
Ryhmätietoisuutta tukevien jokapaikan tietotekniikan äänimaisemaso
vellusten arkkitehtuuri

Anssi Kainulainen

Tampereen yliopisto
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Tietojenkäsittelyoppi
Pro gradu tutkielma
Heinäkuu 2005



i

Tampereen yliopisto
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Tietojenkäsittelyoppi
Anssi Kainulainen: Ryhmätietoisuutta tukevien jokapaikan tietotekniikan ää
nimaisemasovellusten arkkitehtuuri
Pro gradu tutkielma, 121 sivua, 4 liitesivua
Heinäkuu 2005

Tässä  työssä  tutkitaan  työryhmän  tietoisuuden  tukemista  interaktiivisen  ääni
maiseman avulla  jokapaikan  tietotekniikan kontekstissa.  Toimistoympäristöis
sä,  kuten  muissakin  ryhmätyötilanteissa  työryhmän  jäsenten  tietoisuus  toisis
tansa, työtehtävistä  ja niiden edistymisestä on välttämätöntä työn edistymisel
le.  Tietotulvan  vähentämiseksi  tietoisuutta  on  syytä  tukea  periferaalisen  tark
kailun  keinoin.  Äänen  avulla  voidaan  välittää  tietoa  työympäristössä,  jossa
työntekijät eivät kohdista tarkkaavaisuuttaan aina johonkin tiettyyn tietotekni
seen  apuvälineeseen,  vaan  liikkuvat  paikasta  toiseen  työtehtäviensä  mukana.
Rauhallisten ääniesityksien tuottamiseen ja tutkimiseen tarvitaan yleinen arkki
tehtuuri, joka osaa ottaa huomioon jokapaikan tietotekniikan kehittyvän tekno
logian, muuttuvat työtilanteet, ja ääniesityksen rauhallisuuden kannalta tärkeät
kompositiotekniikat. Tässä  tutkimuksessa kuvaan  työryhmän  tietoisuutta  rau
hallisen  ääniesityksen  avulla  tukevan  sovellusprototyypin  rakenteen  ja  kehi
tysprosessin. Teoreettisen pohjan ja konstruktiivisen  tutkimuksen kautta kerä
tyn kokemuksen avulla määrittelen yleisen ääniesityksien suunnitteluun ja  to
teuttamiseen soveltuvan sovellusarkkitehtuurin mallin.

Avainsanat  ja  sanonnat:  Tietoisuus,  jokapaikan  tietotekniikka,  interaktiivinen
ääni.
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1. Johdanto
Laumaeläiminä ihmiset toimivat yhdessä päivittäin. Oli kyse työstä, harrastuk
sista  tai mistä  tahansa elämän osasta,  ryhmissä  työskentely on meille  tyypilli
nen toimintatapa. Suuri osa suomalaista työtä on tietointensiivistä toimistotyö
tä [Työministeriö, 2003]. Tietotyössä on kyse ”informaation tuottamisesta ja ja
kamisesta,  käyttämisestä  tai  käsittelystä  tai  työskentelystä  tietoteknisten  väli
neiden kanssa” [Pekkola, 2002, s.30]. Työryhmän  jäsenten välinen hyvä  tietoi
suus  mahdollistaa  tehokkaamman  yhteistyön.  Tietoisuus  muiden  läsnäolosta
on tärkeä osa tätä tehokkuutta. Tiedon lisääminen ja sen tuominen ihmisten tie
toisuuteen on  monesti  ongelmallista,  koska  se  helposti  lisää  henkistä  kuormi
tusta liiallisesti, mikä vuorostaan heikentää työtehoa [Ekholm, 2001].

Jokapaikan tietotekniikka (ubiquitous computing) on uudenlainen lähestymis
tapa tietotekniikkaan, niin yhteiskunnalliselta merkitykseltään, vuorovaikutus
tavoiltaan  kuin  teknologiselta  toteutukseltaankin.  Jokapaikan  tietotekniikka
voidaan nähdä seuraavana kehitysaskeleena  ihmisen  ja  tietokoneen  vuorovai
kutuksessa.  Tietokoneet  ovat  kehittyneet  suurista  monen  käyttäjän  keskustie
tokoneista  henkilökohtaisiin  pöytämikroihin  ja  nykyään  mukana  kulkeviin
matkapuhelimiin ja kämmenmikroihin. Jokapaikan tietotekniikka jatkaa samaa
kehitystä tuoden tietokoneet osaksi ympäristöä itseään niiden määrän kasvaes
sa ja niiden levitessä osaksi jokapäiväisiä esineitä  ja ympäristöä. Pienet laitteet
keräävät  runsaasti  dataa,  välittävät  toisilleen  tiedonmuruja,  yhdistelevät  niitä
ja auttavat luomaan käsitystä käyttäjistään, ympäristöstään ja käyttötilanteista.
Jokapaikan tietotekniikka tulee kaikenlaisten ihmisten käyttöön,  ja monien  ih
misten  yhtäaikaiseen  käyttöön.  Tietotekniikka  arkipäiväistyy  ja  siirtyy  ais
tiemme keskipisteestä niiden reunoille muuttuen siten rauhallisemmaksi ja häi
ritsemättömämmäksi. Ajatuksena ei ole enää tietokoneen ääreen meneminen ja
sen  käytön  aloittaminen,  vaan  kaikessa  tekemisessä,  olemisessa  ja  elämisessä
on mukana tietoteknisiä välineitä, ajattelemme niitä  tai emme.  Jokapaikan  tie
totekniikan käsitteen  luojan, Mark Weiserin  [1991]  sanoin ”koneet,  jotka  sopi
vat  ihmisten  ympäristöön  sen  sijaan  että  pakottavat  ihmiset  tulemaan  niiden
ympäristöön,  tekevät  tietokoneiden  käytöstä  yhtä  virkistävää  kuin  kävelystä
metsässä.”

Ryhmätyön edistämiseen jokapaikan  tietotekniikalla on uudenlaisia keino
ja,  ja  tässä  tutkimuksessa  näitä  keinoja  tarkastellaan  erityisesti  työtovereiden
läsnäolon uusien tietokoneavusteisten havainto ja esittämistapojen kautta. Tie
tokoneavusteista ryhmätyötä ja läsnäolotietoisuuden tukemista on tutkittu pal
jon  perinteisen  tietotekniikan  saralla  [Schmidt,  2002],  mutta  jokapaikan  tieto
tekniikan  tavoin  toimivassa  vuorovaikutuksessa  se  on  vielä  tuore  aihe.  Perin
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teinen  tietotekniikka  on  rajoittunut  tietokonepäätteen  äärellä  työskentelyyn  ja
vuorovaikutukseen  tietokoneen  välityksellä.  Jokapaikan  tietotekniikka  on  ke
hittynyt ja levinnyt osaksi jokapäiväistä ympäristöä, joten sen edut on hyödyn
nettävissä huomattavasti laajemmissa yhteyksissä. Se mahdollistaa vaihtelevis
sa ympäristöissä  ja  tietokoneiden ulkopuolella kasvotusten tapahtuvan yhteis
työn tukemisen, mikä on arvokas kehitys työskentelyn tuelle. Jokapaikan tieto
tekniikan  lähestymistavoilla  tiedon  esittäminen  voidaan  tehdä  kevyemmäksi
niin, ettei se vaadi kaikkea huomiokykyä ja siten kasvata henkistä taakkaa.

Konkreettisesti  tietotyö tapahtuu suurelta osin näkö  ja kuuloaistien varas
sa, oli yksittäisessä työtehtävässä kyse  suorasta henkilöiden välisestä kommu
nikaatiosta  tai  välillisestä  kommunikaatiosta  kuten  esimerkiksi  dokumenttien
kirjoittamisesta ja lukemisesta. Tietojenkäsittelyn yhteydessä ääni on vuorovai
kutusmodaliteettina  yleensä  vähän  hyödynnetty,  ja  tarjoaa  viestintäkanavana
siten enemmän ”kaistanleveyttä” havainnointiin. Ääni on suunnasta riippuma
ton,  joten sitä kohden ei kuulijan  tarvitse suuntautua kuten näköaistin  ollessa
kyseessä. Yksittäisiä ääniä pystytään valikoimaan useiden samaan aikaan kuu
luvien joukosta (ns. cocktailkutsu efekti) ja sopivasti suunniteltuina ne pysyvät
helposti havainnoinnin reunamilla. Työryhmän tietoisuutta  lisäävissä  jokapai
kan tietotekniikan sovelluksissa ääni on siis sopiva modaliteetti häiritsemättö
mään ja vähän kuormittavaan periferaaliseen viestintään.

Hienovaraisia  äänikäyttöliittymiä  tuottavalta  ohjelmistolta  vaaditaan  mo
nipuolisia ominaisuuksia niin äänen muokkauksen kuin sen esitystapoja tieto
alkioihin  yhdistävän  logiikankin  suhteen.  Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on
löytää vastaus kysymykseen: Millainen ääntä tuottavan ohjelmistokomponentin tu
lee olla, jotta sillä voisi kehittää työryhmän läsnäolotiedon esitystapoja jokapaikan tieto
tekniikan ympäristöihin? Komponentin täytyy vastata monenlaisiin tarpeisiin ää
nimaiseman  rakenteen  ja  äänen  muokkaamisen  monipuolisuuksien,  käytön
helppouden ja esitettävän tiedon parametrisoinnin kautta laajennettavuuteen ja
yhteensopivuuteen, sekä reaaliaikaiseen suoritustehokkuuteen.

Teorian  lisäksi  tämä  tutkimus  tarkastelee  konstruktiivisesti  tutkimuskäyt
töön toteutettua läsnäolotietoisuutta edistävää järjestelmää, sen tuomia laitteis
tollisia  sekä  ohjelmistollisia  toteutushaasteita  sekä  siinä  käytettyjä  äänikäyttö
liittymän ominaisuuksia. Järjestelmä koostuu itsenäisistä osista: Yksi kerää tie
toa  toimiston henkilökohtaisten pöytämikrojen käytöstä,  ja  varastoi  tätä  tietoa
tietokantaan. Toinen tarkastelee tätä tietoa tietyin väliajoin ja tekee arvion työ
ryhmän  jäsenten  aktiivisuudesta,  jonka  sitten  esittää  äänimaisemana  kaikkien
jäsenten kuuluville. Tämän äänimaiseman tarkoituksena on tarjota rauhallinen
esitystapa, joka ei sotkeudu työtehtävien tuomaan informaatiotulvaan.
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Konstruktiivisen tutkimuksen ja teorian pohjalta tämän tutkimuksen tavoit
teena on etsiä, koota yhteen ja tarkastella niitä asioita, joita joudutaan usein rat
komaan toteutettaessa jokapaikan tietotekniikan tarpeiden mukaan läsnäolotie
toisuutta  edistävää  äänisovellusta.  Näiden  ominaisuuksien  ja  pohjalta  esitän
lopputuloksena  mallin  dynaamisesti  toimivasta  äänimaisemia  tuottavasta  oh
jelmakomponentista, joka soveltuu hyvin esitystapojen prototyyppien nopeaan
rakentamiseen ja iteratiiviseen kehitykseen.

Tämä  tutkielma  jakautuu seuraavasti. Luvussa  2  tarkastelen  tietoisuutta  ja
sen osatekijöitä kognitiivisena prosessina. Liiallisen tiedon tuottaman kognitii
visen kuorman, eli tietotulvan, ja informaatiolukutaidon suhteen avulla perus
telen tarpeen hiljaisen tiedon välittämiselle. Hiljaisen tiedon kautta etenen tie
totekniikan ominaisuuksiin tietoa välittävänä mediana.

Luvussa  3  esittelen  jokapaikan  tietotekniikan  periaatteet,  toimintatavat  ja
merkityksen.  Tarkoituksena  on  antaa  ymmärrys  tästä  tietotekniikan  kehitys
vaiheesta,  jotta  sen  vaikutus  seuraavissa  kappaleissa  esille  tuomiini  sovellus
kohteisiin  on  helpommin  ymmärrettävissä.  Lähestyn  aihetta  yleisen  esittelyn
jälkeen analysoimalla tiedonkeruutapoja, kerätyn tiedon ymmärtämistä ja kes
keisimmin rauhallisia viestintätapoja.

Luvussa 4  tarkastelen ääntä modaliteettina  tietoisuuden  lisäämisessä  ja  jo
kapaikan tietotekniikassa, yleisesti  ja  toteutusteknisesti. Lisäksi esittelen muu
tamia  olemassa  olevia  ääneen  liittyviä  ohjelmoinnin  työkaluja  ja  sovelluksia,
jotka ovat tutkimuksen päätavoitteen kannalta olennaisia ja esimerkillisiä.

Luvussa  5  keskityn  edellisten  lukujen  taustatutkimuksellisten  osuuksien
jälkeen  rakentamamme  äänimaisemasovelluksen  toimintatapaan  ja  ominai
suuksiin.  Erityispaino  on  sovelluksen  esitystapojen  suunnittelulla  ja  toteutuk
sella.

Luvussa 6 seuraan äänimaisemasovelluksemme äänellisen esitystavan itera
tiivista kehitystä. Erilaisten versioiden pohjalta saadun palautteen kautta poh
din  mitkä  ominaisuudet  ovat  tärkeitä  tämäntyyppisen  tiedon  esittämisessä.
Kehitysprosessin myötä nousee esille myös niitä keinoja, joilla esitystä on syytä
pystyä muokkaamaan jatkokehityksen kannalta.

Luvussa  7  esitän  aikaisempien  lukujen  teoriaan  ja  konstruktiivisiin  koke
muksiin pohjautuen arkkitehtuurimallin äänimaisemaesitysten tuottamiseen  ja
hallintaan. Tämä yleisluontoinen ohjelmakomponentti on sekä arvokas apuvä
line  tutkimukseen  ja  ääniesityssovellusten  prototyyppien  kehittelyyn,  että  lo
pullisten sovellusten ääntä tuottava osa.

Lopuksi,  luvussa  8,  teen  yhteenvedon  tutkimuksesta  ja  sen  tuloksista,  ar
vioin sen onnistumista ja pohdin jatkotutkimuksen tarvetta ja suuntaa.
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2. Tietoisuus
Dourish ja Bellotti  [1992] määrittelevät tietoisuuden  (awareness) ”ymmärryksenä
muiden toiminnasta,  joka tarjoaa kontekstin omalle  toiminnalle.”  Työryhmän  jäsen
ten tietoisuus toisistansa, ryhmän työtehtävistä ja niiden edistymisestä on vält
tämätöntä,  muttei  itsessään  riittävää  työn  edistymiselle  [You,  2000].  Yksilön
identiteetti  rakentuu osittain  ryhmäidentiteetin perusteella,  ja yleistettynä, kä
sitys ”omasta” ryhmästä muodostuu lähellä elävistä ja työskentelevistä ihmisis
tä. Ajallinen ja fyysinen läheisyys motivoivat yhteishenkeä. Yksilön sosiaalinen
vaikutus  muihin  voidaan  nähdä  sosiaalisten  siteiden,  fyysisen  etäisyyden  ja
ajallisen välittömyyden summana. Tietoisuuden rooli,  ja pelkän  läsnäolon  tie
dostaminen ovat näistä syistä tärkeitä ryhmätyölle.

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeätä ymmärtää mihin prosesseihin tie
toisuuden  muodostuminen  perustuu,  ja  miten  näitä  prosesseja  voisi  tukea
ryhmätyöympäristössä.  Tässä  luvussa  tarkastellaan  aluksi  tietoisuutta,  sen
ominaisuuksia  ja  kognitiivista  muodostumisprosessia.  Tämän  jälkeen  keskity
tään  tietotulvan  ja  informaatiolukutaidon  kautta  haasteisiin  tietoisuuden  li
säämisessä. Tämän jälkeen esitellään miten tietoisuus voi muodostua ns. hiljai
sen  tiedon  kautta  siten,  ettei  tietoisuuden  tukeminen  kasvata  kognitiivista
taakkaa. Lopuksi tarkastellaan miten tämä rauhallinen tietoisuuden tukeminen
onnistuu käytännössä, tietoteknisten välittävien medioiden kautta.

2.1. Tietoisuuden piirteitä
Sana “tietoisuus”  käsittää monia  läheisiä,  mutta  toisistaan  hieman  poikkeavia
ominaisuuksia  eri  yhteyksissä.  Tässä  tutkimuksessa  on  kyse  yleisestä  tietoi
suudesta työpaikan  ja  työtovereiden  tilasta,  asioiden  etenemisestä  ja  lähiaiko
jen  tapahtumista  eli  muutoksista.  Sanakirjalähteiden  [MerriamWebster  Inc.,
2005; Dictionary.com, 2005] painotuserot kertovat kuinka monipuolisesta  ilmi
östä on kyse, joten niitä on syytä eritellä.

Tietoisuuteen on voitu päästä monin keinoin. Tieto on voitu havaita,  jolloin
korostuvat  aistien  merkitys  ja  fyysisen  maailman  ilmiöt.  Tieto  on  voitu aistia,
jolloin korostuvat intuition tai älyllisen havaitsemisen ja päättelyn keinot, suora
tai  intuitiivinen havaitseminen,  etenkin  abstraktien,  immateriaalisten asioiden
tai tunnetilojen ja ominaisuuksien havaitseminen. Tieto on voitu muistaa, jolloin
korostuvat  aiemmin  koetun  ja  opitun,  ennalta  tiedetyn  ja  muistiin  kirjatun
merkitys nykyhetken ymmärtämisessä. Tieto on voitu tiedostaa,  jolloin havain
non tai tuntemuksen kautta saatu tieto korostuu tarkkaavaisuuden keskittämi
sen tai  jopa syventymisen  ja mietteissään olemisen kautta. Tieto on voitu tun
tea, jolloin korostuu läheisyys kohteeseen, erityinen tai ensikäden tieto asiasta.
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Tietoisuuden  valppaustaso  ja  muutoksen  nopeus  myös  vaihtelevat.  Voi
daan olla tarkkaavainen,  jolloin korostuvat havaitsemisen,  tunnistamisen  ja  rea
goimisvalmiuden nopeus. Edellistä voimakkaammin voidaan myös olla varuil
laan, jolloin korostuu vaarallisten asioiden etsiminen. Voidaan olla selvillä josta
kin, jolloin korostuu erityinen ja tarkka herkkyys jollekin suorassa tai intuitiivi
sessa havaitsemisessa, myös abstraktien  asioiden  tai  tunnetilojen  suhteen,  ku
ten edellä mainitun aistimisenkin kohdalla. Kuten edelläkin, korostunut keskit
tyminen ja syventyminen saattaa jopa sulkea muita aistikanavia tai ajatusmalle
ja  pois.  Tietoisuuteen  voidaan herätä,  hitaasti  tai  nopeasti,  enemmän  tai  vä
hemmän  yllättäen,  jolloin  korostuu  tarkkaavaisuuden  tason  nousu  tietoiseksi
tulemisen hetkellä, sen aikana tai heti sen jälkeen.

Tietoisuuden taso ja laatu voi vaihdella. Tieto voidaan ymmärtää, jolloin ko
rostuu  syyseuraussuhteiden,  merkityksen,  toimintatavan  tai  muun  syvempi
tajuaminen.  Toisessa  ääripäässä  tieto  voidaan  vain huomata,  jolloin  korostuu
alkeellinen ja erilaistumaton tiedostamisen tila. Edellä käsiteltiinkin jo havain
tojen, intuition, loogisen päättelyn ja muistamisen eroja.

Kaikista näistä esimerkeistä voidaan nähdä kuinka monipuolisesta ilmiöstä
on  kyse,  ja  kuinka  monenlaisissa  tilanteissa  tietoisuuden  tarjoama  tietämys
toimii taustatekijänä.

2.2. Tarkkaavaisuus ja tietoisuus
Kognitiivisesti  tietoisuus  liittyy  läheisesti  tarkkaavaisuuteen.  Tietämis
prosessissa  keskeistä  on  huomion  tarkentumisprosessi,  eli havaintokyvyn  laita
mien (periphery) hyväksikäyttö, johon palataan myöhemmin hiljaisesta tiedosta
ja  jokapaikan tietotekniikasta puhuttaessa. Yleisesti  ottaen  tarkkaavaisuus  tar
koittaa psyykkisen toiminnan suuntaamista ja valikoivuutta.

Vaikka  tarkkaavaisuuden  teoriat  eivät  ole  vakiintuneet,  voidaan  tarkkaa
vaisuus  jakaa  [Hämäläinen et al.,  1993,  s.120122] karkeasti tahattomaan  ja tah
donalaiseen tarkkaavaisuuteen. Tahaton  tarkkaavaisuus,  eli orientaatioreaktio,  on
automaattinen  tapahtuma,  jolla esimerkiksi haetaan  lisäinformaatiota  reaktion
herättäneestä tekijästä. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden avulla vuorostaan yl
läpidetään  tietty  päämäärään  suuntautunut  toiminta  ja  estetään  asiaankuulu
mattomien,  häiritsevien  tekijöiden  vaikutus.  Tahdonalaisen  tarkkaavaisuuden
kautta  tiedostamiseen  ja  tietoisuuteen  vaikuttavat  pitkän  ja  lyhyen  tähtäimen
tavoitteet.

Tahdonalainen  ja  tahaton tarkkaavaisuus yhdessä  mahdollistavat  rauhalli
sen tiedonvälityksen. Tahdonalainen valikoiva  tarkkaavaisuus vähentää yksit
täisen hetken kognitiivista kuormaa, mutta  tahaton tarkkaavaisuus mahdollis
taa  alitajuisen  tietoisuuden  muusta  ympäristöstä  ja  tahdonalaisen  tarkkaavai
suuden siirron uusiin tietolähteisiin. Tiivistettynä, alitajuinen ja tiedostettu tie
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to ovat vain eri vaiheita samassa prosessissa: Suuri osa aistimiseen ja siihen pe
rustuvaan  ymmärtämiseen  liittyvistä  mekanismeista  eivät  näy  ihmisen  tietoi
suudessa kuin vasta korkeamman  tason lopputuloksina –  asioina,  joista  ihmi
nen on tietoinen.

Muiden teorioiden mukaan [Matthews et al., 2003] tarkkaavaisuus voidaan
jakaa  neljään  kategoriaan: esitarkkaavaisuuteen  (preattention), tarkkaamattomuu
teen (inattention), jaettuun tarkaavaisuuteen (divided attention)  ja tarkentuneeseen
tarkkaavaisuuteen (focused attention).

Esitarkkaavaisuus käsittelee kohteita ilman viitekehystä. Tämän kategorian
kohteet eivät välttämättä vaikuta tietoisuuteen lainkaan. Tarkkaamattomuuden
kategorian  kohteista  ei  olla  tietoisia  tiedostetusti,  mutta  informaatio  saattaa
vaikuttaa käytökseen alitajuisesti. Välittynyt  viesti  voi  vaikuttaa  ihmisen  käy
tökseen  ja  auttaa  häntä  tekemään  päätöksiä,  vaikkei  hän  itse  osaa  perustella
syitä, koska ei ole  tiedosta  tiedon  lähdettä  ja käsittelyprosesseja.  Jaetun  ja  tar
kentuneen  tarkkaavaisuuden  kohteet  ovat  kumpikin  ihmisen  tietoisuudessa.
Ihmisen tarkkaavaisuus kuhunkin kohteeseen siirtyy näiden kategorioiden vä
lillä  tahattomasti  ja  tahallisesti  eläen  tilanteen  mukana.  Kuva  1  kuvaa  tietoi
suuden  ja  tarkkaavaisuuden  välistä  suhdetta,  ja  erityisesti  tarkkaamattomuu
den ja jaetun tarkkaavaisuuden välistä jatkumoa.

y = tietoisuus

x = tarkkaavaisuus 100%0%

epäsuora kogni
tiivinen vaikutus

suora kognitiivinen
vaikutus

esitarkkaa
vaisuus

tarkkaamattomuus

tarkentunut
tarkkaavaisuus

tietoinen tarkkaavaisuus (x > 0)

muutos
sokeus

jaettu tarkkaavaisuus

rauhallinen

huomiota
herättävä

Kuva 1. Tietoisuuden suhde tarkkaavaisuuteen Matthews et al.:n mukaan.

Matthewsin  ja  muiden  määrittelemän  tarkkaavaisuuden  jaottelun  mukaan
periferaaliset  viestintävälineet,  joihin  myöhemmin  luvussa  3  esiteltävän  joka
paikan tietotekniikan rauhallisuus perustuu, esittävät tietoa, josta käyttäjät ovat
tietoisia, mutta johon eivät ole kohdistaneet  tarkentunutta tarkkaavaisuuttaan.
Siihen  kuuluu  siis  tarkkaamattomuus  ja  jaettu  tarkkaavaisuus,  muttei  esitark
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kaavaisuus  tai  tarkentunut  tarkkaavaisuus.  Tarkkaamattomuus  ei  kuormita
käyttäjän tietoista tiedonhallintakapasiteettia.

2.3. Tietotulva ja informaatiolukutaito
Edellä nähtiin tietoisuuden ja tarkkaavaisuuden suhde toisiinsa, ja miten ihmi
sen  kognitiiviset  resurssit  kuormittuvat  eri  tavoin.  Tietoisuuden  tukemisessa
etenkin  uusin  teknologisin  apuvälinein  onkin  keskeistä  välttää  tietotulvan  li
sääntyminen. Eri ihmisillä  ja eri organisaatioissa on erilaiset  tiedonkäsittelyta
vat  ja –kyvyt.  Informaatiolukutaito on yksi tärkeimpiä taitoja  tietointensiivistä
toimistotyötä  tekevälle  ihmiselle,  ja  sen  merkitystä  tavalliselle  kansalaiselle
kaan ei voida väheksyä yhteiskuntarakenteen lähestyessä tietoyhteiskuntaa.

Yleisesti  ottaen  ongelmallisinta  on  tarjolla  olevan  tiedon  runsaus.  Tietoa
saadaan  jokaisen  aistin  välityksellä  monista  eri  tietolähteistä,  ja  informaation
paljous  voi  Ekholmin  [2001,  s.107]  mukaan  synnyttää  ns.  informaatioähkyn.
Informaatioähky on suurempi haitta  työn edistymiselle kuin  lisääntynyttä  tie
toisuutta tavoiteltaessa mahdollisesti saavutettu etu. Akateemikko Georg Hen
rik  von  Wright  on  jopa  kysynyt  [Ekholm,  2001,  s.27]  ihmisen  biologis
psykologisen  informaatiokäsittelykyvyn  rajojen  lisäksi  sitä,  vaikuttaako  infor
maation nopea kasvu häiritsevästi  ihmisen  tunneelämään  ja  sen  kehitykseen.
Tietotulvan syntymiselle on olemassa runsaasti syitä, kuten:

· informaation, informaatiolähteiden ja kanavien runsaus,
· kiire, stressi, väsymys, suorituspaineet,
· epämukavuus, koettu uhka, hallinnan puute,
· laitteiden ja sovellusten muuttuminen,
· negatiivinen suhtautuminen (välineet jne.), ja
· puutteet tiedon haun strategiassa.

Informaatiolukutaito muodostaa perustan tiedon ymmärtämiselle, löytämi
selle,  arvioimiselle  ja  käyttämiselle.  Tiedonhaussa  on aina  jokin  tehtävä  ja  ta
voite, joten on tärkeätä tunnistaa tiedon tarpeet ja hankkia haluttua tietoa, eikä
juuttua epäolennaiseen. Lähteitä pitää osata käsitellä ja niistä täytyy pystyä va
litsemaan relevantit. Tarvitaan useita tiedonhakumenetelmiä ja –strategioita,  ja
niistä pitää osata valita oikeat. Järkeily ja kriittinen oivaltaminen ovat tärkeässä
asemassa.  Faktat,  mielipiteet  ja  näkökulmat  on  osattava  erottaa  toisistaan  ja
harhaan johtava tieto täytyy osata tunnistaa.

Tiedonhankintavälineet  ovat  yhä  enenevämmässä  määrin  uusia  teknisiä
laitteita ja sovelluksia, joiden käyttämiseen ja hallintaan tarvitaan uusia taitoja.
Laitteet  ja  sovellukset  ovat  koko  ajan  kehitys  ja  muutostilassa,  ja  tähän  dy
naamisuuteen  täytyisi  pystyä  sopeutumaan.  Tiedonhankintavälineiden  perus
käyttötaitojen  avulla  ihminen  pystyy  hyödyntämään  uusia  laitteita  viestinnän
apuvälineenä,  pääsemään  käsiksi  erilaisiin  tietolähteisiin,  tallentamaan  tietoa,
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sekä organisoimaan ja prosessoimaan sitä edelleen. Teknisellä tasolla informaa
tiolukutaito muodostuu näistä taidoista.

Ihmisten  informaation  käsittelykyvyissä  ja  suhtautumisissa  on  eroja.  Ek
holm  [2001,  s.34]  näkee  tietoyhteiskunnan  jäsenet  neljässä  eri  ”kastissa”;  ”In
foeliitti” tarttuu luontevasti  ja mielellään uuden teknologian mahdollisuuksiin
heti  niiden  ilmestyessä.  ”Infokuluttajat”  seuraavat  hieman  eliitin  jäljessä,  ja
pyrkivät pysymään suuren massan mukana informaatiokulutustavoiltaan. ”In
fokieltäytyjät” pyrkivät aktiivisesti välttämään kosketusta uuden teknologian ja
informaation  kanssa,  vaikkeivät  sitä  täysin  pystykään  tekemään.  Viimeisenä
kastina ”sohvaperunat” vain passiivisesti ihmettelevät uutuuksia.

Tietotulva koskettaa jokaista näistä tietoyhteiskunnan ”kasteista” jollain ta
solla. Liika  informaatio, kiire,  stressi, väsymys,  suorituspaineet  ja muut vaati
mukset ovat helposti ymmärrettäviä syitä infoähkylle. Syynä voi olla myös ih
misen  taipumus  suodattaa  informaatiota  entisten  mallien  ja  uskomusten  mu
kaisesti. Vaikka aiempi kokemus mahdollistaa uusien ilmiöiden havaitsemisen
ja oppimisen, se voi Lehtisen [1997, s.14] mukaan olla myös oppimisen esteenä
ja  johtaa  väärinkäsityksiin.  Ristiriidat  uuden  ja  vanhan  välillä  voivat  johtaa
epämukavuuteen ja uhan tunteeseen. Välineiden hallintakyky ja koettu hallin
nan tunne ovat kumpikin tärkeitä informaatiotulvasta selviytymiselle. Lehtinen
[1997, s.35] toteaa yhdeksi tiedon hakemisen paradoksiksi helpon pääsyn entis
tä  laajempiin  tietovarastoihin.  Saatavuus  ei  yksiselitteisesti  helpota  tiedonha
kua vaan tuo lisäongelmia mm. juuri suuren tietomäärän kohtaamisen vuoksi.

Infoähkyn välttämiseksi Ekholm on koonnut listan asioista joihin kiinnittää
huomiota, kun halutaan parantaa tiedon laatua ja tarkoituksenmukaisuutta:

· Millaiset ovat työyhteisön muodolliset tiedon jakamisen menetelmät,
esimerkiksi intranetin, tiedotuslehtien ja sähköpostin käyttö?

· Miten  ns.  epävirallinen,  epämuodollinen  tieto  leviää,  esimerkiksi
kahvipöydissä, kokouksissa jne.?

· Miten suuri ero on virallisen tiedon ja käsitysten välillä?
Seuraavassa  kohdassa  keskitytään  hiljaisen  tiedon  käyttöön  tietoisuuden

tukemisessa,  epämuodollisen  tiedon  jakamismuotona  ja  infoähkyn  välttämis
keinona.

2.4. Hiljainen tieto ryhmätyön tietoisuuden tukemisessa
Tietotulvan  ja  informaatioähkyn  uhista  huolimatta  työryhmän  sisäinen  tietoi
suus on  tärkeä  osa  työn  edistymistä.  Työryhmän  jäsenten  tietoisuus  toistensa
läsnäolosta  on  esiehto  epämuodolliselle  keskustelulle  ja  spontaanille  ryhmä
työskentelylle [Holmquist et al., 1999]. Koska läsnäolo on työtehtäviä ja muuta
kontekstia yksinkertaisempi asia havaita ja tulkita teknisesti, se on valittu tässä
tutkimuksessa  tuettavaksi  tietoisuuden  osaalueeksi.  Tietotulvan  uhan  vuoksi
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tässä tutkimuksessa keskitytään työryhmän sisäisen tietoisuuden muodostami
seen ja välittämiseen hiljaisen tiedon kautta.

Viestintätavat  toimistotyössä  voidaan  jakaa  [Ekholm  2001,  s.113]  kolmeen
pääryhmään: kasvokkain tapahtuvaan kommunikointiin, dokumentointiin  ja teknolo
giavälitteiseen  kommunikointiin.  Kasvokkain  käydään  kahdenkeskisiä  keskuste
luita,  kokouksia,  ja  toimitaan  tiimeinä.  Dokumentointi  kattaa  kaikki  muistiot,
raportit  ja  muut  tuotokset,  joita  tehdään  suuremmalle  vastaanottajajoukolle.
Teknologiavälitteinen kommunikointi on päällekkäistä kahden edellisen kans
sa, mutta käyttökulttuuriltaan niistä hieman erilainen,  ja se kattaa puhelinkes
kustelut, faksit, videoneuvottelut,  sähköpostin, pikaviestimien,  intranetin käy
tön ja muut tietotekniset apukeinot.

Kasvokkain  tapahtuva  kommunikointi,  tai  laajemmin  vuorovaikutus,  voi
daan  jakaa tarkentuneeseen  ja tarkentumattomaan  vuorovaikutukseen  [Johnson,
2001]. Tarkentumaton vuorovaikutus on tahatonta, mutta se usein välittää tär
keätä  sisältö  ja  kontekstitietoa,  ja  edesauttaa  ryhmän  yhtenäisyyttä  ja  tehok
kuutta.

 Tarkentumaton vuorovaikutus  tunnetaan myös nimillä periferaalinen tietoi
suus  (peripheral awareness), passiivinen tietoisuus  (passive  awareness)  ja perife
raalinen tarkkailu (peripheral monitoring). Asiaa käsiteltiin jo aiemmin kognitii
visesta näkökulmasta tarkkaavaisuuden kautta kohdassa 2.2.

Polanyin  [Polanyi,  1966]  termi  tarkentumattomalle  vuorovaikutukselle  on
hiljainen ulottuvuus (tacit dimension),  ja sen kautta välitettyä tietoa hän kutsuu
nimellä hiljainen tieto  (tacit  knowledge).  Polanyi  näkee  hiljaisen  tiedon  merki
tyksen perustavanlaatuisena. Hänen kolmen pääteesinsä mukaan: 1) Todelliset
löydöt  ja keksinnöt eivät voi  selittyä  julkilausuttujen sääntöjen  tai algoritmien
kautta. 2) Tieto on julkista ja samalla myös hyvin suuressa määrin henkilökoh
taista, sillä se on aina ihmisten muodostamaa ja kokemaa. 3) Julkilausuttua tie
toa perustavanlaatuisempaa on taustalla vaikuttava hiljainen tieto. Kaikki tieto
on joko hiljaista tietoa, tai perustuu hiljaiseen tietoon. Tieto ei ole henkilökoh
taisuudessaankaan  yksityistä,  vaan  sosiaalista,  sillä  sosiaalisesti  välitetty  tieto
sekoittuu yksilön kokemuksiin  todellisuudesta. Kaikki  ilmaistu tieto perustuu
lopulta käsitteisiin, jotka määritellään ja ymmärretään hiljaisen tiedon kautta.

Siinä missä eksplisiittinen tieto on formaalia, yksiselitteistä, systemaattista,
vääräksi  todistettavissa  ja  tieteellistä, hiljainen  tieto on  intuitiivista, kehollista,
tulkittavaa, moniselitteistä, epälineaarista, suurelta osin tiedostamatonta ja vai
keata pukea sanoiksi. Nämä tiedon tyypit täydentävät toisiaan, sillä eksplisiit
tinen tieto on keskittymiskyvyn keskipisteessä, ja hiljainen tieto on työkalu jol
la käsitellä tai parantaa keskittymiskyvyn keskipisteessä olevaa tietoa.
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Polanyi korostaa tiedon luonnetta prosessina – tietämisenä tai oppimisena 
eikä staattisena objektina. Tieto voi vaihdella huomion fokuksesta sen laitamil
le riippuen tekeillä olevasta tehtävästä. Esimerkiksi kirjoitettua tekstiä luettaes
sa sanat  ja kielen  säännöt  toimivat hiljaisena  lisätietona  huomion  keskittyessä
eksplisiittisesti  tekstin  merkitykseen.  Samoin  pianisti  keskittyy  soittaessaan
kappaleeseen, sillä jos hän keskittyisi siihen mitä sormillaan tekee, hän menisi
sekaisin.  Ihmiset käyvät  läpi  tietämisen prosessia koko ajan,  vaihdellen  hiljai
sen tietämisen ja fokusoituneen tietämisen välillä. Tiedonmurusten yhdistämi
nen ja uudelleenkategorioiminen eri konteksteissa on  ihmismielen vapaamuo
toinen toimintatapa, eikä sitä voida korvata kaavamaisilla operaatioilla. Hiljai
nen ja  fokusoitunut tieto eivät ole kategorioita tai  tasoja hierarkiassa, vaan sa
man tiedon eri ulottuvuuksia.

Polanyi ei  pitänyt  mitään  tietoa  tieteellisessä  mielessä  objektiivisena,  vaan
tieto koetaan  ja muodostetaan henkilökohtaisella tasolla,  ja  faktojen todistami
nen on prosessi,  johon sisältyy  hiljaisen  tietämisen  osuus.  Hiljainen  tieto  voi
daan tuoda julki kielen avulla, eli fokusoida se tarkastelua ja harkintaa varten.
Tämä julkituotu muoto on kuitenkin vain redusoitunut, pieni osa kokonaisuu
desta. Tiedolla on myös luotettava työkalumainen luonteensa, jota käytettäessä
tietoa  itseään pidetään selviönä.  Eri  ”työkalujen”  käyttötilanteisiin  ja  soveltu
vuuksiin on kuitenkin omat sääntönsä. Faktojen soveltuvuuden eri  tilanteisiin
kertovat säännöt, jotka ovat usein hiljaista tietoa.

Polanyi myös erittelee tietämisen hierarkkisesti kolmeen osaan: taitoon, tie
totaitoon  ja  taitavuuteen  eli  asiantuntemukseen.  Taito  on  kyky  toimia  ei
sosiaalisesta ympäristöstä saadusta palautteesta riippuvien sääntöjen mukaan,
kuten  vaikkapa  näppäimistön  käyttötaito.  Tietotaitoon  kuuluu  mekaanisem
man  taidon  lisäksi  kyky  toimia  sosiaalisessa  kontekstissa  ja  se  sisältää  ongel
manratkaisukyvyn.  Taitavuus  koostuu  tietotaidosta  ja  kyvystä  reflektoida,  eli
arvioida  ja  tarpeen  vaatiessa  muokata  tietotaidon  hyväksikäyttämiä  sääntöjä.
Taitava asiantuntija osaa tuoda  julki hiljaiset  tietämisprosessinsa  ja välittää ne
sosiaalisessa kontekstissa.

Keskeistä tiedon välittämisessä yksilöltä toiselle on tietämisen perinne. Pe
rinne kuvaa kuinka tietoa välitetään sosiaalisessa kontekstissa, esimerkiksi työ
yhteisössä.  Perinne  koostuu  yksilön  ulkopuolisista  arvoista,  joihin  yksilöt  so
peuttavat omat  arvonsa  määritellessään  ja  välittäessään  tietoa  ja  tietämistään.
Tietämyksen siirtäminen ei ole perinteestä huolimatta valmiin kokonaisuuden
siirtämistä, vaan vastaanottava osapuoli rekonstruoi oman versionsa lähettävän
osapuolen  tiedosta.  Yksilö  jakaa  sosiaalisen  kontekstin  näkemyksen  todelli
suudesta, sen säännöistä ja faktoista. Ollessaan osa sosiaalista kontekstia, yksi
lön omat näkemykset ja arvot muokkautuvat ympäristön näkemyksien ja arvo



11

jen,  eli  perinteen,  vaikutuksesta.  Ajan  myötä  jotkut  näkemykset  muuttuvat  ja
toiset vakiintuvat, ja muuttuvat selviöiksi.

On kuitenkin  tärkeätä huomata,  että perinne on hallitsematon, valtaraken
teista  riippumaton  prosessi,  joka  on  olemassa  itsenäisesti  organisaatiorajoista
riippumatta.  Eri  yksilöt  vaikuttavat  perinteeseen  eri  tavoin,  riippuen  heidän
statuksestaan, uskottavuudestaan ja luotettavuudestaan.

Sveiby [1997] väittää, ettei Polanyi itse erittele tarkemmin suoran, yksilöltä
yksilölle  tapahtuvan vuorovaikutteisen  tietämyksen  välittämisen  ja  epäsuoran
välikäden,  esimerkiksi  tallennetun  informaation  avulla  tapahtuvan  tietämyk
sen  välittämisen  eroja  ja  vaikutuksia.  Itse  näen,  että  eksplisiittinen,  julkiseksi
tehty  tieto, oli kyse  sitten puhutusta  kielestä  tai  kirjoitetusta  tekstistä,  on  joka
tapauksessa aina välikäsi, jonka ilmaisun rikkaus vaihtelee. Suoruus ja epäsuo
ruus kertovat mielestäni lähinnä siitä, mitä kaikkea muuta lähettäjä voi kertoa
ja  vastaanottaja  aistia  lähettäjästä  eksplisiittisen,  julkituodun  viestin  lisäksi.
Tällä  tarkoitetaan  siis  sitä  hiljaista  tietoa  mitä  enemmän  tai  vähemmän  tahat
tomasti välittyy. Vuorovaikuttaminen liittyy siihen kuinka tarkoin kohdennet
tua välikätenä oleva informaatio on, ja kuinka paljon lisätarkennuksia vastaan
ottaja voi lähettäjältä pyytää.

Tässä  mielessä  olen  samaa  mieltä  Reevesin  ja  Nassin  [1996]  kanssa,  jotka
näkevät ihmisen kokevan eri välittävät mediat, kuten videoneuvottelut tai tele
vision,  sosiaalisina  entiteetteinä.  Välittävät  mediat  eroavat  toisistaan  sen  mu
kaan  kuinka  paljon  ne  välittävät  hiljaisesti  aistittavaa  tietoa,  ja  kuinka  niiden
kautta  voi  vuorovaikutuksen  kautta  hankkia  tarkennusta  ja  lisätietoa.  Tästä
syystä  näkisin  jokapaikan  tietotekniikan  potentiaalisesti  yhtä  tehokkaana  ja
rikkaan  keinona  välittää  työyhteisön  sisäistä  hiljaista  tietoa  ja  siten  ylläpitää
tietoisuutta,  kuin  minkä  tahansa  muunkin  epäsuoran  välittävän  median  tai
suoran vuorovaikutuksen.

Tarkentumaton  vuorovaikutus  on  ihmisten  tahatonta  toimintaa,  jota  voi
daan tarkkailla eri tavoin tietoteknisin apuvälinein, kuten seuraavassa kohdas
sa, ja myöhemmin luvussa 3 tullaan näkemään. Kun tämä tieto on välitetty tie
toteknisin  apuvälinein,  voi  vastaanottaja havaita  sen  periferaalisen  tarkkailun
kautta  ja  näin  välttää  tietotulvaa.  Periferaalisen  tarkkailun  kautta  havaittu  ja
tietoteknisen median kautta välitetty tarkentumaton vuorovaikutus on siis  tie
tolähde, jota ihminen voi käyttää hyväkseen hahmottaessaan työyhteisön tilaa.
Välitetty tieto on eksplisiittistä siinä mielessä, että sen tarkkailuun ja välittämi
seen on tietoisesti luotu kanava. Tiedon merkityksen kuitenkin luo vastaanotta
ja  itse,  eikä  kaikkea  tietoteknisen  välineen  kautta  tarkkailtavaa  toimintaa  ole
tahattomuudessaan  eksplisiittiseksi  ilmaisuksi  tarkoitettu.  Vaikka  tiedonväli
tyskanava on eksplisiittisesti sellaiseksi suunniteltu, käyttötilanteissa sen kaut
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ta  välitetty  tieto  voi  olla  implisiittistä.  Näistä  implisiittisistä  tietolähteistä  yh
dessä muun tietämyksensä kanssa tiedon vastaanottaja muodostaa alitajuisesti
hiljaista  tietoa  tai  tietoisesti eksplisiittistä  tietoa  itsellensä myöhemmin  käytet
täväksi.

2.5. Tietoisuus ja tietotekninen välittävä media
Tietojenkäsittelyn  piirissä  tietoisuutta  on  tutkittu  erityisesti tietokoneavusteisen
ryhmätyön  (computer  supported  cooperative  work,  CSCW)  puitteissa.  You
[2000] on kerännyt eri määritelmiä useista  lähteistä  [Norman, 1993;  Adams  et
al., 1995; Endsley 1995] joiden mukaan:

· Tietoisuus on tietämys ympäristön tilasta, ympäristön ollessa ajassa
ja  tilassa  rajatut  puitteet  sen  sisällä  vuorovaikutuksessa  oleville  ih
misille.

· Tietoisuus on dynaamista, koska ympäristö muuttuu. Sen vuoksi tie
toisuutta täytyy pitää yllä ja ajantasaisena.

· Tietoisuuden ylläpito ei ole tehtävien päätavoite. Se on välttämätön
tä, muttei riittävää. Sen avulla tehtävä voidaan suorittaa jouheasti.

Kognitiivisesti tietoisuuden muodostumisessa nähdään yleisesti kolme vai
hetta,  jotka  ovat  Endsleyn  [1995]  mukaan  havaitseminen,  ymmärtäminen  ja
projisointi.  Periferaalisten  viestintävälineiden  [Matthews  et  al.,  2003],  eli  rau
hallisten, ympäröivien tulostelaitteiden  (ambient display)  tapauksessa Holmquist
[2004] on nähnyt asian yksinkertaistettuna vaiheina ”Että”, ”Mitä” ja ”Kuinka”
(engl. That, What and How).

Ensimmäinen vaihe – havaitseminen – tarkoittaa muutosta aistiärsykkeiden
jatkuvassa  virrassa,  joka  kognitiivisesti  tulkitaan  merkittävällä  tavalla  erilai
seksi kuin aikaisempi aistiärsykevirta. Merkittävyyden  raja  riippuu  täysin  ti
lanteesta,  edeltävästä  tapahtumahistoriasta  ja  aistijan  tilasta,  kuten  aiemmin
käsitellyistä tietoisuuden ominaisuuksista (kohdat 2.1 ja 2.2) voi päätellä. Muu
toksen lisäksi havaitaan ympäristön tila, ominaisuudet ja merkittävien osateki
jöiden dynamiikka.

Toinen vaihe – ymmärtäminen – tarkoittaa ensimmäisessä vaiheessa havait
tujen  tekijöiden yhdistämistä  ja niiden merkityksen ymmärtämistä sen hetkis
ten tavoitteiden ja tehtävien valossa.

Kolmas vaihe – projisointi – tarkoittaa ympäristöön kuuluvien henkilöiden
tulevia  tekemisiä,  tilaa  ja  tarpeita,  ainakin  lyhyellä  tähtäimellä.  Tällä  keinoin
yksilö voi sopeuttaa omia  toimiaan yhteisön yleisestä näkökulmasta parhaalla
tavalla. Taulu 1:een olen koonnut esimerkkejä eri tasoilla tärkeistä osatekijöistä,
ja kysymyksistä, joilla niihin haetaan vastausta.
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Taulu 1. Esimerkkejä tietoisuuden eri tasojen osatekijöistä.

Tietoteknisen välittävän median ollessa kyseessä järjestelmän tarvitsee vain
tarjota  vastauksia,  tai  raakainformaatiota,  jonka  avulla  käyttäjä  voi  päätellä
vastaukset  ensimmäisen  tason  kysymyksiin.  Havaitsemis,  ymmärtämis  ja
projisointivaiheiden prosessit tekee käyttäjä itse,  ja hyvinkin pienillä  tiedonjy
villä voidaan auttaa työyhteisön tehtäviä paljon. On tärkeätä huomata, ettei tie
toteknisen apuvälineen tarvitse välttämättä tehdä monimutkaisia päätelmiä tai
jatkosuunnitelmia, vaan on arvokasta tarjota edes jonkinlaista tietoa – työkalu –
jota ihminen voi käyttää hyväkseen.

Haastavinta on päättää mitä informaatiota käyttäjille tulisi esittää, ja kuinka
esittää se siten, että ihminen pystyy luontevasti siitä tekemään päätelmiä. Tie
toisuuden  kannalta  olennainen  tieto  ja  sen  muoto  riippuu  aina  ympäristöstä,
tehtävästä  ja muusta kontekstista.  Joitain  yleistyksiä  voidaan  silti  tehdä,  aina
kin  tilastollisesti.  You  [2000]  tiivistää  yleisimmiksi  tärkeiksi  tietokoneavustei
sen  tietoisuuden  edistämisen  mekanismeiksi abstraktion, aikariippuvuuden, ag
gregaation, vaikutusmahdollisuuden ja personalisoinnin.

Abstraktio koskee esitettävän informaation abstraktion tasoja, eli millä tark
kuudella  ja  symbolisuuden  tasolla  informaatio  esitetään.  Esimerkiksi  työhuo
neen koko äänimaiseman reaaliaikainen välittäminen toiseen paikkaan on tark
kaa  ja  realistista.  Lyhyiden  ääninäytteiden  ajoittainen  esittäminen  on  vähem

Taso 1: Havaitseminen Keskeiset kysymykset
Läsnäolo (tunnistaminen) Ketkä osallistuvat?
Sijainti Missä ihmiset ovat työskentelemässä?
Toimet Mitä ihmiset ovat tekemässä?
Muutokset Mitä on muuttunut?
Taso 2: Ymmärtäminen
Tila Ketkä osallistuvat?
Aktiivisuus Kuinka aktiivisia ihmiset ovat?
Rajat Mitä ihmiset voivat nähdä ja tehdä?
Muutokset Mitä muutoksia ihmiset tekevät ja koska?
Taso 3: Projisointi
Aikomukset Mitä ihmiset aikovat seuraavaksi tehdä?
Odotukset Mitä  ihmiset  tarvitsevat?  Mitä  vaatimuk

sia on?
Jatkotoimet  (tehtävän  ymmär
täminen)

Mikä  tehtävä pitää  seuraavaksi  toteuttaa,
ja onko se oikea tavoite?
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män realistista, mutta abstraktimpaa. Symbolisten äänten esittäminen on keino
tekoisempaa kuin alkuperäisen äänen välittäminen, mutta voi olla vähemmän
kuormittavaa  tulkita  kuin  suora  raakamuotoinen  ääniinformaatio.    Symboli
nen informaatio on myös vähemmän riskialtista yksityisyyden suojan rikkomi
selle. Abstrahoimalla voidaan myös paremmin välttää käyttäjän häiritseminen
tietoisuusinformaatiota välitettäessä. Abstraktio ei tarkoita pelkästään yksiulot
teista eroa tasojen välillä, vaan siinä on laadullisia, kontekstiriippuvaisia eroja.

Aikariippuvuus koskee tietoisuusinformaation kattavuutta ajallisesti, eli vä
litetäänkö  informaation  kautta  tietoa  menneestä,  nykyhetkestä  vai  (oletetusta)
tulevaisuudesta, ja missä mittakaavassa. Välitetyn informaation täytyy siis ker
toa sisällöllisesti  jostain  ajallisesta  jaksosta,  ja  sen  lisäksi  auttaa  käyttäjää  ym
märtämään mistä  ajallisesta  jaksosta kyseinen  informaatio  kertoo.  Rajan  vetä
minen  ja  tulkinta  voi  olla  moniselitteistä.  Vaikka  luonnollisesti  ihminen  aistii
vain nykyhetkeä reaaliaikaisesti, on olemassa kulttuurisesti opittuja keinoja ai
kariippuvuuden kertomiseen. Esimerkiksi elokuvissa tietynlaisia kameraajoja,
leikkauksia  ja  kollaaseja  käytetään  edustamaan  ajan  kulumista,  historiaa  ja
muistelemista.

Aggregaatio  koskee  tietoisuusinformaation  osittelua  ja  kokoamista.  Tietoi
suusinformaatio voi olla erillisinä osina ja tapahtumina, yhteen nivottuina ko
koelmina – tiivistettyinä tilanneraportteina, tai  jatkuvana virtana. Käytännössä
tämä  tarkoittaa  mitä  kaikkea  informaatiota  yksi  sovellus  välittää  ja  miten  se
mahdolliset osatekijät sitoo yhteen, ja tarjoaako se mahdollisesti jopa mahdolli
suuden vuorovaikutukselle.

Vaikutusmahdollisuus koskee  sitä kuka, kuinka paljon  ja miten voi hallita
tietoisuusinformaatiota  ja  sen näkökulmaa.  Siis  esimerkiksi  onko  tietoisuusin
formaatio ylipäätään muokattavissa, voiko vastaanottaja  vaikuttaa  informaati
on lähteeseen, sen keruutapaan  ja esittämistapaan,  ja muokata sitä kulloiseen
kin  tarpeeseen  ja  tehtävään  paremmin  sopivaksi.  Hallinta  koskee  sekä  infor
maation  keruuvälineitä  ja  käsittelymetodeita,  että  itse  kerättyä  informaatiota.
Esimerkiksi  työryhmän jäsenten läsnäoloa ilmaiseva sovellus voi esittää  infor
maatiota  yhdessä  ennalta  määrätyssä  muodossa,  tai  antaa  eri  vastaanottajille
mahdollisuuden muokata esitystä omiin tarpeisiinsa sopivaksi, vaikkapa vaih
tamalla symbolisia ääniä toisiin.

Personalisointi koskee sitä onko  tietoisuusinformaatio esitetty yksilöllisesti
muokatussa muodossa vai  laajemmalle  ryhmälle  tarkoitetussa  muodossa.  Esi
merkiksi yhdelle ihmiselle muokattu työryhmän aktiivisuutta esittävä äänimai
sema voi sisältää informaatiota läheisistä työtovereista tarkemmalla abstraktio
tasolla ja ajallisesti tiiviimmässä muodossa, sekä muusta ryhmästä abstraktim
malla tasolla. Personalisointi voi siis käyttää muita edellä esiteltyjä mekanisme
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ja työkaluinaan. Nämä mekanismit tulevat esille myös luvussa 4 äänen vuoro
vaikutuselementtinä käyttämisen näkökulmasta.
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3. Jokapaikan tietotekniikka
Historiallisesti  jokapaikan  tietotekniikan  idea  syntyi  antropologisista  lähtö
kohdista, ja siksi se on näkökulma tietojenkäsittelyyn – joukko oletuksia, käsit
teitä,  arvoja  ja  käytäntöjä.  Nämä  muodostavat  sosiologisteknisesti  kokonais
valtaisen  tavan  kuvata  tietojenkäsittelyä,  sitä  miten  tietoteknisten  palveluiden
ja välineiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Weiserin [1995] mukaan joka
paikan  tietotekniikkaan  kuuluu  jossain  määrin  ennalta  asetettu  arvomaailma,
jonka  pohjalta  kehitysvaiheen  ratkaisuja  tehdään,  eikä  se  ole  siten  puhtaasti
tarkkaileva ja ”löytävä” lähestymistapa. Weiser itse korostaa tutkijan vastuuta,
sillä  jokapaikan  tietotekniikan  näkemyksen  mukainen  teknologinen  muutos
tuo mukanaan suuremman  sosiaalisen  muutoksen,  kuin  esimerkiksi  varhaiset
keskustietokoneet. Termin yleistyessä ja alaa tarkentavien tutkimusten määrän
kasvaessa  arvoasetelmista  on  käyty  keskustelua.  Ihmiset  kuitenkin  luovat  ar
voasetelmat, ja jokapaikan tietotekniikan sovellukset vain ilmentävät näitä ase
telmia.    Jokapaikan  tietotekniikan määritelmä  on  jatkuvasti  muutoksen alla  ja
hakee muotoaan. Se kuvaa  lähitulevaisuuden  tilannetta,  jossa  jo osin olemme,
mutta myös  tavoitteita,  joita ei ole  tarkkaan määritelty,  eikä  osata  täysin  edes
aavistaa.

Seuraavaksi esittelen jokapaikan tietotekniikkaa yleisesti alkaen sen histori
allisesta  taustasta.  Määrittelyyn  kuuluu  tietotekniikan  kyky aistia  ympäristö
ään,  eli  tehdä  mittauksia  ja  havaintoja  runsaista  määristä  ympäröivän  maail
man ilmiöistä. Toinen tärkeä osa on jokapaikan tietotekniikan kyky ilmaista  it
seään, eli välittää tietoa monien keinojen ja modaliteettien kautta. Kolmanneksi
käsittelen  jokapaikan  tietotekniikan  luonnetta yhteyksien  luojana,  eli  sen  roolia
ymmärtämisen  auttamisessa  ja  sosiaalisena  linkkinä  ihmisten  välillä.  Lopuksi
keskitytään jokapaikan tietotekniikkaan sen rauhallisuuden näkökulmasta.

3.1. Tietotekniikan historian kolme vaihetta
Jokapaikan tietotekniikka voidaan ymmärtää tietoteknisen kehityksen vaiheena
[Avital  &  Germonprez,  2003]  tarkastelemalla  sen  historiaa.  Historia  voidaan
jakaa  karkeasi  kolmeen  osaan,  kuten  kuvassa  2.  Tietojenkäsittelyn  ensimmäi
nen vaihe pyöri suurten, huoneiden kokoisten keskustietokoneiden ympärillä.
Yhden suurikokoisen tietokoneen käyttämiseen tarvittiin monta ihmistä, ja yksi
kone oli  tarkoitettu suuren  ihmisjoukon  tarpeisiin. Suurin osa ajasta kului  sii
hen, että käyttäjä yritti selittää reikäkorteilla  ja muilla vaikeaselkoisilla  ja epä
luonnollisilla  tavoilla mitä halusi  koneelta. Käyttämiseen  tarvittiin erityiskou
lutusta ja sovellukset liittyivät yleensä matemaattisiin laskelmiin.
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Kuva 2. Tietokoneen ja ihmisen suhde tietotekniikan historiassa.

Tietojenkäsittelyn toinen vaihe toi tietokoneet henkilökohtaiselle tasolle. Jo
kaisella  käyttäjällä  oli  oma  henkilökohtainen  mikrotietokoneensa  pöydällään,
mutta käyttötilanne oli edelleen rajattu yhden koneen äärelle,  ja koneen kape
aan  kykyyn  ymmärtää  tai  olla  ymmärtämättä  käyttäjäänsä.  Käyttäjäkunta  ja
käyttökohteet olivat kuitenkin laajempia kuin keskustietokoneiden aikakaudel
la.  Yksi  mikrotietokone  oli  yleistyökalu,  kuin  Sveitsin  armeijan  linkkuveitsi,
jolla on tarkoitus pystyä tekemään lähes kaikkea. Linkkuveitsen tavoin se kui
tenkin soveltui melko huonosti moneen näistä tehtävistä.

Tällä  hetkellä  on  meneillään  siirtymävaihe  kolmanteen,  jokapaikan  tieto
tekniikan  vaiheeseen.  Jokapaikan  tietotekniikka  merkitsee  tietojenkäsittelyn
integroimista osaksi ympäristöä. Tietokoneet tulevat taas täyttämään huoneita.
Teollisuusmaissa jokaista ihmistä kohden on runsas määrä tietokoneita: suurel
la osalla meistä on käytössään vähintään yksi henkilökohtainen  tietokone,  jul
kisia infopisteitä kahviloissa ja kirjastoissa, kannettavia laitteita ja erikoistunei
ta  kodinkoneita.  Laitteiden  pienentyminen,  lukumäärän  kasvaminen,  ja  ko
koon suhteutetun prosessointikyvyn kehittyminen ovat mahdollistaneet tämän
leviämisen.

Sensoriteknologia on pienentynyt niin paljon, että millimetrin kokoisia ais
tivia ja vaikuttavia komponentteja voidaan asentaa hyvinkin pieniin esineisiin.
Esimerkiksi  lämpötilaa,  ilmankosteutta,  esineiden  kiihtyvyyttä,  ja  magneetti
kenttien muutoksia mittaamalla mahdollistetaan ympäristön ja käyttötilanteen
monipuolinen havainnointi. Fysikaalisten  ilmiöiden mittaamisen lisäksi moni
mutkaiset signaalinkäsittelytekniikat mahdollistavat erilaisia tapoja havainnoi
da ympäristöä, käyttäjiä  ja  käyttötilannetta.  Puheen,  hahmon  ja  eleiden  tun
nistus,  sekä paikannustekniikat  mahdollistavat  ihmisen  luonnollisten  ilmaisu
keinojen käyttämisen tietoteknisten laitteiden ohjaamiseen.

Monilla nykyisilläkin laitteilla on ainakin teknisesti mahdollisuus kommu
nikoida  keskenään.  Langattomat  yhteydet  laajentavat  kommunikointi  ja  pro
sessointimahdollisuudet liikkuville käyttäjille ja sellaisiin ympäristöihin, joihin
kiinteän infrastruktuurin asentaminen olisi vaikeaa, vaarallista tai mahdotonta,
kuten esimerkiksi luonnonsuojelu [Szewczyk et al., 2004] tai katastrofialueilla
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[WernerAllen  et  al.,  2005].  Näin  tietotekniset  laitteet  ja  niiden  kautta  yhteys
muuhun maailmaan voidaan tuoda lähes kaikkialle.

Jokapaikan tietotekniikka on edelleen kuitenkin vain  tavoite, parhaimmat
kin tutkimusprototyypit rajoittuvat yksittäisten piirteiden  tutkimiseen. Vuoro
vaikutustapojen, tiedon keruun ja tietolähteiden yhdistämisen kehitys on aluil
laan, eikä voida puhua laajalle levinneistä tietoteknisesti lisätyistä ympäristöis
tä. Seuraavassa kohdassa  tarkastellaan  jokapaikan  tietotekniikan  teoreettisem
pia määritelmiä.

3.2. Jokapaikan tietotekniikan määritelmiä
Käsitteen  ”isän”,  Mark  Weiserin  mukaan  jokapaikan  tietotekniikka  tarkoittaa
”monien  tietokoneiden  tuomista  saataville  joka  puolelle  fyysistä  ympäristöä
tehden  niistä kuitenkin  käytännöllisesti näkymättömiä”  [Weiser,  1993].    Mää
ritteleviä avainsanoja ovat näkymättömyys, rauhallisuus, ja yhteys.

Tämä tarkoittaa tietojenkäsittelyn sulautumista jokapäiväiseen ympäristöön
siten,  että  huomiota  ei  keskitetä  tietoteknisen  laitteeseen  ja  sen  operoimiseen,
vaan  kulloiseenkin  tehtävään  ja  tavoitteeseen.  Auttava  työkalu,  eli  tietotekni
nen laite ja sovellus eivät ole siksi näkymättömiä, etteikö niitä voisi nähdä, vaan
ettei  niitä tarvitse  nähdä.  Jokapaikan  tietotekniikka  toimii  havaintojen  reuna
milla, jossa ihminen on tietoinen tapahtumista, kuormittamatta kuitenkaan ha
vainto  ja  keskittymiskykyään  liikaa.  Hän  keskittää  huomionsa  kiinnostaviin
asioihin vain halutessaan, kuten edellisessä luvussa kävi ilmi. Rauhallisen vuo
rovaikutuksen  keskeinen  tavoite  on  luoda  häiritsemättömästi  ja  tyrkyttämättä
mahdollisuus,  yhteys  ympäröivään  maailmaan,  ja  jättää  ihmiselle  vastuu  toi
minnasta.

Suomennos ”jokapaikan tietotekniikka” tarttuu alkuperäisen termin kaikki
alla läsnä ja saatavilla olemisen merkityksen lisäksi sen arkipäiväisyyteen. Yk
sittäinen  tietotekninen  laite  voi  keskittyä  niinkin  rajattuun  ja  arkiseen  tehtä
vään  kuin  paidan  pesutarpeen  havainnoimiseen.  Weiser  itse  myös  kiinnitti
huomiota sovellusten  arkipäiväiseen  vähäpätöisyyteen  ja  siihen  kuinka  sovel
lusten ja laitteiden kanssa oleskellaan koko ajan, eikä rajoituta vain yksittäisiin
ja irrallisiin vuorovaikutushetkiin [Weiser, 1996].

Jokapaikan tietotekniikka käsittää monenlaisia kilpailevia ja epämääräisesti
rajattuja  termejä,  jotka eroavat toisistaan enemmän nimellisesti  kuin  sisällölli
sesti. Weiser alun perin esitteli koko ajatuksen  1988  Xeroc PARCissa  työsken
nellessään  ja puhui  ilmiöstä  nimillä  ”ubiquitous  computing”  ja  ”calm  techno
logy”.  Muita  yleisiä  termejä  ovat  IBM:n  käyttöönottama pervasive  computing,
läsnääly (ambient intelligence, AmI) [Ducatel et al., 2001; Norros et al., 2003], ja
älykkäät ympäristöt  (intelligent environments)  [Brumitt et al.,  2000].  Jokapaikan
tietotekniikkaan  sisältyy  tutkimuksellisia  osaalueita  kuten lisätty  todellisuus
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(augmented  reality),  tangible  interaction,  ambient  media  ja  puettavat  tietoko
neet.

Käsitteistö  on helpompi  ymmärtää  tarkastelemalla  konkreettisesti  jokapai
kan tietotekniikkaa kolmesta näkökulmasta. Seuraavissa alikohdissa esitellään
miten  jokapaikan  tietotekniikka  aistii  ympäristöään,  luo  yhteyksiä  asioiden  ja
ihmisten välille, sekä miten sen avulla ilmaistaan asioita eli välitetään tietoa.

3.2.1. Jokapaikan tietotekniikka aistijana
Näkymättömyyden,  rauhallisuuden  ja  yhteydessä  olemisen  saavuttamiseksi
jokapaikan tietotekniikan täytyy osata aistia ympäristöään, käyttäjiään  ja käyt
tötilanteitaan. Varhaisemmat mikrotietokoneet  tiesivät  käyttökontekstista  vain
sen  mitä  niihin  on  eksplisiittisesti  syötetty.  Jokapaikan  tietotekniikan  täytyy
kuitenkin aistia, muokata  ja yhdistellä  tietoa  ympäristöstään  aktiivisesti  ilman
käyttäjän eksplisiittistä osallistumista. Tästä käytetään myös termejä sensori ja
tietofuusio.  Jokapaikan  tietotekniikan  sovellukset  keräävät  totuttua  enemmän
tietoa käyttäjistä. Erilaiset sensorit, piirteidentunnistusalgoritmit  ja sovellusten
yhteistyö  luovat  käyttäjistä  ja  heidän  toimistaan  tarkkaa  kuvaa.  Tällä  keinoin
sovellukset osaavat mukautua  käyttötilanteeseen  sekä  käyttäjiin,  heidän  miel
tymyksiinsä, kykyihinsä, tapoihinsa ja tarpeisiinsa hyvin.

Ensimmäinen  vaihe  kontekstin  ymmärtämisessä  on  tiedon  aistiminen  eri
laisilla välineillä ja erilaisista tietolähteistä. Yksittäisen tiedon keräämiseen, ku
ten  esimerkiksi  henkilön  paikantamiseen,  voidaan  käyttää  runsaasti  erilaisia
tietolähteitä.  Ihmisten  läsnäolo,  liikkuminen  ja  toimet  vaikuttavat  kaikki  fysi
kaalisiin  ilmiöihin, kuten esimerkiksi huoneen lämpötilaan,  lattiaan  kohdistu
vaan paineeseen, ja ilmankosteuteen. Sensoreita voi olla sijoitettuna rakennuk
siin, esineisiin, puettuna ihmisen päälle,  tai  jopa levitettynä lentokoneesta [Al
kyildiz et al., 2002].

Toinen vaihe kontekstin ymmärtämisessä on kerätyn datan tulkitseminen ja
muokkaaminen.  Tietoa  saadaan  harvoin  suoraan,  ja  usein  joudutaan  käyttä
mään  erilaisia  signaalinkäsittely  ym.  algoritmeja,  joilla  raakadatasta  saadaan
merkitykselliset piirteet poimittua.  Näin  voidaan esimerkiksi  erotella  ihmisen
puhetaajuuksien  äänet  muusta  äänispektristä  [Ramírez  et  al.,  2003],  tunnistaa
eri ihmisten kävelytyylit toisistaan painevaihteluiden [Pirttikangas et al., 2003],
tai näppäimistön painallustavoista eri käyttäjiä [Ilonen, 2003].

Kolmas  vaihe  kontekstin  ymmärtämistä  on  eri  tietojen  yhdistäminen  toi
siinsa.  Usein  monimutkaisetkaan  algoritmit  eivät  auta  muodostamaan  koko
naiskäsitystä jostain tilanteesta, tai luomaan täysin luotettavaa arviota yksittäi
sestä ilmiöstä,  jos käytettävissä on vain yksi  sensori. Esimerkiksi  ihmisen  luo
tettavaan paikantamiseen voidaan tarvita useita tapoja tunnistaa tietty ihminen
tietyssä paikassa. Tunnistus täytyy pystyä tekemään koko alueella,  jossa sovel
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luksen  on  tarkoitus  toimia.  Lisäksi  useat  eri  käyttäjät  täytyy  pystyä  erottele
maan  toisistaan.  Paineenvaihteluiden,  puheentunnistustulosten  ja  näppäimis
tön  käyttötavat  eivät  yksinään  ole  välttämättä  luotettavia  tietolähteitä,  mutta
kaikki nämä yhdistämällä voidaan olla varmempia lopputuloksesta. Tätä tieto
lähteiden  yhdistämistä  kutsutaan  mm.  nimellä kontekstifuusio  (context  fusion)
[Abowd & Mynatt, 2000].

Sovellusten  mukautuvuuden  ja  tilanneherkkyyden  kannalta  vuorovaiku
tuksessa  jopa  ilmaisukeinoja  suurempi  vaikutus  on  jokapaikan  tietotekniikan
ohjelmistojen ominaisuudella aistia ympäristöään uudessa mittakaavassa. Toi
sen vaiheen tietojenkäsittelyssä järjestelmien kyky aistia ympäristöään on kär
jistetysti  rajattu  vain  hiiren  ja  näppäimistön  käyttöön.  Jokapaikan  tietoteknii
kan myötä ei  rajoituta  pelkästään  uusiin  tapoihin  aistia  ihmisen  eksplisiittisiä
syötteitä, vaan  järjestelmät voivat kerätä  tietoa  implisiittisesti  ja  tavoilla,  jotka
eivät  rajoitu inhimillisiin aisteihin. Tapojen  kirjo  on niin  runsas,  että  vain osa
voidaan  tässä  lyhyesti  esitellä.  Osa kerätystä  materiaalista  on  tarkoitettu  pää
painoisesti  vain  järjestelmän  tulkittavaksi  ja  tallennettavaksi,  mutta  osa  infor
maatiosta on tarkoitettu vain välitettäväksi muille  ihmisille,  tai poimittu sivu
tuotteena  välitettävästä  informaatiovirrasta.  Yleistä  jokapaikan  tietotekniikan
käyttämille  syötteille  on  se,  että  yksittäiset  syötelaitteet  ja  syötemuodot  eivät
itsessään riitä, vaan monet laitteet toimivat yhdessä.

Yleisimmin käytetyt aistimistavat muistuttavat  ihmisaisteja.  Näkö,  kuulo
ja tuntoaisteiksi voidaan luokitella monenlaisia tietoteknisiä sensoritekniikoita.
Video ja stillkuvien kautta voidaan tarkastella kaikkea mikä näkyy ja liikkuu.
Tunnistusalgoritmit  ovat  keskeisessä  osassa,  kun  esimerkiksi  tunnistetaan  ih
misiä tai esineitä videokuvasta. Ihmisten (ja muiden objektien) identifiointi, ts.
vastaus kysymykseen ”kuka”, on yksi  viidestä  tärkeimmäistä  tunnistettavasta
asiasta  yleisen  kontekstin  ymmärtämisen  kannalta  [Abowd  &  Mynatt,  2000].
Muut  tärkeät  tunnistettavat  asiat  ovat  ”mitä”,  ”missä”,  ”milloin”  ja  ”miksi”.
Objektien identifioimisen lisäksi voidaan tunnistaa niiden liikkeitä, esimerkiksi
ihmisten tekemiä eleitä, jotka ovat tärkeässä osassa ihmisten keskisessä vuoro
vaikutuksessa,  ja  siten  myös  tietoteknisten  sovellusten  kyvyssä  ymmärtää  ih
misten tahattomia ja epäsuoria viestejä.

Ääntä voidaan käyttää vastaavasti, tunnistamaan ihmisiä  ja ymmärtämään
heidän  rikasta  ilmaisukykyään  (puhujantunnistus,  puheentunnistus,  jatkossa
ehkä  tunnetilat  ja  muut  sellaiset).  Äänen  avulla  voidaan  myös  tunnistaa  esi
merkiksi  käyttöympäristöjä  vaikkapa  liikkuvissa  sovelluksissa  [Lukowicz  et
al.,  2002]  ja  siten  myös paikantaa  ihmisiä.  Muita ääntä hyväksi  käyttäviä  pai
kannustapoja ovat esimerkiksi ultraäänen avulla kolmiomittaaminen [Simon et
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al.,  2004],  tai  yksinkertaisesti  vain  puhetta  tallentavien  laitteiden  paikantami
nen muilla keinoin.

Haptiset, eli kosketusta ja painetta tunnistavat sensorit ovat myös hyödylli
siä, sillä niiden avulla aistitaan fyysisen voiman kohdistumista joihinkin objek
teihin. Esimerkiksi  ihmisen  kävelyn  tuottaman paineenmuutoksen  avulla  voi
daan  paikantaa  tai  tunnistaa  ihmisiä  sekä  heidän  liikkeitään  [Headon  &  Cur
wen, 2001].

Ihmisaistien  ulottumattomissa  olevia  asioita  voidaan  myös  mitata,  kuten
esimerkiksi ilmanpainetta, kiihtyvyyttä, infrapunataajuuden säteilyä, magneet
tikenttiä  jne.  ilmiöitä,  jotka kertovat vallitsevasta ympäristöstä,  esineistä  ja  ih
misistä. Kuten edelläkin esitellyissä aistimodaliteeteissa, mitattavien signaalien
tulkinta, yhdistely  ja  jatkokäsittely ovat keskeisessä osassa. Mitä  monimutkai
semmasta, laajaalaisemmasta tai kokonaisvaltaisemmasta ilmiöstä on kyse, sen
vaikeampaa on luottaa tunnistuksen varmuuteen.

Kaikkien  syötteiden  ei  kuitenkaan  tarvitse  olla  suuria  tarkkuudeltaan  tai
päivitystaajuudeltaan. Abstraktikin asia, kuten puristuksen binäärinen  tunnis
tus, voi olla hyvin hyödyllinen, kuten intiimiä läheisyyttä ilmaisevan avaimen
perän  kohdalla  [Wisneski  et  al.,  1998].  Joskus voi  olla  hyödyllisempää  mitata
asioita epätarkemmin, mutta pidemmällä aikavälillä. Esineiden koskettaminen,
puristaminen tai siirtely  ja  liikkuminen ovat myös hyviä tapoja seurata tapah
tumia.

Tämän  tutkimuksen kannalta ei  ole  olennaista millaisia  tiedonkeruutapoja
valitaan  kuhunkin  sovellukseen.  Olennaista  on  se,  että  tiedonkeruutapoja  on
useita, ja ne tukevat toisiaan. Erilaisten tietolähteiden antamat vihjeet tälle tut
kimukselle keskeisestä läsnäolosta täytyy pystyä yhdistämään ja antamaan esi
tyssovelluksen  kehittäjälle  hänen  ymmärtämässään  muodossa.  Kohdassa  2.5
esitellyt  mekanismit  –  abstraktio,  aikariippuvuus,  aggregaatio,  vaikutusmah
dollisuus ja personalisointi – tulevat näiltä osin keskeisiksi.

3.2.2. Jokapaikan tietotekniikka yhteyksien luojana
Jokapaikan  tietotekniikan  yhtenä  tarkoituksena  voidaan  nähdä  yhteyksien
mahdollistaminen  ja  luominen.  Tämä  tarkoittaa  yhteyksien  tuomista  ihmisten
välille,  ihmisen  ymmärrettäväksi  ja  havaittavaksi,  yhteyksiä  tapahtumiin,  asi
oihin ja ilmiöihin. Jokapaikan tietotekniikan painopiste on ympäröivässä maa
ilmassa, kanssaihmisissä  ja kulloisissakin  tehtävissä,  ei  työvälineissä, koneissa
tai  passiivisessa  aistiärsyketulvan  vastaanottamisessa.  Tässä  mielessä  jokapai
kan tietotekniikka ei ole tarkoitettu kaikkeen mahdolliseen, sillä tekstinkäsitte
lyn ja elokuvien katsomisen tapaisiin tehtäviin soveltuvat paremmin toisenlai
set keinot.  Jokapaikan  tietotekniikan rauhalliset  ja  epäsuorat vuorovaikutusta
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vat voivat toimia osana suoraviivaisempia ja aktiivisempia vuorovaikutustapo
ja ja tilanteita, tukien niitä tai toimia niiden aloittajina, tai toisinpäin.

Ihmisten  yhtäaikainen  ja  toisiinsa  liittyvä  vuorovaikutus  on  aiempaa  ylei
sempää jokapaikan tietotekniikassa. Esimerkiksi opastussovelluksessa, etsivä ja
etsittävä ihminen ovat kumpikin vuorovaikutuksessa opastavan sovelluksen ja
toistensa  kanssa  [Turunen  &  Hakulinen,  2003].  Työyhteisön  epämuodollinen
kommunikointi, tietoisuus työtehtävien yleisestä etenemisestä ja muusta työyh
teisön  tilasta  kertova  vuorovaikutus  tulee  suoran  yhteistyön  rinnalla  kasva
maan. Oli sitten kyse peleistä, oppimisesta, matkailusta tai ostoksilla käymises
tä,  ihmisten  yksittäiset  tekemiset  liittyvät  enemmän  yhteen.  Ihmisten  toimet
jättävät  jälkiä,  joko  suoraan  kuten  esimerkiksi  heidän  suositellessaan  ravinto
loita muille, tai epäsuoraan kuten heidän sovellusten käyttötottumuksiaan seu
rattaessa. Jäljet muodostuvat kuin polut metsien  läpi,  lukuisten pienten tapah
tumien  kautta,  ilman  suurta  suunnittelua. Sosiaalinen  tietojenkäsittely  (social
computing) on eräs jokapaikan tietotekniikan aspekti, sillä sosiaalisilla käytän
nöillä on paljon  suurempi  vaikutus  silloin,  kun  vuorovaikutus ei  ole  enää  ra
jautunut henkilökohtaisten laitteiden kanssa toimimiseen.

Yhteyksien  luominen  ihmisten  välille  tarkoittaa  kommunikointimahdolli
suuksien luomista suoraan, eksplisiittisesti, tai epäsuoraan, implisiittisesti. Pu
heen välittäminen ei ole uusi keksintö, mutta esimerkiksi puheviestinnän aloit
taminen automaattisesti oikealla hetkellä ja oikealle kohteelle vaikkapa jonkun
ollessa eksyksissä  ja kaivatessa opastusta on uusi  tapa.    Ihmiset  voivat  viestiä
epäsuoremmin  esimerkiksi  läheisilleen  kaipaustaan  kosketukseen  reagoivan
valokuvakehyksen  [Mynatt et al.,  2001]  tai  lämpöä  välittävän  sängyn  [Dodge,
1997] avulla. Toisilleen ennestään  tuntemattomat  ihmiset voivat suositella  toi
silleen läheistä halpaa ravintolaa, opastaa kauniin maiseman äärelle tai varoit
taa kanssaveneilijöitä ylävirran uppotukista.

Yhteyksien  luominen  paikkaan  tarkoittaa  ihmisen  sijainnista  riippuvien
palveluiden  tarjoamista.  Lähellä  oleva  levykauppa  voi  ohi  kävellessäsi  kertoa
heidän hyllystään  löytyvän  juuri  sen  harvinaisen  vinyylin,  jota  olet  ollut  etsi
mässä. Historialliset kohteet, museot ja elämyspuistot voivat rikastuttaa paikal
laolijoiden elämyksiä,  tarjota  lisätietoa  ja  luoda  näin  yhteyksiä  paikalla  olijoi
den ja paikan välille.

Yhteyksien luominen ilmiöiden ja tapahtumien välille tarkoittaa monimut
kaisten ilmiöiden ja  laajemman kontekstin ymmärtämistä sekä niiden ymmär
tämisen helpottamista.  Jokapaikan  tietotekniset sovellukset voivat  välittää  toi
silleen tietoa ja näin tukea toistensa toimintaa. Puheen avulla toimiva sovellus
voi kertoa muille sovelluksille henkilön sijainnista tunnistaessaan hänet puhu
jantunnistuksen kautta. Ulkoovella vahtimestarina toimiva sovellus voi kertoa
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kommunikaatiosovellukselle,  että  ulkoovella  tunnistamaton  henkilö  haluaa
kenties  puhua  talon  asukkaalle.  Työpaikalla  kahvinkeittimen  keitetyn  kahvin
tuoreutta ilmaiseva sovellus ja kokoushuoneen varaustilannetta tarkkaileva so
vellus voivat yhdessä auttaa toimistotyöntekijää muistamaan, että seminaari on
alkamassa.

Jokapaikan tietotekniikan proaktiivisuus ja vastuullisuus ovat monimutkai
nen aihe. Weiserin näkemyksen mukaan jokapaikan tietotekniikan tehtävänä ei
ole olla tekoälyllä varustettu palvelija, joka vastaa jokaiseen kysymykseen kuin
toinen ihminen ja tekee kaiken käyttäjän puolesta. Tämän näkemyksen mukaan
sen täytyy  luoda mahdollisuuksia  jättäen vastuu  ja oikeus  tulkintojen  tekemi
sestä  ja  laajempien  piirteiden  havaitsemisesta  ihmiselle.  Esimerkiksi  suuren
tehtaan prosessin valvontaa ei ole tarkoitus jättää täysin tietotekniikan vastuul
le,  mutta  prosessin  valvontatehtävä  voidaan  tehdä  intuitiivisemmaksi,  jolloin
tilanne  on helpompi  ymmärtää  vaikkapa  ääniä  kuuntelemalla  kuin  mittareita
katsomalla [Alexanderson, 2004]. Joissain tilanteissa tietotekniikan suuremmal
le  vastuulle  on  olemassa  perustelunsakin,  kuten  esimerkiksi  riskialttiissa  ja
suurta  reaktionopeutta  vaativissa  sovelluksissa,  kuten  autojen  lukkiutumatto
mien jarrutusjärjestelmien kohdalla. Automatisoivien, auttavien ja passivoivien
piirteiden roolit jokapaikan tietotekniikan sovelluksissa tarvitsisivat syvempää
tutkimusta.

Sovelluskohteiden laaja kirjo ja  tarkkailtavien ilmiöiden rikkaus ovat suuri
haaste jokapaikan tietotekniikan käyttämille tulkintaalgoritmeille ja tekniikoil
le.  Vaikka  tulkintamenetelmien  kehittäminen  on  eräs  keskeisistä  tutkimus
suuntauksista, tiedon runsauden rajaamisessa kuitenkin auttaa sovellusten ar
kipäiväinen yksinkertaisuus ja tulkintavastuun jättäminen ihmiselle.

3.2.3. Jokapaikan tietotekniikka ilmaisijana
Jokapaikan tietotekniikka erottuu edeltävistä tietojenkäsittelyn kehitysvaiheista
ilmaisu  ja  vuorovaikutustyyleiltään  monella  tapaa.  Vuorovaikutustilanteet
ovat arkipäiväisen monipuolisia. Vuorovaikutustyyli on usein epäsuora ja vuo
rovaikutus voi olla hajautunut ajassa ja paikassa. Kuten kohdassa 3.1 todettiin,
tietojenkäsittelyn  toiseen  vaiheen  vuorovaikutuskeinot ovat  hyvin  rajattuja,  ja
siinä mielessä eletään  tilassa  jota Buxton [1994] kritisoi aistideprivaatioksi.  Jo
kapaikan tietotekniikan mukana tulee rikkaampi vuorovaikutusteknologioiden
kirjo. Seuraavaksi esittelen eri aisteja  ja vuorovaikutustapoja hyödyntävien so
velluksien kautta miten tietoisuutta voitaisiin välittää.

Multimodaalisista  vuorovaikutustavoista  jokapaikan  tietotekniikkaa  tekee
niiden  korostuneempi  hienovaraisuuden  hyödyntäminen.  Arkipäiväistyvät  ja
eriytyvät  käyttötarkoitukset  yhdessä  rauhallisempien  vuorovaikutustapojen
kanssa kätkevät vuorovaikutuksen aistiemme reunamille tai jopa kokonaan pii
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loon.  Ihmisen  monet  aistit  antavat  mahdollisuuden  kerätä  tietoa  pienistäkin
vihjeistä, aivan kuten aamulla herätessämme tiedämme, että sälekaihtimen vä
listä  lankeavan  valon  suunta  kertoo  kellon  olevan  jo  liian  paljon,  hiljainen
kuorsaus  peiton  alta  paljastaa  myös  tyttöystävän  unohtaneen  aamun  ensim
mäisen luennon, kylmä lattia  jalkojemme alla varmistaa pakkasen edelleen ki
ristyneen  eilisestä,  kuiva  tunne  nenässä  vihjaa  ilmankostuttimen  tarvitsevan
lisää  vettä,  maidon  jääkaappimainen  maku  varoittaa  viimeisen  käyttöpäivän
lähestyvän,  ja  teepaidan  ryppyinen  pinta  iholla  muistuttaa  paidan  pesuntar
peesta. Samalla  tavalla  jokapaikan  tietotekniikka  tuo  tietoa aistiemme  rajoille:
huomaamme asioita monesti vain niiden ollessa toisin kuin normaalisti,  ilman
tarkoitushakuista  tarkastelua,  jonka  jälkeen  voimme  kohdistaa  siihen  täyden
huomiomme  ja  hankkia  lisätietoa.  Kaiken  vuorovaikutuksen  ei  ole  tarkoitus
olla näkymättömissä, vaan ratkaisuna on liikkuminen huomiokyvyn periferias
ta fokukseen ja takaisin.

Jokapaikan tietotekniikan sovellusten ilmaisukykyyn vaikuttaa ihmisaistien
kattavan  hyväksikäytön yhteydessä  myös  muita  ilmiöitä.  Ilmaisuun  ja  vuoro
vaikutukseen vaikuttavia keskeisiä ominaisuuksia ovat muun muassa:

· fyysisen laitteen ja ympäristön suhde,
· liikkuvien käyttäjien huomiointi,
· sovellusten ja käyttötilanteiden julkisuus ja yksityisyys,
· vuorovaikutustilanteiden hajautuminen paikassa ja ajallisesti,
· useiden yhtäaikaisten käyttäjien huomiointi, sekä
· vuorovaikutusmodaliteetit.

Tietotekninen  laitteisto voi  olla  upotettu ympäristöön,  jolloin  sen  toiminta
liittyy läheisesti kyseiseen paikkaan. Sovellus ja sen vuorovaikutusalue voi olla
pistemäinen tai kattaa suuriakin alueita, kuten viinitarhoja  [Brooke &  Burrell,
2003]. Laitteisto voi olla myös osa jotain esinettä, jota pystytään liikuttelemaan,
toiminnan  kuitenkin  liittyessä  kyseiseen  esineeseen.  Laitteisto  voi  myös  olla
tarkoitettu nimenomaan mukana kannettavaksi  tai puettavaksi,  jolloin sen toi
minta liittyy sitä kuljettavaan henkilöön.

Periaatteessa ihminen on vapaa liikkumaan, sillä ideaalitilanteessa jokaisen
paikan infrastruktuuri tarjoaa siihen soveltuvia palveluita. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita  sitä,  että  jokaisessa  tien  mutkassa  olisi  puhelin  valmiina  henkilökoh
taista  kommunikaatiota  varten.  Tien  mutkiin  sopii  paremmin  vaikkapa  opas
tukseen ja liikenteen ohjaukseen tarkoitettuja sovelluksia.

Tietoteknisesti  lisättyjen  laitteiden  julkisuustaso  on  vaihteleva.  Julkisella
paikalla ympäristöön upotettu sovellus  on  luonnollisesti  kaikkien  käytettävis
sä,  yksityiskodissa  sijaitseva  esine  on  kaikkien  kodissa  oleskelevien  käytettä
vissä, ja vaatteisiin upotettu sovellus on paljon henkilökohtaisempi. Yhden ih
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misen henkilökohtainen laite voi myös olla muille ihmisille osa  julkista ympä
ristöä,  kuten  mm.  kaiuttimilla  ja  valoilla  varustettu  nimilappu  [Laibowitz  &
Paradiso, 2004].

Vuorovaikutus voi olla hajautunut ajallisesti  ja paikassa. Esimerkiksi opas
tussovellus  saattaa  keskustella  ihmisen  kanssa  hänen  alkaessaan  etsiä  jotain
paikkaa. Tämän jälkeen ihminen alkaa liikkua, ja sovellus vain ajoittain kertoo
lisäohjeita, kuten mihin kääntyä seuraavasta mutkasta. Sosiaalisista  tai muista
syistä keskeytynyt vuorovaikutustilanne voi jatkua myöhemmin, ja sovellusten
täytyy  huomioida  tilanteeseen  uudelleen  orientoitumisen  tarve.  Pidemmällä
aikavälillä henkilö voi ilmaista  järjestelmälle  esimerkiksi etsivänsä harvinaista
kirjaa,  joka  vasta  vuosien  päästä  sattuu  tulemaan  vastaan  pienessä  puodissa
hänen  lomaillessaan  toisessa maassa.  Vuorovaikutus voi  myös olla  lähes  aina
jatkuvaa,  kuten  esimerkiksi  tehtaassa  tuotantoprosessia  valvovan  ihmisen  jat
kuvasti taustalla kuulema ääniesitys prosessin tilasta.

Jokapaikan tietotekniikan sovelluksilla on yhä useammin yhtäaikaisia käyt
täjiä,  joilla kuillakin on omat tarpeensa,  ja niiden yhteensovittaminen samassa
yksittäisessä vuorovaikutustilanteessa on haastavaa. Yhteisen vuorovaikutusti
lanteen ei  kuitenkaan  tarvitse olla  kilpailevaa,  sillä  kuten kohdassa  3.2.2  kävi
ilmi, yksi jokapaikan tietotekniikan tavoitteista on käyttäjien yhteen tuominen.
Yhdellä  hetkellä  ja  samassa  paikassa  tapahtuva  jaettu  vuorovaikutustilanne,
siinä missä ajallisesti tai paikassa hajautettukin vuorovaikutustilanne, voi käsit
tää  monia  käyttäjiä,  jotka  kaikki  muodostavat  osan  vuorovaikutuksen  koko
naismerkityksestä. Esimerkiksi puhekäyttöliittymien dialoginhallinnan suhteen
useiden osapuolien osallistuminen samaan dialogin on uusi haaste.

Konkreettisella  tasolla  jokapaikan  tietotekniikassa  vuorovaikutuksessa  on
käytössä  runsaasti  keinoja,  välineitä  ja  modaliteetteja,  kuten  sen  tiedonkeruu
tavoissakin.  Vuorovaikutus  ei  rajoitu  vanhaan  totuttuun  näppäimistön,  hiiren
ja  monitorin  käyttöön,  vaan  periaatteessa  ihmisen  koko  aistivalikoimaa  voi
daan  käyttää  hyväksi.  Kaikesta kosketeltavasta,  nähtävästä,  kuultavasta,  hais
tettavasta  ja  maistettavasta  tulee  osa  tietojenkäsittelyllistäkin  tekemistä.  Tieto
jenkäsittelyä  voi  ohjata  ja  aistia  vaikkapa  puristamalla  pehmoesinettä  [Wein
berg & Gan, 2001], osoittamalla käsillään [Rekimoto, 2001], katselemalla heilu
vaa  johdonpätkää  [Weiser  &  Brown,  1997],  puhumalla  [Huang  et  al.,  2001],
haistelemalla  kahvintuoksua  [Shiio  et  al.,  2003],  tai  kuuntelemalla  musiikkia
[Sawhey & Schmandt, 2000]. Virtuaalinen maailma tietoineen  ja vaikutusmah
dollisuuksineen voi  olla  limittäin  ja  päällekkäin  fyysisen maailman  kanssa,  ja
ne yhdessä muodostavat ns. lisätyn todellisuuden.

Näköaistiin  perustuvia  sovelluksia  on  runsain  määrin,  perintönä  työpöy
tämetaforasta  ja vanhoista  ryhmätyösovelluksista. Näköaisti  ei  ole  kuitenkaan
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rajattu vain monitorilla esitettävään grafiikkaan. Esimerkiksi videoneuvottelu
teknologiaa voidaan käyttää siten, että fyysisesti erilliset tilat voidaan yhdistää
toisiinsa kuin niiden välillä olisi ikkunan kaltainen suora näkö ja kuuloyhteys
[Jancke et al., 2001]. Jatkuvaa suoraa yhteyttä voidaan käyttää hiljaisen  tiedon
levittämiseen, sillä sen kautta tapahtuu tahatonta ja tarkentumatonta vuorovai
kutusta, vaikkei olekaan yhtä  tarkasta  tilanteesta kuin suoran,  ilman  välikättä
tapahtuvan vuorovaikutuksen kohdalla. Valokuvien  avulla  erillään  asuvat  ih
miset voivat viestiä asynkronisesti  toisilleen päiviensä kulusta ja  tapahtumista
[Markopoulos et al., 2004]. Tietoa voi välittää myös abstraktimmin ja symboli
semmin esimerkiksi fyysisten esineiden, niiden liikkeen tai muodonmuutosten
avulla. Työryhmän jäsenten toimista voi päätellä jotain epäsuorasti esimerkiksi
tietoverkon  liikenteen  määrän  mukaan  heiluvaa  kaapelinpätkää  katsomalla
[Weiser & Brown, 1995]. Arkkitehtonisia ja sisustuselementtejä voidaan käyttää
hienovaraiseen  tiedonvälittämiseen,  esimerkiksi  veden  läpi  heijastetun  valon
muodostamia aaltokuvioita ohjaamalla [Wisneski et al., 1998b].

Kuuloaisti on näköaistin jälkeen yleisemmin hyödynnetty informaationväli
tyskanava. Äänen avulla voidaan luoda suoria yhteyksiä  fyysisesti  erotettujen
tilojen  välille,  kuten  aiemmasta  videokonferenssiesimerkistä  nähtiin.  Myö
hemmin tässä tutkimuksessa esitellään eräs tapa välittää tietoa abstraktisti fyy
sisten etäisyyksien päähän. Periferaalisia, rauhallisia äänimaisemia on käytetty
tuotantoprosessien  valvonnassa  menestyksekkäästi  esittämällä  monimutkaisia
informaatiokokonaisuuksia  [Gaver  et  al.,  1991].  Ääniikoneita  voidaan  lisätä
osaksi jokapäiväistä maailmaa, jossa liikumme ja elämme [Mynatt et al., 1998].
Äänten käyttämistä tiedon esittämisessä käsitellään vielä syvemmin luvussa 4.

Tuntoaistia on käytetty hyväksi eri muodoissa jo työpöytämetaforan osana
kin, muttei yhtä suuressa mittakaavassa kuin näkö ja kuuloaisteja. Esimerkiksi
ihmiset voivat välittää henkilökohtaisella tasolla tunnetiloja ja viestiä välittämi
sestään  koskettelemalla  läheisiään  edustavia  esineitä  [Paulos,  2002].  Epäsuo
remmin tuntoaistia hyväksikäyttämällä voidaan välittää tietoa esimerkiksi ihol
le puhalletun tuulenvireen avulla [Dahley et al., 1998]. Tuntoaistin kanssa osit
tain päällekkäisiä ovat muutkin ns. somaattiset aistit, eli kosketus, paine, läm
pötila ja kipuaisti.

Tuntoaistiin  läheisesti  liittyy  myös  ns.  lihasaisti,  eli  lihasten  venymisestä,
jännitystilasta ja nivelten asennoista kertova, kehonkuvaan liittyvät aistit. Näi
hin  aisteihin  on  vaikeampi  vaikuttaa  suoraan,  vaikka  ne  ovatkin  tukemassa
esimerkiksi  tuntoaistiin perustuvia,  tai  vaikkapa  eleitä  tulkitsevia  käyttöliitty
miä.

Lihasaistin kanssa kehonkuvan ymmärtämiselle keskeistä on tasapainoaisti.
Siihen on myös vaikea vaikuttaa suoraan, mutta se toimii taustalla liikkumista
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seuraavissa käyttöliittymissä, kuten suosituissa tanssipeleissä [DDRFreak.com,
2005].

Hajuaistin avulla on jo kauan sitten osattu välittää tietoa, esimerkiksi budd
halaisissa  luostareissa on eri  tuoksuisia  jauheita polttamalla  kerrottu kellonai
kaa  [Bendini,  1964].  Hajuaisti  on  kuitenkin  vähän  käytetty  informaationväli
tykseen tietoteknisissä sovelluksissa. Kolme suurinta ongelmaa ovat tuoksujen
epätarkkuus,  tuoksujen  tuottamisen hitaus  ja  oikean  voimakkuuden  tuottami
sen vaikeus [Time, 1959]. Epätarkkuudesta huolimatta,  tuoksujen käyttäminen
ei  yleisesti  ottaen  keskeytä  tehtäviä  ja  häiritse  huomiokykyä  niin  paljon  kuin
visuaalinen tai äänellinen informaatio [Bodnar et al., 2004]. Tiettyihin sovelluk
siin se onkin erittäin  luonteva modaliteetti, kuten esimerkiksi  kahvitauosta  il
moittamiseen [Shiio et al., 2003].

Hajuaistin  kanssa  yhteistyössä  toimii  makuaisti,  mutta  sitä  suoraan  hyö
dyntäviä sovelluksia ei ole kehitetty, ehkä jo pelkästään siksi, että moinen tun
tuisi tungettelevalta ja invasiiviselta. Makuaisti on sosiaalisessa mielessä hyvin
henkilökohtainen, eikä sitä ole totuttu käyttämään paljoakaan syömiseen liitty
vien asioiden lisäksi. Käytännössä makuaistimusten keinotekoinen tuottaminen
olisi teknisesti vähintään yhtä vaikeata kuin hajuaistimusten.

Yksittäisten  sovellusten  yksittäisten  ilmaisumodaliteettien  suunnittelua
suurempi haaste on tulevaisuuden tilanne, jossa koko ympäristö ja kaikki ym
päristöt ovat täynnä jokapaikan tietotekniikan sovelluksia. Yksittäinen sovellus
saattaa tuntua selkeältä ja luonnollisen miellyttävältä, mutta kymmenien sovel
luksien  tuodessa  palveluitaan  tarjolle  on  luonnollisuus  ja  rauhallisuus  paljon
suurempi haaste.

Alati  lisääntyvän, kehittyvän ja muuttuvan sovellus  ja  laitteistoympäristön
yhteistyön hallinta on myös vaikeata. Esimerkiksi edelleenkin eri valmistajien
viihdeelektroniikan yhteensopivuus on usein ongelmallista.  Jokapaikan  tieto
tekniikan yleistyessä ei voida olettaa järjestelmiä hankittavan kerralla ja yhteis
työnä, vaan  järjestelmät  ja  sovellukset muuttuvat koko ajan,  kuluttajien  hank
kiessa uusia laitteita,  julkisten tilojen asentaessa omia  järjestelmiään  ja  liikkei
den tuodessa omia houkuttelevia palveluitaan katukuvaan.

Ympäristön  ollessa  täynnä  runsaita  määriä  sovelluksia  ja  palveluita,  rajat
osapuolten välillä voivat olla vaikeita hahmottaa. Monet sensoreista  ja  muista
tietolähteistä toimivat epäsuorasti,  ja niitä on vaikea huomata. Käyttäjän kyky
ymmärtää ja hallita ympäristöään on uhattuna. Kuinka olla tietoinen siitä mikä
tekeminen vaikuttaa mihinkin tapahtumaan ja minne kaikkialle jää jälki omas
ta  toiminnasta.  Yksityisyyden  suoja  on  kuitenkin  perusoikeus  [YK,  1948].  On
suuri  haaste  rakentaa  sovelluksia  ja  kokonaisuuksia  siten,  ettei  kerätty  tieto
päädy  väärinkäytettäväksi.  Uhkana  ei  ole  pelkästään  kerätyn  tiedon  määrä  ja
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yksityiskohtaisuus,  vaan  se,  että  käyttäjien  tietoisuus  tiedon  keruu  ja  varas
tointitilanteista  hämärtyy.  Sovellusten  suuresta  määrästä  johtuva  kompleksi
suus  ja epäsuorat  tiedonkeruutavat voivat olla vaikeita hahmottaa,  kun  jatku
vassa vuorovaikutuksessa olemisesta tulee yleisin olemisen tila.

Työyhteistön  jäsenille  täytyy  toisin  sanoin  jäädä  mahdollisuus  vaikuttaa
äänimaiseman  suunnitteluun  ja  käyttöön.  Äänimaisematyökalun  täytyy  mah
dollistaa  käyttäjien  oikeus  muuttaa  ja  jopa  sammuttaa  esitys  tarpeen  tullen.
Vaikutusmahdollisuuksien  ymmärtäminen  ei  ole  yksinkertaista  edellä  maini
tuista syistä, ja siihen täytyy kiinnittää erityishuomiota järjestelmän suunnitte
lussa ja käyttöönotossa.

3.3. Rauhallisuus ja havaintokyvyn laitamat
Voidaan argumentoida, että taas uudenlaisen teknologian, viestintä  ja tiedon
käsittelyvälineen tuominen  ihmisen  elinympäristöön  tulee  vain  lisäämään  tie
totulvaa ja infoähkyä. Osittain olenkin samaa mieltä, sillä tietolähteiden runsas
määrä  on olennainen  syy  ahdistukseen,  kuten  luvussa  2  kävi  ilmi.  Paremmat
tiedonhaun  ja –käsittelyn välineet voivat esikäsitellä  ja yhdistellä  tietoa,  muo
kata  sen  esitystapaa  helpommin  ymmärrettäväksi,  häiritsemättömämmäksi  ja
miellyttävämmäksi, auttaa hakukontekstin  muistamisessa  ja  lieventää epämu
kavuutta ja koetun uhan ja hallinnan puutteen tuntua. Uusien välineiden ja ta
pojen  yleistyessä,  pidemmällä  aikavälillä  päästään  mahdollisesti  myös  oppi
mis ja tottumiskynnyksen yli.

Weiser  näki  tietoteknisten  välineiden  kanssa  tapahtuvan  luonnollisen  yh
teiselon olevan  saavutettavissa  ilmiöllä,  jota  monet  eri  alojen  tutkijat  ovat ku
vanneet eri nimillä:

 kokoonpano/kerääminen (compiling) (Herb Simon),
 hiljainen ulottuvuus (tacit dimension) (Michael Polanyi),
 visuaaliset muuttumattomuudet (visual invariants) (J. J. Gibson),
 horisontti (horizon) (George Gadamer),
 käsilläoleva (readytohand) (Martin Heidegger),
 reuna (periphery) (John Seely Brown).

Polanyin  näkökulmaa  käsiteltiin  tarkemmin  jo  aiemmin  kohdassa  2.4.
Ilmiössä  on  tärkeätä  havaintokyvyn  laitamien  hyväksikäyttö.  Rauhallisesti  ja
pienellä  huomioarvolla  esitetty  asia  pysyy  havaintokyvyn  laitamilla,  eikä  se
kuormita  havaintoprosesseja  normaaliolosuhteissa.  Havaintokyvyn  laitamilta
siirrytään sen keskelle kun esityksessä tapahtuu jokin poikkeus,  suuri muutos
tai  muu asia  mikä  herättää  mielenkiinnon  ja  kohdistaa  tarkkaavaisuuden  uu
delleen.  Aistien  laitamilla  olevaan  esitykseen  voi  myös  tietoisesti  siirtää  huo
mionsa  keskipisteen,  jos  siitä  haluaa  tarkempaa  tietoa.  Nämä  ilmiöt  toistuvat
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joka aistilla, oli sitten kyse näköaistin foveasta ja laitamista, tai sitten kuuloais
tista ja ns. cocktailkutsu –ilmiöstä.

Kohdassa 2.5 käsiteltiin  tietokoneavusteisten  tietoisuuden edistämisen me
kanismeja,  jotka vaikuttavat kaikki esitettävän  tiedon ulkoasuun. Toteutustek
nisesti asiaa voidaan jokapaikan tietotekniikassa lähestyä rauhallisen esityksen
tuottamisen kannalta kolmella tärkeän asian [Matthews et al. 2003]:

 tiedon abstraktion,
 tiedottamisen huomioarvon tason valinnan, ja
 huomioarvon tasojen välisten siirtymien näkökulmasta.

Tässä abstraktiolla  tarkoitetaan  datan  sovittamista  eri  esitysmodaliteeteille
ja  laitteistoille.  Huomioarvon  tasoista  päättää  sovelluksen,  eli  tämän  tutki
muksen  tapauksessa  äänimaiseman  suunnittelija.  Siirtymillä  tarkoitetaan  esi
tyksen päivittämistä, eli tiedotettavan tilanteen muuttumista siten, että saadaan
herätettyä oikea määrä huomiota.

Tiettyjen  ilmiöiden  ja  toimintatapojen  ollessa  luonnollisia  voidaan  puhua
tarjoumista  (affordance).  Tällä  tarkoitetaan  joidenkin  toimintatapojen  ja  il
miasujen ominaisuuksia, jotka itsessään ohjaavat toimimaan oikein. Esimerkik
si mukissa oleva kahva tarjoaa fyysisen muodon,  joka houkuttelee  tarttumaan
siihen tietyllä tavalla.

Fyysinen ympäristö, siihen upotetut  tietotekniset palvelut  ja  ihmisen sisäi
nen ajatusmaailma muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka sisällä ihminen
toimii  joka  tilanteessa.  Kokonaisuus  muuttuu  kaiken  aikaa  enemmän  tai  vä
hemmän. Siispä  jokapaikan  tietotekniikan  täytyy sopia  tähän kokonaisuuteen,
jottei se olisi käyttökontekstissaan häiritsevä, vaikka itsessään olisikin rauhalli
nen.

Tietoteknisen  laitteen  ja  sovelluksen  ominaisuuksia  tarkasteltaessa  niiden
arkipäiväistyminen  ja erikoistuminen helpottavat niiden hallittavuutta.  Dervi
nin  sanoin  [Ekholm,  2001,  s.20],  ”tieto  ei  ole  tiili,  vaan  kappale  muotoiltavaa
savea.”  Kaikki tieto mitä jokapaikan tietotekniikka tarjoaa käy läpi muokkaus
prosesseja, ainakin havaitsijansa mielessä. Jokapaikan tietotekniikan täytyy siis
olla hyvä työkalu tiedon käsittelyyn. Työkaluissa minimalismi on hyvä vasta
lääke ominaisuusähkylle.

Havaintokyvyn  laitamien  ja  keskipisteen  hyväksikäytössä  on  olennaista
myös  tottuminen  ja oppiminen.  Uusi  ja  outo  ilmiö  kiinnittää  aina  mielenkiin
tomme,  mutta  ajan  myötä  siihen  tottuu  niin,  ettei  sitä  huomaa  ilman  uusia
muutoksia tai tahdonalaista tarkastelua. Uuden ilmiön piirteet voi myös oppia
tai tietoisesti opetella,  jolloin pienemmätkin vivahteet kertovat paljon niitä ak
tiivisesti tarkastellessa.
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Tietyissä  tilanteissa  voidaan  myös  puhua  sisäänrakennetuista,  kulttuuri
taustasta tulevista  tai  muuten  aiemmin  opituista  ajatusmalleista  ja  toimintata
voista,  jotka  eivät  vaadi  erityistä  uuden  oppimista  sovelluksen  käyttöönotto
hetkellä.  Ihmisen  perinnölliset  kognitiiviset  ja  psykologiset  ominaisuudet  pa
kottavat ihmisen reagoimaan tiettyihin ärsykkeisiin tietyllä tavalla. Esimerkiksi
pienten  lasten  kuvat  herättävät  yleensä  hellyyden  tunteita  ja  suojeluviettiä,  ja
käärmeiden kuvat voimistavat välttämisen tahtoa. Ihmisen kulttuurinen tausta
sisältää runsaasti tietoa ja toimintamalleja, jotka alitajuisestikin ohjaavat ihmis
ten reaktioita ja toimintaa. Esimerkiksi suomalaisessa työyhteisössä kommuni
kointi organisaation tasojen välillä voi olla epämuodollisempaa kuin vaikkapa
japanilaisessa  työyhteisössä.  Työpaikkojen  hiljainen  tieto antaa eväitä  monen
laisiin tilanteisiin. Yksilötason eroavaisuudet  ja aiemmat kokemukset ohjaavat
ihmisiä.  Esimerkiksi  näkövammaiset  ovat  näkeviä  tottuneempia  hahmotta
maan tilaa kuuloaistin perusteella,  ja taidemaalarit erottelemaan värien hieno
varaisuuksia.

Kuten tässä luvussa on jo aiemmin tullut ilmi, läsnäolotietoisuuden ilmaisu
on jokapaikan tietotekniikassa paljon monimuotoisempi asia kuin perinteisessä
PCtyöpöytäsovellus –kontekstissa, sillä:

· käyttäjien sijainti  ja vuorovaikutus ei  sidottu yhteen  fyysiseen  paik
kaan tai ajalliseen jaksoon,

· tuettavat työtehtävät eivät ole rajattu tyypillisiin PCsovelluksiin,
· vuorovaikutuksen  sosiaalinen  konteksti  on  laajempi  ja  epämääräi

sempi, sekä
· informaation  ilmaisun  ja  keruun  keinot  ovat  monipuoliset  ja  laaja

alaiset.
Kaikki nämä piirteet vaikuttavat siihen miten  jokapaikan  tietotekniikan sovel
lukset toimivat ja millaiset eivät. Tietoisuutta rauhallisesti edistävien sovelluk
sien arviointikeinot ovat arvokas näkökulma niiden suunnitteluun. Seuraavak
si käydään lyhyesti läpi muutamia ympäröivien  ja  rauhallisten esityssovellus
ten arviointimenetelmiä.

3.4. Rauhallisen esityssovelluksen arviointi
Tietoisuutta edistävien sovellusten arviointiin ja jatkokehittämiseen on olemas
sa erilaisia ohjenuoria ja heuristiikkoja. Aiemmin kohdassa 2.5 esittelin kuinka
Holmquist  [2004]  arvioi  rauhallisen,  ympäröivän  tulostelaitteen  ymmärrettä
vyyttä kolmena vaiheena, joissa arvioidaan:

· että tietoa ilmaistaan,
· mitä tietoa ilmaistaan, ja
· miten tietoa ilmaistaan.
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Holmquist  kiinnittää  huomiota  rauhallisten  esitysten  käyttöönoton  hitau
teen  ja  käyttötilanteiden  harvuuteen,  jotka  korostavat  esityssovelluksen  oppi
mista  ja ymmärtämistä ajan funktiona  (kuva 3). Onnistuneenkin esityksen op
piminen vie aikansa.

Ymmärtäminen

Aika

Että

Mitä

Miten

Kuva 3. Esityksen ymmärtäminen ajan kuluessa.

Sekä  Mankoff  et  al.  [2003],  että  Gross  [2003]  laajentavat  arvioinnin  12:een
osaalueeseen  ja heuristiseen sääntöön,  joiden mukaan rauhallisen esityssovel
luksen  pitäisi  toimia.  Koska  tässä  tutkimuksessa  keskitytään  jatkuvien  ja  rau
hallisten äänimaisemien toteuteukseen, hyödyllisimpiä niistä ovat viisi seuraa
vaa.  Olen  yhdistänyt  heidän  päällekkäiset  näkökohtansa  toisiinsa  seuraavalla
tavalla.

Johdonmukainen  ja  intuitiivinen  yhteys  tiedon  ja  esitystavan  välillä (consistent
and  intuitive  mapping).  Rauhallisten  esitysten  pitäisi  kasvattaa  kognitiivista
kuormaa mahdollisimman vähän, ja vähintäänkin olla helppoja oppia ja muis
taa. Toiminnan pitäisi olla yhdenmukaista samankaltaisia  syötemahdollisuuk
sia pitäisi käyttää samankaltaisten tehtävien suorittamiseen.

Järjestelmä ja todellinen maailma vastaavat toisiaan (match between system and
real world). Sovelluksen pitäisi ”puhua käyttäjän kieltä”, eli käyttää elementte
jä, ilmaisuja ja käsitteitä, jotka ovat käyttäjälle tuttuja,  järjestelmäorientoitunei
den  sijasta.  Sovelluksen  esityksen  pitäisi  noudattaa  todellisen  maailman  käy
täntöjä ja sopia käyttöympäristöönsä, käyttäjiinsä  ja  tehtäviin,  ja olla siten  loo
ginen ja luonnollinen.

Esteettinen  ja  miellyttävä  suunnittelu (aesthetic  and  pleasing  design).  Käyt
töympäristöön asennetun sovelluksen pitäisi olla esteettisesti miellyttävä ja er
gonominen.

Sovelluksen toiminnallisuuden näkyvyys (visibility of system status). Sovelluk
sen pitäisi pitää käyttäjät aina tietoisina siitä mitä on tapahtumassa, antamalla
syötteisiin  sopivaa  palautetta  järkevässä  ajassa.  Sovelluksen  ominaisuuksien,
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toiminnallisuuden rajojen, odotukset käyttäjiltä ja käyttäjien vaikutusmahdolli
suuksien pitäisi olla havaittavissa.

Esityksen “periferaalisuus” (“peripherality” of display). Esityksen täytyy olla
häiritsemätön  ja  pysyä  sellaisena  ellei  käyttäjän  tarkkaavaisuutta  ja  huomiota
haluta herätää. Esityksen täytyy olla helposti tarkkailtavissa.

Yleisluontoisuudestaan  huolimatta  osa  sekä  Grossin  että  Mankoff  et  al.:n
ohjenuorista ja heuristiikoista on suunniteltu visuaalisten esityssovellusten nä
kökulmasta, tai soveltuvat paremmin aktiivisempaan vuorovaikutukseen käyt
täjän ja sovelluksen välillä, mutta ne ovat mukautettavissa ääneen perustuviin
ja tietoisuutta tukeviin sovelluksiin. Jokatapauksessa, heuristiikat kertovat niin
yleisistä  teknisistä  vaatimuksista  kuin  yksittäisistä  suunnittelullisista  yksityis
kohdista, jotka täytyy ottaa huomioon sovelluksia ja niitä tukevia arkkitehtuu
reita kehitettäessä. Koska  tässä  tutkimuksessa  keskitytään  läsnäolotiedon esit
tämiseen  äänen  avulla,  on  syytä  tarkastella  ääntä  vuorovaikutuselementtinä
vielä edellä mainittuja heuristiikkoja tarkemmin.
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4. Ääni
Tässä luvussa tarkastelen ääntä ja musiikkia psykologisesta, vuorovaikutuksel
lisesta  ja  toteutusteknisestä näkökulmasta. Aluksi  tutustutaan äänen  fysiologi
seen  luonteeseen  sekä  ihmisen  aistimiskykyyn  ja  sen  rajoihin.  Tämän  jälkeen
tarkastellaan  musiikkia  esimerkkinä  äänen  järjestyneisyyden  mekanismeista.
Seuraavaksi  tehdään  pikainen  katsaus  äänen  miellyttävyyteen  ja  rauhallisuu
teen.  Tämän  jälkeen  keskitytään  äänen  käyttöön  vuorovaikutuselementtinä.
Seuraavaksi  tarkastellaan  lähemmin äänen esittämistä  sovelluksissa  teknisestä
näkökulmasta: tiedon kuvautumisen, äänen muodostamisen ja muokkaamisen,
ääniesityksen ohjaamisen ja hallinnan, sekä esityksen  jatkuvuuden takaamisen
näkökulmista.  Lopuksi  tarkastellaan  muutamia  sovellusesimerkkejä,  joissa
nämä äänen esittämiseen liittyvät ilmiöt on toteutettu eri tavoin.

4.1. Psykoakustiikka eli äänen havaitseminen ja tulkinta
Ääni on kuultavissa olevaa painevärähtelyä, eli ilmassa aaltoliikkeenä etenevää
paineenvaihtelua.  Äänen taajuus  tarkoittaa  samaa  asiaa  kuin  äänen  korkeus.
Äänellä  on  myös väri,  joka  tarkoittaa  ääniaallon  muotoa.  Ääniaalto  saattaa
koostua yhdestä taajuuskomponentista, kuten siniaallossa, tai useammasta yh
täaikaisesta  taajuuskomponentista,  jotka  muokkaavat  ääniaallon  muotoa.  Ää
nen voimakkuus tarkoittaa staattisen ilmanpaineen ja äänenpaineen eroa. Äänen
voimakkuuden  mittayksikkö  on  desibeli,  ja  sitä  ilmaistaan  logaritmisella  as
teikolla, jossa esimerkiksi 10 desibelin kasvu äänen voimakkuudessa tarkoittaa
kuuloaistimuksessa äänekkyyden kaksinkertaistumista.

Ihmisen  kuuloaisti  havaitsee  ääntä  n.  20  –  22000  hertsin  taajuusalueelta.
Taajuuden erottelukyky on ihmisellä n. 2 hertsiä, tosin pienempiäkin eroja voi
daan  havaita  kahden  taajuuden  interferensseistä.  Ihmisen  korva  on  erityisen
herkkä yhden ja viiden kilohertsin välisellä taajuusalueella [Moore, 1997, s.85].
Kyky  erotella  muutoksia  äänen  korkeudessa  kuitenkin  heikkenee  4000–5000
hertsin  yläpuolella.  Muutokset  äänenkorkeudessa  aiheuttavat  melodian  aisti
muksen. Moniosaisen äänen aistittu  äänenkorkeus  ei  ole  sama asia  kuin  puh
taan äänen taajuus, eikä sitä voida suoraan mitata. Kompleksisissa äänissä ma
talat taajuudet, ns.  tasasointisuuteen purkautuvat soinnut,  ja harmoniat koros
tuvat havaitun äänenkorkeuden tulkinnassa [Moore, 1997, s. 211212].

Äänenvoimakkuuden  erottelukyky  on  ihmisellä  n.  0.32  desibeliä  [Moore
1997,  s.86],  riippuen  voimakkuudesta  ja  ärsykkeen  luonteesta.  Ero  hiljaisim
man  ja  voimakkaimman  kuultavan  äänen  välillä  on  n.  130  desibeliä,  alkaen
nollasta  ja  päättyen  pisteeseen,  jossa  kuuloelimet  vaurioituvat.  Eri  taajuuksis
ten äänten voimakkuuksien havaitseminen ei ole suorassa suhteessa niiden ää
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nenpaineisiin. Havaitun äänenvoimakkuuden ja äänenpaineen suhde on esitet
ty  ns.  FletcherMunson  käyrällä,  jota  on  myöhemmin  tarkennettu  ISO
standardiksi  [ISO  226:2003,  2003].  Käyrän  perusteella  havaittu  äänenvoimak
kuus kasvaa voimakkaammin matalilla ja erittäin korkeilla taajuuksilla, verrat
tuna keskitaajuuksiin. Äänet voivat myös peittää toisiaan. Suurivoimakkuuksi
nen  ääni  helposti  peittää  hiljaisemman  äänen,  etenkin  jos  heikomman  äänen
taajuus  on  lähellä  voimakkaamman  äänen  taajuutta.  Suurivoimakkuuksista
ääntä ennen tai sen jälkeen esitetty ääni  saattaa myös peittyä.  Ihmisen korvan
aistimistarkkuus riippuu siis ääniympäristössä esiintyvistä muista äänistä.

Ihminen havaitsee äänen huolimatta ääniaaltojen vaiheeroista. Korvien vä
lisiä  havaittuja  vaiheeroja  käytetään  hyväksi  äänen  suunnan  aistimisessa.
Suunnan havaitsemisessa käytetään myös äänen pään läpi  johtumisesta aiheu
tuvaa  suodattumista.  Äänilähteen  paikantaminen  on  erittäin  tärkeä  kyky  kai
kille  eläimille.  Paikantaminen,  eli  äänen  suunnan  ja  etäisyyden  arviointi,  pe
rustuu pääasiassa eri korviin saapuvien signaalien eroihin, mutta myös yhden
korvan  signaalin  perusteella  voidaan  tehdä  joitain  päätelmiä.  Keinotekoisesti
tuotetun  äänilähteen  sijainnin  pystyy  määrittelemään  parhaiten  kuulokkeilla,
jolloin kuuntelupaikan  kaiut eivät  pääse  häiritsemään  tuotettua äänisignaalia.
Paikantamisessa auttavat erot eri korviin saapuvien signaalien ajassa, voimak
kuudessa,  pään  muodostaman  ”varjon”  ja  korvalehtien  aiheuttamissa  äänen
spektrin  muutoksissa,  sekä  pään  tai  äänilähteen  liikkeiden  vaikutus  edellä
mainittuihin asioihin.

Paikallaan pysyvät äänilähteet tulkitaan staattisiksi objekteiksi. Päätä liiku
tettaessa korviin saapuva signaali muuttuu, mutta mielikuva äänilähteestä py
syy staattisena objektina.  Näköaisti  on  vahvasti  osana  äänilähteen  paikannus
prosessissa. Näköhavainnot yhdessä ääniaistimusten kanssa muodostavat mie
likuvan kohteesta. [Moore, 1997, s.241242]

Äänilähteen  etäisyyden  arvioinnissa  käytetään  karkean  tason  vihjeenä  ää
nen  voimakkuutta,  erityisesti  verrattuna  muihin  äänilähteisiin.  Kuulijan  oma
liikkuminen,  eli  muuttuva  etäisyys  äänilähteeseen,  ja  sen  vaikutus  äänenvoi
makkuuteen antaa vahvan vihjeen etäisyydestä. Monimutkaisen äänen spektri,
johtuen ilman ääntä imevistä ominaisuuksista, antaa myös vihjeen äänilähteen
suhteellisesta etäisyydestä muihin nähden. Suljetussa tilassa, kuten huoneessa,
suoraan  saapuvat  äänet  ja  eritavoin  heijastuneet  kaiut  kertovat  etäisyydestä.
Kaikkia näitä vihjeitä käytetään yhdessä. Kuitenkin etäisyyden arviointi äänen
perusteella  on  epätarkkaa,  ja  n.  20%  virhearviot  eivät  ole  epätavallisia  tunte
mattomille äänilähteille. [Moore, 1997, s.242]

Ihmisen  kuulojärjestelmä  on  suhteellisen  huono  seuraamaan  liikkuvia  ää
niä.  Äänilähteiden  liikkumista  pystytään  seuraamaan  paremmin  hitaammilla
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äänillä,  esimerkiksi  nopeasti  liikkuvien  äänilähteiden  pitää  liikkua  pitempiä
matkoja, jotta niiden liike ylipäätään havaitaan. [Moore, 1997, s.239240]

Yleisesti  ihminen  on  parhaimmillaan  paikantaessaan  ääniä  vaakatasossa,
melko  hyvä  pystytasossa,  ja  heikoimmillaan  etäisyyttä  arvioidessaan.  Äänen
luonne tietenkin vaikuttaa havaintokykyyn. Koska käsitys äänilähteiden sijain
nista muodostetaan erilaisten vihjeiden perusteella, ristiriitaisuuksien välttämi
seksi täytyy huomioida kaikki nämä ominaisuudet.

Lähes  kaikki  äänet  muuttuvat  ajan  kuluessa.  Erityisesti  tietoa  välittävissä
äänissä, kuten puheessa ja musiikissa, suuri osa tiedosta välittyy  itse muutok
sissa,  ei  niinkään  äänen  osissa,  jotka  ovat  suhteellisen  vakaita  [Moore,  1997,
s.148].  Muutosten  ajallisessa  havaitsemisessa  on  kaksi  osaa. Ajallinen herkkyys
tarkoittaa  kykyä  havaita muutoksia  ärsykkeissä  ajan  kuluessa. Ajallinen  integ
raatio  tarkoittaa kuulojärjestelmän kykyä kasvattaa tietoa ajan  kuluessa ärsyk
keiden  tunnistamisen  ja  erottelun  parantamiseksi.  Lisäksi  on  tärkeätä  erottaa
lyhyen aikavälin, äänen hienorakenteen, muutokset niiden hitaammasta pitkän
aikavälin vaihtelusta.

Ajallinen  erottelukyky  perustuu  kahteen  pääprosessiin:  jokaisessa  frek
venssikanavassa esiintyvän ajallisen kuvion (pattern) analysointiin;  ja eri kanavi
en ajallisten  kuvioiden  vertailuun  [Moore,  1997,  s.174175].  Ajallisten  välien  tai
aukkokohtien (gaps) havainnointikyvyn raja laajaalaisella kohinalla on tyypil
lisesti 23 millisekuntia. Matalilla taajuuksilla (alle 200   400 Hz), heikoilla ää
nenvoimakkuuksilla, ja kohinan taajuuskaistan kasvaessa havaintokynnys kas
vaa. Yli 10 millisekunnin äänillä, äänen keston erottelukyvyn raja kasvaa ver
rokkiäänten  keston  kasvaessa,  riippumatta  äänen  spektrin  ominaisuuksista.
Sama  pätee  akustisten  merkkiäänten  rajaamien  hiljaisuuksien  keston  erotte
luun.  Äänten  voimakkuuden  aleneminen,  ja  hiljaisuutta  rajaavien  merkkiään
ten  voimakkuuksien  tai  frekvenssien  erot,  kasvattavat  erottelukynnystä.  Eri
taajuusalueilla tapahtuvien epäsynkronisuuksien erottelu on helpompaa niiden
alkaessa (onset) kuin loppuessa (offset).

Pitkän  aikavälin  akustinen  muisti  on  ihmisellä  verrattain  huono.  Tästä
syystä äänellä esitetty informaatio pitäisi saada selville äänen muutoksista, eikä
niinkään  muistelemalla  ja  vertailemalla  aikaisemmin  kuuluneen  äänen  yksi
tyiskohtia  nykyhetkeen.  Kuulijan  muisti,  keskittymiskyky,  harjaantuminen,
kulttuuritausta yms. vaikeammin mitattavat asiat tietenkin vaikuttavat etenkin
musiikissa.

Luonnollisessa ympäristössä ääniä  ei  ajatella  joukkoina  yhden  signaalivir
ran ominaisuuksia, vaan äänet käsitetään diskreetteinä kohteina, äänilähteinä  tai
ääniobjekteina,  joilla  jokaisella  on  oma  korkeutensa,  värinsä,  sijaintinsa  ja  voi
makkuutensa.  Joskus  äänilähde  voidaan  tunnistaa  tuttuna,  kuten  tietty  ihmi
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nen puhumassa. Usein ääniobjekti voidaan tunnistaa, kuten tietty puhuttu sana
[Moore, 1997, s.245].

Tietyn äänilähteen  tunnistaminen  riippuu  sen  äänenvärin  tunnistamisesta.
Tasaisilla  äänillä  äänenväri  riippuu  spektrin  voimakkuuksista  1/3oktaavin
alueilla. Yleisemmin sanottuna energian jakautuminen eri taajuuksille ja äänen
spektri vaikuttavat äänen väriin.   Äänen ajallinen rakenne voi myös vaikuttaa
äänen väriin, erityisesti äänen alun siirtymät (onset transients) ja ajallinen peit
tyminen  (temporal envelope).  Fyysiset  vihjeet,  kuten  perustaajuus,  alun  poik
keamat (onset disparities), kontrasti edellisiin ääniin, taajuuden ja voimakkuu
den  vaihtelut,  sekä  äänen  sijainti  auttavat  kaikki  tunnistamaan  äänilähteen.
Mikään  näistä  ei  yksinään  aina  toimi,  vaan  yhdessä  antavat  hyvän  perustan
äänen parsimiseen. Äänen väriin vaikuttaa äänen periodisuus, eli onko kyseessä
vaikkapa  2020000  kertaa  sekunnissa  toistuva  sykäyksellinen  ääni,  vai  epä
säännöllinen kohina. Väriin  vaikuttaa  myös on ns. amplitudivaippakäyrä  (enve
lope), eli onko se vakio vai ajallisesti vaihteleva sekä millaista tämä vaihtelu on.
Väriin  vaikuttaa  jonkin piirteen  muutos ajan  funktiona,  esimerkiksi  spektrin  tai
periodisuuden muutos. Väriin vaikuttaa myös millaisia edeltävät ja seuraavat ää
net ovat. Yksityiskohdilla on suuri merkitys: esimerkiksi huilun ääni ei muistu
ta huilua, ellei sitä edellä pieni pihahdus kohinaa.

Äänihavainnon organisoinnissa pätevät muutamat perussäännöt: Samankal
taisuusperiaatteen  (principle  of  similarity)  mukaan  äänet,  jotka  ovat  samankal
taisia korkeudeltaan, väriltään, voimakkuudeltaan tai subjektiiviselta sijainnil
taan, niputetaan yhdeksi havainnolliseksi virraksi [Moore, 1997, s. 270]. Hyvän
jatkuvuuden periaatteen (principle of good continuation) mukaan pehmeät muu
tokset äänen taajuudessa, voimakkuudessa, sijainnissa,  tai  spektrissä  tulkitaan
muutoksiksi yhdessä äänilähteessä, kun taas äkilliset muutokset tulkitaan ääni
lähteen  vaihtumiseksi. Yhteisen  kohtalon periaatteen  (principle  of  common  fate)
mukaan äänessä esiintyvän kahden komponentin käydessä läpi samankaltaisia
muutoksia yhtä aikaa, ne niputetaan ja tulkitaan osiksi yhtä äänilähdettä. Epä
yhtenäisen jakautumisen  (disjoint allocation) periaatteen mukaan yksittäinen ää
nielementti voi muodostaa osan vain yhtä äänivirtaa yhdellä kertaa. Päättymi
sen periaatteen (principle of closure) äänten osien peittyessä tai sulkeutuessa toi
siin, tämä ääni tulkitaan jatkuvaksi, ellei mikään suora aistihavainto vihjaa, että
se olisi keskeytynyt.

Yleensä  ihmiset  seuraavat  vain  yhtä  äänihavaintovirtaa  kerrallaan.  Tämä
äänivirta  erottuu  muiden  havaintovirtojen  muodostamasta  taustasta.  Ääniha
vaintovirtojen  muodostumisprosessi  asettaa  rajoitteita  tarkkaavaisuudelle,
mutta  tarkkaavaisuus  voi  myös  vaikuttaa virtojen  muodostamiselle,  kuten  ai
emmin jo kohdassa 2.2 havaittiin yleisen tarkkaavaisuuden ja tietoisuuden suh
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teen. Havaintovirran muodostuminen voi myös riippua informaatiosta, joka ei
ole suoraan saatavilla akustisesta äänestä.

4.2. Musiikki
Ääni voi olla  järjestynyttä, kuten puhe tai musiikki,  tai  järjestymätöntä melua.
Äänen järjestyneisyyden määrittely, taiteellisesti tai tieteellisesti, on alati muu
toksen  ja keskustelun alla oleva aihe. Esimerkiksi  säveltäjä  John  Cagen  [1996]
mukaan  ”ei  ole  olemassa  melua,  vain  ääntä.”  Musiikille  ei  ole  olemassa  yhtä
yleistä  kulttuuririippumatonta  määritelmää,  jonka  kaikki  hyväksyisivät  [Vai
nikka & Kurkela, 1997]. Tässä tutkimuksessa myöhemmin esiteltävät äänimai
semat  eivät  monen  mielestä  ole  musiikkia  perinteisessä  merkityksessä,  mutta
käytännössä niiden muodostamiseen ja ohjailemiseen pätevät samat tekniset ja
esteettiset säännöt ja keinot kuin musiikkiinkin.

Taiteen näkökulmasta musiikissa  on yleinen  merkityssisältö,  josta  edetään
kohti yksityistä kokemusmaailmaa. Kun musiikin kulttuurinen sisältö ja kuuli
jan  tapa  kokea  maailma  kohtaavat,  kokee  kuulija  ymmärtävänsä  musiikkia
subjektiivisesti.  Yleisen  kulttuurisen  ja  emotionaalisen  kontekstin  lisäksi  mu
siikkia voidaan tulkita ilman ulkoisia merkityssuhteita, älyllisesteettisesti. Täl
löin  musiikkia  tarkastellaan  objektiivisesti,  rakenteellisena  suhdeverkostona,
kuten abstraktia kuvataidettakin.

Schopenhauer  [1815]  sanoi  musiikin  olevan  aritmeettisten  lukusuhteiden
saattamista  välittömäksi  aistihavainnoksi.  Tieteen  näkökulmasta  musiikkia
voidaan  kuitenkin  tarkastella  monella  muullakin  tapaa:  Vaikka  kaikissa  kult
tuureissa musiikin esittämisperinteissä on omat normistonsa, kirjoitettu musii
kinteoria  on  tyypillistä  vain  ns.  korkeakulttuurien  musiikeille.  Toisaalta  esi
merkiksi  länsimainen  musiikinteoria  tarkastelee  sävellystekniikoita  esittämi
sestä erillisenä kokonaisuutena: harmoniaoppia, teosanalyysiä ja kontrapunkte
ja. Musiikkia voidaan tarkastella myös historiallisesti, sen kehitystä seuraamal
la. Systemaattinen musiikintutkimus sisältää musiikinteorian, akustiikan, este
tiikan, psykologian, pedagogiikan  ja vertailevan  musiikkitieteen.  Lisäksi  kult
tuurisen kontekstin ja musiikin sosiaalisten aspektien huomiointi ovat valideja
näkökulmia.

Musiikin  materiaaleina  ovat intervallit,  asteikot,  soinnut  ja  viritysjärjestelmät.
Niiden avulla määritellään musiikin perusilmiöt, joilla säveltäjä hahmottaa ää
niä. Näistä rakennetaan elementtejä melodian, harmonian ja rytmin keinoin.

Intervalleilla  ilmaistaan  kahden  sävelen  välistä  eroa  nuottiviivastolla,  eli
eroa äänen taajuudessa. Sävellyksessä intervallien käytön normeissa on histori
allisesti ollut hyvin monenlaisia tapoja. Asteikoilla  tarkoitetaan meidän musiik
kiperinteessämme  yleensä  yhden  oktaavin  sisällä  asteittain  eteneviä  viiden,
kuuden tai seitsemän erinimisen sävelen muodostelmia. Soinnuilla tarkoitetaan
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kolmen tai useamman sävelen samanaikaista sointia. Viritysjärjestelmillä määri
tellään matemaattisesti asteikon sävelten sävelkorkeudet eli intervallien suhtei
ta.

Melodia on ajassa tapahtuva peräkkäisten sävelten jatkumo. Sävelillä tarkoi
tetaan erotettavia eroja äänenkorkeuksissa,  joten pelkkä perkussiivinen  tapah
tuma ei vielä ole melodia. Melodia muodostuu näistä sävelkorkeuksista  ja  sä
velten  kestosta,  eli  rytmistä. Harmonialla  tarkoitetaan  samanaikaisesti  soivien
sävelten kokonaisuutta, eli tietynlaisia sointuja. Harmonisuuden käsite on his
toriallisesti  kehittynyt  ja  muuttunut,  ja  sen  yleispätevyyttä  on  kritisoitu  run
saasti. Rytmeillä  tarkoitetaan  ajan  täyttämistä  säännönmukaisilla  tapahtumilla.
Rytmin  tahtilaji  kuvaa  tiettyjen  aikaarvojen  lukumäärän  tahdissa.  Säkeiden,
lausekkeiden  ja  sikermien  avulla  rakennetaan  hierarkkisesti  eripituisia  koko
naisuuksia. Rytmi ei tarkoita vain lyhyen aikavälin perkussioiden pulssia, vaan
myös sävellyksen korkeamman  tason tapahtumien säännönmukaisuutta,  jotka
kuulija voi muistinsa avulla hahmottaa. Myös visuaalisissa ja kirjallisissa teok
sissa on rytmi, tapa jolla ilmiöt ja asiat esiintyvät ja kehittyvät johdonmukaises
ti.

4.3. Ääniympäristöt ja äänen miellyttävyys
Ääniympäristöksi  (sonic  environment)  voidaan  kutsua  minkä  tahansa  paikan
kaikkea  äänienergiaa. Äänimaiseman  (soundscape)  käsite  puolestaan  painottaa
niitä  tekijöitä,  joiden  perusteella  ääniympäristöä  ymmärretään  ja  tuotetaan.
Äänimaiseman  keskellä  oleva  kuuntelija  ei  ole  vain  passiivinen  äänienergian
vastaanottaja    hän  sekä  tulkitsee  että  tuottaa  äänellistä  ympäristöään.  Ääni
maiseman  voivat  muodostaa  niin  musiikki,  häly  kuin  luonnon  ja  teknologian
äänetkin.

Musiikin rauhallisuus  ja miellyttävyys ovat  monimutkaisia  ilmiöitä,  joihin
vaikuttavat äänen psykofyysisten ominaisuuksien lisäksi kulttuuritausta ja sen
luoma  käsitys  musiikista,  sekä  henkilökohtaiset  kokemukset  liittyen  musiik
kiin, yksittäisiin kappaleisiin ja niiden kuulemistilanteisiin. Yksittäisten äänten
kohdalla tilanne on lähes yhtä monimutkainen.

Toimistoympäristössä  luonnolliset  äänet  ovat  tunnistettavampia  kuin  syn
teettiset äänet [Mauney & Walker, 2004]. Tämän lisäksi, luonnolliset äänet koe
taan miellyttäviksi.  Esimerkiksi,  lukuun  ottamatta  luonnollisten  vaaratilantei
den ääniä, kuten  tulivuoren purkaukset  ja ukonilma,  eniten  pelkoa  herättävät
ihmiskunnan tuotosten äänet, kuten sodan äänet ja metallin raapiminen [Tagg
& Collins, 2001]. Erään  tutkimuksen  mukaan  rumuuteen yleisimmin  assosioi
tuvat äänet ovat teknologian ääniä [Schafer, 1978, p. 60]. Samat tutkimukset liit
tävät  ihmisäänen  voimakkuuden  ja  vääristymät  pahansuopuuteen,  epävakai
suuteen ja epäluonnollisuuteen, kun taas äänen selkeys ja puhtaus liittyvät rau
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hallisuuteen. Huono äänenlaatu on psykologisesti luonnotonta, kuten Reeves ja
Nass [1996, s. 203210] huomauttavat. Luonnossa näköaisti on tottunut häiriöi
hin,  kuten  sumuun,  pimeyteen,  häikäisyyn,  puhumattakaan  siitä  tosiasiasta,
että suurin osa näkökentästämme (ts. kaikesta mitä näemme) on aina epätark
ka. Äänen vääristymillä, kuten staattisella kohinalla ja matalan näytteenottotaa
juuden  vaikutuksilla,  ei  ole  luonnollisia  vastineita.  Reeves  ja  Nass  jatkavat
edelleen, että  luonnollisuus  ja  tuttuus  lisäävät  turvallisuuden  ja  luottamuksen
tunnetta.

Itse en näe eroa aivan yhtä dramaattisena, sillä kaiku, muita ääniä sotkeva
joen kohina tai muut akustisesta ympäristöstä johtuvat piirteet ovat aivan yhtä
luonnollisia  kuin  näköaistiin  vaikuttavat  häiriötekijät.  Lisäksi  äänen  vääristy
miä voitaisiin käyttää tarkoituksellisesti esittämään huonoa yhteyttä, tai muina
tehokeinoina. Se, onko äänten luonnollisuuden ja miellyttävyyden tulkinta ge
neettisesti perittyä vai opittua, olisi  jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintois
ta.

Eräät  tutkimukset  sanovat  äänten  miellyttävyydestä  yleisesti  sen,  että
kompleksiset  äänet,  joilla  on  voimakkaita  alempia  harmonioita  (kuudennen
harmonian alapuolella), kuulostavat pehmeiltä  ja rauhallisilta. Äänet,  joilla on
voimakkaita  ylempiä  (harmonioita  kuudennen  tai  seitsemännen  yläpuolella),
kuulostavat pistäviltä  ja  läpitunkevilta  [Moore,  1997,  s.247].  Yksinkertaistettu
na, matalat äänet ovat korkeita ääniä miellyttävämpiä [Fraedrich & King, 1998].
Toisten  tutkimusten mukaan  kuitenkin  matala  äänentaajuus  yhdistetään kult
tuurisesti uhan  ja pelon tunteisiin, kun  taas  korkeat  äänet  liittyvät  aktiivisuu
teen ja keveyteen,  ja konsonoivina  jopa onnellisuuteen [Tagg & Collins, 2001].
Melu,  dissonointi,  perkussiiviset  ja  monotoniset  äänet  liittyvät  negatiivisiin
tuntemuksiin, kun taas melodialliset,  taajuudeltaan laajaalaiset  ja korkeat,  se
kä konsonoivat äänet liittyvät positiivisiin tuntemuksiin.  Jatkuvat äänet, kuten
palohälyttimet, koetaan läpitunkevampina kuin moduloidut äänet, kuten polii
sisireenit [Fraedrich & King, 1998].

4.4. Ääni vuorovaikutuselementtinä
Historiallisesti  ääntä  –  ääniefektejä,  taustamusiikkia  ja  puhetta  –  on  käytetty
teatterissa,  televisiossa  ja  elokuvissa  jo  pitkään  tiedon  esittämiselementtinä.
Samaan tapaan ääntä on käytetty tietokonesovelluksissa, esimerkiksi viihde ja
opetustarkoituksissa,  sekä  itse  käyttöliittymissä.  Tietokonesovelluksissa  äänen
merkitys on yleensä ollut hieman toisarvoista visuaaliseen tiedon esittämiseen
verrattuna,  mutta  äänen  merkitys  korostuu  erityisesti  sovelluksissa,  joissa  ei
voi käyttää silmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi näkövammaisten sovellukset, pie
nikokoiset mobiililaitteet ja puhelinten näyttöjen rajaamat sovellukset.
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Äänikäyttöliittymillä on omat etunsa. Ääni on luonnollinen tapa esittää asioi
ta, sen tulkintaan ei sinällään kuulu teknologisen esitysvälineen kulttuurista ja
opittua  kuormaa,  kuten  esimerkiksi  näyttöpäätteiden  ja  grafiikan  kohdalla.
Näkö  ja  kuulo  ovat toisistaan  riippumattomia,  joten  niitä  voidaan  käyttää  sekä
tukemaan toisiaan samassa tehtävässä,  tai auttamaan erillisten tehtävien yhtä
aikaisessa hallinnassa [Brewster, 2002]. Tämä  tarkoittaa sitä,  että äänen avulla
voidaan keventää näköaistin kuormaa ja kasvattaa kokonaiskommunikaation kaistanle
veyttä. Tästä on hyötyä erityisesti  tilanteissa,  joissa näköaisti on varattu, kuten
autoa ajettaessa. Ääni on monisuuntainen, ympäröivä modaliteetti,  joten sen ais
timinen ei ole rajautunut tiettyyn kenttään, eikä vaadi orientoitumista ääniläh
teen  suuntaan.  Samasta  syystä  äänen  avulla  voidaan  tarvittaessa kaapata  tark
kaavaisuus riippumatta huomion aiemmasta suunnasta näköaistia nopeammin.

Ihmislajin  esihistoriasta  lähtien  puhekommunikointi  on  ollut  ja  tulee  to
dennäköisesti aina olemaan ihmisen tärkein tiedonsiirron ja sosiaalisen vuoro
vaikutuksen  muoto  [Huang  et  al.,  2001].  Ihmisten  välisen  vuorovaikutuksen
lisäksi puhekommunikointia voidaan hyödyntää  myös  ihmisen  ja  tietokoneen
välisessä vuorovaikutuksessa. Nykyiset tietokoneet eivät osaa puhua, kuunnel
la, ymmärtää ja oppia siinä mielessä missä ihmiset, mutta muilla luonnollisilla
vuorovaikutusmenetelmillä  tuettu  puhe  tulee  olemaan  ehkä  tärkein  tapa  olla
vuorovaikutuksessa tietokoneiden kanssa. Kuitenkin,  jo ennen  täysin  luonnol
lisen tasoista puhevuorovaikutuksen toteutumista, puhetta voidaan käyttää ra
jatusti  erilaisissa  sovelluksissa.  Puheentunnistuksen,  puhesynteesin,  kie
lenymmärrys  ja  dialoginhallintamenetelmien  avulla  voidaan  jo
nykytekniikoilla  luoda  rajatuissa  aihepiireissä  ja  tilanteissa  toimivia
sovelluksia.  Puhekäyttöliittymillä  on  oma  selkeä  asemansa  jokapaikan
tietotekniikan  sovelluksissa.  Tässä  tutkimuksessa  keskitymme  vain  ei
puheäänten  käyttöön  tiedon  esittämisessä,  vaikka  puhekäyttöliittymä
soveltuisikin  erittäin  hyvin  laajemmassa  kontekstissa  esimerkiksi  käyttäjien
mahdollisuutena  ohjata,  hallita  ja  muokata  läsnäolotietoisuutta  tukevaa
ääniesityssovellusta ja siihen liittyviä komponentteja.

Tietoa esitettäessä eipuheäänillä on muutamia etuja puheääniin verrattuna.
Puhe on sarjamuotoista,  joten se  täytyy  kuulla  alusta  loppuun.  Puhe  on kieli
riippuvaista,  joten  se  ei  ole  yhtä  yleiskäyttöistä  kuin  eipuheäänet.  Puheen
avulla  voidaan  ilmaista  abstrakteja  käsitteitä,  mutta  toisaalta  yksinkertaisella
äänellä  voidaan  ilmaista  asioita  nopeammin  ja  tarkemmin  kuin  kuvaamalla
sama  asia  sanoin,  eli  puheen  avulla.  Eipuheäänillä  voi  myös  esittää  puhetta
paremmin  jatkuvaa  informaatiota,  ja  tämä  jatkuva  tietovirta  on  puhetta  hel
pommin  siirrettävissä  havaintojen  reunamille,  joka  on  erityisen  tärkeätä  rau
halliselle tiedon esittämiselle, kuten aiemmin luvuissa 2 ja 3 kävi ilmi.
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Eipuheäänillä on myös heikkoutensa. Brewster [2002] mainitsee heikkouk
siksi matalan tarkkuuden, absoluuttisten arvojen ilmaisun vaikeuden, arvoa ilmaisevi
en elementtien riippuvuuden toisistaan, tiedon hetkellisyyden  ja äänipalautteen ärsyt
tävyyden.

Matala tarkkuus on selvää tietyillä äänen osilla, sillä kuten aiemmin kohdas
sa 4.1 kävi ilmi, ihmisen kyky aistia äänen suuntaa on heikko ja äänentaajuuk
sien  herkkyys  riippuu  taajuusalueesta.  Kuitenkin  näkisin  että  äänenvoimak
kuuksien tunnistettavien erojen skaalan suuruus tai pienuus on suhteellista.

Äänen  taajuuserojen  tunnistaminen  on  suhteellisen  tarkkaa,  joskin  esille
nousee toinen Brewsterin mainitsema ongelma, ali absoluuttisten arvojen tulkin
nan  vaikeus.  Erottelukyky  on  suhteellista,  eli  muutoksista  riippuvaista.  Tällä
kyvyllä on kuitenkin omat etunsa, jotka riippuvat tiedon esittämisen tarpeesta.
Harvojen muuttujien tarkkojen muutosten ilmaisun sijasta useiden muuttujien
epätarkempien muutosten, sekä useiden muuttujien keskinäisten suhteiden  il
maisussa  näkisin  äänen  olevan  vahva  modaliteetti.  Kohdassa  3.3  esitellyssä
rauhallisessa  tiedonvälityksessä muutosten  tulkintaan  painottunut  erotteluky
ky on vain eduksi.

Äänielementit ovat riippuvaisia toisistaan,  ja muutokset joissain elementeissä
saattaa aiheuttaa havaittuja muutoksia niissäkin, jotka ovat niistä objektiivisesti
erillisiä, kuten kohdassa 4.1 kävi ilmi.

Äänen sarjamuotoisuus on haitta siitä näkökulmasta, että tieto on hetkellistä,
ja  tarkempi  tarkkailu  vaatisi  äänten  toistamista.  Jatkuvan  informaation  esittä
miselle tämä on kuitenkin yleensä etu, kuten jo todettiin.

Äänipalautteen ärsyttävyydellä Brewster tarkoittaa äänisaastetta, joka johtuu
liiallisen voimakkuuden lisäksi myös äänen ympäröivyydestä  ja monisuuntai
suudesta. Toisistaan riippumattomien ääntä tuottavien sovellusten häiritsevyys
on  helppo  havaita  esimerkiksi  junassa  kuultaessa  useiden  matkapuhelimien
yhtäaikaista soimista: Äänen kuulevat myös ne, joille esitystä ei ollut tarkoitet
tu.  Tässä  tutkimuksessa  painotetaan  ääniesitysten  rauhallisuutta,  eikä  sovel
luksia ole siten tarkoitettu kriittisiin käyttötilanteisiin, joissa on parempi esittää
ääni  varmuuden  vuoksi  liian  voimakkaasti,  kuin  liian  hiljaa.  Kuten  kohdissa
4.1 ja 4.3 todettiin, hiljaisemmat, matalammat ja alempia harmonioita enemmän
korostavat äänet ovat rauhallisempia. Musiikilliset tekijät, kuten rytmi, vaikut
tavat myös äänen kokemukselliseen rauhallisuuteen.

Brewster luettelee abstakteilla ääniikoneille  (earcons) muutaman hyödyllisen
musiikkillisen  ominaisuuden,  eli  rakenteellisen  yhdistämisen: Yhdistelmä
ikoneissa voidaan yhteen ääniikoniin yhdistää melodian, voimakkuuden muu
toksen  ja  äänenvärin  avulla  erilaisia  symbolisia  merkityksiä  ikään  kuin  lau
seiksi. Esimerkiksi nousevan voimakkuuden ikoni ”luo” voidaan yhdistää pe
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räkkäin äänentaajuudeltaan  laskevan melodian  ikoniin  ”tiedosto”,  jolloin  saa
daan aikaiseksi  ikoni ”luo tiedosto”,  jossa ääni ensiksi voimistuu ja  sitten me
lodisesti  laskee  taajuudessaan. Hierarkkisissa  ikoneissa  peritään  ominaisuuksia
ylemmän  tason  ikoneilta,  ja  muuntelu  tapahtuu  esimerkiksi  muuntamalla  eri
osien  äänenkorkeuksia,  tai  vaihtamalla  äänenväriä.  Monimutkaisemmatkin
musiikilliset rakenteet ovat Brewsterin mukaan erotettavissa hyvin, huolimatta
siitä onko kuulija harjaantunut muusikko vai ei.

Ääniikoneita  (auditory  icons) voi  olla  muunkinlaisia  kuin  abstrakteja,  syn
teettisesti  tuotettuja  ääniä,  jolloin  erityisesti  äänenvärin  tuottamat  erot  äänillä
kasvattavat äänten ilmaisuvoimaa. Ääniin tulee näin mukaan vahvemmin psy
kologiset  ja  kulttuuriset  tulkintaerot,  sillä  tallennetut  äänet  saattavat  herättää
erilaisia  reaktioita  eri  ihmisissä.  Eiabstrakteissa  äänissä  on  yleensä  mukana
runsaasti elementtejä, jotka eivät kaikki ole sidottuja itse esitettävään informaa
tioon,  toisin kuin vaikkapa yksinkertaisiin aaltomuotoihin  perustuvissa  äänis
sä.    Abstraktien  ja  eiabstraktien  äänten  välillä  ei  ole  kuin  teennäinen  raja,  ja
todellisuudessa  äänen  abstraktius  on  tulkinnanvarainen  siirtymä  kahden  teo
reettisen ääripään välillä.

Aiemmin kohdassa 3.4 käsiteltiin  jo äänen avulla rauhallisesti tietoa esittä
vien sovellusten arviointimenetelmiä yleisellä tasolla. Ääniikoneilla ja yksittäi
sillä äänillä on omat käytettävyyteen vaikuttavat piirteensä,  jotka näkyvät  tie
tenkin myös suurempien kokonaisuuksien osina. Mynattin [1994] mukaan ääni
ikonien  käytettävyydelle  on  tärkeätä tunnistettavuus  (identifiability), käsitteelli
nen vastaavuus  (conceptual  mapping), fyysiset parametrit (physical  parameters),
ja käyttäjän  mieltymykset  (user  preference).  Vaikka  Mynattin  käytettävyysarvi
ointi on suunniteltu perinteisen mikrotietokoneen graafiselle käyttöliittymälle,
sen perustelut ovat osuvia, vaikka tavoitteet hieman muuttuvatkin  jokapaikan
tietotekniikkaan sovellettuna.

Tunnistettavuuden  ajatuksena  on  se,  että  käyttäjän  täytyy  pystyä  tunnista
maan käytetyt äänet. Äänen yleisyys  tai  ainutlaatuisuus vaikuttaa  sen  tunnis
tettavuuteen.  Yleinen  ääni  saattaa  hukkua  muiden  samankaltaisten  äänten
massaan, ja harvinainen puolestaan herättää liikaa huomiota rauhallisen esitys
tavan  tarpeisiin.  Tunnistettavuuden  ja  häiritsevyyden  kompromissi  valottaa
hyvin kohdassa 3.4 esiteltyä Holmquistin mielipidettä esityssovelluksen oppi
miseen, ymmärtämiseen ja käyttöön kuluvan ajan pituudesta.

Käsitteellisen vastaavuuden ideana on arvioida kuinka hyvin esitetty ääni vas
taa  esitettävän  tiedon  ominaisuuksia  ja  sen  luonnetta  käyttöliittymän  koko
naiskuvassa.  Käsitteellinen  vastaavuus  kertoo  kuinka  ymmärrettävissä  on  se
minkä aihepiirin tietoa ääniesitys yrittää kertoa. Esimerkiksi askelten ääni vas
taa hyvin henkilön liikkumista koskevaa tietoa [Mäkelä et al., 2003].
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Äänen fyysiset paramerit, kuten äänen kesto, voimakkuus,  taajuusalue  ja  ää
nitallenteen  laatu,  saattavat  vaikuttaa  sen  käytettävyyteen.  Näitä  parametreja
tarkasteltiin lähemmin jo kohdassa 4.1.

Käyttäjän  henkilökohtaiset  mieltymykset  ja  tunneperäiset  reaktiot  vaikuttavat
äänten  käytettävyyteen.  Jokapaikan  tietotekniikassa  tämä  on  vielä  suurempi
haaste, sillä vaikka käyttäjiä  tunnistamalla voidaan sopeutua erilaisiin mielty
myksiin,  useat  sovellukset  ovat  usean  käyttäjän  yhtäaikaisessa  käytössä,  ja
mieltymykset  täytyy  sovittaa  toisiinsa.  Kuten  Brewsterinkin  edellä  mainitse
mista  eipuheäänten  heikkouksista  kävi  ilmi,  usean  käyttäjän  ympäristöön on
haastavampaa suunnitella ääniesitystä, kuin yhdelle käyttäjälle.

4.5.  Äänen esittäminen sovelluksissa
Tässä kohdassa käsitellään äänen esittämiseen liittyviä teknisiä haasteita  ja

esitellään  muutamia  ääntä  tuottavia  ja  kontrolloivia  ohjelmistotyökaluja.    Eri
tyisen  kiinnostavaa  on  havaita  miten  erilaisissa  sovelluksissa  ja  arkkitehtuu
reissa  yhdistetään  käsitteellisesti  koodattu  tieto  (esim.  läsnäolo)  ja  lopullinen
rakenteellinen  esitystapa  (esim.  musiikki)  toisiinsa,  ts.  kuinka  raakaaineena
käytetty tieto ohjaa automatisoitua esitystä.

Aluksi esittelen äänen ohjelmallista tuottamista ja muokkaamista, jonka jäl
keen  keskityn  äänikokonaisuuksien  ohjaamiseen  ja  hallintaan.  Musiikillisten
suurten kokonaisuuksien  ajonaikainen  adaptiivinen  rakentaminen,  eli  ns. mu
kautuva ja vuorovaikutteinen ääni  (adaptive  audio,  interactive  audio)  korostuvat
erityisesti.

4.5.1. Tiedon kuvautuminen esitykseen
Muutokset ja niiden hallinta ovat tärkeitä esityksen harmonisuudelle, luonnol
lisuudelle  ja  rauhallisuudelle.  Tiedon  välittymisen  kannalta  on  kuitenkin  tär
keämpää se miten määritellä ja ohjata tiedon ja sen esityksen yhdistäminen.

Yksinkertaisin tapa lienee muuttujan ja äänen, tai jonkin sen ominaisuuden,
kuten korkeuden tai voimakkuuden suora yhdistäminen. Esimerkiksi kun muut
tujan arvo kasvaa, kasvaa myös äänenkorkeus. Tai  työntekijän  saapuessa  työ
paikalle ääniesitykseen vain lisätään häntä edustava ääni,  tai korostetaan ryh
mää edustavan äänen kuoroefektiä. Jotkut esitettävät tiedot on helpompi ym
märtää  tilasidonnaisina,  vaikkapa  ihmisen  sijainti  eri  puolilla  toimistoraken
nusta, jolloin luonnollinen tapa esittää tieto on esimerkiksi panoroida ääntä ti
lassa.  Riippuu  esitettävästä  tiedosta,  ja  ääniesityksen  luonteesta,  mitä  tietoja
esitetään jatkuvina muuttujina, ja mitä lyhyinä äänimerkkeinä ja –ikoneina. Eri
tietoja voidaan esittää hierarkkisesti eri tasoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka
kokonaisuuden  sisällä  olevat  komponentit  saattavat  itsessään  merkitä  jotain
tietoa, myös kokonaisuus itsessään edustaa jotain muuta tietoa. Yksittäinen soi
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tin  voi  edustaa  yhtä  tietoa,  mutta  tapa  jolla  yksittäisiä  soittimia  yhdistellään
kompositiona  edustaa  toisen  abstraktiotason  tietoa.  Tällöin  musiikin  ilmaisu
keinot laajentavat tiedonvälitysmenetelmien valikoimaa runsaasti.

Suoran  yhdistämisen  yhtenä  muotona  voidaan  pitää algoritmista  synteesiä.
Algoritminen  synteesi  tarkoittaa  yksinkertaisimmillaan  esitettävän  ääniaallon
esittämistä matemaattisen algoritmin avulla. Monet syntetisaattorit mallintavat
soittimia  monimutkaisten  kaavojen  avulla.  Esitettävän  tiedon  muuttujat  voi
daan kiinnittää soittimen ääniaaltoa kuvaavan algoritmin ominaisuuksiin. Tie
to on  yhdistetty  suoraan  tiettyyn  äänen  ominaisuuteen,  mutta  muuttujan  vai
kutustapa lopulliseen esitettävään ääneen ei ole yhtä triviaali kuin edellä mai
nituissa esimerkeissä. Tällä  tavoin  tuotettu ääni  saattaa sisältää  tarvittavan  in
formaation kompaktissa ja selkeässä muodossa, mutta sen miellyttävyydestä ei
ole takeita. Lisäksi,  äänen eri  elementit eivät ole  täysin riippumattomia  toisis
taan, kuten aiemmin kohdassa 4.4 havaittiin.

Soittimien  mallintamisen  lisäksi  äänimaiseman virtuaalisen tilan fysiikan  ja
ympäristön, sekä siellä olevien esineiden tai olioiden mallintaminen on eräs tapa
määritellä ja ohjata äänten esittämistä. Virtuaalisen ympäristön osia, veden lip
latusta,  tuulen  huminaa  ja  esineitä,  kuten  kiviä,  laatikoita,  autoja,  ilmastointi
laitteita, ja mitä tahansa mitä suunnittelija pystyy keksimään, voidaan määritel
lä edustamaan jotain muuttujaa, tai muuttujien kokonaisuutta. Ympäristön fy
siikan,  eli  vuorovaikutussääntöjen  mallintaminen  asettaa  ehdot,  joiden  sisällä
esitettävän tiedon on ilmaistava itsensä. Virtuaaliseen maisemaan voidaan luo
da myös liikkuvia olioita edustamaan aktiivisempaa toimintaa. Muutokset mai
semassa, siellä olevissa esineissä ja olioissa, sekä niiden vuorovaikutuksessa on
helppo  ymmärtää  kokonaisuutena.  Kun  tila  ja  sisäiset  vuorovaikutussäännöt
on mallinnettu, voidaan äänimaisema hahmontaa  (render)  samaan tapaan kuin
kolmiulotteista  grafiikkaa.  Maiseman  osat  ovat  enemmän  tai  vähemmän  itse
näisiä agentteja, joiden vuorovaikutus luo koko esityksen rikkauden.

Mallintamiseen  ja  muuhunkin  sääntöjen  määrittelyyn  liittyy  tapahtumien
käsikirjoittaminen. Tällä  tarkoitetaan tapaa jolla yksittäisistä säännöistä  ja ohjai
lukeinoista  voidaan  rakentaa  monimutkaisempia  yhdistelmiä  yksinkertaisen
merkintätavan tai –kielen avulla. Kun yksittäiset muuttujat on yhdistetty vaik
kapa virtuaalisessa tilassa oleviin esineisiin ja olioihin, voidaan toisia muuttujia
yhdistää näiden väliseen vuorovaikutukseen käsikirjoittamalla erilaisia  tapah
tumia. Peleissä on helppo ymmärtää kuinka olion liikkuminen siirtää siitä läh
tevää ääntä,  ja olion heittäessä pallon seinään yhdistyy olion, pallon  ja  seinän
äänien ominaisuudet  toisiinsa dynaamisella  tavalla. Pallon,  seinän  ja heittäjän
olemassaolo  ja  sisäiset  attribuutit  sisältävät  paljon  tietoa,  mutta  käsikirjoitta
malla niiden välille vuorovaikutusta voidaan ilmaista aivan uudenlaista tietoa.
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Koko  tilanteen  ja  siihen  liittyvät  riippuvuussuhteet  voi  hahmottaa  mielessään
pelkkien äänten perusteella. Toimistoympäristössä voidaan ajatella esimerkiksi
tilannetta, jossa ihmisten puhe edustaa heidän läsnäoloaan, kävelyn ääni edus
taa  liikettä  läheisellä käytävällä,  ja kahvikuppien  ääni  edustaa  kahvihuonetta.
Käsikirjoittamalla  tapahtuma,  jossa  ihmiset aluksi kävelevät,  ja  sen  jälkeen  al
kavat kilistellä kahvikuppeja  ja  juttelemaan, voi kuulija ymmärtää, että kaikki
lähtivät kahvitauolle. Teknisesti käsikirjoittaminen vaatii sovellukseen tarpeek
si  yleisen  kielen,  jolla  muita  käytettäviä  ohjausmenetelmiä  ja  –komponentteja
voidaan  ohjata,  ja  tapahtumia  voidaan  mallintaa  selkeällä  ja  helpolla  tavalla.
Tätä  käsikirjoituskieltä  voidaan  ajatella  musiikilliselle  säveltämiselle  rinnak
kaisena kokonaisesityksen määrittelytapana.

Oli kyse musiikillisista tai symbolisista äänistä, ne voidaan nähdä liittyvän
esitettävään  tietokokonaisuuteen  kolmella  tapaa.  Ympäristöön,  yleistunnel
maan ja muuhun kiinteään liittyvä tieto on staattista, ja aina läsnä, taustalla, tai
muuttuu äärimmäisen hitaasti. Tällainen tieto on hyvä esittää esityksen yhteen
sitovana ja jatkuvana. Esimerkiksi ”järjestelmä on käynnissä ja käytössä” voisi
olla  tällaista  tietoa.  Henkilöihin,  esineisiin  ja  muihin  objekteihin  liittyvä  tieto
on binääristä, ne joko ovat tai eivät ole läsnä, ts. tieto joko pitää paikkansa tai ei.
Tällainen tieto on hyvä esittää ääniikonein. Esimerkiksi ”Anssi on töissä” voisi
olla tällaista tietoa. Juonellisiin tapahtumiin, prosesseihin ja vuorovaikutukseen
liittyvä tieto on dynaamista. Tällainen tieto on hyvä esittää osaäänten kehittyvi
nä  kokonaisuuksina,  muutoksina  jotka  tuovat  huomion  itse  tapahtumiseen.
Tällaista tietoa voisi olla esimerkiksi ”kaikki ovat menossa nyt kokoukseen” tai
”kuvan renderöinti kestää enää 10 minuuttia”.

4.5.2. Äänen muodostus ohjelmallisesti
Äänen muodostaminen  tietokoneella voidaan  jakaa karkeasti kahteen  pääryh
mään: esituotettuihin  ääniin  ja esitysvaiheessa  tuotettuihin  ääniin.  Esituotetuilla
äänillä tarkoitetaan aiemmin tallennettuja ääninäytteitä, joita vain toistetaan esi
tystilanteessa. Esitysvaiheessa  tuotetut äänet  ovat erilaisiin  malleihin  perustu
via  ääniä,  jotka syntetisoidaan  tai generoidaan  esitysvaiheessa  (synthesized
sound, rendered sound). Erottelu on teoreettinen,  ja kummankin  tavan yhdis
telmiä käytetään.

Tietokoneympäristöissä on olemassa runsaasti erilaisia äänentallennusmuo
toja, kuten Electronic Artsin laajennettavuutta ja takaisinpäin yhteensopivuutta
edistävään  ”interchange  file  format”:iin  (IFF)  perustuva  ja  Applen  kehittämä
”audio interchange file format (AIFF) sekä Microsoft Wave (WAV), jotka kaikki
toimivat  samalla  periaatteella,  eli  tallentavat  näytteitä  äänestä.  Tavalliset  CD
äänilevytkin sisältävät näytteisiin perustuvaa digitaalista äänidataa. Tallennet
tujen näytteiden lukumäärä sekuntia kohden kertoo kuinka tarkkaan ääntä tal



46

lennetaan. Näytteiden  tallennus  ja merkintätavat vaihtelevat,  ja niitä voidaan
pakata  pienempään  tilaan  erilaisin  algoritmein,  joista  eräs  suosituimpia  on
Fraunhoferinstituutin kehittämä ”MPEG Audio Layer3” (MP3). Ääntä pakat
taessa voidaan äänestä poistaa osia  jolloin ääninäytteet mahtuvat pienempään
tilaan.  Ihmisen anatomiaan ja havaintokykyyn, eli aiemmin kohdassa 4.1 mai
nittuihin  ominaisuuksiin  perustuvan  psykoakustisen  mallin  perusteella  voi
daan päätellä esimerkiksi mitkä  äänet ylittävät  ihmisen  aistimiskyvyt,  ja  mitä
äänen osia ei siten tarvitse tarkkaan tallentaa. Melkein kaikki modernit äänen
pakkausalgoritmit,  kuten  MP3,  Ogg  Vorbis  ja  digitaalisessa  radiossa  käytetty
Musicam,  käyttävät  tätä  pakkaustekniikkaa.  Ääninäytteitä  voidaan  säilyttää
paikallisesti  talletettuina,  tai vastaanottaa muualta tietovirtana  (stream),  jolloin
asetetaan vähemmän vaatimuksia paikalliselle tallennuskapasiteetille.

Etukäteen tuotetun äänen etuna on täysi vapaus ilmaisulle,  instrumenteille
ja työkaluille äänilähteiden käytössä, sillä minkä tahansa luonnollisesti kuulta
van esityksen ääni voidaan nauhoittaa myöhemmin esitettäväksi. Tällaista ään
tä voidaan äänitysvaiheessa käsitellä vapaasti perinteisin keinoin ilman lopulli
sen  esittävän  järjestelmän  vaatimuksia.  Valmis  ääninäyte  on  itsessään  kiinteä
kokonaisuus, ja sen sisäisiin ominaisuuksiin ja nyansseihin on vaikeampi myö
hemmin kajota samalla  tavoin kuin esimerkiksi  mallinnetun  soittimen  ääneen
kesken synteesin. Näytettä ja näytteistä koostuvaa ääntä voidaan  toki  rajatusti
muokata  jopa  yksittäisen  näytteen  tarkkuudella  signaalinkäsittelyn  keinoin.
Vaikka  ääninäyte  itsessään on kiinteä esitys,  eikä  sitä  siten  voi  käsitellä  ääni
tyksen jälkeen komposition näkökulmasta, voidaan sama sävellyksellinen vai
kutelma  saavuttaa  käyttämällä  erittäin  lyhyitä  näytteitä  peräkkäin  ja  päällek
käin aseteltuina.

Esitysvaiheessa ääniä  tuotetaan myös monien eri  standardien pohjalta. Pe
rusidea on kuitenkin kaikissa sama: Äänestä on olemassa matemaattinen malli,
jonka pohjalta joka hetki lasketaan itse äänidata. Syntetisoidun äänen etuna on
joustavuus,  sillä  malli  eli  ”soitin”  itse  on  manipuloitavissa  riippumatta  sille
määritellystä  melodiasta.  Vastaavasti  melodiaa  voidaan  muokata  nuotilleen
ajonaikaisesti välittämättä sitä soittavasta soittimesta. Tästä esimerkkinä mm. jo
kauan  sitten  vakiintunut  ”musical  instrument  digital  interface”  (MIDI)  
standardi,  jolla  voidaan  esittää musiikillista  tietoa  ja  kontrolloida  sen  esitystä
ohjelmistoista käsin hyvinkin tarkasti.

Syntetisoitujen  äänten  vaikeutena  on  historiallisesti  ollut  olemassa  olevan
äänen tarkan mallintamisen vaikeus. Tosin  jo pitkään on synteesilläkin päästy
lähes yhtä laadukkaaseen ääneen, kun on siirrytty vanhasta taajuusmodulaatios
ta (frequency modulation, FM) monimutkaisempiin malleihin, filtteröinteihin ja ää



47

nipankkeihin  (soundbank,  wavetable),  joissa  voidaan  ääninäytteitä  ohjata  ja
muokata esimerkiksi MIDIn avulla. Liitteessä 2. on esimerkkejä näistä äänistä.

Ääntä  osataan  tuottaa  monimuotoisemminkin  eri  periaatteilla  [Syreeni,
2005], mm. mallintamalla soittimen eli äänen lisäksi ympäröivän tilan akustiset
ominaisuudet  matemaattisella  mallilla  [Vercoe  et  al.,  1992;  Loki  Software,
2000],  jolloin  päästään  hyvin  yhtenäiseen  ja  joskus  todella  aidontuntuiseen,
laadukkaaseen äänikokonaisuuteen.  Ihmisen puhettakin on syntetisoitu  jo pit
kään, joskin synteesien tasot vaihtelevat, kuten liitteestä 2. voi havaita. Korkea
tasoisen  äänen  monimutkaisilla  malleilla  tuottamisen  heikkouksina  ovat  ras
kaat vaatimukset äänigeneraattorin laskentateholta ja itse äänten mallinnuksen
vaativuus. Kun äänen muodostuksesta huolehditaan esitysvaiheessa, ei valmis
ta dataa  tarvitse  tallettaa  etukäteen,  ja  komposition  tallennuskapasiteettivaati
mus  on  siinä  mielessä  pienempi,  ja  esitystieto  voidaan  välittää  tietoverkkoja
pitkin  vaikkapa  matkapuhelimeen,  kuten  Koan  Vector  Audio  [sseyo.com,
2005a]. Myös mallinnetut soittimet voidaan ladata ajon aikana kuten Midi Ma
nufacturers  Associationin  Downloadable  Sounds  (DLS)  [midi.org,  2005a]  
standardissa.

Suuri osa yleisesti saatavilla olevista moderneista ohjelmistoista yhdistelee
em. tekniikoita. Käyttötarkoitus sanelee  työkalun valinnan. Siinä missä klassi
sen viulun hienouksien pelkkä toistaminen kuulostaa parhaimmalta näytteisiin
perustuvalla tekniikalla, uuden sisällön esittämisessä näihin hienouksiin pääs
see paremmin korkealaatuisella mallilla  ja synteesillä kuin yksinkertaisia näy
tepätkiä yhdistelemällä. On mielenkiintoista huomata, miten ”alkeellisellakin”
tavalla  prosessoituja  näytepohjaisia  ääniä  on  käytetty  modernissa  ja  kokeelli
sessa  musiikissa,  ei  pelkästään  värittämään  esitystä,  vaan  luomaan  aivan  uu
denlaisia  ääniä,  kuten  ns.  Musique  concréte:ssa  [wikipedia.org,  2005].  Näistä
syistä  ääniesitystä  ohjaavan  ohjelmistokomponentin  pitäisi  antaa  säveltäjälle
mahdollisuus monenlaisen lähdemateriaalin käyttöön ja äänentuottotapaan.

Yksittäisten äänten tuottamisen lisäksi äänikokonaisuuksien rakentamiseen
ja ohjaamiseen, eli kompositioon, on olemassa runsaasti erilaisia tapoja. Aiem
min  mainittu  MIDI  on  laajalti  käytetty  standardi,  joka  on  suunniteltu  nimen
omaan  perinteisen  sävelletyn  musiikin  näkökulmasta,  vaikka  sitä  voidaan
käyttää interaktiivisemminkin. Musiikin tuotannossa voi käyttää myös epämää
räisyyttä  (indeterminacy),  jolloin kaikkia päätöksiä ei olla  tehty etukäteen; Ns.
aleatorisessa  musiikissa  esittäjä  voi  jättää  jotain  sattuman  varaan  (Karlheinz
Stockhauzen).  Itse  säveltäminen  voidaan  myös  jättää  sattuman  varaan  (John
Cage) tai sen satunnaisuutta voidaan rajoittaa ja määritellä säännöillä kuten ns.
stokastisessa musiikissa (Iannis Xeniakis). Ohjelmalliseen epämääräisen musii
kin tuotantoon on tarkoitettu esimerkiksi SSEYOn Koan Generative Music En
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gine [sseyo.com, 2001], joka tuottaa reaaliaikaisesti musiikkia sääntöjen pohjal
ta  käyttäen  laajaa  kokoelmaa  erilaisia  melodiallisia,  harmonisia  ja  rytmillisiä
parametreja.

Ääniä,  kuten  muitakin  multimediaresursseja,  voidaan  myös  niputtaa  yh
teen suuremmiksi kokonaisuuksiksi,  joiden sisältä ohjelmat sitten hakevat  tar
vitsemansa palaset. Lisäksi on olemassa laajennettavia tiedostoformaatteja,  jot
ka eivät siis ole sidottuja mihinkään tiettyyn valikoimaan ominaisuuksia. Hyvä
esimerkki tällaisesta formaatista on MIDI Manufacturer’s Associationin eXten
sible Music Format (XMF) [midi.org, 2005b].

Useimmat  ohjelmointirajapinnat,  arkkitehtuurit  ja  luokkakirjastot  osaavat
käsitellä  ääninäytteitä,  niiden  kokoelmia  eli  äänipankkeja,  ja  synteesin  avulla
tuotettuja  ääniä.  Laajan  formaattikirjon,  ja  etenkin  laajennettavien  tallennus
formaattien  tukeminen  on  hyvä  asia,  mutta  äänimaisemaa  tutkimuskäyttöön
kehitettäessä ei liene suuri vaiva muuntaa tiedostoja ”käsin”. On tietenkin  jär
kevää, ettei väliohjelmisto estä matalan  ja  korkean  tason komponentteja  välit
tämästä laajennettuun toiminnallisuuteen liittyvää tietoa toisilleen.

Vaikka  äänen  tallennustavoille  on  yleensä  kattava  tuki,  komposition  mää
rittelyn ja ohjailun keinot vaihtelevat runsaasti. Etukäteen määritellyn ääniesi
tyksen  kohdalla  ei  ole  ongelmia  ja  MIDI  laajennuksineen  riittää  suurimpaan
osaan tarpeista. Kun on kyse interaktiivisesta ja mukautuvasta ääniesityksestä,
joka  reagoi  epäsuorasti  käyttäjien  toimiin,  ja  jossa  on  siten  mukana  runsaasti
ennalta  arvaamattomia  tilanteita,  syötteiden  liittäminen  esitykseen  on  moni
mutkaisempaa. Ohjaavalta ohjelmistolta tiedon vastaanottamiseen ei ole yleisiä
standardeja,  sillä  mukautuva  ääni  on  suhteellisen  uusi  ajatus,  jonka  tarve  on
rajatumpi  ja  sovellusalueen  liiketoiminnan,  eli  viihdeteollisuuden,  ala  sulje
tumpaa.  Siispä  tietomäärä  ja  muoto  vaihtelevat  sovelluksesta  toiseen.  Vastaa
vasti  tiedon  liittäminen  esityksen  elementteihin,  niin  kompositioon  kuin  ää
niinkin,  riippuu  paljon  sovelluskohteesta.  Tästä  syystä  tarvitaan  avointa,  laa
jennettavissa olevaa ja tarpeeksi yleisluontoista rajapintaa äänen tuottamisen ja
sen ohjaamisen välille. Tällaisen rajapinnan määrittely onkin tämän tutkimuk
sen tavoite.

4.5.3. Äänet muuttujina ja niiden muokkaaminen
Ääniesityksessä äänillä on monia ominaisuuksia, joita voidaan käyttää suoraan
tiedon välittämiseen. Näin esimerkiksi äänen korkeus tai voimakkuus voi mer
kitä  jotain  muuttujaa  esitettävässä  tiedossa.  Muuttujia  voidaan  esittää  myös
korkeammalla  abstraktiotasolla,  sävellyksellisinä  elementteinä,  jolloin  esimer
kiksi temaattiset ja tunnelmalliset muutokset sisältävät tiedon, eivätkä niinkään
yksittäiset äänen ominaisuudet. Äänten ominaisuuksiin on siis syytä päästä kä
siksi suoraan esityksen tietosisällön symbolisen kontrollin tasolla, tai välillisesti
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esityksen  etukäteen  tehdyn  suunnittelun  kautta.  Jälkimmäisessä  tapauksessa
äänimaiseman  suunnittelija  on  esimerkiksi  päättänyt  molli  ja  duurisointujen
välittävän tietoa, ja siksi suunnittelee etukäteen melodialliset siirtymät soinnus
ta  toiseen.  Sovellus  kertoo siis  ajon  aikaisesti  esityskomponentille  koska  pitää
siirtyä  soinnusta  toiseen,  ja  esityskomponentti  puolestaan  ohjaa  yksittäisten
äänten ominaisuuksia, jotta sointumuutos saadaan aikaiseksi.

Kaikki äänet aistitaan aina yhteydessä ympäristöön ja tilanteeseen. Ääneen
liittyy siis sen ”sisäisen” ominaisuuden lisäksi esimerkiksi ympäristön ominai
suuksien ja kuulijan sijainnin vaikutukset. Tässä ei tarkoiteta ”oikean” fyysisen
esityspaikan ominaisuuksia, vaan sen virtuaalisen esityspaikan, jollaisen kaikki
esitettävät  äänet  yhdessä  muodostavat.  Oikean  fyysisen  esityspaikan  ominai
suudet  toki  vaikuttavat  siihen  ääneen,  joka  kuulijan  korvan  saavuttaa,  mutta
sen vaikutus sävellystyöhön ei sisälly tähän tutkimukseen. Fyysisen äänentois
tojärjestelmän suunnitteluun ei myöskään puututa tässä tutkimuksessa.

Äänen,  eli  esimerkiksi  soittimen,  sisäisiä  ominaisuuksia  ovat  äänen  osien
voimakkuus,  jälkikaiunta, vaimenemisnopeus ja muut vastaavanlaiset ominai
suudet. Ulkoisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi virtuaalisen tilan muodon ai
heuttama kaiku, sen pintamateriaalien vaikutus,  ja äänilähteen sijainti tässä ti
lassa,  suhteessa  kuulijaan.  Kuulijan  ajatusmalli  ääniesityksen  kuvitteellisesta
tilasta on siis eräs ulottuvuus, jota voidaan käyttää tiedon välittämiseen. Tämän
ominaisuuden huomioimatta jättäminen saattaa myös aiheuttaa epäselvyyttä ja
väärinkäsityksiä.

Esityksen  aikana  syntetisoiduilla  äänillä  voidaan  näihin  ominaisuuksiin
puuttua helposti  vaikka  esitystilanne  muuttuisikin,  sillä  kokonaiskomposition
ei  tarvitse  muuttua,  vaikka  yhtä  soitinta  muutetaan.  Esimerkiksi  midi
standardin  toteuttavat syntetisaattorit  pystyvät  muokkaamaan  yksittäisiä  soit
timia nuotin tarkkuudella. Käytettävissä olevat muokkaustoiminnot [midi.org,
2005c]  sisältävät  mm.  soittimen  vaihdon,  äänenvoimakkuuden,  panoroinnin,
äänenkorkeuden,  äänenvärin,  nuotin  keston,  vapautuksen  (release),  jälkikai
unnan (reverb) ja tremolon, sekä monia muita. Midiin voidaan myös liittää eri
laisia  laajennuksia. Toisaalta, erilaiset syntetisaattorit  saattavat tuottaa hieman
erilaista jälkeä siinä missä esituotetut äänet pysyvät varmasti samanlaisina. Jo
ka  tapauksessa, ääniesityksen  tai  sävellyksen suunnittelijalla on runsaasti hel
posti käytettäviä työkaluja äänten määrittelyyn.

Etukäteen  tallennettuja  ääniä  käytettäessä  jokaiseen  tilanteeseen  ja  yhdis
telmään pitää varautua etukäteen, mikä merkitsee esituotetun materiaalin mää
rän lisääntymistä,  ja jokaisen muuttujan huomioimista  jo esituotantovaiheessa.
Signaalinkäsittelyn  keinoin  voidaan  jo  tuotettua  ääntä  muokata  myös  monin
keinoin,  joilla  saadaan  aikaiseksi  efektejä,  joita  esimerkiksi  midistandardi  ei
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sisällä.  Erilaisia  matemaattisiin  kaavoihin  perustuvia  suodattimia,  efekti
generaattoreita ja muunnosalgoritmeja voidaan käyttää vaikkapa kohinan suo
dattamiseen, äänenkorkeuden muuttamiseen, tai kaiun luomiseen.

Suurin osa sovelluksista tukee yleisiä midikomentoja,  ja ainakin yksinker
taisia signaalinkäsittelytoimintoja. Näiden lisäksi etenkin peliteollisuuden käy
tössä olevissa  sovelluksissa  [sensaura.co.uk,  2005;  gamecoda.com,  2005;  deve
loper.creative.com]  on  keskitytty  myös  äänen  esittämiseen  kolmiulotteisesti,
sillä  tilavaikutelma  on  näissä  usein  keskeisessä  asemassa.  Yksinkertaisimmil
laan esituotettu ääni panoroidaan kolmiulotteisesti,  ja riippuu kuulijan äänen
toistolaitteistoja  kuinka  autenttiselta  tilavaikutelma  kuulostaa.  Tämän  lisäksi
äänen  virtuaalinen  esitysympäristö,  sen  muodot  ja  pintamateriaalit,  voidaan
määritellä. Nämä määritelmät vaikuttavat sijainnin lisäksi äänen kaikuun, vai
mentumiseen ja muihin akustisiin ominaisuuksiin.

Musiikin  ja  ääniefektien  tuottamiseen  keskittyvien  sovelluksien  lisäksi  on
olemassa erilaisia sovelluksia [Walker & Lowey, 2004], jotka keskittyvät tiedon
”visualisointiin” äänen avulla. Näissä ei tavoitella niinkään taiteellista elämys
tä, vaan tiedonlouhintaa eli merkityksien löytämistä suurten datamäärien sisäl
tä. Poikkeukset ja äkilliset muutokset on helppo huomata tasaisemman tausta
äänen seasta, kuten myös toistuvat kaavat  ja kuviot hälinästä,  tai pitkäaikaiset
trenditkin.  Näissä  sovelluksissa  perusideana  on yhdistää muuttujat  eri  ääniin
tai  niiden  ominaisuuksiin,  syöttää  data  syntetisaattorille,  ja  äänten  asetuksia
muuntelemalla  löytää  kiinnostavia  ilmiöitä.  Kaikki  näistä  sovelluksista  eivät
kuitenkaan  suoraan  sovellu  jatkuvaan  esitykseen  ja  ryhmätietoisuuden  esittä
miseen,  sillä  ne  eivät  tarjoa  ohjelmointirajapintaa  automatisoituun  ohjaami
seen.

4.5.4. Äänikokonaisuuksien ohjaus
Läsnäoloa tai mitä tahansa muuta tietoa esittävälle rauhalliselle ääniesitykselle
ääniesityksen kokonaisuuden ohjaaminen sovelluksesta käsin on keskeisimpiä
ominaisuuksia. Mitä suuremmasta määrästä esitettävää tietoa on kyse, sitä mo
nimutkaisempi tehtävä on esitettävän tiedon hallinta ohjelman ajon aikana. Mi
tä  monimutkaisemmasta  esityksestä  on  kyse,  sen  vaikeammaksi  muuttuu  jo
kaisen  mahdollisen  tilanteen  ja  esitysvariaation  ennakointi  etukäteen.  Tästä
syystä  ääntä  muodostavan  ohjelmakomponentin  on  oltava  joustava  ja  moni
puolinen, sekä tarjota selkeä työväline esityksen suunnitteluun.

Musiikkia  ja  muita  monimutkaisia  ääniesityksiä  tuotettaessa  yksittäisten
soitinten  ominaisuuksien  muuntelu  ei  riitä,  vaan  kaikkia  ääniä  täytyy  pystyä
ohjaamaan ajallisesti  ja  suhteessa  toisiinsa, kuten sävellys  tai  tilannemuuttujat
sanelevat.  Tieto  koodataan  esitykseen:  sen  komponentteihin,  niiden  ominai
suuksiin ja suhteisiin toisiinsa. Esityksen pitää noudattaa asetettuja reunaehtoja
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ja  sääntöjä,  jotta  varmistetaan  ymmärrettävä  ja  rauhallinen  esitystapa.  Koko
naisuuden suunnittelu ja hallinta muistuttaa hyvin paljon musiikillisen esityk
sen  suunnittelua  ja  hallintaa,  ts.  säveltämistä.  Haasteena  perinteiseen  säveltä
miseen nähden on se, että sävellystä täytyy pystyä ajattelemaan kokonaisuute
na  epälineaarisesti,  täynnä  epämääräisyystekijöitä,  satunnaisia  mahdollisuuk
sia, siirtymiä ja muutoksia, mutta ilman alkua tai loppua. Esityksen päätarkoi
tuksena  on  kuitenkin  välittää  tietoa,  eikä  luoda  tunnetiloja.  Tunnetilojen  luo
minen ja välittäminen voivat tietenkin olla keino tiedon välittämiseen.

Alkeellisimmalla tasolla ääniesitys  ja  sen osia voidaan käynnistää  ja pysäyt
tää, sekä useampia ääniraitoja voidaan miksata yhteen. Yksittäisiä ääniä ja koko
naisuuksia voidaan muokata erilaisilla efekteillä. Musiikkiteoreettisesti ääniesitys
tä voidaan muunnella melodian, rytmin, temmon, harmonioiden, sointujen  tai  jopa
temaattisten  muutosten  keinoin.  Yksinkertaisimmatkin  muutokset  vaativat  hie
man taiteellista silmää,  jottei niistä tule häiritseviä  ja luonnottomia. Musiikilli
sesti ”häiritsevyyden  ja  luonnottomuuden”  määrittely  lienee  mahdoton  tehtä
vä,  ja  tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  onkin  vain  tarjota  työkalu,  ja  jättää
nämä ratkaisut sovelluskehittäjien, säveltäjien ja myöhemmän tutkimuksen va
raan.  Seuraavaksi  esitellään  erilaisia  keinoja  hallita  muutoksia  ja  niiden  ajoit
tamista, jotka ohjaavat ääniesitystä loogisella tasolla.

 Ajallisesti  ääniesitys  voi  reagoida  esitettävän  tiedon  muutoksiin  suoraan
reaaliajassa, viiveellä  tai  jopa ennakoimalla  tapahtumia. Suora reagointi  tarkoittaa
reaaliaikaista muutosta ääniesityksessä,  jolloin vaikkapa henkilön saapuminen
työpaikalle aiheuttaa yhden äänimerkin  juuri samalla hetkellä kun  järjestelmä
havaitsee  tämän  tapahtuman.  Viiveellisellä  reaktiolla  tarkoitetaan  sitä,  että
muutos  kokonaisuudessa  (esim.  äänen  lisääminen  kokonaisuuteen,  tai  koko
naisesityksen temmon muutos) ajoitetaan seuraavaan taiteellisesti ja psykologi
sesti  ”sopivaan”  kohtaan.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  esimerkiksi  sitä,  että
työpaikalle saapunutta henkilöä edustava soitin lisätään musiikilliseen ääniesi
tykseen  vasta  säkeiden  vaihdoskohdassa,  tai  muulla  musiikillisesti  sopivalla
hetkellä.  Nämä  kohdat  voidaan  määritellä  etukäteen  esitystä  suunniteltaessa,
tai päätellä automatisoidusti analysoimalla esitystä samalla kun sitä  tuotetaan
[Sleator & Temperley, 2005]. Ennakoinnilla  tarkoitetaan valmistautumista etu
käteen sovittuihin  tapahtumiin  ja  tiedettyihin  tapahtumakulkuihin  (kuten  esi
merkiksi  kalenterista  löytyviin  tapaamisiin,  tai  suurten  lähdekoodien  kääntä
miseen kuluva ajan loppumiseen, joka osataan arvioida, yms. prosesseihin) tai
tilastollisesti  todennäköisiin  tilanteisiin  (kuten  henkilön  arvioitu  sijainti  eri
kohdissa kulkureittiään hänen  saapuessaan  töihin  aamulla,  tai  hänen  arvioitu
kiireellisyytensä  tiettyyn  aikaan  päivästä  ja  tietyissä  työtehtävissä).  Ennakoi
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malla tapahtumia voidaan aloittaa siirtymä ääniesityksessä  tapahtuvaan muu
tokseen jo ennen tapahtumisen varmistumista.

Eräitä suuria haasteita on määritellä miten ääniesitystä käsittelevä ohjelmis
tokomponentti kommunikoi muun järjestelmän kanssa, kuinka määritellä mitä
kaikkea  osia  voidaan  muuttaa  ääniesityksessä,  ja  miten  järjestelmä  laukaisee
nämä muutokset. Tietokonepeleissä käytetään erilaisia laukaisimia ajoittamaan
muutoksia  ääniesityksessä. Paikkasidonnainen  laukaisin  reagoi  binäärisesti  esi
merkiksi huoneeseen saapumiseen,  tai  liukuen jonkin paikan läheisyyteen. Ti
lasidonnainen laukaisin reagoi  johonkin pelin tilaan, kuten esimerkiksi pelimoo
diin  tjms. Toimijasidonnainen  laukaisin  reagoi  esimerkiksi  pelin  ei
pelaajahahmoja  ohjaavien  tekoälyjen  toimiin. Käyttäjäsidonnainen  laukaisin  rea
goi pelaajan ja pelaajahahmon toimiin  ja  tilaan. Tapahtumasidonnainen laukaisin
reagoi  satunnaisiin  tai  juonellisiin  tapahtumiin,  joihin  käyttäjä,  ei
pelaajahahmot  tai  muut  tekijät  saattavat  olla  liikkeellepanevana  voimana,
vaikkeivät suoraan niitä laukaisekaan.

4.5.5. Ajoitus, siirtymät ja esityksen jatkuvuus
Äänellisten elementtien ajoittaminen ja synkronointi ovat tärkeitä,  jotta esityksen
jatkuvuus ja yhtenäisyys säilyy. Jo soiva esitys, sen äänet ja musiikilliset osuu
det  täytyy  pystyä  ajoittamaan  uusiin  äänielementteihin  tai  muutoksiin  van
hoissa.  Ajoittamiseen  tarvitaan  jonkinlaista  merkintätapaa  ja  ohjausjärjestel
mää, joiden pohjalta uusia elementtejä voidaan lisätä ja vanhoja muuttaa.

Kun on päätetty muutoksesta, täytyy siirtymä edellisestä tilasta seuraavaan
käsitellä pehmeästi. Siirtymä voi olla karkeimmillaan hiljaisuus kahden perät
täin soitettavan elementin välillä tai elementtien suora yhdistäminen (direct spli
ce), aavistuksen hienovaraisempi voimakkuuksia ristikkäin muuttaen tehtävä vaihto
(crossfade),  djmusiikista  tuttu synkronoitu  päällekkäinen  limittyminen (synch
ronised overlap) esimerkiksi yhteisen rytmin avulla, tai parhaimmillaan täysin
saumaton siirtymä  (seamless  transition). Saumaton siirtymä on tietenkin vaikea
jo sävellyksellisestikin monissa tilanteissa, saati sitten teknisesti automatisoitu
na. Musiikin ja sitä tuottavan järjestelmän täytyy olla valmis siirtymään koska
tahansa. Mitä suuremmasta muutoksesta on kerralla kyse,  sitä  vaikeampaa  se
on toteuttaa saumattomasti.

Teknisesti  siirtymiä  voidaan  toteuttaa  mm.  hyppäämällä  etukäteen merki
tyissä kohdissa etukäteen määritellyssä kokonaisuudessa, kun on kyse kiinteäs
tä ja lineaarisesta tallenteesta. Tämä siirtymä merkistä toiseen (cuetocue transiti
on) tarkoittaa  sitä,  että  tietosisällön  muuttuessa  jatketaan  nykyisen  esityksen
soittamista,  kunnes  saavutetaan  siihen  etukäteen  merkitty  ”rajamerkki”,  josta
voidaan hypätä toisenlaiseen esitykseen. Hypyn jälkeen voidaan samaa esityk
sen  kohtaa  toistaa  silmukassa,  kunnes  tulee  taas  tarve  muutokseen.  Silmukka
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täytyy luonnollisesti suunnitella siten, että sen alku  ja loppu liukuvat toisiinsa
pehmeästi. Itse sävellys voi olla  jopa täysin lineaarinen, kunhan se on suunni
teltu hyppykohtia silmälläpitäen. Teknisesti ei ole eroa hypätäänkö saman sä
vellystallenteen eri kohtien välillä, vai erillisten sävellystallenteiden välillä.

Siirtymiä  voidaan  tehdä  kerrostamalla  esitys. Kerrostettu  siirtymä  (layered
transition)  tarkoittaa  instrumenttien  tai  ääniraitojen  lisäämistä  ja  poistamista
kokonaisuudesta  kerroksittain.  Kerrostuksen  keinoin  soitin  soittimelta  tehty
siirtymä  on  kuitenkin  hitaampi  tapa  siirtyä  täysin  toisenlaiseen  esitykseen,
kuin monet muut tässä kohdassa esitellyistä siirtymäkeinoista.

Siirtymät  voidaan  myös  säveltää  erikseen  ja  tallettaa  kaikki  permutaatiot
matriisiin,  josta  esitysvaiheessa  löytyy  erillinen  siirtymäosuus  jokaisen  mah
dollisen  erilaisen  esitysraidan  välille.  Nämä  ns. siirtymämatriisit  (transition
matrix)  mahdollistavat  pehmeät  siirtymät,  mutta  vaativat  runsaasti  etukäteis
työtä.  Ne  ovat vaativia  säveltäjälle,  jonka  pitää  pystyä  ajattelemaan  musiikki
ansa täysin epälineaarisesti.

Kerrostamalla  tehty siirtymä on perinteinen  tapa tehdä muutoksia esimer
kiksi  teknomusiikissa, kun taas siirtymämatriisin  lähestymistapa sopii  parem
min orkestraalisempaan klassiseen musiikkiin.

Harmonian  ja sointujen  hyväksikäyttö  on  sovelluksissa  vähänkäytetty  tapa
tehdä  siirtymiä,  mutta  yksinkertaisetkin  tekniikat  voisivat  toimia.  Sävellajin
muutos  on  helppo  toteuttaa  esimerkiksi  midikomentojen  avulla,  ja  sillä  voi
daan  saavuttaa  selkeä  ero  esitettävän  tiedon  tilan  suhteen.  Musiikkipätkien
harmonioita voitaisiin seurata [Temperley, 1997; 2001] siten, että uudet instru
menttikerrokset voitaisiin aloittaa harmoniassa edellisten kanssa.

Sointukarttoja käytetään määrittelemään miten musiikki etenee soinnillises
ti.  Säveltäjä  säveltää  musiikkinsa  osuuksia  erilaisiin  sointuihin,  jonka  jälkeen
hän  voi  määritellä  laajempia  kokonaisuuksia  abstraktimmin,  esimerkiksi  ”12
Dmollisointutahdin  jälkeen  soitetaan  kolme  Emollitahtia.”  Säveltäjän  nimet
tyä musiikkinsa osuudet sointuihin voidaan sointukartoilla määritellä ne sään
nöt,  joilla tietyistä soinnuista voidaan siirtyä toisiin. Kuvasta 4 nähdään miten
sointukartat  auttavat  automatisoitua  sovellusta  päättämään  millaiset  sointu
muutokset  ovat musiikillisesti  sallittuja,  eli  mitkä  soinnut  sopivat  peräjälkeen
soitettaviksi [Mugglin, 2001].
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Kuva 4. Mahdollisten sointukulkujen yleiskartta duuriskaaloille.

Ajonaikaisten efektien avulla voidaan ehostaa esityksen tunnelmallista luon
netta tai helpottaa varsinaista siirtymää tunnelmasta toiseen. Äänenvoimakkuut
ta  säätämällä,  yksittäisiä  instrumentteja panoroimalla, jälkikaiuntaa  (reverb)
muokkaamalla, ääntä pitkittämällä (delay), tai kuoromaisesti yhdistämällä (chorus),
ja muita yksityiskohtia muuntavia keinoja käyttämällä voidaan esimerkiksi ko
rostaa perkussiota tai luoda ”nostatuksia”, jotka ovat perinteisiä siirtymäkeino
ja musiikissa.

Pidemmällä aikavälillä siirtymäkeinot alkavat helposti toistua liikaa, jolloin
niiden keinotekoisuus  saattaa nousta esille.  Musiikillisia  kokonaisuuksia,  ker
roksia  tai  yksittäisiä  soittimia  voidaan  muunnella satunnaisesti  varioimallakin.
Soittimille tai suuremmille kokonaisuuksille voidaan jopa luoda vaihtoehtoisia
melodioita  tietynlaisiin  samaa  tietoa  ilmaiseviin  kohtiin.  Tämä  satunnaisuus
luo  musiikkiin  orgaanista  tuntua,  vähentää  toistoa  ja  ehkäisee  kyllästymistä.
Generatiivinen musiikki [Eno, 1996] on oma musiikin alalajinsa,  jossa keskity
tään nimenomaan tähän ennaltamäärittelemättömyyteen ja satunnaisuuteen.



55

4.6. Esimerkkejä ääniesityssovelluksista
On olemassa useita eri tarkoituksiin suunniteltuja äänentuottosovelluksia, jotka
sopisivat  myös  läsnäolotiedon  rauhalliseen  esittämiseen.  Tässä  alikohdassa
esittelen muutamia esimerkkejä niiden toiminnasta ja rakenteesta.

Vaikka monet yleisistä äänikomponenteista keskittyvät vain erilaisten ääni
formaattien  (Sound  eXchange,  SoX)  [sox.sourceforge.net,  2005]  ja  rajapintojen
kattavaan  hallintaan  (Miles  Sound  System;  Microsoft  DirectSound)  [radgame
tools.com, 2005; microsoft.com, 2005b],  tai äänten  ominaisuuksien  muokkauk
seen  (Audacity)  [audacity.sourceforge.net,  2004],  löytyy  myös  muutamia  esi
merkkejä  komponenteista,  jotka  on  suunniteltu  pääasiassa  peliteollisuudessa
taustamusiikin  ja  juonenkulun  dynaamiseen  ja  merkitykselliseen  yhdistämi
seen. Äänen ja musiikin adaptiivinen ja  interaktiivinen yhdistäminen mm. pe
lien  sisällöllisiin  merkityksiin  ja  tapahtumiin  on  kasvattanut  hitaasti  suosio
taan.  Pelien  ennalta  arvaamaton  ja  epälineaarinen  rakenne  vaativat  erityis
huomiota  edellä  mainittuihin  ominaisuuksiin,  joihin  ei  esimerkiksi  elokuvien
musiikkia sävellettäessä törmätä.

Seuraavissa alikohdissa esitellään viisi erilaista sovellusta,  jotka  lähestyvät
ääniesitysten luomista hieman erilaisin tavoin. Kaksi ensimmäistä on tarkoitet
tu  pääasiassa  tietokonepelien  taustamusiikkien  interaktiiviseen  luomiseen.
Kolmas  painottaa  enemmän  musiikin  jatkuvuutta  kuin  vuorovaikutteisuutta.
Neljäs keskittyy musiikin satunnaiseen, jatkuvaan luomiseen. Viides esittää yk
sittäisen tietolähteen ääntä periferaalisesti.

4.6.1. LucasArts Interactive Music Streaming Engine (iMuse)
Eräs varhaisimpia interaktiivisen äänen tuottamiseen ja hallintaan tarkoitettuja
arkkitehtuureja on LucasArtsin iMuse [Land & McConnell, 1994],  joka käyttää
midikomentoja musiikin ja soitinten ominaisuuksien ohjaamiseen. Midi ei  itse
sisällä  esityksen  koordinointilogiikkaa,  vaan  itse  kompositiota  ohjataan  erilli
sellä komponentilla kaksisuuntaisen tiedonkulun avulla. Säveltäjä suunnittelee
etukäteen  puurakenteen,  johon  on  tallennettu  useita  musiikkisekvenssejä  eli
ääniraitoja.  Sekvensseissä on yksi tai useampia päätöskohtia (decision point) eli
laukaisimina  (triggers),  jonka kohdalla voidaan esimerkiksi hypätä toiseen sek
venssiin,  eli  haarautua  kompositiossa.  Jokainen  mahdollinen  muutoshetki  on
haara puurakenteessa.

Tässä sävellyksellisessä päätöspuussa (decision tree) valitaan reitti pelitilanteen
mukaan,  eli  etukäteen  määriteltyjen  sääntöjen,  ehtojen,  pelaajan  syötteiden  ja
muiden  muuttujien  mukaan.  Toteutusteknisesti  tämä  tapahtuu  tarkistamalla
mitkä ehdot toteutuvat,  ja  toimia niissä määriteltyjen  jatkotoimenpiteiden mu
kaan.  Ohjaava  sovellus  voi  myös  kysellä  soittavalta  komponentilta  sen  tilaa
(muuttujien arvoa, esitettävää kohtaa  jne.),  ja  tehdä muutoksia muualle. Esite
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tyn musiikin tila voi näin myös vaikuttaa muuhun ohjelmaan. Kaikki vaihtoeh
toiset esitykset, siirtymät, ehdot ja säännöt on säveltäjä määritellyt etukäteen, ja
ainoastaan niiden valinta tapahtuu dynaamisesti.

Päätöskohtiin,  eli  laukaisimiin  saapuessaan  esittävä  järjestelmä  siis  tekee
valinnan  jatkosta.  Nämä  toimenpiteet,  eli  valinnat  voivat  merkitä  esimerkiksi
hyppyä  toiseen  kohtaan  ääniraitaa,  hyppyä  täysin  toiseen  äänitiedostoon,  sa
man ääniraidan sisällä määritellyn  jakson esityksen  jatkamista  silmukassa,  tai
soittimen  muokkaamista  esityksessä.  Ääniraidoissa  eri  kohtiin  hyppäämisen
lisäksi  iMuse osaa tehdä siirtymiä midimuotoisissa ääniraidoissa  vaihtamalla
ja  muuntelemalla  saman  ääniraidan  sisäisiä  soittimia.  Esituotetuissa  ääni
raidoissa siirtymiä voidaan tuottaa vain vaihtamalla  samasta raidasta tehtyjen
erilaisten versioiden välillä.

Esitystä  ohjaavan  komponentin  ulkopuolelta  itse  peli  voi  myös  antaa  ko
mentoja  esitystä  ohjaavalle  komponentille  suoraan  tai  asettamalla  pyyntöjä
komentojonoon.  Pyyntöihin  tai  komentoihin  voidaan  reagoida  suoraan,  tai
edellä  esitellyllä  tavalla  ääniesityksen  saapuessa  merkittyyn  kohtaan,  eli  haa
raan  sävellyksen  puurakenteessa.  Nämä  merkityt  kohdat,  pyynnöt,  ehdot  ja
laukaisimet yhdessä komentojonon kanssa mahdollistavat monipuolisen tavan
hallita  esitystä  suunnitteluvaiheessa  ja  reaaliaikaisesti  esityksen  edetessä.  Esi
merkkejä  iMusen avulla  tehdyistä  taustamusiikeista  ja  niissä esiintyvistä  näp
pärien vaihtoehtoisten uudelleenmiksausten avulla tehdyistä siirtymistä löytyy
liitteessä 2.

4.6.2. Interactive eXtensible Music Format
Interactive Audio Special Interest Group (IASIG) [iasig.org, 2005a] on suunnit
telemassa erityistä standardia vastaamaan interaktiivisuuden haasteisiin vielä
kin  laajemmassa  mittakaavassa  kuin  iMusessa.  Interactive  eXtensible  Music
Format (IXMF) [Grigg, 2003] on vielä keskeneräinen standardi, joka sisältää tie
dostoformaatin  ei  pelkästään  äänten  ja  sävellysten  kuvaamiseen,  tallentami
seen ja yhteen niputtamiseen, vaan myös niiden ohjailuun ja käyttämiseen liit
tyvän semantiikan. Aikaisemmasta XMF formaatista on lainattu datan hierark
kinen ja rakenteellinen varastointi.

IXMF:n toiminta perustuu ns. Soundtrack Manageriksi kutsuttuun kompo
nenttiin,  joka  osaa  lukea  ja  käyttää  IXMFtiedostojen  sisältöä.  Kuva  5  esittää
IXMFarkkitehtuurin  toiminnallisen  rakenteen  yleisellä  tasolla.  Soundtrack
Manager  on  väliohjelmisto,  joka  ottaa  vastaa toimintapyyntöjä  (cue  service  re
quest)  sovellukselta,  käyttää  IXMFtiedostoihin  tallennetun  toiminnan  määrit
televän sisällön (content) avulla, ja ohjaa sovitinkerroksen (adaptor layer) kautta
laitteistotason toimintoja, jotka käsittelevät tiedostotapahtumia ja välittävät soi
tettavan  datan  kohdeympäristön  äänentoistojärjestelmälle.  Soundtrack  Mana
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ger  ja  IXMFsisältötiedosto ovat alustariippumattomia.  Interactive  Audio  Spe
cial Interest Groupin (IASIG) IXMFtyöryhmä (IXWG) [iasig.org, 2005b] harkit
see myös vapaan lähdekoodin järjestelmäriippumattoman Soundtrack Manage
rin luomista.

Game
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Adaptor Layer

Native API's

Cue Service
Requests

Callbacks
Request Cue

Load MediaMedia Interactivity
Rules

File
System

Audio
Playback
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Kuva 5. IXMF:ään perustuvan esimerkkisovelluksen rakenne.

Toimintapyynnöt  ovat  tapahtumia,  jotka  sovellus  välittää  Soundtrack  Ma
nagerille,  ja  joihin  Soundtrack  Manager  reagoi  etukäteen  esimerkiksi  IXMF
sisältötiedostossa määritellyllä  tavalla. Soundtrack Manager myös lähettää tie
toa takaisin järjestelmälle palautekutsujen (callback) avulla.

Soundtrack  Manager  käyttää  IXMF  sisältötiedostoja  määrittelemään  toi
mintaansa  ja  ladatakseen esitettävää äänimateriaalia.  IXMFtiedostot sisältävät
siis sekä itse esitettävän median että vuorovaikutuksen säännöt, joiden mukaan
Soundtrack Manager reagoi sovelluksen toimintapyyntöihin. Toimintapyyntöjä
on monenlaisia. Niiden  avulla  rakennetaan  jatkuvaa ääniesitystä  diskreeteistä
paloista,  joko  soittolistojen  tai  dynaamisten  sääntöjen  avulla.  Niiden  avulla
voidaan  tehdä  yksittäisten  ääniraitojen  soittopyyntöjä  ja  järjestellä  ääniraitoja,
joskus  sovelluksen  tilasta  riippuen,  joskus  liiallisen  toiston  vähentämiseksi.
Niiden  avulla  voidaan  yhdistellä  tai  vaimentaa  rinnakkaisia  ääniraitoja  kom
positiotason suuremmissa mediakokonaisuuksissa  (media chunk). Toimintapyyn
nöt  tarjoavat  myös  dynaamisen  kontrollin  signaalinkäsittelyparametreille,  ku
ten äänenvoimakkuudelle  ja  panoroinnille.  Ne  myös hallitsevat äänimateriaa
lin käsittelyä, mukaan lukien sen varastoinnin ja toistamisen. Toimintapyynnöt
käsittelevät myös palautekutsut ja laukaisimet.

Toimintapyyntöjen elementit eli ns. toiminnot (cue) määritellään myös XMF
tiedostoissa. Toiminnot ovat yhdistelmä asioita,  joita Soundtrack Manager voi
tehdä. Yleensä ne sisältävät soitettavaa äänidataa, mutta niitä voidaan käyttää
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myös asettamaan muuttujia, lataamaan sisältöä tai toteuttamaan palautekutsuja
itse ohjelmaan. Säveltäjän tehtävänä on luoda esitykseen näitä toimintoja, ja pe
liohjelmoijien  tehtävänä on  luoda sovellus,  joka kutsuu näitä  toimintoja.    Toi
minnot  voidaan  kiinnittää  esimerkiksi  dialogin  pätkiin,  sävellyksen  osiin,  tai
ääniefekteihin.

IXMF File

Media
Files

Cues

Scripts
...
conditionalBranch( expression, labelID )
preloadCueMedia( cueID )
setDspParameter( dspParamID, value )
setVariable( localOrGlobal, variableID, value )
val = getVariable( localOrGlobal, variableID )
...

...
song.midi
whisper.wav
tune.dls
...

Kuva 6. IXMFtiedoston rakenne.

Kuva  6  esittää  IXMFtiedoston  rakenteen  karkealla  tasolla.  IXMF  tiedosto
sisältää kaiken tarvittavan materiaalin, jota jossain mittakaavassa halutaan esit
tää (kaikki sovelluksen äänet, yksi pelin sisäinen juonellinen kokonaisuus, yh
den pelaajahahmon äänet jne.), ja sen ohjauksen säännöt. IXMF tiedosto on hie
rarkkisen  sisäkkäisesti  hakemistoista  rakentunut.  Hakemistorakenne  sisältää
metadatan  (muistiinpanot  tiedoston  käyttäjille,  muuttujien  oletusarvot  jne.),
toiminnot,  mediakokonaisuudet,  mediatiedostot  eli  raakadatan,  siirtymät  (va
kioita, kuten ristiinhäivytys, tai skriptejä), sijaintisäännöt (esim. ”aloita tiedos
ton alusta”, ”aloita raidan x kohdasta y”, tai skriptejä),  ja palautekutsut (esim.
”kerro  sovellukselle,  kun  saavutaan  kohtaan  x”  ).  Hierarkkisen  rakenteen
vuoksi  toimintoja  voidaan  jakaa  useampiin  osiin,  jolloin  monimutkainenkin
toiminnallisuus on helpommin hallittavissa.

Käyttäytymistä  ohjaavat skriptit  tai ohjauskieliset  käsikirjoitukset,  jotka  koos
tuvat yhdestä  tai  useammasta  komennosta,  jotka  käsittelevät  Soundtrack  Ma
nagerin tasolla tapahtuvia tapahtumia. Komentoja on olemassa tiettyihin vakio
toimintoihin  valmiina,  ja  niitä  voidaan  kirjoittaa  lisää.  Skriptien  käytettävissä
on sisäisiä ja yleisen tason muuttujia. Sisäiset muuttujat näkyvät vain toiminnon
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sisäisesti, kun yleisen tason muuttujat ovat kaikkien toimintojen käytettävissä.
Muuttujia voidaan käyttää  vaikkapa  äänisilmukan  toistokertojen  laskemiseen,
tai kommunikointiin eri toimintojen välillä.

4.6.3. Microsoft DirectMusic
Microsoft on myös kehittänyt  interaktiiviseen äänentoistoon soveltuvan sovel
luskomponentin  nimeltä  DirectMusic  [microsoft.com,  1998;  2005a].  Se  käyttää
ladattavia ääniä (downloadable sounds, DLS), joita kontrolloidaan midin avul
la,  joten  se  tarjoaa  esitallennettujen  äänten  korkean  laadun  ja  tuotantovapau
den,  sekä  midin  kontrolloitavuuden.  Interaktiivisuudessa  tarpeellisiin  mono
tonisuuden  välttämiseen  ja  siirtymien  hallintaan  se  mahdollistaa  erilaisten
muunnelmien ja sointukarttojen käytön. Siinä on myös reaaliaikaisia signaalin
käsittelymenetelmiä, kuten jälkikaiuntaa ja kuoroefektejä. DirectMusicia on kri
tisoitu  sen  jyrkästä  oppimiskäyrästä  runsaan  ominaisuusmäärän  ja  monimut
kaisuuden vuoksi [Hays, 1998].

DirectMusic:in  äänentoisto  koostuu portti  (port), esitys  (performance), raita
(track) ja lohko (segment) –nimisistä objekteista. Portit ovat laitteistotasoa lähel
lä  olevia  äänen  ulostulon  objekteja,  joihin  valmis  esitys  kanavoidaan.  Äänen
toistoa  ohjaa  päätasolla  esitysobjekti.  Se  lisää  ja  poistaa  porttiobjekteja,  lataa
instrumentteja,  liittää  ns.  työkaluja,  eli  kolmannen  osapuolen  toimintolaajen
nuksia, käsittelee tapahtumien ilmoitukset (event notification), ja soittaa lohkot.
Lohkot sisältävät dataa yhtenä  tai useampana raitana,  joissa varsinainen ääni
data sijaitsee. Tyypillisesti lohkot ja raidat voivat sisältää:

· miditiedoston, jonka lohko jakaa kolmeksi raidaksi, joissa on nuotit,
tempo ja aikamerkinnät,

· ns. tyyli  (style) –lohkon,  joka osoittaa  yhteen  tai  useampaan  tyyliin,
jotka ovat jollekin tasolle abstrahoituja sävellyksiä, ja jotka voivat pe
rustua sovelluksen esitysaikaisiin syötteisiin,

· sointukartan, ns. rytmi (groove) tason ja muita lohkoja, joita sovellus
voi käyttää interaktiivisesti eri tyylisten lohkojen tuottamiseen

· jne.
Tyylien  avulla  voidaan  luoda  vaihtelua,  sillä  se  sisältää  yhden  tai  useam

man version samasta midisekvenssistä,  joissa on esimerkiksi  hieman  erilaiset
melodiat eri tilanteita varten. Soiton aikana, sovellus tai esityksen tuottava ää
nentoistokomponentti voi valita näistä eri vaihtoehdoista tilanteen mukaan.

Rytmitason avulla voidaan valita musiikin intensiteettiin perustuen vaihte
levia raitoja. Raidat voidaan nimetä yksinkertaisesti yhdestä sataan eri intensi
teettitasoon kuuluviksi. Ohjelma voi ajonaikaisesti valita  tarvitsemansa musii
kin intensiteetin perusteella raitoja sen perusteella, kuinka korkean rytmitason
säveltäjä on niille antanut.
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Kuva 7. Esimerkki vaihtoehtoisista sointukulun reiteistä DirectMusic:ssa.

Sointukarttojen  avulla  voidaan  määritellä  erilaisia  sointukulkuja,  joiden
toistamista  voidaan  ohjata  sovelluksesta  käsin  tai  muuttujien  avulla.  Sointu
kulkujen  avulla  voidaan  tehdä  vaihtoehtoisia  reittejä,  joita  pitkin  pääsävellys
kulkee sovelluksen syötteistä riippuen. Näitä reittejä voidaan määritellä graafi
sella työkalulla, kuten kuvassa 7 näkyy.

Minkä  tahansa  lohkon  päälle  voidaan  miksata  toinen  lohko,  jos  halutaan
yhdistää jo soivaan musiikkiin tiettyihin tapahtumiin liittyviä lohkoja. Esimer
kiksi  taustamusiikkiin  voidaan  sekoittaa  dramaattisen  tapahtuman  teemaan
liittyvää musiikkia. Nämä lohkot voidaan sovittaa rytmillisesti tai harmonisesti
yhteensopivaksi taustamusiikin kanssa.

DirectMusic  mahdollistaa  myös  siirtymien  teon  melodisten  ja  rytmillisten
lohkojen  välille.  Säveltäjän  tekemien  siirtymien  lisäksi  voidaan  käyttää  myös
automaattisia introraitoja, katkoja  (break), lisäyksiä  (fill)  ja päätösraitoja.  Auto
maattiset siirtymät voidaan kytkeä päälle välittömästi tai seuraavassa musiikil
lisesti sopivassa kohdassa.

DirectMusic  osaa  synkroinnin  saavuttamiseksi  kommunikoida  esimerkiksi
grafiikkaa käsittelevän sovelluksen osan kanssa. Muille sovelluksen osille voi
daan välittää musiikin ajastustietoa kuten  tahdit,  iskut,  tempo,  sointumuutok
set, rytmitason muutokset, ja kontrollin muutostapahtumia.

DirectMusic ei tarjoa ohjauskieltä, vaan DirectMusicin ulkopuolinen logiik
ka täytyy toteuttaa sitä käyttävän sovellukseen ohjelmoituna.

Esimerkkejä  DirectMusicin  avulla  tehdyistä  interaktiivisista  musiikeista
siirtymineen löytyy liitteestä 2.

4.6.4. SSEYO Koan Generative Music Engine
Aiemmin  jo mainittu SSEYO Koan Generative Music Engine  (Koan)  keskittyy
luomaan musiikkia automatisoidusti etukäteen määriteltyjen sääntöjen pohjal
ta. Perusainesosat ovat samoja kuin muussakin musiikissa: ääninäytteitä ja syn
teesiä  hyväksikäyttäen  voidaan  luoda  monimuotoisia  esityksiä.  Koanin  vah
vuutena ovat monipuoliset säännöt, joilla voi määritellä millaisia muutoksia ja
millä todennäköisyyksillä esitystä rakennetaan. Kun esitys on määritelty, Koan
voi tuottaa musiikkia loputtomasti.
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Koanin  esityksissä  päätason  käsite  on esitys.  Yksi  esitys  sisältää  yhden  tai
useamman äänen,  ja yksi ääni  sisältää  yhden  tai  useamman soittimen.  Kutakin
ääntä  ja  sen  soittamista  ohjataan parametreilla,  jotka  voidaan  määritellä  etukä
teen tai ohjata esityksen aikaisesti. Jokainen ääni tuottaa säveliä, ja sävelten esi
tys määritellään sääntöjen pohjalta. Koanissa on runsaasti valmiiksi määriteltyjä
parametreja,  joista osa voidaan määritellä koskemaan koko esitystä,  ja osa sen
ääniä.

Eräs äänen muuttujista on sen tyyppi, jonka avulla äänet voidaan jakaa pe
ruskategorioihin: Rytmisten  (rhythmic)  äänten  toimintaa  ohjaavat  pääasiassa
rytmi, sävelasteikko ja harmoniasäännöt. Ns. ambient äänten toimintaa ohjaa
vat samannimiset säännöt,  ja niitä käytetään pääasiassa pitkäkestoisten äänten
tuottamiseen. Ns. seuraajaäänet  (follows)  nimensä  mukaisesti  seuraavat  toista
ääntä  joko  suoraan  tai  harmonisesti.  Seuraamistapa  määritellään  muuttujilla.
Ns. tahdintoistoäänet (RepeatBar) tarkastelevat jonkun äänen aiemmin soitettu
ja säveliä ja toistavat niitä tai niiden osia määritellyn määrän. Ns. kiinteäkaavais
ten  (FixedPattern)  äänten  avulla  voidaan  soittaa  ennalta  määriteltyjä  säkeitä.
Näitä  kaavoja  voidaan  muunnella  sääntöjen  perusteella,  kuten  muitakin  Koa
nin elementtejä.

Kuva 8. Koanin äänenhallintarakenne esimerkkitilanteessa.

Käyttäjän valitsemien perusäänielementtien ja musiikillisten kaavojen sekä
luomien sääntöjen pohjalta Koan muodostaa jatkuvaa musiikkia. Musiikin  jat
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kuvuus ja ”luonnollisuus” toteutetaan hajauttamalla esitys loogisiin  ja  temaat
tisiin ryhmiin (virtual zone), joita voidaan käsitellä erilaisin suotimin sekä me
lodiallisin,  harmoniallisin,  rytmillisin  ja  kontekstuaalisin  muokkaaja
komponentein  (attractor)  ym.  riippuen  käyttäjän  määrittelemästä  esityksestä.
Kuvassa  8  näkyy  Koanin  erään  esimerkkisävellyksen  aikainen  toiminnallinen
rakenne. Tässä tutkimuksessa ei ole tarpeen eritellä näiden komponenttien toi
mintaa syvällisemmin, mutta tarkempia kuvauksia toiminnasta löytyy Koaniin
liittyvistä patenteista [Milburn et al., 2000; Leach, 2005].

Kuten DirectMusic, Koan ei myöskään sisällä oman toimintonsa lisäksi oh
jauskieltä, ja ulkopuolisen kontrollin sekä tietolähteiden sovittaminen onnistuu
ainoastaan selainpohjaista SSEYO:n Pluginliitännäistä [sseyo.com, 2000] käyt
tämällä. Tällöin ohjelmointi  tapahtuu selaimen  yhteisen  rajapinnan  kautta,  eli
esimerkiksi Javaappletteja tai Macromedia Dreamweaver objekteja käyttämäl
lä.

4.6.5. Peripheral Soundscape System
Mauney  ja  Walker  [2004]  ovat  kehittäneet  yksittäisen  liukuvaarvoisen  infor
maation,  esimerkiksi  pörssikurssin,  esittämiseen  tarkoitetun  äänimaisemaso
velluksen. Sovellus esittää pörssikurssin prosentuaalista muutosta yhdellätoista
eri äänimaisemamuunnelmalla, jotka on yhdistetty kurssin keskiarvosta tietyllä
suuruudella  poikkeaviin  rajaarvoihin.  Java  Sound  APIn  sijasta  Java  Audio
Synthesis System (JASS)rajapintaan [van den Doel & Pai, 2001] perustuvan so
velluksen rakenne näkyy kuvassa 9.
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Kuva 9. Peripheral Soundscape System järjestelmän rakenne.

Jokainen  äänimaiseman  ääni  on  tallennettu  äänipuskurina,  joka  voidaan
soittaa satunnaisella viiveellä määriteltyjä kertoja minuutissa  (OneShotBuffer),
tai  jatkuvasti  silmukkana  (LoopBuffer).  Kunkin  äänityyppi  ja  siihen  liittyvät
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soittoehdot,  eli  sen  laukaisun  määräävä  rajaarvo,  kuuluviin  voimistamis  ja
häivytysaika, voimakkuus ja toistokerrat minuutissa, luetaan määrittelytiedos
tosta  ohjelmaa  käynnistettäessä.  Kuvassa  9  näkyvä  SoundMappingmoduli
muodostaa näiden määrittelyjen pohjalta kunkin äänipuskurin  ja  luo niille  jo
kaiselle oman säikeen (BufferWrapper thread). Kukin äänipuskuri yhdistetään
mikserissä ja ohjataan ns. lapsisäikeelle (SourcePlayer),  joka antaa äänen Javan
soitettavaksi.  Monitorimoduli  lukee  pörssikurssitiedon  joko  reaaliaikaisesta
lähteestä  tai  erillisestä  tiedostosta. Nämä syötteet ohjataan puskuriin,  joka an
taa  kurssitietoja  tasaisin  väliajoin  SoundMappingmodulille.  SoundMapping
moduli välittää kurssidatan  päivittymistiedon  jokaiselle  äänipuskurille keskey
tyksen  (interrupt)  avulla.  Keskeytyksen  sattuessa  äänipuskuri  päivittää  tilansa
kurssidatan avulla vertaamalla muutosta aikaisempaan keskiarvoon ja tarvitta
essa vaihtamalla esityksensä tasoa.

Äänimaisemaa voidaan muuttaa lisäämällä, poistamalla tai vaihtamalla esi
tettäviä  ääniä,  ja  muokkaamalla  niiden  esitysparametreja.  Kompositiotason
kontrollia ei muuten ole, siirtymiä ei häivytyksien lisäksi tueta, kuten ei myös
kään satunnaisuutta yksittäisen äänen esityskerran satunnaisen viiveen lisäksi.

4.6.6. Esimerkkisovellusten vertailu
Aiemmin tässä luvussa esiteltiin äänen rakenteeseen, havaitsemiseen, musiikil
lisiin  ominaisuuksiin  ja miellyttävyyteen  liittyviä  ilmiöitä.  Ne  vaikuttavat  sii
hen miten ääntä käytetään vuorovaikutuksessa, miten tieto sidotaan esitykseen
ja miten ääntä tuotetaan sovelluksissa. Äänen muodostaminen  ja muokkaami
nen ohjelmallisesti,  ääniesityksen ohjaus, ajoittaminen  ja  jatkuvuuden  varmis
taminen siirtymien avulla ynnä muut lähtökohdat asettavat vaatimuksia, joihin
esimerkkeinä esitellyt sovellukset vastaavat eri tavoin.

LucasArtsin  iMuse  sisältää  päätöspuun,  haarautuvan  ääniraidan  ja  lau
kaisimet,  joiden avulla voidaan hallita vuorovaikutteista ääniraitaa. Tämä rat
kaisu  antaa  sekä  säveltäjälle,  että  sovelluksen  ohjelmoijalle  keinon  toimia  yh
teistyössä.

IXMF  sisältää  pääpiirteittäin  saman  toiminnallisuuden  kuin  iMuse,  mutta
se on paljon kehittyneempi. IXMF:n laajennettavuus ja tallennelähtöinen hallin
tatapa  yhdessä  ohjauskielen  kanssa  tekevät  siitä  huomattavasti  monipuoli
semman työkalun. IXMF luo abstraktin rajapinnan sovellusten ja alustan välil
le, jolloin säveltäjälle ei aseteta runsaita teknisen osaamisen vaatimuksia ja koh
deympäristö ei rajoita esityksen suunnittelijan työtä.

Microsoftin DirectMusic antaa runsaasti työkaluja esityksen jatkuvuuden ja
rajoitetun  satunnaisuuden  hallintaan  mm.  tyylien,  rytmien  ja  sointukarttojen
kautta.  Se  ei  kuitenkaan  ole  itsessään  laajennettavissa,  vaan  uusi  toiminnalli
suus täytyy tehdä itse sovelluksessa DirectMusicin rajapinnan keinoin.
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Koan  Generative  Music  Engine  sisältää  monipuolisimmat  keinot  musiikin
satunnaiseen generointiin sääntöjen avulla, ja on siten parhaimmillaan pitkäai
kaisen, jatkuvan ääniesityksen tuottamiseen. Siihen ei kuitenkaan ole saatavilla
ulkopuolisen  hallinnan  mahdollistavaa  ohjelmointirajapintaa,  eikä  se  myös
kään ole sisäisesti laajennettavissa.

Peripheral Soundscape System osaa käyttää hyväkseen reaaliaikaisia  tieto
virtoja syötteinään, ja se tuottaa äänet rinnakkaisten säikeiden avulla. Sen käyt
tämä esitystapa on kuitenkin kiinteä, sitä ei voi laajentaa, eikä se sisällä moni
mutkaisempia jatkuvuuden ja satunnaisuuden hallintamekanismeja.

Esimerkkisovelluksista  nähdään  erilaisia  ääniesityksen  tuottamisen  ja  hal
linnan mekanismeja, sekä ominaisuuksia,  jotka mahdollistavat jatkokehityksen
ja  yleiskäyttöisyyden.  Luvussa  7  esiteltävän  arkkitehtuurin  täytyy  huomioida
ja ainakin mahdollistaa esitellyn kaltaisten mekanismien toteuttaminen ja käyt
tö. Ensiksi kuitenkin luvuissa 5 ja 6 esitellään toteuttamamme äänimaisemaso
vellus ja sen kehitysprosessi. Seuraavasta konstruktiivisesta tutkimuksesta saa
daan omat vaatimuksensa ja näkemyksensä luvussa 7 esiteltävälle arkkitehtuu
rille.
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5. Läsnäolotietoisuutta tukeva sovellus
Teoreettisten  lähtökohtien  pohjalta  tässä  tutkimuksessa  esitellään  konkreetti
nen työryhmän tietoisuutta tukeva järjestelmä. Tässä luvussa esitelty työ ja sen
seuraavassa luvussa esitelty iteratiivinen kehitys toivat esille teoriasta ja aikai
semmasta  tutkimuksesta  löytyneiden  näkökohtien  lisäksi  pitkäaikaisemman
tutkimustavoitteen,  ts.  kohdassa  5.2.1  esiteltävän  Jaspisarkkitehtuurin  kehit
tämisen kannalta tärkeätä kokemusta.

Tämä luku koostuu sovelluksen ja sen käyttöympäristön kuvauksesta. Aloi
tan  luvun  esittelemällä  sovellusympäristön,  sen  fyysisen  ja  sosiaalisen  raken
teen, sekä siellä tapahtuvat työtehtävät. Työryhmän tietoisuutta tukevan sovel
luksen tarve perustellaan. Tämän jälkeen esittelen rakentamamme sovelluksen
eri osat, sekä niiden toiminnan kokonaisuudessaan.

5.1. Sovellusympäristö
Sovellus  tehtiin  Tampereen  Yliopiston  Tietojenkäsittelytieteiden  laitoksen
TAUCHIyksikköön [TAUCHI, 2005] kuuluvan Speech and Pervasive  Interac
tion  (SPI) –tutkimusryhmän  [SPI,  2005]  jäsenten  käyttöön heidän  toimistoym
päristössään.

5.1.1. Ympäristön fyysiset rajoitukset
Sovellusympäristö on rajattu toimistotiloihin, yhden työryhmän huoneiden si
jaitessa  yhden  käytävän  varrella.  Huoneita  on  yhteensä  kuusi,  joista  yksi  on
yhdistetty  kokoustila  ja  laboratorio,  kolme  parihuonetta  ja  kaksi  pienempää
yhden hengen huonetta. Lisäksi toimistotiloihin voi laskea käytävän risteykses
sä  sijaitsevan  tilan,  johon  on  asennettu  tulostimet  ja  kahvinkeitin.  Tämä  tila
toimii satunnaisesti ja tahattomasti kohtauspaikkana, muttei kuitenkaan oleske
lutilana.

Huoneista ei ole näköyhteyttä toisiinsa, ja äänieristys on hyvä, joten yhtey
denpito  vaatii  joko  liikkumista  tai  apuvälineitä.  Kyseessä  olevan  yksittäisen
tutkimusryhmän sisällä kommunikaatioongelma ei ole  järin  suuri, mutta silti
ajoittain  on  epäselvyyttä  muiden  läsnäolosta  ja  saatavilla  olosta.  Työn  luonne
vaatii  kuitenkin  runsasta  keskustelua  ja  ideoiden  vaivatonta  jakamista,  joten
kevyestä helpotuksesta tähän ongelmaan olisi hyötyä.

Laajemmassa mittakaavassa, eli koko yksikön tai laitoksen ollessa kyseessä,
kommunikaatioongelma on suurempi, sillä suuri laitos on jakautunut kolmeen
eri kerrokseen, ja näiden välinen työn vaatima vapaa ja vaivaton kommunikaa
tio  ei  toteudu  ilman  apuvälineitä.  Sovelluksen  tässä  vaiheessa  ei  kuitenkaan
vielä huomioida edellä mainittua, koko laitoksen kattavaa käyttökontekstia.
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5.1.2. Ympäristön sosiaalinen rakenne
Sovellusympäristö on tarkoitettu SPIryhmän yhdeksän jäsenen käyttöön. Jäse
net  ovat  nuoria  tutkijoita,  iältään  23–33  vuotiaita.  Miesvaltaisessa  joukossa
työskentelee vain yksi nainen. Koulutustausta ei vaihtele paljoakaan,  jokainen
on saanut koulutuksensa tietotekniikan alalta, koulutustaso vaihtelee filosofian
ylioppilaasta  maisteriin  ja  tohtoriin.  Ryhmä  työskentelee  yleensä  yhtä  aikaa
muutamassa eri projektissa, joissa ryhmän sisäiset työtehtävät on yleensä jaettu
muutamalle hengelle projektia kohden. Projekteissa on myös runsaasti yhteis
työkumppaneita  kansallisella  ja  kansainvälisellä  tasolla.  Erikoistumisaloja  on
nähtävissä karkeasti ottaen pari erilaista, mutta ryhmän sisällä on melko hyvä
koheesio, jolla töiden aiheet limittyvät enemmän tai vähemmän toisiinsa, ja yh
teistyö on yleistä. Työryhmä on siis melko yhtenäinen niin kokonsa kuin jäsen
rakenteensakin puolesta, ja vaikka kaikki eivät työskentelekään samojen sovel
luskohteiden parissa, yhteistyötä  ja  siihen  liittyvää  kommunikaatiotarvetta  on
runsaasti.  Työhön  suoraan  liittymätöntä  sosiaalista  vuorovaikutusta  on  jäsen
ten kesken runsaasti, myös työajan ulkopuolella.

5.1.3. Työtehtävät, tavat ja tarpeet
Ryhmän työt  liittyvät tiivisti erikoisaloihin, eli puhe  ja äänikäyttöliittymiin  ja
jokapaikan  tietotekniikkaan.  Työtehtävät  itsessään  vaihtelevat  niin  pitkällä
kuin  lyhyelläkin  aikavälillä.  Joillakin  on  opetustyötä,  satunnaisia  työmatkoja,
kaikilla erilaisia kokouksia  ja tapaamisia,  ja kaiken  lisäksi  työajat ovat erittäin
liukuvia.  Siispä  kenenkään  läsnäolo  ei  ole  varmaa  millään  hetkellä,  vaikka
yleensä  ihmiset  ovat  läsnä  normaaleihin  työaikoihin  yhdeksästä  viiteen  muu
taman  tunnin  vaihteluilla.  Esimerkiksi  yhteiset  päivälliset  ovat  jokapäiväinen
tapa.

Paikanpäällä tapahtuvat työtehtävät vaihtelevat perinteisestä mikrotietoko
neen ääressä  tapahtuvasta päätetyöstä  (kuten  ohjelmoinnista  ja  raporttien  kir
joittamisesta)  ja  nojatuolissa  tapahtuvasta  kirjallisuuden  lukemisesta  aina  yh
teisiin  keskustelutilaisuuksiin  kokoushuoneessa  sekä  käytävällä  tapahtuvaan
laitteistojen  asennustyöhön  asti.  Usein  henkilöt  käyvät  muissa  kerroksissa  tai
eri  rakennuksissa  muiden  työtovereiden  ja  yhteistyökumppanien  luona.  Ylei
sesti  ottaen  osa  työstä  on  rauhallista  paikallaan  oloa,  osa  vaatii  liikkumista
edestakaisin, eikä aina voi olla varma minkälaisen tietoteknisen laitteen lähellä
kukin on, vai onko lainkaan.
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Taulut 2a, 2b ja 2c: Työtapakyselyn tuloksia.

TAUCHIyksikön  sisällä  aiemmin  tehty  kysely  (liite  1)  kertoo  kuinka  tie
tointensiivisestä työstä on kyse. Kyselyn perusteella  tiivistetyt  työtehtävät,  so
siaaliset tietotarpeet ja käytetyt tietolähteet on listattu tauluissa 2a, 2b ja 2c. Ky
selystä käy myös ilmi, että suuri osa työtehtävistä on pääpainoltaan näköaistia
painottavaa toimistotyötä, tai sosiaalista tiedon vaihtamista,  jossa myös kuulo
aistilla on suuri merkitys. Pääosin kuuloaistiin perustuvia  tehtäviä on vähem
män, mutta ne eivät ole mitenkään vähemmän tärkeitä.

SPIryhmän sisällä osa tehtävistä on hiljaista puurtamista, osa välillä vilkas
takin  keskustelua,  ja  usein  muuten  niin  hiljaista  työympäristöä  elävöitetään
runsaalla  musiikin  soittamisella.  Pääosa  työstä  on  visuaalispainotteista  päät
teen katsomista, vaikka aikaa kuluu myös äänikäyttöliittymien kehittämiseen,
jolloin  ääni  on  tärkeä  osa  työhön  käytetyistä  modaliteeteista.  Tämä  tarkoittaa
sitä, että vaikka yleensä voi olettaa äänen olevan työltä vapaa kanava, välillä se

a)  Työtehtävät

tutkimus

opetus

opiskelu

tiedotus

yhteydenpito

hallinto

tekninen ylläpito

b)  Sosiaalinen tietotarve

”Missä on?”

”Onko paikalla?” (työmaalla)

”Onko huoneessaan?”

”Saako häiritä?”

”Mitä on tekemässä?”

”Koska palaa?”

”Miten voi tavoittaa?”

”Yhteystiedot?”

c)  Tietolähteet

TV, radio, internet

sanoma ja aikakauslehdet

tietokannat, kirjastot

kollegat

julkaisut, kirjat, artikkelit

wwwsivut, uutisryhmät, postituslistat, sähköposti

uutiset, tiedotteet, tiedotuslehdet ja oppaat
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on varattu työtehtävään. Ääni on kuitenkin näköaistia vapaampi media mones
takin syystä, kuten aiemmin kohdassa 4.4 kävi ilmi, ja soveltuu siten paremmin
kohdassa 2.4 esiteltyyn periferaaliseen tarkkailuun.

5.1.4. Työryhmän tietoisuuden tukemisen tarve
Kuten  edellisestä  alakohdasta  voi  päätellä,  työtavat  ja  työympäristön  fyysiset
etäisyydet  ja  esteet  ovat  joskus  haittana  kommunikaatiolle.  Taulu  2b  tiivistää
kuinka työntekijöillä on vaikeuksia saada tietää keitä on paikalla, ovatko he ol
leet  paikalla  ylipäätään  ollenkaan  kuluvana  päivänä,  saati  sitten  muodostaa
mielikuvaa läsnäolotavoista pidemmällä aikavälillä. Työhön kuuluu keskuste
lua,  yhteistä  suunnittelua  ja  ongelmien  ratkomista,  sekä  puhtaasti  sosiaalista
vuorovaikutusta.  Kun  on  olemassa  automaattisia  ja  helppoja  tapoja  aloittaa
vuorovaikutus, välittää alustavien ideoita ja ajatuksia, sekä pitää yllä hyviä so
siaalisia suhteita [Kelly & Jones, 2001], työtehtävät helpottuvat ja työn laatu pa
ranee.  Työyhteisön  tehokkuus  lisääntyy  kun  resurssien  ja  tavoitteiden  koor
dinointi helpottuu. Työntekijöiden hyvien sosiaalisten suhteiden kautta korkea
motivaatio ja solidaarisuus johtavat parempaan lopputulokseen. Hyvät sosiaa
liset  suhteet  auttavat  työntekijöitä  myös  ymmärtämään  toisiaan  paremmin  ja
siten helpottamaan ja nopeuttamaan kommunikaatiota.

Luvussa 2 mainitut työyhteisön viestintätapojen piirteet sekä mielipiteet vä
litetyn tiedon laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta sopivat yllä mainittuihin
työtapoihin ja tehtyyn tarvekartoitukseen. Voidaan nähdä, että epävirallisen  ja
epämuodollisen tiedon levittämisellä on oma selkeä roolinsa. Läsnäolon ja ak
tiivisuuden tiedostaminen on tärkeä osa tätä prosessia.

Läsnäolotietoa, eli tavoitettavuutta tietyissä tilanteissa, voidaan pitää esieh
tona kommunikaation aloittamiselle toisen kanssa, oli viestinnän tyyli mikä ta
hansa. Henkilön ollessa näkö ja kuuloyhteyden päässä voidaan hänelle puhua
suoraan. Toisen sijaitessa muutaman huoneen päässä voidaan kävellä ovelle tai
käyttää  vaikkapa pikaviestintäsovellusta  (instant  messaging).  Henkilö  voidaan
tietenkin tavoittaa myös vaikka matkapuhelimella, mutta joka tapauksessa täy
tyy saada selville miten henkilöön saa yhteyden. On kuitenkin tärkeä muistaa,
että sosiaalinen tietoisuus ei rajoitu pelkkään fyysisen läsnäolon ja saatavuuden
tiedostamiseen [Tollmar et al., 1996]. Tarjoamalla käyttöön sovellus, josta puut
tuu  laajempia  sosiaalisia  vihjeitä,  saatetaan  helposti  päätyä  jopa  negatiivisiin
vaikutuksiin [Markus, 1994]. Seuraavissa alikohdissa kuvattu sovellus pitääkin
nähdä  vain  ensimmäisenä  vaiheena  yleisemmän  tietoisuuden  tukemista.  Laa
jemman kontekstin ymmärtäminen ja välittäminen on jätetty jatkotutkimuksiin,
sillä jo läsnäolotiedon esittäminen tuo esille runsain määrin vaatimuksia esitys
sovelluksen rakenteelle.
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Lyhyesti  sanottuna,  luvussa 2 kuvatun hiljaisen  tiedon merkitys pätee  täs
säkin työympäristössä, ja luvun 3 menetelmiä soveltamalla olemme tavoitelleet
läsnäolotietoisuuden tukemista. Tähän viestintätarpeeseen olemme kehittäneet
kommunikaatiovälineitä  ja  työkaluja  kuten  seuraavissa  kohdissa esitellyn  läs
näolotietoa esittävän sovelluksen.

5.2. Läsnäoloa ilmaiseva sovellus
Läsnäolotietoisuuden  tukemiseksi  olemme  rakentaneet  sovelluksen  edellä  ku
vattuun käyttöympäristöön.  Järjestelmä  rakentuu  Jaspisarkkitehtuurin  päälle.
Jaspiksen  lähestymistapa  sovellusten  rakenteeseen  ja  hallintaan  antaa  myös
oman merkittävän panoksensa jokapaikan tietotekniikan sovellusten kehittämi
seen. Näin ollen sekä Jaspiksen kehitystavoite, että läsnäolotietoisuutta tukevan
äänisovelluksen  kehitystavoite  tukevat  toisiansa  yhtäaikaisesti.  Tämän  lisäksi
sovelluksen toteuttaminen yksittäiseen kohdeympäristöön antaa ensikäden ko
kemusta  sovelluksen  kehittämistarpeista,  sekä  mahdollistaa  jatkossa  kokeelli
sen tutkimuksen aidossa ympäristössä.

Rakentamamme sovelluksen yksi osa kerää arvioita ihmisten läsnäolosta ja
toiminnasta,  toinen  käsittelee  ja  antaa  tämän  tiedon  muiden  ohjelmakompo
nenttien käytettäväksi,  ja kolmas osa  tuottaa  tiedon  perusteella  ääneen  perus
tuvan  esitystavan.  Kuva  11  esittää  sovelluksen  toiminnallisen  rakenteen  tar
kemmin. Jaspisarkkitehtuuri  esitellään  seuraavaksi  kohdassa  5.2.1.  Jaspiksen
myötä sovellus perii mm. tietovaraston ja sen kautta tapahtuvan eri osien keski
näisen  kommunikaatiotavan.  Tiedon  keruun  hoitava ActivityWatch
komponentti kuvataan kohdassa 5.2.2. Tutkimuksen kannalta keskeinen osuus,
itse tietoa esittävä äänimaisemasovellus kuvataan kohdassa 5.2.3.

5.2.1. Jaspisarkkitehtuuri sovelluksen pohjana
Tutkimuksessa  esitelty  sovellus,  kuten  moni  muukin  ryhmässämme  kehitetty
sovellus rakentuu Jaspisarkkitehtuurin [Turunen, 2004] ympärille. Tässä kap
paleessa  esittelen  kuinka  kohdissa  5.2.2  ja  5.2.3  kuvailtujen  tiedonkeruukom
ponenttien  ja ääniesityskomponenttien keräämiä, käsittelemiä  ja  tuottamia  tie
toja käsitellään, varastoidaan ja tuodaan muiden komponenttien käytettäväksi.

Jaspis on arkkitehtuuri, joka tarjoaa pohjan varsinaisille sovelluksille. Infra
struktuuri  ja  valmiit  komponentit  äänen  tuottamiseen,  tiedon  siirtämiseen,
agenttien käsittelyyn jne. mahdollistavat sovellusten nopean rakentamisen, se
kä  monipuoliset  toimintamahdollisuudet.  Jaspis  on  kehys  sopeutuville  puhe
käyttöliittymäsovelluksille. Vaikka alun perin Jaspis  suunniteltiin puhekäyttö
liittymiä  ajatellen,  se  tukee  erityiskäyttäjäryhmien  tarpeita  [Turunen  et  al.,
2005],  ja  on  myös  kehittynyt  kontekstitietoisen  jokapaikan  tietotekniikan  tar
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peisiin.  Jaspisarkkitehtuuri  perustuu  jaettuun  tiedonhallintaan  ja agentti
evaluaattorihallintaohjelma (agentevaluatormanager) rakenteeseen.

Jaspiksen rakenne näkyy kuvasta 10. Yleisellä tasolla Jaspis koostuu hallin
taohjelmista  (manager),  eli  komponenteista,  jotka  kaikki  yhdistyvät  toisiinsa
vuorovaikutuksenhallinnan  (Interaction  Manager)  kautta.  Tiedonsiirto  tapahtuu
asiakaspalvelin  (clientserver)  periaatteen  mukaisesti.  Jaspiksen  ydin  koostuu
vuorovaikutuksenhallinnasta  ja informaationhallinnasta (Information  Manager),
joista ensimmäinen koordinoi  toimintaa  ja  jälkimmäinen  huolehtii  informaati
on välityksestä  ja varastoinnista tietovaraston  (Information Storage)  avulla.  Tä
hän  ytimeen  ovat  yhteydessä dialogien  hallinta  (Dialogue  Manager), kommuni
kaation hallinta  (Communication  Manager), esityksen  hallinta  (Presentation  Ma
nager),  ja kontekstin hallinta  (Context  Manager),  sekä  muut  komponentit.  Tar
kempi  kuvaus  Jaspis  ja  Jaspis2  arkkitehtuureista  löytyy  lähdekirjallisuudesta
[Turunen and Hakulinen, 2003].

Esityksen
Hallinta

Kommunikaation
Hallinta

Kontekstin
Hallinta

Dialogien
Hallinta

Vuorovaikutuksen
Hallinta

Jaspis Ydin

Informaation Hallinta

Tietova rasto

Kuva 10. Jaspiksen yleisrakenne.

Tämän  tutkimuksen  kannalta  tärkeätä  on ymmärtää  kuinka  sensorien  ais
tima data kulkee järjestelmän sisällä ja muutetaan informaatioksi, jonka pohjal
ta tuotetaan lopullinen ääniesitys. Äänimaisemasovellus ei ole perinteinen pu
hesovellus, sillä käyttäjä ei anna syötteitä suoraan sovellukselle, vaan käyttäjän
toiminta  tuottaa  epäsuorasti  kontekstitietoutta,  joten syötteiden  hallinta  (input
manager) komponentti on korvattu kontekstin hallinnalla. Jaspis huolehtii tie
don kuljetuksesta ja muodosta, niin kauan kuin komponentit käyttävät sen tar
joamia palveluita  ja noudattavat sen merkintätapoja. Parametrit  ja muu selko
kielisempi  informaatio  välitetään  XMLmuodossa,  ja  ainoastaan  raakadata  –
kuten ääni – kuljetetaan käsittelemättöminä tavutaulukkoina.
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5.2.2. Tiedon keruu – ActivityWatch
Sovelluksen  ensimmäinen  komponentti  kerää  tietoa  henkilöiden  läsnäolosta.
Tämä komponentti, nimeltään ActivityWatch, on pieni  itsenäinen  ohjelmansa,
jonka  jokainen  käyttäjä  voi  asentaa  koneelleen  halutessaan,  että hänestä  kerä
tään tietoa sovelluksen käyttöön. Aina käyttäjän painaessa jotain näppäintä tai
liikauttaessa hiirtä, käyttöjärjestelmän sisällä kulkee viesti  tästä  tapahtumasta.
ActivityWatch nappaa tämän viestin, merkitsee muistiin ajankohdan jolloin se
tapahtui, ja yhden minuutin väliajoin tallentaa näin saadun aikaleiman yhdessä
käyttäjätunnisteen  kanssa  verkkoyhteyden  kautta  itsenäiseen  relaatiotietokan
taan.  Jokaista käyttäjää kohden löytyy relaatiotietokannasta yksi aikaleima, eli
tietokantaan  talletetaan  aina  vain  uusin  aikaleima,  ja  vanha  kirjoitetaan  yli.
Koska sovelluksen on tarkoitus esittää vain ajankohtaista tietoa, tietokantaan ei
kerätä historiaa tietokoneiden käytöstä, vaan sieltä löytyy vain viimeisin tapah
tuma. Historiatiedon puute on ongelma  jatkokehityksen kannalta, mutta aina
kin  sovelluksen käyttöönoton kannalta  yksityisyyssuojan  rikkoutumisen  uhka
on pienempi. Komponentin sisäistä rakennetta ei esitellä tarkemmin, mutta sen
suhde muuhun sovellukseen ja sen toimintaprosessiin näkyy kuvasta 11.

Kuva 11. Äänimaisemasovelluksen toiminnallinen rakenne.

Ohjelmalla  on  omat  rajoituksensa  ja  heikkoutensa,  mutta  valinnoilla  on
syynsä.  Ohjelma  ei  saa  tietoa  mistään  muusta  toiminnasta  kuin  tietokoneen
käytöstä, ja sitäkin vain silloin kun ohjelma on asennettu ja käytössä. Tämä sik
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si, että käyttäjillä on hyvä olla valinnan mahdollisuus sen suhteen, minkälaista
tietoa heistä kerätään. Valinnan mahdollisuus on kieltämättä melko rajallinen,
eikä  ohjelma  tässä  muodossaan  anna  mahdollisuutta  erilaisten  tiedon  abstra
hointitasojen käyttöön. Se  joko on käytössä tai ei ole käytössä. Teoriassa tästä
saattaa nousta ongelma nykyisen esitystavan vuoksi, sillä läsnäolotiedon puut
tumisen  syy  voi  esityksen  kuulijan  näkökulmasta  olla  yhtä  hyvin  poissaolo,
kuin  ohjelman  käyttämättä  jättäminenkin.  Jatkossa  vastaavat  epätarkkuudet
tulisi käsitellä sekä tiedon esittämisen että sen varastoinninkin yhteydessä.

Jatkosuunnitelmissa  on  myös  ohjelman  havainnointikyvyn  tarkentamista,
esimerkiksi  keräämään  tietoa  käytössä  olevista  sovelluksista,  jolloin  voidaan
päätellä myös hieman siitä minkälaisia työtehtäviä kullakin on meneillään. Tä
tä tietoa voitaisiin käyttää lähinnä päättelemään jotain siitä, voiko henkilöä häi
ritä, mutta  läsnäolon  suhteen  se  ei  tuo  lisäarvoa,  joten näitä  ominaisuuksia  ei
tarkastella tässä tutkimuksessa.

Ohjelman keräämä tieto on suhteellisen luotettavaa, sillä käyttöympäristös
sään  tietokoneet  on  rajattu  henkilökohtaiseen  käyttöön,  jolloin  voidaan  olla
melko varmoja että havaittu aktiivisuus liittyy nimenomaisen henkilön toimiin
(ja  sitä  kautta  läsnäoloon).  Tämä  identiteetti  on  kriittinen  osa  läsnäolotietoa,
joten  ainoaksi  tiedonkeruukomponentiksi  valintamme  on  melko  luotettava.
Ohjelma ei tietenkään havaitse montaa muuta läsnäolon ja työskentelyn tapaa,
esimerkiksi henkilön lukiessa lähdekirjallisuutta, keskustellessa työtovereiden
sa  kanssa  tai  muuten  toimiessa  työpisteessään  kuitenkaan  tietokoneeseensa
koskematta.  Toimistoympäristössämme  tietokoneen  käyttö on  hyvin  runsasta,
joten  tämä  tietolähde  on  hyödyllinen.  Jatkossa,  mukana  kulkevien  tietokonei
den yleistyessä, paikannusta täytyy tarkentaa, esimerkiksi tietokoneen tunniste
ja sen käyttämän verkkoyhteyden reitti yhdistämällä.

Jatkossa keskeiseksi kehitystavoitteeksi muodostuu erilaisten tietolähteiden
yhdistäminen, jolloin edellä mainittua tiedon luotettavuuden ongelmaa pysty
tään  lievittämään. Erilaisten sensorien, kuten paineenvaihtelua mittaavien  lat
tiasensorien  ja mikrofonien avulla on tehty erilaisia  tunnistimia. Näistä saatu
jen  tunnistustulosten  perusteella  voidaan  kasvattaa  sitä  havaintokenttää,  joka
tietoteknisellä ympäristöllä on käytössään. Toisiaan tukevat havainnot samasta
tilanteesta  myös  lisäävät  havaintojen  luotettavuutta.  Tämän  tutkimuksen  pii
riin  eivät  tällaiset  vaihtoehtoiset  ja  rinnakkaiset  tunnistustekniikat  ja  tietoläh
teiden yhdistelytavat kuitenkaan kuulu.

Tässä sovelluksessa on päädytty pitämään yllä vain viimeisintä aikaleimaa,
sillä sovelluksen tarkoituksena on saada selville vain onko henkilö läsnä käyt
töhetkellä.  Voidaan  argumentoida,  että  käyttöhistorian  avulla  voitaisiin  tilas
tollisin keinoin tehdä arvauksia läsnäolosta ja toiminnasta ilman suoraakin var
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mennusta,  mutta  sellaisen  sovelluksen  luonne  on  hieman  erilainen  ja  valinta
vaikuttaisi runsaasti esitystapoihin. Tämä ominaisuus on eräs vaihtoehto jatko
kehitykselle, mutta tällä hetkellä se on rajattu pois toiminnallisuudesta.

Aikaleimojen käytössä on eräs toteutuksellisesti pieni haaste. Hyödyllisyy
den kannalta tiedon pitäisi olla mahdollisimman tarkkaa, ajantasaista ja luotet
tavaa.  Käytännön  syistä  kuitenkin  joudutaan  rajoittamaan  tietoliikennettä  tie
tokoneen ja keskitetyn tietokannan välillä, ettei avustava sovellus hidasta verk
koliikennettä  ja  tietokoneen  toimintaa  liikaa.  Tiedon  tallentamisen,  eli  esitys
komponentin  käytettäväksi  antamisen,  viiveet  saattavat  luoda  virhetilanteita,
jos käyttäjät olettavat esitetyn tiedon olevan reaaliaikaista. Mielestäni kuitenkin
pienet viiveet,  jotka ilmenevät  jo esitystavan  jaksoittaisuudesta, eivät ole kriit
tinen ongelma, sillä muutaman minuutin aikana  tilanne ei  ehdi muuttua  run
saasti,  ja  käyttäjät  tiedostanevat  tämän  lievän  epätarkkuuden  omissa  toimis
saan.  Sovelluksen  nykyisessä  työympäristössä  harvoin  on  kuitenkaan  niin  ai
kakriittisiä  tilanteita,  että  sekunneillakin  olisi  merkitystä  lopputuloksen  kan
nalta.

Seuraavaksi  esittelen  ActivityWatchkomponentin  keräämän  tiedon  esittä
misen SoundscapePresencekomponentin avulla.

5.2.3. Tiedon esitys – SoundscapePresence
Sovelluksessa  tiedon  esittämisestä  huolehtii  äänimaisemakomponentti,  nimel
tään  SoundscapePresence.  Tässä  kohdassa  esitellään  äänimaiseman  perustoi
minnallisuus, tarkemmat esitysmuodot käydään läpi seuraavan luvun iteraati
oiden kuvauksessa.

Äänimaisemakomponentin  tarkoituksena  on  toimia  koko  ajan,  tai  tarkem
min peräkkäisinä, jatkuvina vuoroina pienin väliajoin. Joka toimintakierroksel
la käydään läpi tiedon haku, läsnäolon päättely  tästä tiedosta, päätelmän poh
jalta äänten ja esityskanavan valinta, ja lopuksi äänten esitys kuvassa 14 esitel
lyllä  tavalla. Monia muuttujia,  kuten odotusaikoja,  esitysintervalleja  ja  äänten
päällekkäisyyttä  pystytään  määrittelemään  ohjelmaa  käynnistettäessä,  muttei
kesken ohjelman ajon.

Äänimaisemasovelluksessa  toimivat  taustalla  koko  ajan  kontekstinhallin
nan alaiset ActivityDataUpdateragentit  (kuva 11),  jotka päivittävät ulkoisesta
relaatiotietokannasta aktiivisuustiedot äänimaisemasovelluksen omaan tietova
rastoon.  Yhteys  relaatiotietokantaan  tapahtuu  suoran  SQLyhteyden  kautta.
Päivitysaikaväli on asetettavissa vapaasti  määrittelytiedostosta,  ja  riippuu  esi
tyksen luonteesta mikä on sopiva päivitysaikaväli. Liian tiheä päivitysväli tuot
taa helposti ylimääräistä verkkoliikennettä.

Äänimaiseman  toiminta  alkaa  tarkistuksella,  jossa  tutkitaan  onko  kulunut
tarpeeksi  kauan  edellisestä  esitysvuorosta.  Dialoginhallinnan  alaisille  Presen
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ceNotificatoragenteille on kerrottu etukäteen kuinka usein niiden  pitää  ääniä
(tai  äänimaisemaa)  tuottaa.  Jokaista  esityspaikkaa  (huone)  kohden  on  oma
agenttinsa.

Agenttien toiminta jatkuu tiedon haulla. Ne etsivät Jaspiksen tietovarastos
ta  läsnäolotietoja eli  henkilöiden  tunnisteita  ja  niihin  liitettyjä  aikaleimoja  vii
meisimmästä  aktiivisuudesta.  Etsittävät  henkilöt  on  määritelty  äänimaisema
sovellukseen sen käynnistyessä.

Etsittyjen  henkilöiden  tiedot  löydettyään  agentit  vertaavat  niitä  nykyhet
keen,  ja  laskevat  kuinka  pitkä  aika  on  kulunut  nykyhetken  ja  viimeisimmän
havaitun aktiivisuuden välillä. Kuten etsityt henkilötkin, on sovellukseen mää
ritelty etukäteen kuinka pitkä aikaväli nykyhetken ja havaitun toiminnan välil
lä hyväksytään aktiivisuudeksi,  jonka  sovellus  esittää.  Esimerkkisovelluksem
me viimeisimmässä versiossa käsitteelliseksi ”toimeliaisuudeksi” lasketaan vie
lä viiden minuutin pituinen ero edellisestä aktiivisuudesta.

Läsnäolotilanteen päättelyn jälkeen esityksenhallinnan alaiset SoundScape
PresencePresenteragentit  etsivät  määrittelyn  mukaiset  äänet  jokaiselle  läsnä
olevalle henkilölle (tai poissaoloäänet, jos moisia käytetään).

Lopuksi  äänten  soittotiedot  kerätään  yhteen  ja  välitetään  GeneralDevice
komponenttien  avulla  ääntä  tuottavalle  MultiSampleAudioOutputEngine
laitteelle, jonka vastuulla on varsinainen äänidatan miksaus ja tuottaminen lait
teistorajapinnan  kautta.  Äänenmuodostuslaite  sijaitsee  fyysisesti  eri  paikassa
kuin  esityksen  suunnittelevat  sovelluskomponentit,  ja  kommunikaatio  sen
kanssa tapahtuu XMLRPC yhteyden kautta.

Kuvassa  12  esitetään  miksauslogiikka.  Kuvassa  on  seitsemän  ääniraitaa
(harmaat  vaakasuorat  palkit),  joilla  jokaisella  on  erilaiset  miksauskohtansa
(mustat pystysuorat  lyhyet viivat), mukaan lukien ääniraitojen loput. Yksittäi
sen ääniraidan  miksauskohdat  ovat  millisekunteja  ääniraidan  alusta,  ja  ne  on
merkitty  talteen  etukäteen.  Näiden  miksauskohtien  sijainti  esityskokonaisuu
dessa luonnollisesti riippuu kunkin ääniraidan aloitushetkestä.

Kuva 12. Ääniraitojen miksaus yhteen.
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Ääniesitys  aloitetaan  lisäämällä  siihen  ensimmäistä  läsnä  olevaa  henkilöä
edustava ääni. Sen  jälkeen  lisätään uusia  ääniä  aina  seuraaviin  potentiaalisiin
miksauskohtiin  (pystysuorat  katkoviivat)  siten,  että yhtä  aikaa  soivien  äänien
määrä ei ylitä määriteltyä vakiota (tässä esimerkissä kolme). Jokaista ääntä esi
tykseen  lisättäessä  lisätään myös sen omat miksauskohdat  koko  esityksen  po
tentiaalisiin miksauskohtiin. Suhteelliset miksauskohdat suhteutetaan koko esi
tykseen dynaamisesti riippuen kunkin ääniraidan aloitushetkestä.

Kun yhtä aikaa soivien äänien  maksimimäärä  on  saavutettu,  voidaan  seu
raava ääni lisätä vasta kun jokin edellisistä loppuu, riippumatta siitä onko sitä
ennen muita potentiaalisia miksauskohtia.

Kuvan 12 esimerkissä ensimmäisellä ääniraidalla on kolme miksauskohtaa
ja  loppu.  Seuraava  ääniraita  lisätään  esitykseen  ensimmäisen  miksauskohdan
hetkellä. Tämä ääniraita  tuo mukanaan neljä uutta potentiaalista miksauskoh
taa loppuhetkensä lisäksi. Kolmas ääniraita miksataan mukaan esitykseen edel
lisen  raidan  ensimmäisen  miksauskohdan  hetkellä.  Tämän  jälkeen  tulevien
miksauskohtien  hetkillä  ei  tuoda  mukaan  uutta  ääntä,  ennen  kuin  ensimmäi
nen ääni loppuu, jottei ylitettäisi yhtä aikaa soivien äänien rajaa.

Sama  tapahtumien  ketju  käydään  läpi  joka  kierroksella  kunnes  ohjelman
käsketään  lopettaa  toimintansa.  Äänimaisemasovellus  toimii  riippumatta  siitä
keräävätkö  sensorit  läsnäolotietoa  vai  eivät,  ja  päivitetäänkö  tätä  tietoa  tieto
kantaan ja tietovarastoon vai ei. Tuotettu tuloste on tällöin luonnollisesti hiljai
suudessaan harhaanjohtavaa.

Arkkitehtuurin  rakenteen  ja  toimintatavan  vuoksi  useat  rinnakkaiset  ääni
maisemakomponentit  ovat  mahdollisia.  Tämä  mahdollistaa  jokaiseen  kohtee
seen  eri  tavoin  räätälöidyn  esitystavan,  vaikka  esitettävä  tietosisältö  on  poh
jimmiltaan sama. On mahdollista käyttää vaihtoehtoisia esitystapoja, kuten eri
laisia äänimaisemia tai vaikkapa graafisia esitystapoja, jollaisen olemme kehit
täneet jo aiemmin [Turunen, 2004, s.225–227]. Tämä johtuu siitä, että läsnäolo
tieto  löytyy  tietovarastosta,  eikä  arkkitehtuuri  sulje  pois  rinnakkain  toimivia
komponentteja. Tästä syystä sovellus on helposti skaalattavissa suuremmillekin
määrälle ihmisiä, joita voi esimerkiksi ryhmitellä ja määritellä eri tavoin, ja joi
den omat äänimaisemat voivat olla hyvin erilaisia.

Sovelluksen  esityskomponenttia  kehitettäessä  kokeiltiin  erilaisia  vaihtoeh
toisia  esityksiä  ja  niiden  toteutustapoja,  joiden  iterointiin  paneudutaan  tar
kemmin seuraavassa luvussa.
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6. Esitystavan iterointi
Tässä luvussa esitellyn iteratiivisen kehityksen tarkoituksena on ollut hioa ää
nimaisemasovelluksen  käyttöliittymästä  suurimmat  virheet  pois,  kokeilla  eri
laisia  ideoita  ja  päästä  sellaiseen  sovellusprototyyppiin,  jota  olisi  mielekästä
empiirisesti testata. Iteratiivinen kehitys on myös tuonut esille runsaasti tarpei
ta  ja  vaatimuksia  yleisluontoiselle  ääniesitysarkkitehtuurille.  Suuri  osa  tämän
konstruktiivisen  tutkimuksen  havainnoista  tukee  aikaisemmissa  luvuissa  esi
teltyä teoreettista taustaa.

Vaikka iteratiivinen kehitys on ollut hyvin orgaanista, vailla tarkkaan mää
riteltyjä  vaiheita,  kehitys  voidaan  tiivistää  kolmeen  versioon.  Taulu  3  esittää
muutokset tiivistettynä.

Taulu 3. Versioiden kehittyminen.

Ensimmäinen  prototyyppi  määritteli  ohjelman  toiminnan  pääpiirteissään.
Toisessa versiossa puututtiin ensimmäisen version ongelmiin  ja korjailtiin  pa
himpia  virheitä.  Kolmas versio  lähestyi  ongelmaa  eri  näkökulmasta  ja  vuoro
vaikutus mietittiin uudestaan.

Tässä luvussa käydään läpi edellisessä luvussa esitellyn äänimaiseman ite
ratiivinen  kehitysprosessi.  Aluksi  pohjustetaan  äänimaiseman  keskeisimmät
vaatimukset  ja arviointikriteerit.  Niiden  näkökulmasta keskitytään  äänimaise
masovelluksen  kahteen  keskeisimpään  kehitysalueeseen:  tiedon  välittämiseen
ja rauhallisuuteen.

 Versio 1 2 3

Erillisten äänten lkm 2 / hlö 2 / hlö 1 / hlö

kesto 2 sek 2 sek 30 sek

Esityksen toistuminen 5 minuutin välein  5 minuutin välein 5 minuutin välein

kesto 9x2 sek 9x(2+1) sek 0 sek – 2 min tai
enemmän

Läsnäoloksi lasketaan 1 minuutin sisällä  5 minuutin sisällä 5 minuutin sisällä

Ääninäytteet vaihtelevia:
musiikkia, ääni
ikoneita, …

vaihtelevia kaikki lintuja

Loogisuus sekavia koodauk
sia, sekava jär
jestys

looginen esitysjär
jestys

yhtenäinen koodaus

Rauhallisuus häiritsevä yhtenäinen volyymi  yhtenäinen teema ja
tilavaikutelma
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6.1. Metodologia
Tämä  tutkimus  lähestyy  aihepiiriään  konstruktiivisen  tutkimuksen  keinoin
[Järvinen & Järvinen, 2000], ts. rakensimme iteratiivisessa prosessissa  toimivia
sovellusprototyyppejä, joita käytettiin aidossa ympäristössä. Aiemmin luvuissa
2, 3 ja 4 esiteltiin tämän tutkimuksen teoreettinen pohja, eli tietoisuuden, äänen
ja  jokapaikan  tietotekniikan käsitteistö  ja mallit.  Teoriaosuus  tarkensi  myös pe
rusteluita  ja  pohjusti  tarvetta  tutkimuksen  tavoitteena  olevalle  mallille.  Joka
paikan  tietotekniikan  ja  äänisovellusten kohdalla  tutustuimme  myös erilaisiin
metodeihin, joiden avulla teoreettisten mallien mukaiset tavoitteet on toteutetta
vissa.  Luvussa  5  esiteltiin  sovellus,  jossa  tavoiteltiin  teoreettisen  pohjan  ja
konkreettisen  metodologian  mukaista realisointia.  Tämän  realisoituneen  sovel
luksen  evolutionäärinen  kehitysprosessi  kuvataan  tässä  luvussa.  Vaikka  ite
rointiprosessissa  ei  saavutettukaan tavoitetilaa,  sen avulla  voidaan  löytää  niitä
piirteitä ja ominaisuuksia, jotka vaativat muuntelun vapautta niin tutkimuksel
lisissa asetelmissa, kuin lopullisissa sovelluksissakin. Näiden piirteiden avulla
voidaan  suunnitella  yleisluontoisempi  sovelluskehys,  joka  soveltuu  sekä  ko
keellisten,  että  lopullistenkin  sovellusten  luomiseen.  Tavoitetilaan  tähdätään
tutkimuksen  lopussa,  luvun  7  arkkitehtuurimäärittelyssä.  Tämä  määrittely  on
vain  malli,  eikä  siis  kuvaa  toteutettua  ja  testattua  järjestelmää  kaikessa  moni
muotoisuudessaan. Mallin toteuttaminen ja testaus jätetään jatkotutkimuksiin.

Seuraavissa  alakohdissa  esitellään  kehitystapa,  käytetyt  arviointimenetel
mät ja periaatteet.

6.1.1. Osallistuva kehitys
Äänimaisemasovelluksen kehitystyö on noudattanut osittain Suchmanin [1988]
tiivistämää näkemystä demokraattisesta tietoteknisten sovellusten kehityksestä
[Bjerknes et al.,  1987]. Keskeistä on ollut käyttäjien osallistuminen kehitystyö
hön,  vuorovaikutus kehittäjien  ja  käyttäjien  välillä  ja  sitä  kautta  syntynyt  op
pimisprosessi, työkalunäkökulma toteutettavaan järjestelmään ja sen käyttöön,
työkalun evoluutio,  ja paikallisten  toimintatapojen  vaikutus  sovelluksen  käyt
töön. Joihinkin Suchmanin tiivistelmän asioihin tässä tutkimuksessa ei tartuta,
sillä  tämä  tutkimus  ja  tässä  tutkimuksessa  kuvattu  äänimaisemasovelluksen
iteraatioprosessi  ovat  vain  yksi  osa  itse  ongelmaa  ja  vain  yksi  askel  matkalla
kohti ratkaisua. Polanyin mukaan (kohta 2.4) taitava asiantuntija osaa kehittää
omaa osaamistaan ja välittää  tätä  tietoa muille. Tästäkin syystä käyttäjien vai
kutusmahdollisuudet teknisiin viestintävälineisiin ovat tärkeä osa työympäris
tön kehitystä. Yksittäisille käyttäjille on hyvä jättää mahdollisuus itse muokata
ja kehittää työvälineitään, tai niiden käyttöprosesseja.

Kehitystyön pohjustuksena toimi käyttökohteessa  tehty kysely  ja  tarvekar
toitus  (liite  1),  jonka  pohjalta  alettiin  kehittää  tietoisuutta  tukevaa  äänimaise



78

masovellusta.  Osa  käyttäjistä  on  itse  osallistunut  kehitysprosessiin  yhteisten
ideointisessioiden,  vapaamuotoisen  palautteen  ja  rajatusti  myös  sovelluksen
toteuttamiseen. Käytännössä jokainen uusi versio on otettu noin päiväksi käyt
töön, ja esitystä päivän verran kuunneltuaan käyttäjät ovat antaneet palautetta.
Palaute ei ole ollut vain passiivista kysymyksiin vastailua, vaan käyttäjät ovat
sitä  itse  proaktiivisesti  antaneet,  suullisesti  keskusteluissa  tai  sähköpostitse.
Formaaleja  laboratoriotestejä  tai  kyselylomakkeita  ei  ole  alkukartoituksen  jäl
keen käytetty, ja kerätty tieto on ollut kvalitatiivista. Käyttäjät osallistuivat ide
oinnin lisäksi myös rajatusti toteuttamiseen kehityksen alkuvaiheissa. Käyttäjät
etsivät itse ääninäytteitä ja muokkasivat niitä. Toteutustekninen työkuorma to
sin rajoitti suoraa osallistumista myöhemmissä vaiheissa.

Ideoinnin  ja  muun  kehitystyön  kautta  aina  päästiin  jonkinlaiseen  konsen
sukseen  seuraavan  kehitysversion  luonteesta.  Yhteisen  keskustelun  kautta
päästiin  myös  konsensukseen  äänimaisemasovelluksen  käyttämisestä,  ylläpi
dosta, muuntamisesta jne.  Jatkotutkimuksessa olisi hyvä tarttua näihin piirtei
siin enemmänkin, sillä kaikkiin muutoksiin ei tarvita keskustelua, vaan käyttä
jien olisi hyvä itse päästä suoraan vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin.

Vaikka kehittäjä on itse ollut osa käyttöympäristöä ja käyttäjäryhmää, kehi
tysprosessissa  tapahtunut  vuorovaikutus  on  johtanut  myös  oppimiseen.  Mui
den käyttäjien näkökulmat toimintavoista ja mieltymyksistä, sekä yhteisen ide
oinnin  luova  prosessi  ovat  johtaneet  sovelluksen  aihepiirin  ja  siihen  liittyvän
toiminnan suurempaan ymmärrykseen, yleisemmälläkin tasolla.

Kehitysprosessin,  jonka osa  tämäkin  tutkimus on,  tavoitteena on ollut  työ
kalun luominen. Työkalu on suunniteltu siten,  että se  tarjoaa mahdollisuuden
jatkokehitykselle ja laajennukselle, sen sijaan että luotaisiin staattinen, ”lopulli
nen” tuote. Kehitysprosessi on edennyt pienin askelin,  lähes orgaanisesti, eikä
luoden  suuria  suunnitelmia.  Näin  käyttäjät  ovat  itse  päässeet  vaikuttamaan
moneen muutokseen, eivätkä vain ottamaan vastaan ”ylhäältä annettuun” tuot
teeseen.

Työkalunäkökulmaan on kuulunut myös muunneltavuus. Paikalliset käyt
tötavat saavat ratkaista mitkä ominaisuudet ovat hyviä. Äänimaisemasovelluk
sen  muunneltavuus  määrittelytiedostojen  kautta  mahdollistaa  äänimaiseman
komponenttien  ja esityssääntöjen  suhteellisen  helpon  muuntamisen.  Äänimai
semien  suunnittelun  helpottaminen  sävellyksellisten  työkalujen  mielessä  on
osa luvun 7 tavoitteita, mutta suurimmaksi osaksi ne on jätetty  jatkotutkimuk
sia varten.

Äänimaisemasovellus  oli  lähtökohtaisesti  käyttäjien  itsensä  alulle  panema
idea.  Kuten  kohdassa  5.1.3  käsitellystä  kartoitustutkimuksesta  kävi  ilmi,  työn
ohessa  nousi  tarve  saada  tietoa  muiden  läsnäolosta,  ja  käyttäjäryhmä  halusi
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luonnollisesti  päästä  itse  vaikuttamaan  miten  siihen  tarpeeseen  vastataan.
Ammattinsa vuoksi käyttäjä osasi olla vaativa,  joka  teki kehityksestä haasteel
lista.  Täytyy  kuitenkin  muistaa,  että  koska  kyseessä  oli  myös  kehittäjien  kan
nalta  itseä  varten  tehdystä  kehitystyöstä,  se  saattoi  jossain  määrin  olla  altis
puolueellisuudelle,  eli  henkilökohtaisten  mielipiteiden  korostumiselle  laajem
man  relevanttiuden  kustannuksella.  Yksilötason  esteettiset  mieltymykset  voi
vat estää yleisen tason ilmiöiden merkitysten esiinnousun. Käyttäjien sovellus
kehitystaidot  voivat  olla  etu  uusien  mahdollisuuksien  luomisessa,  mutta  ne
voivat  toisaalta  myös  ohjata  tutkimusta  vikaan  teknisen  taipumuksen  ollessa
sosiaalisia ja työprosessien tarpeita suhteellisesti voimakkaampi.

6.1.2. Viestin välittymisen ja rauhallisuuden arviointi
Rauhallisten  esityssovellusten  heuristisia  arviointimenetelmiä  esiteltiin  koh
dassa 3.4,  ja  tässä  tutkimuksessa keskitytään niistä kahteen:  tiedon ymmärret
tävyyteen ja rauhallisuuteen. Läsnäolotietoisuutta tukevalla äänimaisemasovel
luksella ja sen käyttämillä esitystavoilla on päätavoitteenaan välittää tietoa häi
ritsemättömästi. Tiedon välittäminen on koko äänimaisemasovelluksen tarkoi
tus, ja häiritsemättömyys on perusvaatimus, jottei tiedonvälitys toimisi haitalli
sesti ja lisäisi tiedon tulvaa.

Tiedon  välittymisessä  on  kohdassa  3.4  esiteltyjen  esityssovelluksen  ymmär
rettävyyden arviointikriteerien mukaan kolme vaihetta,  joissa käyttäjän täytyy
havaita, että tietoa ilmaistaan, mitä tietoa ilmaistaan, ja miten tietoa ilmaistaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ääniesityksen tulee erottua ympäristöstä
ja esitys täytyy ymmärtää tietoa välittäväksi, eikä esimerkiksi vain esteettiseksi
elämykseksi. Tietoa esittävien äänielementtien täytyy olla tunnistettavissa, jotta
kuulija  voi  erottaa  eri  henkilöitä  edustavat  elementit,  ja  yksittäisen  henkilön
elementistä  eri  tiedon  osia  vastaavat  komponentit.  Tiedon  elementtien  täytyy
myös olla ymmärrettäviä, jotta kuulija voi luoda merkitysyhteyden esitystavan
ja sen symboloiman tiedon välille. Kokonaiskuvan muodostamisen, eli työpai
kan yleisen aktiivisuuden ymmärtämisen  kannalta  elementtien  erottelu  toisis
taan ei ole välttämätöntä.

Häiritsemättömyys,  kuten  kohdassa  2.3  kerrottiin,  on  hieman  paradoksaali
nen  vaatimus  informaatiota  esittävälle  sovellukselle.  Tiedon  määrää  tietenkin
lisää  lähes  kaikki  uusi  informaatio,  joten  tämä  vaatimus  täytyy  tulkita  enem
mänkin  rauhallisuutena  ja  häiritsevämpiä  keinoja  korvaavana  ilmaisutapana.
Tietyissä  tilanteissa  yksi  tietokomponentti  lisää  saattaa  avata  ymmärryksen  ja
koko aiemman tietojoukon näennäinen kaoottisuus muuttuu ymmärrettäväksi,
selkeäksi  ja  häiritsemättömäksi,  kuten  musiikissa  esimerkiksi  yksittäinen  soi
tin,  joka  sitoo  näennäisen  kaoottiset  perkussiiviset  tapahtumat  yhtenäiseksi
rytmiksi. Tässä  tutkimuksessa  kuitenkin  painotetaan  minimalismia,  eli  tavoit
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teena on, että tieto täytyy tuoda tarjolle huomion periferaaliselle alueelle, mutta
sitä ei pidä tyrkyttää tarpeettomasti. Ideaalitilanteessa henkilöllä on ollut tietoa
tarjolla koko ajan, ja siitä on alitajuisesti muodostunut jo esiprosessoitua infor
maatiota. Tarpeen, eli ajatuksen ”onkohan Jaakon muutokset raporttiin  jo val
miita, jotta voisimme käydä niitä yhdessä läpi?”, noustessa esille, esiprosessoi
tu muistikuva  kertoo kuulleensa  Jaakon  ääniä  jo  koko aamupäivän,  josta voi
daan tehdä päätelmä ”ainakin hän on paikalla, joten taidanpa kysyä.”

Häiritsemättömyys on näennäisesti ristiriidassa viestin välittymisen toivot
tujen ominaisuuksien kanssa,  sillä  suuri  huomioarvo  ja  hyvä  erottuvuus  mer
kitsevät  todennäköisesti  häiritsevää  viestintää  huomion  keskipisteessä.  Ää
rimmäisen rauhallinen viesti ei välttämättä välity  riittävän ymmärrettävästi  ja
selkeästi kuulijoilleen. Ratkaisu löytyykin hyvin suunnitellusta esityksestä, pit
käaikaisesta käytöstä ja oppimisesta, sekä periferaalisesta tarkkailusta.

Seuraavissa  kohdissa  tarkastellaan  sovellusta  ja  sen  iterointia  muutamasta
eri näkökulmasta näiden kriteerien kautta. Näkökulmat ovat:

· Esityksen ymmärrettävyys
o Esitettävä tieto
o Äänielementit
o Äänten kesto, ajoitus ja kompositio
o Merkityksen koodaus ja ymmärtäminen

· Rauhallisuus
o Äänten laatu
o Yhtenäisyys ja jatkuvuus

· Toteutusteknisiä vaatimuksia
 Näkökulmat valittiin, koska niihin luokiteltavia asioita esiintyi usein itera

tiivisen kehityksen aikana,  ja koska niitä esiintyi myös teoriaosuuksissa esitel
lyissä lähdekirjallisuudessa.

6.2. Esityksen ymmärrettävyys
Äänimaisemasovelluksen  päätarkoitus  on  tehdä  käyttäjänsä  tietoisiksi  siitä,
keitä työtovereita on ollut läsnä ja aktiivisina lähiaikoina. Äänen käytössä vies
tintävälineenä  on monenlaisia  muuttujia,  jotka  vaikuttavat  suoraan  tai  välilli
sesti esityksen ymmärrettävyyteen. Tässä kohdassa tarkastellaan kuinka eri ite
raatioiden välillä muunneltiin äänimaisemasovelluksen esitystapoja. Erityisesti
keskitytään esityksen ymmärrettävyyden kannalta keskeisiin asioihin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkastellaan itse tietoa jota ollaan välittämässä,
ottamatta kantaa siihen miten se esitetään kuulijoille. Toisessa alakohdassa tar
tutaan  konkreettisiin  ääninäytteisiin  ja  muihin  äänellisiin  elementteihin,  joita
esitykseen  käytetään.  Kolmas  alakohta  erittelee  äänten  kompositioon  liittyvät
ominaisuudet.  Kolmantena  ja  viimeisenä  viestinnällisenä  osatekijänä  valjaste
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taan  kaikki  edellä  mainitut  keinot  viestinnän  merkityksen  koodaukseen  ja
ymmärtämiseen.

6.2.1. Esitettävä tieto
Päällisin puolin äänimaisemasovelluksen välittämä tieto on hyvin yksinkertais
ta: kerrotaan keitä työtovereita on ollut läsnä  ja aktiivisina  lähiaikoina. Läsnä
olo ja aktiivisuus ovat osittain päällekkäisiä tietoja, sillä mitattu aktiivisuus on
sidottu tiettyyn paikkaan ja siis läsnäoloon. Sovellus mittaa tietynlaista aktiivi
suutta  (näppäimistö  ja  hiiri)  ja  päättelee  siitä  tietynlaista  läsnäoloa  (työpiste).
On olemassa sekä aktiivisuutta että  läsnäoloa,  joita sovellus ei pysty havaitse
maan, kuten esimerkiksi henkilö lukemassa kirjaa tietokoneeseensa koskemat
ta,  tai  keskustelemassa  työtoverinsa  kanssa.  Kunnes  äänimaisemasovelluksen
tiedonkeruukomponentti  laajenee  muihinkin  tietolähteisiin,  sovellus  välittää
itse  asiassa  tietoa  vain  tietynlaisesta  aktiviteetista.  Tästä  eteenpäin  puhutaan
vain  aktiivisuudesta,  mutta  käsitteeseen  liittyvän  läsnäolon  merkitys  täytyy
myös  pitää  mielessä.  Läsnäolon  tietäminen  on  kuitenkin  yksi  tärkeä  tarve  jo
aiemmin  kohdassa  5.1.3  mainitun  kyselynkin  perusteella.  Tämä  määritelmä
täytyy ottaa huomioon myös tiedon esitystapaa suunniteltaessa.

Jo  ensimmäistä  sovelluksen  versiota  suunnitellessamme  huomasimme  tie
don monimutkaiseksi. Yksinkertaistakin asiaa ilmaistaessa voi löytyä runsaasti
epäsuoria vihjeitä, joita erilaiset esitystavat saattavat antaa ymmärtää, joko tar
koituksella tai virheellisesti. Äänimaisemasovellus ottaa tarkoituksellisesti kan
taa käsitteisiin identiteetti, paikka, ”nykyhetken” määritelmä, sekä aktiivisuus
ja sen historia. Seuraavissa eri versioissa esiintyvissä esimerkeissä nähdään tätä
monimuotoisuutta.

Äänimaisemasovelluksen ensimmäisessä  versiossa  varattiin  jokaiselle  hen
kilölle  kaksi  ääntä:  yksi  ääni  esittämään  aktiivisuutta,  ja  toinen  ääni  passiivi
suutta. Muun muassa äänten  laadusta  ja  tyylistä  johtuen  tämä  aiheutti  erotte
luongelmia,  eikä ollut selvää esittikö ääni aktiivisuutta vai  passiivisuutta.  Yh
tenä  ratkaisuna  ajateltiin  erotella  identiteetti  ja  aktiivisuus  eri  ääniksi,  jolloin
identiteettiä esittävät äänet vaihtelisivat, mutta aktiivisuutta varten olisi vakio
äänet.  Jokaista  henkilöä  edustaisi  siis  kahden  äänen  pari.  Tämä  idea  koettiin
edelleen  turhan  monimutkaiseksi,  joten  ideaa  jalostettiin  esittämään  eri  ääniä
vain aktiivisuuksille,  jolloin  jokaista  passiivista  henkilöä esittäisi  yksi  ja  sama
vakioääni.  Vain  aktiivisuudet  nousisivat  esille  äänimassasta,  ja  yhtä  ihmistä
kohden olisi vain yksi ääni.

Tämä  idea  johti  loogisesti  seuraavaan  yksinkertaistukseen,  eli  luovuttiin
passiivisuusäänestä kokonaan, ja esitettiin pelkästään aktiivista ihmistä merkit
sevä ääni. Tämä koettiinkin  luonnollisemmaksi  tavaksi  ilmoittaa asia.  Ihmiset
tuottavat ääniä vain ollessaan aktiivisia ja tarpeeksi lähellä (läsnä), joten passii
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visuutta (poissaoloa) on turha erikseen ilmaista. Tämä esitystapa oli yksinker
taisempi, kuormitti kuulijaa vähemmän,  ja oli  silti vähintään yhtä selkeä kuin
aiemmat esitystavat. Koska esityksen piiriin kuuluvien ihmisten määrä oli pie
ni ja vakio, ja koska kaikki olivat tuttuja keskenään, ei esityksen tarvinnut erik
seen ilmaista keitä muita sen esityksen piiriin kuuluu. Passiivisuus  (ja poissa
olo) ovat implisiittisesti ymmärrettävissä.

Ensimmäinen  iteraatio  hyväksyi  yksittäisen  henkilön  aktiivisuudeksi  (ja
läsnäoloksi) esityshetkestä minuutin sisällä tapahtuneen toiminnan. Tämä ole
tus  on  yksi  heikoimmista  lenkeistä  äänimaisemasovelluksen  esittämän  tiedon
loogisuudessa.  Äänimaisemasovellus  ei  missään  vaiheessa  anna  suoraa,  ajan
kohtaista tilannekuvaa, vaan aina tarkastellaan mennyttä hetkeä. Kuinka pitkä
aikaikkuna  lähimenneisyyteen  on  vielä  järkevää  ajatella  osaksi  nykyhetkeä?
Kun ei ole käytössä reaaliaikaista tilannekuvaa, nykyhetken käsite riippuu pal
jon sovelluksen käyttöympäristöstä,  siellä  tehtävän  työn  luonteesta  ja  tietotar
peen kiireellisyydestä.

Käytännössä yksi  minuutti  koettiin  liian  lyhyeksi  ajaksi  toimistotyöympä
ristössämme,  jossa  aikakriittisiä  tehtäviä  ei  juuri  ole.  Käyttäjien  antaman  pa
lautteen perusteella  ihmisten ”ei uskottu ehtivän kauas”  viidessäkään  minuu
tissa, joka valittiinkin aktiivisuuden (ja läsnäolon) aikaikkunaksi seuraaviin ite
raatioihin.

Ääniesitysten  jaksotus  tuli  myös  sovittaa  aktiivisuusaikaikkunan  oletuk
seen, sillä muuten saattaisi syntyä väärinkäsityksiä. Esimerkiksi jos esitys tois
tetaan  kerran  viidessä  minuutissa,  ja  esitykseen  hyväksytään  vain  viimeisen
yhden minuutin ajalla tapahtunut aktiivisuus, väliin jääneiden neljän minuutin
aikana mahdollisesti tapahtunutta aktiivisuutta ei esitetty lainkaan, aivan kuin
henkilö ei olisi lainkaan ollut paikalla.

Graafisista  esiprototyypeistä  ääniesitykseen  siirryttäessä  luovuttiin  ensim
mäiseksi  historiatiedosta.  Graafisissa  prototyypeissä  kerrottiin  historiatietoa
yhden  vuorokauden  ajalta,  jonka  ajateltiin  auttavan  ihmisiä  tekemään  päätel
miä muiden päivärytmeistä. Ääniesitys päätettiin yksinkertaistaa ilmaisemaan
vain ”nykyhetkeä” tai viimeisintä tietoa, vaikka  teknisesti vuorokauden histo
riatieto  olisikin  saatavilla  tietovarastosta.  Näin  esitys  vastasi  enemmän  käyte
tyn  tietokannan  tilannetta,  jossa  kutakin  käyttäjää  kohden  on  vain  viimeisin
aikaleima, eikä ohjelman ajonaikaisen tietovarastoon kerääntynyttä historiatie
toa.

Historiatietoa  ei  koettu  tärkeäksi  esittää,  sillä  ihmisiä  kiinnosti  pääasiassa
oliko joku ollut läsnä lähiaikoina. Historiatiedonkin voisi esittää äänellä osana
esitystä, mutta se monimutkaistaisi esitystapaa lisää. Yhdellä kerralla havaittu
käyttäytymishistoria toki antaa lisävihjeitä  todennäköisestä käyttäytymistavas
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ta  tulevaisuudessa  tässä  riisutummassakin  esitystavassa.  Jokainen  ääniesityk
sen  kuuntelija  saisi  käsityksen  läsnäolohistoriastakin,  jos  vain  itse  on  läsnä  ja
kuuntelemassa esityksiä päivän mittaan.

6.2.2. Merkityksen koodaus ja ymmärtäminen
Tässä alakohdassa  tarkastellaan miten eri muunnokset ääniesityksessä vaikut
tavat havaitun esityksen ja käyttäjällä olevan käsitysmallin yhteen sitomiseen, ts.
kuinka esityksen havaitut ominaisuudet tulkitaan ja ymmärretään.

Läsnäolon ja poissaolon merkitystä koodattiin iteraatioissa eri tavoin. Jotkut
äänet ymmärrettiin intuitiivisesti ja jotkut vaativat opettelua. Nouseva melodia
ymmärrettiin aktiivisuudeksi ja laskeva melodia passiivisuudeksi, vaikka osas
sa  ääniä  melodia  olikin  vaikeasti  tunnistettavissa.  Mollisoinnut  ymmärrettiin
pääasiassa  passiivisuudeksi  ja  duurisoinnut  aktiivisuudeksi.  Rytmi  ja  tem
poerot ymmärrettiin myös vastaavasti, mutta ne tarvitsivat  jonkin vertauskoh
dan.  Hidas  tempo  ymmärrettiin  vain  verrattuna  nopeaan  tempoon.  Joissakin
äänissä rytmin tai  temmon muutos  tapahtui ääninäytteen sisäisesti. Nämä ha
vainnot  sivuavat  kohdassa  4.3  esiteltyjä  jaotteluja  äänten  merkitysten  tulkin
nasta.

Ajatusmallit, eli kognitiiviset mielikuvat ja kulttuuriset leimat, joita ihmiset
tulkitsivat äänistä, vaikuttivat merkityksen ymmärtämiseen. Eläinten varoitus
huudot  aiheuttavat  alitajuisesti  suurta  tarkkaavaisuuden  nousua,  kuten  myös
ihmisen  puheen  taajuudella  kuuluva  ääni.  Musiikkimaut  vaihtelevat,  kuten
myös  emotionaaliset  reaktiot  erilaisiin  musiikillisiin  elementteihin.  Hienova
raisemmat vivahteet, kuten äänen tuottamat mielikuvat tai äänessä olevan kai
un synnyttämä tilan tuntu aiheuttavat myös erilaisia reaktioita. Tarkkaavaisuu
teen vaikuttavia tekijöitä käsiteltiin aiemmin kohdassa 2.2.

Vapaasti valituissa  ääninäytteissä eri  henkilöillä  oli  hyvinkin  erilaisia  me
lodioita, sointuja,  tempoja  ja rytmejä. Niistä syntyi hyvinkin erilaisia mieliku
via. Yleensä vain yksi ominaisuus koodasi merkitystä, eli  läsnäoloa tai poissa
oloa,  ja  muut  ominaisuudet  olivat  ääninäytteessä  mukana  sattumalta.  Tämä
johti siihen, että vaikka yhden ihmisen kaksi ääntä olivat selkeästi ymmärrettä
vissä  toisiinsa  verrattuina,  muiden  joukkoon  asetettuina  merkitykset  sotkeu
tuivat. Aivan  kuten  tyyliseikoissa  ja  kompositioissa,  epäyhtenäinen  merkityk
sen koodaus häiritsi tunnistamista, erottelua ja ymmärtämistä. Vastaavasti eri
mitallisuus  ja  suuret  vaihtelut  tekivät  kokonaisuudesta  häiritsevämmän  ja
epämiellyttävän.

Versiossa 3 siirryttiin yhtenäiseen äänimaisemaan. Eri ihmisiä edustivat eri
linnut. Linnut olivat kaikki suurikokoisia suomalaiseen maisemaan sopivia lin
tuja. Linnut kuulostavat sopivasti samanlaisilta,  ja äänen merkityksen ymmär
täminen on helppoa. Ja koska  linnut ovat tuttuja  jokaiselle luonnosta, tai aina
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kin  luontoohjelmista,  niiden  erottaminen  toisistaan  on  helppoa.  Suurikokois
ten  lintujen  laulut eroavat  toisistaan enemmän kuin pikkulinnut,  joilla  äänen
taajuudet muistuttavat toisiaan ja monimutkaiset melodiat toimivat erottavana
tekijänä.  Suurikokoisten  lintujen  laulut  ovat  myös  rauhallisempia  kuin  pie
nempien  pikkulintujen  korkeataajuuksiset,  nopeatempoiset  ja  monimutkaiset
laulut.  Lintujen  äänet  muokattiin  muistuttamaan  toisiaan  myös  laadullisesti,
äänenvoimakkuudet  ja kaiut muistuttivat toisiaan,  joten ne oli helppo sijoittaa
mielessään johonkin kuvitteelliseen maisemaan sopiviksi.

Heikoin puoli lintujen äänien käytössä on se, ettei niitä osaa yhdistää ihmi
siin intuitiivisesti, vaan ne täytyy erikseen opetella. Tämä ei ole vielä suuri on
gelma, kun on kyse kourallisesta eri ihmisiä ja ääniä, mutta suuremmille käyt
täjäryhmille esitystapa ei ole yhtä helppo. Toisaalta, harjaantunut lintuharrasta
ja osaa tunnistaa ja erottaa toisistaan hyvinkin suuria määriä lintuja pelkän lau
luäänen perusteella.  Olisikin  mielenkiintoista  jatkossa  tutkia  millä  harjoittelu
määrällä  missäkin  joukossa  ihmiset  oppivat  tunnistamaan  suuresta  äänimää
rästä omat työtoverinsa, eli millaiset rajoitukset voidaan äänimaisemasovelluk
sen skaalautuvuudelle asettaa. Aiemman tutkimuksen [Mäkelä et al., 2003] pe
rusteella esimerkiksi ihmisten kävelyn tuottamien äänten tunnistaminen lyhyil
lä 5 – 8 sekunnin näytteillä, pienehköstä 13 äänen joukosta ja neljällä opetusses
siolla on melko luotettavaa opetuksen jälkeen. Mielenkiintoista olisi nähdä mi
ten  tunnistettavuus muuttuu pidemmillä ääninäytteillä,  suuremmalla  äänijou
kolla  ja pitkäkestoisemmassa käytössä. Rinnakkaisia  tietolähteitä hyväksikäyt
täen tapahtuva oppiminen olisi myös kiinnostavaa. Tilanne, jossa useat erilaiset
tietolähteet kertovat osittain päällekkäisiä tietoja samoista kohteista, esimerkik
si  työtoverien  sijainnista  ja  työtehtävistä,  on  kuitenkin  jokapaikan  tietoteknii
kan näkökulmasta yleinen tapa aistia ympäristöä.

Yleisesti ottaen, esityksen sisältöä koodattaessa kognitiivinen johdonmukai
suus  ja  emotionaaliset  ominaisuudet  vaikuttavat  kumpikin  esityksen  ymmär
rettävyyden lisäksi myös esityksen rauhallisuuteen.

6.2.3. Äänielementit
Vaikka äänimaisemasovelluksemme esittää vain yhtä tietoa  läsnäoloa, esityk
sen voi tehdä hyvin monella tapaa. Edellisissä alakohdissa esiteltiin tietosisäl
lön  monimuotoisuutta,  joka  moninkertaistaa  myös  tässä  alakohdassa  esitetyn
äänten käytön monimuotoisuuden. Tässä  keskitymme  vain  atomisten ääniele
menttien  pintamuotoihin:  kompositioon  paneudutaan  vasta  seuraavassa  ala
kohdassa.

Ensimmäisessä iteraatiossa jokainen ryhmämme jäsen sai itse valita äänipa
rin esittämään häntä  itseään. Tämän ajateltiin varmistavan sen,  että kukin  ää
nipari  eroaisi  muista  ja  kertoisi  varmasti  jotain  edustamastaan  henkilöstä,  ja
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jokainen  saisi  itseään  miellyttävän  äänellisen  ”imagon”.  Käyttäjät  itse  olivat
vastuussa äänien etsimisen lisäksi äänien laadusta ja tyylistä, ainoina reunaeh
toina oli äänten keston rajaaminen kahteen sekuntiin, ja että jokaisen täytyi löy
tää yksi ääni esittämään aktiivisuutta ja toinen passiivisuutta.

Yksittäisten henkilöiden ääninäytteet vaihtelivat runsaasti toisistaan: ääninä
oli rytmikästä ja energistä musiikkia lukuisine soittimineen, minimalistisempaa
musiikkia,  ääninäytteitä  luonnosta  (kuten  tuulen  huminaa  ja  eläinten  ääniä),
yksinkertaisia ääniikoneita (kuten näppäimistön ääniä tai puhelimen tuuttaus
ta) ja abstrakteja ääniä. Läsnäolon ja poissaolon eroa ilmaistiin vaihtelevin kei
noin.  Jotkut ilmaisivat kahden ääninäytteensä eron musiikkityylin sisällä nou
sevan  ja  laskevan  melodian  keinoin,  toiset  temaattisin  ja  tunnelmallisin  eroin
käyttämällä sointujen eroja, tai jopa valitsemalla täysin eri musiikki ja äänityy
lejä edustavat ääniparit.

Yllättäen kyllä, huolimatta äänivalintojen runsaasta kirjosta, edes eri ihmis
ten ääniä ei aina onnistuttu erottamaan toisistaan pikaisella kuuntelulla. Kaksi
henkilöä musiikkiharrastuksistaan  johtuen valitsivat  itse  soittamansa  sähköki
taramelodian, jotka melodiallisista eroista huolimatta muistuttivat toisiaan liian
paljon muiden tunnistettavaksi. Täytyy muistaa, ettei ääniesityksen käyttöönot
toon liittynyt kuin lyhyt opetus, jossa ensimmäisten sokkokuunteluiden jälkeen
kerrottiin jokaiselle, mikä ääni edusti kutakin henkilöä.

Oli  myös  yllättävää,  että  äänten  runsas  kirjo  vaikeutti  äänten  erittelyä  ja
yhdistämistä oikeisiin henkilöihin. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää,  jos on
gelman  näkee  tietotulvan  näkökulmasta.  Äänillä  ei  tuntunut  olevaan  mitään
yhteistä tekijää, teemallista tai tunnelmallista, joten esitys tuntui todella kaoot
tiselta. Eri  ihmisiä edustavilla äänillä  ei  ollut  mitään  yhtenäistä ominaisuutta,
ajatusmallia tai sääntöä, jonka avulla esityksen palaset voisi ymmärtää. Kaoot
tisuutta  lisäsi  myös  äänten  laadun  runsas  vaihtelu.  Äänten  voimakkuus,  ko
hinataso  ja näytteenottotaajuus vaihtelivat runsaasti. Kaikki tämä runsas sisäl
töön liittymätön vaihtelu kuormitti ihmisten huomiokykyä, ja itse tiedon välit
tyminen vaikeutui.

Selkein esimerkki palautteesta oli, että kaoottisuus oli kuulijoiden mielestä
niin häiritsevää, että esitys pyydettiin lopettamaan jo muutaman soittokierrok
sen jälkeen.

Seuraavissa  iteraatioissa  äänten  valinta  keskitettiin  yhden  suunnittelijan
tehtäväksi, ja siirryttiin lyhyistä sekalaisista äänistä pitkiin ääniin, joissa oli yh
teinen  teema.  Yksittäisten  äänelementtien  valinta  ja  muokkaus  sekä  komposi
tion  ja  kokonaisuuden  suunnittelu  olivat  siis  yhtä  ja  samaa  prosessia.  Äänet
suunniteltiin  osaksi  yhtenäistä  äänimaisemaa,  joten  niiden  teemat  olivat  sa
manlaisia.  Eri  äänten  voimakkuus,  kohina  ja  näytteenottotaajuus  muokattiin
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yhtäläisiksi. Ääniin lisättiin tarpeen vaatiessa myös kaikua,  jotta ne kuulostai
sivat toisiinsa sopivilta, samassa fyysisessä paikassa sijaitsevilta.

6.2.4. Äänten kesto, ajoitus ja kompositio
Yksittäisten elementtien ajallinen järjestys, kesto, koko esityksen kesto ja perät
täisten esitysten  jatkuvuus,  sekä  kokonaisuuden  teema  vaikuttavat kaikki  esi
tettävän  tiedon  ymmärrettävyyteen  ja  rauhallisuuteen.  Sävellykselliset  keinot
tuovat  oman  rikkautensa  esityksen  suunnitteluun.  Seuraavissa  esimerkeissä
nähdään komposition vaikutus viestin välittymiseen ja rauhallisuuteen.

Ensimmäisessä  iteraatiossa ääniä esitettiin kerran viidessä minuutissa.  Yh
dessä esityskierroksessa jokaista käyttäjää edusti yksi ääni, joko aktiivisuus tai
passiivisuusääni, ja jokainen ääni kesti kaksi sekuntia. Ohjelmointiteknisen sat
tuman vuoksi äänet esitettiin sekalaisessa järjestyksessä.

Äänten tunnistamisen kannalta kaksi sekuntia koettiin  liian lyhyeksi. Kuu
lijat  eivät  ehtineet  erotella  ääniä  kunnolla  toisistaan,  tunnistaa  henkilöä,  saati
sitten kumpaa tilaa ko.  ääni  edusti.  Kerran  viidessä minuutissa  tapahtunut n.
18 sekunnin esitys hypähti huomiokenttään liian äkillisesti ja kesti liian lyhyen
aikaa,  joten kuulijat kokivat esityksen häiritseväksi,  sekavaksi  ja vaikeaselkoi
seksi.

Ongelmia  ratkottiin  mm.  muuttamalla  äänten  ajallinen  esitysjärjestys  vas
taamaan ihmisten avaruudellista sijaintia. Huonejärjestystä ja istumajärjestystä
huoneissa vastaava  esitysjärjestys  auttoi  tunnistamaan  henkilöitä  esittävät  ää
net.  Koska  äänet  esitettiin  erillään  toisistaan,  oli  esitysjärjestyksellä  hyvä  olla
jokin  yhtenäinen  selkeä  logiikka.  Vaikka  fyysinen  sijainti  ei  liittynyt  suoraan
esitettävään  tietoon,  oli  tärkeätä  pitää  yllä  jonkinlaista  yhtenäisyyttä  fyysisen
maailman kanssa.

Esityskierrosten lyhyyden vuoksi ajateltiin toistaa esitys muutamaan ottee
seen, jotta jokainen ehtisi tunnistaa äänet vaikkapa toisella tai kolmannella ker
ralla,  jos ensimmäinen esitys oli mennyt liian nopeasti ohitse. Ajateltiin myös,
että  lyhyt  orientoiva  ääni  valmistaisi  kuulijoita  olemaan  tarkkana  varsinaisen
sisällön alkaessa. Orientoivan äänen ajateltiin myös sopivan alkuun ja loppuun
pehmennyksenä, sillä nopea energinen esitys koettiin säikäyttäväksi. Orientoi
va ääni olisi kuitenkin ollut tietotulvaa lisäävä elementti, joten ongelma päätet
tiin  ratkaista  muuttamalla  esitystä  kokonaisuudessaan  pidemmäksi.  Kaikki
nämä ratkaisuehdotukset kertoivat siitä, että esitys oli yksinkertaisesti liian no
pea, jotta selkeätä tunnistamista, erottelua ja yhdistämistä olisi voinut tapahtua.
Huomioarvo eli häiritsevyys oli korkea, mutta tieto ei välittynyt.

Aluksi  tunnistusongelmaa  koetettiin  ratkaista  asettamalla  eri  henkilöitä
edustavien  äänten  väliin  sekunnin  tauko.  Tämä  auttoi  tunnistusta  hieman,
mutta parannus ei ollut suuri,  joten ääninäytteiden kestoa päätettiin pidentää.
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Kun  aiemmin  lyhyessä  ajassa  tapahtui  runsaasti  muutoksia,  seuraavana  pää
määränä  oli  tehdä  esityksestä  rauhallisen  hidas,  jossa  muutoksia  tapahtuisi
mahdollisimman vähän.

Luovuttaessa  passiivisuusäänestä  väheni  tunnistettavien  äänten  määrä  ja
päästiin  eroon  aktiivisuuden  ja  passiivisuuden  erottelun  tuomasta  kognitiivi
sesta lisäkuormasta. Kuten reaalimaailmassakin, jonkin olion tai esineen identi
teetin  tunnistaminen  näkö  tai  kuulohavainnon  kautta  merkitsi  myös  sen  läs
näolon ja jonkinasteisen aktiivisuuden ymmärtämistä.

Versiossa 3.  äänten kesto oli  jo  n.  30  sekuntia.  Pitkien  ääninäytteiden  tun
nistaminen  koettiin  helpommaksi,  sillä  ne  jättivät  aikaa  huomata  äänten  piir
teet pienemmälläkin vaivalla. Tulevaisuudessa on tarkoitus kokeilla myös  jat
kuvaa esitystä, jossa äänten kesto riippuu suoraan läsnäolosta.

Äänet valittiin  myös  temaattisesti  toisiinsa  sopiviksi  linnun ääniksi,  kuten
aiemmin  mainittiin,  ja  pitkäkestoisten  äänten  yhteensovittaminen  toi  omat
haasteensa.  Näiden  äänten kompositiologiikka  esiteltiin  jo  aiemmin  kohdassa
5.2.3.

 Äänenvoimakkuudet  muokattiin  voimistumaan  alussa  lähes  äänettömyy
destä normaaliin voimakkuuteen, ja esityksen lopulla taas heikentymään hiljai
suuteen.  Päämääränä  oli  tuottaa  yhtenäinen  äänimaisema,  joka  tuntuisi  luon
nolliselta kokonaisuudelta,  ja sopeutuisi siten paremmin kuulijoiden aistimaa
ilmaan. Psykoakustinen yhtenäisyys koettiin tärkeäksi.

Äänten  pidempi  kesto  auttoi  kuulijoita  tunnistamaan  äänet,  vaikka  niitä
olikin  limitetty  toisiinsa  osittain  päällekkäin.  Päällekkäisyyden  vuoksi  useita
ääniä  pystyi  vertailemaan  toisiinsa  yhdellä  hetkellä,  eikä  vertailun  kautta  ta
pahtuva  erotteleminen  enää  perustunut  pelkkään  muistiin  aikaisemmista  ää
nistä.

Selkein  kehitys  tapahtui  rauhallisuuden  puolella.  Ääniesitys  ei  hypännyt
äkillisesti esille  ja  loppunut saman tien, vaan pitkäkestoinen esitys  jätti kuuli
joille aikaa tottua ja esitys jäi paremmin huomionsa reunamille.

Ääniesityksen  yhtenäisyys  näytti  vähentävän  kognitiivista  kuormaa.  Hei
koin  ominaisuus  lintujen äänien  käyttämisessä  on niiden  merkityksen  kooda
uksen symbolisuus. Käyttäjille  täytyy kertoa  ja  heidän  pitää  aktiivisesti  muis
taa, että linnut merkitsevät ihmisiä, sen sijaan, että äänet itsessään olisi intuitii
visesti yhdistettävissä ihmisiin. Tässä mielessä olisi loogisempaa käyttää ihmis
ten omia ääniä, mutta esimerkiksi puheen taajuudella oleva ääni herättää psy
koakustisesti  suurta  huomiota.  Aiemmassa  tutkimuksessamme  [Mäkelä  et  al.,
2003]  testasimme ihmisten kävelyn tuottamaa ääntä,  joka oli kyllä  rauhallinen
ja  sillä  oli  hyvä  looginen  yhteys,  mutta  äänten  tunnistaminen  onnistui  vain
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opettamisen kautta. Äänimaiseman esteettinen suunnittelu ei saa siis olla irral
laan sen kyvystä koodata tietoa ja olla ymmärrettävä.

6.3. Rauhallisuus
Tässä  tutkimuksessa  äänimaisemasovelluksemme  toimintaparadigmaksi  joka
paikan tietotekniikan kautta korostuu rauhallisuus. Rauhallisuudessa kiteytyy
häiritsemättömyys, tietotulvan hillitseminen, ja jopa miellyttävyys. Kohdan 6.2
esityksen ymmärtämiseen liittyvien yksityiskohtien jälkeen tässä kohdassa tar
kastellaan äänimaisemasovelluksen  iteraatioiden rauhallisuutta  ja  häiritsemät
tömyyttä. Siinä missä esityksen ymmärtäminen keskittyy siihen mitä kerrotaan,
rauhallisuus keskittyy siihen miten kerrotaan.

Ensimmäisessä alakohdassa  tarkastellaan  äänentoiston  laatuun  liittyviä  te
kijöitä.  Toisessa  alakohdassa  tutkitaan  ääniesityksen  yhtenäisyyteen,  eli  sen
osasten  samankaltaistamiseen  liittyviä  tekijöitä.  Kolmannessa  ja  viimeisessä
alakohdassa  keskitytään  suoremmin  rauhallisuuteen  ja  miellyttävyyteen  vai
kuttaviin tekijöihin.

6.3.1. Äänten laatu
Kohdassa 4.3 käsiteltiin äänten  laadun vaikutusta koettuun rauhallisuuteen  ja
luonnollisuuteen. Huono äänenlaatu on epäluonnollista,  ja nimenomaan  luon
nollisuus  ja  tuttuus  lisäävät  turvallisuuden  ja  luottamuksen  tunnetta.  Äänen
laadulla on suuri merkitys  infoähkyn ehkäisyssä:  rauhallisuuden edistäjänä  ja
ahdistuksen  vähentäjänä.  Huono  näytteenottotaajuus,  suhinat,  asiaankuulu
mattomat ääniartefaktit  ja esimerkiksi  ristiriitainen  tilavaikutelma  heikentävät
kokonaisuuden laatua.

Ensimmäisessä iteraatiossa näytteenottotaajuudet olivat huonoja, eikä myö
hemmissäkään vaiheissa asia korjaantunut täysin, pääasiassa  lähdemateriaalin
tason  vuoksi.  Lisäksi  etenkin  alkuvaiheessa  näytteenottotaajuudet  olivat  eri
näytteissä keskenään erilaisia, mikä lisäsi häiritsevää vaikutusta.

Kohina, jota esiintyi useissa äänissä, johtui osittain käytetyistä ääninäytteis
tä, mutta osittain myös äänentoistojärjestelmän puutteista.

Ääninäytteissä oli myös asiaan kuulumattomia ääniä, kuten esimerkiksi ha
lutun linnunlaulun lisäksi kuului muita sirkuttavia  lintuja, ohikulkevien auto
jen ääniä, tai vaikkapa ihmisen yskintää taustalla.

Äänentoistojärjestelmä  oli  yksikanavaista  monoääntä,  joka  heikentää  tila
vaikutelmaa. Äänten voimakkuudet muokattiin samanlaisiksi, kuten myös ko
hinan määrä  ja näytteenottotaajuudet. Ääninäytteissä oli myös hyvin vaihtele
via akustisia ympäristöjä, ja kolmannessa versiossa ääniin lisättiin tarpeen vaa
tiessa sopivasti kaikua, jotta ne kuulostaisivat toisiinsa sopivilta, samassa fyysi
sessä paikassa sijaitsevilta.
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6.3.2. Yhtenäisyys ja jatkuvuus
Kognitiivisen  kuorman  minimoimiseksi  äänten  samankaltaistaminen  huomat
tiin tärkeäksi tekijäksi. Jokainen havaittu erilaisuus, johon ei ollut tarkoituksel
lisesti  kiinnitetty  tietosisältöä,  kuormittaa  havaintoprosessia  ja  kaiken  lisäksi
hämmentää muutakin tulkintaa. Ihminen yhdistää mielessään äänet loogiseksi
kokonaisuudeksi  ja  muodostaa  niistä  jotain  luonnollista  paikkaa  ja  tilannetta
edustavan mallin. Näistä syistä äänten pitää sopia yhteen.

Myös kaoottisuutta päätettiin vähentää yhtenäistämällä  ääniesitystä.  Ääni
esityksissä  koettiin  parhaaksi  keinoksi  häiritsemättömyyden  kannalta  valita
äänet samasta ”ääniperheestä”, esimerkiksi siten, että kaikki äänet olivat lintuja
tai  soittimia.  Lisäksi  saman ääniperheen  äänten piti  sopia  toisiinsa  siten,  ettei
syntyisi ristiriitoja ja päällekkäisyyksiä, ja niistä oli helppo ymmärtää jokin sel
keä kokonaisuus. Kokonaisuuden eheyden vuoksi versiossa 3 miksattiin eri lin
tujen  ääniä  osittain  päällekkäin.  Peräkkäiset  äänet  koettiin  hyvin  irrallisiksi.
Viimeisessä iteraatiossa päädyttiin äänimaisemaan joka koostuisi erilaisten tut
tujen suomalaisten lintujen äänistä. Tutut linnut oli helppo tunnistaa ja erottaa
toisistaan. Kaukaista lintujärveä muistuttava kokonaisuus koettiin rauhalliseksi
ja miellyttäväksi. Äänet olivat osittain päällekkäin,  jolloin ne  tuntuivat sitäkin
kautta  tietyn  kokonaisuuden  osasilta,  eivätkä  vain  perättäisiltä  ääniltä.  Ääni
perheen on myös hyvä olla looginen siinä mielessä, että asiaa tuntevia esimer
kiksi täysin eri puolilla maailmaa elävien lintulajien kuuleminen saattaa häiritä
ja hämmentää. Täytyy  tietenkin muistaa, että ääniesitys  saattaa sotkeentua to
simaailmaan, ja ikkunalaudalla oikeasti sirkuttava varpunen saattaa johtaa vää
rinkäsityksiin. Ainakin teoriassa lienee mahdollista luoda täydellinen  illuusio,
jota kuulija ei enää erota todellisuudesta. Tällöin rikotaan alakohdassa 3.4 esi
tellyn  esityksen  ymmärrettävyyden  ensimmäistä  arviointikriteeriä  vastaan,  ja
sovelluksen merkitys häviää täysin.

Äänten tyylin pitää olla samankaltainen, eli osien rauhallisuusasteen,  tem
mon, abstraktiotason jne. pitää sopia järkevästi yhteen kokonaisuuden kannal
ta.  Kuten  edellisessä  alakohdassa  huomautettiin,  äänen  laadun  on  hyvä  olla
samanlainen jokaisella äänellä. On tärkeätä myös huomata kaiut ja muut akus
tiset  ominaisuudet,  jotka  muodostavat  vaikutelmaa  tilasta  ja  kokonaisuudesta
siten, että kokonaisuutena äänimaisema kuulostaa siltä, että kuulija on esimer
kiksi  jonkin  järven  rannalla  kuuntelemassa  lintujen  ääniä.  Yhtenäistämistä  on
vaikea automatisoida, sillä kuten esimerkiksi  kohdassa 4.1  huomautettiin,  ha
vaitun äänenvoimakkuuden ja absoluuttisen äänenpaineen suhde ei ole suora.
Äänten yhtenäistäminen kulttuuriin pohjautuvin perustein on ymmärrettävästi
vielä monimutkaisempaa.



90

Merkitykset  täytyy  olla  koodattu  samalla  tavalla  joka  äänessä,  kuten  koh
dassa 6.2.2 kävi  ilmi. Oli  sitten kyseessä  intuitiivinen  tai opittu sääntö,  täytyy
säännön  olla  sama  joka  tilanteessa,  jottei  kuulijaa  kuormiteta  ja  hämmennetä
turhaan. Temaattisen,  tyylillisen,  laadullisen  ja  loogisen yhtenäisyyden  kautta
voi äänimaisemasovelluksesta muodostua miellyttävä kokonaisuus.

Mielenkiintoisena lisähuomiona iteraatiovaiheessa havaittiin, että käyttäjien
osallistuminen äänimaiseman muokkaukseen, äänimaisemassa tapahtunut ään
ten yhteen miksaus ja sitä kautta luotu teemallinen kokonaisuus toivat tunteen
yhdessäolosta,  jossa kuvautui  jokaisen työntekijän  roolina yhteisen vertausku
vallisen lammen rannalla.

6.4. Toteutusteknisiä vaatimuksia
Aiemmin on jo mainittu, kuinka tämän tutkimuksen  tavoite  tähtää äänimaise
masovelluksen arkkitehtuurin kehittämisen  lisäksi  myös omalta  osaltaan  ylei
semmän  jokapaikan  tietotekniikan  arkkitehtuurin  kehittämiseen.  Iteraatioissa
tehdyt  muutokset  ja  esille  nousseet  vaatimukset  sekä  jatkokehitysideat  loivat
runsaasti erilaisia teknisiä vaatimuksia sekä äänimaisemasovellukselle että ark
kitehtuurille,  jonka  varaan  äänimaisemasovellus  rakentuu.  Tässä  kohdassa
keskitymme näihin  teknisiin yksityiskohtiin  ja  periaatteisiin,  jotka  vaikuttavat
välillisesti  esitystapoihin  ja  sovelluksen  kykyihin  reagoida  nopean  iteroinnin
vaatimuksiin.

Yleisen arkkitehtuurin eli Jaspiksen suunnitteluperiaatteet –yleisyys, laajen
nettavuus, sopeutuvuus, modulaarisuus ja hajautus – tulevat tarpeeseen jokapaikan
tietotekniikkaa toteutettaessa.

Jokapaikan  tietotekniikka  ei  ole  sidottu  mihinkään  tiettyyn  käyttökohtee
seen  tai –tilanteeseen, eikä  vuorovaikutusmodaliteetteja  ole  rajattu.  Siispä  sitä
tukevan arkkitehtuurin täytyy olla tarpeeksi yleinen ja avoin,  jotta ennakoimat
tomiakin  ominaisuuksia  pystytään  lisäämään.  Jaspiksen  XMLmuotoinen  tie
don varastointi mahdollistaa uudet sovellukset käyttämään vanhojen tuottamia
tietoja. Jokapaikan tietotekniikalle on ominaista erilaisten uusien sensoritekno
logioiden käyttö, joiden kehitys muuttuu niin paljon ja standardisointi on niin
minimaalista,  että  arkkitehtuurin  täytyy  antaa  mahdollisuus  niiden  helppoon
integrointiin. Ääniesityksiä muodostavan sovelluksen ei  tarvitse erityisemmin
muuttua,  vaikka  sen  tietolähteet  muuttuisivatkin,  uusi  tieto  voidaan  sovittaa
vanhoille esitysagenteille vain muutamia välikäsiagentteja lisäämällä.

Käytännössä  sopivien  ääninäytteiden  löytäminen  ja  valinta  on  vaikeaa  ja
vaivalloista. Ääninäytteitä on kyllä runsaasti tarjolla, mutta niiden laatu vaihte
lee. Häiriötekijöitä on runsaasti, näytteenottotaajuudet vaihtelevat, äänitysym
päristöt kuulostavat erilaisilta ja vaativat siten muokkausta.  Jotkin muokkauk
set  vaativat  etukäteen  tehtyä  käsityötä,  mutta  jotain  pystytään  myös  automa
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tisoimaan ja asettamaan parametriksi äänimaisemasovellukselle yhtenä tiedon
koodauksen muotona. Sovellukselta siis vaaditaan laajempia äänen muokkauk
seen  liittyviä  ominaisuuksia  esimerkiksi  erilaisten  efektien  muodossa.  Jaspik
sesta käsin voidaan jo käyttä SoXsovellusta äänen muokkaamiseen. Arkkiteh
tuuri  kuitenkin  hyötyisi  jos  siinä  olisi  rajapinta  jonkin  monipuolisemman  ää
nisignaalin käsittelyyn soveltuvan ohjelmiston käyttöön. Tällaisia voisivat olla
esimerkiksi  aiemmin  mainittu  Miles  Soundsystem,  ja  Microsoft  DirectSound.
JavaSound on toki  laitteistovapaampi, mutta se ei  tarjoa monipuolisia ominai
suuksia.  Java  Audio  Synthesis  System  tarjoaa  joitain  lisätoimintoja,  joita  Ja
vaSound ei sisällä.

Jokapaikan  tietojenkäsittelylle on luonteenomaista komponenttien eripitui
set elinkaaret, oli  sitten kyse  sensori, prosessointi,  tai  esitystapatekniikoista.
Tämä korostuu erityisesti kehitystyössä, joten laajennettavuutta ei voi vaatimuk
sena  ohittaa.  Kuten  yleisyydenkin  kohdalla,  komponenttien  kehitys  on  niin
nopeata, että arkkitehtuurin täytyy aina olla laajennettavissa. Järjestelmän, jon
ka oletetaan toimivan hyvin muutamankin vuoden ajan,  täytyy pystyä reagoi
maan  sisäisiin  ja ulkoisiin  kehityksiin. Sovellusten käyttökontekstit  eivät  käy
tännössä  tule  olemaan  staattisia  vähänkään  pidemmällä  aikavälillä.  Jaspiksen
laajennettavuuden  vuoksi  mikään  ei  estä  lisäämällä  tiedonkeruukomponent
teihin  esimerkiksi  puheentunnistustuloksia  tai  paineenvaihtelua  seuraavien
mattojen tuottamia tunnistustuloksia.  Teknisten muutosten hallinnointi ja kon
figurointi manuaalisesti on melko  triviaalia, mutta kuitenkin  resursseja kulut
tavaa  puuhaa.  Resurssien  ja  palvelujen  automaattinen  löytäminen  ja  yhdistä
minen  tehtävien  tarpeisiin  on  aktiivinen  tutkimuksenala  [Friday  et  al.,  2004].
Jaspiksessa palveluiden löytämistä ei ole vielä automatisoitu, mutta evaluaatto
rien vuoksi integraatio on verrattain helppoa.

Alun perin puhedialogien kieliriippumattomuutta ja muuttuvien keskuste
lurakenteiden  muuttuvuutta  varten  suunniteltu sopeutuvuus  toimii  myös  laa
jemmassa  näkökulmassa  edesauttamaan  jokapaikan  tietotekniikan  muuttuvan
käyttökontekstin hallintaa  ja  ymmärtämistä.  Ihmisten  ollessa  sidottuina  tehtä
viin enemmän kuin työkaluihin (päinvastoin kuin kärjistetysti henkilökohtais
ten mikrotietokoneiden kanssa käy),  täytyy  työtä  tukevan  järjestelmän  sopeu
tua  näihin  työkalujen  muutoksiin.  Työtehtävätkin  elävät,  kun  niitä  tehdään
luonnollisessa ympäristössä, missä sosiaalinen ulottuvuus tuo mukanaan odot
tamattomia  muutoksia.  Jokapaikan  tietotekniikan  järjestelmien  täytyy  toimia
oikein esimerkiksi  kuulijakunnan  muuttuessa  kesken  esityksen.  Tietoturva  ja
yksityisyysongelmat  korostuvat  erityisesti  sosiaalisen  ympäristön  muuttuvai
suuden vuoksi. Sopeutuvuutta tarvitaan silloinkin, kun käyttäjä on liikkeessä ja
häntä havainnoivat sekä hänelle informaatiota esittävät välineet vaihtuvat. Jär
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jestelmän on usein pystyttävä ajonaikaisesti reagoimaan tilanteeseen, ja valitta
va  erilaisista  toimintatavoista  sopivimpia.  Jaspikseen  on  kehitetty  mm.  tapoja
abstrahoida esityksiä siten, että erilaiset päätelaitteet, kuten  lankapuhelimet  ja
näytöllä  varustetut  matkapuhelimet,  voivat  itse  tahollaan  päättää  lopullisesta
tiedon esitysmuodosta [Salonen et al., 2005].

Samanhenkistä  abstrahointia  ja  ohjauskielten  käyttöä  voitaisiin  hyödyntää
yleiskäyttöisempien  äänentuottolaitteiden  kohdalla.  Kolmannessa  versiossa
jouduttiin tekemään suuria muutoksia äänentuottolaitteen toimintaan,  sillä ai
empi osasi toistaa vain yksittäisiä ääniä peräkkäin.

Modulaarisuus yhdessä hajautuksen kanssa ovat välttämättömiä ominaisuuk
sia  jokapaikan  tietotekniikan  perusperiaatteiden  kannalta.  Ne  ovat  ainoa  tapa
tukea  fyysisesti  hajanaista ympäristöä,  jonka  osasten  saatavuus  saattaa  muut
tua  kesken  yksittäisen  vuorovaikutuksenkin.  Ihmiset  liikkuvat  paljon,  jolloin
järjestelmän osat eivät aina pysty tekemään havaintoja, tuottamaan havaittavaa
tulostusta  oikeaan  paikkaan,  tai  järjestelmän  osien  kommunikaatioyhteydet
saattavat  katkeilla.  Hajautettu  sovellus  on  vähemmän  altis  yksittäisten  osien
vialliselle  toiminnalle,  sillä  rinnakkaiset  ja  vaihtoehtoiset  komponentit  voivat
korvata toisiaan tarpeen vaatiessa.  Jaspiksen modulaarisuus ja hajautus näkyy
myös tässä luvussa kuvatun järjestelmän rakenteesta. XMLRPCpohjainen tie
donvälitys  mahdollistaa  sovelluksen  hajauttamisen  useille  fyysisille  laitteille.
Tietolähteet  toimivat  itsenäisesti, eikä niiden edes  tarvitse  olla  tietoisia  esitys
komponenteista. Komponenttien iterointi on helppoa, sillä kaikki perustuu yh
teiseen  tietovarastoon,  eikä  suoraan  kommunikaatioon.  Vanhat  komponentit
voidaan  pitää  käynnissä  vaikka  ikuisesti,  ja  muista  komponenteista  voidaan
ottaa käyttöön uusia versioita aivan vapaasti. Niin kauan kuin toisten tarvitse
mat  komponentit  tuottavat  tietoa  muiden  ymmärtämässä  muodossa,  ne  ovat
hyödyllisiä.  Niissä  tilanteissa  on  samantekevää  mitä  muuta  em.  komponentit
tekevät tai eivät tee.

Iteraatiovaiheissa  törmättiin erilaisiin muutostarpeisiin.  Joissakin vaiheissa
muutettiin yksittäisiä ja pieniä asioita, kun toisaalla pieni muutos vaikutti suu
rempaan  kokonaisuuteen.  Jotkut  muutokset  rakentuivat  toisten  muutosten
päälle.  Tästä  kaikesta  nähdään  tarve  modulaariselle  rakenteelle,  jossa  esitystä
muokkaavia  alikomponentteja  voidaan  ketjuttaa  dynaamisesti  riippuen  ohjel
man  kulusta.  Runsaslukuiset pienen  vastuualueen  agentit  vastaavat  hyvin  tä
hän ongelmaan.

Lintujen  ääntelehtimistavat  vaihtelevat  runsaasti,  ja  joidenkin  lintujen  yh
teensovittaminen  miellyttävällä  tavalla  on  vaivalloista.  Tähän  tarkoitukseen
etsittiin jokaisesta ääninäytteestä kohtia, joissa on sopiva tuoda esitykseen yksi
ääni  lisää. Nämä  kohdat  joudutaan  etsimään  käsin,  mutta yhteen  miksaus  ta
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pahtui  dynaamisesti,  riippuen  siitä  missä  järjestyksessä  ihmisiä  on  tarkoitus
esittää ja ketkä heistä ovat läsnä. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten ääni
en  kompositioon  täytyy  pystyä  vaikuttamaan  dynaamisesti  ohjelman  ajon  ai
kana,  riippuen  esitettävästä  tiedosta.  Esityksen  muodostavien  komponenttien
hajautus ja laajennettavuus on selkeä tapa hallita ääniesityksiä, erityisesti kehi
tysvaiheessa.

Lintujen ääniä yhteen miksattaessa rajoitettiin yhtäaikaisten lintujen äänien
määräksi kolme. Tämä on esimerkki siitä, kuinka esitykselle täytyy pystyä an
tamaan erilaisia reunaehtoja, joita ei saisi ylittää. Mielenkiintoista onkin nähdä
miten  hallitaan potentiaalisesti kilpailevia  ja  ristiriitaisia,  mutta  kuitenkin  en
nalta  arvaamattomia  sääntöyhdistelmiä.  Modulaariseen  ohjelmarakenteeseen
tarvitaan siis erilaisia kontrollimekanismeja.

Esityskomponentin  olisi  tarkoitus  pystyä  jatkuvaan  äänimaiseman  tuotta
misen, joten puhekäyttöliittymiin soveltuva vuoroittainen dialogi ei vastaa tar
peita.  Viimeisessä  versiossa  ongelma  kierrettiin  odotusagentin  avulla,  kuten
kohdan 5.2.3 järjestelmäkuvauksessa mainittiin. Sovelluksia on syytä hajauttaa
vielä  itsenäisempiin  osiin,  tai  mahdollistaa  muuten  rinnakkain  toimivat  kom
ponentit. Dialogipohjaisuus saattaa hidastaa joitain järjestelmän toiminnan vai
heita.

Tiedonvälityksen luotettavuuden kannalta olisi myös hyvä,  jos komponen
tit pystyisivät päättelemään toistensa toimintakyvystä jotain. Esityskomponent
ti  ei  tällä  hetkellä  tiedä  johtuuko  esimerkiksi  aktiivisuustiedon  puute  aktiivi
suuden puutteesta, vai siitä, että aktiivisuutta keräävät sovellukset on sammu
tettu, tai että ne ovat lakanneet toimimasta.

Aiemmin mainittu tietoturvallisuus on keskeinen ongelma jokapaikan tieto
tekniikassa,  ja  se  näkyy  erityisesti  arkkitehtuurissa,  jossa  tietoa  liikutetaan  ja
varastoidaan.  Jaspisarkkitehtuurissa  käytetyn  liitutauluperiaatteen  etuna  on
tiedon  saanti  kaikille  komponenteille,  joka  mahdollistaa  potentiaalisesti  pa
remman ja helpomman kontekstitietouden. Sen heikkoutena on sama mainittu
tiedon avoimuus, jolloin syntyy helposti tietoturvaongelmia. Tähän ongelmaan
tuo  aikanaan  helpotusta  kehitteillä  olevan  Jaspis2arkkitehtuurin  toinen  tär
keimmistä muutoksista: tuki käyttöoikeuksien hallintaan.

Näiden konkreettisten kokemusten  ja aiemmin esiteltyjen teoreettisten läh
tökohtien  pohjalta  esitellään  seuraavassa  luvussa  malli  yleiskäyttöisestä  ääni
esitysten tuottamiseen tarkoitetusta arkkitehtuurista.
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7. Ääniesitysten  toteuttamiseen  ja  kehittämiseen  soveltuva  oh
jelmistoarkkitehtuuri

Tässä  luvussa  kuvaan  ääniesityksiä  tuottavan  sovellusarkkitehtuurin  mallin,
joka  ottaa  huomioon  jokapaikan  tietotekniikan  erityispiirteet.  Sovellus  perus
tuu  teknisesti  kohdassa  5.2.1  kuvattuun  yleiseen  Jaspisarkkitehtuuriin,  johon
tämän luvun arkkitehtoniset ratkaisut ovat laajennus. Arkkitehtuuri  ja sen toi
mintatapa kuvataan keskittyen erityisesti sovellusten hallintaan mm. ohjauskiel
tä  (script language) käyttäen. Ratkaisut perustuvat aiempien  lukujen  teoreetti
siin  lähtökohtiin  ja  konstruktioista  saatuihin  kokemuksiin.  Ratkaisun  toimi
vuutta arvioidaan kolmessa käyttötapauksessa.

7.1. Yleisrakenne
Ääniesityksiä  muodostava  arkkitehtuuri,  siihen  liittyvä  laajempi  jokapaikan
tietotekniikan  infrastruktuuri  ja  varsinaiset  sovellukset  toimivat  fyysisesti  ha
jautetussa  ympäristössä,  jossa  käyttäjät  liikkuvat  paikasta  toiseen  ja  siirtyvät
tehtävästä toiseen. Käyttötilanteet ovat usein  rinnakkaisia  ja  tulosteet adaptoi
tuja eri käyttäjille ja laitteistoille. Näistä syistä yleisarkkitehtuuri on hajautettu
siten, että tietoa keräävät, muokkaavat  ja esittävät komponentit ovat  itsenäisiä
osia. Arkkitehtuurin yleinen rakenne näkyy kuvasta 13.

Tietovarasto

Tarkkailija
agentti

Logiikkaagentti

Kompositio
agentti

Soitinagentti

Äänenmuodostus
laite

Muita Jaspis
sovelluksia

Kuva 13. Ääniesitysarkkitehtuurin yleisrakenne.

Tietoa  keräävät  komponentit  voivat  olla  julkisia  tietopalveluita  hyödyntä
viä, muita saman ympäristön sovelluksia, tai varta vasten kyseenomaisen ääni
esityksen  rajattua  tarkoitusta  varten  suunniteltuja.  Kerätty  tieto  on  tarjolla
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muille  sovelluksille,  tai  saman  sovelluksen  rinnakkaisille  ilmentymille,  joten
sen täytyy toimia itsenäisesti. Tietoa muokkaavat komponentit käsittelevät tie
toa muiden sovellusten tarpeita varten, tai toimivat itse jotain palvelukokonai
suutta keskeisesti ohjaavana komponenttina. Tiedon muokkaus ja sen esittämi
sen suunnittelu ovat irrallaan itse tiedon esittämisestä, joka voidaan nähdä vain
palveluna,  siinä  missä  tiedon keruukin.  Tietoa  esittävät  komponentit  palvele
vat usein monien eri sovellusten tarpeita, ja joutuvat siis jakamaan resurssejaan
niiden kesken.

Tämän tutkimuksen painopiste, eli ääniesityksiä muodostava sovellus voi
daan nähdä enemmän esityksiä suunnittelevana ja koordinoivana kuin  toteut
tavana sovelluksena. Vaikka esityksissä hyödynnetäänkin mm.  signaalinkäsit
telyn tasoisia elementtejä, niiden toteutuksellisiin ongelmiin ei tässä tutkimuk
sessa oteta kantaa. Äänentoiston toteuttavan laitteistorajapinnan, kuten esimer
kiksi kohdassa 4.6.5 mainitun JASS (Java Audio Synthesis System) –rajapinnan,
valinta on sovelluskohtainen ja  jatkotutkimuksen ongelma. Esityksen suunnit
televa osa hakee muualla  tuotettua  tietoa asiasta,  jota on  tarkoitus esittää.  Tä
män tiedon avulla se määrittelee esityksen esityspaikat ja kohteet, tietosisällön,
komposition ja äänelliset pintamuodot.

Suunnitellut esitykset lähetetään toteutettaviksi itsenäisille komponenteille,
äänenmuodostuslaitteille (sound engine). Äänenmuodostuslaitteet voivat palvella
myös  muita  sovelluksia,  joten  niiden  käyttörajapinta  on  niin  yleiskäyttöinen,
että yhtä hyvin läsnäolotietoa esittävät kuin muitakin tarpeita palvelevat ääni
esitykset pystytään toteuttamaan. Käytännön tasolla laite vain käsittelee muilta
sovelluksen  osilta  saamiaan  esityspyyntöjä  oman  määritellyn  toimintavalikoi
mansa mukaan. Äänenmuodostuslaitteen sisäistä toimintaa ja rakennetta ei täs
sä  tutkimuksessa  kuvata  tarkemmin,  mutta  siitä  on  syytä  esitellä  muutamia
piirteitä muun arkkitehtuurin toiminnan näkökulmasta.

Esityksen suunnittelu ja siihen tarvittava tiedonkeruu perustuvat tehtävien
jakamiseen agenttien kesken.  Agentit toimivat hajautetusti ja yksi agentti tekee
vain oman erityisosaamisensa mukaisia  toimintoja. Agentit voivat esimerkiksi
yksittäisen esityksen ominaisuuden muokkaamisen  lisäksi vaikuttaa myös sii
hen miten esitystä jatkossa käsitellään, esimerkiksi hajauttamalla yhden suuren
tehtävän  useaan  pienempään  alitehtävään,  jotka  annetaan  muiden  agenttien
toteutettaviksi.  Kun  esitys  on  valmis,  se  lähetetään  äänenmuodostuslaitteelle
toteutettavaksi.

Koska on kyse vuorovaikutteisesta tilanteesta, valmis esitys voi myös muut
tua  kesken  tilanteen.  Tästä  syystä  esitystä  suunnittelevalla  komponentilla  on
erityisvastuu huolehtia esityksen kokonaistilasta senkin  jälkeen, kun  ”valmis”
esityspyyntö on lähetetty. Esitystä suunnitteleva komponentti voi  joutua  teke
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mään muutoksia,  ja  lähettämään korjatun esityspyynnön äänenmuodostuslait
teelle tämän vielä esittäessä edellistä versiota. Sovellustason vuorovaikutuksen
aikaansaamiin korjauksiin reagoimisen kannalta viestinvälitys eri komponent
tien välillä on tärkeätä.

Tässä  luvussa  ehdotetun  arkkitehtuurin  keskeisimpiä  osia  on  ohjauskieli,
jolla  kuvataan  agenttien  toiminnallisuus  ja  keskinäinen  kommunikointi.  Sekä
ohjauskieli että agenttivalikoima ovat laajennettavissa.

Seuraavaksi esitellään kukin peruskomponentti muutaman esimerkin kaut
ta, ja lopuksi keskitytään itse ohjauskieleen.

7.2. Äänenmuodostuslaitteet
Äänimaiseman tuottamisprosessissa viimeisenä askeleena on komponentti,  jo
ka muodostaa lopullisen äänidatavirran ja lähettää sen käyttöjärjestelmän kaut
ta  äänentoistolaitteistolle.  Äänenmuodostuslaitteet  toimivat  itsenäisinä  palve
luina, joihin voivat mitkä tahansa sovellukset ottaa yhteyden ja lähettää esitys
pyyntöjä. Jokaista fyysistä resurssia, esimerkiksi jossain tietyssä tilassa sijaitse
vaa tiettyä kaiutinta, eli käytännössä tietokoneen ääniulostulokanavaa kohden
on oma palvelunsa.

Teknisesti äänentoiston toiminnallisuuden ja laitteistorajapinnan voi toteut
taa jokin kolmannen osapuolen ohjelmisto, kuten esimerkiksi Miles Sound Sys
tem [radgametools.com,  2005],  Microsoft  Direct  Sound  [microsoft.com,  2005b]
tai Direct Music [microsoft.com, 2005a], tai JASSrajapinta [van den Doel & Pai,
2001]. Tämän tutkimuksen kannalta on keskeistä määritellä minkälaisia toimin
toja vaaditaan rajapinnalta,  joka  paketoi  toteuttavan  ohjelmiston  ja  sen  kautta
laitteistorajapinnan  ja  siten  tarjoaa  äänenmuodostuslaitetta  käyttäville  sovel
luksille palveluitaan.

Äänenmuodostuslaite on itsenäinen, jatkuvasti käynnissä oleva palvelu, jol
le  voidaan  lähettää pyyntöjä  ja komentoja,  joiden  mukaan  se  toimii.  Laite  on
yleisluontoinen,  joten  sille  annetut  komennot  eivät  liity  käsitteellisesti  mihin
kään sovellukseen, vaan suoraan äänenkäsittelyyn ja esittämiseen. Laite vastaa
pyyntöihin  riippuen  niiden  sisällöstä,  esimerkiksi  ilmoittamalla  vastaanotta
neensa  komennon,  tai  kertomalla  koska  pyynnön  määrittelemät  toiminnot  on
saatettu loppuun. Taulussa 4 nähdään muutamia esimerkkejä yleisistä komen
noista, joita äänenmuodostuslaite osaa käsitellä.
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Taulu 4. Esimerkkejä äänenmuodostuslaitteen komennoista.

Äänenmuodostuslaite  osaa  myös  kommunikoida  takaisinpäin  sitä  käyttä
ville sovelluksille. Laitteelta voi kysyä sen tilaa,  jolloin se voi esimerkiksi ker
toa  sovellukselle  soittavansa  esitystä  X,  kohteeseen  Y,  tai  soittavansa  raitaa  K
äänenvoimakkuudella P. Näillä tavoilla laite voi itse aktiivisemmin auttaa sitä
käyttäviä  ohjelmia  niiden  ajossa.  Sille  lähetetty  esityspyyntö  voi  esimerkiksi
sisältää yksittäisen komposition rakenteen lisäksi pyynnön kertoa aina kun on
musiikillisesti mahdollista lopettaa tai vaihtaa esitystä, tai koska olisi mahdol
lista synkronisoida ääniesityksen ulkopuolisia tapahtumia, kuten graafisen esi
tyksen  tapahtumia.  Kaikki  raportointi  perustuu  muuttujiin,  joiden  avulla  ää
nenmuodostuslaite pitää yllä tiedon asioista joita se on esittänyt ja joita sen tu
lee  esittää.  Taulussa  5  nähdään  muutamia  esimerkkejä  muuttujista,  joita  laite
pitää yllä.

Taulu 5. Esimerkkejä äänenmuodostuslaitteen muuttujista.

Ulkopuolisilta  sovelluksilta  saatuihin  komentoihin  reagoimisen  lisäksi  ää
nenmuodostuslaite  voi  reagoida  sisäisiin  tapahtumiinsa.  Takaisinraportointi,
musiikilliset  vaihtokohdat,  synkronointihetket  ja  muut  vastaavat  näkyvät  itse
laitteelle  tällöin  laukaisimina  esitystiedossa,  joiden  perusteella  laite  muuttaa
toimintaansa  tai  lähettää  tietoa  takaisin  sovelluksille.  Laukaisimet  on  liitetty

komennot
yleismuoto: <komennot><1></1>… <n></n></komennot>
esim.: soita raita x

soita raita x hetkellä k
soita raita x kun <ehto>
aseta raidan x jälkikaiuksi k
häivytä raita x volyymille k p millisekunnissa
sammuta midiraidan x soittimet k, p ja t
kerro raidan x muuttujan k arvo (katso muuttujat listaa)

muuttujat
yleismuoto:  <muuttujat><1></1>… <n></n></muuttujat>
esim.: jokeritmerkit */? = "kaikki raidat/soittimet/midiraidat"

koko esitys
raidat (lista)
raidan offset (aika millisekunteina raidan alusta)
esityksen offset (millisekunteina koko esityksen alusta)
midiraidan soittimet (lista)
<raidan, midiraidan, esityksen, soittimen> panorointi
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osaksi  pyyntöjen  mukana  tulevia  ääniesitysten  määritelmiä.  Ne  ovat  ehtoja,
joiden toteutumista laite tarkkailee. Näitä ehtoja voivat olla esimerkiksi:

· kokonaisesityksen sisäisen raidan loppuminen,

· esitykseen  etukäteen  merkityn  ajankohdan  saavuttaminen,  esimerkiksi
tietty määrä sadasosasekunteja jonkin raidan alusta laskettuna,

· äänenvoimakkuuden laskeminen arvon X alle, tai

· melodian siirtyminen Dmollisointuun.
Laukaisin on kaksiosainen  ja  se voi  sisältää  komennon  joko  raportoida  ta

kaisin sovellukselle tai ohjata äänenmuodostuslaitteen omaa toimintaa. Rapor
toinnin  avulla  muut  sovellukset  ja  komponentit  voivat  käynnistää  ja  synkro
noida  muuta  toimintaa,  tai  kerätä  tietoa  johonkin  muuhun  tarkoitukseen.  Ta
kaisinlähetetyn tiedon sisältöä  laite  ei  välttämättä  itse  ymmärrä,  ja  se  voi  olla
laitetta käyttävien sovelluksien  itse määrittelemää.  Sisäistä  toimintaa  laukaisi
met voivat ohjata millä tahansa komennolla, joka kuuluu äänenmuodostuslait
teen  komentovalikoimaan.  Esimerkiksi  jonkin  ehdon  toteutuessa  esityksessä
voidaan hypätä toiseen kohtaan esitystä, tai sen sammuttaa siitä osia. Komen
noista  oli  esimerkkejä  aiemmin  taulussa  4.  Laukaisimien  sisältämien  ehtojen
valikoima ei ole rajoitettu koskemaan vain äänen esitykseen liittyviä muuttujia,
vaan  äänenmuodostuslaitteen  muuttujatkin  voivat  olla  hyödyllisiä  toiminnan
ohjaamisessa. Taulussa 6 on muutamia esimerkkejä laukaisimista.

Taulu 6. Esimerkkejä äänenmuodostuslaitteen laukaisimista.

Kokonaissovelluksen interaktiivisuus eli reagointi ulkoisiin muuttujiin, ku
ten  ulkomaailman  tapahtumiin,  hoidetaan  muissa  sovelluksen  osissa,  joista
puhutaan tarkemmin agenttien kohdalla alikohdassa 7.3. Äänenmuodostuslait
teen  reagointi  perustuu  etukäteen  määriteltyihin  muuttujiin  ja  ulkopuolelta
annettuihin pyyntöihin ja komentoihin, ja siten sen toiminnallisuuden ei tarvit
se olla laajennettavissa siinä määrin kuin muiden tässä luvussa esiteltyjen kom
ponenttien.

Pyynnöt ja komennot ovat rakenteellisia XMLpohjaisia kuvauksia, jotka si
sältävät itse komentosanat, sekä niihin liittyvät lisätiedot. Lisätietoosuus sisäl

Laukaisimet
yleismuoto:  <ehto></ehto>
esim.: raita x loppuu

raita x saapuu kohtaan k millisekuntia (raidan alusta)
raitaa x jäljellä k millisekuntia
raidan x volyymi < p volyymiyksikköä
raidan x melodia = Dmolli (midiraidat)
laite ei esitä mitään
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tää  esitettävän  sisällön  kuvauksen  mahdollisine  laukaisimineen.  Äänenmuo
dostuslaitteen  reagoidessa  pyyntöihin,  komentoihin  ja  laukaisimiin  ja  lähettä
essään  tietoja  ja  vastauksia  ulkoisille  sovelluksille  se  käyttää  samaa  XML
pohjaista  merkintätapaa.  Vapaamuotoisten  pyyntöihin  sisällytettyjen  vastaus
ten lisäksi laite voi vastata muutamilla yleisillä vastauksilla, joista on esimerk
kejä taulussa 7.

Taulu 7. Esimerkkejä äänenmuodostuslaitteen vastauksista.

7.3. Ääniesityksen hallinnan agentit
Äänimaisemien  ja muiden vastaavanlaisten äänisovellusten suunnittelu,  muo
dostaminen ja ohjaus tapahtuvat agenttien avulla. Sovelluksen toiminnan aika
na  agentit  valitaan  agenttievaluaattorihallintaohjelma  –  rakenteella.  Agentit
ovat rajattuja toimijoita, joista kukin edustaa yhtä pientä tehtävää. Pienistä teh
tävistä koostuu yhdessä suurempia kokonaisuuksia.  Tämä  hajautus  varmistaa
hallittavuuden,  sekä  helpon  jatkokehityksen  ja  korjattavuuden.  Tiedonkulun
vapaus  varmistetaan  liitutaulumenetelmällä,  jossa  tieto  säilytetään  yhteisessä
tietovarastossa, jota agentit osaltaan muokkaavat.

Agentit voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään:
· tarkkailijaagentteihin,  jotka  seuraavat  ympäristön  tapahtumia  ja

sensoreiden syötteitä, ja tiedottavat muita agentteja muutoksista,
· logiikkaagentteihin,  jotka  sanovat  miten  havaitut  tapahtumat  vai

kuttavat kompositioon,
· kompositioagentteihin,  jotka  muokkaavat  esityksen  kokoonpanoa  ja

ohjaavat efektiagentteja, sekä
· soitinagentteihin,  jotka  muokkaavat  kokonaisesityksen  perusele

menttejä äänenmuodostuslaitteen ymmärtämään muotoon.
Agenttien toiminnallisuuksien rajoja ei voida tarkasti määritellä, vaan luo

kittelu on lähinnä suunnittelua ohjaava. Luokittelu kertoo karkeasti missä  jär

vastaukset
yleismuo
to: <vastaus></vastaus>
esim.: soitto aloitettu <aikaleima> hetkellä <offset>

raita lopetettu <aikaleima> hetkellä <offset>
raita keskeytetty <aikaleima><keskeytysoffset>
<acknowledged> (perusvastaus jokaiseen pyyntöön)
soitto aloitettu <aikaleima> hetkellä <offset> syystä <ehto = true>
raidan x volyymiksi asetettu k
raita x voimistettu <startvol, startoffset>, <endvol, endoffset>
midiraidan x soittimet k, p, t sammutettu
raidan x muuttujan k arvo = <>
ei voida toteuttaa komentoa <> syystä <>
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jestyksessä tiettyjä asioita tehdään. Yleensä aloitetaan tarkkailijaagenteista, jot
ka  keräävät  taustatietoa  ja  laukaisevat  toimintaa.  Seuraavaksi  toimivat  logiik
kaagentit,  jotka  määrittelevät  mitä  askelia  ja  osatekijöitä  tiettyyn  toimintaan
kuuluu,  mitkä  tiedot vaikuttavat  toimintaan  ja  miten.  Kolmannessa  vaiheessa
siirrytään symbolisesta ja abstraktimmasta toiminnan suunnittelusta konkreet
tisempaan ja siinä määritellään kompositioagenttien avulla minkälaisen esityk
sen avulla toiminta toteutetaan. Neljäs vaihe on teknisin, sillä siinä käsitellään
soitinagenttien kautta esityskokonaisuuden konkreettisia komponentteja ja nii
den ominaisuuksia. Käsitteellinen ja symbolinen tieto muuttuu konkreettiseksi
tiedoksi  tiedostonimistä,  äänenvoimakkuuden  tasoista,  kaikuefekteistä,  ää
nenmuodostuslaitteiden IPosoitteista jne.

Hyvinkin yksinkertaisella agenttivalikoimalla voidaan saada aikaiseksi toi
miva  sovellus.  Esimerkiksi  sovellus,  joka  soittaa  aina  merkkiäänen  kun  kello
tulee kuusi illalla, tarvitsee vain 4 agenttia:

· tarkkailijaagentin  joka huomaa, että kello on kuusi  ja  tekee  tietova
rastoon ilmoituksen ”ilta_tullut”,

· logiikkaagentin joka tietää, että illan tullessa pitää vihjata  työnteki
jöille, että on aika lähteä kotiin,

· kompositioagentin,  joka  pyytää  efektiagenttia  esittämään  kotiinläh
tökehotuksen tietyllä äänenmuodostuslaitteella, ja

· soitinagentin, joka etsii kotiinlähtöä edustavan äänitiedoston, ja pyy
tää äänenmuodostuslaitetta soittamaan sen.

Mikä tahansa sovellus on laajennettavissa lisäämällä siihen agentteja ja kor
vaamalla  tai  poistamalla  vanhoja.  Edellistä  esimerkkiä  voidaan  laajentaa  esi
merkiksi:

· lisäämällä  logiikkaagentteja,  jotka  arvioivat  historiatiedon  perus
teella  ovatko  kukin  vielä  töissä  olevista  työntekijöistä  yleensäkin
näin  myöhään  töissä,  ja  keille  ei  vielä  tarvitse  muistuttaa  kotiinläh
döstä

· lisäämällä  kompositioagentin,  joka  tekee  jokaista  käyttäjää  kohden
oman äänten esityslistan, joissa äänien järjestys riippuu työpisteiden
fyysisestä järjestyksestä,

· lisäämällä kompositioagentteja,  jotka etsivät  jokaisen esityslistan ää
nimuistutusten väleihin sopivat siirtymät, jotta äänet soljuvat toisiin
sa luontevasti,

· lisäämällä  soitinagentteja,  jotka  voimistavat  jokaisesta  esityslistasta
pisimpään töissä olleiden muistutusten äänten voimakkuutta, ja niin
edelleen…



101

Toiminnan  jakaminen  karkeisiin  vaiheisiin  voi  auttaa  optimoimaan  suori
tusta esimerkiksi  siten, että  logiikkavaiheessa  tiedetään  jo  kenelle  kaikille  esi
tystä ollaan tekemässä, ja ko. henkilöitä vastaavat äänenmuodostuslaitteet voi
daan  alustaa.  Vastaavasti  esimerkiksi  kompositiovaiheessa  tiedetään  jo  mitä
äänitiedostoja tullaan käyttämään, ja ne voidaan ladata muistiin etukäteen, jol
loin ne ovat valmiina efektiagenttien muokkausta varten.

Yksittäisen  sovelluksen  toiminnassa  voi  kuitenkin  tulla  vastaan  tilanteita,
jossa  tieto  kulkee  moneen  suuntaan.  Erillisiä  tapahtumia  kuvaavat  esitykset
ovat kuitenkin osa yhtä ja samaa äänimaisemaa ja kokemusympäristöä käyttä
jän näkökulmasta. Esityksen ajoittamiselle voidaan asettaa reunaehtoja muista
sovelluksista  käsin,  esimerkiksi  siten,  että  kotiinlähdöstä  muistuttava  esitys
aloitetaan heti kun äänenmuodostuslaite on ilmoittanut lopettaneensa edellisen
läsnäoloa  ja  aktiivisuutta kuvaavan esityksensä.  Laajemmassa  yhteydessä  esi
merkiksi  ääniesityksen  synkronointi  visuaalisiin  esityksiin  voisi  olla  erittäin
tarpeellinen ominaisuus.

Seuraavaksi esittelen muutamia esimerkkejä yleisistä perustoiminnoista,  ja
niitä  vastaavista  agenteista,  joita  vaaditaan  läsnäoloinformaatiota  esittävältä
sovellukselta.

7.3.1. Tarkkailijaagentit
Tarkkailijaagenttien tehtävänä on kerätä  tietoa sovelluksen  tarkoituksiin. Tie
don keruu tarkoittaa esimerkiksi muualla valmiiksi  tuotettujen tunnistustulos
ten ja kellonajan kaltaisten tilannetietojen hakemista.

Tarkkailijaagentit hakevat tiedon tietovarastosta,  tai  sovelluksen ulkopuo
lisesta tietokannasta. Tiedon on muodostanut etukäteen jokin toinen osa sovel
lusta,  tai  täysin  itsenäinen  toinen sovellus.  Tarvittaessa  tarkkailijaagentit  voi
vat myös muuntaa muiden  sovellusten  tuottamat  tiedot ääniesityssovelluksen
muiden agenttien ymmärtämään käsitteellisempään muotoon. Laajemman mit
takaavan jokapaikan tietotekniikan ympäristön  toiminnan kannalta on  luonte
vinta  hajauttaa  tiedon keruu  ja  esitys  toisistaan  erillisiksi  Jaspissovelluksiksi,
jotka  käyttävät  yhteistä  tietovarastoa.  Työryhmän  läsnäoloa  esittävän  ääniso
velluksen  kannalta  hyödyllisiä  esimerkkejä  tarkkailijaagenteista  voisivat  esi
merkiksi kerätä tietoa:

 päivämäärästä ja kellonajasta,
 käyttäjien  aktiivisuudesta  ja  sijainnista  eri  tietolähteistä  (pcaktiviteetti,

paineentunnistusmatot, puhujantunnistustulokset muilta sovelluksilta),
 siitä  mitä  sovelluksia  henkilöt  käyttävät  (ohjelmointi,  kirjoittaminen,

sähköposti yms.), jonka perusteella voidaan päätellä jotain
 siitä mitä työtehtäviä käyttäjät ovat tekemäisillään,
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 käyttäjien  häirittävyydestä  (kuka  juttelee  muiden  kanssa  samassa  huo
neessa, kuka on puhelimessa, kenen kalenterissa on muita menoja),

 siitä onko järjestelmää eksplisiittisesti kielletty esittämästä joissain tilan
teissa (kokoukset, koetilanteet yms. tilanteet jolloin ei haluta häiriötä),

 aktiivisuuden,  työtehtävien  yms.  historiasta  ja  tehdä  päätelmiä  esimer
kiksi

 yleisistä työajoista.
Tarkkailijaagentit, siinä missä muutkin agentit, voivat  jakaa osia  tehtävis

tään muille agenteille, erityisesti yleishyödyllisille agenteille kuten sovellusten
välistä  kommunikointia  hoitaville  agenteille.  Vastaavasti  tarkkailijaagentit
voivat tarjota tietoaan monille muillekin sovelluksille.

7.3.2. Logiikkaagentit
Logiikkaagenttien  tehtävänä  on käyttää  tarkkailijaagenttien  tuottamaa  tietoa
ja tehdä siitä ääniesityksen muodostamisen kannalta olennaisia päätelmiä. Pää
telmät eivät liity musiikkiin tai ääneen, vaan asioihin kuten koska esityksiä on
syytä  aloittaa,  keille  kaikille  esityksen  pitää  kuulua,  ja  niin  edelleen.  Agentit
toimivat  toimintaa  laukaisevana  tekijänä  ääniesityssovelluksille,  sillä  ne  huo
maavat  milloin  on  tarpeen  tuottaa  esitys.  Siinä  missä  tarkkailijaagentit  vain
noutavat  tietoa,  ja  muuntavat  sitä  toiseen  käsitteelliseen  muotoon,  logiikka
agentit yhdistelevät tietoja ja tekevät niistä päätelmiä.

Logiikkaagentit  ymmärtävät  esimerkiksi,  että  tiedot  ”kello  on  nyt  8:00”,
”päivämäärä  on  13.5.2005”,  ”Jaakko  tunnistettu  ovella”  ja  ”Jaakon  edellinen
aktiviteetti tapahtunut 12.5.2005 klo 19:50” tarkoittavat yhdessä ”Jaakko on saa
punut töihin.”

7.3.3. Kompositioagentteja
Kompositioagenttien tehtävänä on muodostaa ääniesitys siltä pohjalta, mitä lo
giikkaagentit  ovat  päättäneet  käsitteellisesti  esitettävän.  Kompositioagenttien
tehtävänä on siis sitoa käsitteellinen tieto jonkinlaiseen äänelliseen tai musikaa
liseen  muotoon.  Kompositioagenttien  osuus  musiikillisen  esityksen  muodos
tamisessa on päättää käytettävistä äänistä ja ääniraidoista, niiden sommittelus
ta ja melodiallisista ratkaisuista. Siinä missä logiikkaagentit tekevät päätelmiä
eri tietojen pohjalta, kompositioagentit rakentavat sävellyksiä näiden päätelmi
en pohjalta.

Kompositioagentit  ymmärtävät  esimerkiksi,  että  tiedot  ”Jaakko  on  saapu
nut töihin”, ”EsaPekka on ollut töissä 40 minuuttia” tarkoittavat yhdessä, että
täytyy  esittää  äänimaisema  jossa  esitetään  äänijaksot  ”Jaakko  saapuu  töihin”,
”siirtymä  Jaakon  saapumisesta  EsaPekan  läsnäoloon”,  ”EsaPekan  läsnäolo”,
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”EsaPekka käyttää tekstinkäsittelyä” ja ”siirtymä EsaPekan tekstinkäsittelystä
esityksen loppumiseen.”

7.3.4. Soitinagentteja
Soitinagenttien tehtävänä on tehdä kompositioagenttien symbolisista raidoista,
soittimista  ja  efekteistä  konkreettisia  tiedostonimiä  ja  äänenmuodostuslaitteen
ymmärtämiä  komentoja.  Soitinagentit  käsittelevät  äänenvoimakkuuden  ja  jäl
kikaiun  kaltaisia  efektejä  ja  muita  ääniesityksen  komponenttien  pintamuotoi
hin vaikuttavia komentoja. Soitinagenttien ja kompositioagenttien tehtävät ovat
osittain päällekkäisiä, sillä tietyt konkreettiset tapahtumat kuten äänenvoimak
kuuden  muutokset  voivat  olla  joko  sävellyksellisen  tason  tai  soittimen  tason
tapahtumia. Selkein tapa hahmottaa ero on nähdä  se käsitteellisen esitystavan
ja konkreettisen esityksen kuvaustavan erona.

Soitinagentit  ymmärtävät  esimerkiksi,  että  äänijakso  nimeltä  ”Jaakon  saa
puminen  töihin”  tarkoittaa  tiedostoa  ”kiuru_13.wav”  viiden  sekunnin  kuulu
viin  voimistumisella,  jonka  jälkeen  tiedosto  ”kiuru_13.wav”  100%:n  voimak
kuudella kolmesti toistettuna.

7.4. Ohjauskieli
Agenttien sisäinen toiminta kuvataan osittain ohjauskielen avulla,  ja  tämä ku
vaus ladataan määrittelytiedostosta (configuration file) sovellusta käynnistettäes
sä.  Sovelluksen  toiminnan  kannalta  on  merkityksetöntä  mikä  toiminnallisuus
määritellään  agenttiin  ohjelmoituna,  ja  minkä  se  lukee  latautumisvaiheessa
määrittelytiedostosta. Samaa agenttia voi siis käyttää useaan eri  tarkoitukseen
erilaisten  määrittelytiedostojen  avulla.  Käytännössä  monimutkaiset  operaatiot
kannattaa  tehdä  ohjelmoituna  ominaisuutena,  ja  esimerkiksi  muuttujien  arvot
ja muu yksinkertainen toiminnallisuus kannattaa määritellä ohjauskielen avul
la.

Määrittelytiedostoon kannattaa kuitenkin jättää kaikki toiminnallisuus, jota
äänimaiseman  suunnittelija  tai  säveltäjä  haluaa  muunnella  suunnitellessaan
erilaisia  sovelluksia.  Ohjauskielen  on  tarkoitus  olla  helppotajuista  niillekin
käyttäjille, joilla ei ole suuresti ohjelmointikokemusta, eli esimerkiksi äänimai
seman suunnittelijoille ja säveltäjille. Tässä tutkimuksessa ehdotettu ohjauskieli
perustuu XML:ään, ja sen muoto muistuttaa hyvin paljon esimerkiksi puhesyn
teesin prosodian määrittelyyn [Huang et al., 2001, s. 783784] ja muihin tarkoi
tuksiin  tarkoitettuja  synteesinohjauskieliä,  kuten  VoiceXML:ää  [voicexml.org,
2005].    Ohjauskieltä  voisi  käyttää  vielä  paremmin  graafisen  työkalun  kautta,
kuten IXMFstandardissa, jolloin poistuisi tiettyjä virhemahdollisuuksia, mutta
tämän tutkimuksen tavoite rajoittuu vain ohjauskielen määrittelyyn.
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Agentit osaavat vaihtaa tietoa keskenään Jaspiksen perusmekaniikan avulla
(käytännössä  tietovaraston  kautta),  ja  itse  kommunikaation  sisältö  on  XML
muotoista ohjauskieltä, jonka sisällön tulkinta riippuu kunkin agentin määritte
lystä.  Ohjauskielen  komponenttien  merkitykset  ja  toiminta  määritellään  osit
tain agenteissa tai äänenmuodostuslaitteessa. Koska ohjauskieli on laajennetta
vissa,  kaikki  agentit  eivät  automaattisesti  ymmärrä  kaikkea  sisältöä  toistensa
viesteistä ja tietovarastossa säilytetystä tiedosta, vaan ne ymmärtävät näkemäs
tään  tiedosta vain  sen  osan,  joka  niiden  omassa  ohjelmoinnissa  ja  määrittely
tiedostosta ladatussa kuvauksessa on määritelty.

Ohjauskielessä  on  tarkoitus  esittää  asioita  (ääniä,  efektejä,  muuttujia)  soi
tinagentteja  lukuun  ottamatta  käsitteellisinä  ja  symbolisina  (esimerkiksi  Esa
Pekan_saapuminen_töihin_ensimmäistä_kertaa_päivän_aikana), eikä  teknisten
tiedostonimien  tms.  muodossa.  Tämä  on  mahdollista  tarjoamalla  valmiina
joukko yleisimpiä toimintoja toteuttavia agentteja, joita pystyy käyttämään pel
kän ohjauskielen avulla. Eri tavoin määriteltyjä perustoimintoagentteja voi sit
ten yhdistellä ja ketjuttaa, jolloin saavutetaan monipuolisempi toiminnallisuus.
Tämä ei sulje pois ohjelmointitaitoisilta mahdollisuutta rakentaa uusia agentte
ja.

Aiemmin tässä luvussa esiteltiin muutamia eri agenttien tehtäviä, joista tau
luissa 19. – 22. annetut esimerkit jo antoivat osviittaa ohjauskielen rakenteesta.
Kaikille agenteille yleisiä ohjauskielen komponentteja ovat muuttujat. Muuttu
jien  avulla  määritellään,  lähetetään,  vastaanotetaan  ja  käsitellään  tietoalkioita.
Muuttuja  koostuu  muuttujan  määrittelevästä  osasta  ja  siihen  kiinnitetystä  ar
vosta. Arvo voi olla mikä tahansa luku, merkki tai merkkijono,  joka pystytään
esittämään  tekstimuotoisena.  Muuttuja  voi  sisältää  hierarkkisesti  rakenteisia
osia.  Muuttujalla  voidaan  ilmaista  esimerkiksi  yksinkertainen  asia  kuten  tie
dostonimen ja symbolisen nimen linkittäminen:

<muuttuja>

  <ääni>

    <nimi>jaakko</nimi>

    <tiedosto>kiuru_13.wav</tiedosto>

  </ääni>

</muuttuja>

Monimutkaisemmin  muuttujilla  voidaan  esittää  esimerkiksi  ääniesityksen
osia äänenmuodostuslaitteelle seuraavalla tavalla:

<muuttuja>

  <raita>

    <nimi>jaakko_saapuu_töihin</nimi>

    <sekvenssi>
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      <efekti>

        <nimi>fadein</nimi>

        <parametri>5000</parametri>

      </efekti>

      <ääni>jaakko</ääni>

      <ääni>jaakko</ääni>

      <ääni>jaakko</ääni>

    </sekvenssi>

  </raita>

</muuttuja>

Tässä esimerkissä muuttuja ”raita” on yksittäinen abstrakti osuus esityksen
hallinnan näkökulmasta, ja se esitetään Jaakon saapuessa töihin. Raita koostuu
kahdesta  sekvenssistä.  Ensimmäinen  sekvenssi  sisältää  yhden  äänen,  johon
kohdistuu yksi efekti, kuuluviin voimistuminen (fadein), joka vuorostaan kes
tää  5000  millisekuntia.  Toinen  sekvenssi  sisältää  kaksi  peräkkäin  soitettavaa
ääntä,  ilman  efektejä  (ts.  100%  voimakkuudella).  Edellä  kuvattu  esimerkki  ei
ole kiinnitetty tai  lopullinen merkintätapa, vaan sitä  voidaan  edelleen  tarken
taa muissa agenteissa, tai sen sisältö voidaan tulkita eri tavalla eri agenteissa.

Monimutkaisempia kompositioita voidaan esittää liittämällä yhteen toisaalla
määriteltyjä raitoja ja mahdollisesti lisäämällä niihin muita efektejä. Edelliseen
esimerkkiin  perustuen  kompositio,  jossa  on  tarkoitus  esittää  tiedot  ”Jaakko
saapuu  töihin”  ja  ”EsaPekka  ollut  aktiivinen  40  minuuttia”,  voidaan  kuvata
esimerkiksi seuraavalla tavalla:

<kompositio>

  <raita>jaakko_saapuu_töihin</raita>

  <siirtymä>jaakon_saapumisesta_esa_pekan_aktiivisuuteen</siirtymä>

  <raita>EsaPekan_aktiivisuus</raita>

  <raita>EsaPekka_käyttää_tekstinkäsittelyä</raita>

  <siirtymä>Esa_Pekan_tekstinkäsittely_esityksen_loppu</siirtymä>

</kompositio>

Raidat  on määritelty  kuten  aiemmassakin  esimerkissä,  eikä  säveltäjän  tar
vitse  ajatella  niiden  yksityiskohtia  välttämättä  lainkaan  suunnitellessaan  laa
jempaa kokonaisuutta. Siirtymien tyyppiset osuudet voivat olla raitoja, joissa on
esimerkiksi  yksi  efekti,  tai  ne  voivat  edustaa  joukkoa  monimutkaisempia  toi
mintoja.  Siirtymä  voitaisiin  määritellä  myös  siten,  että  komposition  käsittele
vän  komponentin  pitää  miksata  edellinen  ja  seuraava  raita  yhteen  ristikkäin
äänenvoimakkuuksia  voimistamalla  ja  hiljentämällä.  Joka  tapauksessa  niiden
esittämä tieto voidaan abstrahoida edelleen muissa agenteissa.
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Esityksien käynnistyminen voidaan kuvata sääntöjen, eli ehtojen  ja toiminto
jen yhdistelmien avulla esimerkiksi seuraavasti:
<sääntö>

  <ehdot>

    <ehto>

      <muuttuja>kellonaika</muuttuja>

      <vertaus>pienempi_kuin</vertaus>

      <arvo>12:00</arvo>

    </ehto>

    <ehto>

      <muuttuja>päivämäärä</muuttuja>

      <vertaus>yhtäsuuri_kuin</vertaus>

      <arvo>arkipäivä</arvo>

    </ehto>

    <ehto>

      <muuttuja>jaakko_tunnistettu_ovella</muuttuja>

      <arvo>true</arvo>

    </ehto>

    <ehto>

    <muuttuja>jaakon_edellinen_aktiviteetti</muuttuja>

    <vertaus>aiemmin_kuin</vertaus>

    <arvo>päivämäärä1</arvo>

    </ehto>

  </ehdot>

  <toiminto>

    <komento>esitä</komento>

    <parametri>jaakko_saapuu_töihin</parametri>

  </toiminto>

</sääntö>

Edellä  kuvatun  logiikkaagentin  toiminnon  tehtävänä  on  seurata  säännön
ehtojen toteutumista, ja ehtojen toteutuessa suorittaa toiminto. Neljästä ehdosta
ensimmäinen tarkistaa, että kellonaika on ennen puoltapäivää. Toinen ehto tar
kistaa, että päivä on arkipäivä. Kolmas ehto tarkistaa, että muualla määritelty
”jaakko_tunnistettu_ovella”  ehto  pitää  paikkansa.  Neljäs  ehto  tarkistaa,  että
Jaakon edellinen aktiviteetti on tapahtunut tätä päivää aiemmin, eli ettei Jaakko
ole ollut aktiivinen vielä tämän päivän aikana. Toimintoosuudessa pyydetään
esittämään  ”jaakko_saapuu_töihin”niminen  esitys,  joka  määriteltiin  jo  aiem
massa esimerkissä.
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Äänenmuodostuslaitteen  sisäiset laukaisimet  ovat  sääntöjä,  joiden  toteutu
mista seurataan. Toiminnot sisältävät komentoja,  joilla ohjataan laitteen toimin
taa,  ja parametreja,  jotka  tarkentavat  komentoja.  Parametrit  ovat  tietyille  ko
mennoille tarkoitettuja muuttujia. Toimintoihin voi olla sisällytetty viestejä ta
kaisin sovellukselle, eikä äänenmuodostuslaitteen ei  tarvitse  silloin  ymmärtää
niiden parametrien sisältöä, ainoastaan välittää ne. Laukaisin voi olla määritel
ty esimerkiksi seuraavalla tavalla:

<laukaisin>

  <ehto>

    <muuttuja>raidat>EsaPekan_aktiivisuus>offset</muuttuja>

    <vertaus>suurempikuin</vertaus>

    <arvo>0:05:377</arvo>

  </ehto>

  <toiminto>

    <komento>hyppää_raitaan</komento>

    <parametri>raidat>EsaPekan_tekstinkäsittelyä</parametri>

    <komento>raportoi_sovellukselle</komento>

    <parametri>Viimeisen raidan toisto alkoi.</parametri>

  </toiminto>

</laukaisin>

Laukaisin  voi  sisältää  useita  toimintoja,  tässä  tapauksessa  ääniesityksen
osaraidan (EsaPekan_läsnäolo) saapuessa kohtaan 0:05:377, esitys hyppää vii
meiseen täysimittaiseen raitaan. Samalla  laukaisin  ilmoittaa sitä ohjaavalle  so
vellukselle lauseen ”Viimeisen raidan toisto alkoi.”

7.5. Vertailua ja arviointia
Tässä luvussa esitelty arkkitehtuuri ohjauskielineen muistuttaa  jossain määrin
aikaisemmassa tutkimuksessa mainittuja sovelluksia ja malleja. Esitellyssä mal
lissa on kuitenkin omat etunsa ja haittansa.

Malli  on  perinyt  paljon  toiminnallisuutta  kohdassa  4.6  esitellyiltä  ääniesi
tyssovelluksilta. Muuttujien, päätöskohtien  ja  laukaisimien sekä palautekutsu
jen  käyttö  on  suoraan  otettu  käyttöön  tässäkin  mallissa.  Sävellykselliset  pää
töspuut, sointukartat ym. löytyy monista esitellyistä sovelluksista sisäänraken
nettuna toiminnallisuutena, ja mallissamme on jätetty mahdollisuus niiden hy
väksikäyttöön.

Alikohdassa 4.6.2 esitellystä IXMF:stä lainasimme ohjauskielen, joka on sen
selkeä etu muihin kohdassa 4.6 esiteltyihin sovelluksiin nähden. Tarkka vertai
lu on mahdotonta ennen kuin standardi on valmis ja julkaistu, mutta esikatse
ludokumentaation ohjauskieli muistuttaa enemmän Ckieltä, kun mallissa py
syttäydytään enemmän XMLtyyppisessä notaatiossa. Malli ei kuitenkaan rajaa
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pois eritystarkoituksiin suunniteltuja agentteja,  jotka osaisivat käsitellä vaikka
pa Ckielen tyyppistä notaatiota.

Siinä missä alikohdan 4.6.1 iMuse ja IXMF tarjoavat hyvää toiminnallisuut
ta äänen ja musiikin interaktiiviseen hallintaan, ne eivät ota huomioon jokapai
kan tietotekniikalle ominaista käyttöympäristöjen hajautumista ja muuttumista
dynaamisesti. Yhtäaikaisten esitysten hallinta, useiden käyttäjien esitysten hal
linta  ja  liikkuvien käyttäjien esityksen hallinta eivät  kuulu  iMuse:n  ja  IXMF:n
näkökenttään.

Alikohdassa 4.6.3 esitelty DirectMusic  tarjoaa runsaasti  erilaisia musiikilli
sen tuottamisen ja ohjaamisen välineitä, joka tekee siitä monimutkaisen käyttää
yksinkertaisiin tarkoituksiin. DirectMusic on myös irrallinen osa muuta sovel
lusta,  ja  ohjauslogiikan  saumaton  yhdistäminen  muuhun  sovellukseen  ei  ole
helppoa.

Alikohdassa  4.6.4  esitellyn  Koan:n  ongelma  on  sama  kuin  DirectMusicin,
sillä  musiikillisen  esityksen  hallinnan  ulkopuolisen  logiikan  saumaton  yhdis
täminen on vaikeata. Koan tosin osaa käyttää  ns.  virtual  zoneja  helpottamaan
tiedon jakamista, kuten mallissamme Jaspiksen tietovarasto.

Selkeä etu näihin kaikkiin nähden on mallin selkeä ja saumaton yhteys Jas
pisarkkitehtuuriin,  ja  sen  kautta  saavutettuun  yhteyteen  kaikkiin  muihinkin
Jaspissovelluksiin.  Tämä  yhteys  on  erityisen  tärkeätä  jokapaikan  tietoteknii
kan näkökulmasta, sillä eri sovellusten yhteistoiminta on selkeä askel kohti  jo
kapaikan  tietotekniikan  tavoitteita. Toki muutkin  sovellukset  ovat  liitettävissä
Jaspikseen,  mutta  yhteisen  tietovaraston  kautta  tapahtuva  tiedon  jakaminen
mahdollistaa laajemman integroinnin.

Koska  käytetään  Jaspisarkkitehtuuria,  voidaan  ääniesityksen  eri  vaiheet
yhdistää  lähes  saumattomasti  mihin  tahansa  muuhunkin  Jaspiksella  toteutet
tuun sovellukseen. Esimerkiksi  logiikkaagentti voi  tietovaraston kautta saada
tietoa pikaviestinsovellukselta,  joka osaa siten avata puheyhteyden työtoverei
den välillä heti kun ääniesitys on hiljentänyt äänenvoimakkuutta kummankin
osapuolen huoneissa, ja välttää näin häiritsevän taustaäänet.

Agentteihin perustuva logiikan hajautus mahdollistaa avoimen ja laajennet
tavan  toiminnallisuuden.  Ohjauskieli  on  laajennettavuudessaan  hyvin  moni
käyttöinen,  ja  samalla  kuitenkin  helppokäyttöinen,  sillä  sen  tulkinta  riippuu
käytettävistä  agenteista.  Tietyt  toiminnot voidaan  ohjelmoida  agentteihin  val
miiksi,  ja  ohjauskielen  käyttäjän  tarvitsee  vain  tietää  miten  näitä  toiminnalli
suuksia  kutsutaan  symbolisella  tasolla.  Ohjauskieli  sallii  täyden  boolean
logiikan vertailut, ja muuttujien käyttäminen sallii yleisluontoisten toimintojen
muodostamisen.  Suurin  oppimiskynnys  lienee  XMLtyylisessä  merkintätavas
sa.
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Hierarkkisen  kielen  ja  yhteisen  tietovaraston  käytön  avulla  voidaan  yksi
esitys  suunnitella  päätasolla,  ja  matalalla  tasolla  luoda  siitä  erilaisia  versioita
eri  käyttäjien  tarpeisiin  muunneltuina.  Suunnittelutyö  voidaan  myös  jakaa
osiin,  yhden  suunnittelijan  keskittyessä  laajemman  mittakaavan  kompositioi
hin, ja toisen keskittyessä siirtymiin  ja äänten muokkaukseen. Vaihtoehtoisesti
työ voidaan jakaa temaattisiin osioihin.

Kielen avulla kuvattu esitys voidaan rakentaa sekä  topdown että  bottom
up –tavoilla. Topdown –tavalla voidaan alemman tason komponentteja määri
tellä  väliaikaisesti,  jotta  esityksen  korkean  tason  rakennetta  voidaan  testata,
vaikkei kaikkia matalan tason komponentteja vielä olekaan määritelty. Samaan
tapaan alemman tason  yksittäisiä  komponentteja voidaan  testata väliaikaisilla
korkean tason esityksen määrittelyillä.

Malli toimii esityksen näkökulmasta dataohjatusti, sillä suurin osa toimin
nallisuudesta määritellään määrittelytiedostoissa. Määrittelytiedostoissa käyte
tään  ohjauskieltä,  joka  käyttää  esityksen  sovelluskohteen  terminologiaa,  joten
sitä on helppo ymmärtää vähemmälläkin ohjelmointitaidolla.

Käsitteellisesti  sovelluskohteen  terminologialla  nimettyjen  muuttujien  li
säksi  toiminnallisuuden  hierarkkinen  hajautus  helpottaa  sovelluksen  toimin
nallisuuden ymmärtämistä ja hallintaa.

Esityksen määrittelyn sijaitessa suuremmaksi osin määrittelytiedostossa on
esityssovelluksen  toiminnallisuus helposti  muunneltavissa,  mikä  on  sovelluk
sia  kehitettäessä  suuri  etu  verrattuna  tilanteeseen,  jossa  toiminnallisuus  on
määritelty agenteissa ja muissa kääntämistä vaativissa sovelluksen osissa.

Yleisesti ottaen näen, että esittämäni mallin avulla voidaan tuottaa ääniesi
tyksiä  ja  tietoisuutta edistäviä  sovelluksia,  jotka  vastaavat hyvin  kohdassa  2.5
asetettuihin  vaatimuksiin.  Se  antaa  mahdollisuuden  abstraktion,  aikariippu
vuuden,  aggregaation,  vaikutusmahdollisuuden  ja  personalisoinnin  mekanis
mit,  joilla  tietokoneavusteista  tietoisuutta  tuetaan.  Äänimaiseman  suunnitteli
jalla  on  tietenkin  suurempi  vastuu  sovelluksen  onnistumisesta  siinä  mielessä,
mutta malli on työkalu, jolla voidaan tuottaa monipuolisesti esityksiä.
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8. Yhteenveto
Tässä tutkimuksessa esitin, kuinka työryhmän tietoisuutta voidaan edistää ää
nimaisemien avulla,  ja kuvasin äänisovellusten tuottamiseen soveltuvan ohjel
mistoarkkitehtuurin mallin.

Työryhmän  jäsenten  tietoisuus  ryhmän  toiminnasta  ja  tilasta  on  keskeistä
työn  tehokkaalle  edistymiselle  ja  edellytys  miellyttävälle  työympäristölle.
Epämuodollinen tiedon välittäminen rauhallisin keinoin, aistien reunamilla, on
tärkeätä  tietotulvan  välttämiseksi.  Tässä  tutkimuksessa  keskityin  erityisesti
työryhmän jäsenten läsnäolon tiedostamisen tärkeyteen ja sen syntymiseen pe
rifeerisen havainnoinnin avulla.

Jokapaikan tietotekniikka on tietotekniikan evoluution seuraava askel, jossa
tietoja käsittelevät laitteistot yleistyvät niin paljon, että ne ovat osa kaikkea fyy
sistä  elinympäristöämme  pysyen  kuitenkin  toimintatavoiltaan  rauhallisina  ja
huomaamattomina. Tartuin  jokapaikan  tietotekniikkaan  keinona kerätä  ja  tul
kita työympäristöstä erityisesti läsnäoloon ja aktiivisuuteen liittyvää tietoa. Eri
tyispainotus oli  jokapaikan tietotekniikan perifeeriseen havainnointiin pohjau
tuvilla tiedon esitystekniikoilla.

Visuaalispainotteisessa  toimistotyössä  ääni  on  hyvä  kanava  välittää  tietoa
rauhallisesti.  Äänen  ja  musiikin  ominaisuudet  vuorovaikutusmodaliteettina
vaikuttavat  sen  käyttöön  tiedonvälittämissovelluksissa.  Erityisesti  keskityin
ääniesitysten ohjelmalliseen muodostamiseen  ja hallintaan liittyviin kysymyk
siin, kuten esityksen yhtenäisyyteen ja tilannemukautuvuuteen.

Läsnäolotietoisuuden  tukemiseen  tarkoitetun  sovelluksen  ja  sen  iteratiivi
sen kehitysprosessin kautta saadut kokemukset vahvistavat teoreettista taustaa.
Kehitysprosessi  antoi  osviittaa  erityisesti  niistä  ominaisuuksista,  joita  joudu
taan muuntelemaan erilaisia ääniesityksiä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ke
hitysprosessi auttoi myös ymmärtämään  miten  ääniesityssovellus  saadaan  so
pimaan yhteen  jokapaikan  tietotekniikan  järjestelmien  toteuttamiseen  soveltu
vassa laajemmassa arkkitehtuurissa.

Teoreettiset lähtökohdat ja konstruktiivinen kehitysprosessi etenivät yleisen
ääniesityksien luomiseen ja hallintaan soveltuvan mallin kuvaukseen. Suunnit
telemani malli yhdisti ominaisuuksia aiemmista tutkimuksista ja konstruktiivi
sesta kehitysprosessista,  ja sovitti ne jokapaikan tietotekniikan arkkitehtuuriin.
Malli hajautti ääniesityksen toteutuksen ja hallinnan erilaisten agenttien tehtä
väksi,  jotka  kukin  voivat  itsenäisesti  muokata  esitystä  eri  abstraktiotasoilla.
Malli  oli  avoin,  laajennettavissa  ja  helposti  muutettavissa  agenttien  ja  niiden
toimintaa määrittelevän ohjauskielen avulla.
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Sopivan perustoiminnallisuuden ja sen avulla toteutettujen sovellusten on
nistuneisuutta ei tässä tutkimuksessa arvioida ja mallin onnistumisen arviointi
on  luonnollisesti  jatkotutkimuksen  ja  erilaisten  kokeellisten  toteutusten  varas
sa.

Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin eri ohjauskielten ominai
suuksia,  jotta  voitaisiin  tarkentaa  mitkä  ominaisuudet  parhaiten  soveltuvat
mallissa  kuvattuun  toiminnallisuuteen.  Äänentoistorajapinnan  toteuttaminen
on myös mielenkiintoinen haaste,  johon kuuluu  itse  toteutettavan  toiminnalli
suuden ja valmiiden kolmannen osapuolen komponenttien yhdistelyä.

Äänisovelluksia olisi mielenkiintoista testata käyttäjillä pidemmällä aikavä
lillä,  ja  tehdä niillä  tässä  tutkimuksessa  kuvattua  arviointia  kattavampaa  käy
tettävyystutkimusta.  Ääniesitysten  miellyttävyyttä,  rauhallisuutta,  ymmärret
tävyyttä, opittavuutta ja skaalautuvuutta tulisi myös testata. Erityisesti jatkuvi
en,  pitkien  ja  monimutkaisten  ääniesitysten  ymmärrettävyys  olisi  tärkeätä  ar
vioida.  Satunnaisuuden  aikaansaaman  jatkuvuuden  ja  sitä  kautta  miellyttä
vyyden  suhde  siten  tuotettuun  disinformaatioon  olisi  mielenkiintoista  tutkia.
Täysin abstraktit ja minimalistiset äänet sisältävät hyvin vähän komponentteja,
ja jos niihin jokaiseen kiinnitetään tieto, ei välitetä mitään ylimääräistä, eivätkä
siten  kuormita  kuulijan  kognitiivista  kapasiteettia.  Toisaalta  abstraktit  äänet
voivat  kuulostaa  luonnottomilta,  ja  herättää  epämiellyttäviä  tuntemuksia,  ja
sitä kautta häiritä kognitiivista prosessia.

Sovelluskontekstin  ilmaisu  on  suuri  haaste,  johon  tulee  vastata  jatkossa.
Käyttäjien  tietoisuus  osallistumisestaan  epäsuoraan  vuorovaikutukseen,  sekä
tiedon keruun, varastoinnin, prosessoinnin ja esittämisen hallinta käyttäjän nä
kökulmasta ovat merkittäviä asioita jos jokapaikan tietotekniikan sovellukset ja
äänimaisemat  yleistyvät.  Tiedon  luotettavuuden  arviointi  ja  ilmaisumenetel
mät  ovat  myös  tärkeitä,  etenkin  jos  on  kyse  kriittisestä  informaatiosta.  Ääni
maisemien hallinnan  lisäksi niiden suunnittelumenetelmät  (graafiset  työkalut,
puhekomennot) ovat myös kiinnostavia aihepiirejä.
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Liite1.: Kyselylomake (1/2)

OvimiesKysely v.1.4

Kysely liittyy Ovimiesprojektiin, jonka tarkoituksena on toteuttaa
TAUCHI:n tiloihin henkilökunnan ja vierailijoiden tarpeita palveleva
UbiCompjärjestelmä.

Pystyäksemme kehittämään järjestelmän, joka vastaa käyttäjien
tarpeita, tarvitsemme suunnittelun tueksi taustatietoa käyttäjistä,
heidän työprosesseistaan, työtavoistaan ja tarpeistaan.

Ohessa on 34 kysymystä, joihin toivoisimme sinun vastaavan
mahdollisimman perusteellisesti. Kyselyyn vastaaminen on
vapaaehtoista. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Vastaukset
käsitellään anonyymisti, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Kyselyn voit palauttaa joko sähköpostitse kyselyn lähettäjälle (Kaj
Mäkelä, km54888@uta.fi) tai tulostettuna oleskelutilassa olevaan
laatikkoon.

Kysymykset on ryhmitelty aiheen mukaan.

Kiitos vastauksestasi!

T: Kaitsu



Työ
1. Mikä on työnkuvasi/vastuualueesi? (voit rastittaa useita)
__ Tutkimus
__ Opetus
__ Hallinto
__ Laiteylläpito
__ Harjoittelija
__ Muu? _____________________

2. Mitä työtehtäviä työhösi kuuluu?

3. Kuvaile lyhyesti tavallisen työpäiväsi kulkua huomioiden muukin
kuin varsinaisen työn teon.

4. Kuvaile tämän hetkistä työprosessiasi, työtehtäviesi kulkua. Jaa
prosessi vaiheisiin.

5. Mitä ohjelmistoja käytät työssäsi ja kuinka paljon?
 a) Päivittäin?

 b) Viikoittain?

6. Mitä apuvälineitä käytät työssäsi (PC:n lisäksi)? (esim. kopiokone)
(0=en koskaan, 1=harvoin, 2=toisinaan, 3=usein)
__ Printteri
__ Kopiokone
__ Skanneri
__ puhelin
__ matkapuhelin
__ EyeTracker
__ Videokamera
__ Digitaalikamera
__ Videot+TV
__ Kannettava tietokone
__ Kämmentietokone
__ Etäkokouslaitteet
__ Muita? _____________________________

7. a) Onko työssä säännöllisiä tai muuten toistuvia tehtäviä, joita
joudut tekemään esim. päivittäin, viikoittain, kuukausittain?

    b) Onko näissä tehtävissä jotain, mikä tuntuu kömpelöltä tai
toistuvan mekaaniselta ja johon haluaisit helpotusta?

8. Millainen on työrytmisi? Milloin/mihin aikaan työskentelet
laitoksen tiloissa? Työskenteletkö laitoksen tiloissa säännöllisesti?

9. Mitkä asiat vaikuttavat työrytmiisi ja työntapoihisi? Millä tavalla?
__ perhe ______________________________

__ opiskelu ____________________________
__ muut työt ___________________________
__ harrastukset _________________________
__ lemmikkieläimet _____________________
__ terveys _____________________________
__ luottamustehtävät _____________________
__ Muut? ______________________________

10. Kuinka paljon käytät laitoksen eri tiloja töissäsi? (0=en ollenkaan,
1=harvoin, 2=toisinaan, 3=usein)
__ Oma työhuone
__ käytettävyyslaboratorio
__ kokoushuoneet
__ aulatila
__ Joitain muita paikkoja?
__________________________________________________

Etätyö
11. Missä muualla kuin laitoksen tiloissa teet työtäsi? Kotona?
Milloin ja millaisissa tilanteissa?

12. Onko sinulla tietokone kotona? Jos on, onko sinulla
halua/mahdollisuutta/tapana tehdä sillä työtä?

13. Onko sinulla kotona nettiyhteys? Minkä tyyppinen yhteys? Jos
yhteys on kiinteä, kuinka paljon pidät tietokonetta päällä?

14. Jos työskentelet kotona/muualla ja teet töitä tietokoneella, mitä
ohjelmia käytät työskennellessäsi?

15. Millaisia muita töitäsi tukevia välineitä ja mahdollisuuksia sinulla
on kotonasi/muualla?

Vierailijat
16. Käykö sinulla töiden puitteissa vierailijoita?
 a) Missä ominaisuudessa ja millä asioilla he käyvät?

 b) Mitä tarpeita heillä on?

 c) Mitä he tavallisesti tekevät tiloissa?

 d) Kuinka usein vierailijoita käy?

17. Käykö sinulla muita kuin työhön liittyviä vieraita laitoksella
ollessasi? Millaisia tarpeita heillä on?

Yhteydenpito
18. Keiden kanssa olet tekemisissä työsi puitteissa? Nimeä
ryhmittäin, esim. Projektiryhmä, yliopiston hallinto.
  a) Päivittäin?

 b) Harvemmin?

19. Oletko päivittäin yhteydessä muihin kuin työtovereihin tai
yhteistyötahoihin? Esim. Perhe? Harrastukset? Muut työt?
Juoksevien asioiden hoitaminen?

20. Millä tavoin (välineillä) olet yhteydessä työtovereihisi,
yhteistyötahoihin ja muihin ryhmiin?

21. Minkä muotoista tietoa lähetät / vastaanotat? Esim. Tekstiä,
liitteitä (kuvia, taulukoita jne.) Miten eri tiedon muodot jakautuvat
kohdissa 18 ja 19 mainitsemiesi ryhmien kesken?

22. Tarvitsetko tietoja viestien / sanomien / tietojen / puhelujen
saapumisesta ollessasi pois työpöydän äärestä? Onko tiedon
saaminen työsi kannalta tärkeää ja missä tilanteissa? Mitä tietoja
tarvitset?

Tiedonkeruu
23. Miten ja mistä välineistä keräät työhösi liittyen tietoa?

24. Seuraatko säännöllisesti työhösi liittyen tai muuten joitain
medioita? Mitä ne ovat?

25. Miten löydät tiedonlähteesi?
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26. Mitä tietoja haluaisit saada / tarvitsisit muista TAUCHI:ssa
työskentelevistä henkilöistä?

Opiskelu
27. Opiskeletko (tutkintoa) työn ohessa? Jos vastasit kyllä, niin miten
opiskelu vaikuttaa päivään/työhösi?

Arkielämä
28. Mitä muita kuin työhön liittyviä arkirutiineja joudut hoitamaan
työpäivän aikana ja miten? (esim. pankkiasiat, virastot)

29. Vaikuttaako asumismuotosi tai asunnon sijainti työhösi?

30. Millä kulkuneuvolla kuljet töihin ja töistä kotiin? Miten tämä
vaikuttaa päivään / työskentelyyn?

Yksityisyys
31. Onko työsi salaista ja jos niin millaisen tiedon osalta?

32. Haluatko sinua tavoittelevien ihmisten tietävän, missä olet,
kuinka sinut tavoittaa tai koska palaat?

33. Millaisia ryhmiä käyttäisit määritellessäsi, kenellä on oikeus
mihinkin tietoihin sinusta?

 a) Mitä tietoja haluaisit näille ryhmille kertoa tilanteestasi /
sijainnistasi?

 b) Mitä taas et haluaisi kertoa?

34. Onko muita asioita joita haluaisit kertoa työhösi ja työskentelyysi,
laitoksen tiloihin ja toimintaan liittyen?
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Ääniesimerkit voi ladata osoitteesta:
http://www.cs.uta.fi/~anssi/audio/gradu_aaniesimerkit/

Esimerkkejä midistä, taajuusmodulaatiosta ja wavetableäänistä:
 midi: Indytheme.mid
 taajuusmodulaatio: Wendy Carlos/13  Suicide Scherzo (Ninth Sympho

ny, Second Movement) [Abridged] – Walter Carlos.mp3
 wavetable: Ludwig van Beethoven/04 – Ninth Symphony, Second Mo

vement [Abridged].mp3

Esimerkkejä puhesynteesistä:
 Mikropuhe 5.0 –synteesi: puhesynteesi/Tervetuloa_Mikropuhe_5.0.wav
 Helsingin Yliopiston Concept to Speech –synteesi: puhesyntee

si/Tervetuloa_Concept_to_Speech.wav

Esimerkki epämääräisestä musiikista:
 Karlheinz Stockhausen: Stop und Start (moment 2): Karlheinz Stockhau

sen/stop_startm2.mp3

Esimerkkejä iMuse:lla tuotetusta musiikista:
 curse of monkey island –peli, neljä eri tunnelmaa vuoristorata

kohtauksesta:
o iMuse/roller1.mp3,
o iMuse/roller2.mp3,
o iMuse/roller3.mp3,
o iMuse/roller4.mp3

Esimerkkejä DirectMusic:lla tuotetusta musiikista:
 Russian Squares –peli:

o siirtymiä ja satunnaisuutta 27 erilaisen äänisolun aikana: Direct
Music/Russian Squares/GravityRide_grooves.mp3

o musiikkiin kerrostettuja tiedotuksia: DirectMusic/Russian Squa
res/GravityRide_motifs.mp3

 No One Lives Forever peli:
o siirtymämatriiseja ja satunnaisuutta vaihtelevissa tunnelmissa:

DirectMusic/No One Lives Forever/NOLF – Ambush music sta
tes.mp3
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Esimerkki SSEYO Koan musiikista:
 Vaatii SSEYO Koan Album Player –ohjelman asennuksen.
 Brian Eno : Generative  Music 1:

http://www.sseyo.com/products/koancontent/genmus1.html

Esimerkki Peripheral Soundscape System:n tuottamasta ääniesityksestä:
 pörssikurssin tilan esittäminen äänellä 11:sta tason kautta: Peripheral

Soundscapes/fullsample01.mp3

Esimerkkejä SoundscapePresence:n kolmannen version tuottamasta ääniesityk
sestä:

 eri henkilöin läsnäolo lintujen laulun avulla ilmaistuna: SoundscapePre
sence/iltalintuja_1min9sek.ogg

 lähes sama tietosisältö valaiden äänten avulla ilmaistuna: Soundscape
Presence/valaat2.ogg


