkeiden muodot eroa
vat, sillä yhteenlaskun tulos on numero, mutta vertailun tulos on totuusarvo.

Kuva 26. StarLogo TNG:n palikoita.

Tyyppien kuvaaminen muodoilla on kuitenkin vaikeaa dynaamisia tyyppejä käyttä
vässä järjestelmässä. App Inventorin muuttaminen käyttämään staattisia tyyppejä lisäisi 
yhtenäisyyttä ja vähentäisi virhealttiutta (kohta  4.13), mutta toisaalta se voisi kasvattaa 
ennenaikaista  sitouttamista  (kohta  4.4)  ja  viskositeettia  (kohta  4.14)  sekä  vaikeuttaa 
asteittaista arviointia (kohta  4.3), ellei käyttäjälle tarjota työkaluja tyyppien muutosten 
hallintaan.

App Inventorissa muuttujia ja komponentteja käsitellään eri tavoin. Tämä vähentää 
abstraktiomahdollisuuksia (kohta  4.2) ja  yhtenäisyyttä.  Kuvassa  27 olen luonnostellut 
kahta vaihtoehtoista ratkaisua, joissa komponentteja käsitellään samoin kuin muuttujia. 
Ratkaisussa (b) ominaisuuden lukemisesta on tehty aliohjelman kutsumista muistuttava 
palikka ja ratkaisussa (c) operaattoria muistuttava palikka.

Kummassakin vaihtoehtoisessa ratkaisussa suora viittaus komponenttiin Tekstikentta 
(palikka  textbox Tekstikentta)  voitaisiin korvata viittauksella  muuttujaan,  joka sisältää 
viittauksen tekstikenttään.  Molemmissa ratkaisuissa kompromissina on hajanaisuuden 
(kohta  4.5) kasvaminen. Lisäksi  virhealttiuden (kohta  4.13) lisääntymisen estämiseksi 

(b)(a) (c)

(b)

(a)

(c)
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palikkaeditorin  pitäisi  yrittää  tarkistaa  jo  palikoita  yhdistettäessä,  että  komponentilla 
tosiaan on olemassa sellainen ominaisuus, jota siltä yritetään lukea.

App Inventor soveltuu nykymuodossaan vain suhteellisen pienten sovellusten laati
miseen. Käyttäjä huomaa tämän ensin siinä, ettei hän pysty määrittelemään useita ruu
tuja eikä myöskään jakamaan palikkaohjelmaa moduuleiksi  (roolinilmaisevuus,  kohta 
4.9).  Suurimmaksi  ongelmaksi  muodostuu  lopulta  abstraktiomahdollisuuksien  vähäi
syys. Koska käyttäjä ei pysty määrittelemään uusia tietotyyppejä ja komponentteja, suu
rempien sovellusten laatimisesta tulee helposti turhauttavaa.

App Inventorin kehittäjät voivat pyrkiä vastaamaan suurempien sovellusten aiheutta
maan haasteeseen lisäämällä  puuttuvat  toiminnot  (useiden  ruutujen  määrittelemisen, 
palikkaohjelman jakamisen moduuleihin ja käyttäjän määrittelemät luokkatyypit). Toi
nen  mahdollisuus  on  tehdä  käyttäjälle  helpoksi  siirtyä  tekstuaaliseen  ohjelmointiin 
Kawa- tai Java-kielellä kun käyttäjän tarpeet ylittävät App Inventorin rajat. App Invento
rin kehitystiimi on jo suunnittelemassa ominaisuuksia, joita käyttäen ulkopuoliset kehit
täjät voisivat lisätä komponentteja App Inventoriin (Friedman, 2011).

6.2. Kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksestä

Tätä tutkielmaa tehdessäni hankkimani kokemus kognitiivisista ulottuvuuksista  tukee 
väitteitä,  että  kognitiiviset  ulottuvuudet  auttavat  keskittymään rakenteellisiin  ominai
suuksiin yksityiskohtien sijasta, ja että kognitiiviset ulottuvuudet soveltuvat varhaisessa 
kehitysvaiheessa olevien ohjelmistojen arviointiin. App Inventor on beetavaiheessa ole
vaa ohjelmistoa, minkä myös huomaa yleisenä hiomattomuutena. Kognitiivisten ulottu
vuuksien arviointiin keskittyminen auttoi minua jättämään huomiotta käytettävyyson
gelmia, jotka eivät johdu App Inventoriin valitusta lähestymistavasta vaan sen tähänasti
sesta toteutuksesta.

Hyödylliseksi osoittautuivat myös kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen tarjoamat 
ehdotukset toimenpiteiksi,  joita  käyttäen havaittuja ongelmia voi  pyrkiä ratkaisemaan 
(alakohdat 6.1.1–6.1.3). Toimenpiteet eivät ole käyttövalmiita ratkaisuja vaan abstrakteja 
strategioita,  mutta pidin niitä silti  hyödyllisinä inspiraation lähteinä.  Toimenpiteeseen 
liittyy aina myös kompromisseja, mutta tämä on enemmänkin osoitus siitä, miten asiat 
ovat aina monimutkaisia “todellisessa maailmassa”. Menetelmä voi joko jättää monimut

Kuva 27. Komponentin ominaisuuden lukeminen nykyisin (a), aliohjelmakutsua muistut
tavalla ratkaisulla (b) ja operaattoria muistuttavalla ratkaisulla (c).

(b)

(a)

(c)
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kaisuuden huomiotta (kuten kognitiiviset ulottuvuudet tekevät järjestelmän esteettisille 
seikoille) tai antaa keinoja käsitellä sitä (kuten kompromissit kognitiivisten ulottuvuuk
sien kehyksessä), mutta joka tapauksessa suunnittelija joutuu tekemään asialle jotain jos
sain  vaiheessa.  Kompromissien  tapauksessa  oikea  ratkaisu  lienee  ottaa  ne  huomioon 
aikaisin.

Merkintätavan ja ympäristön suhteesta
App Inventoria  ja  Eclipseä verratessani huomasin selkeästi,  miksi  Green ja  Blackwell 
(1998) painottavat,  että merkintätapaa ja ympäristöä tulee tarkastella kokonaisuutena. 
Jos olisin lähtenyt liikkeelle oletuksesta, että tekstuaalista ohjelmointia tehdään vain teks
tieditorilla, olisi arvioni tekstuaalisen Android-ohjelmoinnin kognitiivisista ulottuvuuk
sista ollut huomattavasti pessimistisempi.

Merkintätavan  ja  ympäristön tarkastelu  kokonaisuutena  kuitenkin tarkoittaa,  että 
johtopäätöksiä  on  vaikea  yleistää  koskemaan  merkintätapaa.  Tässä  tutkielmassa  olen 
lopulta onnistunut vain vertaamaan yhtä esimerkkiä palikkaohjelmoinnista yhteen esi
merkkiin  visuaalisesta  tietovuo-ohjelmoinnista  ja  yhteen  esimerkkiin  tekstuaalisesta 
ohjelmoinnista  tietyissä ympäristöissä,  en vertaamaan palikkaohjelmointia,  visuaalista 
tietovuo-ohjelmointia ja tekstuaalista ohjelmointia paradigmoina.13

Petre  (2006)  ehdottaa,  että  merkintätapaa  itsessään  ja  merkintätapaa  ympäristön 
sisällä tarkasteltaisiin erillisinä näkökulmina järjestelmään. Monet kognitiiviset ulottu
vuudet, kuten viskositeetti, kuitenkin kuvaavat tuotoksen muokkaamiseen liittyviä omi
naisuuksia. Tuotoksen muokkaaminen puolestaan vaatii aina jonkinlaisia operaatioita tai 
työvälineitä eli ympäristön.

Yksi ratkaisu ongelmaan on luopua vuorovaikutuksen tarkastelusta, kuten Moody 
tekee merkintätapojen fysiikan teoriassaan (ks. alakohta 3.5.3). Toinen voisi olla määri
tellä merkintätavaksi itsessään merkintätapa minimaalisessa ympäristössä. Tekstuaalisen 
merkintätavan tapauksessa tavanomainen tekstieditori on itsestään selvä valinta, mutta 
visuaalisen merkintätavan tapauksessa on epäselvää, millainen minimaalinen ympäristö 
on. Kolmas voisi olla, ehkä hieman epäintuitiivisesti,  määritellä merkintätavaksi itses
sään merkintätapa hypoteettisessa ideaalissa ympäristössä. Tällöin arvioon tosin vaikut
taisi arvioijan kyky keksiä pitkälle kehittynyt mutta toteutuskelpoinen ideaali ympäristö.

Ristiriitaisia kokemuksia
Blackwellin ja Greenin usein korostama periaate, jonka mukaan ulottuvuudet eivät ole 
itsessään hyviä eivätkä pahoja, jäi hieman kyseenalaiseksi. Blackwellin ja Greenin kysely
lomakkeen (ks. alakohta 3.2.3 ja liite 1) kysymykset keskittyvät virheisiin ja monet ulot

13 Tätä olisi vaikeuttanut entisestään se, että olemassa on useita tekstuaalisen ohjelmoinnin paradigmoja. 
Lisäksi koska palikkaohjelmointi käytännössä on tekstuaalisen pohjakielen visuaalinen laajennos, on 
periaatteessa olemassa useita palikkaohjelmoinnin paradigmoja, vaikka esimerkit palikkaohjelmoinnista 
ovat toistaiseksi olleet imperatiivisia. Minun olisi siis täsmällisempää puhua imperatiivisesta palikkaoh
jelmoinnista, visuaalisesta tietovuo-ohjelmoinnista ja imperatiivisesta tekstuaalisesta ohjelmoinnista.
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tuvuudet itsessään on nimetty yksipuoliseen sävyyn (tunnettu ongelma, ks. Blackwell et 
al.,  2001,  s. 339).  Lisäksi perustelut sille,  että ulottuvuuden molemmat laidat ovat tie
tyissä tilanteissa hyödyllisiä, usein joko puuttuvat tai mainitaan vain ohimennen. Tämä 
oli ristiriitainen kokemus. Toivoisin, että kehyksestä kiinnostuneille oppijoille joko tar
jottaisiin laajempia ja vakuuttavampia esimerkkejä tilanteista, joissa sinänsä yksipuoli
selta  kuulostavalla  ulottuvuudella  onkin kaksi  puolta,  tai  selkeästi  todettaisiin ulottu
vuuksien arvolatauksettomuuden olevan tavoite, jota ei ainakaan vielä ole saavutettu.

Yhtä ristiriitaiselta tuntuu usein esiintyvä väite, jonka mukaan kognitiiviset ulottu
vuudet eivät ole arviointimenetelmä, sillä tätä väitettä kuitenkin seuraa aina joukko esi
merkkejä  kognitiivisia  ulottuvuuksia  käyttäen  tehdyistä  asiantuntija-arvioinneista. 
Ymmärtääkseni Green ja muut kirjoittajat tarkoittavat tällä, että kognitiiviset ulottuvuu
det teoriakehyksenä eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn menetelmään eivätkä ne ole 
ainoastaan arvioinnin väline. Tieteellisessä kirjallisuudessa kognitiivisten ulottuvuuksien 
rooliksi on kuitenkin muotoutunut arviointi, sillä visuaalisten ohjelmointikielten suun
nittelijoilla  on  tarvetta  kevyelle  menetelmälle  kehittämiensä  kielten  arviointia  varten 
(Dagit et al., 2006, s. 305). Näennäisten ristiriitojen välttämiseksi tämä asia tulisi tuoda 
esiin selkeämmin.

Käytännön ongelmia
Kognitiivisia ulottuvuuksien oppimista vaikeuttaa se, että niiden määrä on suurehko ja 
ne edellyttävät järjestelmän tarkastelua epätavallisesta ja abstraktista näkökulmasta. Kog
nitiivisten ulottuvuuksien listaa ei pysty käymään läpi yhtä nopeassa tahdissa kuin esi
merkiksi Molichin ja Nielsenin käytettävyysheuristiikkoja, jotka ovat kognitiivisia ulot
tuvuuksia konkreettisempia. Koska tämä oli ensimmäinen kerta kun sovelsin kognitiivi
sia ulottuvuuksia käytäntöön, minun oli vaikea pitää kaikkia olennaisia asioita kirkkaana 
mielessäni App Inventoriin tutustuessani. Kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen teho
kas hyödyntäminen näyttäisi edellyttävän, että arvioija tuntee joko kehyksen tai arvioin
nin kohteen niin hyvin, että hänen ei tarvitse vuorotella kahden lähdemateriaalin välillä.

Johtopäätöksiä ja yhteenvetoa kirjoittaessani huomasin toivovani, että kognitiivisten 
ulottuvuuksien kehys tarjoaisi enemmän tukea ulottuvuutta koskevien havaintojen tiivis
tämiseksi  kokonaisarvioksi  järjestelmän sijainnista  kyseisessä ulottuvuudessa.  Esimer
kiksi kohdan 4.16 ensimmäisissä luonnoksissa esitin, että App Inventorin viskositeetti on 
“enimmäkseen vähäistä” ja siten hyväksyttävää, mutta vaihdoin sen tehtävien suhteellista 
yleisyyttä tarkemmin mietittyäni “paikoin korkeaksi” ja ehkä ongelmalliseksi. Laadulli
sesta menetelmästä ei voi olettaa saavansa määrällistä vastausta, mutta olisin saattanut 
kokea esimerkiksi kielitaitotasojen tapaan kuvatut “tasot” hyödylliseksi apuvälineeksi.

Kognitiivisten ulottuvuuksien tavoitteisiin kuuluu viestinnän helpottaminen, mutta 
tällä hetkellä niillä voi olla käänteinen vaikutus. Kehys on yhä verrattain tuntematon, 
joten sitä voi käyttää viestinnän välineenä vain tilanteissa, joissa toinenkin osapuoli on 
valmis käyttämään aikaa kehyksen opetteluun. Valitettavasti opettelukin vaatii tällä het
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kellä harrastuneisuutta, sillä lähdemateriaalia vaivaa tietty epäyhtenäisyys. Tekstit mää
rittelevät termit hieman eri tavoin, eri tarkkuudella ja eri osiin keskittyen. Yksikään ei  
sisällä kattavaa määritelmää kaikista ulottuvuuksista (Green ja Blackwell, 1998, on tois
taiseksi  lähimpänä).  Kehyksen  omaksumista  helpottaisi,  jos  olisi  olemassa  kattava  ja 
säännöllisesti päivittyvä opas, joka edustaisi kehyksen kehittäjien konsensusta kehyksen 
nykyisestä muodosta.

Kognitiivisten ulottuvuuksien laajuus
Kognitiivisia ulottuvuuksia käytettäessä pitää muistaa niiden olevan malli järjestelmän 
rakenteellisista ominaisuuksista, ei kaikista käytettävyyteen vaikuttavista ominaisuuksis
ta.  Palikkaohjelmoinnin tapauksessa esimerkki tästä on,  että StarLogo TNG:n aikuis
käyttäjät ovat kritisoineet palikoiden raahaamisen työläyttä tekstin kirjoittamiseen ver
rattuna (McCafrey, 2006, s. 48), mutta ongelma ei tule esiin tässä App Inventoria koske
vassa tarkastelussani. Tämä johtuu siitä, että kognitiivisten ulottuvuuksien näkökulmasta 
operaatioiden määrä (rakenteellinen ominaisuus) on tärkeämpää kuin yksittäisen ope
raation suorittamisen nopeus ja miellyttävyys (fyysinen ominaisuus). Kognitiivisia ulot
tuvuuksia apuna käyttäen suunniteltuja ratkaisuja pitää jossain vaiheessa harkita ja hioa 
edelleen myös perinteisestä käyttöliittymäsuunnittelun näkökulmasta.

Kognitiivisten ulottuvuuksien ulkopuolelle jää myös soveltuvuus yhteistyön tekemi
seen,  jota mm. Nardi  (1993) pitää tärkeänä ominaisuutena käyttäjien tekemän ohjel
moinnin järjestelmille. Nardin mukaan ohjelmoivien käyttäjien on havaittu muodosta
van  työpaikoillaan  epämuodollisia  ohjelmointiyhteisöjä (programming  community), 
joissa eri tasoiset ohjelmoijat ja sovellusalueen asiantuntijat tukevat toisiaan ongelman
ratkaisussa.  Hundhausenin  ja  Douglasin  (2001)  ehdottamien  viestinnällisten  ulottu
vuuksien tarkastelu voisi siis olla hyödyllistä.

Muut menetelmät ovat tarpeen myös järjestelmän arvioimiseksi käytettävyyttä (ISO 
9241-11:1998) laajemmassa kontekstissa, esimerkiksi käyttökokemuksen (Hassenzahl & 
Tractinsky, 2006), järjestelmän hyväksyttävyyden (Nielsen, 1993, s. 25) tai hyödyllisyy
den (Mirel, 2004, s. 33–34) kautta.

6.3. Työn rajoitteet

Tällä tutkielmalla on kaksi tärkeää rajoitetta. Ensimmäinen näistä on se, että vaikka esit
tämäni mielipiteet kognitiivisista ulottuvuuksista menetelmänä ovat perusteltuja, ovat ne 
ainoastaan omiani. Minulla ei myöskään ole kokemuksia kognitiivisista ulottuvuuksista 
keskustelun apuvälineenä, sillä kognitiiviset ulottuvuudet eivät kuulu vuorovaikutteisen 
teknologian pakolliseen oppimäärään Tampereen yliopistossa.

Toinen rajoite on se, että tähän tutkielmaan ei liity käyttäjien tutkimiseen perustuvaa 
kokeellista osiota. Lisäksikään minulla ei ole kokemusta App Inventorin pidempiaikai
sesta ja tavoitteellisesta käytöstä. Olisikin mielenkiintoista verrata tässä tutkielmassa teh
tyjä havaintoja App Inventorin käyttäjien mielipiteisiin ja kokemuksiin sekä tehdä käy
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tettävyystestejä App Inventorille. Toisaalta jo huolellisen asiantuntija-arvioinnin vaatima 
työmäärä ylitti helposti pro gradu -tutkielman vaatimukset. Kuten luvussa 1 todettiin, 
ohjelmointikielten  ja  -ympäristöjen  tutkiminen  käyttäjien  tutkimiseen  perustuvilla 
kokeilla on erittäin haasteellista ja työlästä.
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7. Yhteenveto

Tarkastelin tutkielmassa App Inventor for Android -nimistä ohjelmointiympäristöä, joka 
perustuu palikkaohjelmoinniksi kutsuttuun paradigmaan. Teoriakehyksenä käytin kog
nitiivisia ulottuvuuksia, jotka ovat suosittu lähestymistapa visuaalisten ohjelmointikiel
ten tutkimukseen mutta verrattain tuntemattomia laajemmassa käytettävyysyhteisössä. 
Tutkielman taustaosuudessa esitin kattavan kirjallisuuskatsauksen kognitiivisten ulottu
vuuksien kehyksestä sekä sen hyödyntämisestä käytettävyystutkimuksessa.

App Inventorissa  tehtävää  ohjelmointia  voidaan  luonnehtia  kognitiivisten  ulottu
vuuksien kehyksessä tutkivana suunnitteluna. App Inventor tukee tutkivaa suunnittelua 
pääasiassa  hyvin  tai  vähintään  hyväksyttävästi.  Erityisen  hyvin  siinä  on  onnistuttu 
vähentämään syntaksivirheisiin johtavia lipsahduksia sekä mahdollistamaan rakenteilla 
olevan sovelluksen asteittainen arviointi. Puutteita on erityisesti piilevien riippuvuuksien 
suuressa määrässä, paikoittain korkeassa viskositeetissa ja vaikeissa mentaalioperaatiois
sa.  Esitin erilaisia ratkaisuehdotuksia käyttäen apunani Greenin ja Blackwellin (1998) 
ehdottamia toimenpiteitä ja harkitsin niiden soveltuvuutta. Näiltä osin tutkielmani vas
taa asiantuntijan tekemää käytettävyysarviota ja -raporttia.

Kognitiivisten  ulottuvuuksien  avulla  pystyin  lisäksi  vertailemaan  App  Inventoria 
kahteen  muuhun  tapaan  kehittää  mobiilisovelluksia.  Kognitiivisten  ulottuvuuksien 
näkökulmasta Android-mobiilisovellusten kehittäminen App Inventorilla on yllättävän 
lähellä niiden kehittämistä Java-kielellä Eclipse-ympäristössä. Erot näiden kahden ohjel
mointikielen ja -ympäristön välillä ovat asteittaisia. App Inventor eroaa enemmän Win
dows Mobile -sovellusten kehittämisestä LabVIEW:lla. Visuaalisena tietovuokielenä Lab
VIEW:n G-kieli sisältää vain vähän piileviä riippuvuuksia. Toisaalta solmuista ja nuolista 
koostuva LabVIEW-ohjelma johtaa suurempaan ennenaikaiseen sitoutumiseen ja visko
siteettiin.

Näitä havaintoja selittävät kielten laskentamallit ja visuaalisuuden aste. Sekä Java-oh
jelmointi  että  palikkaohjelmointi  edustavat  imperatiivista  ohjelmointia  ja  ovat  lähellä 
toisiaan visuaalisuuden asteessa. LabVIEW sen sijaan edustaa tietovuo-ohjelmointia ja 
huomattavasti korkeampaa visuaalisuuden astetta.

Koin kognitiiviset  ulottuvuudet mielenkiintoiseksi  näkökulmaksi  tarkastella  ohjel
mointiympäristöä  ja  kehitellä  ratkaisuvaihtoehtoja  ongelmiin.  Mielestäni  kognitiiviset 
ulottuvuudet myös sopivat hyvin vasta beetavaiheessa olevan ohjelmiston tarkasteluun. 
Vaikeaksi  koin kutakin kognitiivista  ulottuvuutta koskevien havaintojen yhdistämisen 
kokonaisarvioksi  App  Inventorin  sijainnista  kyseisessä  ulottuvuudessa.  Kognitiivisten 
ulottuvuuksien oppimista haittasi oppimateriaalin epäyhtenäisyys. Tekstit määrittelevät 
termit hieman eri tavoin, eri tarkkuudella ja eri osiin keskittyen. Lisäksi teksteissä usein 
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korostetaan kognitiivisten ulottuvuuksien kehystä keskustelun apuvälineenä, vaikka tie
teellisessä kirjallisuudessa kehyksen rooliksi on vakiintunut arviointi.

Edellä  esitetyt  tulokset  nostavat  esiin  mielenkiintoisen  ristiriidan.  Kognitiivisten 
ulottuvuuksien avulla tarkasteltujen rakenteellisten ominaisuuksien näkökulmasta erot 
Android-sovellusten laatimisessa App Inventoria ja Javaa käyttäen ovat verrattain vähäi
siä. Silti verkkokeskustelujen perusteella App Inventorin käyttäjien joukossa on runsaasti 
ihmisiä,  jotka  kertovat  luopuneensa  aiemmin  tekstuaalisen  ohjelmoinnin  opiskelusta 
liian  vaikeana.  Tämä  on  muistutus  siitä,  miten  tärkeitä  positiivinen  ensivaikutelma, 
tasainen oppimiskäyrä ja muutenkin miellyttävä käyttökokemus ovat ajanvietteellisesti 
käytettäville tuotteille  ja toisaalta miten sinänsä vaikeasta asiasta voi  edellä mainituin 
keinoin tehdä helpommin lähestyttävän.

App Inventoria olisi hyödyllistä tarkastella jatkossa myös menetelmillä, jotka ottavat 
huomioon käyttökokemuksen ja muita kognitiivisten ulottuvuuksien kehyksen ulkopuo
lelle jääviä seikkoja. Toinen mahdollinen jatkotutkimuksen aihe on kehyksen opittavuu
den  ja  kehykseen  perustuvilla  menetelmillä  tehtyjen havaintojen  tyypillisten  ominai
suuksien kokeellinen tarkastelu, erityisesti verrattuna perinteisiin käytettävyystutkimuk
sen menetelmiin.
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Ote Blackwellin ja Greenin kyselylomakkeesta

Blackwellin ja Greenin (2000, 2007) kehittämä kyselylomake koostuu viidestä osiosta. 
Ensimmäiset kolme osiota ovat johdantoa. Ensimmäisessä vastaajalta kysytään tarkaste
lun kohteena olevan järjestelmän nimeä, kuinka kokenut kyseisen järjestelmän käyttäjä 
vastaaja on ja onko vastaaja käyttänyt muita vastaavia järjestelmiä. Toisessa vastaajalle 
esitellään lyhyesti  kognitiivisen ulottuvuuksien kehyksen peruskäsitteitä.  Kolmannessa 
vastaajaa pyydetään erittelemään järjestelmän osat edellisessä osiossa esiteltyjä käsitteitä 
käyttäen ja kertomaan, miten järjestelmän käyttöön kuluva aika jakautuu eri aktiviteet
tien välillä.

Varsinaiset kognitiivisia ulottuvuuksia arvioivat kysymykset sijaitsevat kahdessa vii
meisessä osiossa.  Neljännessä osiossa vastaajalta  kysytään järjestelmän keskeisimpään 
merkintätapaan  liittyviä  kysymyksiä  ja  viidennessä  mahdollisiin  alilaitteisiin  liittyviä 
kysymyksiä. Alla luetellut kysymykset muodostavat lomakkeen neljännen osion. Kysy
mysten sanamuodot on säilytetty alkuperäisinä.  Oikea kyselylomake ei  sisällä  ulottu
vuuksien nimiä, vaan kysymysryhmät on eroteltu toisistaan viivoin. Kysymyksiin vasta
taan vapaamuotoisesti.

Copyright © 2000–2007 Alan F. Blackwell and Tomas R. G. Green.
Reproduced with permission from Mr. Blackwell.

Section 4 – Questions about the main notation

Visibility and Juxtaposability

- How easy is it to see or fnd the various parts of the notation while it is being created 
or changed? Why?

- What kind of things are more difcult to see or fnd?

- If you need to compare or combine diferent parts, can you see them at the same 
time? If not, why not?

Viscosity

- When you need to  make changes  to  previous  work,  how easy is  it  to  make the 
change? Why?

- Are there particular changes that are more difcult or especially difcult to make? 
Which ones?



Diffuseness

- Does the notation a) let you say what you want reasonably briefly, or b) is it long-
winded? Why?

- What sorts of things take more space to describe?

Hard Mental Operations

- What kind of things require the most mental efort with this notation?

- Do some things seem especially complex or difcult to work out in your head (e.g.  
when combining several things)? What are they?

Error Proneness

- Do some kinds of mistake seem particularly common or easy to make? Which ones?

- Do you often fnd yourself making small slips that irritate you or make you feel stu
pid? What are some examples?

Closeness of Mapping

- How closely related is the notation to the result that you are describing? Why? (Note 
that in a sub-device, the result may be part of another notation, rather than the end 
product).

- Which parts seem to be a particularly strange way of doing or describing something?

Role Expressiveness

- When reading the notation, is  it  easy to tell  what  each part is  for in the overall  
scheme? Why?

- Are there some parts that are particularly difcult to interpret? Which ones?

- Are there parts that you really don’t know what they mean, but you put them in just 
because it’s always been that way? What are they?

Hidden Dependencies

- If the structure of the product means some parts are closely related to other parts,  
and changes to one may afect the other, are those dependencies visible? What kind 
of dependencies are hidden?

- In what ways can it get worse when you are creating a particularly large description?

- Do these dependencies stay the same, or are there some actions that cause them to 
get frozen? If so, what are they?



Progressive Evaluation

- How easy is it to stop in the middle of creating some notation, and check your work 
so far? Can you do this any time you like? If not, why not?

- Can you fnd out how much progress you have made, or check what stage in your 
work you are up to? If not, why not?

- Can you try out partially-completed versions of the product? If not, why not?

Provisionality

- Is it possible to sketch things out when you are playing around with ideas, or when 
you aren’t sure which way to proceed? What features of the notation help you to do 
this?

- What sort of things can you do when you don’t want to be too precise about the 
exact result you are trying to get?

Premature Commitment

- When you are working with the notation, can you go about the job in any order you 
like, or does the system force you to think ahead and make certain decisions frst?

- If so, what decisions do you need to make in advance? What sort of problems can 
this cause in your work?

Consistency

- Where there are diferent parts of the notation that mean similar things, is the simi
larity clear from the way they appear? Please give examples.

- Are there places where some things ought to be similar, but the notation makes them 
diferent? What are they?

Secondary Notation

- Is  it  possible to make notes to  yourself,  or express  information that is not really 
recognised as part of the notation?

- If it was printed on a piece of paper that you could annotate or scribble on, what 
would you write or draw?

- Do you ever add extra marks (or colours or format choices) to clarify, emphasise or 
repeat what is there already? [If yes: does this constitute a helper device? If so, please 
fll in one of the section 5 sheets describing it]



Abstraction Management

- Does the system give you any way of defning new facilities or terms within the nota
tion, so that you can extend it to describe new things or to express your ideas more 
clearly or succinctly? What are they?

- Does the system insist that you start by defning new terms before you can do any
thing else? What sort of things?

- If you wrote here, you have a redefnition device: please fll in one of the section 5 
sheets describing it.
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Ote Quiz Me -tutoriaalista

Quiz  Me  on  eräs  App  Inventorin  käyttöohjeisiin  kuuluvista  tutoriaaleista  (Wolber, 
2010c). Tutoriaali opastaa laatimaan pelin, joka kysyy käyttäjältä kysymyksiä ja kertoo, 
onko vastaus oikea vai  väärä.  Esitän täällä otteen tutoriaalista esimerkkinä tehtävistä, 
joita olen käyttänyt App Inventorin arvioimisessa.

Developed by David Wolber. Reproduced in accordance with Creative Commons Attri
bution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Switching the Image for Each Question

The current app shows the same image, no matter what question is being asked. You can 

change this so an image pertaining to each question appears when the NextButton is clicked. 

Earlier, you added four pictures as media for the project. Now, you'll create a third list, 

PictureList, with the names of the image files as its items. and you'll modify the NextButton.Click 

event-handler to switch the picture each time.

First, create a PictureList and initialize it with the names of the image files. Be sure that the 

names are exactly the same as the names of the files that were loaded in to the media of the 

project. Here's how the blocks for the PictureList should look:

Next, you need to modify the NextButton.Click event-handler so that it modifies the picture 

depending on what question the user is on. If you set the Image.Picture property to a file name 

of an image that has been loaded, that image will appear. To modify NextButton.Click, you'll 

need the following blocks:

Block Type Drawer Purpose

set Image1.Picture to Image1 set this to change the picture

select list item Lists need to select the picture corresponding to 
current question

global PictureList My Definitions select a file name from this list

global currentQuestionIndex My Definitions select the currentQuestionIndexth item



Here is how the blocks should look:

How the Blocks Work

The currentQuestionIndex serves as the index for the QuestionList and the PictureList. When 

currentQuestionIndex is 1, the app selects the first question and the first picture. When 

currentQuestionIndex is 2, the app selects the second question and second picture. Of course 

this scheme depends on the lists being in sync and indeed they are. For instance, the first 

picture, LarsenBerra.jpg is a picture of Don Larsen, and Don Larsen is the answer to the first 

question, "Who pitched a perfect game in the World Series?" Test the modified behavior. Does a 

different image appear each time you click the NextButton?
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