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Työssä vertaillaan kahta älytelevisio-ominaisuudet tarjoavaa laitetta käyttäjän näkökul-

masta. Vertailussa on mukana aikaisintaan 2015 julkaistut Samsungin älytelevisiot, jotka 

käyttävät Tizen TV -käyttöjärjestelmää ja Apple TV -mediatoistimen neljäs ja viides su-

kupolvi. Mediatoistimessa on tvOS-käyttöjärjestelmä ja se tuo älyominaisuudet erillisenä 

laitteena mihin tahansa televisioon. 

Vertailussa on kaksi päänäkökulmaa, ensimmäinen on yleinen käyttäjän näkökulma, jota 

varten on kerätty käyttäjien tarpeita muista tutkimuksista. Toisena on heuristinen arvi-

ointi, jossa käyttöliittymiä verrataan Jakob Nielsenin kehittämiin kymmeneen heuristiik-

kaan, eli käytettävyysperiaatteeseen. 

Apple TV vastasi hieman heikommin heuristiikkojen vaatimuksia ja Samsung ei tarjon-

nut yhtä montaa ratkaisua käyttäjien tarpeisiin kuin Apple. Vertailu oli siis kokonaisuu-

dessaan hyvin tasaväkinen. Erityishuomiona voidaan nostaa esille Apple TV:n kaukosää-

din, joka aiheutti noin puolet mediatoistimen heuristiikkaongelmista.  

Vertailussa ei löytynyt käyttäjälle selkeästi sopivampaa systeemiä. Yhteenvedossa ehdo-

tetaan jatkotutkimukseen ideoita ja metodeja, joilla voisi syntyä selkeämpiä tuloksia.   
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

tvOS Apple TV:n neljännen ja viidennen sukupolven käyttöjärjestelmä 

Tizen TV Tizenin älytelevisiokäyttöjärjestelmä 

Tizen IVI Tizenin kulkuvälinekäyttöön tarkoitettu käyttöjärjestelmä 

.NET Framework Microsoftin kehittämä ohjelmistokomponenttikirjasto 

Apple TV 4K Apple TV:n viidennen sukupolven toinen nimitys, tukee 4K-kuvaa 

iOS Applen älypuhelinkäyttöjärjestelmä 

macOS Applen tietokonekäyttöjärjestelmä 

OS operating system, käyttöjärjestelmä 

SDK Software Development Kit, ohjelmistokehitystyökalut 

Tizen FX rajapinta alustakohtaisiin tietoihin 

Tizen FX TV rajapinta .NET-sovellusten kehittäjille Samsungin äly-TV-

ominaisuuksiin 

UI user interface, käyttöliittymä 

VHDL Very high speed integrated circuit Hardware Description Language. 

Käytetään laitteiston kuvailemiseen 

W3C/HTML5 World Wide Web Consortium /Hypertext Markup Language 5. W3C 

on standardien ylläpitäjä -organisaatio, HTML 5 on merkintäkieli 

Web UI FW Web User Interface Framework, Tizenin arkkitehtuurin kompo-

nentti, myöhemmin Tizen Advanced UI, käytetään käyttöliit-

tymäkomponenttien hallitsemiseen 
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1. JOHDANTO 

Älytelevisiot tarjoavat käyttäjälle internetin ja siihen kytkettyjen ominaisuuksien kirjon, 

kuten sovelluskaupan, musiikin suoratoistopalvelun ja sosiaalisen median [14]. Toteutus-

tavat ja käyttöjärjestelmät eroavat suuresti toisistaan [33]. Tässä työssä on tarkoitus ver-

tailla Apple TV:tä sekä Samsungin Tizen TV -älytelevisioita ja niiden sopivuutta älyte-

levision yleiskäyttäjälle. Apple TV on mediatoistin, joka tuo älytelevisio-ominaisuudet 

muihin televisioihin, kun taas Samsungin televisioissa älyominaisuudet ovat sisäänraken-

netut. 

Käyttäjäryhmä on suhteellisen rajaamaton, sillä älytelevisioihin liittyen tutkimuksia löy-

tyy lähinnä yleisen käyttäjän näkökulmasta. Kun käyttöliittymää arvioidaan näillä ylei-

sillä kriteereillä, se on myös todennäköisesti suurelle ihmisjoukolle sopiva. 

Vertailussa on kolme kohdetta kummastakin käyttöjärjestelmästä, käyttöliittymä, kauko-

säädin sekä sovelluskauppa. Käyttöliittymät ja kaukosäätimet arvioidaan heuristisesti, 

jossa arvioinnin kohdetta verrataan käytettävyyden perusperiaatteisiin, heuristiikkoihin. 

Näin löydetään järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia yleisestä käytettävyydestä. Toi-

sessa menetelmässä poimitaan muista tutkimuksista löytyneitä älytelevisiokäyttäjien on-

gelmia ja heidän tärkeinä pitämiään asioita. Sovelluskaupan arviointiin käytetään tätä me-

netelmää. 

Luvussa 2 käsitellään älytelevisioiden taustaa. Kolmannessa luvussa esitellään teoriaa 

heuristisen arvioinnin taustasta ja käyttäjäryhmästä. Luvussa 4 kirjoitetaan Samsungin 

Tizen TV:n ja Apple TV:n arkkitehtuurista. Viidennessä luvussa esitellään kummankin 

systeemin sovelluskaupat ja käsitellään kaukosäädinten ja käyttöliittymän käytettävyyttä. 

Viimeisenä on yhteenvetoluku, jossa esitellään merkittävät löydökset kummastakin käyt-

töliittymästä ja analysoidaan, kumpi on sopivampi valitulle käyttäjäryhmälle. Yhteenve-

dossa ehdotetaan myös metodeja jatkotutkimukseen. 
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2. ÄLYTELEVISIOIDEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 

Tämä luku käsittelee ensin älytelevisioiden käyttämistä, sisältäen levinneisyyden, toimin-

taperiaatteet ja käyttöjärjestelmien valinnan syyt. Tämän jälkeen luvussa on kummankin 

käyttöjärjestelmän esittelyt.  

2.1 Älytelevisioiden käyttäminen ja käyttöjärjestelmien valinta 

Television katselijat haluavat yhä useammin valita, milloin he katsovat ja mitä he katso-

vat perinteisen tavan sijaan, jossa television edessä istutaan, kun ohjelmat tulevat [33]. 

Älytelevisiot tarjoavat videoiden suoratoistopalveluiden lisäksi muun muassa pääsyn in-

ternetiin selaimen avulla, sovelluskaupan ja mahdollisuuden pelaamiseen [14, 33, 38]. 

Näihin älyominaisuuksiin viitataan tässä työssä myös käsitteellä älyllisyys. Älytelevisi-

oiden menestyksen voi havaita suuresta suosiosta. Vuonna 2017 Isossa-Britanniassa ja 

Ruotsissa mediatoistimia oli noin 30 prosentilla väestöstä ja Isossa-Britanniassa, Espan-

jassa, Italiassa ja Saksassa älytelevisioita oli 39–46 prosentilla kansasta [15]. 

Älyllisyyden voi tuoda televisioihin sisäänrakennetulla internetyhteydellä ja käyttöjärjes-

telmällä, joka tukee älyominaisuuksia. Toinen vaihtoehto on ostaa erillinen mediatoistin, 

jolloin älyllisyys ja käyttöjärjestelmä tuodaan omassa laatikossaan, joka yhdistetään tele-

visioon esimerkiksi HDMI-liitännällä. Myös muita tapoja on, kuten tietokoneen yhdistä-

minen televisioon, jolloin televisio toimii oikeastaan vain tietokoneen näyttönä ja tieto-

konetta ohjataan tavalliseen tapaan hiirellä tai muulla vastaavalla laitteella. [33, 38] 

Vertailtaviksi käyttöjärjestelmiksi valittiin Samsungin Tizen TV ja Applen tvOS, koska 

kumpikin on tarpeeksi tunnettu systeemi. Laajan käytön oletettiin johtavan runsaan tie-

teellisesti arvioidun tiedon löytämiseen, erityisesti systeemien käytettävyydestä ja toteu-

tuksista. Tizen TV on ollut Samsungin älytelevisioiden käyttöjärjestelmä vuodesta 2015 

alkaen [35]. TvOS on vuonna 2018 julkaistujen neljännen sekä viidennen sukupolven 

Apple TV:iden käyttöjärjestelmä [28]. Tässä työssä käytetään laajemmin termiä Apple 

TV kuin tvOS, vaikka viitattaisiin käyttöjärjestelmään eikä koko laitteeseen, selkeyden 

vuoksi. Käytettävyysarvioinnissa käsitellään myös Samsungin versiota Tizen TV:stä, 

vaikka sitä ei erikseen mainittaisi.  

Tekstissä keskitytään tarpeeksi erilaisiin kokonaisuuksiin, jotta vertailtavaa olisi riittä-

västi ja pystyttäisiin selkeämmin esittelemään järjestelmien haittoja sekä etuja toisiinsa 

nähden. Suuren eron aiheuttaa jo täysin erilainen lähestymistapa, Apple TV:n erillinen 

mihin tahansa televisioon liitettävä laite ja Samsungin televisioiden sisäänrakennettu älyl-

linen kokonaisuus. Apple TV:n ensimmäinen versio tuli markkinoille jo 2007, kun taas 
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Samsungin ja Tizenin kokonaisuus vakiintui vasta 2015, joten vertailla voi siis myös tie-

tynlaista uranuurtajaa ja uudempaa systeemiä [9, 35]. 

Vertailussa suljetaan pois Apple TV:n ensimmäinen, toinen ja kolmas sukupolvi vanhen-

tuneen teknologian takia. Samsungin televisioista mukaan ei oteta ennen 2015 valmistet-

tuja televisioita eikä muita kuin Tizeniä käyttäviä. Applen neljäs sukupolvi julkaistiin 

2015 [6], joten on järkevää ottaa myös Samsungilta 2015 tulleet älytelevisiot vertailuun.  

2.2 Tizen TV 

Tizen-projekti toimii Linux Foundationin alla, ja sitä valvoo ja ohjaa Technical Steering 

Group (TSG) [4]. Linux Foundation on organisaation omien sanojen mukaan perustettu 

”rakentamaan kestäviä ekosysteemejä open source -projektien ympärille, jotta teknolo-

giakehitys ja teollisuuden adoptiotahti olisivat nopeammat” [2]. 

Tizen-käyttöjärjestelmät rakentuvat yhteisen moduulin (Tizen Common) päälle. Tizen 

Commonin päälle rakennettuja erilaisiin kehitystarpeisiin perustuvia käyttöjärjestelmiä 

kutsutaan profiileiksi. Nykyisiä profiileja ovat Tizen IVI (in-vehicle infotainment), Tizen 

Mobile, Tizen TV ja Tizen Wearable (puettava teknologia). Käyttöjärjestelmän viides 

sukupolvi julkaistiin 19.7.2018. Tizenin käyttöjärjestelmät perustuvat open source -kehi-

tykseen, johon kuka tahansa voi osallistua [29]. 

Laitteiden valmistajat voivat muokata Tizenin profiileita sopimaan paremmin omiin käyt-

tötarkoituksiinsa, ja Samsungin muokkaama Tizen TV -profiili on ollut jokaisessa Sam-

sungin valmistamassa älytelevisiossa vuodesta 2015 alkaen. Tizen TV on rakennettu te-

levision sisään, eli se ei tarvitse erillistä laitetta toimiakseen [29, 35]. Samsungin omien 

julkaisujen mukaan sen älytelevisiot ovat markkinoiden johdossa, eli Tizen on laajalle 

levinnyt käyttöjärjestelmä [34]. 

2.3 Apple TV 

Apple TV:n ensimmäinen versio tuli markkinoille jo 2007, lähes kymmenen vuotta aiem-

min kuin Samsungin ensimmäinen Tizen TV -älytelevisio [9]. Apple TV 2.0 ja 3.0 käyt-

tivät Apple TV Softwarea, mutta vuonna 2015 ja 2018 julkaistut 4.0 ja 5.0 (kutsutaan 

myös Apple TV 4K:ksi) hyödyntävät omaa tvOS-käyttöjärjestelmää [1, 28]. TvOS perus-

tuu Applen älypuhelinkäyttöjärjestelmälle, iOS:lle [6]. 

Apple TV muuttaa minkä tahansa sopivilla liitännöillä varustetun television, jopa sisään-

rakennettua älyllistä käyttöjärjestelmää käyttävän television, Applen omaa älytelevi-

siokäyttöjärjestelmää käyttäväksi laitteeksi. Apple TV on siis erillinen mediatoistin. Me-

diatoistimet voidaan eritellä erilliseksi tuotekategoriaksi Samsungin kaltaisista älytelevi-

sioista, joissa on älyosuus jo ostettaessa. Kumpikin laitetyyppi tarjoaa kuitenkin hyvin 

samantapaiset ominaisuudet, kuten sovelluskaupan ja videoiden suoratoistopalvelun. [33] 
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Apple TV on hintatasoltaan noin 150–200 USD (noin 131–175 euroa), joka on kallis hinta 

verrattuna mediatoistin-kategoriassa kilpaileviin laitteisiin, kuten Chromecast (39 euroa) 

ja Roku (29 puntaa eli noin 33 euroa) [6, 12, 40]. Hintatasossa merkittävää on myös lisä-

maksut, joita tarvitsee eri suoratoistopalvelujen toimintaan ja televisioon, johon media-

toistin liitetään.  
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3. KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUKSEN TEORIA JA 

KÄYTTÄJÄRYHMÄN ESITTELY 

Tässä luvussa käydään läpi työssä suoritettavan käytettävyystutkimuksen teoria. Teorian 

jälkeen käyttäjäryhmä esitellään. 

3.1 Heuristisen arvioinnin teoria 

Vuosien 1990–1994 aikana kehitetyt Jakob Nielsenin heuristiikat ovat tunnetuimmat käy-

tettävyysperiaatteet, joita käytetään edelleen laajasti käytettävyystutkimuksessa [5]. Näitä 

periaatteita seurataan myös myöhemmin tehtävässä heuristisessa käytettävyysanalyy-

sissa. Heuristiikat on esitelty Jakob Nielsenin ja Don Normanin käytettävyystutkimus- ja 

konsultointiyrityksen sivuilla [23]. Listan lähteenä on käytetty useita teoksia, joiden teki-

jänä on mainittu Nielsen. Heuristiikkojen nimien käännös on lainattu suoraan Tampereen 

yliopiston internetmateriaaleista [5], mutta kuvaukset on itse mukailtu 

konsultointiyrityksen sivuilta [23].   

1. Näkyvyys: Systeemin tulee kertoa käyttäjälle mahdollisimman hyvin, mikä on 

järjestelmän nykyinen tila. Tähän kommunikointiin sisältyy myös palautteen an-

taminen, kun käyttäjä on suorittanut minkä tahansa toiminnon.  

2. Yhteensopivuus systeemin ja todellisen maailman välillä: Käyttöliittymässä ei 

tule olla vierasta kieltä, käyttöliittymäkomponenttien tulisi muistuttaa todellisen 

maailman vastineita, kun mahdollista ja tiedon pitää olla loogisesti järjestettyä.  

3. Hallitsevuuden ja vapauden tunne käyttäjällä: Käyttäjän pitää tuntea olevansa 

hallinnassa. Selkeät uloskäynnit näkymistä ja toimintojen kumoamisen sekä uu-

delleen tekemisen tukeminen ovat tärkeitä ominaisuuksia. 

4. Jatkuvuus ja standardit:  Systeemin tulisi seurata alan standardeja mahdollisim-

man paljon. Vakiintuneiden termien ja ikonien käyttö on suositeltavaa. 

5. Virheiden ehkäisy: Virhetilanteisiin joutumista tulee ehkäistä joko poistamalla 

virheitä aiheuttavat tilat tai varmistaa, että käyttäjä haluaa suorittaa toiminnot, 

jotka voivat johtaa virheisiin. 

6. Muistikuormituksen minimoiminen: Järjestelmän ei tule odottaa, että käyttäjä 

muistaa tekstin, valikot, asetukset ja muut, jotka eivät ole näkyvillä. 

7. Käytön tehokkuus ja joustavuus: Systeemissä on hyvä olla käyttöä nopeuttavia 

toimintoja, jotka eivät kuitenkaan hämmennä kokemattomia käyttäjiä. 

8. Minimalistinen suunnittelu: Tietoa, jota ei tarvita, ei tule näyttää käyttäjälle. Jo-

kainen lisätty asia vie huomiota muilta käyttöliittymän komponenteilta. 

9. Virheistä toipuminen: Virhetilanteissa luotujen viestien tulisi olla ymmärrettä-

viä ja auttaa käyttäjää korjaamaan ongelma, josta virhe johtui. 

10. Ohjeet: Optimaalisessa tilanteessa käyttäjä ei tarvitse apua tai ohjeita systeemin 

käyttämiseen, mutta jos sitä kuitenkin tarvitaan, tulisi avun olla helposti saatavilla. 
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Käyttöliittymää arvioidaan heuristisesti, eli arvioija vertaa käyttöliittymän toimintaa ylei-

sesti hyväksyttyihin käytettävyysperiaatteisiin ja -standardeihin. Analyysi tehdään Ap-

plen viidennen sukupolven laitteeseen (tvOS 12.1) ja Samsungin älytelevisioon (ohjel-

mistoversio 1530) kirjoittajan toimesta. Merkittävää heuristisessa vertailussa on käyttä-

järyhmän teknologiaosaamisen taso ja kuinka hyvin he tuntevat vertailun kohteen. Esi-

merkiksi jos käyttäjät olisivat kokeneita älytelevision käyttäjiä, pienet ongelmat käyttö-

liittymässä eivät haittaisi. Tässä vertailussa keskitytään yleisesti älytelevision käyttäjään, 

joten kaikki ongelmat ovat olennaisia, koska ei voida olettaa mitään heidän teknologia-

taidoistaan. 

3.2 Käyttäjäryhmän esittely 

Käyttäjäryhmän rajausta määritteli vahvasti löytyneen tutkimustiedon kohderyhmät. Äly-

televisiot ovat teknologiana uudehko, joten älytelevisioihin liittyen tieteellisesti arvioitua 

tekstiä ei ole paljon. Perehtyessä tutkimuksiin esiin nousi kaksi käyttäjäryhmää, ikäänty-

neet käyttäjät ja yleiskäyttäjät. Yleiskäyttäjiin kuului kuka tahansa älytelevisiota käyttävä 

henkilö, taustoja ei useimmiten ollut rajattu. Iäkkäämmät käyttäjät suljettiin pois, sillä 

vanhuuden mukanaan tuomia heikkouksia, kuten vähentynyttä sorminäppäryyttä ja heik-

konäköisyyttä ei haluttu vertailla. 

Käyttäjäryhmä on rajattu siis yleisesti älytelevision käyttäjiin. Muilla ominaisuuksilla, 

kuten siviilisääty, lapsien lukumäärä tai asema töissä, ei ole väliä, sillä näitä ei oltu mää-

ritelty alempana viitatuissa tutkimuksissakaan. Erityispiirteet, kuten lapsiperheet, voi-

daan kuitenkin huomioida olennaisissa kohdissa tekstiä, kuten sovellusvalikoiman käsit-

telyssä. 

Käyttäjien näkökulmaa tuodaan vertailuun perehtymällä ryhmän tarpeisiin ja kiinnostuk-

senkohteisiin muissa tutkimuksissa. Ryhmän käyttäjätarpeita etsittiin tekniikan alan tut-

kimuksista, erityisesti älytelevisioihin liittyen. McGhill et al. esittävät tutkimuksessaan 

[20], että käyttäjät kerääntyvät yhteisen television ääreen ison näytön ja sosiaalisuuden 

takia. Lisähuomiona esitettiin, että mediatoistimet voivat vetää käyttäjiä yhteisen televi-

sion ääreen, jos ne ovat saatavilla vain yhteisessä televisiossa, eli ei esimerkiksi käyttäjän 

makuuhuoneessa. Tästä voidaan päätellä, että esimerkiksi älytelevisio-ominaisuudet it-

sessään ovat tärkeitä monille käyttäjille verrattuna perinteiseen televisioon. Irion et al. 

tuovat esille yksityisyydensuojan tärkeyden käyttäjille, 66,5 % heidän kyselyyn vastan-

neista pitää henkilökohtaisen datan keräämistä television kautta mahdottomana hyväksyä 

[16]. Kuitenkin samalla mainitaan, että käyttäjät pitävät kohdistetuista suosituksista. Li-

ang et al. tekivät tutkimuksen [18] liittyen kohdistettuun sisältöön internetissä. Heidän 

mukaan käyttäjätyytyväisyys lisääntyy henkilökohtaisten suositusten myötä. Tähän esi-

tetään syynä informaatiokuormaa, mitä voi älytelevisioiden tapauksessa minimoida sel-

keällä käyttöjärjestelmällä kohdistettujen suosituksien lisäksi. 
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Luonnollisesti laajan käyttäjäryhmän kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. Siksi esimerkiksi 

sovellusvalikoimaa tarkastellessa keskitytään valikoiman laajuuteen, ei siihen, että löy-

tyykö tietty sovellus valikoimasta. Myös elintavat ja ympäristö vaihtelevat, esimerkiksi 

lapsien ja vapaa-ajan määrä ovat hyvin vaihtelevia tekijöitä käyttäjäryhmän kesken. Käyt-

töjärjestelmiä tarkastellessa pyritään siis kiinnittämään huomiota monipuolisuuteen edel-

lisessä kappaleessa mainittujen tarpeiden lisäksi. 
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4. KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN ARKKITEHTUURI 

Tässä luvussa esitellään kummankin käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri melko yksityiskoh-

taisesti omissa alaluvuissaan. Ensin käsitellään Tizen TV ja tämän jälkeen Apple TV. 

4.1 Tizen TV:n arkkitehtuuri 

Tizen-kehittäjien vuonna 2014 järjestetyssä huippukokouksessa esiteltiin senhetkistä Ti-

zen TV:n arkkitehtuuria [17]. Tärkeää on huomata, että esittely tapahtui jo ennen Sam-

sungin ja Tizenin alkanutta yhteistyötä. Arkkitehtuuri on esityksen mukaan hyvin saman-

tapainen mobiiliprofiilin kanssa.  

 

Kuva 1. Tizen TV:n arkkitehtuuri vuonna 2014, mukautettu lähteestä [17] 

Kuvassa 1 on esitelty Tizen TV:n komponentit, kuten ne olivat vuonna 2014. Tizen TV 

toimii Linux-kernelillä (engl. kernel), jonka yhteydessä on laiteajurit. Kernelin päällä toi-

mii ydin (engl. core). 

Muut ytimen komponentit ovat sovellusviitekehys, turvallisuus, grafiikat ja käyttöliit-

tymä, järjestelmä, multimedia, pohja (engl. base), web, yhdistettävyys ja televisiolähetys. 
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Tizenin kehittäjien verkkomateriaalista nähdään, mitä eri komponentit tekevät [32]. Tur-

vallisuus-, multimedia-, yhdistettävyys- ja televisiolähetyskomponentit ovat vastuussa ni-

meänsä vastaavista osista, eivätkä kaipaa lisäselitystä. 

Sovellusviitekehys on vastuussa sovellusten hallinnasta, kuten käynnistämisestä. Se voi 

myös ilmoittaa sovelluksia tapahtumista, jotka vaikuttavat niiden toimintaan, kuten vir-

ransäästötilasta. Turvallisuus varmistaa koko laitteiston suojan ja koostuu turvan varmis-

tavista vastuualueista, kuten sertifikaattienhallinnasta. Pohjakomponentissa on Linuxin 

toiminnalle tärkeät järjestelmäkirjastot ominaisuuksineen. Järjestelmä- ja laitehallinta-

ominaisuudet ovat järjestelmäkomponentissa. Ominaisuuksiin kuuluu muun muassa vir-

ranhallinta, laitepäivitykset ja tapahtumien käsittely, kuten kuulokkeiden liittäminen. 

Web-komponentissa on koko Tizenin Web-rajapinnan toiminnallisuus. 

Tizenin kehittäjien sivuilla on julkaistu tieto Web UI FW:n (Web User Interface Fra-

mework) muutoksesta Tizen Advanced UI:ksi. Tällä viitekehyksellä voidaan luoda ja hal-

lita eri käyttöliittymäkomponenetteja. [31]. 

Web Runtime on moottori, joka sallii web-sovellusten pyörittämisen selaimen ulkopuo-

lella. Sen päätehtävä on tarjota laite- ja W3C/HTML5-rajapinta web-sovelluksille [39]. 

Laiterajapinta tarjoaa web-sovelluksille pääsyn laitealustan ominaisuuksiin ja 

W3C/HTML5 (World Wide Web Consortium /Hypertext Markup Language 5) tuo gra-

fiikat, median, muistin ja niin edelleen sovellusten käyttöön [37]. 

Caph on korkeamman tason ohjelmointikieli, joka luo VHDL-koodia. VHDL eli Very 

high speed integrated circuit Hardware Description Language on laitteiston toiminnan 

tekstimuotoiseen kuvailemiseen tarkoitettu kieli. Caph on luotu erityisesti kuvaamaan ja 

toteuttamaan suoratoiston prosessointiin tarkoitettuja sovelluksia muunneltavalle (engl. 

reconfigurable) laitteistolle. [25] 

Vuoden 2018 alussa Samsung julkaisi Tizen .NET TV -rajapinnat, joiden avulla voidaan 

kehittää .NET-sovelluksia Samsungin älytelevisioille. .NET on Microsoftin kehittämä 

komponenttikirjasto. Samsungin kehittäjien sivuilla on julkaisun yhteydessä kuva päivi-

tetystä arkkitehtuurista. [30] 
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Kuva 2. Tizen TV 2018 arkkitehtuuri, mukautettu lähteestä [30] 

Kuvassa 2 näkyy komponentit viestit ja sijainti, jotka oli poistettu television käyttöjärjes-

telmästä Tizenin 2014 julkaisemien tietojen mukaan. Voi olla, että myöhemmin kehityk-

sessä nämä ovat nähty sittenkin tarpeellisiksi myös älytelevisioissa. 

Sosiaalisuus ja puhelinpalvelut ovat kuvaan 1 verrattuna uusia .NET-sovelluksiin liitty-

mättömiä komponentteja. Yhdistettävyys (ennen connectivity, nyt network), grafiikat ja 

käyttöliittymä (ennen graphics & UI, nyt vain UI) sekä televisiolähetys (ennen TV broad-

casting, nyt content) ovat todennäköisesti vaihtaneet nimeä ja samalla muuttaneet vastuu-

alueitaan. 

Microsoft ja .NET-yhteisö ylläpitävät .NET-ydintä. Ytimen ajoaikakomponentti tarjoaa 

peruspalvelut, kuten roskienkeruun (engl. garbage collector), natiivin yhteensopivuuden 

ja käännösten lataamisen (engl. assembly loading) [3]. Ytimessä on myös viralliset mää-

rittelyt .NET-rajapinnoista, jotka ovat käytettävissä kaikissa .NET-toteutuksissa [22]. 

Xamarin.Forms on käyttöliittymätyökalupaketti, jonka avulla voi luoda natiiveja käyttö-

liittymäpohjia. Tizen FX -rajapinta tarjoaa pääsyn alustakohtaisiin ominaisuuksiin, kuten 

järjestelmätietoihin. Tizen FX TV -rajapinta taas avaa Samsungin älytelevisioiden omi-

naisuudet .NET-sovellusten kehittäjille. [30] 

4.2 Apple TV:n arkkitehtuuri 

Apple TV:n sovellusarkkitehtuurista ei löydy yhtä selkeästi tietoa, kuin Samsungin Ti-

zenista. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että tvOS ei ole open source -kehitetty käyttö-

järjestelmä, joten dokumentaatiota ei jaeta enempää kuin ulkopuoliset sovellusten kehit-

täjät tarvitsevat. Applen tvOS 9.2 dokumentaatiosta [36] löytyy maininta, että tvOS on 

käyttää monia samoja viitekehyksiä ja teknologioita kuin iOS. Muualla on myös mainittu 

tvOS:n periytyneen iOS:stä [6]. 
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Applen sovelluskehittäjien dokumentaatiosivuilta [13] löytyy lista kaikista Applen viite-

kehyksistä ja jokaisen viitekehyksen sivulta tieto, minkä käyttöjärjestelmien SDK:iin 

(Software Development Kit) se kuuluu. Arkistoidusta dokumentaatiosta [19] näkyy Ma-

cOS:n, Applen tietokonekäyttöjärjestelmän, arkkitehtuurin kerrosmainen rakenne, sekä 

tieto, mitkä vastuualueet ja viitekehykset kuuluvat kullekin kerrokselle. Vertaamalla näitä 

kahta sivua huomattiin, että uudemman dokumentaation jako kategorioihin, erityisesti 

media- ja sovelluspalvelut -kategorioiden osalta, sopii yhteen Macin arkkitehtuurin taso-

jen kanssa. Uuden dokumentaation grafiikat ja pelit sekä media vastaavat vanhaa media-

tasoa. Uusi sovelluspalvelut-kategoria on samantapainen kuin vanha ydinpalvelutaso. 

Myös uusi sovellusviitekehykset-kategoria ja vanha Cocoa-sovellustaso sekä toisena pa-

rina järjestelmäkategoria ja ydinkäyttöjärjestelmä vastaavat osittain samoista viitekehyk-

sistä. Näiden tietojen perusteella laadittiin suuntaa-antava kuva. 

 

Kuva 3. tvOS mahdollinen arkkitehtuuri 

Kuvaan 3 on lisätty ylimääräisenä myös kerneli ja laiteajurit -taso, sillä Macissakin alim-

pana oli tämä taso. Taso on merkitty harmaalla, sillä uudessa dokumentaatiossa tästä ei 

ole mainintaa. Kuvassa on myös kehittäjien työkalut ja web-kehitysviitekehykset, jotka 

eivät ole sidottu tiettyyn käyttöjärjestelmään. 

Perehtymällä sovellusviitekehystason viitekehyksiin, selviää tason vastuualueeksi sovel-

lusten ulkonäkö ja käyttöjärjestelmän ominaisuuksien tarjoaminen sovellusten käyttöön. 

Samalla menetelmällä kolmeen osaan jaetun mediatason vastuulla on tarjota jokaisen 

komponentin tarvitsemat teknologiat. Grafiikat ja pelit saavat käyttöönsä animaatiot, pe-

litoiminnallisuuden ja niin edelleen. Media-osioissa on muun muassa äänityökalut ja me-

diatoistin. 
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Sovelluspalvelutasossa on viitekehyksiä, joita tarvitaan sovellusten toimintaan. Tämän 

tason tarkoituksena ei kuitenkaan ole vaikuttaa käyttöliittymän ulkonäköön. Palveluihin, 

jotka taso tarjoaa sisältyvät esimerkiksi tuki mainoksille, sijaintipalvelut ja sovellus-

kauppa.  

Järjestelmätaso vastasi heikoiten Macin vastaavaa tasoa, ydinkäyttöjärjestelmää. TvOS:n 

SDK:ssa on 18 viitekehystä järjestelmäkategorian alla. Näistä kolme löytyi myös ydin-

käyttöjärjestelmätasosta. Kaksi oli Macin ydinpalvelutasossa ja yksi kerneltasossa. Jär-

jestelmä vastaa matalamman tason palveluista, kuten tehokkuudesta, turvallisuudesta ja 

tiedon pakkaamisesta.  

Näiden tietojen perusteella käyttöjärjestelmien arkkitehtuureissa on paljon samaa, erityi-

sesti vastuualueiden osalta. Tämä on selvää, sillä kummatkin tarjoavat lähes samat toi-

minnot käyttäjälle. Applen kerrosmainen rakenne, jossa on vastuualueiltaan isoja tasoja, 

joiden alla on monta viitekehystä, poikkeaa ainakin havainnollistukseltaan Tizenista. Ti-

zenissa tasojen alla on vielä pienempiä osia, pienemmille vastuualueille. 
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5. KÄYTETTÄVYYSARVIOINTI 

Tässä luvussa keskitytään käytettävyyden arviointiin. Ensin tehdään heuristinen arviointi 

käyttöliittymille ja sen jälkeen käydään läpi kummankin järjestelmän sovelluskauppa ja 

sen vastaavuus käyttäjien tarpeisiin. 

5.1 Kaukosäädinten esittely ja heuristinen arviointi 

Neljännen ja viidennen sukupolven Apple TV:issä tulee mukana kuvan 4 mukainen kau-

kosäädin [7, 8]. Kaukosäätimen hallitseva ominaisuus on kosketusalusta, jolla televisiota 

ohjataan perinteisten nuolipainikkeiden sijaan.  

Samassa kuvassa 4 on Samsungin kaukosäätimet, kirjoittajan testaamassa mallissa oli 

käytettävissä perinteistä mallia noudattava kaukosäädin, sekä älytelevisiokäyttöön opti-

moitu versio. Älykaukosäädin on pelkistetympi ja pienempi, sekä muistuttaa enemmän 

Apple TV:n kaukosäädintä. Samsungilla on useita samantapaisia versioita älytelevisioi-

den kaukosäätimistä, mutta tässä vertailussa keskitytään tähän versioon [24].  

 

Kuva 4. Vasemmalta oikealle Samsungin perinteinen kaukosäädin, Samsungin äly-

televisiokaukosäädin ja Apple TV:n kaukosäädin 

Apple TV:n menu-näppäin toimii paluupainikkeena ja kotimenun avaajana. Näyttö-iko-

nilla varustetulla painikkeella pääsee viimeksi käytettyihin sovelluksiin ja kotinäyttöön. 

Kummassakin kaukosäätimessä on oma painike play/pause -toiminnolle. 
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Kanavien ja äänenvoimakkuuden säätöön Samsungissa on omat painikkeet. Samsungin 

älykaukosäätimessä on myös painikkeet kuvan tulolähteelle, menulle tai numerovali-

kolle, sekä extra-valikolle. Numeromenua voi käyttää esimerkiksi pin-koodien syöttämi-

seen. 

Applen kaukosäätimessä useat toiminnot ovat samaan painikkeeseen kytkettyjä, esimer-

kiksi kaksoisnapautus ja yksi painallus tarkoittavat eri toimintoja. Kosketusalueella voi 

myös selata, valita, kelata videoita ja avata senhetkiseen toimintaan liittyviä lisäasetuksia, 

kuten jaksovalikot tai tekstitysvaihtoehdot. Applen kaukosäätimessä on myös käyttöä no-

peuttavia toimintoja, kuten kotipainikkeen pohjaan painaminen muutamaksi sekunniksi, 

mikä asettaa laitteen lepotilaan. 

Samsung käyttää useampia painikkeita ja ei sido yhtä useita toimintoja samoihin painik-

keisiin. Osoittimen liikuttamiseen on kaksi eri tapaa, joko pointer-painikkeella vapaa-

muotoinen siirtyen tai nuolilla mekaanisesti vähän kerrallaan.  

Applella ja Samsungilla on kummallakin mobiililaitteisiin saatava sovellus, jota voi käyt-

tää kaukosäätimenä. Applen sovelluksen saa ainoastaan Applen omiin mobiililaitteisiin 

ja ohjaimena se toimii vain kahteen viimeisimpään sukupolveen. Samsungin sovellus on 

saatavilla kaikille Android 4.1 ja iOS 7.0 tai uudempaa käyttöliittyvää käyttäville puheli-

mille. [10, 27] Toisin sanoen Samsungin älytelevisio toimii yhdessä useampien mobiili-

laitteiden kanssa, joka voi tehdä siitä lähestyttävämmän käyttäjäryhmän silmissä. 

Tarkasteltaessa kaukosäätimiä Nielsenin heuristiikkojen kautta voidaan huomata joitain 

ainakin potentiaalisia ongelmakohtia. Apple TV:n kaukosäätimessä yhden painikkeen ta-

kana on useita toimintoja ja kosketusalustaan on sidottu vielä useampia ilman mitään vi-

suaalista vihjettä. Kuudes heuristiikka kehottaa välttämään muistikuormitusta, joka ei 

tässä tapauksessa toteudu. Kymmenennen heuristiikan mukaan tuotetta tulisi voida käyt-

tää ilman ohjeita tai ohjeet tulisi olla helposti saatavilla. Ilman ohjeita kaukosäädintä ei 

todennäköisesti voida käyttää, eli Applen tulee tarjota ohjeita esimerkiksi tutoriaalien tai 

ohjevihon avulla. 

Kolmas heuristiikka koskee hallitsevuuden ja vapauden tunnetta käyttäjällä. Selkeästi 

merkityn takaisinpainikkeen puuttuminen Applen kaukosäätimessä estää hallitsevuuden 

tunteen toteutumisen. Käyttäjälle voi olla vaikea ymmärtää miten tilanteesta pääsee pois. 

Samsungin kaukosäätimessä tällainen painike on. Samsungissa on myös off-nappi, joka 

voi auttaa hallitsevuuden tunnetta.  

Kummassakin kaukosäätimessä on parannettavaa neljännen heuristiikan osalta, jatkuvuu-

dessa ja standardeissa. Kaukosäätimet ovat keskenään samankaltaisia, mutta poikkeavat 

suuresti perinteisemmistä kaukosäätimistä, joihin käyttäjä on todennäköisesti tottunut. 

Applen kaukosäätimestä kotinäyttö-painikkeen tarkoitus jää epäselväksi tuntemattoman 
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ikonin takia. Samsungilla sama ongelma on extra-napin kanssa. Toisaalta kummatkin 

ovat minimalistisia suunnittelultaan, kuten kahdeksannessa heuristiikassa toivotaan.  

5.2 Käyttöliittymien heuristinen arviointi 

Kirjoittaja perehtyi käyttöliittymiin selaamalla valikoita ja kokeilemalla yleisiä älytelevi-

siolla tehtäviä toimenpiteitä. Näihin tehtäviin sisältyi muun muassa videon haku ja katso-

minen Youtubella ja Netflixillä, sovelluksen lataaminen, asetusvalikosta tietyn asian löy-

täminen, tässä tapauksessa yritettiin löytää opetusohjelma kaukosäätimelle. Yleisen se-

lailun ja tehtävien teon aikana löytyi useita ongelmia kummastakin systeemistä. Kau-

kosäätimiä testattiin samalla, ja niistä kirjoitettiin oma luku käytettävyydestä. 

Alla olevissa taulukoissa 1 ja 2 on esitelty yhteenvetona kaikki löydetyt ongelmat ja vah-

vuudet kummastakin järjestelmästä. Osa näistä sopii kahteen tai useampaankin heuris-

tiikkaan, mutta toiston välttämiseksi ne ovat merkitty vain parhaiten sopivaan kategori-

aan. Taulukoiden jälkeen käyttöliittymät käydään läpi joka heuristiikan osalta. 

Taulukko 1. Tizen TV:n ongelmat ja vahvuudet jokaisen heuristiikan osalta 

Heuristiikka Ongelman kuvaus Vahvuuden kuvaus 

1. Kaikissa näkymissä ei ole tietoa, mitä 

sovellusta käyttäjä käyttää sillä het-

kellä 

Latauksien aikana aina latausikoni 

2. Epäselvä jako perinteisen TV:n ja äly-

TV:n käytön välillä 

Selkeä kieli 

3. Ei ongelmia Hyvin selkeä takaisinpainike kau-

kosäätimessä 

Epätavalliset toiminnot sidottu omiin 

nappeihin 

4. Vieraan näköinen käyttöliittymä ver-

rattuna Samsungin Android-tuotteisiin 

Ei vahvuuksia 

Vieraat ja geneeriset televisiolle teh-

dyt oletussovellukset 

Älykaukosäädin ei ole samantapainen 

kuin vanhempien, perinteisten televi-

sioiden kaukosäätimet 

5. Ei ongelmia Virheilmoituksia ei syntynyt missään 

vaiheessa 

6. Ei ongelmia Erinomainen asetusvalikko 

7. Ei ongelmia Oikopolut sovelluksiin eivät sekoita 

uutta käyttäjää selkeytensä takia 

8. Ei ongelmia Kaukosäädin ja näytöllä oleva käyttö-

liittymä ovat minimalistisia olematta 

epäselviä 

9. Ei ongelmia Ei vahvuuksia 

10. Ei ongelmia Hyvät ohjeet helposti löydettävissä 

Yhteensä: 5 9 
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Taulukko 2. Apple TV:n ongelmat ja vahvuudet jokaisen heuristiikan osalta 

Heuristiikka Ongelman kuvaus Vahvuuden kuvaus 

1. Kaikissa näkymissä ei ole tietoa, mitä 

sovellusta käyttäjä käyttää sillä het-

kellä 

Latauksien aikana aina latausikoni 

2. Vieraita termejä ilman selityksiä Koko käyttöjärjestelmä on looginen 

kokonaisuus 

3. Kaukosäätimessä ei ole selvästi mer-

kittyä takaisinpainiketta 

Ei vahvuuksia 

4. Kaukosäädin ei ole samantapainen 

kuin vanhempien, perinteisten televi-

sioiden kaukosäätimet  

Televisiossa samoja sovelluksia ja 

ikoneita, kuin muissa Applen tuot-

teissa 

Näytön käyttöliittymä on verrattavissa 

Applen muihin tuotteisiin 

5. Ei ongelmia Virheilmoituksia ei syntynyt missään 

vaiheessa 

6. Yhden kaukosäätimen painikkeen 

taakse on sidottu useita tärkeitä toi-

mintoja 

Ei vahvuuksia 

Kategorioiden sisältö näkyi vasta se 

valittaessa 

Ladattujen sovellusten nimi näkyi 

vasta osoittimen ollessa ikonin päällä 

7. Ei ongelmia Oikopolut sovelluksiin eivät sekoita 

uutta käyttäjää selkeytensä takia 

Kaukosäätimessä on käyttöä nopeut-

tavia toimintoja 

8. Ei ongelmia Käyttöliittymä kokonaisuudessaan hy-

vin minimalistinen 

9. Ei ongelmia Ei vahvuuksia 

10. Kaukosäädin ei ole käytettävissä il-

man ohjeisiin perehtymistä 

Ei vahvuuksia 

Ohjeita ei löytynyt käyttöliittymästä 

Yhteensä: 9 8 

 

1. Näkyvyys: Tizen-käyttöjärjestelmässä ei ollut merkittäviä ongelmia näkyvyyden 

osalta. Pitkiä odotusaikoja ei muodostunut eikä virheitä ei saatu aiheutettua. Virhetilan-

teisiin kuitenkin pyrittiin, jotta mahdolliset virheilmoitukset saataisiin nähtyä. Lyhyissä-

kin odotusajoissa oli latausta esittävä symboli.  

Apple TV:ssä ei myöskään havaittu merkittäviä ongelmia. Yhtä lailla lataussymbolia käy-

tettiin eikä virhetilanteita syntynyt. Kumpaankin systeemiin olisi kaivattu enemmän tie-

toa siitä, mitä käyttäjä oli tekemässä milläkin hetkellä. Älytelevisioissa on monta erilaista 
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sovellusta ja niiden lisäksi erilaisia valikoita käyttöjärjestelmän puolesta. Apple kertoi 

selkeästi sivun yläreunassa, milloin oltiin asetuksissa ja Samsung toi ilmi sovelluskaupan 

selaamisen selkeästi. Tällaisia indikaattoreita olisi hyvä olla kaikissa valikoissa ja sovel-

luksissa.  

2. Yhteensopivuus systeemin ja todellisen maailman välillä: Apple TV:ssä oli enem-

män ongelmia yhteensopivuudessa systeemin ja todellisen maailman välillä. Esimerkiksi 

asetusvalikossa oli useita vaihtoehtoja, joiden funktiota ei ymmärtänyt pelkän asetuksen 

nimen perusteella, kuten ”restrictions”, eikä lisäselitystä tarjottu.  

Apple TV tuntui kuitenkin loogisemmalta kokonaisuudelta, kuin Samsung, jossa yhdis-

tettiin älytelevisio ja perinteinen TV. Erityisesti pääsy älytelevisioon tuntui hämmentä-

vältä. Painaessa kaukosäätimestä Smart Hubin avaavaa painiketta, nousi vain pieni sovel-

lusvalikoima nykyisen näytön alareunaan. Eli samaan aikaan pystyi katsomaan perinteistä 

televisiota ja selaamaan älytelevisiosovelluksia, mikä voi olla toivottu ominaisuus, mutta 

voi myös aiheuttaa epäselvyyttä kumpaa television puolta oikein ohjataan. Viimeisenä 

mainittu epäselvyys koskee myös näkyvyyden heuristiikkaa ja palautetta siitä, mitä käyt-

täjä tekee. 

3. Hallitsevuuden ja vapauden tunne käyttäjällä: Hallitsevuuden ja vapauden tunne 

liittyy lähinnä kaukosäätimen käytettävyyteen älytelevision tapauksessa. Poistumisteitä 

ei ollut kummassakaan systeemissä merkitty näytölle, sillä kaukosäätimissä on takaisin-

painike. 

4. Jatkuvuus ja standardit: Apple TV suoriutui paremmin jatkuvuuden ja standardien 

ylläpitämisestä, johtuen todennäköisesti Applen itse kehittämästä käyttöliittymästä. Ap-

ple TV käyttää samoja ikoneita (esimerkiksi asetukset ja iTunes), kuin muissakin Applen 

tuotteissa. Myös fontti oli sama. Televisiota käytetään eri tarkoitukseen, kuin muita tuot-

teita, joten olennaiset näkymät olivat aivan erilaisia. Mediatoistimessa aloitusnäyttö oli 

valikoima elokuvia sivun yläreunassa ja sen alla käyttäjän sovellukset, kun taas puheli-

missa ja tableteissa näyttö on täynnä pieniä sovelluskuvakkeita oman taustakuvan päällä. 

Samsungin televisio ei perustu Androidille, toisin kuin suurin osa heidän puhelimistaan 

ja tableteista. Tämän johdosta käyttöliittymä ei ole välttämättä millään tavalla tuttu käyt-

täjälle, vaikka tämä omistaisi Samsungin puhelimen. Oletussovelluksetkaan eivät kuu-

losta tutuilta, esimerkiksi television sovelluskauppaa kutsutaan vain apps:ksi, selain on 

geneerisesti ”browser”. Apple TV:n aloitusnäyttö oli vielä verrattavissa monien tuttujen 

mobiilituotteiden kotinäkymiin, mutta Samsungin Smart Hub on jo suhteellisen kaukana 

tästä.  

5. Virheiden ehkäisy: Testatessa kumpaakaan käyttöliittymää ei onnistuttu pääsemään 

virheilmoituksiin, joten oletettavasti Apple TV:ssä ja Tizen TV:ssä virheiden ehkäisy on 
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hoidettu hyvin. Erityisen loogisilta tai käyttäjäkeskeisiltä systeemit eivät kuitenkaan vai-

kuttaneet muiden käsiteltyjen vaikeuksien takia. 

6. Muistikuormituksen minimoiminen: Samsungissa muistikuormituksen minimoimi-

nen oli otettu huomioon paikoitellen hyvin. Erityisesti asetusvalikko oli toteutettu hyvin 

käyttäjäystävällisesti. Selatessa pääasetusvalikkoa ikonien lisäksi oli teksti, joka kertoi 

koskiko asetukset esimerkiksi ääntä vai verkkoa ja ikonilistan oikealla puolella näkyi 

mitkä asetukset ovat tämän kategorian alla. Kun valittiin tietty kategoria, aliasetusten oi-

kealle puolelle tuli selitys jokaisesta asetuksesta. Alla olevissa kuvissa 5 ja 6 on havain-

nollistettu tätä asetusvalikkoa. Kirjoittaja on itse ottanut kaikki kuvat tässä luvussa. 

 

Kuva 5. Samsungin asetusvalikko 1 

 

Kuva 6. Samsungin asetusvalikko 2 

Muuallakaan ei tarvinnut varsinaisesti muistaa mitään, sovellusten kuvakkeiden yhtey-

dessä oli nimet, useissa näkymissä luki missä ollaan. Älytelevision ja perinteisen televi-

sion yhdistäminen loi kuitenkin ongelmia, kun käyttäjän tulee muistaa, kummat toiminnot 

ovat saatavilla kummassa televisiotyypissä. Ongelma ei kuitenkaan todennäköisesti ole 

merkittävä oppimisen jälkeen. 
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Apple TV:ssä oli selkeästi vähemmän käyttäjän avustamista. Tämä näkyi jo kaukosääti-

men epäselvyydessä, jota käsiteltiin jo aiemmin. Asetusvalikkoa vertaamalla näkyy jo 

suuri ero.  

 

Kuva 7. Apple TV:n asetusvalikko 

Kuvasta 7 nähdään, että eri kategorioiden sisällä olevia asetuksia ei näy alkunäkymässä, 

vaikka vasemmalla on suuri turha logo, joten tieto olisi helposti mahtunut samalle näy-

tölle.  

 

Kuva 8. Applen TV:n aloitusnäyttö 

Kuvassa 8 on Apple TV:n päävalikko. Siinä näkyy oletussovellukset ja käyttäjän itselleen 

lataamat sovellukset. Jos valitsin ei ole sovelluksen päällä, näkyy ainoastaan sovelluksen 

kuvake. Ei voida olettaa, että käyttäjä tuntee kaikki sovelluksensa pelkästään logojen pe-

rusteella. Käyttäjä on pakotettu muistamaan enemmän tai selaamaan kaikki kuvat läpi 

muistaakseen, mitkä sovellukset ovat ladattuna. 
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7. Käytön tehokkuus ja joustavuus: Tehokkuutta tai joustavuutta lisääviä erikoistoi-

mintoja ei löytynyt suuria määriä Applen eikä Samsungin tuotteesta. Kummassakin oli 

muutamia ”nostettuja” sovelluksia, Applessa ne näkyivät aloitusnäytön yläreunassa ja 

Samsungissa Smart Hubin viimeisenä käytetyt sovellukset -osiossa. Nämä ovat tehok-

kuutta lisääviä toimintoja, mutta selkeyden ansiosta ne ovat myös varmasti heti aloittele-

van käyttäjänkin käytössä. Applen kaukosäätimessä on erikoistoimintoja, mutta ne on kä-

sitelty aiemmin. 

8. Minimalistinen suunnittelu: Minimalistiseen suunnitteluun oli päästy testattavissa 

älytelevisioissa. Apple TV:ssä se oli viety pidemmälle, joka vaikutti jo negatiivisesti 

muistikuormituksen lisääntymiseen. Samsungin Tizen TV:stä ei löytynyt ylimääräistä tie-

toa, vaikka minimalismi ei ollut yhtä pitkälle vietyä.  

9. Virheistä toipuminen: Eroavaisuuksia virheistä toipumisessa ei päästy testaamaan, 

sillä virhetilanteita ei syntynyt. Kuten mainittiin jo viidennen heuristiikan kohdalla, sys-

teemien virheiden ehkäisy on tehty todella hyväksi. 

10. Ohjeet: Samsungin asetuksista löytyi ohjeita älytelevision toimintoihin, Apple 

TV:stä näitä ei löytynyt. Erityisesti epäselvään kaukosäätimeen olisi toivottu apua sys-

teemin sisällä, ilman, että tarvitsee selata käyttöohjeita tai etsiä tietoa internetistä. 

Aiemmin tässä luvussa olevista taulukoista selviää, että käytettävyydeltään pelkkiä on-

gelmien ja vahvuuksien määrää vertailemalla Applen käyttöjärjestelmä sopii huonommin 

heuristiikkoihin. Ongelmia löytyi yhdeksän, Samsungin Tizen TV:stä vain viisi. Samsun-

gista löytyi myös yksi vahvuus enemmän kuin Applen kahdeksan. 

Suuri ero tuli kaukosäätimien käytettävyyden eroista, Apple TV:n kaukosäädin aiheutti 

neljä ongelmaa. Samsungin kaukosäätimestä löytyi vain yksi käytettävyysheikkous. Jos 

kaukosäätimet poistettaisiin vertailusta, Samsungilla olisi neljä ongelmaa, seitsemän vah-

vuutta ja Applella viisi ongelmaa, seitsemän vahvuutta. Tällöin tilanne on hyvin lähellä 

tasavertaista.  

5.3 Sovelluskauppa 

Sovelluskauppa on otettu erityiskäsittelyyn älytelevision ominaisuutena, koska sieltä löy-

tyy vastauksia käyttäjien tarpeisiin. Luvussa esitellään kummankin järjestelmän sovellus-

kaupat ja pyritään huomioimaan, missä käyttäjän tarpeet ovat toteutuneet. 

Samsung ei tarjoa listaa tai muuta tarkkaa tietoa kaikista heidän Tizen-televisioihin saa-

tavilla olevista sovelluksista, koska sovellukset ovat kolmansien osapuolien kehittämiä ja 

Samsung vain tarjoaa ne ladattavaksi älytelevisioidensa sovelluskaupasta. Kotisivuillaan 

Samsung tarjoaa kuitenkin kattauksen suosituimmista sovelluksista ja kategoriat, joihin 

sopivia sovelluksia kaupasta saisi ladattua [26].  
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Kategoriat ovat videot, urheilu, pelit, elämäntapa (engl. lifestyle), informaatio ja opetus. 

Videoihin kuuluu erilaiset suoratoistopalvelut. Samsungin esittelemistä sovelluksista 

viisi kuudesta sopii tähän kategoriaan: Youtube, Amazon Video, Google Play Movies & 

TV, Netflix ja Facebook Video. [26] Tästä voi päätellä, että videoiden ja television kat-

selu on Samsungin älytelevisioiden tärkein käyttökohde.  

 

Kuva 9. Apple TV:n sovelluskaupan kategoriat 

Applen sovelluskaupan kategoriat nähdään kuvasta 9. Sovelluskategoriat ovat hyvin sa-

mankaltaiset, mutta Apple ei tarjoa video-, urheilu- ja informaatiokategoriaa erikseen. 

Urheilu- ja videosovellukset ovat todennäköisesti viihteessä (engl. entertainment). Kate-

gorioita on vähemmän, mutta voi olla, että Applella on yhtä laaja-alaisesti ja paljon so-

velluksia kuin Samsungilla, jaettuna vain suurempiin kategorioihin. Tämä on epätoden-

näköistä, sillä Applen sovelluskauppa on suljettu ja Samsungin avoin. 

Apple TV:n sovelluskauppa on sama Appstore kuin heidän muiden tuotteiden, mutta eri 

alustoille on luonnollisesti saatavissa eri sovellukset. Müller et al. mukaan suljetussa so-

velluskaupassa, kuten Applen, testaus- ja hyväksymisprosessi on tarkempi, joka johtaa 

siihen, että kauppaan ei tule huonoja, esimerkiksi toimimattomia, sovelluksia ollenkaan 

[21]. Vertailussa jatketaan, että tällöin sovelluksista saattaa tulla kalliimpia ja valikoi-

masta pienempi. Suljettu kauppa saattaa vaikuttaa käyttäjäryhmälle turvallisemmalta, tar-

kan sovellusseulonnan takia, jolloin Irion et al. tutkimuksen [16] mukainen huoli yksityi-

syydensuojasta voi olla pienempi.  

Televisioita vertaillaan yleiskäyttäjän näkökulmasta. Kuten kappaleessa 3.2 mainittiin, ei 

käyttäjäryhmää rajata esimerkiksi kiinnostuksenkohteiden perusteella tarkemmaksi. 

Mahdollisten perheiden lapsille voi löytyä viihdettä Tizen-älytelevisioista Youtube-vide-

oiden ja Netflixin lastenohjelmien lisäksi lapsille tehdyistä peleistä [11]. Kuvasta 8 (luku 

5.2) nähdään, että Netflix ja Youtube ovat saatavissa myös Apple TV:hen. Kuitenkin 
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Samsungin monipuolinen ja suuri sovellusvalikoima vastaa käyttäjien tarpeisiin todennä-

köisemmin, sillä se kattaa laajemmin kiinnostuksenkohteita. 
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6. YHTEENVETO 

Samsungin ja Tizenin vuonna 2015 alkanut yhteistyö älytelevisioiden parissa on johtanut 

laajaan Tizen TV -käyttöjärjestelmää käyttävään älytelevisiovalikoimaan. Samsungin 

älytelevisioiden mukana tulee älytelevision käyttöön tarkoitettu perinteisestä poikkeava 

kaukosäädin. Sovelluskauppa on avointa mallia seuraava, valikoimaltaan laaja.  

Tizen TV perustuu arkkitehtuuriltaan alun perin Tizenin mobiiliprofiiliin, johon on myö-

hemmin lisätty Samsungin toimesta useita uusia komponentteja. Arkkitehtuuri on kerros-

mainen, jossa jokaisen kerroksen sisällä on useampi moduuli eri vastuualueille. Samsun-

gin lisäämänä Tizen TV:issä on myös tuki .NET-sovelluksille. 

Apple TV:n ensimmäinen versio julkaistiin jo 2007, mutta uusimmat, vertailun kohteena 

olleet, versiot vasta 2015 ja 2018. Apple TV on mediatoistin, joka on tuo erillisenä laa-

tikkona käyttöjärjestelmänsä, tvOS:n, ja älylliset ominaisuudet mihin tahansa televisioon, 

jossa on oikeat liitännät. Kahden uusimman sukupolven mukana tulee minimalistinen, 

suurella kosketuspinnalla varustettu kaukosäädin. Sovelluskauppa on suljettu ja valikoi-

maltaan suppeampi kuin Samsungin. 

Apple TV:n arkkitehtuuri on todennäköisesti vielä vahvemmin kerrosmainen kuin Sam-

sungin Tizen TV. TvOS perustuu Applen mobiilikäyttöjärjestelmään iOS ja onkin hyvin 

samanlainen ulkonäöltään kuin Applen muutkin käyttöjärjestelmät.  

Heuristisessa käytettävyysvertailussa, jossa kumpaakin käyttöliittymää verrattiin Nielse-

nin kymmeneen käytettävyysheuristiikkaan, löytyi useita ongelmia, mutta myös vah-

vuuksia. Applen vahvuus ja heikkous on minimalistinen suunnittelu, se teki käyttöjärjes-

telmästä loogisen ja tutuntuntuisen verrattuna muihin Applen tuotteisiin. Minimalismin 

heikkous näkyi kuitenkin liian yksinkertaistetuissa näkymissä ja kaukosäätimessä, jonka 

käyttämiseen tarvitsi ohjeita.  

Tizen TV:ssä heikkoudet liittyivät lähinnä loogisuuteen, perinteisen TV:n ja älytelevision 

sekoittaminen yhteen oli paikoitellen hämmentävää. Samsungin käyttöliittymä oli pää-

osin kuitenkin selkeä, antaen tarpeeksi informaatiota useimmiten. Kaukosäädin oli myös 

helpompi ymmärtää kuin Applen. Tizen on käyttäjille todennäköisesti vieras, sillä suuri 

osa muista Samsungin tuotteista käyttää Androidia.  

Käyttöjärjestelmiä verrattiin aina kun oli sopivaa valitun käyttäjäryhmän tarpeisiin. Käyt-

täjäryhmäksi valikoitui älytelevision tavallinen yleiskäyttäjä. Suuri osa muusta älytelevi-

sioihin kohdistuvasta tutkimusmateriaalista oli samasta näkökulmasta, jossa käyttäjiä ei 

ole rajattu tarkemmin. Täten näiden muiden tutkimusten löydökset oli helpompi tuoda 

tähän vertailuun.  
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Taulukossa 3 on esitelty kaikki löydetyt käyttäjäryhmän tarpeet ja kummankin järjestel-

män tarjoamat ratkaisut näihin ongelmiin. Kaikkiin tarpeisiin ei löytynyt selkeää ratkai-

sua, sillä esimerkiksi älytelevision sopivuus sosiaaliseen, monen henkilön käyttöön riip-

puu, missä televisiossa käyttöjärjestelmä on. Näytön koko ja äänentoiston laatu riippuvat 

televisiosta. 

Taulukko 3. Luvussa 3.2 esitellyt käyttäjäryhmän tarpeet ja ratkaisut 

Käyttäjien tarve Apple TV Tizen TV 

Älytelevision erikoisominai-

suudet (vrt. perinteinen televi-

sio) 

Monipuolinen valikoima teke-

mistä; pelejä, suoratoistopal-

veluita, uutisia.  

Monipuolinen valikoima teke-

mistä; pelejä, suoratoistopal-

veluita, uutisia. 

Helppo vaihtaa, missä televi-

siossa on älylliset ominaisuu-

det mediatoistimen ansiosta 

Yksityisyydensuoja Suljettu sovelluskauppa voi 

helpottaa huolta sovellusten 

luotettavuudesta 

Ei selkeää ratkaisua 

Kohdistetut suositukset Sovelluksissa (kuten You-

tube) on käyttäjän toimiin pe-

rustuvia suosituksia, mutta 

itse käyttöjärjestelmässä ei 

ole kohdistettuja suosituksia 

Sovelluksissa (kuten You-

tube) on käyttäjän toimiin pe-

rustuvia suosituksia, mutta 

itse käyttöjärjestelmässä ei 

ole kohdistettuja suosituksia 

Informaatiokuorman minimoi-

minen (muut tavat kuin koh-

distetut suositukset) 

Minimalistinen ja hyvin loogi-

nen kokonaisuus 

Suhteellisin minimalistinen 

käyttöjärjestelmä 

Monipuolisuus, laaja vali-

koima sovelluskaupassa 

Melko monipuolisesti sovel-

luksia 

Hyvin laaja sovelluskauppa 

Myös perinteinen televisio 

Toimivuus monelle käyttäjälle 

samaan aikaan 

Ei selkeää ratkaisua Ei selkeää ratkaisua 

 

Apple TV:ssä on yksi ratkaisu enemmän käyttäjien tarpeisiin, kuin Samsungilla, eli se on 

käyttäjien tarpeiden näkökulmasta sopivampi käyttöjärjestelmä. Heuristiikkoihin perus-

tuvan käytettävyyden näkökulmasta Samsung on sopivampi käyttäjäryhmälle, sillä siinä 

on vähemmän ongelmia ja enemmän vahvuuksia, vaikka kaukosäätimiä ei olisikaan las-

kettu vertailuun mukaan. Painotustavasta riippuen kumpikin systeemi voi olla vastata 

käyttäjien tarpeisiin paremmin. 

Tässä tutkimuksessa ei päästy toivottuun tulokseen, jossa toinen käyttöjärjestelmä olisi 

sopivampi käyttäjäryhmälle, sillä tulokset olivat hyvin samankaltaiset. Jos vertailua laa-

jennettaisiin tai kehitettäisiin eteenpäin tulevaisuudessa, heuristiseen vertailuun voitaisiin 

ottaa mukaan ongelmille ja vahvuuksille vakavuuteen perustuvat painotukset, jolloin esi-

merkiksi Applen käyttöjärjestelmän loogisuus saisi vahvuutena suuremman painotuksen 
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kuin Samsungin takaisinpainike kaukosäätimessä. Myös muuhun kirjallisuuteen perustu-

vaa käyttäjäryhmän tarpeisiin perehtymistä saatettaisiin jatkaa. Tällöin voisi syntyä sel-

keämpi lopputulos. 

Tulevaisuudessa käytettävyyttä voidaan vertailla myös tuomalla heuristiseen arviointiin 

muita heuristiikkoja, esimerkiksi tarkemmin käyttöliittymiin tai vuorovaikutukseen kes-

kittyneitä. Käyttäjien tarpeita voidaan löytää lisää tehtyjen tutkimusten lisäksi myös suo-

rittamalla kyselyitä ja haastatteluja. Todennäköisesti lähinnä totuutta olevan tuloksen an-

taisi käyttäjien tekemä käytettävyystestaus. Käytettävyystestauksessa käyttäjä suorittaa 

testin valvojan (käytettävyysasiantuntija) tekemiä tehtäviä ja valvoja voi esimerkiksi vi-

deoita testitilanteen löytääkseen ongelmakohtia käyttöliittymästä. Testin jälkeen käyttäjiä 

usein haastatellaan. Tällaisessa testauksessa käyttäjät pääsevät itse toimimaan järjestel-

män kanssa, joten oletuksia heidän mielipiteistään ja taidoistaan ei tarvitse tehdä. 
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