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Chapter 1

Foreword: From Context
Sensitivity to Intelligent User
Interfaces

Marko Nieminen and Antti Salovaara
Helsinki University of Technology

Software Business and Engineering Institute SoberIT
marko.nieminen@hut.fi – antti.salovaara@hut.fi

This report is a result of a semester-long User Interfaces and Usability seminar that was
arranged in Helsinki University of Technology in fall 20021. The topic of the seminar was
"From Context Sensitivity to Intelligent User Interfaces". This topic was considered important
and but still not thoroughly addressed - at least in the teaching of user interfaces and usability
engineering field. This foreword points out some summarising issues that were discussed during
the seminar.

Intelligence and context in User Interfaces. The topic of the seminar was inspired by the
fact that contemporary user interfaces have more capabilities than ever to include "intelligent"
elements. This "intelligence", however, needs to be constructed into the interface with piety.
The interface should not be intrusive and cheeky but provide users with appropriate context-
dependent and context sensitive functionality. This, of course, requires that we are capable
of defining what context means and that we are able to trigger these different contexts in a
meaningful way from the user’s standpoint. What is context and what are context triggers is still
something that has not been defined thoroughly. And there is still lots of room for research in
this field – even after this seminar.

Context of use. The construction of intelligent user interfaces (IUIs) with high usability re-
quires deep understanding of the user and user’s context. One strong underlying definition is

1The www pages of the seminar (in Finnish) are available at http://www.soberit.hut.fi/T-121/T-121.900/
2002
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CHAPTER 1. FOREWORD 2

presented in the ISO 9241-11 definition of usability: the concept of context of use is of central
importance when thinking of (and measuring) usability through its metrics effectiveness, effi-
ciency, and user satisfaction. In the ISO 9241 definition, context of use is defined in general
to consist of a description of the user, user’s tasks, tools, and environment (physical, organ-
isational, and social). This seems to provide a good starting point but its implementation into
practical activities and actions in product development requires more detailed description as well
as clarification and methodological consideration.

Context awareness. A more technical standpoint to context of use comes from the direction
of context awareness. Context awareness is addressing the topic from the direction of the device
and application whereas the context of use aims at addressing the topic from the standpoint
of the user and user’s environment. Currently, context-aware applications seem to detect the
technical surroundings of the system like network bandwidth, screen size of the terminal device,
processing power and memory. Additional context-aware features that approach users and thus
context of use are location and time as well as the detection of the terminal device type. As
the detection of location becomes more accurate and more common, these parameters can be
combined together with many context-of-use parameters like physical surroundings (detected
with e.g. RFID’s or explicit user activity), neighbouring persons (social proximity) or even
details like calendar entries. These combinations of context parameters may be used together
to create more meaningful synthesized high-level concepts with context aggregators (Dey 2000,
2001) or synthesizers (Salber & Abowd, 1998) that are beneficial to the user and can be used to
adjust the user interface according to the current specific situation.

Context changes. On the other hand, we can see that a context is not a static non-changing
property in a single user’s surroundings: this applies especially in the modern mobile services
and ubiquitous computing applications. But even with more traditional situations in stationery
computer applications, the physical and social aspects of context seem to require more detailed
analysis. These considerations may reveal completely new approaches to the design and devel-
opment of the structure and features for the system under development.

The ability to track the relevant changes in the context is the key point in applying intelligence
in user interfaces. This is made possible by using the algorithms developed within the research in
Artificial Intelligence (AI). By means of developing the interplay of AI algorithms and context-
aware sensors the user’s actions can be supplemented better than with traditional design methods.

Intelligence – Adaptivity. Intelligence in the user interface may emerge in a variety of ways.
However, intelligence is difficult to define because of its escaping meaning in standard language:
what was intelligent yesterday is in many ways common practice today (and is thus not consid-
ered being intelligent any longer). Based on the discussion in the seminar lectures, the most
common translation at the moment for intelligent user interfaces is perhaps adaptive user inter-
faces. When we tie the intelligent and context-sensitive aspects together, adaptive user interfaces
are a rather evident concept to come up with.
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Adaptive user interfaces make intelligent use of context triggers and are capable of adjusting
to each specific situation that the user enters. Adaptive user interfaces can change their user
interface structure and behaviour of their functionality. Adaptive user interfaces learn from user’s
actions and aim at adjusting the functionality according to detected implicit and sometimes also
explicit user’s needs. In the latter case we often discuss about personalisation of the service.

The seminar. The topic and the seminar raised more interest than what was originally ex-
pected. The topic was expected to be of interest mainly to graduate and post-graduate students
in the fields of human-computer interaction and knowledge engineering. One indication of in-
terest is the amount of participants: in the seminar this was 17 and it was more than what was
originally planned.

The seminar resulted in 10 papers written about the topic. The participants of the seminar
were allowed to select the topic according to their own interest. Due to this, many of the pa-
pers describe ongoing research work in the field from different perspectives. There are papers
about intelligent agents, intelligent interaction with applications and devices, terminal-and-task-
adaptive applications, context-aware maps, context of mobile services, intelligent surroundings
and furnishing, and surroundings-aware applications. The result is perhaps not a homogenous
one but it somewhat describes the status of the topic as well.

The papers are presented under following categories: interaction with intelligent applica-
tions (Pylkkänen; Annala; Korhonen; Toivonen;), adaptive applications (Martikainen; Sumari),
services and devices for mobile use (Koivisto; Sarjakoski & Nivala) and interaction with intel-
ligent, physical devices and environments (Heikkilä; Nieminen; Träskbäck). The papers have
been arranged into an order of increasing case study approach. The first articles discuss theoret-
ical foundations for successful design of intelligent user interfaces whereas the ones in the latter
part present progress done in various fields.

In the fields of context sensitivity and intelligent user interfaces there are at the moment
more questions than answers. The issues related to usability problems and peoples’ attitudes
towards intelligence have been covered this far quite well, but we are still waiting for constructive
solutions and proposals for addressing them. The interdisciplinary nature of research between
the "hard" artificial intelligence community and "soft" human factors thinking is the flavor that
makes IUI special in relation to other sciences. One can see that it is a good and interesting field
of research.

Marko Nieminen Antti Salovaara
Professor of User Interfaces and Usability Research Assistant

Helsinki University of Technology
Software Business and Engineering Institute SoberIT
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Luku 2

Älykkään käyttöliittymän
lähestymisen ongelmat

Harri Pylkkänen
Tietotekniikan osasto

Teknillinen Korkeakoulu
harri.pylkkanen@hut.fi

Tiivistelmä

Älykkäät käyttöliittymät puhuttavat paljon nykypäivänä. Tekniikan kehittyessä on
käyttäjän kuormaa pyritty vähentämään antamalla yhä suurempi osuus järjestel-
män toiminnallisuuksista itse järjestelmän suoritettavaksi, jolloin käyttäjän rooli
on muuttunut suorittajan asemesta eräänlaiseksi järjestelmän valvojaksi tai järjes-
telmän opastuksen mukaan toimimiseksi. Ongelmana on yleisesti ottaen se, kuin-
ka älykkyyden tulisi ilmetä käyttöliittymässä, kuinka reagoida älykkäästi käyttäjän
toimintaan, kuinka voidaan testata näiden ratkaisujen toimintaa ja miten käyttä-
jät hyväksyvät ilmenevän käyttöliittymän älykkyyden. Tämä paperi pyrkii valot-
tamaan käyttöliittymien älykkyyden lisäämisen tuomia ongelmia pääosin käyttä-
jän näkökulmasta katsottuna ja yrittää valottaa älykkäiden käyttöliittymien tule-
vaisuutta muutamien esimerkkien ja teoreettisen pohdinnan avulla.

2.1 Johdanto

Tietokoneiden suorituskyky on parantunut vuosien saatossa huimin harppauksin, sillä siinä missä
nykyisen taskulaskimen tasoisiin laskutoimituksiin tarvittiin vielä 50-luvulla suuren huoneen ko-
koisia tietokoneita, pystyvät jo nykyiset pöytäkoneet laskemaan hurjia laskutoimituksia käden-
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LUKU 2. KÄYTTÖLIITTYMÄN LÄHESTYMISEN ONGELMAT 6

käänteessä. Suorituskyvyn noustessa on ohjelmien suunnittelun pääpainoa siirretty yhä enem-
män käyttäjän työn helpottamiseen. Alkuaikoina tietokoneen peruskäyttö vaati erityistä koulu-
tusta, jotta käyttäjä pystyi syöttämään tarvittavat tiedot koneelle koneen ymmärtämässä muodos-
sa, mutta 80-luku toi tietokoneen jokaisen saataville ja tämä loi tarpeen kehittää käyttöliittymistä
sellaisia, että jokainen pystyisi sitä käyttämään ilman erityistä perehdytysjaksoa.

Käyttöliittymäsuunnittelussa on saavutettu jo valtavia edistysaskelia alkuajoista, mutta uusia
haasteita kumpuaa sitä myötä lisää. Käyttöliittymäsuunnittelun seuraava haaste on nimittäin
käyttäjän toiminnan helpottaminen lisäämällä käyttöliittymään tekoälyä. Ideana tässä on se, että
käyttöliittymä pyrkii prosessoimaan mahdollisimman paljon tehtäväkenttää vähentäen käyttä-
jän työmäärää, ajatustyötä tai aikaa tulkitsemalla käyttäjän tekoja. Käyttöliittymä siis ennustaa
käyttäjän tulevia liikkeitä suorittaen joitain osatehtäviä jo valmiiksi, tekee käyttäjän aloittaman
tehtävän loppuun tai neuvoo käyttäjää pääsemään haluamaansa lopputulokseen. Tämä on hienoa
ajatustasolla, mutta ongelmia matkaan liittyy useita.

Älykkyyden ilmeneminen on myöskin käyttöliittymissä uutuudessaan erikoista: onko kysees-
sä älykäs järjestelmä, jossa on hyvä staattinen käyttöliittymä vaiko käyttäjän liikkeitä aistiva, op-
piva, neuvova älykkyyden ilmentymä, joka asettaa käyttäjänsä valvojan asemaan? Myöskin se,
että minkä tasoista älykkyyttä käyttäjät ovat valmiita hyväksymään, on pohtimisen arvoinen asia.

2.2 Ongelmat älykkäissä käyttöliittymissä

Älykkyyden lisäämiseksi käyttöliittymiin on lähdetty liikkeelle hyvin teknologiapainotteisesti ja
kehitystyön huumassa on käyttäjien kuunteleminen ollut lähinnä toissijaista. Älykkyyttä on py-
ritty lisäämään, sillä se on “semmoinen kiva” asia, jollainen olisi hieno olla käyttöliittymässä.
Tämä nostaa esille kysymyksen siitä, että onko kehitystyötä tehty hukkaan, jos käyttäjät eivät
omaksukaan tulevia älykkäitä ohjelmia jokapäiväiseen toimintaansa. Ilmenevät ongelmat voi-
daan ryhmitellä seuraavasti useamman käytettävyyden asiantuntijan mukaan: toteutus, käyttäjän
tunnistaminen, asenteet, käyttötilanne, luottamus ja testaus (Hefley ja Murray,1993; Höök, 1998
& 2000; Edmonds,1993; Stephanidis,1997). Seuraavassa käsittelen näitä yksityiskohtaisemmin.

2.2.1 Älykkyyden toteuttaminen

Millaisin ohjein toteutettua käyttöliittymää voidaan sanoa älykkääksi? Onko käyttöliittymä äly-
käs silloin, kun sille on syötetty ennakolta tietoa mahdollisista käyttäjän toiminnoista ja käyttö-
liittymä arpoo näistä vaihtoehdoista oletettavasti oikean toiminnon käyttötilanteessa vaiko onko
käyttöliittymän älykkyys sitä, että käyttöliittymä kerää tietoa käyttäjän toimista ja monimutkai-
sen prosessoinnin tuloksena päätyy ehdottamaan jotain toimintamallia käyttäjälle? Pelkkä aja-
tuskin älykkäästä käyttöliittymästä herättää kysymyksen siitä, että onko silloin itse järjestelmä
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tyhmä. Don Norman väittää, että älykkyyden tulisi olla itse järjestelmässä ja käyttöliittymä tulisi
säilyttää staattisena, eheänä, tehokkaana ja ennustettavana, jotta ihminen voisi oppia sen käytön
(Norman, 2002).

Jos kuitenkin älykäs käyttöliittymä toteutetaan, niin miten tämän älykkyyden tulisi ilmen-
tyä käyttöliittymässä? Vaihtoehtoina yleisesti ottaen ovat(Hefley ja Murray,1993; Höök, 1998 &
2000; Edmonds,1993; Stephanidis,1997):

• Apuri

– Käyttöliittymä tulkitsee käyttäjän tarkoitusperiä ja yrittää ratkoa mahdollisimman
paljon osatehtäviä saattaen käyttäjän helpommalla tavalla tyydyttävään lopputulok-
seen

• Virtaviivaistaja

– Käyttöliittymä optimoi ulkoasuaan pyrkien tehostamaan käyttäjän normaaleja suo-
ritustapoja

• Opastaja

– Käyttöliittymä opastaa käyttäjää tehtävien teossa tehostaen käyttäjän suorituskykyä

Kaikissa näistä kohdista on kuitenkin ongelmana yksi ja sama asia: käyttäjä. Käyttäjän tarkoi-
tusperien tulkitseminen ja etenkin sen ohjelmoiminen käyttöliittymään on varsin ongelmallinen
aihealue ja ainakin omasta mielestäni on varsin hankalaa suorittaa osatehtäviä käyttäjän puo-
lesta tiedostamatonta lopputulosta lähtökohtana silmällä pitäen. Christopher Riesbeck ja Wolff
Dobson väittävätkin hyvin tutkittuaan älykkään opetusjärjestelmän käytettävyyttä, että käyttä-
jät eivät halua älykkäitä työkaluja vaan työkaluja, jotka eivät ole tyhmiä.(Riesbeck ja Dobson,
1997, s. 152) Älykkyys voi siis viedä mukanaan suuren osan käyttöliittymän käytettävyyttä tai
vaatia käyttäjältä liikaa tietämystä, jotta hän saisi edes jotain käyttöliittymän avulla aikaan.

Jos käyttöliittymä suorittaa ulkoasuunsa muutoksia käyttäjän aiempien toimintojen mukai-
sesti, kärsii käyttöliittymän ennustettavuus suurehkon kolauksen. Jos käyttöliittymä alkaa puo-
lestaan neuvomaan käyttäjää, käyttöliittymä kyseenalaistaa käyttäjänsä osaamisen ja käyttöliit-
tymä koetaan epämiellyttävänä ja halventavana eikä sitä haluta käyttää.

2.2.2 Käyttötilanne

Käytettäessä älykästä käyttöliittymää on useita osa-alueita, jotka tuottavat ongelmia normaaliin
staattiseen käyttöliittymään verrattuna. Älykkyyttä lisättäessä osassa tai koko käyttöliittymässä
ilmenee vääjäämättä seuraavia ongelmia:
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Käyttäjän hallinnan väheneminen

Vaikka älykkyys on hyvä asia oikein käsiteltynä myös käyttöliittymissä, on vaikeaa pitää älyk-
kyyttä sellaisella tasolla, jottei käyttäjän asema toiminnan hallitsijana horjuisi. Carolyn Dow-
ling muistuttaa, että älykkyydestä käyttöliittymässä on hyötyä meidän jokapäiväisessä tiedon et-
sinnässä ja prosessoinnissa, mutta tämän toteuttamisessa päädytään hyvin helposti tilanteeseen,
jossa käyttöliittymä viekin ulkoisen kompleksisuuden lisäksi myös joukon toimintoja käyttä-
jältä niin, ettei käyttäjä enää olekaan hallitsevassa asemassa (Dowling, 2000). Jos näin pääsee
käymään, luo tämä epävarmuutta ja saattaa johtaa joko vääränlaisiin toimintoihin, virheellisiin
lopputuloksiin tai vähentää käyttöliittymän käyttöä.

Käyttöliittymän ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden heikkeneminen

Myös käyttöliittymän ennustettavuuden tai läpinäkyvyyden heikkenemiset älykkyyden lisäyksen
myötä aiheuttavat samanlaisia ongelmia, sillä käyttäjä ei enää osaa yhdistää tapahtuvia asioita
omaan toimintaansa eikä ymmärrä kuinka käyttöliittymän tekemät asiat liittyvät hänen valitse-
maansa toimintatapaan. Käyttöliittymän jatkuva toiminnan ohjaaminen, osatehtävien suorittami-
nen tai ulkoasun muuttaminen saattaa viedä käyttäjän keskittymiskyvyn pois itse ongelmanrat-
kaisusta vaikeuttaen näin lopputulokseen päätymistä. Kristina Höök on erittäin huolissaan älyk-
kyyden lisäämisestä käyttöliittymään, sillä se vähentää käyttöliittymän toiminnan ennustetta-
vuutta ja toimintojen läpinäkyvyyttä ja kenties hämärtää käyttäjän järjestelmäkontrollia. (Höök,
1998, s. 5) Hän suosittaakin suunnittelussa toteutettavan “musta laatikko lasilaatikossa”-ideaa eli
käyttäjälle välitettäisiin tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä ja mihin pyritään pääsemään, mutta
itse kompleksinen toteutustapa piilotetaan käyttäjältä. (Höök, 2000, s.2)

Tietomäärän lisääntyminen

Tietomäärän lisääntymisellä tarkoitan, että jos on olemassa normaali käyttöliittymä ja siihen li-
sätään älykkyyttä tekemään osatehtäviä tai ehdottamaan suositeltavaa toimintamallia käyttäjäl-
le, lisääntyy myös käyttäjän seurattavien tietovoiden määrä vähintään yhdellä elementillä, kun
käyttöliittymän älykäs osio suosittelee seuraavaa toimintaa käyttäjälle. Käyttäjä joutuu siis suo-
dattamaan ensin myös normaalisti käyttöliittymästä saatavilla olevan tiedon ja lisäämään siihen
älykkään osion tiedot ja prosessoimaan niistä järkevän kokonaisuuden ja toimimaan sen mukaan.

Myös David Woods väittää, että teknologiapainotteinen lähestyminen älykkäisiin käyttöliit-
tymiin voi helposti johtaa käyttöliittymien lisääntyneeseen kompleksisuuteen ja uusiin outoihin
virheisiin, kun vaikeasti käytettävää käyttöliittymää paikataan yhä teknisemmällä ja komplek-
sisemmalla älykkyydellä (Woods, 1993). Voidaan helposti joutua tilanteeseen, jossa käyttäjän
ongelmakenttä ei helpotu, vaan käyttäjä menettää kyvyn hahmottaa järjestelmän toimintaa.
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Myöskin järjestelmällä on edessään erinäisiä ongelmia, sillä käyttäjän tilanteeseen sopeutu-
minen ei ole helppoa. Constantine Stephanidis kumppaneineen ovat pyrkineet selvittämään kuin-
ka järjestelmä voisi päätellä, mikä käyttäjän tekemisistä on olennaista, jolloin kannattaisi käyttä-
jän syötteeseen reagoida ja etenkin sitä, millä tavalla käyttäjän tekemisiin kannattaisi reagoida.
(Stephanidis ym., 1997, s. 201) Tämän päättelyn tekemiseen voidaan kehittää ongelmakohtai-
sesti, mutta sen siirtäminen järjestelmästä toiseen on äärimmäisen hankalaa.

2.2.3 Käyttäjän tunnistaminen

Eräs keskeinen ongelma älykkäissä käyttöliittymissä on käyttäjän tunnistaminen, sillä eri ihmi-
set pitää huomioida eri tavoin ja näiden tarpeet voivat muuttua ajasta riippuen säännöllisen epä-
säännöllisesti. On ilmeistä, että asiantuntija vaatii käyttöliittymän älykkäältä osiolta spesifista
dataa ja haluaa tehostaa niin omaa kuin järjestelmän toimintaa, kun taas aloittelija haluaa hapa-
roivin askelin saada tehtävänsä tehdyiksi ja toivoo älykkään osion opastavan itseään tähän pääs-
täkseen. Jos käyttäjät vaihtuvat järjestelmässä tiuhaan, ollaan ongelmallisessa tilanteessa, kun
tarjotaan aloittelijalle professionaalisia ohjeita tai vaihtoehtoisesti asiantuntijalle aletaan kertoa
miksi esimerkiksi virke kannattaa aloittaa isolla kirjaimella. Järjestelmän tulisi siis olla tietoi-
nen käyttäjänsä mielentilasta ja tietämyksen tasosta kaiken aikaa. Tällaisen tilanteenhallinnan
toteuttaminen on äärimmäisen haastava operaatio.

2.2.4 Luottamus

Älykkään käyttöliittymän luottamukseen liittyvä problematiikka voidaan jakaa kahteen ongel-
makenttään:

• Luottaminen käyttöliittymän oikeaan suoritukseen

• Luottaminen käyttäjän yksityisyyteen

Käyttöliittymän tekemiin ratkaisuihin ja ehdotuksiin on hankalaa löytää yleistä lähestymis-
kantaa, sillä käyttäjä ei voi tiedostaa taikka luottaa ilman minkäänlaista ennakkotietoa käyttöliit-
tymän suorittavan juuri oikeaa tehtävää tai ehdottavan oikeaa vaihtoehtoa kyseisessä tilanteessa.
Myöskin liiallinen luottaminen älykkään järjestelmän toimintaan on vaarallista, sillä mitä ta-
pahtuu silloin kun käyttäjä olettaa käyttöliittymän toimivan oikein, mutta saakin aikaan jotain
katastrofaalista? Kompromissin löytäminen on ongelmallista. Randy Stepp muistuttaakin, että
tietokone on ja pysyy työvälineenä eikä liiallista samaistamista ihmiseen tulisi tehdä. (Stepp,
1990, s. 46)

Jotta älykkyyttä käyttöliittymään voidaan lisätä, on käyttäjän toimintaa seurattava. Miten
käyttäjä voi luottaa oman yksityisyytensä säilymiseen, sillä mikä estäisi käyttöliittymää kerto-
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masta yksittäisen käyttäjän tietoja muille? Tämän luottamuksen ylläpitäminen ja säilyttäminen
on käyttöliittymäsuunnittelun kannalta erittäin haasteellinen ongelma ratkaistavaksi. Myös Dow-
ling on huolissaan siitä, että älykkyys käyttöliittymässä voidaan hyvin helposti omaksua osak-
si, joka kerää tietoa “salaisen agentin” tavoin ja jakaa näitä tietoja jollekin kolmannelle taholle
käyttäjän pystymättä vaikuttamaan tähän millään tavalla.(Dowling, 2000)

2.2.5 Asenteet

Käyttäjien asennoitumista älykkääseen käyttöliittymään on ongelmallista todentaa ja mallintaa.
Tähän asti ei ole ollut tilannetta, jossa joku tai jokin kilpailisi älykkyydessä ihmisen kanssa.
Käyttöliittymän tekemiä toimintaehdotuksia ja neuvoja saattaa olla vaikeaa hyväksyä varsin-
kin, jos se asettaa käyttäjänsä epäpätevään asemaan. Ja toisaalta, jos käyttöliittymä omaksu-
taan eräänlaiseksi työkaveriksi niin sen tekemiä virheitä on vaikeaa hyväksyä. Stepp siteeraa-
kin mielestäni hyvin Cokerin (1984) mietteitä väittäessään, että ihmiset eivät ole vielä valmiita
antamaan valtaa tietokoneille. Ihmiset eivät halua joutua hierarkiassa tietokoneiden alapuolel-
le.(Stepp, 1990, s. 35)

2.2.6 Testaus

Älykkyys aiheuttaa uudentyyppisiä haasteita käytettävyystestaukselle, sillä käyttöliittymä toi-
mii eri tavalla eri käyttäjien kanssa ja tekee eri taustaprosesseja tämän mukaan. Suoraa vertailua
normaaliin käyttöliittymään ei voida tehdä, sillä ei voida olettaa, että älykkyys olisi vain jokin
lisäpalikka, joka lisätään valmiiseen käyttöliittymään ja tutkitaan tämän jälkeen oliko ratkaisu
oikea vaiko ei. Suunnittelun tulisikin käynnistyä jo paljon aikaisemmassa vaiheessa: onko tule-
vaan käyttöliittymään tarvetta lisätä älykkyyttä vaiko ei? Olemassa olevien tuotteiden tutkiminen
ei anna oikeaa kuvaa aiheesta.

Lisäksi Höök muistuttaa, että älykkään käyttöliittymän vertaamisessa normaaliin käyttöliit-
tymään on tähän astisissa käytettävyystestauksissa tehty niin, että on kehitetty järjestelmä te-
koälyllä ja verrattu sitä samaiseen järjestelmään, josta puuttuu tuo tekoäly. Näin testattaessa ei
oteta huomioon sitä seikkaa, että tekoälytön versio ei välttämättä olekaan toimiva, jos toteu-
tuksen lähtökohtana on ollut älykäs käyttöliittymä. Näin saadut testitulokset voivat olla hyvin
harhaanjohtavia. (Höök, s. 6, 1998)

2.3 Kuinka älykkyyden tulisi ilmetä

Älykkyys tulisi siis edellä mainittujen ongelmien takia tuoda harkiten nykyiseen käyttöliittymä-
suunnitteluun, jotta siitä tulisi hyväksyttävä osa käyttäjien jokapäiväistä käyttöä. Järkevällä to-
teutuksella ja maltillisella käyttöliittymän käyttäytymisellä puolustaa älykkyys käyttöliittymässä
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varmasti paikkaansa normaaliin käyttöliittymään verrattuna. William Hefleyn ja Dianne Mur-
rayn mielestä on olemassa kolme selkeästi havaittavaa älykkään käyttöliittymän sovelluskohdet-
ta: järjestelmän käyttöä tehostava avustaja, käyttäjän ongelmanratkaisun avustaminen ja harjoit-
telun tarjonta käyttäjälle. (Hefley ja Murray, 1993, s. 4) Muutamiin yksityiskohtiin kannattaa
panostaa suunnitteluvaiheessa erityisesti.

2.3.1 Älykkyyden esittäminen

Käyttöliittymän ulkoiseen olemukseen ei saisi kajota älykkyyden osalta ainakaan kovin suuressa
mittakaavassa. Käyttäjä tuntee olonsa hyvin epämiellyttäväksi ja hämmentyneeksi, jos hänen et-
simänsä tieto vaihtaa paikkaansa käyttöliittymän sisällä verrattuna hänen aiempiin tottumuksiin
tai tehtäviin. Käyttöliittymä voi toki suosittaa käyttäjälle oletetusti oikeaa toimintoa, mutta ehey-
den takaamiseksi älykkään osion tulisi sijaita myöskin tarkoin määritellyssä käyttöliittymän koh-
dassa, niin kutsutussa “koti-ikkunassa”. Tämä takaa sen, että käyttäjä pystyy käyttämään käyttö-
liittymää kuin mitä tahansa muutakin järjestelmää, mutta pystyy halutessaan tai tarvitessaan sa-
malla seuraamaan tai toimimaan tuon käyttöliittymän tekoälyn ehdottaman mallin mukaan. Ul-
koasultaan hillitty, paikallaanpysyvä, tarvittaessa neuvoa antava tai selkeiden ongelmatilanteiden
selventämisessä avustavat älykkyyden ilmentymät ovat varmasti helpoimmin omaksuttavia älyk-
kään käyttöliittymän sovelluskohteita. Ernest Edmonds on siteerannut paperissaan Oppermanin
(1992) tuloksia aiheesta eli käyttöliittymän toiminnan tulisi olla rauhallista ja mahdollisuuksia
antavaa eikä spontaanisti toimivaa. Näin käyttäjää kuormitetaan kognitiivisesti mahdollisimman
vähän ja käyttäjä pystyy käsittämään järjestelmän tekemät liikkeet helpommin (Edmonds, 1993,
s.14-15).

2.3.2 Vuorovaikutus käyttäjän kanssa

Käyttäjä ei halua toimintaohjeita tai -käskyjä, vaan opastusta ja apua tehtävänsä suorittamiseen.
Myös kaikenlainen jatkuva toimintojen ehdottelu on käyttäjistä epämiellyttävää ja häiritsevää.
Eräs ongelma onkin tämän rajaaminen järkevästi, sillä käyttäjän tulee saada informaatiota järjes-
telmän nykyisestä toiminnasta, mutta käyttäjä ei halua hukkua informaatiotulvaan. Järjestelmän
on siis pystyttävä kertomaan käyttäjälle esimerkiksi jossain tarkoin määrätyssä kohdassa sen
hetken toimintatilaansa. Kaikkea dataa ei käyttäjälle kannata ilmoittaa, vaan esimerkiksi ongel-
makentän ilmoittaminen ja oletettu lopputulos riittävät käyttäjälle mainiosti. Hefley ja Murray
ehdottavatkin kahta lähestymistapaa järjestelmän kompleksisuuden pienentämiseksi: lisätä käyt-
täjän tietotasoa tai madaltaa tehtävän vaikeustasoa (Hefley ja Murray, 1993, s. 4).

Älykkyyden esittämistä käyttöliittymässä esimerkiksi ihmismäisen olion avulla kritisoidaan
sillä, että se saa käyttäjissä aikaan virheellisiä päätelmiä, koska tuo järjestelmän käyttöliittymän
tekoäly nostetaan älykkyydeltään ihmisen arvoiseen asemaan ja oletetaan käyttöliittymän suo-
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riutuvan toimistaan siinä missä kokemusta omaava ihminen pystyisi. Järjestelmän tulee kuiten-
kin jollain tavalla esittää itsensä käyttäjälle ja mielestäni ihmismäinen hahmo käyttöliittymässä
on helpommin hyväksyttävissä käyttäjien keskuudessa kuin hyppivä pallo tai loikkiva kenguru
- älykkyyttä ei osata yhdistää näistä edellä mainituista esimerkeistä kuin ihmiseen ja näin ollen
sen antamiin tietoihin ei välttämättä suhtauduta asian vaatimalla vakavuudella.

Downing kirjoittaakin, että älykkyyttä on esitettävä käyttöliittymässä jollain tavalla kommu-
nikoinnin mahdollistamiseksi.Tämä kommunikointi käyttäjän kanssa on helpompaa, jos älykäs
osio näyttää viisaalta ja toimii järkevästi. Ohjeiden antaminen vähemmänkin älykkään näköi-
selle hahmolle on ihmiselle luontevaa, mutta tällaiselta hahmolta neuvojen saaminen on suoras-
taan kiusallista viitaten erään tekstinkäsittelyohjelman lähes näsäviisaaseen paperikiinnittimeen
(Downing, 2000).

2.3.3 Tehtäväprosessit

Käyttöliittymän on pidettävä käyttäjänsä ajan tasalla älykkäistä toiminnoistaan, jotta käyttäjällä
säilyisi kontrolli meneillä oleviin tapahtumiin. Kaikkea kompleksisuutta ei ole syytä tuoda käyt-
täjälle julki, sillä se ensinnäkin veisi käyttäjän huomiota liiaksi eikä toisekseen tuo käyttäjälle
mitään lisäarvoa. Päämäärät on hyvä ilmaista osatehtävienkin osalta, jolloin käyttäjä ei harhaan-
nu turhaan miettimään jotain sellaista päämääräänsä liittyvää osatehtävää, jota käyttöliittymä
onkin juuri ratkaisemassa omatoimisesti.

2.4 Nykyisiä ratkaisuja

Älykkyyden lisääminen käyttöliittymiin on tällä hetkellä hyvin alkuvaiheessa ja laajaan tuotan-
toon “käyttäjien apulaiset” tulevat vasta kun niistä pystytään luomaan riittävän luontevia käyttö-
liittymää täydentäviä osia, joiden tarvitsema suorituskykyvaatimus järjestelmältä saadaan rajoi-
tettua järkeviin mittoihin. Muutamia kokeiluja on ollut ja jotkut näistä ovat päätyneet jo valmii-
siin tuotteisiinkin.

Älykkyyttä on tähän mennessä testattu asiantuntijajärjestelmissä, sähköpostiohjelmissa ja
käyttäjän opastuksessa. Käsittelen seuraavassa muutamia tällaisia toteutuksia.

2.4.1 Sähköpostin lajittelija

Jean-David Ruvini ja Jean-Marc Gabriel ovat suorittaneet käytettävyystestausta Smartlook-ni-
misellä sähköpostien lajittelijalla, joka pyrkii ennustamaan tulevien viestien sisällön perusteella
ja ovat saaneet erittäin rohkaisevia lukuja ensinnäkin järjestelmän toiminnasta ja toisekseen käyt-
täjien hyväksynnästä. (Ruvini ja Gabriel, 2002, s. 217) Myös Crawford, Kay ja McCreath ovat
suorittaneet hyvin saman tyyppistä testausta, joskin heidän ideana on ollut aikaansaada järjestel-
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mä, joka tekee lajittelun automaattisesti (Crawford ym., 2002, s. 182).

Molemmat ryhmät kuitenkin ovat päätyneet käyttöliittymän osalta enemmän ehdottavaan lä-
hestymistapaan kuin automatisoituun toimintaan. Käyttäjät ovat ymmärtäneet hyvin, että kysees-
sä on vain tietokoneohjelma, joka laskee todennäköisyyksiä ja voi erehtyä siinä missä käyttäjät-
kin voivat. Tällaisten kokeiden valossa juuri aikaisemmin mainitsemani käyttäjän auttaminen on
juurikin se osa-alue, jossa älykkyyttä voidaan nähdä enemmänkin jatkossa.

2.4.2 Älykäs käyttöliittymä nettinavigointiin

Paolo Gaudiano ja Klaus Kater ovat kehittäneet älykkään järjestelmän, jonka avulla voi internet-
sivustoja selata normaalin kielen avulla ja järjestelmä etsii käyttäjälle oletettavasti etsityimmän
etsityn tiedon. Käyttäjän ei tarvitse välittää tietojen olinpaikasta mitään ja käyttäjä löytää oletet-
tua helpommin etsimänsä tiedon tämän järjestelmän avulla. Järjestelmä hyödyntää niin tiedonja-
kajia kuin käyttäjäänsä, sillä järjestelmä jättää tiedonjakajalle tiedot haetusta asiasta ja näinollen
jakaja voi spesifioida tietojaan entisestään. Kehittäjiensä mielestä suuri joustavuus ja interaktio
käyttäjän kanssa ovat järjestelmän kantavia voimia. Älykkyydestä he mainitsevat, että älykkyyttä
on hyvä olla jonkun verran, mutta älykkyyden tasoa nostettaessa saavutettava hyöty jää häviävän
pieneksi (Gaudiano ja Kater, 2000).

Mielestäni älykkyyttä käyttöliittymissä tulisikin juuri keskittää tiedon louhintaan ja proses-
sointiin, jossa tietokone on ihmistä paljon tehokkaampi ja täsmällisempi. Tässä Gaudianon ja Ka-
terin järjestelmässä jää kuitenkin epäselväksi informoiko järjestelmä käyttäjää meneillään ole-
vasta prosessista, joka on hyvin tärkeää hallinnantunteen säilyttämisen kannalta.

2.4.3 Microsoft Office Assistant

Lähes kaikille on tullut tutuksi Microsoft-tuotteen innokas paperinpidike, joka jakaa auliisti neu-
vojaan ja ohjeitaan siitä miltä edessä olevan dokumentin tulisi näyttää. Tällainen apuri tuntuu
hyvin useasta käyttäjästä kiusalliselta ja itse toimintaa häiritsevältä animaatioineen. Paperinpi-
dikkeen antamiin vinkkeihin ei myöskään suhtaudu kovinkaan usein vakavasti, sillä paperinpi-
dikettä ei tule yleensä pidettyä tahona, joka voisi kertoa jotain suorituksen kannalta tärkeää.

Älykästä käyttäjän opastajaa tehtäessä olisi syytä keskittyä enemmän olennaiseen eli neuvo-
jen jakamiseen kuin käyttäjän keskittymisen häiritsemiseen. Eli toisin sanoen tämän tyyppistä
järjestelmää toteutettaessa on tärkeää pitäytyä maltillisessa ulkoasussa ja toiminnassa käyttäjän
kunnioituksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
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2.4.4 Älykäs turistiopas

Keith Cheverstin ym tutkimusryhmä on tutkinut mahdollisuuksia toteuttaa elektronista turistio-
pasta, joka voisi opastaa käyttäjiään paikkariippuvasti kohti heidän päämääräänsä tai kertoa tie-
tyn opasreitin varrelta löytyvistä nähtävyyksistä (Cheverst ym., 2000).

Tämän järjestelmän käyttöliittymä on sinällään stabiili, mutta kontekstiherkkyys ja tämän
mukaan toimiminen tekee siitä älykkään normaaleihin totuttuihin järjestelmiin verrattuna. Älyk-
kyyden ilmeneminen ja tiedon jalostettu esittäminen käyttäjälle on myös tutkimusryhmän tes-
tien mukaan otettu hyvin vastaan, joskin tiedon rajaaminen onkin käyttäjäriippuvaista ja tuottaa
paljon ongelmia.

2.4.5 Ajankäytön suunnittelija

Amedeo Cesta ja Daniela D’Aloisi ovat tutkineet käyttäjän ajankäyttöä optimoivan järjestelmän
menestystä käyttäjillä ja ovat havainneet, että tällaisen järjestelmän käytössä on äärimmäisen
tärkeää saavuttaa käyttäjän luottamus henkilökohtaisen tiedon jakamiseen muille ja tämän kanssa
rinnakkain kulkee järjestelmän ohittamisen mahdollisuus: käyttäjän on pystyttävä kytkemään
älykäs osio pois päältä tai päättää loppukädessä itse siitä mitä tulevaisuudessa tapahtuu (Cesta ja
D’Aloisi, 1996, s.112-113).

2.4.6 Päätöksenteon avustaja helikopterilentäjille

Christopher Miller ja Matthew Hannen ovat kehittäneet älykästä neuvontajärjestelmää armei-
jan helikopterilentäjille. Järjestelmän ideana on suosittaa käyttäjälleen seuraavaa toimintaa ja
vähentäen epäolennaisen tiedon määrää erityisesti taistelutilanteissa. Järjestelmän arvioitiin an-
tavan suhteellisen tarkkaa ja hyödyllistä tietoa oikean aikaisesti. Rohkaisevinta testeissä oli kui-
tenkin se, että kaikki testikäyttäjät halusivat pitää järjestelmän päällä vielä testitehtävien jälkeen-
kin (Miller ja Hannen, 1998). Käyttöliittymien avustama päätöksenteko on varmasti jatkossakin
aihealue, jossa älykkyydelle on tarvetta.

2.4.7 Käyttäjän avustaja

Paul Maglio kumppaneineen on kehittänyt järjestelmää, joka seuraa käyttäjän toimintaa ja pyr-
kii helpottamaan esimerkiksi tiedon etsintää tai jonkin ohjelman käyttöä (Maglio ym, 2000).
Järjestelmä sisältää mielenkiintoisen tavan helpottaa käyttäjän toimintaa yksinkertaisten päätel-
mien avulla. Tällainen käyttäjän aikaa säästävä järjestelmä on toimiessaan varsin käyttökelpoi-
nen apuväline varmasti jokaiselle.
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2.5 Tulevaisuuden älykkäät käyttöliittymät

Älykkyyttä tullaan lisäämään erilaisiin järjestelmien käyttöliittymiin, mutta tietyn tyyppisiin
käyttöliittymiin älykkyys on tervetullut osa. Heffley ja Murray ovat löytäneet useita mielen-
kiintoisia sovelluskohteita (Heffley ja Murray,1993, s.7-9), joista mielestäni kolme ehdotusta on
todennäköisesti sellaisia, joissa älykkyyttä tullaan näkemään enemmänkin:

• Älykäs opetusjärjestelmä

• Älykäs avustus- ja tukijärjestelmä

• Päätöksenteon tukemisjärjestelmä

Järjestelmän älykkyyttä on järkevää hyödyntää tapauksissa, joissa käyttäjältä puuttuu tarvit-
tavaa tietotaitoa tai kun käyttäjällä on ylitsepääsemättömän paljon erilaisia vaihtoehtoja valitta-
vana. Tällaisissa tilanteissa käyttäjien on helpompaa ottaa tietokoneen ehdottamat vaihtoehdot
tosissaan, kun oma päättelykyky on kuormitettu jo äärimmilleen eikä tulosta ole saatu aikaan.
Edmondsin mukaan tulevaisuuden älykkäiden käyttöliittymien sovelluskohteet ovat olemassao-
levien ohjelmien tukeminen älykkäällä käyttäjän opastusosiolla ja tietämyksen tukemisjärjestel-
mät eli näkemyksemme tulevaisuuden osalta täsmäävät (Edmonds, 1993, s. 17).

Älykkyyttä lisättäneen myös vapaa-ajan järjestelmien käyttöliittymiin, jotta käyttäjän tarvit-
sisi miettiä mahdollisimman vähän niin halutessaan. Tämä johtuu siitä, että ihminen on eläin,
joka haluaa päästä kaikesta mahdollisimman helpolla. Vaikka myös Angel Puerta on pyrkinyt
kehittämään yleispätevää mallia, jonka avulla aikaansaadaan toimivia ja käytettäviä älykkäitä
käyttäjien mukaan sopeutuvia käyttöliittymiä, on aina ongelmana määritellä älykkyys ja kuinka
se tulisi missäkin tilanteessa esittää (Puerta, 1993, s. 77).

2.6 Yhteenveto

Älykkyyden lisäämiseen käyttöliittymiin on suuri kiinnostus, sillä käyttäjän tekemää työtä halu-
taan helpottaa niin paljon kuin on mahdollista. Älykkyyden ilmenemismuodon miettiminen on
erittäin paljon kiinni käyttöliittymän ensisijaisesta tehtäväkentästä ja siitä mitä tällä älykkyydel-
lä käyttöliittymässä halutaan saada aikaan. Käyttäjän toiminnan tulkitseminen on äärimmäisen
hankalaa, joten täydellistä tekoälyä ei tulla näkemään kovinkaan lähitulevaisuudessa taikkei ehkä
koskaan - laskentateho tietokoneissa on kuitenkin rajallista.

Älykkyys käyttöliittymässä vie mukanaan käyttäjän hallintavaltaa ja saattaa johtaa monenlai-
siin ongelmatilanteisiin, joihin varautuminen on käytännössä mahdotonta. Sanonta “mitä useam-
pi kokki, sen huonompi soppa” pätee siis mielestäni myös käyttöliittymien osalta, kun käyttä-
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jän lisäksi tehtävää suorittavat älykkään käyttöliittymän älyosiot. Jälki voi olla joko kaunista
tai katastrofaalista, sillä käyttöliittymä joko hienosäätää käyttäjän suoritetta tai korjaa käyttäjän
alunperin virheellisesti aloittamaa tehtävää väärään suuntaan, koska olettaa käyttäjän pyrkivän
tekemään aivan jotain muuta tehtävää.

Älykkyyden lisäämistä käyttöliittymään tulee miettiä tarkoin ja hakea vertailukohtaa siitä
kuinka paljon eroksi jää normaaliin käyttöliittymävaihtoehtoon verrattuna. Tarkoin rajatussa on-
gelmakentässä älykkyyden käyttäminen on luotettavampaa ja hyväksyttävämpää kuin käyttöliit-
tymässä, jolla voidaan tehdä lähes mitä tahansa. On tärkeää tehdä älykkyydestäkin vain käyttäjää
auttava ja opastava kokonaisuus, jolloin käyttötilanne ei muodostu vain koneen toiminnan seu-
raamiseksi tai käyttäjä ei tunne itseään tyhmäksi, kun kone koko ajan kertoo, kuinka asiat pitäisi
tehdä.
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Tiivistelmä

Tämä essee käy läpi älykkäille käyttöliittymille viime vuosina esitettyjä eri-
tyisiä käytettävyysvaatimuksia. Näitä ovat muun muassa hallinnan tunne,
käyttäjän luottamus järjestelmään, ymmärrettävyys, ennustettavuus ja pa-
lautteen aiheuttama häiritsevyysongelma. Vaatimukset ovat usein ristiriitai-
sia ja niiden keskinäiset suhteet ovat monimutkaisia. Tämä vaikeuttaa älyk-
käiden käyttöliittymien suunnittelua. Jotteivät nämä uuden teknologian uu-
det ongelmat jäisi täysin irrallisiksi, niitä kannattaa tutkia perinteisen käy-
tettävyyden lähtökohdista. Onkin täysin absurdia olettaa, ettei vuosien ei-
älykkäille käyttöliittymille uhrattu tutkimus pätisi myös älykkäiden käyttö-
liittymien tapauksessa. Eroja on vain painotuksissa. Älykkäitä käyttöliitty-
miä on esitetty yhtenä ratkaisuna nykypäivän monimutkaistuvan ja yleisty-
vän tietojenkäsittelyn käytettävyydelle luomiin haasteisiin. Ne eivät kuiten-
kaan taianomaisesti tee kaikesta käytettävää, vaan pahimmillaan tuottavat
lisää ongelmia niin käyttäjien kuin suunnittelijoiden harmiksi.

3.1 Johdanto

Älykäs käyttöliittymä on käsitteenä hyvin laaja sateenvarjotermi usean eri tutkimusa-
lueen välillä. Näitä ovat mm. käytettävyys, tekoäly, käyttäjämallintaminen,modaliteetit,
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adaptiivisuus, luonnollisen kielen menetelmät ja dialogimallintaminen. Voi tuntua, ettei
kaiken kokoaminen yhden käsitteen alle ole mielekästä, mutta tuo varsin perheyhtäläi-
nen joukko antaa tutkijoille yhden, yhtenäisen viitekehyksen, joka ei rajoitu pelkästään
johonkin osa-alueeseen.

Älykkään käyttöliittymän määritelmiä on termin laajuudesta johtuen yhtä monta kuin
tutkijaakin. Yhtenä rajanvetona voidaan pitää delegointia; käyttäjä ja käyttöliittymä yh-
dessä pyrkivät jakamaansa päämäärään. Näin käyttöliittymä ei ole enää pelkkä syöttee-
seen reagoiva media järjestelmän ja käyttäjän välillä. Mutta pelkkä järjestelmän suoran
ohjaamisen korvaaminen ei tee käyttöliittymästä varsinaisesti älykästä. Annika Wærn
(1997) määrittelee älykkään käyttöliittymän mielestäni varsin osuvasti sellaiseksi, joka
antaa optimaalisia vasteita annetuissa rajoissa.

Älykkyyden määritteleminen ei kuitenkaan tässä yhteydessä tunnu johtavan mihin-
kään, sehän on ennen kaikkea inhimillinen ominaisuus. Ehkä olisikin parempi puhua te-
koälykkäistä käyttöliittymistä tai käyttöliittymistä, jotka eivät ole tyhmiä. On nimittäin
huomattavasti helpompaa määritellä, mikä ei ole älykäs käyttöliittymä. Tässä tekstissä
jätetäänkin älykkyyden määritteleminen lukijalle, ja käsitellään käyttöliittymiä, joissa
esiintyy älykkyyttä jossain muodossa. Myöskään siihen, sijaitseeko älykkyyden mah-
dollistava ohjelmakoodi käyttöliittymässä, järjestelmässä vai molemmissa, ei oteta kan-
taa.

Älykkäät käyttöliittyvät voivat toimia asiantuntijoina, kognitiivisina apuvälineinä,
avustavina järjestelminä tai tiedon esityksen apuvälineinä (Roth, Malin & Schreckeng-
host, 1997). Yhteistä on, että käyttöliittymä yrittää vähentää käyttäjän harteilla olevaa
kognitiivista kuormaa ja tehdä mahdollisesti monimutkaisen järjestelmän helpommak-
si käyttää. Älykäs käyttöliittymä voi esimerkiksi auttaa käyttäjää tiedon hankinnassa,
mutta myös suodattaa siitä oleellisia asioita esille.

Oleellista on, että käyttöliittymä tekee jotain käyttäjän puolesta. Tämä delegointi ki-
teytyy älykkäissä käyttöliittymäagenteissa, jotka toimivat käyttäjän alaisina tai työto-
vereina. Agentit ovat tyypillisesti autonomisia, tavoitteellisia ja joustavia tausta-ajona
suoritettavia ohjelmia. Ne voivat olla myös oppivia, ihmismäisiä olioita, jotka pystyvät
liikkumaan tietoverkossa ja kommunikoimaan toisten agenttien ja järjestelmien kanssa.

Älykäs käyttöliittymä pyrkii tyypillisesti muodostamaan kuvan käyttäjästä ja op-
pimaan häneltä. Usein mainittu houkutteleva ajatus onkin, että käyttöliittymä mukau-
tuu käyttäjäänsä, eikä päinvastoin. Tällainen adaptiivisuus käyttöliittymässä auttaa ta-
saamaan käyttäjäryhmän tasoeroja, mutta käyttäjämallinnukseen liittyy ongelmia, jotka
ovat vielä osin ratkaisematta (Webb, Pazzani & Billsus, 2001). Älykkäiden käyttöliitty-
mien ongelmat ja ominaisuudet liittyvätkin hyvin usein käyttäjämallinnuksen onnistu-
miseen.

Jo pelkästään lisääntyneen delegoinnin vuoksi älykkäät käyttöliittymät tuovat muka-
naan monenlaisia ongelmia. Yllättävää kyllä, suurimmat haasteet näyttävät olevan pi-
kemminkin sosiaalisia kuin teknisiä (Norman, 1994). Esimerkiksi ihmisten tunteet ja
reagointi älykkäisiin agentteihin, tai oikean, luonnollisen kommunikaatiotavan löytäminen
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käyttöliittymän ja käyttäjän välille. Älykkäiden käyttöliittymien käytettävyysvaatimus-
ten tarkentamiselle onkin selkeä tarve, eikä tämä essee ole lajissaan ainoa. Tarkoituk-
sena on myös koota ja määrittää näiden vaatimusten suhteita ei-älykkäiden käyttöliit-
tymien käytettävyyteen. Seuraavassa luvussa käydään läpi älykkäille käyttöliittymille
esitettyjä uudenlaisia käytettävyysvaatimuksia, kolmannessa luvussa tarkastellaan näitä
vaatimuksia perinteisen käytettävyyden (Nielsen, 1993, Preece, 1994) näkökulmasta, ja
viimeisessä luvussa tehdään lyhyt yhteenveto.

3.2 Älykkäiden käyttöliittymien käytettävyysongelmia

Tässä luvussa käydään läpi tunnettuja, merkityksellisiä älykkäille käyttöliittymille esi-
tettyjä käytettävyysongelmia. Näitä ovat muun muassa hallinnan tunne, käyttäjän luot-
tamus järjestelmään, ymmärrettävyys ja palautteen aiheuttama häiritsevyysongelma.

3.2.1 Hallinnan tunne

Älykkäiden käyttöliittymien käytössä on tärkeää, että käyttäjä tuntee hallitsevansa jär-
jestelmän ja käyttötilanteen. Erityisesti hallinnan tunne on tärkeää, sillä jotta älykkyy-
destä olisi jotain hyötyä, käyttäjän pitää luovuttaa osa järjestelmän todellisesta hallin-
nasta käyttöliittymälle.

Käyttäjältä ei saa viedä järjestelmän hallintaa väkisin, vaan on edettävä varovaisem-
min. Käyttöliittymä voi älykkyytensä pohjalta ensin tehdä käyttäjälle ehdotuksia, an-
taa myöhemmin neuvoja ja vasta lopulta ottaa jonkun osatehtävän kokonaan haltuunsa
(Wexelblat & Maes, 1997).

Jotta käyttäjä pystyisi ohjaamaan ja hallitsemaan järjestelmää käyttöliittymän avulla,
käyttöliittymän ja käyttäjän on muodostettava yhteinen viitekehys, jonka pohjalta teh-
täviä suoritetaan. Tämä korostuu, kun käyttöliittymälle delegoidaan tehtäviä. Tehtävät
pitää pystyä kuvaamaan riittävän korkealla tasolla, sillä liian matalalla tasolla käyttö-
liittymän älykkyys menettää merkityksensä. Toisaalta liian korkealla tasolla tehtäviä voi
olla täysin mahdotonta yksikäsitteisesti ilmaista.

Käyttöliittymän antama palaute on olennaisessa osassa käyttäjän hallinnan tunteen
säilyttämisessä. On ratkaisevan tärkeää, että käyttäjä saa tietää, missä tilassa käyttöliit-
tymä on ja mitä se on tekemässä. Jotta käyttöliittymän ratkaisut eivät tuntuisi täysin sa-
tunnaisilta, niihin päätymistä on syytä perustella käyttäjälle edes karkealla tasolla. Käyt-
täjä on pidettävä tehtävän suorittamisessa mukana, jotta hallinnan tunne säilyisi, mutta
toisaalta liiallinen palaute ja käyttäjään nojaaminen tuovat mukanaan tehottomuutta. Li-
säksi käyttöliittymä, joka jatkuvasti keskeyttää käyttäjän toiminnan palautedialogilla,
itse asiassa vaarantaa tilanteen hallinnan tunteen.

Jotkut suoritettavan tehtävän kohdat ovat toisia tärkeämpiä hallita. Kun tehtävä jaetaan
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pienimpiin osasiinsa ja analysoidaan osien tärkeyttä, merkitystä ja keskinäisiä suhteita,
on helpompi päätellä, milloin on tärkeää antaa hallinta takaisin käyttäjälle. Esimerkik-
si tietokoneen verkkokortin toimintaa hallitsevan agentin ei kannata vaivata verkkoyl-
läpitäjän tehtäviä suorittavaa käyttäjää tavallisen tiedonsiirron yhteydessä, vaan pyytää
ohjeita vasta poikkeustilanteissa, esimerkiksi tietomurtoyrityksen sattuessa.

Käyttäjän pitäisi pystyä suoraan vaikuttamaan älykkään käyttöliittymän suorittamiin
toimintoihin. Mikäli käyttäjä pystyy pysäyttämään, keskeyttämään tai perumaan käyt-
töliittymän tekemiä toimia, hän on taatusti hallinnassa. Jo mahdollisuus kytkeä älykäs
osa pois päältä auttaa. Parempi kuitenkin olisi, jos käyttäjällä olisi mahdollisuus korjata
käyttöliittymän tekemiä virheitä ja tarkastella itse ongelma-aluetta älykkyyden ohi (ks.
kuva 3.1 kappaleessa 3.2.3)

Toimintojen hallinnan lisäksi käyttäjälle tulisi antaa pääsy käyttöliittymän paramet-
reihin, mukaanlukien älykkyyteen vaikuttavat tekijät (Wexelblat ym., 1997). Koska käyt-
täjämalli vaikuttaa oleellisesti käyttöliittymän toimintaan, on myös suotavaa, että käyt-
täjä pystyy sekä näkemään että muokkaamaan hänestä talletettuja tietoja (Cook & Kay,
1994). Kaikkien parametrien muokkaaminen on kuitenkin todennäköisesti liian moni-
mutkaista peruskäyttäjälle (jopa suunnittelijalle) ja voi lisäksi viedä huomion itse teh-
tävästä. Asetusvalikot kannattaakin pelkistää mahdollisimman yksinkertaisiksi, ja erik-
seen tarjota tehokäyttäjälle mahdollisuutta siirtyä laajempiin ja monimutkaisempiin ase-
tuksiin. Mutta vaikkei käyttäjällä olisi mitään halua muokata käyttöliittymän asetuksia,
jo pelkkä mahdollisuus siihen lisää hallinnan tunnetta.

Ammattilaiskäyttäjille voi joka tapauksessa tarjota tehokkaampia hallintamahdolli-
suuksia, jopa yksinkertaisen ohjelmoinnin tasolla, kuten Oval-järjestelmässä (Malone,
Lai & Fry, 1992). Liian monimutkaisesti esitetty agentti kuitenkin helposti vähentää hal-
linnan tunnetta. Ja jos agenttien hallinnan helpottamiseksi joudutaan kehittämään uusia
agentteja, ollaan menossa väärään suuntaan.

Käyttöliittymäagentit mutkistavat vastuukysymyksiä aikaansaaduista seurauksista,
koska ne voivat tehdä asioita oma-aloitteisesti (Shneiderman, 1995, Shneiderman &
Maes, 1997). Alan Wexelblat (ym., 1997) muistuttaa, että kun käyttäjä jätetään järjes-
telmän hallitsijaksi, myös vastuu lepää hänen harteillaan. Mielestäni käyttäjän olisi kai-
kissa tapauksissa oltava vastuussa järjestelmästään, vaikka täydellistä hallintaa ei voi-
dakaan säilyttää. Muutoinhan esimerkiksi tietokoneviruksia voisi pitää vain hallinnasta
karanneina mobiileina agentteina. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan ensimmäistä oi-
keuden päätöstä.

Myös vastuukysymysten vuoksi mahdollisesti vaarallisten tai haitallisten suoritus-
ten teko vaatii erityistä huomiota käyttäjältä (Wexelblat ym., 1997). Jotta käyttöliittymä
osaa ottaa tämän huomioon, siihen on rakennettava riittävän tarkka malli tehtävästä, jo-
ta se suorittaa. Mutta kuten sanottu, myös tämän ominaisuuden on hyvä olla käyttäjän
muokattavissa.

Yhteenvetona on hyvä todeta, että älykäskin käyttöliittymä on ideaalitilanteessa edelleen
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käyttäjän työkalu ja/tai alainen. Hallinnan tunteen säilyttämiseksi käyttäjä haluaa vaih-
toehtoja, jotka hänelle suotakoon.

3.2.2 Luottamus

Donald Normanin (1994) mukaan luottamuksen puute automaatioon on oikeutettua, en-
kä voisi olla enempää samaa mieltä. Luottamus on kuitenkin oleellista, jos aiotaan käyt-
tää älykkäitä käyttöliittymiä tai ylipäänsä automaatiota. Käyttöliittymä, johon ei luoteta,
on hyödytön, sillä sitä ei käytetä.

Hallinnan tunne ja luottamus kulkevat käsi kädessä. Vasta kun käyttäjä alkaa luot-
taa järjestelmään, hän on valmis luovuttamaan sille osan hallinnastaan. Käyttöliittymä-
agentit korostavat luottamuksen tarvetta, sillä niiden tekemillä toimilla voi olla oikeita
seurauksia ja vahinkoja. Agentit voivat myös keskustella toisten agenttien kanssa tai de-
legoida tehtäviä eteenpäin, ja käyttäjän olisi luotettava kaikkiin ketjun agentteihin (Kaa-
sinen, 1994). Kaiken lisäksi luotettavan järjestelmän rakentaminen on vaikeaa, etenkin
jos kyseessä on agentin kaltainen “älykäs” olio, joka suorittaa monimutkaisia tehtäviä.

Dramaattinen esimerkki siitä, mihin luottamuksen puute järjestelmää kohtaan voi
johtaa, on Jas 39 Gripen -hävittäjän maahansyöksy Tukholmassa 1993 (Fredriksson,
1996). Nykyisiä hävittäjiä ohjataan suoran ohjainsauvaan kytketyn mekaniikan sijasta
tietokoneen ohjaamalla älykkäällä fly-by-wire-järjestelmällä. Analogia suoraan ohjatta-
van ja älykkään käyttöliittymän välillä on ilmeinen. Lentäjä ei tiukassa käännöksessä
luottanut, että ohjausjärjestelmä suorittaa halutun korjausliikkeen, vaan käänsi ohjain-
sauvaa lisää. Kun sekä lentojärjestelmä että lentäjä alkoivat korjata lentokoneen kulkua
yhä voimistuvin liikkein, ohjaus värähteli kummankin hallinnasta. Onnettomuuteen vai-
kutti toki muitakin tekijöitä, kuten liian myöhäinen käyttäjäpalaute, mutta lentojärjestel-
mällä oli yksinkertaisesti liikaa valtaa suhteessa lentäjän luottamukseen.

Luottamus kasvaa hitaasti, mutta voi romahtaa nopeasti. Yksikin käyttöliittymän an-
tama väärä neuvo tai sen tekemä väärä toiminto voi saada käyttäjän lopettamaan sen
käytön kokonaan. Henkilökohtaisesti en antaisi älykkään järjestelmän siivota kovalevyä-
ni enää koskaan, jos se vain yhden kerran päättäisi poistaa tämän dokumentin. Vastaavan
kaltainen virhe voi seurata varsin helposti, kun esimerkiksi luotetaan liikaa vasta kehit-
tyvään käyttäjämalliin. Kuten hallinnan yhteydessä on mainittu, onkin viisasta aloittaa
älykkyyden käytössä varovasti ja koetella järjestelmän rajoja luottamuksen kasvaessa.
Tällaista hidasta etenemistä tukee myös kättäjämallinnuksen vaikeus.

Mitä merkityksellisempi asia on kyseessä, sitä vaikeampi on luottaa käyttöliittymään
sen hoitamisessa. Käyttäjään adaptoituneiden järjestelmien virheet tuntuvat käyttäjistä
usein tavallista pahemmilta, koska tehtävät ovat henkilökohtaisia (Wexelblat ym., 1997).
Käyttäjän luottamus älykkääseen käyttöliittymään riippuu myös paljon persoonasta ja
totutuista tavoista. Emme yksinkertaisesti ole tottuneet antamaan asioita tietokoneiden,
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vaan ihmisten hoidettaviksi. Ihmismäiseen agenttiin voisi tällä perusteella olla helpompi
luottaa, mutta vaarana on, että käyttäjälle tulee väärä mielikuva järjestelmän kyvyistä,
mikä ennemmin tai myöhemmin johtaa luottamuksen romahtamiseen. On parempi pitää
käyttäjän odotukset realistisina.

Luottamusta voidaan mitata esimerkiksi sillä, kuinka usein käyttäjä hyväksyy käyt-
töliittymän tekemiä ehdotuksia tai antaa sille tehtäviä. Käyttäjä voi ilmaista luottamusta
myös suoraan asettamalla kynnysrajan käyttöliittymän valtuuksille etenkin, jos käyt-
töliittymä pystyy laskemaan toimiensa onnistumistodennäköisyyksiä. (Wexelblat ym.,
1997)

Mikäli käyttäjät ovat mukana järjestelmän suunnittelussa, he myös luottavat siihen
enemmän (Gustafson, Schafer & Konstan, 1998). Järjestelmä voi ansaita luottamuksen
helpomminkin keinoin, esimerkiksi tekemällä asiat ensin samalla tavalla kuin käyttäjä,
vaikka tehokkaampi menetelmä olisikin olemassa (Wexelblat ym., 1997). Myös käyt-
töliittymän kyky tuottaa käyttäjälle mieluisia tuloksia aikaansaa luottamusta. Monet ei-
vät tällaisessa tapauksessa ole edes kiinnostuneita siitä, miten tulokset saatiin. Yleisesti
voidaan kuitenkin sanoa, että käyttöliittymän ymmärrettävyys, läpinäkyvyys ja niiden
kautta saavutettava ennustettavuus lisäävät luottamusta. Myös tämän vuoksi käyttäjäl-
le on hyvä näyttää käyttöliittymän toimien onnistumistodennäköisyys, jos se vain on
teknisesti mahdollista.

3.2.3 Ymmärrettävyys ja ennustettavuus

Älykkäitä käyttöliittymiä käsittelevät artikkelit painottavat usein käyttäjämallin tärkeyt-
tä käyttöliittymän toimivuudessa. Käytettävyyden kannalta on vähintään yhtä tärke-
ää, että myös käyttäjällä on riittävän tarkka malli käyttöliittymän toiminnasta. Tällai-
nen ymmärrettävä järjestelmä lisää käyttäjän luottamusta, koska asiat tapahtuvat syys-
tä, eivätkä satunnaisesti: käyttöliittymä on ennustettava. Ymmärrettävyys parantaa myös
käyttöliittymässä tapahtuvien (älykkäiden) muutosten hallittavuutta, vaikkakin näitä muu-
toksia on usein vaikea tarkasti ennustaa. Ulkoasun ja toimintojen ennustettavuus (ja yh-
denmukaisuus) on tärkeää tehokäyttäjien automaatioiden muodostumisen kannalta (Ja-
meson, 2002), mitä tukee usein käytetty käyttöliittymän ulkoasun jakaminen älykkää-
seen ja tavalliseen osaan.

Käyttäjän on ymmärrettävä, mitä käyttöliittymällä ja sen takana olevalla järjestelmäl-
lä voidaan tehdä, oli älykkyyttä mukana tai ei. Yhtä tärkeää on tietää, millä tavoin asiat
voidaan tehdä. Tutkimuksissa on havaittu, että kokeneetkin käyttäjät käyttävät järjes-
telmien toiminnoista vain murto-osaa. Älykäs käyttöliittymä voikin ehdottaa käyttäjälle
uusia toimintoja oikeaan aikaan, jos se osaa tulkita, mitä käyttäjä haluaa. Tämä on kerta-
luokkaa hyödyllisempää kuin perinteinen ohjelmien alussa käynnistyvä “päivän vinkki”
-osio, joka antaa ohjeita satunnaisesti.

Käyttäjän on tiedettävä, mitä järjestelmässä on tällä hetkellä tapahtumassa ja mikä on
sen tila. Tällainen läpinäkyvyys on oleellinen osa ymmärrettävää käyttöliittymää, eten-
kin, jos käyttäjä odottaa käyttöliittymälta vastausta. Luottamuksen ja hallinnan tunteen
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vuoksi on myös tärkeää nähdä, millä tavoin käyttöliittymä tekee asioita ja mitkä seikat
johtivat sen tekemiin päätöksiin (Wexelblat ym., 1997).

Käyttäjän olisi myös ymmärrettävä hänestä rakennetun käyttäjämallin toiminta, kos-
ka se vaikuttaa järjestelmän toimintaan voimakkaasti. Läpinäkyvyys on siis ulotettava
tällekin saralle.

Kristina Höök (2000) jakaa läpinäkyvyyden kolmeen osa-alueeseen, joista kaksi vii-
meistä voidaan mielestäni yhdistää ulkoiseksi läinäkyvyydeksi:

Sisäinen läpinäkyvyys: käyttäjä näkee, miten käyttöliittymä toimii sisäisesti

Aihealueen läpinäkyvyys: käyttöliittymä ei peitä taustalla olevaa ongelma-aluetta

Sulautettu läpinäkyvyys: käyttöliittymä on kytköksissä todelliseen maailmaan ja käyt-
tökontekstiinsa eli se auttaa käyttäjää ratkomaan ongelmaa yhteisen viitekehyksen
sisällä

Läpinäkyvyyden luomisessa on pidettävä jalat maassa. Ei ole mielekästä, että käyt-
täjälle näytetään aivan kaikki käyttöliittymän tai järjestelmän toiminnasta, etenkään mo-
nimutkaisten järjestelmien, kuten älykkäiden käyttöliittymien tapauksessa. Tällöin em-
me enää näe metsää puilta. Kuvassa 3.1 esitetty “musta laatikko lasilaatikossa” on hyvä
malli sisäisestä läpinäkyvyydestä. Käyttäjälle on kuvattava hänelle merkityksellinen jär-
jestelmän toiminta jollain selkeällä tasolla (esim. analogia tai metafora), mutta jotain on
jätettävä mustan laatikon sisään.

Peruslähtökohta ymmärrettävyyden kannalta on, että käyttöliittymä ja käyttäjä pu-
huvat samaa kieltä (Wexelblat ym., 1997, Nielsen, 1993), niin syötteessä kuin palaut-
teessakin. Kieli, joka sanojen lisäksi voi olla myös muita symboleita, kuten kuvakkeita,
on avainasemassa käyttäjän ja käyttöliittymän yhteisen viitekehyksen muodostamisessa.
Tehtävä- ja ammattikohtaisen kielen lisäksi älykkään käyttöliittymän tulisi osata ilmais-
ta asioita myös päämääräkohtaisella kielellä (Wexelblat ym., 1997), muutoin käyttäjä ei
välttämättä pysty ollenkaan ilmaisemaan tavoitteitaan. Tämä laajentaa tarvittavan sana-
varaston määrää huomattavasti. Wexelblatin esimerkkiä mukaillen käytetyn auton ostoa-
gentille olisi pystyttävä ilmaisemaan mitä tahansa autoon liittyviä ominaisuuksia, muu-
ten käyttäjä on täysin rajoitettu järjestelmän käsitevarantoon ja luultavasti etsii autonsa
muuta kautta. Käytännössä tällainen kaikkien mahdollisuuksien ottaminen huomioon on
äärimmäisen vaikeaa, jopa mahdotonta.

3.2.4 Häiritsevyys

Älykkäät käyttöliittymät, joille on delegoitu tehtäviä, vaativat aika ajoin käyttäjän huo-
mion. Lisäksi ihmisen tarkkaavaisuus kiinnittyy hyvin helposti käyttöliittymässä itses-
tään tapahtuviin muutoksiin. Koska tarkkaavaisuuden jatkuva siirtäminen pois senhet-
kisestä tehtävästä käyttöliittymään koetaan helposti häiritsevänä, älykkäät käyttöliitty-
mät häiritsevät käyttäjää lähes väistämättä. Tällainen häiritsevyys on suora seuraus yri-
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Kuva 3.1: Sisäinen ja ulkoinen läpinäkyvyys, sekä älykkyyden ohittaminen (ks. luku
3.2.1).

tyksestä parantaa käyttöliittymän luotettavuutta, ymmärrettävyyttä ja hallinnan tunnetta
(Wexelblat ym., 1997). Mutta mielestäni häiritsevyys hyvin herkästi tekee käyttöliitty-
mästä huonomman jokaisella näistä osa-alueista ja laskee lisäksi käyttäjän tehokkuutta.

Käyttöliittymä voi häiritä käyttäjää muillakin tavoin, esimerkiksi kuluttamalla kaik-
ki tietokoneen resurssit. Jotkut käyttäjät kokevat värikkäät animaatiot, joilla (inhimilli-
siä) agentteja usein korostetaan, häiritsevinä. Etenkin, jos ne ovat vain koristeita eikä
niillä ei ole mitään huomioarvoa. Esimerkiksi Microsoft Office 97:ssa esitelty Clippy-
paperiliitin on herättänyt ohjelmiston käyttäjissä jopa niin paljon inhoa, että Internetissä
on useita ohjeita tämän lopulliseen kytkemiseen pois päältä. Huono maine on hyvin to-
dennäköisesti juuri häiritsevyyden syytä, sillä itse toiminnallisuus, käyttäjän auttaminen
senhetkisessä toiminnossa, ei sinänsä ole huono idea. Seuraavassa ohjelmistoversiossa,
Office 2000:ssa Clippyn toimintaa rajoitettiinkin jonkin verran ja Office XP:ssä se on
oletusarvoisesti pois päältä.

Käyttäjälle annettava palaute on pyrittävä tasapainottamaan häiritsevyyden kanssa.
Ajoitus on oleellisen tärkeää, tässäkin. Älykkään käyttöliittymän ja -agentin suunnitte-
lussa kannattakin miettiä, esimerkiksi tehtäväanalyysin avulla, milloin käyttäjän huomio
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tarvitaan välittömästi ja milloin riittää vähemmän hektinen lähestymistapa. Vaihtoehtoi-
sesti voidaan antaa käyttäjän ottaa yhteys agenttiin tai ainakin säätää vuoropuhelun mää-
rää ja muotoa.

Muita keinoja minimoida häiritsevyyttä ovat mahdollisimman vähän häiritsevien vies-
timuotojen käyttö ja viestien priorisointi (Wexelblat ym., 1997). Tähän lisäisin vie-
lä mahdollisimman vähän häiritsevien ja varattujen viestikanavien käytön, esimerkik-
si merkkiäänten käytön, jos käyttäjä tekee jotain koko näytöllä. Wexelblat (ym., 1997)
ehdottaa myös ihmisten käyttäytymissääntöjen opettamista käyttöliittymäagenteille.

Vaikka älykäs käyttöliittymä saattaa kuormittaa käyttäjää häiritsevyydellään, on muis-
tettava, että älykkyys ja delegointi kuitenkin vähentävät käyttäjän kokonaistyömäärää.
Tätä voidaan ainakin pitää minimivaatimuksena.

3.2.5 Muita käytettävyysongelmia

Eräs älykkäiden käyttöliittymien tärkeään asemaan nostama käytettävyysominaisuus on
järjestelmän turvallisuus (Norman, 1994). Mikään älykkyys ei ole täydellistä, ja kun sitä
käytetään käyttäjän toimien simulointiin, on mahdollista tehdä merkittäviä virheitä. Jo
luottamuksen kannalta käyttöliittymä ei saa tehdä asioita, jotka esimerkiksi vaarantavat
käyttäjän terveyden tai taloudellisen tilan. Rakenteiden monimutkaisuudesta johtuen täl-
laisten rajoitteiden luominen älykkäisiin käyttöliittymiin on huomattavasti vaikeampaa
kuin tavallisiin suoraan ohjattaviin järjestelmiin.

Käyttäjämallinnuksen yhteydessä mainitaan usein huoli käyttäjästä kerättyjen tieto-
jen yksityisyydestä. Tämä on pitkälti luottamuskysymys ja liittyy itse asiassa enemmin
tietosuojaan kuin käytettävyyteen. Älykkäät käyttöliittymät kuitenkin nostavat ongel-
man esille keräämällä runsaasti tietoa käyttäjästä ja vaihtamalla tätä muiden agenttien
ja järjestelmien kanssa. Käyttäjämallin avoimuus voi huojentaa käyttäjää, mutta muuten
olemme yhtä huonossa tilanteessa kuin minkä tahansa verkkoon kytketyn järjestelmän
kanssa. Valmistajaan on yksinkertaisesti luotettava, sillä teknisesti on mahdollista ke-
rätä ja siirtää käyttäjän tietoja hänen huomaamattaan. Vaikka olisinkin tässä suhteessa
hieman vainoharhainen, se ei tarkoita, etteikö meitä vakoiltaisi.

Eräs automaatioon liittyvä ongelma on, että käyttäjän oppiminen vähenee, kun jär-
jestelmä tekee kaiken hänen puolestaan. Vaikka tämä ei ole varsinaisesti käyttöliittymän
syytä, älykkäät käyttöliittymät korostavat ongelmaa lisäämällä automaatiota. Analogia-
na voidaan käyttää tavallista laskinta: et ikinä opi laskemaan päässä, jos aina käytät las-
kinta. Tämä “kreikkalainen oraakkeli” -malli, jossa tietokone tekee asiantuntijana kai-
ken työn, rajoittaa ihminen-kone-työparin kapasiteetin tietokoneen osaamisalueeseen ja
-tehokkuuteen (Roth ym., 1997). Lisäksi, jos käyttöliittymä ei selviydykään tehtäväs-
tään, ihmisen oletetaan jatkavan työskentelyä. Tämä on käyttäjälle äärimmäisen haasta-
vaa, sillä tällaiset tapaukset ovat usein kaikista haastavimpia, eikä käyttäjä ole päässyt
harjoittelemaan edes perusasioita (Roth ym., 1997).
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Ihmisellä on voimakas taipumus mieltää oliot inhimillisiksi, jos niissä on vähänkään
ihmismäisiä piirteitä. Eikä älykäs käyttöliittymäagentti ole ei välttämättä pelkästään ih-
mismäisen näköinen, mutta voi jopa toiminnaltaan vaikuttaa inhimilliseltä. Tämä ant-
ropomorfismi eli inhimillistäminen voi luoda käyttäjälle liian suuria odotuksia järjes-
telmää kohtaan. Todellisuudessa käyttöliittymäagentin ja ihmisen välillä on kuitenkin
enemmin eroja kuin yhtäläisyyksiä. Toisaalta, koska ihmiset ovat toistaiseksi ainoita pu-
huvia olioita, on loogista esittää puhuva agentti ihmismäisenä. Tällaset agentit on myös
helpompi muistaa ja erottaa toistaan. Käyttäjää on joka tapauksessa hyvä silloin tällöin
muistuttaa, että kyseessä ei ole toinen ihminen. Ylisuuria odotuksia hillitsee käyttöliit-
tymän hyvä sisäinen läpinäkyvyys.

3.2.6 Ongelmien keskinäisistä suhteista

Edellä mainitut käytettävyysongelmat liittyvät kaikki jollain tavalla toisiinsa, mikä vai-
keuttaa käyttöliittymän suunnittelua. Tässä luvussa on luetteloitu yhteenvedon omaises-
ti näiden ongelmien suhteita. Kokonaisuutta (ja suhteiden monimutkaisuutta) on yritetty
hahmottaa kuvassa 3.2.

Kuva 3.2: Käytettävyysominaisuuksien välisistä suhteista. Positiivinen nuoli tarkoittaa
toisen ominaisuuden korostamista, negatiivinen vähentämistä ja kolmiopäinen kiinteää
syy-seuraussuhdetta.

Kuvan nuolet tarkoittavat, että asiat vaikuttavat toisiinsa. Plusmerkkinen nuoli tar-
koittaa toisen ominaisuuden korostamista, ja miinusmerkkinen vähentämistä. Katkoviivat
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tarkoittavat heikompaa sidosta, että kyseinen suhde toteutuu tietyin ehdoin, joista lisää
alla olevassa listauksessa. Kolmiopäinen nuoli tarkoittaa asioiden liittymistä kiinteällä
syy-seuraussuhteella toisiinsa, esimerkiksi yksityisyysongelma johtuu täysin personoin-
nista. Häiritsevyysongelma on tässä korvattu häiritsemättömyydellä, jotta positiivisen
ja negatiiviset suhteet olisivat loogisempia. Seuraavaksi listaan tässä esseessä käytyjen
käytettävyysongelmien keskinäisiä suhteita.

Hallinnan tunne

• lisää luottamusta

Käyttäjän autonomia

• lisää hallinnan tunnetta

• asettaa vastuun täysin käyttäjälle

• voi lisätä häiritsevyyttä, koska käyttäjällä kaikki langat käsissään

Hallinnan tunne

• vähentää oppimista

• mahdollistaa käyttäjän autonomian vähentämisen

• vähentää huolta yksityisyyden säilymisestä

• lisää (käyttötilanteen) hallinnan tunnetta

Ennustettavuus

• lisää hallinnan tunnetta

• lisää luottamusta

• vähentää häiritsevyyden merkitystä

Ymmärrettävyys

• lisää luottamusta

• lisää ennustettavuutta

• lisää hallinnan tunnetta (osin ennustettavuuden kautta, osin suoraan)
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Läpinäkyvyys

• johtaa ymmärrettävyyteen

• lisää ennustettavuutta (ymmärrettävyyden kautta)

• lisää häiritsevyyttä

Häiritsemättömyys

• lisää hallinnan tunnetta

• lisää turvallisuutta (tärkeät viestit eivät huku häiritsevien viestien massaan)

Turvallisuus

• lisää luottamusta

• lisää hallinnan tunnetta (rajat, joiden sisällä pysytään)

• lisää ennustettavuutta (rajattu käyttöliittymän tulosavaruus)

Antropomorfisuus (henkilönä esittäminen)

• lisää häiritsevyyttä

• voi lisätä luottamusta

• voi luoda liian suuria odotuksia, jotka johtavat luottamuksen menetykseen

Yksityisyys

• lisää hallinnan tunnetta (jos taattu)

Personointi (käyttäjämallintaminen ja adaptoituminen sen mukaan)

• lisää ymmärrettävyyttä

• aiheuttaa yksityisyysongelman
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3.3 Älykkäät käyttöliittymät ja yleinen käytettävyys

Edellä esitettyjen käytettävyysominaisuuksien suhteet ovat melko monimutkaisia. Mie-
lestäni niitä onkin helpompi käsitellä perinteisen käytettävyyden (Nielsen, 1993) kaut-
ta. Vaikka älykkäät käyttöliittymät ovat selkeästi oma erikoistapauksensa, ne ovat yhtä
kaikki käyttöliittymiä, joihin pätevät samat lainalaisuudet kuin suoraan ohjattaviin ver-
sioihin. Olen Wexelblatin (ym., 1997) kanssa samaa mieltä, että olisi sulaa hulluutta
heittää vuosien käyttöliittymätutkimuksen tulokset roskakoriin. Samaa mieltä on myös
Eija Kaasinen (1998), joka on listannut Nielsenin 10 käytettävyysheuristiikkaa (Mo-
lich & Nielsen, 1990) agenttikäyttöliittymien kannalta tarkasteltuna. Vaikka heuristiikat
ovatkin alunperin tarkoitettu suoraan ohjattavien käyttöliittymien suunnittelun tueksi, ei
mikään ole ristiriidassa älykkäiden käyttöliittymien suhteen.

En kuitenkaan ole sitä mieltä, että älykkäitä käyttöliittymiä tulisi kohdella täysin sa-
malla tavoin kuin muita käyttöliittymiä. Edellä mainitut ongelmat ovat täysin todellisia
ja kiinnittävät huomiomme aiheisiin, joita perinteisessä käytettävyydessä vain sivutaan.
Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi älykkäiden käyttöliittymien erityisiä käytettävyysominai-
suuksia Jakob Nielsenin (1993) käytettävyysmääritelmään perustuen.

3.3.1 Opittavuus ja muistettavuus

Koska älykäs käyttöliittymä voi muuttaa ulkonäköään ja esittää tietoa eri tavoin ja eri
paikoissa, sen opittavuus ja muistettavuus voi olla vaikeampaa kuin staattisen, suoraan
ohjattavan käyttöliittymän. Toisaalta älykäs käyttöliittymä voi adaptoitua käyttäjänsä
osaamistasoon ja näin saada aikaan paljon loivemman oppimiskäyrän. Myös älykäs,
kontekstiherkkä apu edesauttaa oppimista.

Kun käyttöliittymä suorittaa osan käyttäjän tehtävistä, käyttäjälle jää vähemmän opit-
tavaa itse tehtävän suorituksesta. Vaikka tämä on asiantuntemuksen kehittymisen kan-
nalta negatiivista, on se yleisen opittavuuden kannalta hyvä asia. Käyttäjän on kuitenkin
opittava käyttämään käyttöliittymää tai -agenttia, jolle tehtävä on annettu. Tämä voi ol-
la jopa monimutkaisempaa kuin varsinaisen tehtävän opettelu, sillä agentit voivat olla
hyvinkin monimutkaisia. Voidaankin esittää vaatimus, että älykkään käyttöliittymän on
oltava vähintään yhtä helposti opittava kuin vastaavan suoraan ohjattavan järjestelmän,
mukaanlukien itse työtehtävä.

Älykkäiden käyttöliittymien opittavuuteen liittyvät seikat pätevät myös uudelleeno-
pittavuuteen eli muistettavuuteen. Lisänä ovat profilointi, adaptiivisuus ja personoin-
ti, jotka voivat luoda asioille käyttäjälle mielekkäitä merkityksiä. Ihminenhän muistaa
merkitykselliset asiat huomattavasti merkityksettömiä helpommin.
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3.3.2 Tehokkuus

Yleisellä tasolla käyttäjän tehokkuus kasvaa, kun osan tehtävistä tekee hänen sijastaan
käyttöliittymä, mutta tehokkuuden sanelee käyttöliittymän toteutus. Tehokas käyttäjä
voi joissain tehtävissä olla tehokasta käyttöliittymää nopeampi, mutta tämä vaatii har-
joittelua ja riippuu täysin tehtävästä. Ihmisen oppimishitauden vuoksi älykkäällä käyt-
töliittymällä on selkeä etu lyhyissä, satunnaisissa tehtävissä. Jatkuvissa tehtävissä on
huomattavasti vaikeampi arvioida, kumpi suorittaa pidemmällä tähtäimellä tehtävän te-
hokkaammin, käyttäjä vai käyttöliittymä.

Älykkäiden käyttöliittymien indusoima häiritsevyys voi puolestaan laskea tehok-
kuutta, etenkin jos käyttöliittymä keskeyttää käyttäjän työt vähän väliä. Myös älykkyy-
den aiheuttama epäyhdenmukaisuus voi aiheuttaa tehokkuuden laskua, ainakin väliai-
kaisesti. Esimerkiksi adaptiivisten valikoiden tapauksessa käyttäjä joutuu etsimään toi-
mintoja muuttuvista paikoista, kunnes valikot ovat täysin järjestäytyneet käyttäjän mu-
kaan, mitä ei välttämättä tapahdu koskaan.

3.3.3 Virheiden välttäminen

Älykäs käyttöliittymä voi jalostaa tietoa käyttäjälle selkeään muotoon, mikä pienentää
virheiden mahdollisuutta. Se voi myös varoittaa käyttäjää mahdollisista virhetilanteista,
esimerkiksi vaarallisista säätöarvoista, tai jopa korjata virheitä itse. Kääntöpuolena äly-
käs käyttöliittymä voi itse tehdä virheitä, esimerkiksi nojaamalla puutteelliseen käyttäjä-
malliin. Tämä on voimakkaasti tehtäväkohtaista: tietokoneohjelma tekee joissain tehtä-
vissä enemmän ja joissain vähemmän virheitä ihmiseen verrattuna. Onkin syytä miettiä,
mitkä tehtävät on ylipäänsä järkevää delegoida käyttöliittymälle tai tietokonejärjestel-
mälle.

Muutokset ovat virheiden kannalta vaikeita sekä ihmiselle että käyttöliittymälle. Käyt-
töliittymän on vaikea tietää, milloin vanha tieto on merkityksetöntä (Webb ym., 2001)
ja kaikkia käyttötilanteita on mahdoton ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Samoin
ihminen, joka on rutinoitunut jonkun tehtävän suorittamisessa automaatiotasolle, tekee
muuttuneessa tilanteessa erityisen herkästi virheitä, kunnes on uudelleenoppinut koko
suorituksen. Muutostilanteissa käyttöliittymän on siis oltava oletuksiensa suhteen entis-
tä varovaisempi ja tuettava käyttäjän oppimista uudemman kerran.

Väärä kuva käyttöliittymästä tai sen älykkyydestä voi aiheuttaa virheitä, esimerkik-
si liiallisten odotusten kautta. Kommunikoinnin merkitys ihmisen ja tietokoneen välillä
korostuu automatisoiduissa tehtävissä. Järjestelmän ja tehtävän tilan on oltava käyttä-
jän saatavilla aina, myös poikkeustilanteiden ja keskeytysten yhteydessä, jotta virheiltä
vältyttäisiin.
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3.3.4 Miellyttävyys

Älykkäiden käyttöliittymien vaikutus miellyttävyyteen on kaksijakoista. Toisaalta adap-
tiivisuus käyttäjän mukaan tekee järjestelmästä juuri hänelle miellyttävämmän käyttää.
Esimerkiksi käyttöliittymä voi ennakoida käyttäjän tarpeita ja/tai tehdä ulkoasusta miel-
lyttävämmän näköisen.

Toisaalta adaptiivisuus ja personointi voivat tehdä käytöstä turhauttavaa esittelemällä
jatkuvasti vääriä ratkaisuja ja häiritsemällä käyttäjää. Häiritsevyys, hallinnan tunteen
menetys ja luottamuspula voivatkin tehdä järjestelmästä jopa vastenmielisen käyttää.

Voidaankin sanoa, että älykkään käyttöliittymän miellyttävyys riippuu hyvin pitkälti
käyttäjämallinnuksen onnistumisesta.

3.4 Yhteenveto

Älykkäät käyttöliittymät ovat käyttöliittymiä siinä, missä älykkäät ohjelmistot ovat oh-
jelmistoja. Niihin pätevät samat käytettävyysominaisuudet ja -vaatimukset kuin suoraan
ohjattaviin käyttöliittymiin. Kyseessä onkin lähinnä ajattelutavan muutos käyttöliitty-
mien soveltamisalan suhteen. Myös ei-älykkään käyttöliittymän on oltava ymmärrettä-
vä, luotettava ja ennustettava, siten että käyttäjää ei häiritä turhaan ja hänellä säilyy hal-
linnan tunne. Joka kerta kun painan tallenna-painiketta tätä tekstiä kirjoittaessani, oletan
ja luotan ilman miettimistä, että tekstinkäsittelyohjelmani (joka ei todellakaan ole äly-
käs) oikeasti tallettaa muutokset, eikä esimerkiksi tyhjennä kovalevyäni. Jos se joskus
niin tekee, reagoin kuten edellisissä luvuissa on mainittu.

Perinteisten käyttöliittymäsuunnittelun sääntöjen soveltaminen ei kuitenkaan ole täy-
sin suoraviivaista älykkäiden käyttöliittymien tapauksessa, sillä painotukset ovat erilai-
sia. Älykkäät käyttöliittymät ratkaisevat joitain ongelmia, mutta korostavat toisia. Hy-
vänä esimerkkinä älykäs, adaptoituva, automaattisesti ongelmatilanteissa esiin ilmesty-
vä aputeksti voi auttaa käyttäjää erinomaisesti, mutta käyttöliittymän ottaaessa yhteyttä
käyttäjään, eikä päinvastoin, käyttäjä kokee tilanteen herkästi häiritsevänä.

Älykkäiden käyttöliittymien erityisongelmat jäävät helposti irrallisiksi, ja kokonais-
kuvan muodostaminen on vaikeaa monimutkaisten syy-seuraus-suhteiden takia. Ne on-
kin helpompi laittaa oikeaan perspektiiviin tarkastelemalla niitä perinteisen käytettävyy-
den valossa.

Älykkäät käyttöliittymät eivät poista tarvetta järjestelmän huolelliselle suunnittelulle
(Wexelblat ym., 1997). Päinvastoin, älykäs käyttöliittymä on otettava järjestelmää suun-
nitellessa vielä tavallistakin käyttöliittymää aikaisemmin huomioon. Älykkyyttä olisi ni-
mittäin hyvä olla sekä järjestelmässä että käyttöliittymässä, ja näiden olisi sovittava kes-
kenään yhteen. Tyhmän järjestelmän paikkaaminen älykkäällä käyttöliittymällä on työ-
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läämpää ja epäluotettavampaa kuin älykkyyden levittäminen tasapuolisemmin. Otetaan
esimerkiksi tietokannan älykäs käyttöliittymä, joka suodattaa tietokantasovellukselta tu-
levia käyttäjälle merkityksettömiä viestejä pois. Tällainen järjestelmä toki toimii, mut-
ta tuntuu huomattavasti järkevämmältä ja tehokkaammalta yksinkertaisesti jättää turhat
viestit kokonaan lähettämättä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa myös tosissaan miettiä,
mitä hyötyä älykkyyden lisäämisestä käyttöliittymään on, mitä vaihtoehtoja sille on ja
onko se ylipäänsä tarpeellista. Tässä vaiheessa on syytä kysyä mielipidettä myös henki-
löltä, joka viime kädessä päättää käyttöliittymän hyödyllisyydestä, nimittäin käyttäjältä.

Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että kun käyttöliittymän malli käyttäjästä ja käyt-
täjän malli käyttöliittymästä vastaavat todellisuutta, kaiken pitäisi sujua hyvin. Käyttä-
jämallin käytettävyysvaatimuksia voidaankin pitää lähes samanlaisina itse käyttöliitty-
män kanssa. Jos käyttäjämalli eli ajatus siitä, mitä käyttäjä haluaa, on huono tai väärä,
ei käyttöliittymä voi toimia, oli se kuinka älykäs tahansa.

Koska älykkäiden käyttöliittymien käytettävyysvaatimukset ovat usein ja osin risti-
riitaisia, optimaalinen ratkaisu on lähes poikkeuksetta kompromissi.
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Abstract

Today enterprises typically deliver content to one or more channels in the
World Wide Web. A natural objective for each company is to expand its
Web-based services to cover an even wider range of user communities with
various browsing equipment, as this is an obvious step towards universal
usability. However, it is difficult to integrate separate technical channels,
such as Web and voice. Even though application server technologies do
exist to enable faster and more robust Web application development, de-
livering multi-channel content is difficult. Today’s abstract user interface
generation mechanisms aim to ease achieving multi-channelled interactive
services, but due to their limited design power, they generally produce user
interfaces that either lack required features, or do not provide good usability.
Importantly, most mechanisms promote a visually oriented starting point for
application design, and by doing so they seem to hamper possibilities for
effective adaptation.

4.1 Introduction

Increasing number of mobile devices has led to a significant growth in the number of
variety of contexts that user interface software must support (Eisenstein, 2000). As new
standards evolve and some devices deviate from them, the equipment used to browse
the Internet varies more than in the past. In addition, new user groups with diverse
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educational and cultural backgrounds are discovering the Web (Shneiderman, 2001).
This heterogeneity altogether forms a huge design challenge and serving the users of the
World Wide Web is getting more and more complicated. Many companies have trouble
with their Web development and are in need for design methods, formalisms, languages
and tools for enhancing the existing technology, even more so in the future (Bongio,
1999).

Maintaining separate software processes for separate deliverables will prove cost pro-
hibitive over time (Lundy, 2001). It is certainly not beneficial to describe each user inter-
face separately for various devices, such as Web browsers, WAP phones and a choice of
PDA devices. Instead, it is desirable to describe bi-directional interactions between the
client and application server in a device independent manner to enhance and stabilise the
software process. However, today’s standards do not provide a comprehensive solution
that would directly support distributing content for many channels in a consistent and
systematic way. Integrating small-scale technologies that only partly cover the problem
field, such as CC/PP (W3C, 2001), requires additional effort and expertise. At the mo-
ment enterprises are forced to create application development mechanisms of their own
based on various smaller technologies. Changes in small technology standards cause
incompatibilities and maintaining these kinds of solutions is often tedious and difficult.

4.2 Adaptation issues in multi-channel content delivery

Perhaps the most challenging problem in multi-channel content delivery is the variance
of display resolution, which can vary from wall-sized flat screen to a small screen of a
cellular phone (Eisenstein, 2000). Examples of display resolutions are presented in table
4.1.

Table 4.1: Variance of display resolution between various Internet devices.

Device Display resolution
Computers 1024x768
Hand-held devices 256x364
Cellular phones 48x48

The exact resolutions of course vary according to specific manufacturers and models;
the table 4.1 however gives an overall picture of the variance. To have similar content
adjusted to fit the various sizes, while still keeping the user interface usable, requires
substantial effort. The size of the content should fit the window as well as possible, as
forcing the user to scroll in search for content and even more so, when in horizontal di-
rection, is considered bad usability (Cooper, 1995). The small size of the screen usually
also affects the use of pictures. Pictures may not have to be altogether abandoned, but
dynamic changes in the size of pictures may be a requirement. The use of multi-media
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also becomes questionable and may have to be abandoned altogether. In addition, other
relevant differences between devices exist. For example, the use of frames and multiple
columns may not be feasible (Nokia, 2001b). A slow connection speed also severely
restricts the size of the content, i.e. use of pictures result in slow rendering of the user
interface. Various UI-environments also run user interfaces based on different kinds of
user interface languages. Idiosyncratic implementations of language standards present
further challenges.

All this richness causes severe problems in trying to adapt the actual content to
the requirements of each appliance’s UI-environment. Examples of existing user inter-
face languages used by Internet devices are HTML (W3C, 1999a), WML (WAP, 1998),
VoiceXML (VoiceXML, 2000), and XHTML (W3C, 2000). The listed languages differ
from each other considerably. For example, the user of a VoiceXML browser does not
see any UI elements. In addition, VoiceXML users cannot be expected to handle very
complex navigational structures as that could prove to be overly difficult considering
people’s cognitive abilities (W3C, 1999b). The functional and presentational capabili-
ties of the languages differ so much that the delivered content must be adapted according
to existing knowledge of the specific device and the domain area to achieve usable UI
solutions.

4.2.1 Task-based Navigation

When dealing with limited display sizes and UI functionality, achieving effective busi-
ness activity may require device specific optimisations in the application’s navigation
model (Juslin, 2001, Shneiderman, 2001). In terms of task-based design: the required
sub-tasks in order to complete a task may vary depending on the device used. In addi-
tion, a rich UI environment with a big display promotes providing the user more than one
route to complete a task, whereas in a more restricted environment, additional content
could distract the user. For the more limited devices, quick and simple access to con-
tent is what counts, mainly due to low navigability and, in some cases, high connection
prices and low connection speeds.

In figure 4.1, a regular Web browser has a four-phase sequence of actions for the
completion of the task A. After completing the first action, the user may choose from
three alternative sequences of actions to complete task A. The user of a PDA device with
limited functionality and screen space is offered a single path for the execution of the
task. The user has exactly one possible sequence of actions, through which the task can
be completed. Since the action sequence only has three phases, it can be assumed that
the output of the task is somewhat more limited, compared to that of the Web browser,
while the task can however be completed.

It seems that in multi-channel environments, constructing a single task model based
on task analysis is not sufficient. The device and context set their own constraints, which
must be noticed in order to provide the user a usable sequence of actions. While it is
rational to use task analysis to extract the main features of the task in order to form a
general task model, this general model may require adjusting; some types of devices
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require a task model of their own. An inflexible task modelling mechanism in multi-
channel environments results in bad usability, at least for some user groups of particular
devices.

Figure 4.1: Completing a task through diverse sequences of actions.

It is possible to try to automatically fragment the information that is sent to a small
screen device into several small pages while providing a navigational structure with a
link to each of the pages (Eisenstein, 2000). This usually does not eliminate the navi-
gational problem however, but only increases it by easily disorienting the user (Schilit,
2001). For a small screen device, the essential content must be accessible without addi-
tional “machine reasoned” hierarchy in the navigational structures. It clearly seems that
the used UI development mechanism should free the designer to describe the task flow
in a device specific manner.

4.2.2 Fundamentals of Device Independence

The designer of an adaptive UI should not make to assumptions of the users’ UI en-
vironment (Banavar, 2000). Starting UI design by defining visual UI structures with
various components seems fundamentally wrong, since it is not self evident that the user
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has a screen at all. Instead, designers must think in terms of functionality (Birnbaum,
1998). Generally, it is considered to better support the idea of user-centred design to
start the design by specifically thinking about the users task and especially the steps
(subtasks) that the user must take in order to get the task completed (Norman, 1986). In
multi-channel environments, this would seem even more crucial.

A pervasive application idiom strives for allowing the user to dynamically change
the device used to complete a task (Banavar, 2000). For example, getting back to the
office might provide the user a possibility to continue the airline booking with a desktop
computer, rather than having to finish it with the WAP device it was started with. A task-
based modelling scheme directly supports this objective, as in this case it is important
for the UI system to know at which state of task execution, not user interface, the user
is. The remaining steps required for completing a task are what count, not the visual
components (that are obviously not the same between devices).

4.3 Device independent UI languages and modelling systems

The growing variety of Internet devices together with the problems discussed in the pre-
vious chapters will make enterprises more reliant on device independent user interface
languages that strive to ease the overall software development process. These languages
are based on the idea that they enable adapting and transforming a single device inde-
pendent user interface description into appropriate formats for various types of devices.
Various XML-based languages have been proposed as suitable for these kinds of pur-
poses. Examples of such languages are UIML, MAXML, pXML, and XUL. It seems,
however, that these languages operate in an abstract level too high for successfully pro-
ducing UIs for different kinds of devices (Martikainen, 2002). The visual-oriented start-
ing point and lack of appropriate mapping mechanisms and modelling structures (see
sections below) make it difficult, and sometimes impossible, to successfully develop de-
vice independent user interfaces with these languages. However, because of the high
demand for multi-channel content delivery and the benefits related to higher abstraction,
many enterprises are eager to use abstract UI languages. If the expressive power of these
kinds of languages is insufficient for producing usable interfaces, many Internet appli-
cations will in future end up not being all-inclusively usable. A more probable option
is, however, that in lack of credible multi-channel solutions enterprises will continue
delivering content to a very limited set of devices.

A user interface model (UIM) is a declarative specification of a user interface (UI),
including its appearance, the connections between its elements or how it interacts with
the underlying application functionality. It represents all the relevant aspects of a user
interface in some type of interface modelling language (Puerta, 1999a). UIM systems
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are generally task-oriented and use formality and higher abstraction levels to achieve de-
vice independence and UI description reuse. Importantly, they aim to mend the above-
mentioned problems that relate to device independent UI languages. However, imma-
ture mechanisms in combining the abstract model elements to concrete ones have made
even most successful UIM systems applicable to only very narrow target specific ar-
eas (Puerta, 1999a). In addition, UIM systems are typically not based on standards,
which makes their adoption difficult. XML, however, being a text-based and struc-
tural mechanism and also well supported by industry, has lately been considered to be a
good founding technology for describing user interfaces for multi-channel environments
(Müller, 2001a).

UIM systems aim to provide an environment, where user interface development and
implementation is easier and happens in a more professional and systematic way, com-
pared to traditional UI development tools. They generally provide a UI language gram-
mar with hierarchical model structures that result in three major advantages listed below
(Silva, 2000):

1. User interfaces can be described in a more abstract manner

2. They facilitate developing methods for more systematic design and implementa-
tion of user interfaces, because they provide potential for

a. modelling user interfaces by using various abstraction levels,

b. incremental development of the models and reuse of the user interface de-
scriptions.

3. They provide the foundation for the automation of the tasks related to design and
implementation of user interfaces

UIMs are expressed in some kinds of formal languages, which address the various
issues of the UI by defining a grammar for the conceptual model structure and elements
of the UI. By putting emphasis on the model structure, UIM languages enable separation
of abstract UI elements from concrete ones. Typically, UIMs also introduce information
that is not present in traditional UI languages, such as capabilities of various user de-
vices. The clear separation of conceptual models at syntax level makes it also possible to
dynamically provide interpretation and mapping for the various elements of the UIM in
a more profound level, hence improving the run-time adaptability of the user interfaces.
Table 4.2 below briefly presents some essential models of UIM systems.

4.3.1 Levels of abstraction

User interface models are twofold in nature. On one hand, fully abstract elements such
as user tasks are always present. On the other hand, some elements are concrete and
hence can exist only in some specific UI environment. An example of a task, i.e. an
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Table 4.2: Essential models of UIM systems.

Model name Description
Task model A task model describes how users do their tasks in a certain ap-

plication. It contains the task structure, and the order and division
of interactions between users and the system (Puerta, 1999b).

Dialogue model Dialogue models describe interactions from a technical point of
view. Dialogue model can be seen as a more concrete approach
to task model.

Domain model A domain model defines the underlying objects that the user can
indirectly see and manipulate through the user interface. In ad-
dition to application’s data model, it is also intended to explicitly
represent the attributes of the object and to express the connec-
tions between various objects (Puerta, 1999a).

User model A user model defines the attributes and roles of users and it can be
used to provide a way to model UI preferences for specific users
or groups of users (Puerta, 1999a).

Presentation model Presentation model represents the visual, haptic, and auditory el-
ements provided to the user by the user interface. The presenta-
tion model is basically just a static collection of sensory elements
(Puerta, 1999), but attaching stylistic properties, such as colours
and font size, to the user interface is also considered to be a part
of this model.

Device model Device model presents the capabilities, such as the used UI
language, connection speeds and other properties of the device
(Müller, 2001a).

abstract element, is paying a bill. This task consists of a group of subtasks, which when
executed in certain order, complete it. These kind of abstract elements of the UIM, which
are often called abstract interaction objects (Vanderdonckt, 1993), use implementation
that is not dependent of any platform’s application source code. In addition, they are
not executable in any platform and do not restrict further implementation, and are thus
completely portable (Puerta, 1998, Müller, 2001a, Müller, 2001b). For instance, task
and domain models are usually thought of as being this kind of abstract elements of any
UIM (Puerta, 1999a). Their implementation is dependent on the mappings that combine
them to concrete elements of each UIM.
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The visual and auditory elements that the user can see or hear and manipulate on the
user interface (e.g. menus and pushbuttons) are concrete elements, which have to be
defined unambiguously. At least presentation and dialogue models are usually classified
as being models that are concrete in nature (Puerta, 1999a).

4.3.2 Model Mappings

According to Puerta and Eisenstein (Puerta, 1999a), there commonly exists a mismatch
of abstraction levels in the developed UIMs. Because the UIMs have both abstract and
concrete elements, certain properties and attributes have to be defined in the abstract
models in order to map them with the concrete models. Failing to address the necessary
mappings results in an inflexible UI development environment. This problem, which
relates to bridging the gap between the abstract and concrete elements of the UIM, is
called the mapping problem (Puerta, 1999a).

Many UIMs restrict setting mappings and use automated processes to combine model
structures in a relatively simple manner. This seems to hinder freedom of design, and
indeed, UIM techniques have been criticized for their inability to enable expressing
personal taste and richness in user interface design (Puerta, 1999a). Each UIM should
serve the needs of enterprises and designers to show innovation and creativity in the user
interfaces of their applications, as no user interface modelling system aims to force each
user interface to function and look alike (Stirewalt, 1998).

First generation UIMs did not contain abstract user interface elements. Therefore,
concrete elements, such as layout and widget customisations were involved right at the
beginning of the development work of each UI (Silva, 2000). This was a major obstacle
to generating device independent user interfaces. Second generation UIMs, such as
TADEUS (Elwert, 95) and MOBI-D (Puerta, 1997) enable user interface description in
a higher level of abstraction. Still, a concrete proof of UIMs with mappings flexible
enough and feasible as well as comprehensible has been missing, although research has
been done in this area (Puerta, 1999, Müller, 2001a).

As Puerta and Eisenstein state: “if for a given user interface design it is potentially
meaningful to map any abstract interface model element to any concrete one, then we
would probably be facing a nearly insurmountable computational problem” (Puerta,
1999a). It is thus important to try to discover the most intrinsic and beneficial mappings,
through which it would be possible to proceed to desirable kinds of user interfaces in an
effective and systematic manner. Figure 4.2 presents the problem domain: it is hard to
know, which models should be combined and how.

Examples of mappings that are considered important between models are briefly pre-
sented in table 4.3. The mappings are mainly described as presented by Puerta and
Eisenstein (Puerta, 1999a) and do not cover all possible cases. For example, the map-
pings between task and device models are not presented.

Mappings can be done in two ways. The UIM language can provide the designer
tools for the mappings, but it is also possible for the run-time engine of the UIM sys-
tem to do at least some of the mappings automatically. Preferably the language should
provide possibilities for a wide range of mappings, and the run-time engine should then
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Figure 4.2: The mapping problem relates to finding the relevant mappings between UI
models.

automatically do only those obligatory mappings that were left undefined at design time.
This kind of strategy gives design power for the designer, as well as eases development
in cases where advanced design is not necessary.

An example of a mapping is the one between task and presentation models. Task
models describe the static and dynamic organization of the user’s work. Commonly,
attributes and operations modelled with domain elements are attached to tasks. How-
ever, at this point the tasks have no presentation whatsoever. Presentation, consisting of
UI layout and concrete UI components, must be hence be mapped to the abstract task
descriptions. To give an example: to enable a user to add an item to a shopping cart with
a Web browser, the task “add” must be made concrete. Typically, the task “add” would
be presented to the user as a button in an HTML form. UI designers typically do these
kinds of mapping at design stage. Clearly, a multi-channelled run-time UI environment
must realize these mappings to adapt the UI for each device. In addition, the run-time UI
environment may facilitate the UI development process by making certain presumptions
in those straightforward cases where personal UI design is not required. Hence, some
simple UIs could be reached by using task, domain and device models only.
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Table 4.3: Some of the possible mappings between UIM models.

Mapping Description
Task-Dialogue Task models describe the static and dynamic organization of

the user’s work. For instance, conditions on the flow of the
work might be presented. Dialogue models define conversa-
tional activity between the user and the interface in a more con-
crete manner and thus enable or disable certain user interface
functionality. This leads to parallelism between the models and
naturally motivates mappings between them.

Task-Presentation Users accomplish tasks through a user interface. As tasks in
task models are expressed in an abstract format, it is natural
that defined tasks should be mapped with some sort of visual or
auditory presentation that enables users to execute given tasks.

Task-User One task may need to be executed differently based on user
requirements. It may therefore be important to map user data to
the task being carried out in order to provide user-centred task
flow.

Task-Domain Performing a task involves manipulating domain specific ob-
jects. Mapping the workflow of the task model with contents of
domain model makes user’s tasks meaningful.

Domain-Presentation Domain model elements contain attributes that affect the ob-
ject presentation. Naturally, the presentation of pictures must
differentiate from presentation of text. Therefore, it is natural
to map a domain object to a presentation model based on its
characteristics.

Presentation-Dialogue In order to specify a running user interface, the elements de-
scribed in presentation and dialogue models must be linked.
The presentation model describes the actual components, which
give user the tools to communicate with the software as pre-
sented by the dialogue model.
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4.4 Conclusions

UIM systems are a core mechanism for modelling user interfaces for adapting appli-
cations. The task-oriented nature of UIM languages provides a natural means for im-
plementing interactive applications in the mobile world where heterogeneity of device
types should not make a difference. Adoption of UIM systems comes with a price,
though. The methodology in UI design requires changes. Efficient use of hierarchical
UIM languages requires productivity tools, which are difficult to construct. In addition,
it is not completely clear, which models of UIMs should be combined and how.

We now lack a standardized mechanism to develop usable multi-channel applica-
tions. There clearly is a need for a standard that defines an abstract user interface devel-
opment language with models considering all necessary aspects of a multi-channelled
application. The standard would have to include a definition for the functionality of a
framework capable of running applications built with the standardized language. This
would enable commercial implementations of this standard to free enterprises from the
burden of constructing their own frameworks based on several smaller technology stan-
dards, such as CC/PP (W3C, 2000a).

It seems that the field of human-computer interaction (HCI) still puts very little ef-
fort on research concerning tools and mechanisms that would better support developing
usable systems (Faulkner, 2000). This text is largely motivated by discussion suggesting
that usability research has too much to do with post-evaluation, i.e. that usability re-
search mainly consists of evaluating systems when they are halfway finished. Usability
heuristics, which is the main method used for usability evaluation, certainly has its place
and value, but usability research excessively emphasizes its usage. Too little emphasis
is put on UI languages, methodologies and tools to facilitate systematic development
towards usable systems.

To conclude with, we enumerate some remaining problems with UIM systems. Firstly,
proceeding from abstract to concrete UIs without compromising aesthetic design is a
challenge. Secondly, adapting a user interface automatically is difficult due to lack of
accurate usability guidelines. Thirdly, development tools are important for UIMs, but
difficult to build. And finally, there is currently no standard way for developing multi-
channelled applications.
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Abstract

The last 4-5 years have seen the development and marketing of a vast
amount of mobile services. The diversity of mobile services and devices is
increasing, while new services will reach a growing number of users. This
means that the user heterogeneity will increase. The difference between
mobile and non-mobile service users is the heterogeneity of mobile users:
they are from all age groups and both sex - compared to web users, who
typically are young, well-paid males. Human factor research has largely fo-
cused on the design of small screens and user interface navigation, and only
little research has been done on the “use” of services. Context - the user’s
situation and intent - enables a service to distill available data into relevant
information, choose appropriate actions from a range of options and deter-
mine the optimal method of information delivery. User experience, when
user is mobile, is composed of service, device, and content in the usage
context, so there is no point studying usability of mobile service without
the context. The usability as user experience of a mobile service depends
on its context of use, so context is an essential pre-requisite for any work
on usability.
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5.1 Introduction

Mobile service user market has grown globally like no other business. Between years
1996 and 2001 user-base has grown from little over 100 million user up to almost 700
million users. (Schiller, 2001). Finland was one of the first countries in the world where
people began to control and manage their lives by using communication technology
(mobile phones, text messages, email, and internet) (Sitra, 1998). Today we have a wide
range of different text message services (SMS) (Sonera, 2002a), Wireless application
protocol (WAP) services (Sonera, 2002b), speech recognition services (Sonera, 2002c),
and multimedia messaging services (MMS) (Sonera, 2002d).

There is no “typical” mobile service user. The web-user is typically a young, well-
paid male (Tekes, 1999). Such a characterization cannot be made of mobile service
users. Mobile service users are from all income levels, age groups and both sexes. Mo-
bile phone penetration is extremely high in 18-40 years old, and 10 percent of users have
more than one subscriber identity module (SIM) card (Gallup Insight, 2000). Women
seem to send more text messages than men, but the heavy users can be found among
15-19 year-old young people. But although the heavy users can be found among the
youngsters, the use of mobile services has spread to new user groups, like elderly peo-
ple. (Heimo Consulting, 2002).

Three out of four 50-65 year-olds use text messages at least occasionally (Heimo
Consulting, 2002). Sonera has announced that 72 percent of its clients have used mobile
services monthly in 2001. At the same time, the use of mobile services has remained
at a high level among the heavy users. The growth is predicted to continue in 2002 and
2003, based on the ongoing growth of user-base, decreasing price level, and launch of
new services. (eBird Scandinavia, 2002). As much as 60 percent of young adults in 20-
34 years of age would be ready to use text message in handling everyday errands. The
positive attitudes, together with high mobile penetration tell us that very soon mobile
phone users are starting to expect possibilities to utilize their mobile phones in everyday
matters. (Heimo Consulting, 2002).

5.1.1 Definitions

According to Roget’s thesaurus (2002) “circumstances”, “surroundings”, and “setting”
are similar terms to context. Context is any information that can be used to characterize
the situation of an entity, where an entity can be a person, place, or physical or computa-
tional object (Dey, 2000). The ISO 9241-11 definition of context of use is: “ the nature
of the users, tasks and physical and social environments in which a product is used”.

Mobile service is independent of time or location, the service is used by mobile de-
vice, and transferred via network, like global system for mobile communications (GSM).
Mobile service is interaction between service operator and user. (eBird Scandinavia,
2002). Mobile and wireless are not synonymous. Mobile user has access to same or
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similar services in different locations. User can move from a place to another, and the
services follow him/her, whereas wireless describes only the way to access network or
to connect service provider without a wire. There are several combinations of these two
attributes: fixed and wired (desktop), mobile and wired (portable), fixed and wireless
(exhibitions typically), or mobile and wireless. (Schiller, 2001). The interest in this ar-
ticle is in the context of mobile and wireless services, typically used by mobile phones.

Short message services (SMS), more commonly known as text messages, are mes-
sage transfer from one mobile phone to another via GSM network. One text message
can be up to160 characters long, and it can contain also other than text, like logo or ring
tones. The first text message based services were launched during the years 1997 and
1998. Although the services are rather awkward to use, they have become quite popular
during years 1998 and 1999. In year 2001 there were 1,2 billion text messages sent at
Finland, which is 21 percent more than year before that. On average there were three
million messages sent per day. (eBird Scandinavia, 2002).

The most favourite text message services at Finland in 2001 were (eBird Scandinavia,
2002):

• balance check,

• ring tones and logos,

• information retrieval, like Finder (contact inquiry by phone number or name),

• TV chat, and other TV related mobile services,

• bus/tram ticket, and

• weather reports.

Wireless application protocol (WAP) is an open (available for all vendors), interna-
tional protocol for applications at wireless network. WAP is a technical solution for
serving internet services via mobile devices; data can be browsed in a similar way with
WAP mobile phones like in web. Already in the rather early stages of the market de-
velopment, during the years 1999 and 2000, wireless application protocol services were
expected to replace the use of text message based services in a fast pace. However,
there are some technical difficulties using wireless application protocol services: as text
message services are available to everyone using a GSM phone, wireless application
protocol services are available only to those using a WAP phone. According to estimate
of eBird Scandinavia there were only 150.000 WAP phones, as there were 3,5 million
GSM phones in the end of year 2000 in Finland. So the text message based services
have turned out to be more viable than anticipated earlier. Nevertheless, in the long run
the text message based services are anticipated to be complemented and supplemented
by services based on new, user-friendlier technologies. (eBird Scandinavia, 2002).
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Some examples of wireless application protocol services (Sonera, 2002e):

• games,

• information retrieval, like Etsin (finding the nearest services location),

• map services, and

• chat.

Multimedia messaging service (MMS) is a standard agreed by device manufactur-
ers. It enables messages with text, sound, pictures, and video clips (eBird Scandinavia,
2002). Men are clearly more interested in multimedia message phones than women. The
most interested are people with high occupational status, but it should be noted that just
the first models of MMS phones have been launched, which means that the idea is new
and prices are still high. (Heimo Consulting, 2002).

Some examples of multimedia messaging services (Sonera, 2002d):

• post cards,

• news service, and

• games.

5.1.2 Diversity related to mobile services

There is a wide range of mobile devices, like beepers, mobile phones, personal digital
assistant (PDAs), and portable computers. Also, new types of terminal equipment like
wearable computers are under development. Mobile phone manufactures are many, like
Nokia, Sonyericsson, Motorola, Siemens, Samsung, Panasonic, and Benefon. Each mo-
bile phone manufacturer has several device models, which have black-and-white/color
displays, and/or text formatting, and/or image support, varying screen sizes, varying
capacities etc. Examples of newest devices and their supports are found at table 5.1.

The diversity of mobile services and devices is increasing. Symbian has classified
future mobile devices into three categories: communicators, smartphones, and feature
phones (Allin, 2001). In the future the same user may have several mobile (and fixed)
network devices from which (s-)he selects the most appropriate for the current context
of use. It should be possible to use the same services on these different devices. Man-
ufacturers provide their own guidelines for specific phone models and specific software
versions in them - so the variation of supporting different device assembly/user interface
elements is enormous. The variety of devices, browsers, software versions, and con-
tents poses a big challenge in designing usable mobile services, but not only because
of that studying service is quite different from studying device. The difference is best
described by Grönroos (1998) and shown at the Figure 5.2 (note: mobile devices are
physical goods).
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Table 5.1: Example collage of GSM technology.

Manufacturer Model Display
(pixels)

Colours Reference

Nokia 7650 176x208 4096 Nokia, 2002a
6650 128x160 4096 Nokia, 2002b
7210 128x128 4096 Nokia, 2002c
6610 128x128 4096 Nokia, 2002d

Sonyericsson T68 101x80 256 Sonyericsson, 2002a
T68i 101x80 256 Sonyericsson, 2002a
P800 208x320 4096 Sonyericsson, 2002b
T300 80x101 256 Sonyericsson, 2002c

Motorola T720 120x160 4096 Motorola, 2002
Samsung SGH-S100 128x160 65.536? Samsung, 2002a

SGH-T100 128x160 4096 Samsung, 2002b
Panasonic GD67 101x80 256 Panasonic, 2002

Table 5.2: Differences between physical goods and services (Grönroos 1998)

Physical Goods Services
Tangible Intangible
Homogeneous Heterogeneous
Production and distribution separated
from consumption

Production, distribution, and consump-
tion simultaneous processes

A thing An activity or process
Core value produced in factory Core value produced in buyer-seller in-

teractions
Customers do not (normally) partici-
pate in the production process

Customers participate in the produc-
tion process

Can be kept in stock Cannot be kept in stock
Transfer of ownership No transfer of ownership

5.1.3 Mega trends in mobile service development and among users

Besides a wide range of devices, browsers, software versions, and contents, there al-
ready is a wide range of mobile technologies - and more to come. Mobile services
of today can be accessed via GSM and WAP, but third generation mobile technologies
like universal mobile telecommunications system (UMTS) and wireless local area net-
work (LAN) based solutions already emerge. A generic and common problem to service
providers is to find solutions and methods to produce services that can adapt to all these
different environments.

Sonera predictions (2000) have made a forecast that next two years the growth of
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new services is still slow (Figure 5.1). According to this prediction even if UMTS and
camera phone were introduced to the market at year 2002, they will be in mass-use no
earlier than 2004. Other future technology mega trends in use according to Sonera pre-
dictions are: color handsets, general packet radio service (GPRS), internet protocol (IP)
telephone, Java (MIDP applications), WAP2, mobile-fixed convergence, e-commerce,
gigabit Ethernet, SmartPhone, MMS, multi-access, video-on-demand, Bluetooth, digital
television, internet content revenues, mobile video streaming, payments, and intelligent
home and vehicles. This enormous range of technologies to come makes it more and
more difficult to design usable mobile services.

Figure 5.1: Technology mega trends according to Sonera predictions (2000)

Other mega trends to be seen that can affect designing usable mobile services are for
example globalization and demographics changes, like western population aging.

5.1.4 Mobility and Mobile Media

In addition of supporting wide range of technologies, mobile services need to support
a range of different types of mobility. Users, technology, and activity can be mobile
for example. User can be wandering ([s-]he has no specific destination), travelling (in
a vehicle in order to get to destination) or visiting (some time in different locations).
(Pascoe, etc., 2000). Mobility can be related to occupation or it can differ within an
individual’s working day: working at multiple locations, walking around a central lo-
cation, travelling between locations, and working in hotel rooms, on moving vehicles,
or in remote meeting rooms (Perry, 1999). Mobility can be a major advantage even if
the user is at home. It is very common to use other media devices (such as television)
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simultaneously with mobile phone nowadays (eBird Scandinavia, 2002).

Technology can be mobile, portable, or desktop. Activity can be static usage (portable-
like computing at a static workplace, like businessperson normally at a desk using a
PDA) or mobile usage (mobile computing, which is dynamic, completely different work-
place, like fieldworker). (Pascoe, etc., 2000).

Mobile as a media is mobile and real time. The data in mobile media is in compact
form, and services are either global or local. Mobile media is networked and interactive.
(Oksman, 1998). Mobile services can be multimedia, and the user is usually identified.
In the future there will also probably be different kinds of push services, and multi-
modal, context aware, location-based services.

5.1.5 Mobile context of use

User experience is composed of (figure 5.2) the service, the device, and the content, in
the usage context, when the user is mobile.

Figure 5.2: User experience when user is mobile.

According to combination of different definitions (introduced in chapter 5.1.1), con-
text of use is composed of the users, their tasks, and the environments - which can be
physical, social, and technical - in which a product is used.

User is the person who interacts with the service. Attributes for the user(s):

• skills and knowledge,

– product experience,

– system knowledge,

– task experience,



CHAPTER 5. CONTEXT OF MOBILE SERVICES 56

– organisational experience,

– training,

– keyboard and input skills,

– qualifications,

– linguistic ability,

• physical attributes,

– age,

– gender,

– race,

– vision,

– hearing, and

– manual dexterity (Usability Specification, 2000).

Tasks are the activities required to achieve the goal. Tasks can be physical or cogni-
tive. Attributes for the tasks:

• output, (Lieberman, etc., 2000)

• goals,

• steps,

• frequency,

• duration,

• dependencies, and (IconMedialab International AB, 2002)

• importance.

Attributes for the physical environment:

• auditory (noisy surroundings),

• thermal,

• unstable and varying usage position,

• device weight,

• screen size,

• battery consumption, and

• connectivity (Pascoe, etc., 2000).
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Social environment is information about people, such as the presence of people, their
identity, and their activity. Attributes for the social environment:

• personalisation (adaptation for lifestyle of users),

• cultural issues (language, mental model) and etiquette,

• collaboration,

• interruptions,

• need to keep interaction paths short and quiet, and

• need for privacy.

Attributes for the technical environment:

• hardware,

• software, and (IconMedialab International AB, 2002)

• network (no or bad network coverage, low communication bandwidth).

Information about context is crucial. It helps explain the reason for an outcome; it
clarifies/makes a situation more specific (like mobile phone with user is context non
specific vs. mobile phone at a car is context specific); it describes the cognitive load of
the user.

Cognitive load is totally different in using web services and using mobile services: As
the web user sits in front of desktop at a office and uses email-service, mobile user is e.g.
walking at the city as (s-)he hears that light for walkers just changed, runs to get while
the light still is green, sees his/her friend across the street, waves to her, zigzags his/her
way through the crowd at crosswalk, AND simultaneously uses the mobile email service.
The only way to consider cognitive load while using the service is by considering context
of use, so context is an essential pre-requisite for any work on usability.

There are various sources for the device to recognize the context information: sen-
sors, tags and beacons, positioning systems, auditory scene recognition, image under-
standing, and bio-sensors on users, to name a few. People routinely use context in
communication with other people. Without context information, interaction with mo-
bile services feels unnatural for users who are moving about in physical space. Mobile
services should be more aware of their surroundings that their desktop counterparts.
(Mäntyjärvi, etc., 2002).
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5.1.6 Hybrid and i-mode Services

Mobile phone users under 35 years of age are the most active group in the text message
cross-media usage. Approximately one third of them have used text message as a return
channel. Women are slightly more interested in using text message as a return channel
than men and they have also tried it more. (Heimo Consulting, 2002). According to
Daum (2002) and other sources, the future of mobile data services is in hybrid services.
Following will be some good examples of hybrid services in my opinion.

WaterWar.tv is a multi-player (up to 30 players at the time) action game played on
television via mobile phones. Two teams compete via SMS to dominate the game area,
and TV-chat is integrated into the concept. The game is an example of interactive tele-
vision supported by SMS-technology with no display-technical constrains limiting the
amount of SMS traffic. (www.waterwar.tv, 2002).

Virtual Intellihome is a house management system which offers the possibility to ad-
minister a wide range of everyday procedures usually done manually, such as regulating
room temperature, operating window blinds, or making coffee in an intelligent, auto-
matic and playful manner. On the web-site the user can test functions in a virtual home
and use a mobile phone. (www.intellihome.at, 2002).

Railtrack is a web/mobile hybrid service. User can define a profile on web and change
location, check the next train home/last train, plan a journey, and check the calendar,
Placemarks, or details on WAP. (Daum, 2002).

i-Compose.de is a web-site that contains a collection of online applications that make
use of the i-mode mobile phone technology and its functionalities. Within the constraints
of the mobile phone’s user-interface one can use the standard i-mode features such as
instantly receiving imail-messages, storing wallpaper-images and browsing hypertext
markup language (HTML) based web pages. Images from a digital camera of webcam
can be uploaded, modified and edited and then be sent directly to an i-mode handset.
(www.i-Compose.de, 2002).

Weather report is an i-mode service, which knows the position of the device, and can
be used via text message or Java screen. User can define a keyword, index, and timeline,
so that based on weather outside the device wakes the user according to the timeline.
For example if the user defines a keyword “snow”, index > 20, and timeline 1 hour, the
cellular phone will wake user up one hour earlier than normally with snow screen and
melody if it rains snow in the morning. (Nakamura, 2002).

5.2 Results

Context is an important, yet poorly understood and poorly utilized source of informa-
tion in interactive services. It will be more and more important as users move away
from their desktops and into settings where their context is changing rapidly. Users will
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be increasingly mobile. In these mobile settings, a user’s context (like location and the
people and objects around) is more dynamic. With a wide range of possible user situa-
tions, in order to best support the human-computer interaction, we need to have a way
for the services to adapt appropriately, taking into account the user’s context. The use of
context allows an service to be tailored to a user’s specific situation, providing increased
benefits to the user. (Dey 2000).

Interactive systems are not usable or useful in themselves, they can only be usable
and useful for specific users and for a specific context of use. (InteractionArchitect.com,
2002a). The usability of interactive systems depends on the social context in which
interactive systems are used. Usability has only partially kept pace with the new us-
ability challenges that emerge from the changing context of use. The traditional notion
of usability is aimed at optimizing user performance (ease and efficiency of use and
ease of learning). The methods that were developed in this context were referred to as
the usability engineering method. User performance is an engineering problem: it is
reasonably objective, quantifiable and measurable (like task execution time) and as a
consequence it can be controlled and optimized using standardized techniques. (Inter-
actionArchitect.com, 2002b).

A new notion of usability is currently emerging that tackles the challenges of context
of use: designing the user experience. Usability as user experience usually answers two
different though related problems: the strategic problem of making interactive systems
useful for users, and the psychological problem of making interactive systems accepted
by users. When users are not forced to use interactive services in a work context but
choose to use them to achieve personal goals, excellent user performance is not enough.
These interactive services have to satisfy an existing user needs (be useful) and they
have to be fun and pleasant to use (user acceptance). Usability as user performance
and usability as user experience are two very different things. You need different meth-
ods to test the user performance of an interactive service and the user experience of an
interactive service. User performance will continue to be an important aspect of usabil-
ity, but usability methods will have to be adapted and extended to design optimal user
experiences. (InteractionArchitect.com, 2002b).

Mobile device was believed to use only when other devices are not available, like
when user is moving or in difficult environment.(Oksman, 1998). It is true, that mobile
device is especially in use when other devices are not, like one focus group participant
said it snappy: “The mobile phone is not the ’best’ device but it’s the one you have with
you when the need arises” (Gartner, 2002). Mobile adds significant value especially
when combined with other channels. (Daum, 2002).

The usability as user experience of a mobile service depends on its context of use, so
context is an essential pre-requisite for any work on usability.
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Tiivistelmä

Itsenäiset ohjelmistoagentit voivat parantaa ohjelmiston tai laitteen käytet-
tävyyttä opastamalla ja avustamalla käyttäjää tai automatisoimalla joitakin
tehtäviä. Agentit hyödyttävät käyttäjää paremmin mikäli ne kykenevät op-
pimaan ympäristöstä ja käyttäjästä ja mukauttamaan toimintaansa käyttäjä-
mallin ja kontekstin perusteella. Tällöin ne voivat toimia tavallisen käyttö-
liittymän älykkäänä täydentäjänä. Koneoppimisen hyödyntäminen käytet-
tävyyden parantamiseen asettaa kuitenkin erityisiä vaatimuksia tarvittavan
tiedon määrälle, oppimisen nopeudelle ja tulosten luotettavuudelle. Toisaal-
ta myös ohjelmistoagenttien rooli ja tehtävät riippuvat agentin kyvystä so-
peutua uusiin, erilaisiin tilanteisiin. Tässä artikkelissa käydään läpi vaati-
muksia agenteille, oppimiselle ja ympäristölle jossa niitä voidaan soveltaa.
Artikkelissa on myös kerätty joukko konkreettisia ohjeita oppivien agent-
tien soveltamiseen.

6.1 Johdanto

Agentit ovat itsenäiseen aktiiviseen toimintaan kykeneviä ohjelmia jotka havainnoivat
ympäristöään ja toimivat siinä (Russell & Norvig 1995). Käyttöliittymien yhteydessä ne
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joko suorittavat tehtäviä käyttäjän puolesta, auttavat käyttäjää suorittamaan omia tehtä-
viään tai antavat ohjeita. Usein agentin toimintaa pyritään parantamaan tekemällä siitä
oppiva. Oppiva agentti pystyy sopeuttamaan toimintaansa käyttäjän tarpeisiin paremmin
sopivaksi.

Oppiva tietokoneohjelma laskee aiemmasta datasta mallin, jota sitten käytetään uu-
den datan kanssa muodostamaan ennusteita tai hakemaan uudelle datalle sopivan ryh-
män. Agenttien oppiminen on luonteeltaan jatkuvaa, eikä voida missään vaiheessa sa-
noa että opittu malli olisi lopullinen. Oppimisen tulee tällöin tapahtua jatkuvasta datavir-
rasta. Käyttöliittymissä usein muodostetaan käyttäjämalli, johon oppiminen kohdistuu.
Käyttäjämalli ja konteksti ovat pääasialliset elementit joiden perusteella käyttöliittymää
muokataan.

Käyttöliittymän käytettävyyttä voidaan arvioida opittavuuden ja helppokäyttöisyy-
den osalta. Oppivat käyttöliittymät voivat tehdä käytön osaavalle käyttäjälle helpom-
maksi, kun ohjelma on sopeutunut heidän käyttötapaansa. Käyttäjän vasta opetellessa
ohjelman käyttöä, ohjelman oppimis- ja sopeutumiskyky voi jopa huonontaa käytettä-
vyyttä; käyttäjän on vaikeampi oppia ohjelmaa jonka käyttöliittymä muuttuu käytön ai-
kana.

Oppivat agentit ovat yksi tapa saada oppimisen hyödyt ilman ohjelman käyttöliitty-
män muuttumiseen liittyviä haittoja. Agentti, jonka toimintaa käyttäjä voi havaita, voi
tarjota käyttäjälle opastusta oppimisvaiheessa. Kun agentti on mielestään oppinut riit-
tävästi, se voi tarjota käyttäjän toimintaa helpottavia palveluita, esimerkiksi käyttöliit-
tymän sopeuttamista. Agenteille on kuitenkin käytettävyysmielessä omia vaatimuksia,
jotta käyttäjä voi luottaa agentin toimintaan ja pitää sitä apulaisena eikä häiriötekijänä.

Tässä artikkelissa pyritään tuomaan esille niitä vaatimuksia joita käytettävyys aset-
taa agenteille ja oppimisalgoritmeille. Kappaleessa 6.2 esitellään aiempia tutkimuksia
agenttien, oppimisen ja käytettävyyden alueelta. Kappaleessa 6.3 käsitellään oppivan
käyttöliittymän ominaisuuksia. Kappaleessa 6.4 käsitellään agentin roolia käyttöliitty-
mässä. Kappaleessa 6.5 esitetään vaatimuksia oppimisalgoritmeille. Kappaleessa 6.6 on
yhteenveto oppimisen ja agenttien vaatimuksista käyttöliittymissä. Lopuksi, kappale 6.7
esittelee johtopäätöksiä oppivien agenttien käytöstä ja käyttämisen edellytyksistä.

6.2 Agentit, oppiminen ja käytettävyys

Käytettävyys on määritelty ISO 9241 -standardissa seuraavasti: vaikuttavuus, tehokkuus
ja tyytyväisyys jolla määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tehtävät tietyssä ympä-
ristössä. Vaikuttavuus on tarkkuus ja täydellisyys jolla tavoite saavutetaan. Käyttöliit-
tymien suunnittelussa pyritään yleensä kuitenkin parantamaan tehokkuutta, eli vähentä-
mään resursseja joita kuluu suhteessa saavutettujen tavoitteiden tarkkuuteen ja täydelli-
syyteen. Myös tyytyväisyyttä pyritään parantamaan siltä osin kuin se vaikuttaa käyttä-
jän mukavuuteen. ISO määritelmän mukaan tyytyväisyyteen kuuluisi myös tahot joihin
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käyttö vaikuttaa.

Käyttöliittymien suunnittelussa käytettävyyttä voidaan mitata opittavuudella, tehok-
kuudella, asennoitumisella ja joustavuudella (Benyon 1993). Tehokkuus on sama kuin
ISO:n määritelmässä, ja Benyonin esimerkkejä mittareista ovat esimerkiksi tehtävän
keskimääräinen suorittamisaika tai virheiden suhde suoritettuihin tehtäviin. Oppimisai-
ka on myös eräänlainen tehokkuuden mittari.

Agentin käytettävyys on suoraan suhteessa käyttäjän luottamukseen, eli käyttäjän
asennoitumiseen agenttiin. Tärkein vaatimus luottamukselle on läpinäkyvyys; käyttä-
jän tulee voida seurata agentin toimintaa ja ymmärtää agentin oma tila. Toiminnan on
myös oltava ennustettavaa eikä se saa häiritä käyttäjän varsinaista tehtävää. Käyttäjän
tulee myös voida hallita ohjelmaa itse; sekä vastuu että kontrolli on oltava käyttäjäl-
lä (Kaasinen 1998). Wexelblat ja Maes suosittelevat kehittämään luottamusta vähitellen
(Wexelblat 1997). Aluksi tulisi tarjota apua sellaisella tavalla jossa hyöty on suuri ja
riski pieni, esimerkiksi opastuksen muodossa. Käyttäjän olisi hyvä myös pystyä tarkas-
telemaan agentin mallia käyttäjästä ja muokata sitä. Agentti voi myös pyytää käyttäjältä
luottamusta, pyytämällä lupaa suoraan tiettyyn tehtävään.

Ohjelmallinen oppiminen tuottaa opetusdatan perusteella mallin joka kuvaa datan si-
säisiä riippuvuuksia. Oppiminen voi olla joko ohjattua tai ohjaamatonta. Ohjatussa oppi-
misessa käyttäjä antaa suoraan palautetta tuloksista, kun taas ohjaamattomassa oppimi-
sessa ohjelman on itse pääteltävä onnistuminen ja muokattava mallia sen mukaan. Käy-
tettävyysmielessä oppiminen on yleensä käyttäjän mallin oppimista. Webbin ym. (2001)
mukaan käyttäjämalli voi kuvata käyttäjän ominaisuuksia, käytösmalleja ja mieltymyk-
siä, osaamista tai ajatusmalleja.

Käyttäjämallia voidaan käyttää käyttöliittymän mukauttamiseen. Tällöin pyritään esi-
merkiksi tarjoamaan käyttäjän useimmin käyttämät toiminnot helpommin saataville.
Ohjelman käyttö osaavalla käyttäjällä voi tällöin olla tehokkaampaa, kun toimintojen
hakemiseen kuluva aika vähenee. Valitettavasti käyttäjän on hankalampi oppia muuttu-
vaa käyttöliittymää.

6.3 Älykäs käyttöliittymä

Älykkään käyttöliittymän tunnuspiirteitä ovat (Annika Wærn, 1997)

• Käyttäjään sopeutuminen: tekniikat joiden avulla käyttöliittymä sopeutuu eri käyt-
täjiin ja käyttötilanteisiin.

• Käyttäjämallinnus: tekniikat joiden avulla voidaan oppia ja säilyttää tietoa käyt-
täjästä.

• Luonnollisen kielen teknologiat: tekniikat joiden avulla voidaan tuottaa tai ym-
märtää luonnollista kieltä puhutussa tai kirjallisessa muodossa
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• Dialogimallinnus: tekniikat joiden avulla systeemi voi ylläpitää luonnollisen kie-
len dialogia käyttäjän kanssa

• Selitysten tuottaminen: tekniikat joiden avulla systeemi voi selittää tuloksensa
käyttäjälle.

Käyttäjään sopeutuminen ja käyttäjämallinnus ovat oppivan käyttöliittymän tunnus-
merkkejä. Käyttäjämallia voidaan käyttää monella tavalla, eivätkä kaikki tavat näy älyk-
käänä käyttöliittymänä käyttäjälle.

Luonnollisen kielen teknologiat ovat luonteeltaan epävarmoja, ja siksi niitä yleensä
käytetään vain täydentämään perinteistä käyttöliittymää. Myös selitysten tuottaminen on
tääydentävä ominaisuus. Selitykset parantavat käyttäjän luottamusta älykkääseen käyt-
töliittymään. Sitä ei voi käytännössä esiintyä ilman muita älykkäitä piirteitä, joihin seli-
tys liittyy.

Ylläolevan määritelmän lisäksi älykäs käyttöliittymä voi reagoida kontekstiin. Esi-
merkiksi paikan perusteella systeemi voi toimia eri tavalla, ja tällöin käyttäjän kannalta
käyttöliittymä on älykäs. Tavallinen (tyhmä, ei älykäs) käyttöliittymä voi myös sisältää
älykkään agentin, joka tarjoaa käyttäjälle erillisen älykkään rajapinnan. Tästä on hyöty-
nä se että tavallinen käyttöliittymä on vakaa ja luotettava, eikä uudellekaan käyttäjälle
tule hankaluuksia systeemin opettelussa.

6.4 Agentit käyttöliittymässä

Tässä artikkelissa agentilla tarkoitetaan itsenäistä ohjelmistoagenttia. Agentti suorittaa
tehtäviä käyttäjän puolesta, ilman käyttäjän jatkuvaa ohjausta. Agentilla on omat pää-
määränsä, mutta käyttöliittymäagenteilla päämäärän tulisi olla sama kuin käyttäjällä.
Sen sijaan agentin tavoitteet voivat olla käyttäjän tavoitteita täydentäviä; esimerkiksi jos
agentti pyrkii ennakoimaan käyttäjän seuraavaa tavoitetta ja valmistelee sitä, tavoite ei
voi olla sama kuin käyttäjällä joka vielä tekee edellistä toimintoa. Agentti havainnoi
toimintaympäristöään suoraan, koska jatkuvaa ohjausta vaativan agentin hyöty on ole-
maton (Lieberman, 1997). Agentin tärkeimmät ominaisuudet ovat

• Delegoitavuus - agentille voidaan delegoida tehtäviä tai se suorittaa niitä itsenäi-
sesti rinnan käyttäjän kanssa

• Kyvykkyys - agentti kykenee suorittamaan tehtäviä joita sille annetaan

• Ohjattavuus - agentille voidaan antaa lähtötiedot tai ohjata sitä haluttaessa suoraan

Agentti koostuu kolmesta osasta: sensoreista, päättelyosasta ja toiminnoista (Russell
& Norvig 1995). Sensorit havainnoivat ympäristön tilaa, esimerkiksi käyttäjän käynnis-
tämä toiminto. Usein sensoreiden toteuttaminen on vaativin osa agentista, koska käyt-
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Kuva 6.1: Agentin rakenne

täjän tavoitteita ei voida havainnoida suoraan. Muita epäsuoria sensoreita voivat olla
konteksti, käyttäjän mieliala ja käyttäjän osaamistaso. Suoria sensoreita ovat esimer-
kiksi systeemin tila, fyysiset sensorit ja käyttäjän toiminnot. Epäsuorat sensorit on aina
johdettava jollain tavalla suorista sensoreista. Päättelykone tekee sensoreiden ja agentin
oman tilan perusteella päätökset siitä, mitä toimintoja agentti seuraavaksi suorittaa. Toi-
minnot voivat vaikuttaa ympäristöön, tarjota käyttäjälle apua tai opastaa käyttäjää itse
suorittamaan toimintoja. Kuvassa 6.1 on esitety agentin rakenne.

Päättelykone sisältää agentin toimintalogiikan. Se on tietoinen agentin omasta tilas-
ta, päämääristä, tavoitteista, ja ympäristöön liittyvistä uskomuksista. Oppiva agentti voi
myös muuttaa omaa toimintalogiikkaansa.

Agentti voi ilmetä käyttöliittymässä monella tavalla. Tärkeää on kuitenkin että agent-
ti ilmenee jollain tavalla. Käyttäjän luottamus koko systeemiä kohtaan voi heiketä mikä-
li näkymätön agentti tekee toimintoja ilman käyttäjän vuorovaikutusta. Seuraavassa on
käsitellty joitakin esimerkkejä erilaisista agenteista.

Agentti voi olla henkilöity graafinen apulainen kuten Microsoftin apulaisagentti, jol-
loin sen tavoitteena on opastaa käyttäjää tarvittaessa. Sen tila on tällöin suoraan näky-
vissä grafisessa ilmentymässä ja käyttäjää näkee tulokset, opasteet. Agentti liipaistuu
toimimaan ennalta määrätyissä käyttäjän toimenpiteistä.

Toiseksi, agentti voi myös koko ajan toimia rinnalla itsenäisesti, tarjoten ehdotuk-
sia käyttäjälle, kuten Liebermanin Letizia (1997). Letizia toimii itsenäisesti tavallaisen
verkkoselaimen rinnalla ja seuraa käyttäjän selailua. Se pyrkii ennakoimaan käyttäjän
tarpeita ja ehdottaa käyttäjälle uusia linkkejä. Tällöin käyttäjä näkee koko ajan tulok-
sia eli ehdotettuja linkkejä. Agentin tila ja tavoitteet seuraavat koko ajan käyttäjää, eikä
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niitä ole erikseen tarpeen näyttää.

Kolmas esimerkki on agentit jotka tekevät kokonaisen toimenpidesarjan käyttäjän
puolesta. Näitä on käytetty erityisesti verkkopalveluissa: huutokauppapalveluissa on
agentteja jotka automaattisesti korottavat tarjousta tiettyyn rajaan asti ja ostosagentit
hakevat tietylle tuotteelle halvimman hinnan useista verkkokaupoista. Näissä tapauksis-
sa käyttäjä antaa agentille sen tarvitsemat tiedot ja saa lopputuloksen; agentin tilaa ja
toimintaa ei ole tarpeen seurata.

Wexelblat ym. (1997) esittää viisi teemaa agenttien esittämisessä käyttäjälle mahdol-
lisimman hyödyllisellä tavalla.

• Ymmärrettävyys – kuinka käyttäjä ymmärtää mitä agentti pystyy tekemään

• Luottamus – kuinka käyttäjä saadaan luottamaan agenttiin

• Kontrolli – kuinka käyttäjä pystyy vaikuttamaan agentin toimintaan

• Häiritsevyys – kuinka minimoidaan agentin aiheuttama häiriö muulle työlle

• Henkilöinti – kuinka henkilönkaltaisena agentti esitetään käyttäjälle

Edellämainitut esimerkit osoittavat että agenttien suunnittelussa näitä aspekteja muut-
tamalla saadaan hyvin erilaisia lopputuloksia. Luottamuksen ääripää on huutokauppa-
agentti jolle annetaan oikeus tehdä sitova kauppa käyttäjän puolesta. Microsoftin apu-
laisen ensimmäinen versio oli surullisen kuuluisa häiritsevyydestään, mutta on toisaalta
nykyään malliesimerkki hyvin toteutetusta agentin henkilöinnistä.

6.5 Vaatimukset oppimiselle

Ohjelmallinen oppiminen on aina algoritmi joka opetusdatan perusteella muodostaa
mallin joka kuvaa dataa. Mallia voidaan käyttää uuden datan kanssa ennustamiseen, luo-
kitteluun tai ryhmittelyyn: voidaan esimerkiksi antaa uuden asiakkaan tiedot malliin ja
saada ennuste kuinka paljon kyseinen asiakas tulee ostamaan, tai hakea olemassaolevia
asiakkaita jotka ovat samankaltaisia kuin uusi asiakas. Suosittuja algoritmeja ohjelmalli-
seen oppimiseen ovat mm. Bayes-verkot (Ghahramani 1999), neuroverkot ja geneettiset
algoritmit.

Käyttöliittymissä oppiminen kohdistuu useimmiten käyttäjämalliin. Käyttäjämalli voi
Webbin (Webb, 2001) mukaan kuvata käyttäjän

• Ominaisuuksia

• Käyttäytymismalleja

• Mieltymyksiä



LUKU 6. VAATIMUKSIA OPPIVIEN AGENTTIEN HYÖDYNTÄMISEKSI 69

Kuva 6.2: Aikaikkuna datavirrassa

• Osaamista

• Ajatusmalleja

Käytännössä käyttäjämalli on usein yhdistelmä käyttäjän antamia ja opittuja tietoja.
Esimerkiksi käyttäjän nimi ja ikä ovat tietoja jotka on vaikeaa automaattisesti havaita ja
mahdotonta päätellä.

Käyttöliittymissä oppiminen on erilaista kuin esimerkiksi tietokannasta. Data ei ole
koskaan kaikki yhdellä kertaa käsiteltävissä, koska sitä tulee koko ajan lisää. Käyttäjä
ei ole myöskään staattinen, joten käyttäjämallin on muututtava käyttäjän muuttuessa.
Esimerkiksi käyttäjän oppiessa systeemin käytön, hänen osaamisensa muuttuu. Erityisen
tärkeää on että käyttäjämalli kykenee unohtamaan.

Unohtaminen on kahdesta syystä. Ensinnäkin, mallin kyky ennustaa laimenee yliop-
pimisen myötä. Kun malli kuvaa liian tarkkaan opetusdataa, kyky yleistää uudenlaisiin
tapauksiin heikkenee. Toiseksi, opitussa mallissa on sekä lyhyen että pitkän aikavälin
piirteitä. Lyhyen aikavälin piirteille on ominaista että ne toistuvat hyvin intensiivisinä
jonkun aikaa, mutta poistuvat sitten kokonaan. Tällaiset on syytä pystyä poistamaan
käyttäjämallista jollain aikajänteellä. Käytännön toteutuksissa parasta on ajatella ohjel-
mallisen oppimisen käyttämää dataa aikaikkunana (6.2), joka liikkuu eteenpäin ajan suh-
teen datavirrassa. Tällöin oppiminen on myös peruutettavissa, opettelemalla uudelleen
aiemman datan perusteella. Ei ole järkevää muuttaa käyttäjämallia pysyvästi käyttäjän
vahingossa valitseman toiminnon perusteella.

Oppimisen käyttöliittymissä on oltava nopeaa, jotta aikaikkunaan sijoittuvaan dataan
pohjautuva oppiminen on mahdollista. Nopeus on välttämätöntä myös siksi että oppi-
mistuloksia on saatava jo hyvin pienen datamäärän perusteella (Witten1996). Käytet-
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tävyyden kannalta hyödyllisintä on että systeemi pystyy antamaan relevanttia apua jo
muutaman toiminnon jälkeen.

Oppimisen on oltava myös jatkuvaa siinä mielessä että käyttäjämalli ei koskaan tule
valmiiksi. Käyttöliittymässä oppimisen on tapahduttava samanaikaisesti kun käyttäjä
käyttää ohjelmaa normaalisti. Aina kun mallia tarvitaan, esimerkiksi kun käyttäjä pyytää
apua agentilta, käytetään viimeisintä opittua käyttäjämallia. Seuraavalla kerralla malli
voi jo olla muuttunut.

Aika on merkittävä käsite käyttöliittymissä. Oppimisessa tämä on otettava huomioon
sarjallistamalla havainnot. Esimerkiksi toimintojen suoritusjärjestys on merkittävää. Wit-
tenin (1996) mukaan perinteiset oppimisalgoritmit sopivat huonosti sarjallisen datan kä-
sittelyyn. Webb (2001) listaa neljä ongelmaa oppimisalgoritmien soveltamisessa oppi-
viin käyttöliittymiin:

• Tarve suurille datamäärille – algoritmit vaativat paljon opetusdataa saadakseen
luotettavia tuloksia; käytännössä käyttöliittymissä tuloksia on saatava hyvin no-
peasti ja tulokset menettävät myös nopeasti.

• Tarve käyttäjän ohjaukselle – ohjattu oppiminen vaatii käyttäjältä tiedon oikeasta
toiminnasta; jos tätä palautetta ei saada, se joudutaan päättelemään epäsuorasti.

• Mallin muuttuminen ajan mukana – oppimisalgoritmit on suunniteltu oppimaan
malli staattisesta datasta kerralla, ei jatkuvasta datasta jatkuvasti muuttuvaa mal-
lia.

• Laskennallinen vaativuus – suorituskyky on ongelma käyttöliittymissä joissa vas-
teajan on oltava nopea.

Sarjallisen datan käsittelyyn on kuitenkin näiden artikkelien jälkeen kehitetty mm.
adaptaatio-algoritmeja Bayes-verkoille ja neuroverkoille. Myös puhtaasti sarjalliselle
datalle tarkoitettuja algoritmeja on kehitetty aktiivisesti mm. signaalinkäsittelyn alueel-
la.

Käyttöliittymien yhteydessä oppimisalgoritmeilla on ongelmana opetusdatan laajuus
(Witten 1996) tai epämääräisyys. Piirteitä (feature; vastaa agentin sensoria) opetusta var-
ten on tyypillisesti tarjolla lähes rajattoman paljon käyttöliittymästä poimittuna. Varsin-
kin jatkuvat muuttuja-arvot ovat haasteellisia; mikään yksittäinen raja-arvo ei voi ylei-
sessä tapauksessa olla oikea. Käyttäjä haluaa tuloksia nopeasti, eli lisäksi näytteitä on
suhteellisen vähän. Ratkaisuna tähän voi käyttää korkeamman tason piirteitä jotka on
johdettu käyttöliittymästä suoraan saatavista piirteistä. Tällöin puolestaan epävarmuus
tehtyjen tulkintojen oikeellisuudesta voi vääristää tuloksia. Sovellusalakohtaiset piirteet
ovat Wittenin mukaan hyvä tapa vähentää piirteiden lukumäärää. Piirteille voi myös-
kin antaa erilaisia painokertoimia, jolloin suuresta joukosta mahdollisia piirteitä on löy-
dettävissä tärkeimmät. Tällöin haasteena on löytää kuhunkin tilanteeseen sopivimmat
piirteet. Usein painokertoimetkaan eivät ole aina asetettavissa samalla tavalla.
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6.6 Oppivien agenttien rooli

Agenttien tehtävä on joko opastaa käyttäjää, avustaa käyttäjää tai tehdä tehtäviä käyttä-
jän puolesta. Oppivien agenttien tehtävät eivät poikkea tästä. Agentin muuttuminen ajan
mukana tuo kuitenkin sen rooliin muutoksia. Ensinnäkin, oppivan agentin tulee pystyä
auttamaan käyttäjää paremmin oppimisen myötä. Muuten oppimista ei kannata toteut-
taa. Agentin tulee jossain vaiheessa kyetä auttamaan käyttäjää tavoilla joihin se ei pysty-
nyt aluksi. Toiseksi, käyttäjän luottamus muuttuvaan agenttiin on vaikeampi ansaita kuin
staattisen agentin tapauksessa. Parhaassa tapauksessa käyttäjä alkaa aktiivisesti opetta-
maan agenttia ja varjelemaan sen saavuttamaa osaamista. Pahimmillaan muuttuminen
johtaa yllätyksiin (mallia “kyllä tämä vielä eilen toimi”) ja sitä kautta epäluottamuk-
seen. Oppiva agentti ei voi olla aina oikeassa (Kaasinen, 1998).

Wexelblattin yym. (1997) mukaan luottamuksen pitää antaa kehittyä. Aluksi, kun
opetusdataa on vähän käytettävissä, kannattaa välttää riskejä ja tarjota apua vain jos
odotettu hyöty on suuri. Käyttäjän tulisi voida tarkkailla agentin oppimista, esimerkik-
si tarkastamalla oma käyttäjämallinsa. Käyttäjä voi myös luottaa agenttiin paremmin,
mikäli hänellä on mahdollisuus itse kontrolloida agenttia tai antaa sille luottamuksensa
tehtäväkohtaisesti. Agentti voi esimerkiksi kysyä lupaa suorittaa joku palvelunsa. Mikä-
li vastausta ei anneta, agentti ei tällöin tee mitään. Jos agentti johdonmukaisesti kysyy
varmistuksen ja tekee sen niin että muu työ ei häiriinny, käyttäjän luottamus agenttiin
kasvaa vähitellen.

Agentti voi hyödyntää opittua käyttäjämallia opastamisessa, avustamisessa ja de-
legoitujen tehtävien suorittamisessa. Lisäksi agentti voi hyödyntää tietoa kontekstis-
ta käyttöliittymässä, esimerkiksi tietoa mikä toiminto käyttäjällä on kesken. Kontekstit
ovat kiinteä osa systeemiä ja kontekstitietoisuus on osa agentin toiminnallisuutta ja sen
rajapintaa systeemiin. Esimerkiksi sijaintitieto matkapuhelimeen tulee tietyssä kiinteäs-
sä muodossa, joka ei riipu käyttäjästä. Kontekstitietoa ei talleteta käyttäjämalliin, mutta
niiden riippuvuuksia voidaan tallettaa. Kuva 6.3 esittää agentin rakenteen kokonaisuu-
tena.

Opittua käyttäjämallia voidaan hyödyntää myös käyttöliittymän mukauttamiseen.
Tämä on kuitenkin usein huonompi vaihtoehto kuin avustava agentti, koska käyttäjän
on vaikea oppia käyttöliittymää joka muuttuu. Parempi vaihtoehto on tarjota käyttäjälle
itselleen mahdollisuus muokata käyttöliittymää. Monet verkkosivut tarjoavat mahdolli-
suuden käyttöliittymän personointiin. Palvelun toiminnallisuus ei muutu, mutta käyttäjä
voi muuttaa toiminnallisuuden sijaintia, väriä yms. käyttöliittymässä.

Automatisointi on yksi tapa hyödyntää opittua käyttäjämallia. Toimintojen automa-
tisointi on kuitenkin puhtaasti sovelluskohtainen ratkaisu, eikä siihen ole yleispäteviä
ohjeita. Sama periaate pätee kuin käyttöliittymän mukauttamisessakin; mikäli automa-
tisointi tehdään yllättäen, käyttäjältä kysymättä, luottamus systeemiin kärsii. Agentti on
eräs tapa tarjota automatisoitu toiminto siten että kontrolli on käyttäjällä. Agentti voi
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Kuva 6.3: Agentin rakenne älykkäässä käyttöliittymässä

tarjota toimintoa, ja mikäli käyttäjä hyödyntää sitä, sitä kannattaa tarjota jatkossakin.

6.7 Johtopäätökset

Oppivat agentit eivät ole käyttöliittymissä vielä viimeistelty teknologia. Ennenkaikkea
agenttien käytettävyys vaatii käyttäjän asennoitumista agenttiin kumppanina joka auttaa
tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä puolestaan vaatii että käyttäjä voi luottaa agenttiin.
Oppivan agentin on hankalampi saavuttaa käyttäjän luottamus, ja siksi luottamus on
rakennettava vähitellen.

Oppimisalgoritmeissa on tapahtunut kehitystä, mutta selvää parasta ratkaisua oppi-
viin käyttöliittymiin ei ole löytynyt. Suurin osa älykkäistä käyttöliitymistä toimii rää-
tälöidyillä ratkaisuilla jossa pääosassa on sovellusalueen tuntemus, ei oppimisalgorit-
mit. Edellisissä kappeleissa esitetyistä nykyisten oppimisalgoritmien ongelmista voi-
daan johtaa joukko kriteereitä ideaaliselle oppimisalgoritmille. Oppimisalgoritmi joka
olisi ideaalinen oppivan agentin ja käyttöliittymän käyttöön on

• Dynaaminen – oppii jatkuvasta datasta, pystyy unohtamaan ja perumaan

• Toimii pienellä näytemäärällä suuressa piirreavaruudessa

• Pystyy hyödyntämään tehokkaasti käyttäjän antaman ohjauksen

• Huomioi järjestyksen ja pystyy toimimaan inkrementaalisesti

• Antaa arvion tuloksen luotettavuudesta
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Oppiva agentti jolla on ym. algoritmi käytössään, pystyy silloin hankkimaan käyttä-
jän luottamuksen vähitellen. Agentti tarjoaa tulosten luotettavuuden perusteella enem-
män apua:

• Tarjoamalla käyttäjälle kontekstiin liittyvää opastusta

• Tarjoamalla käyttäjälle konkreettisia ehdotuksia kuinka toimia

• Tekemällä käyttäjän puolesta tehtäviä, kysyen luvan joka kerta

• Tekemällä automaattisesti käyttäjän puolesta tehtäviä, joihin on aiemmin saatu
lupa

Tällä hetkellä kuitenkin paras tapa toteuttaa agentti on hyödyntää sovelluskohtaista
tietoa ja pitää agentin toiminta mahdollisimman vakaana. Käyttäjät eivät ole vielä tottu-
neet agenttien käyttöön, ja kaikki muutos on pahempaan päin.
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Abstract

This paper shortly introduces characteristics of augmented and mixed real-
ities that affect the use of the application. It considers some characteristics
that need to be taken into account when designing augmented and mixed
reality applications, especially from usability point of view. Also the rela-
tion of context awareness with the characteristics is considered. This paper
is a literature review. The success of augmented and mixed reality systems
relies on how we can deal with the technological issues. Currently the prob-
lems in the development of the systems lay on the technological problems,
like in the registration, tracking, sensing and interaction techniques. If these
do not work, the systems do not function properly. Especially the needs of
the systems that require detailed accuracy, like medical systems, are not yet
fulfilled.

7.1 Introduction

This document uses the definition of mixed reality (MR) and augmented reality (AR)
proposed by Milgram and Kishino.
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Mixed Reality: “Mixed reality is a particular subset of Virtual Reality related technolo-
gies that involve the merging of real and virtual worlds somewhere along the “vir-
tuality continuum” which connects completely real environments to completely
virtual ones.”

Augmented Reality: “Augmented reality refers to all cases in which the display of an
otherwise real environment is augmented by means of virtual (computer graphic)
objects.”

These definitions are technology oriented and are mostly concerned with vision al-
though other senses should be notified too. AR and MR systems use following definition
by Azuma (1997) that AR systems have the following three characteristics:

1. Combines real and virtual

2. Interactive in real time

3. Registering in 3-D

Milgram has also defined the reality-virtuality continuum, where he has the rela-
tions of real, augmented and mixed realities as well as virtualities. This continuum is
presented in the figure 7.1.

This paper focuses on characteristics in the area of mixed reality and more precisely
on augmented reality. The presented characteristics are basic functionality that needs to
be working relatively well, in order to build usable and commercialised products.

MR and AR systems often use context sensitive information. They are aware of what
is around them and they need to respond to it, possibly add some virtual object into
correct place in a display (this is called registration). In order this to be possible, sensing
and registering of that information need to work properly for example. In what follows,
I will focus also on what characteristics are essential for the AR and MR systems to be
context aware and context sensitive.

Figure 7.1: Reality - Virtuality continuum by Milgram (1994).

7.2 Characteristics of augmented and mixed reality

Mixed and augmented reality domains are quite a new research area. The research and
development is mainly concerned about the technological aspects of MR and AR. This is
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understandable, since there will be no good applications and good usability, if the tech-
nology behind it does not work properly. The utility aspects of the applications need
to be profoundly solved before moving on to usability design. This does not mean that
usability should not be considered from early on. Instead, usability should be consid-
ered as early as possible for the technology to be accepted from early on and to guide
technological research to solve the right problems.

The following lists the characteristics that are going to be covered in this paper.

1. Displays, Augmentation: Optical vs. video

2. Registration, Sensing, Tracking, Calibration, Interaction

3. Visualisation

4. Navigation, Human factors and perception

7.2.1 Displays

Azuma et al. (2001) divide displays used in mixed and augmented reality systems into
three categories: head worn, handheld, and projective. Head-worn displays (HWD)
include see-through and video head mounted displays are most commonly used in the
mixed and augmented reality systems (see figures 7.3 (closed view HMD), 7.4 (see-
through HMD) and 7.6 (people with see-through HMD)). Addition to these, head worn
displays includes the new virtual retinal displays, which form the images directly on the
retina. The potential advantages of this technology are high brightness and contrast, low
power consumption and large depth of field. Currently Minolta is developing a prototype
for forgettable displays, which is to be light and inconspicuous enough for the user to
forget that they are wearing it (Kasei et al. 2000).

Handheld displays include handheld computers, personal digital assistants, flat LCD
panels etc. (Azuma et al. 2001). These act as a window or a magnifying glass that shows
the real objects with an AR overlay. Projection displays have the virtual information
projected directly on the physical objects to be augmented. The picture can also be
projected along the viewer’s line of sight at objects in the world.

Azuma et al. (2001) list problem areas in AR displays and these are still very tech-
nical. In the see-through displays brightness, resolution, field of view and contrast are
not sufficient enough to blend the real and virtual images together. Natural contrast is
hard to implement in the virtual objects, because of its large dynamic range in the real
environments and in the range that human eye can detect. In a see-through display the
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virtual objects do not currently occlude real ones completely, which causes problems.

In the video HMD’s the most important problem defined by Azuma et al. (2001) is
the fixed eye accommodation problem. It is the problem of focusing eyes at a particular
distance. There is also a parallax error that is caused by the cameras being mounted
away from the true eye location. In the video HMD’s parts of the real world may not be
in focus the depending on the video settings.

From usability point of view, display technologies need to develop into a sufficient
level, for AR and MR systems to become commercial products. Most of the problems
cause the attention to go away from the presented issue, some problems influence utility
of the product by being too heavy to use etc. The used display type does not affect the
systems ability to be context aware, but it may affect the way context sensitive informa-
tion can be offered to the user.

7.2.2 Augmentation

According to Azuma (1997) augmentation can be accomplished in two ways: using ei-
ther optical or video technologies. Augmentation includes both, adding and removing
objects from the real environment. Currently only adding has been under research. Aug-
mentation might also apply to all senses, not only to sight. It could also include auditory
and haptic perception.

Problems in augmentation depend on how the augmentation is build (Azuma 1997).
Currently research has concentrated on a see-through head-mounted display (HMD) and
on a closed-view HMD. The closed-view HMD does not allow any direct view of the real
world and in contrast, the see-through HMD lets the user see the actual real world. Both
of these have their advantages as well as disadvantages as described in the following.

Optical see-through HMD

Optical, see-through HMD (figure 7.4) offers a partially transparent view of the real
world (Azuma 1997) where the augmented information is added or removed. Since
the user can already see the real world, the computer does not have to display it. This
makes it simpler, but also causes some problems in other characteristics like in focus and
contrast, which are hard to match, since the human eye detects such small differences.
See-through HMD does not have problems with displaying the correct resolution of the
real world and it does not have any eye offset in the display. See-through HMD is also
safer to use, since the real world can be observed without delays.
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Figure 7.2: Real desk with virtual lamp and two virtual chairs (Azuma 1997) (Courtesy
of ECRC).

Figure 7.3: Closed-view HMD (Azuma 1997).

Video HMD

Video HMD has a closed-view HMD with one or two head-mounted video cameras
(Azuma 1997)(figure 7.3). These camera(s) provide the user the projection of the real
world and the augmented information is added to the picture before displaying the pic-
ture to the user.

This type of HMD is more flexible in the composition of the picture, i.e. in merging
of the two worlds. It offers a wide field of view and the different view delays between the
real and virtual worlds can be matched better. Also brightness, focus and contrast of the
worlds are easier to match, since the real world picture is filtered through the video. The
disadvantages of the video augmentation are temporal distortion and reduced resolution.
It is also more expensive and since the loss of the direct observation of the real world,
this is not always safe to use.
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Figure 7.4: See-through HMD (Azuma 1997).

When augmentation works well, i.e. the contrast and focus problems as well as
resolution are solved; it can better be used in real-time situation. The usability of the
equipment also increases, when these problems do not take all the attention away from
the real task. In order for the two pictures to match the system needs to know about the
objects in the real world, their position and weather they are moving, i.e. the system
needs to be aware of the context around it.

7.3 Registration

According to Azuma the most important basic problem currently limiting augmented
reality applications is the registering problem. Objects in the real and virtual worlds must
be properly aligned with respect to each other, or the illusion that the two worlds coexist
will be compromised (Azuma 1997). This problem occurs in virtual environments as
well, but when the real world is observed directly, like when using a see-through HMD,
the problem becomes more apparent.

Augmented and mixed reality systems cannot control the motions of the HMD wearer
(Azuma 1997). The user looks the way he or she wants and the system must respond
within tens of milliseconds. No more of delay is allowed. The movement of the user’s
head is relatively easy to track, compared to the movement of the user’s eyes. The
system should detect the eye movement as well, in order to display the correct view.

There are two sources of registering errors: statistic and dynamic errors. Statistical
errors include optical distortion and errors in the tracking system. Also the mechan-
ical misalignments and incorrect viewing parameters compromise the illusion of one
coexisting world. Dynamic errors are systems delays and lags.
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If the above-mentioned problems are not solved, the usability of applications that
need accurate positioning is compromised. For example augmented reality applications
in a needle biopsy cannot be done, if the accuracy of the alignment is not accurate
enough.

7.3.1 Sensing

Accurate registration requires accurate tracking of the user’s hand and sensing the lo-
cations of other objects. Accurate sensing in augmented reality systems is required for
long-range sensors and trackers that report the locations of the user and the surrounding
objects in the environment. In order to sensing become better there is a need for greater
input variety for the AR system as well as for bandwidth. Output is limited to human
senses, but input can come from everything that sensors can detect. The problem in the
AR systems is that they do not easily know where the real objects are and cannot display
the virtual object to the correct locations.

Higher accuracy of the sensing system is required for the visual registration (Azuma
1997). The accuracy should be around 1 mm and a tiny fraction of a degree across the
entire working range. This demands a lot of calculation power to maintain. When all
the more sensors are used and there is enormous amount of data, there will be a need for
some “intelligence” to decide which data is important to handle and what is not. This
is especially important, when the use of the AR equipment moves into the unprepared
outdoor environments.

Sensing is very crucial, if the system is to be context sensitive. Sensing gives the
system the required information about the surrounding environment. Context informa-
tion can also be used when deciding what information needs to be handled and what is
left out. Sensing occurs in the background and does not have direct influence on the UI
of the application. If sensing does not work properly it will compromise several aspect
of usability, i.e. it reduces the length perception of objects and it can cause lags in the
application.

7.3.2 Tracking

The tracking of the user’s viewing orientation and position is crucial for the AR and MR
systems, especially for registration (Azuma et al. 2001). Often the tracking is handled
by hybrid-tracking techniques, where different technologies together help to overcome
individual weaknesses. It is also important for the tracker to know what are the objects
of interest in the real environment in order to prevent data overflow.

Indoors, in prepared environments tracking is robust, but problems come when the
user moves outdoors, to the unprepared environments (Azuma et al. 2001) where the
whole environment cannot be tagged with different markers. System delays also cause
problems in tracking.

Like sensing, tracking is also needed for the system being aware of the context and
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tracking can benefit from the context information as well. In some application it is very
crucial to know the viewing orientation and position accurately. For example in the
needle biopsy it is very important to know what the doctor is looking at, the position of
the head is not enough. (State et al. 1996)

7.3.3 Calibration

AR systems require extensive calibration (Azuma et al. 2001). If possible, calibration
should be avoided or done automatically. Handmade calibration does work indoors,
but when the applications move into the unprepared environment, calibration needs to
be done automatically, or it may be impossible altogether. With the development of
calibration free renderers, calibration can be avoided.

Calibration difficulties can in the worst case prevent the use of the application. If
the environment changes from the one used in the calibration, the application has to be
calibrated again and this is very time consuming. In some applications being aware of
the changes in the environment and calibrating only the changed portions may lighten
the calibration process.

7.3.4 Interaction

More research on the user interaction with the AR and MR systems has started in the last
five years (Azuma et al. 2001). Prototype interfaces that have considered user interaction
have been based on desktop metaphors. Virtual information offers ways to better design
the interaction than the limited desktop PC. According to Azuma et al. (2001) there are
two main trends in AR interaction research:

• Using heterogeneous devices (haptic, audio, handheld devices etc.) to leverage
the advantages of different displays

• Integrating with the physical world though tangible interfaces. These interfaces
support direct interaction with the physical world by emphasizing the use of real,
physical objects and tools.

Tangible interfaces support direct interaction with the physical world by emphasizing
the user of real, physical objects and tools. Combinations of interaction techniques are
usually best suitable for AR and MR devices.

7.3.5 Visualization

As has this become clear, the fundamental problem in AR is the way of displaying
information in augmented reality displays. Error estimate visualization and data density
causes problems. Error estimate visualization occurs when registration of an object is
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Figure 7.5: The Studeirstube collaborative AR system. Two users interacting with a
see-through HMD’s and with a handheld tablet. (Courtesy Dieter Schmalstieg, Vienna.

not accurate enough and the virtual object is slightly misplaced. Data density should
be carefully considered for not giving the user an information overflow. It is important
to give the user enough information, but only the relevant one. The AR system also
needs to ensure that the virtual information is not placed in front of important parts of
the environment or other information.

The area of visualisation in AR and MR should be further studied. The ease-of-use
in these systems requires research on the information visualisation in the AR and MR
systems. The full repertoire of the possibilities that it offers should be used. The figure
7.6 presents data filtering to reduce density problems (Azuma et al. 2001).

7.3.6 Navigation

The interaction techniques used in the systems should support natural communication
and human senses like gestures, pointing, moving and touching (Coen 1998). The use of
different interaction techniques and input and output methods should be studied further
in the AR systems specifically, considering each application and context of use individ-
ually. There is no point to limit the interaction only to the traditional ways of using a
computer. The use of different interaction techniques has been done in virtual environ-
ments (Fuhrmann et al. 2001), but the situation changes significantly when we move
into the real environment.
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Figure 7.6: Data filtering to reduce density problems. Unfiltered view (top) and filtered
view (bottom). (Azuma 1997, Julier et al. 2000)

7.3.7 Human factors and perception

All the characteristics mentioned before are influenced by the human factors. Especially
there are a few significant factors that Azuma (2001) brings out that affect the long-term
use of AR and MR systems.

• Fatigue and eyestrain may prevent long-term use of the AR system. Especially
binocular displays, where both eyes see the same image, cause significantly more
discomfort both in eyestrain and fatigue than monocular or stereo displays.

• Latency - system delay - is a problem that causes most of the registration errors.
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Delays in the display cause errors in the task performance.

• Depth perception is a very difficult registration problem. Current display tech-
nologies cause additional problems and one way to overcome this is stereoscopic
displays that are not very developed yet.

• Adaptation for some cases is good, but if the user adapts to the AR system, when
it is removed they have difficulties in the real environment. This might cause some
safety problems.

These issues certainly need to be solved before extensive use of AR in consumer
products can be done. Usability of the product does not matter, if the basic utility issues
are not working properly.

7.4 Results

Augmented and mixed reality systems have many technical difficulties to face. These
basic problems should be solved before we can concentrate on the usability of the ap-
plications. Display technologies are developing fast, since there markets are ready for
the new displays. Input and output devices as well as sensing technologies are under
research and developing slowly. Luckily the problems in the technology needed for
making AR and MR systems are already being studied and the development for making
them better are on the way.

There are many obstacles that need to be overcome in the future in order to make
the AR and MR systems suitable for several application domains. Currently the lack of
accuracy, system delays and lack of proper interaction devises restrict the growth of the
application usage.

7.5 Conclusions

Context awareness and context sensitive information has not been much used in AR and
MR systems that much yet. When developing the technologies context awareness should
be taken into account since the other technologies can benefit from it also. All together,
most of the technologies should be used together, supporting each other’s strengths.
Tracking, registration and sensing all benefit from one another.

What comes to usability, it has already been said. Before the technological issues
have been dealt with, usability cannot be considered in detail. If a person feels fatigue,
there is no point of having good usability. Of course the needs of each character differs
from the application domain.

There is a lot to do in the field of AR and MR before good usable commercial prod-
ucts are in the market, but the development and research are on the way. Lets see what
will be developed in the next few years.
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Abstract

This paper describes some of the results from the Interactive Spaces (or
iSpaces) research program by Stanford University (USA) and KTH (Swe-
den). iSpaces are technology-augmented learning and group work facilities
that aim to support human innovation and brainstorming, Computer Sup-
ported Collaborative Work (CSCW) and pervasive, ubiquitous computing.
These ambitious tasks are tackled with very large touch screen displays,
distributed environment control with specially designed furnishings and by
creating the iSpaces its own operating system to enable distributed, fault-
tolerant, multi-user applications and in the near future distribution between
several locations. The goal of the writer, after describing the current state
of iSpaces based on published documents, is to discuss the possibilities for
future research and improvements by using the current iSpaces technology
as a stepping-stone in creating more intelligent and context-sensitive inter-
active space for distributed environments.
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8.1 Introduction to interactive spaces

The goal of the interactive spaces (iSpaces) project is to create an international net-
work of usable augmented environments for collaborative, project-driven learning and
working. Tasks include designing, implementing, and evaluating the necessary physical,
hardware, software, and social infrastructure to allow subsequent studies where multi-
ple groups use these iSpaces over sustained periods of time (The Interactive Workspaces
(iSpaces) Project, 2002).

The iSpaces project started in 1999 at Stanford University in order to investigate
human-computer interaction relating to large high-resolution displays in a ubiquitous
computing environment. The main research focus was set to investigate the use of large
interactive walk-up displays, some equipped with touch interaction capabilities, in a
single dedicated physical location. The resulting hardware configuration was then used
to support highly interactive group and teamwork in the fields of computer science and
to construct applications in design and engineering.

Some of the iSpaces research themes were:

1. Not to try to make the interactive room intelligent or proactive towards its users’
actions. Instead it was chosen to rely on the social conventions among its users. In
practice this means that the users make all decisions and initiate all tasks explicitly
while the system infrastructure is only responsible of the fluid execution of those
actions and tasks.

2. Explore methods to make the gained knowledge work in different configurations
of an iSpace. This was undertaken by creating standard abstractions and applica-
tion design methods that could then be applied to any future iSpace.

Currently the second generation of the iRoom in Stanford has three touch sensitive
white-board displays, a custom-built 9 megapixel, 6-foot diagonal back-projection dis-
play, a 3 by 4 feet display embedded into a normal conference-room table. The room
is also equipped with several video cameras, microphones, a wireless LAN and several
other wireless buttons and interaction devices. For login purposes the iRoom also has
a bar-code scanning area, where the entering parties can identify themselves or their
project groups to the system in order to provide identification as a basis for persistent
features (please refer to chapter 8.1.4 Persistence). The iRoom interior is depicted in
Figure 8.1 (Johanson, Fox & Winograd, 2002).

Currently the iSpaces research program is jointly run by Stanford University (USA)
and KTH (Sweden) and other interactive rooms have been scheduled to be built in
Switzerland.
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Figure 8.1: iRoom floor plan (Johanson, Fox & Winograd, 2002).

8.1.1 User tasks in an iSpace

The main task performed in an iSpace can be abstracted to three categories (Johanson,
Kiciman & Fox, 2000; Johanson, Fox & Winograd, 2002):

1. Moving data. The team members in the room want to share data among them-
selves by showing it at the large displays or by dropping copies of documents into
fellow workers’ laptop computers or PDA devices.

2. Distributed control. In order to minimize unnecessary wandering inside the room
during team sessions, the participants should be able to control all the computer
devices, displays, light and even climate controls from their seats or current loca-
tion.

3. Dynamic application coordination. As all team collaborations nowadays use var-
ious different applications, from spreadsheets to complex three-dimensional mod-
eling all of these applications should be readily available within the room. Thus, it
is only natural also to expect that all these application should be tightly coupled at
a lower level so that the users do not have to manually migrate information from
one application to another.

As defined by iSpaces’ main goals and above mentioned tasks, the focus areas are
to introduce a technology-augmented environment for group and team based learning,
brainstorming and design sessions for highly interactive teams, supporting multi-person
project teams locally and over distances, and enabling smooth integration of hetero-
geneous devices to enable distributed control of the working environment (Winograd,
Borchers, Fox, Jansson, Milne, Pehrson & Enlund, 2002).
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8.1.2 iSpace infrastructure requirements

With the first generation of iSpaces it became evident that the infrastructure require-
ments for interactive spaces were rather many. iSpaces should support use of multiple
devices simultaneously as a part of a single working environment. As all different de-
vices run very heterogeneous software, including both legacy and custom-built applica-
tions, this dictated the need to be able to define connectivity among these applications
in a uniform, platform-independent manner.

Also the human user interfaces must be customized or adapted to various different
kinds of displays and different input-output modalities, such as speech and voice. Addi-
tionally a strong emphasis was placed on the robust implementation of fault-tolerance,
as it was assumed that mobile devices enter and leave the iSpace erratically and that
the system should recover from critical failures with minimum administration. These
and other reasons led to the development of a separate operating system including an
XML based file system and separate user interface adaptation layer (Johanson, Fox &
Winograd, 2002).

8.1.3 iSpace software infrastructure

Core of the iSpace software infrastructure is the iROS or interactive Room Operating
System. It has three major subsystems described in the following chapters, that each
aim to fulfill one of the main user tasks defined earlier in chapter 8.1.1.

The design rationale for the iROS has been to enable several separate entities to com-
municate in a robust asynchronous manner, by creating a self-defining message-passing
architecture. No single application can interact with other applications directly, so in the
case of failure or lock-up only the halted application will cease to execute, while other
remain intact. This generic message-passing mechanism is called the Event Heap, while
on top of it is the Data Heap that enables moving data amongst heterogeneous devices
with automatic datatype transformations. Third part of the puzzle is the iCrafter that fa-
cilitates on-the-fly, device-independent generation of human interfaces for hardware and
software services or groups of services (Ponnekanti, Johanson, Kiciman & Fox, 2002;
Borchers, Ringel, Tyler & Fox, 2002; Fox, Johanson, Hanrahan & Winograd, 2000).

Event heap

The Event Heap is a java implementation of a tuplespace model with a few differenti-
ating factors to a standard approach (Johanson, Ponnekanti, Kiciman, Sengupta & Fox,
2001):

1. Multiple identical queries will yield events in FIFO order per event sender, though
there is no ordering across senders.
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2. The matching rules relax the constraint on field order and event size, allowing
events to be submitted with extra fields unknown to some receivers without re-
quiring the receiver applications to be rewritten thus enabling receiver evolution.

3. Events have a separate Time-To-Live field and are garbage collected after they
expire which solves the resource management issue associated with posting events
that no receiver is interested in.

The basic event used by the Event Heap is a tuple with certain mandatory fields.
Flexible typing provides several advantages in the interactive workspace domain, so
the field order and tuple size were ignored when performing matching. This means
that fields are always referred to by name and type rather than their index in the tuple
(Johanson & Fox, 2002).

The main feature of the Event Heap is to provide platform independent method of
communication among heterogeneous devices. Although as such the Event Heap is a
single point of failure, meaning in case of a failure it can paralyze the entire system,
its client applications can re-establish their connections and resume execution after the
halted Event Heap is restarted.

Data heap

The Data Heap facilitates data movement by allowing any application to place data into
a storage in the local environment. The data may have an arbitrary amount of attributes
that characterize it. With the use of attributes rather than the storage location the devices
do not need to know which specific file system in which the local environment stores the
data. One of the main tasks of the Data Heap is to automate the type conversions between
devices of differing capabilities, so that the stored date is always transformed using the
correct plug-in prior to delivery to the requesting device. For instance, if a client terminal
only supports displaying JPEG images, while the application data is a PowerPoint slide,
the Data Heap automatically uses a transformation plug-in to extract and convert the
slide into appropriate, supported image format (Johanson, Fox & Winograd, 2002).

iCrafter system

The main objective of the iCrafter is to allow the users of iSpaces to interact with the
devices and applications executed in that local environment. The iCrafter creates in-
telligence in the infrastructure to select, generate and adapt user interface entities to
enable the use of services with different devices of distinct capabilities in real-time. As
a framework the iCrafter proposes a model how there user interfaces can be developed
to be platform independent (Ponnekanti, Lee, Fox, Hanrahan & Winograd, 2001).
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iCrafter is devided into three different main modules (Johanson, Ponnekanti, Kici-
man, Markova & Fox, 2001):

1. In addition to the actual service implementation the service module includes ser-
vice description that enables the Interface Manager to discover available services.

2. Interface manager generates the required device (appliance) dependent interface
descriptions and passes them to the appliance’s User Interface Renderer.

3. In the appliance the UI Renderer build the needed Active Interface and allows it
to communicate with the Service module using Remote Invocations.

8.1.4 Persistency: a room with memory

Since any given iSpace facility is most likely to be used by more than one group of peo-
ple or by several different project teams, it is necessary to enable easy transition from
one group to the next. For this purpose the iSpace has a limited ability to remember
earlier events and conditions that have taken place in that particular facility. This is a
by-product of the centralized communication model (Event Heap and Data Heap de-
scribed in the earlier chapters) and the most important issue left to be solved is how to
identify a piece of relevant information needing to be saved and recalled at a later date.
In most cases the easiest items to recall are the physical environment, such as light-
ing conditions, applications under execution and their display placement on available
screens. All these factors can be stored at the time the earlier session ended and there
should be a convenient way to restore them when the same group convenes the next
time.

One solution for identifying the users as they enter to the iSpace, is either to deduct
the probable participants from earlier sessions based on recursive session times (i.e. the
same group of people use the facility every Tuesday at 10 a.m.). Other option is to have
an explicit identification method e.g. make people login when starting a session. For
this purpose iSpaces have a separate bar-code reader that can be used to identify either
single persons or project teams to start or continue previous sessions.

Some of these issues were given a form with the WorkSpaceNavigator application
designed to enable people to restore environment conditions and to selectively review
and playback the earlier sessions to either jog their memories and speed-up the launch
of the new session or to efficiently find materials worked on in the past (Ionescu, 2002).

To further clarify the idea of persistence and its tight coupling to the iROS function-
ality please refer to the following excerpt from a scenario describing a concrete user
session taking place in an iSpace by Jan Borchers (Borchers, 2001). Note that the key
features are highlighted in Italic:
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It is Wednesday, January 16, 2002, 3:15PM. The CS247A class, in two
parallel sections taught by Gayle Curtis and Jan Borchers, is meeting for
the third time this Winter Quarter, and today’s schedule includes handing
in individual proposals/storyboards for Project Assignment 2 (Designing
Smart Stuff), choosing teams to work in, a guest lecture segment by IDEO
designer Brendan Boyle on brainstorming, several in-class BrainGym
exercises to trigger creativity, and brainstorming design ideas.

3:05: Classroom Preparation
Karen and Nina, the RA’s, come in a few minutes early to meet in
classroom A. Karen touches one of the large group displays to wake it
from sleep mode. From the weekday and time, the room derives that Jan’s
CS247A section is about to begin in this room, and suggests to bring up the
corresponding room environment, which Karen accepts. This brings the
room into the same state it was in when that group left the room after the
previous class on Monday, including the open applications and documents
on the front and group displays and the room laptops for the students.
Karen and Nina rearrange the lightweight, untethered, and easily movable
personal tables and chairs into a classical lecture-hall arrangement.

3:15: Guest lecture begins

4:20: Group Formation and Introduction
As the proposals settle down into 4-5 groups, Karen switches the room into
small group mode, and creates a new document environment for each
group for this project. Each group moves to one of the group displays and
chooses the names of the group members from a list of personal document
environments that exist for each student since the beginning of the course.
Each personal environment includes all the documents created by that
student in the class so far, a picture of that student to help put names to
faces, and a link to a specific directory in that student’s Leland home
directory. The personal environments become directly accessible in the
electronic group environment to quickly move documents in and out of the
electronic group environment.

Since manually drawing the posters was part of the class objective, the
posters are not available in digital format. Therefore, the students use the
high-speed, high-resolution digital scanning camera at each group display
to scan their posters into their personal electronic environments, all within
2 minutes. They scribble their common theme onto the interactive board
and arrange and annotate the poster thumbnails to show the common
ground in their work. After class, Karen and Jan will be able to easily
browse those electronic group environments to see the group compositions
and themes, so there is no need for Karen to run around the room and try to
make sure she has all the groupmembers written down correctly.
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4:45: First Design Sketch
The groups now pick one sample idea from their list, and sketch out a
simple first scenario storyboard on the group display that shows their idea
in use.

In the Mobile Intelligence group, Amanda, who loves technical gadgets,
has brought a collection of URLs about mobile devices on her own laptop,
which she brought into class. Since she has a wireless networking card in
her machine (of course), she had her laptop enabled for use in the
classroom at the beginning of the quarter by installing a few
cross-platform software tools. This now allows her to select those URLs on
her laptop, and send them directly to the group board, where they show up
in a browser window and are stored in the group history file that captures
all on-screen activities. (Other students, who don’t have their own
machines, use the supplied in-class wireless laptops, which they can easily
switch to their personal environment, when they need a personal machine
during class).

The neighboring Smart Home group happens to see one of those web
pages on the Mobile Intelligence group display, and note how useful that
pointer would be to them as well. Amanda pushes a copy of the URL from
her group’s display to the other group by dragging it onto their icon
representation.

8.1.5 iSpace application example: PointRight

The PointRight system allows a free-floating wireless mouse and keyboard to control
all visible display screens. The wireless mouse controls a cursor on one screen at a
time. When going off the edge of a screen the system takes the cursor to the next
adjacent screen that is available. This kind of joined pointer space is similar to multi-
display desktop environment or virtual desktops, except that all displays are executed
in different machines. The functionality is accomplished by installing a small client
application to all the machines that can receive cursor and keyboard directions, and
a server on those that can generate them. The current version of PointRight already
supports several users to point at the same screen, but operating system prevents them
from inputting simultaneous actions (Johanson, Hutchins & Winograd, 2000; Johanson,
Hutchins, Winograd & Stone, 2002).

Figure 8.2 illustrates the migration path of a cursor focus when moving a wireless
mouse in the Stanford University’s iRoom.
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Figure 8.2: iRoom floor plan (Johanson, Fox & Winograd, 2002).

8.2 iSpaces and context-sensitive intelligent user interfaces

As described in this paper the iSpace is somewhat confined by its early-stage design
principles. In the beginning the iSpaces research program intentionally left several re-
search topics out of its initial scope. Some of these are being studied at the time of this
writing, such as interconnecting several iSpaces by allowing the Event Heaps selectively
distribute their events to other iSpaces outside their original local domain.

Even though the design principles of the iSpaces leave the facility in a passive role,
as the primary goal was not to develop proactive functionality into the iSpaces, some of
the features can be categorized as being Intelligent and Context-sensitive.

8.2.1 Intelligent user interfaces in iSpaces

The iCrafter system, used to create device-independent user interfaces, described earlier
can safely be classified as an intelligent or adaptive user interface system. The way of
uniformly defining sets of interfaces suitable for different devices ranging from small
display area and low processing power Private Digital Assistants or PDAs to wall-sized
high performance computer systems is a very challenging task. It can be seen that very
flexible and powerful interaction models can be reached when this kind of modular
application development metaphor is joined together with, for instance, the PointRight
system that allows users to control different available display units from participants’
personal devices as well as from the build-in room furnishings.

8.2.2 Context in iSpaces (system perspective)

The context in iSpaces is based on the devices registered to the fixed of wireless network
associated with a given locale and the persons using the facility. Equipment wise perfor-
mance benefits and smoother human-computer interaction can be derived by allowing
the applications be more context-aware of the other devices in their proximity. The



CHAPTER 8. TECHNOLOGY AUGMENTED SPACES 95

PointRight system is a good example of the iSpace knowing whether there is a display
unit next to the one that the user is now using, and utilizing this information to enable
flexible migrations on focus to the adjacent computer system when otherwise the cursor
would just stop at the end of the screen.

Other forms of context are the pervasive features accessible via the WorkspaceNav-
igator. Even though the persistent memory items are only categorized by a hard times-
tamp (and potentially with a user reference) it gives a baseline contextual form to the
actions taken place in the past. This allows the users to browse their earlier work sessions
and find and refer to the actions and documents therein.

8.3 Potential augmentations and suggestions of new research
topics

In the following chapters give some examples or suggestions for new research fields and
features that would migrate the iSpaces towards higher contextual sensitivity as well as
allow more intelligence to seep into the applications with the aim to better support the
users in their various activities.

8.3.1 Analysis and processing of the available persistent data

In the field of persistence it is easy to see further development opportunities for the
WorkspaceNavigator application by allowing the system to make semantic analysis on
the data being moved, stored or shared within an iSpace. This way the system could
take away some of the cognitive load now being passed directly to the users, who are the
only ones who can search or manage the session data and activity trails created by the
existing persistence model. Most conveniently this could be done by introducing very
simple keyword analysis to categorize stored information into semantically coherent
hierarchies instead of purely time-oriented approach used at the current system.

8.3.2 Location or position specific contexts

There is also further research potential in tracking the people in the iSpace more closely
to gain valuable knowledge of their current tasks in order to predict and support the users
by proposing more adaptive interfaces or by allowing the iSpace take the responsibility
for some of the more mundane tasks (Coen, 1998). One approach would be to introduce
virtual buttons that can be drawn on any display or presentation area in the room and then
registered and used via a visual recognition system as described by Flachsbart, Franklin
& Hammond (2000). This idea is slightly touched by the wireless buttons developed
within the iStuff framework (Ballagas, Ringel, Stone & Borchers, 2002).
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Other form of location specific context is to support eye contact in the immersive
videoconferencing system, thus enabling better informal communication among the par-
ticipants. Chen (2002) discusses in detail the requirements for such systems, and draws
a conclusion that the placement of the camera is very critical. The sensitivity to eye
contact was discovered to be asymmetric, we are less sensitive to eye contact when peo-
ple look below our eyes than when they look to the left, right or above our eyes. This
suggests that the camera should rather be placed above the display than below. Chen’s
result describe an acceptable visual angle of 5 degrees or less, in an 8-foot wall size
display this translates to a maximum distance of 8 inches between the camera and the
rendered eyes. In practice, this would place the camera inside the large display screen.
Also the variation in the position of participants’ eyes is rather large, in a range of 20
inches, as they may either sit by the meeting room table or stand by the displays.

8.3.3 Temporal contexts

One interesting research field would also be to develop a way to allow distributed teams
to work fluently at different times. When such systems as iSpaces get connected and en-
able teamwork based on telepresence on a global scale, it becomes critical to be able to
share results and participate in the group efforts across a temporal drift. Current iSpaces
persistent features create a track of what has taken place and allow users to navigate
earlier sessions based on time-stamps, but as such they do not support distributed team-
work. New applications and concepts are needed to introduce, for instance, browsable
video diaries of the previous sessions, use of simple video/audio email messages and
easy manual or automated creation of multimedia summaries. Much of these issues fall
into the fields of knowledge management and content creation.

8.3.4 Multi-modal input methods

Some experimentations with spoken language commands has taken place and even though
there may be some major hindrances in accepting voice input in a group work environ-
ment I trust that more research on the subject is needed to explicitly rule it out.

8.4 Conclusion

This paper has described the iSpaces as an ambitious research program with clear vision
and direction, prominent set of participating researcher and universities. You as a reader
may now wonder why are most of the presented topics for future work clearly contradic-
tory or outside the original and explicitly stated research focuses. The answer is simple
and even naïve. The writer believes that the toughest problems within the original line
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of thought have already been solved or at least identified, so people may tread carefully
around them. New (or warmed-up old) ideas are needed so that the true, full, potential
of such technology augmented facilities can be realized.

The iSpaces environment should be used for wider selection of applications, it should
support interconnection of several iSpaces as a seamless distributed facility. More
context-awareness should be introduced to the system, while some of the lower level
tasks could be automated with the use of predictive user modeling. With further study of
these suggestions and slight redirection of the original research goals I see that iSpaces
have a great potential to support better and more fluent Human-to-human interactions in
and between interactive technology-augmented spaces.
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Tiivistelmä

Tämä essee esittelee idean madaltaa ihmisten ja ohjelmistoagenttien kom-
munikoinnin välistä aitaa puheaktiteorian avulla. Tavoitteena on kuvail-
la käyttöliittymää ja kommunikointiympäristöä, joka mahdollistaisi näiden
kahden keskenään erilaisen agentin saumattoman ja vaivattoman kommu-
nikoinnin. Esiin nostetaan myös haasteita, joiden huomioonottamista ky-
seisen kaltaisen ympäristön aikaansaaminen edellyttää. Ensimmäinen haas-
teista koskee käyttöliittymän luonnetta; suunnitellako älykäs ja monimut-
kainen käyttöliittymä vai jäsentääkö viestien rakenne jälkeenpäin? Toinen
haaste liittyy siihen, että ihmiset sisällyttävät (etenkin asynkronisessa kom-
munikoinnissa) yhteen viestiin enemmän materiaalia kuin ohjelmistoagen-
tit. Tällä seikalla on vaikutusta keskustelun pitämiseen koossa ja yhtenäise-
nä. Lisäksi käsitellään vielä mentaalisten tilojen muodostumista agenteilla
ja interaktioprotokolliin sitoutumista.

9.1 Johdanto

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen (engl. Human Computer Interaction, HCI) tut-
kimuksessa nämä kaksi vuorovaikuttajaa nähdään yleensä eriarvoisina ja -tasoisina. Tie-
tokone käsitetään ihmisen palvelijaksi, laitteeksi, jonka tehtävä on helpottaa ihmisen toi-
mintaa tavalla tai toisella. Tämä näkemys omaksutaan tässäkin kirjoituksessa.
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Kuitenkin tämä essee yrittää välittää tietynlaista pyrkimystä “tasa-arvoon” ihmis-
ten ja tietokoneiden—tarkemmin sanoen ohjelmistoagenttien—välillä. Tätä tasa-arvoa
ei pidä ymmärtää liian laveasti ja voimakkaasti. En ole esimerkiksi ehdottamassa tieto-
koneille ihmisoikeuksia (vrt. Dennett, 1991), olivatpa ne sitten tietoisia tai eivät. Tasa-
arvoehdotukseni koskee sen sijaan sitä, miten keskustelijat suhtautuvat toisiinsa ja ko-
kevat toisensa yhteisössä, jossa keskustelujaan käyvät.

Tavoitteenani on luoda pohjaa ja alustavia ideoita kommunikoivalle yhteisölle, jonka
jäsenet voivat olla sekä biologisia (ihmiset), että keinotekoisia (ohjelmistoagentit). Kes-
kustelun tämänkaltaisessa hyvin heterogeenisessä yhteisössä tulisi edetä saumattomasti,
eikä viestin lähettäjällä tulisi olla tarvetta välittää siitä, vastaanottaako hänen viestinsä
biologinen vai keinotekoinen agentti. Sen sijaan kaikki yhteisön jäsenet näkisivät toisen-
sa ja kohtelisivat toisiaan agentteina eli intentionaalisina systeemeinä (Dennett, 1987).

Ehdotan puheaktiteoriaa erääksi metodologiaksi ihmisten ja ohjelmistoagenttien kom-
munikoinnin yhdistämisessä. Ihmiset toimivat luonnostaan puhaktiteorian mukaisesti ja
sitä hyödynnetään jo agenttisovelluksissakin, joten se vaikuttaa relevantilta ja kiinnosta-
valta lähestymistavalta HCI:hin.

Essee rakentuu seuraavasti: Seuraavassa luvussa esittelen puheaktiteorian ja miten
sitä on hyödynnetty ohjelmistoagenttiteknologiassa. Luvussa 9.3 paneudun siihen mi-
ten ihmiset keskustelevat ja luvussa 9.4 puolestaan ohjelmistoagenttien keskustelujen
ominaispiirteisiin. Luku 9.5 esittelee haasteita, joita tässä esseessä esitetty tapa yhdis-
tää näiden kahden erilaisen agentin kommunikointia synnyttää. Luku 9.6 päättää esseen
esittelemällä joitain johtopäätöksiä ja epämuodollisen esimerkin esseessä kuvatun kal-
taista kommunikointiympäristöä hyödyntävästä työyhteisöstä.

9.2 Puheaktiteoria

Puheaktiteoria kehiteltiin 1960-luvulla ihmisten keskusteluihin liittyvän käyttäytymisen
selittämiseen. John Austin (1962) esitteli ensimmäisenä puheaktien kolmijaon: lokutio-
naariset (engl. locutionary), illokutionaariset (engl. illocutionary) ja perlokutionaariset
(engl. perlocutionary) aktit.

Miettikäämme seuraavaa puhuttua lausetta: “Voisitko sulkea television?” Lokutio-
naarinen akti on näiden sanojen lausuminen ääneen; puheen tuottaminen. Illokutionaa-
rinen akti on puolestaan se päämäärä, jota puhuja yrittää kuulijalle välittää, tässä tapauk-
sessa tilanne jossa TV on suljettu. Perlokutionaarinen akti on (mahdollinen) toiminto, jo-
ka seuraa puhutusta lauseesta, tässä tapauksessa todennäköisesti television kytkeminen
pois päältä.

Ohjelmistoagenttiteknologia hyödyntää agenttien kommunikoinnin mallintamisessa
pääasiassa illokutionaarisia akteja. Illokutionaariset aktit voidaan jaotella seuraaviin ka-
tegorioihin: assertiivit (engl. assertives), direktiivit (engl. directives), komissiivit (engl.
commissives), deklaratiivit (engl. declaratives) ja ekspressiivit (engl. expressives) (Sear-
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le, 1969, 1975).

Assertiivit kertovat jostain asiaintilasta. Lause “Televisio on kiinni” on esimerkki as-
sertiivista. “Voisitko sulkea television?” puolestaan on ilmeinen direktiivi. Direktiivillä
puhuja pyrkii saamaan kuulijan tekemään jonkin toiminnon, tässä siis TV:n sulkemisen
perlokutionaarisen aktin. Komissiivilla ilmaistaan sitoumusta johonkin. Lupaukset ovat
yleisimpiä komissiiveja. Vastaus “Tämä selvä!” edelliseen pyyntöön sulkea televisio on
komissiivi. Deklaratiivit ja ekspressiivit eivät ole kovin keskeisiä ohjelmistoagenttien
kannalta. Deklaratiivilla, esimerkiksi sodanjulistuksella, on itsessään vaikutuksia asi-
oiden etenemiseen maailmassa. Ekspressiivi välittää viestin tuottajan sisäistä tilaa. Se
muistuttaa assertiivia, mutta siitä puuttuu assertiiville ominainen objektiivisuus. “Olen
väsynyt” on esimerkki ekspressiivistä.

Knowledge Query and Manipulation Language (KQML) oli ensimmäinen ohjel-
mistoagenttimaailmassa laajempaa huomiota herättänyt agenttien kommunikointikieli
(Agent Communication Language, ACL), joka sovelsi puheaktiteoriaa (Labrou ja Fi-
nin, 1994). Myöhemmin standardointiorganisaatio Foundation for Intelligent Physical
Agents1 (FIPA) määritteli oman kommunikointikielensä. FIPA ACL (FIPA, 2000b) tar-
joaa formaalit määritelmät mm. sellaisille kommunikatiivisille akteille2 kuin inform,
agree ja request.

Puheaktiteoriaa on siis hyödynnetty yhtäältä ihmisten kommunikoinnin selittämises-
sä sekä tulkitsemisessa ja toisaalta ohjelmistoagenttien kommunikoinnin mallintamises-
sa sekä standardoimisessa. Tässä esseessä puheaktiteorialle esitetään uutta3 roolia, joka
on eräänlainen yhdistelmä näistä kahdesta. Puheaktiteoriaa hyödynnetään sekä ihmisten
että ohjelmistoagenttien kommunikoinnin ymmärtämisessä ja mallintamisessa.

9.3 Ihmisten kommunikointi

Ihmisten kommunikointi on ohjelmistoagenttien vastaavaan verrattuna epätäsmällisyyt-
tä sallivaa ja hyvin vapaamuotoista. Kun ihmiset välittävät toisilleen viestejä, heidän ei
yleensä tarvitse kiinnittää huomiota viestiensä tyyppeihin. Usein sanajärjestys ja muut
lauseenjäsennykselliset yksityiskohdat riittävät. Jos eivät, niin puhutussa viestissä in-
tonaatiot, äänenvoimakkuudet, ilmeet ja eleet auttavat viestin tulkinnassa. Kirjoitetussa
viestissä puolestaan avuksi tulevat muun muassa välimerkit ja interrogatiivit.

Käsittelen seuraavassa ihmisten kommunikointia jaettuna synkroniseen ja asynkroni-
seen kommunikointiin. Synkronisella tarkoitan rytmitettyä, nopeatempoista ja aikakriit-

1http://www.fipa.org
2Tässä esseessä termejä “puheakti” ja “kommunikatiivinen akti” käytetään synonyymeinä. Molemmil-

la viitataan mihin tahansa kommunikointiin; ei pelkästään puhuttuun. Kommunikatiivisen aktin nimestä
käytetään myös nimitystä “performatiivi”.

3Ensimmäisen kerran lähestymistapa esitettiin artikkelissa “Boosting Messaging with Speech Acts”
(Toivonen, 2002). Tämä essee on osittain kyseisen artikkelin suomennos.
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tistä kommunikointia, jonka viestit ovat tyypillisesti lyhyitä ja vain vähän materiaalia si-
sältäviä. Synkronisessa kommunikoinnissa viesteihin tyypillisesti reagoidaan mahdolli-
simman nopeasti. Asynkronisella kommunikoinnilla viittaan hidastempoisempaan, jos-
sa yksi välitetty viesti pitää usein sisällään enemmän ja monimuotoisempaa materiaalia
kuin synkronisen kommunikoinnin viestit.

9.3.1 Synkroninen kommunikointi

Ihmisten synkroninen kommunikointi on lähempänä ohjelmistoagenttien kommunikoin-
tia kuin asynkroninen. Syynä tähän on se, että synkroninen viestintä on nopeatempoista
eikä yleensä salli paljon materiaalia sisältävien viestien muodostamista. Mitä asynkroni-
semmaksi viestintä muuttuu, sitä enemmän ihmisillä on taipumusta mahduttaa erilaisia
aiheita ja sisältöä viesteihinsä.

Vertaillaanpa esimerkiksi kasvotusten puhuttua keskustelua, Internetin chat-tyyppis-
tä keskustelua ja sähköposteja. Säilyttääkseen kasvokkain keskustelun sujuvana keskus-
telijat eivät tyypillisesti voi pitää kovinkaan pitkiä puheenvuoroja. Puheenvuorojen ei
tule ylittää kuulijan työmuistin kapasiteettia eivatkä ne siten voi sisältää kovinkaan pal-
joa materiaalia.

Chat-keskustelut ovat myös hyvin synkronisia. Kasvotusten puhuttuun keskusteluun
verrattuna chat on hitaampaa ainoastaan kahdessa mielessä: kirjoittaminen (chat-clienteis-
sä on pääsääntöisesti kirjoituspohjainen käyttöliittymä) on hitaampaa kuin puhuminen
ja viestin välittyminen vastaanottajalle on riippuvaista teknologisista yksityiskohdista,
kuten kaistanleveydestä ja verkkoliikenteestä. Kumpikaan näistä seikoista ei kuitenkaan
tee chatistä puhuttua keskustelua asynkronisempaa, vaan pikemminkin päinvastoin. Kir-
joittamisen hitaus puhumiseen verrrattuna saa ihmiset kiirehtimään vastauksissaan, jotta
keskustelun rytmi säilyisi.

Sen sijaan sähköpostien välittäminen on esimerkki hyvin asynkronisesta viestinnäs-
tä. Sähköpostin lähettäjällä ei tyypillisesti ole tietoa siitä, onko viestin vastaanottaja tie-
tokoneensa ääressä ja onko hänellä mahdollisesti sähköpostiohjelma avattuna vai ei. Tä-
män vuoksi sähköpostiviestin lähettäjä ei tyypillisesti odota, että viestin vastaanottaja
lukee hänen viestinsä heti viestin lähettämisen jälkeen—puhumattakaan siitä, että tämä
vastaisi siihen välittömästi.

9.3.2 Asynkroninen kommunikointi

Ihmisten asynkronisen kommunikoinnin sovittaminen yhteen ohjelmistoagenttien kom-
munikoinnin kanssa on kunnianhimoinen tavoite. Tässä esseessä käsitellään sähköposti-
tyyppistä viestintää, jossa ihmisillä on toisinaan taipumus sisällyttää viesteihinsä useita
eri aiheita.

Kuvassa 9.1 tämä on esitetty seuraavasti: Ylätasolla on katkelma ihmisten välistä
keskustelua. Ensin A lähettää viestin, jossa hän sekä kertoo jostain asiasta, että kyse-
lee jostain toisesta. Viestin ruutukuviointi ilmaisee, että viesti on sekä inform, että
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Kuva 9.1: Eroja ihmisten ja ohjelmistoagenttien kommunikoinnin etenemisessä

query. B vastaa A:n kyselyyn inform-tyyppisellä viestillä ja edelleen kysyy jotain
muuta. Lopuksi A esittää pyynnön (request). Keskustelu voisi luonnollisella kielellä
olla vaikkapa seuraava:

A: Morjens! Tiedät varmaan jo, että Weezer tulee ens kuussa vetämään keikan
Tukholmaan. Ei sulla sattuis oleen lippuja myydä?

B: Tervehrys! Itse asiassa, mulla olis pari ekstralippuu. Mut olisko sulla niitten
viimesintä levyy, viime kuulta?

A: ET OO TOSISSAS!! Myy mulle biletti jooko?

Ensimmäinen näistä viesteistä todennäköisesti välittyy B:lle koherenttina kokonai-
suutena, joka ilmaisee sen, että tietty yhtye on aikeissa konsertoida tietyssä kaupungissa
kuten myös A:n halukkuuden osallistua ko. konserttiin. Toinen viesti ilmaisee sen, että
B omistaa pari lippua kyseiseen tapahtumaan kuten myös kysymyksen konsertoivan ar-
tistin viimeisimpään levyyn liittyen. Viimeinen viesti välittää ainoastaan A:n pyynnön
B:lle myydä A:lle yksi lippu puheena olleeseen konserttiin. Kuvan 9.1 yksityiskohtia
käsitellään esseen edetessä lisää.

9.4 Ohjelmistoagenttien kommunikointi

Ohjelmistoagenttien keskustelujen eteneminen on yleensä täsmällisesti ennalta määritel-
tyä. Kun agentti lähettää viestin yhdelle tai useammalle agentille, se liittää tähän viestiin
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eksplisiittisesti jonkin performatiivin. Yhtä viestiä luonnehtii siis aina yksi performatii-
vi, kuten inform tai agree.

Ihmisten toisilleen lähettämät viestit sitä vastoin sisältävät mahdollisesti enemmän
materiaalia, kuten Kuvan 9.1 ylätasolla. Tämän esseen tavoitteena oleva “kommunikoin-
nillisesti tasavertainen” yhteisö kuitenkin edellyttää sitä, että keskustelu etenee vaivat-
tomasti riippumatta siitä, ovatko keskustelijat ihmisiä vai ohjelmistoagentteja. Tämän
takia Kuvan 9.1 ylätason tulee olla tavalla tai toisella käännettävissä alatasolle, eli oh-
jelmistoagenteille, esimerkiksi näin:

A(i):inform(Weezer tulee ens kuussa vetämään keikan Tukholmaan.)

A(q):query-ref(Ei sulla sattuis oleen lippuja myydä?)

B(i):inform(Itse asiassa, mulla olis pari lippuu.)

B(q):query-if(Olisko sulla niitten viimesintä levyy?)

A(r):request(Myy mulle biletti jooko?)

Tässä “semiformaalissa” notaatiossa on hyödynnetty FIPA:n määrittelemiä kommu-
nikatiivisia akteja (FIPA, 2000b). Lisäksi on jätetty huomiotta alkuperäisissä viesteissä
olevat tervehdykset. Huomaa, että A jättää vastaamatta B:n kyselyyn Weezer-yhtyeen
uusimmasta levystä, siksi Kuvan 9.1 oikeanpuoleisin A(i)-nuoli on vaaleanharmaa. Tätä
käsitellään tuonnempana.

Nämä viestit eivät kuitenkaan ole vielä ymmärrettäviä ohjelmistoagenteille. Toistai-
seksi ihmisten monisisältöiset viestit on ainoastaan hajoitettu yksisisältöisiin osiin. Jotta
agentit voisivat oikeasti käsitellä viestejä, ne on muutettava kokonaisuudessaan ACL-
kielisiksi ja niiden sisältö on jollekin agenttien ymmärtämälle sisältökielelle. FIPA on
määritellyt joukon tukemiaan sisältökieliä (FIPA, 2000c). Esimerkki agentille ymmär-
rettävästä viestistä voisi olla seuraava:

(query-ref

:sender (agent-identifier :name A)

:receiver (set (agent-identifier :name B))

:content

“(for sale (B, tickets (?x)))”

:ontology entertainment)

Tämä on FIPA ACL:n (FIPA, 2000b, 2000a) mukainen representaatio yllä olevasta
viestistä, jossa A kysyy B:ltä josko tällä olisi myydä lippuja konserttiin. Viestin sisällös-
sä käytetyt käsitteet on määritelty “entertainment”-nimisessä ontologiassa. Muuttuja ?x
viittaa konserttiin, josta on jo keskusteltu. Performatiivina on query-ref, joka ilmai-
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Hi John! Yes, I have the electronic Jere Lehtinen Player card from 1998
you asked about. Check out the attributes for the download URL.
Regards, Jim.

Clear

20020202 N/A "Hooray Anaheim won!!!" by Mar ...
20020203 N/A "Re:Hooray Anaheim won!" ...

20020130 Query "Anyone have Jere Lehtinen P" ...
20020202 Inform "Tickets to Kings at www.mypl" ...

20020202 Query "Re:Tickets to Kings at" ...
 20020202 Inform "Re:Ticets to Ki" ...

20020202 N/A "Test" by anonymous@anonym...
20020202 Request "Qould someone please try" ...

Free Comment Area

Help

Reply-to

20020130 Query "Anyone have Jere Lehtin"  ...

SmartMessenger GUI [Inform "Re: Anyone have Jere Lehtinen Player Card of -98?" ]

Title Inform "Re: Anyone hav

Proposition

Attributes

Subject

Add
Attributes

NHL Player Card

Player Name

Jere Lehtinen

Name

Value

Vocabularies Protocols Message typesSend
NHL-Enthusi... Trade

Not Selected
Refuse
Request
Query
Inform
Failure
Not-Understood

Inform

Kuva 9.2: Hypoteettinen graafinen käyttöliittymä

see sen, että kysymyksen kohteena on jokin ennalta tunnettu käsite. Tässä tapauksessa
kyseessä on konsertti, johon viitataan muuttujalla ?x.

Seuraavassa luvussa käsitellään hankaluuksia, joita ihmisten viestien muokkaamises-
sa ylläolevan kaltaiseksi nousee esiin. Lisäksi pohditaan keskustelun hallintaan liittyvää
problematiikkaa tilanteessa, jossa toimiva menetelmä ihmisten ja ohjelmistoagenttien
yksittäisten viestien yhteensovittamiseen on jo olemassa.

9.5 Yhteensovittamisen haasteita

9.5.1 Kompleksi käyttöliittymä

Jotta tässä esseessä kuvatun kaltainen yhteisö kommunikoisi saumattomasti, on ihmis-
ten viestit muunnettava ohjelmistoagenteille ymmärrettävissä olevaan muotoon. Tavat
lähestyä tätä ongelmaa on jaettavissa karkeasti kahteen kategoriaan. Ensimmäinen ta-
voista sallii ihmisten viestivän kuten tähänkin saakka. Viestit pyritään muokkaamaan
ohjelmistoagenteille ymmärrettäväksi sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt viestin-
sä. Tällöin jonkin tyyppistä luonnollisen kielen prosessointia (engl. Natural Language
Processing, NLP) on hyödynnettävä, jotta viestit saataisiin käännettyä ACL-muotoisiksi.
Tätä lähestymistapaa ei käsitellä tässä esseessä.

Toinen tavoista pyrkii avustamaan ihmisiä heidän muodostaessaan viestejä. Kuva 9.2
esittää tällaiseen tarkoitettua hypoteettista älykästä käyttöliittymää. Kuvassa on eräs vai-
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he kahden jääkiekosta kiinnostuneen käymästä keskustelusta. John on aikaisemmin lä-
hettänyt jääkiekkoyhteisön keskustelupalstalle kyselyn (query) tietystä pelaajakortista.
Jim on juuri vastaamassa hänelle inform-viestillä, jonka sisältönä on, että hänellä on
Johnin haluama kortti.

Käyttöliittymä kuvassa 9.2 on melko monimutkainen verrattuna esimerkiksi taval-
liseen email-clientiin. Tavallisen sähköpostin lähettäjä joutuu ainoastaan nimeämään
henkilön, jolle lähettää, kirjoittamaan sisällön viestiin, ja painamaan “lähetä”-nappulaa.
Tässä käyttäjä joutuu edellä mainittujen lisäksi nimeämään ontologian (kuvassa “Voca-
bularies”) jota käytetään, mahdollisen interaktioprotokollan (kuvassa valittuna “Trade”)
ja viestin tyypin eli kommunikatiivisen aktin. Tämän lisäksi hän joutuu konstruoimaan
viestin sisällön tavalla, joka on ohjelmistoagentille ymmärrettävää sisältökieltä. Kuvas-
sa Jim on luonut väittämän eli proposition, jonka aiheena on pelaajakortti ja attribuuttina
pelaajan nimi. Pelaajan nimen arvoksi Jim on syöttänyt “Jere Lehtinen”.

Eräs vaihtoehto olisi hyödyntää NLP:tä viestiä kirjoitettaessa. Käyttäjä voisi esimer-
kiksi kirjoittaa kuvan 9.2 käyttöliittymän alalaidan kommenttikenttään viestiä ja järjes-
telmä voisi reaaliaikaisesti prosessoida käyttäjän kirjoitusta ja koettaa muokata sitä oh-
jelmisoagenteille ymmärrettäväksi. Ennen viestin lähettämistä käyttäjä voisi tarkistaa,
onko järjestelmä ymmärtänyt hänen todellisen intentionsa.

9.5.2 Viestin laajuus

Oletetaan tässä vaiheessa, että ihmisten yksittäiset viestit saadaan käännettyä ohjelmis-
toagenteille ymmärrettäviksi. Toisin sanoen, että edellisen alaluvun problematiikka saa-
daan tavalla tai toisella ratkaistua. Tällöin ihmiset ja ohjelmistoagentit ovat “kommu-
nikoinnillisesti tasavertaisia” yhden viestin tasolla. Tämän jälkeen jää kuitenkin vielä
jäljelle eräs yhteensovittamisen haaste, joka koskee tasavertaisuutta koko keskustelun
tasolla.

Ongelma tuli esille jo kuvassa 9.1. Kuten kuvasta voidaan todeta, vastaa yhtä ihmisen
lähettämää viestiä mahdollisesti useampi kuin yksi ohjelmistoagentin viesti4. Tällä on
vaikutusta keskustelun pitämiseen yhtenäisenä. Ihmisten monisisältöiset viestit joudu-
taan hajoittamaan yksisältöisiin komponentteihin ohjelmistoagenttien takia. Kuitenkin
monisisältöisien viestien tulisi näkyä ihmisille edelleen monisisältöisinä.

Ajatellaanpa esimerkiksi, että kuvan 9.1 A kommunikoi itse, mutta B on delegoinut
kommunikoinnin ohjelmistoagenteille. B:n agentit reagoivat A:n ensimmäiseen viestiin
kahdessa osassa, kuten yllä on esitetty. Tämän kaksiosaisen käsittelyn ei kuitenkaan
tarvitse näkyä A:lle. Ennen esittämistä A:lle, B:n kaksi viestiä tulee niputtaa yhteen5.

4Kuva 9.2 ei ota tähän ongelmaan kantaa; siinä yhtä viestiä luonnehtii aina yksi performatiivi
5Tämä yhdistämisvaatimus ei tosin ole kriittinen; joskus ihmisetkin reagoivat yhden heräteviestin sisäl-

töön useassa erillisessä osassa.
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9.5.3 Uskomusten muodostaminen

Ohjelmistoagentit, jotka kommunikoivat puheaktiteoriaan pohjautuen, ovat tyypillises-
ti niin kutsuttuja BDI (Belief, Desire, Intention) -agentteja. BDI-agentit muodostavat
uskomuksia (engl. beliefs) sen perusteella, mitä ne havaitsevat ympäristössään. Näis-
tä agentit edelleen muodostavat “haluja” tai päämääriä (engl. desires). Halut voivat ol-
la keskenään ristiriitaisia. Agentti sitoutuu joukkoon haluja, jotka eivät ole ristiriidassa
keskenään. Tätä joukkoa mentaalisia tiloja kutsutaan aikomuksiksi eli intentioiksi (engl.
intentions). Intentioiden muodostamista voivat ohjata myös ennalta määritellyt suunni-
telmat (Georgeff ja Lansky, 1987). Intentioidensa pohjalta agentti lähtee suorittamaan
toimintoja.6

Tässä esseessä kuvatun kaltaisessa kommunikointiympäristössä ohjelmistoagenttien
tulisi kyetä muodostamaan intentionaalisia tiloja ja niiden pohjalta toimintoja samaan
tapaan, kuin ihmisetkin tekevät. Kuvassa 9.1 katkoviivanuolet kuvaavat uskomuksenn-
muodostamista, jota ohjelmistoagenteilta odotetaan. Otetaanpa taas käsittelyyn tilanne,
jossa B:n kommunikointia hoitavat agentit. Jotta B:n agentit toimisivat kuten hän itse,
tulisi niiden konstruoida ja lähettää A:lle kuvan viesti B(q). B:n agenteilla tulisi siis olla
tietoa siitä, että B olisi kiinnostunut Weezer-yhtyeen viimeisimmästä levystä. A:n juuri
lähettämä viesti sisältää materiaalia Weezeristä, ja B:n agentin tulisi tämän havaintonsa
ja B:n levyä kohti osoittaman mielenkiinnon pohjalta konstruoida viesti B(q).

Vielä olennaisempaa uskomusten ja toimintojen automaattinen muodostaminen olisi,
jos osat olisivat päin vastoin kuin äskeisessä esimerkissä, eli jos B olisi itse läsnä mutta A
puolestaan delegoinut kommunikoinnin agenteille. Tässä tapauksessa A:n agenttien olisi
hyvin tärkeää kyetä muodostamaan viesti A(r) eli pyyntö B:lle myydä kyseessä olevaan
konserttiin lippu.

9.5.4 Interaktioprotokollat

Ohjelmistoagentit keskustelevat usein nojautuen johonkin interaktioprotokollaan (FIPA,
2000c). Interaktioprotokolla nimeää järjestetyn joukon puheakteja sekä joitain lisära-
joituksia niiden lähettämiselle, kuten kuka aloittaa protokollan tai mihin mennessä jo-
honkin tiettyyn viestiiin tulee vastata. Ihmisillä tällaiset keskusteluprotokollat ovat usein
implisiittisiä tai niitä ei ole ensinkään.

Miten siis ohjelmistoagentin tulisi reagoida siihen, jos ihmiset vaikkapa jättävät vas-
taamatta johonkin heille lähetettyyn kyselyyn tai vastaavat siihen väärällä performatii-
villa varustetulla viestillä? Kuvassa 9.1 A jättää vastaamatta viestiin B(q) eli kyselyyn
Weezerin viimeisestä levystä. Ohjelmistoagenttien kommunikointia ajatellen tämä mer-
kitsee interaktioprotokollan rikkomista, sillä FIPA:n Query-protokolla (FIPA, 2000e)
edellyttää, että kyselyyn vastataan joko inform, not-understood, failure tai

6Lisätietoja BDI-agenteista, ks. esimerkiksi (Bratman, 1987; Shoham, 1993).
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refuse -viestillä7 . Jos A olisi noudattanut Query-protokollaa, olisi hän vastannut jo-
tain seuraavankaltaista:

A: Joo on mulla se levy. Haluutko kuunnella?

Jälleen ohjelmistoagenteille käännettynä, tämä tarkoittaisi:

A(i): inform(Joo on mulla se levy.)

A(q): query-ref(Haluutko kuunnella?)

Järjestelmässä voisi olla jonkinlainen notifikaatiomekanismi, joka muistuttaisi käyt-
täjää, jos hän unohtaa vastata johonkin viestiin tai jos hän vastaa viestillä, jonka perfor-
matiivi ei ole interaktioprotokollan edellyttämä.

9.6 Johtopäätökset ja pohdintaa

Tässä esseessä kuvatun kaltainen kommunikointijärjestelmä sopisi todennäköisesti par-
haiten sellaiselle yhteisölle, jolla on toiminnassaan luonnostaan formaaleja ja ennalta-
määriteltyjä menettelytapoja. Näin etenkin, jos yhteisön jäsenet joutuvat kommunikoi-
dessaan käyttämään jotain kuvan 9.2 kaltaista käyttöliittymää, joka vaatii heiltä enem-
män täsmällisyyttä ja huomiota kuin vaikkapa tavallinen email-client.

Mietitäänpä lopuksi työyhteisöä, joka valmistelee projektin loppuraporttia. Yhteisös-
sä on kolme jäsentä: Matti, Jaana ja Veikko. Matti on projektiraportoinnin päävastuuhen-
kilö ja hän on edellisenä iltana kirjoittanut raportista ensimmäisen version 0.01. Hän lä-
hettää aamulla päätteen avattuaan kollegoilleen seuraavanlaisen viestin: “Hei, projekti-
hakemistossa on nyt raportin ensimmäinen versio. Voisitko, Jaana, käydä läpi tuota toista
työpakettia, lähinnä sen tuloksia, että pitävätkö ne paikkansa? Lähetä sitten kommentit
minulle niin lisään ne raporttiin. Ja Veikko, mitä mieltä olet, pitäisikö yhteistyökuvioista
kirjoittaa jotain raporttiin? Jos niin minne? t. Masa.”

Osa tästä viestistä kuvautuu query-if-viestinä Jaanalle sisältönään Matin työpa-
ketti 2 -kirjoitusten paikkansapitävyys. Minuutin kuluttua viestin lähetettyään Matti vas-
taanottaa Jaanalta refuse-viestin, joka tarkoittaa, että Jaana kieltäytyy suorittamasta
häneltä pyydettyä tehtävää. Koska viestissä ei ole selitetty kieltäytymisen syytä, Matti
päättelee, että Jaanaa tuuraavat agentit. Samalla hän vastaanottaakin inform-viestin,
jossa kerrotaan Jaanan olevan sairaana.

Loppuraportin deadline painaa kuitenkin päälle, joten Matti päättää itse perehtyä Jaa-
nan vastuulla olevan toisen työpaketin yksityiskohtiin. Hän ei kuitenkaan löydä siitä tie-

7Kuvassa 9.1 ainoastaan toivottavin näistä vaihtoehtoisista vastauksista, inform, on esitetty.
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toa projektin yleisestä kansiosta, joten hän lähettää Jaanalle request-viestin, jossa
pyydetään Jaanaa lähettämään Matille kaikki toiseen työpakettiin liittyvä sähköisessä
muodossa oleva materiaali. Kahden minuutin kuluttua Matti vastaanottaa Jaanan agen-
tilta inform-viestin, jonka liitteenä ovat Matin pyytämät dokumentit.

Matti työstää materiaalia eteenpäin. Iltapäivällä hän saa Veikolta pahoittelevaan sä-
vyyn kirjoitetun viestin, jossa Veikko kertoo taas joutuneensa muistutetuksi järjestel-
mältä; hän oli lukenut Matin ensimmäisen viestin kiireessä kämmenmikroltaan bussia
odotellessaan ja unohtanut sen saman tien. Kuitenkin muutaman tunnin kuluttua järjes-
telmä oli kehottanut häntä vastaamaan Matin query-if-viestiin yhteistyöverkostosta
kirjoittamiseen liittyen. Tässä samaisessa iltapäivän viestissä Veikko myös vastaa Ma-
tin alkuperäiseen viestiin, eli kertoo mielipiteensä asiasta. Illansuussa Matti valmistelee
raportista version 0.02 ja lähettää sen kollegoilleen tarkistettavaksi.

Tässä esimerkissä hyödynnettiin esseessä käsiteltyjä aiheita, kuten automaattista muis-
tuttamista ja agenttien keskustelua ja toimintaa ihmisten puolesta. Tarkoitukseni on tu-
levaisuudessa pyrkiä testaamaan näitä aiheita, kuten muitakin tässä esseessä käsiteltyjä,
käytännössä. Esimerkiksi kahta esitettyä lähestymistapaa ihmisten luonnollisen kielen
viestien kääntämiseen ohjelmistoagenteille olisi mielenkiintoista evaluoida käytännös-
sä.
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Abstract

The present paper addresses the new possibilities for cartographic map pre-
sentation that can be utilized in mobile wireless platforms. Compared with
traditional paper maps, maps in mobile devices have several additional ad-
vantages, and limitations as well. Paper maps are static, while maps in
mobile devices can be made dynamic and adaptive for individual users in
specific use cases. The mobile context, from the map’s point of view, is
analyzed in the present paper, based on user tests in topographic maps from
mobile devices. Today, the only context element used for adapting the map
view, is location of the user. However, several other context elements could
be embedded to provide users with adaptive maps incorporating different
design and information contents. Other elements for context awareness of
maps include the purpose of use, time, physical surroundings, navigation
history and cultural and social elements. Finally, we give a proposal of
methods to utilize the adaptation of maps. Some of the methods proposed
include real-time generalization and data integration.
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10.1 Introduction

Users of maps in mobile devices should be provided with different types of maps in dif-
ferent situations. The different use situations should be reflected by the context elements,
of which the location element is the most used; e.g. in personal navigation. Adaptive
maps with differing design and information contents are one of the major challenges for
future mobile map services. In the present paper the methods discussed for adaptation
of maps include real-time generalization and data-integration.

Although many different spatial datasets may be used in map services involving
mobile users, the national topographic map plays a key role in applications requiring
detailed geospatial information having extensive coverage. In Europe, the national
mapping agencies (NMAs) are responsible for maintaining the primary topographic
databases covering the whole of each country. Several smaller-scale map products are
derived from these databases by applying cartographic generalization (e.g. Illert, 2001;
Kilpeläinen, 1997). Efficient methods for generalization are therefore essential for ver-
satile production of a highly varying set of map products or maps on demand from geo-
databases and also for presenting results obtained in geospatial applications on a mobile
platform.

10.1.1 GiMoDig in brief

The research presented here is part of the Geospatial Info-Mobility Service by Real-
Time Data-Integration and Generalization (GiMoDig) project, IST-2000-30090,
funded by the European Union through the Information Society Technologies (IST)
programme (GiMoDig, 2002). The purpose of the GiMoDig research and development
project is to improve accessibility and interoperability of national topographic databases.
A prototype system providing geospatial service will be implemented and used as a
test bed in the project. The common access interface will be based on emerging stan-
dards, such as Extensible Markup Language (XML) and the relevant Open GIS Con-
sortium’s (OGC) specifications. Apart from methods for transferring vector-formatted
data in XML encodings, e.g. Geography Markup Language (GML) and Scalable Vector
Graphics (SVG), the work comprises several important issues, including development of
methods for real-time generalization and data integration, definition of a global schema,
thematic harmonization of geodata in various countries, a study on small-display cartog-
raphy, and identification of the most important mobile use cases for topographic data.
That part of the research presented here concerns how to adapt Context-aware into to-
pographic maps in specific usage situations.

10.1.2 Structure of the paper

The following Sections 10.2 and 10.3 concern mobility as it pertains to the map. Section
10.3 also examines the principles of the current Location Based Services (LBSs). Map
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contexts for the mobile environment are examined in Section 10.4, based on experiences
gained from user tests of topographic maps in mobile devices. Proposals are given in
Section 10.5 on how to adapt maps for specific usage situations with the methods of
cartographic generalization and data integration. Finally, we conclude with a discussion.

10.2 Mobility in general

10.2.1 Classification of mobility

Mobility can be classified from different perspectives. These can include:

1. mobility of the user

2. mobility based on technology

3. mobility of the activity

Lehikoinen (2002) discusses the various ways of categorizing mobility. The mobility
of the computer itself, the user, or the task the computer is used for may be categorized.
The classification given by Pascoe et al. (2000) concerns the mobility of the activity, not
the user or the device that is used. Rosenberg (1998) further classifies mobile computers
into portable computers (laptops and other miniaturized computers), handheld comput-
ers (including Personal Digital Assistants (PDAs) and equivalent devices) and wearable
computers, examined by Lehikoinen (2002). Another class of mobile terminals includes
mobile phones.

10.2.2 Characteristics of mobility

What is relevant for map usage in mobile environments? While portable and naviga-
tional computers already have relatively high performance capacities and screens, spe-
cial attention needs to be focused on issues in the display of detailed map data on the
small screens of PDAs and mobile phones. The memory capacities and processing pow-
ers of these are also quite modest, and the network connections relatively slow.

Mobility implicitly includes continuous access to information. Where mobile map
services are concerned this access has until now mostly meant that the maps to be used
have been preloaded into devices from the services, and the user has not been able to
change the set of maps or map levels to other sets when in the usage situation. In
the GiMoDig project (GiMoDig, 2002) a new type of infrastructure for map usage in
mobile devices will be built up. The project aims at to create a seamless data service
providing access, through a common interface, to the primary topographic geodatabases
maintained by the national mapping agencies in various countries. Such seamless data
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service would provide the user with the most up-to-date spatial data requested regardless
of time and place.

10.3 Maps in current LBSs

10.3.1 The role of maps and cartographic generalization

The view of cartography as a communication process has been depicted graphically by
many authors (MacEachren, 1995). The models presented share a basic structure with
an information source tapped by a cartographer who determines what and how to depict,
a map as the midpoint of the process, and a map user who reads the map and develops
some understanding of it by relating the map information to prior knowledge. Robinson
et al. (1978) argued that most scientific cartography is concerned with the dissemination
of spatial knowledge. The attitude of map content being something that does not have
to be questioned has been generally known (MacEachren, 1995).

Generally, the interpretation of the map depends on understanding the signs on the
map, how these relate to the phenomena they represent, and the graphic structure in
which they appear (Keates, 1996, p. 67). Maps to be shown in mobile devices should be
relatively abstract in order to fit on the small screen.

According to the International Cartographic Association (ICA), cartographic gener-
alization is defined as “Selection and simplified representation of detail appropriate to
the scale and/or purpose of a map” (ICA, 1973). The purpose of map generalization is
that only the most essential information is shown in a way that supports fast and accu-
rate interpretation of the map. The most appropriate generalization operations needed
for small-display cartography include: selection, simplification, aggregation, enhance-
ment and displacement. The generalization approach is related to the map scale. A high
degree of generalization is needed to show the same essential information in small-scale
maps as represented in large-scale maps.

10.3.2 Tasks of the map

MacEachren (1995) argued that there is no single correct scientific, or nonscientific, ap-
proach as to how maps should work. He examines the map not as a communication
vehicle, but as one of many potential representations of phenomena in space that a user
may draw upon as a source of information or an aid to decision-making and behaviour
in space. While the most important task of maps is to visualize the features and their
relative locations in reality, the mobile environment allows for other useful tasks. Re-
ichenbacher (2001) lists four main groups of user tasks:

1. locators: compare the features on the map: Where am I? Where is the destination?
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2. proximity: Where is the nearest bus stop?

3. navigation: Show me the way from A to B?

4. events: Is it raining in a particular place?

Besides these, the measurement task on a map is of course one of the original pur-
poses. In a new mobile environment an example might be: How far is the destination
from my current position?

10.3.3 Mobile map applications

Mobile applications can be built in three different ways according to their use mode
(Reini, 2001). First, there are applications that are not connected to the server at all, in
which case all the data must be stored in the mobile device’s memory. This means that
the mobility does not actually occur in terms of ’mobility’, since all the data must be
installed in advance. At the other end, there are applications that are connected to the
server continuously and all the data come from a centralized database. Being on line
may be not only expensive, but sometimes also unreliable if the wireless connections
drop off. This leads us to the third mode of usage, which is the combination mode.
The mobile device is connected to the server occasionally and only when needed, which
means that the network costs can be minimized but the user can also obtain real-time
data when needed.

The maps brought to the mobile devices can be either raster or vector maps. There
are numerous applications, currently available on the Web, that make use of raster-based
delivery of spatial data. Traditionally in web applications, raster maps more or less re-
semble normal printed-paper maps, although some improvement is also seen with raster
maps in web environments. The approach has several serious limitations. Integration of
map datasets coming from different sources becomes practically impossible. Provision
of highly customized screen maps is difficult, because map layout and content are usu-
ally fixed in the initial configuration of the service. Zooming of the map in the terminal
can be accomplished by retrieving a more detailed raster map at each zoom level from
the server.

Vector maps are currently making their way into mobile environments and are not as
familiar looking in users’ points of view as the raster maps. Once downloaded to the
mobile terminal, vector-based map information can be locally zoomed with no loss in
graphic quality. Visualization of vector maps is done at the client level, which means
that it needs more calculation and memory capacity. The display style of the map could
then be locally modified according to personal preferences of the user, and additional
information could be easily requested from another service and displayed, overlaid on
top of the previously downloaded vector map. The use of vector-formatted spatial infor-
mation on the Web, specifically by applying XML-based encoding, is currently under
intensive research and development (W3C, 2002).
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There are also hybrid maps, e.g. in which the background is provided as a raster map
and some enhanced additional information (commercial points of interest (POIs) etc.) is
brought to the top of the raster image as a vector format. This makes the maps in some
situations more dynamic and easier to modify.

Typically during the first stage of providing maps to the mobile terminals, it was the
fastest way to use the same materials as those used in desktop and Internet applications.
The main problem is thought to be the presence of totally different usage situations.
Maps in mobile devices are also used in field situations, which means that their visu-
alization should be totally different compared with indoor situations in office desktops.
And not only the visualization, but also the information needed and used in the mobile
environment, may be distinctively one of a kind in different contexts.

10.3.4 Examples of current map services in mobile devices

Currently, existing commercial map services are usually provided on CDs and via the
Internet and also with different memory components for laptops or PDAs. There are
also many portal services that offer additional services within the maps, such as ’Yellow
pages’ types of information and routing services.

Pekkinen and Rainio (2002) categorize different mobile devices for navigation into
Global Positioning System (GPS) navigators, GPS wrist tops, in-car navigation sys-
tems, track boxes, cellular phones, navigation phones and PDAs. There are currently
some illustrative maps and also more advanced guidance functions available with GPS
navigators and maps can be either downloaded by using a PC or brought in with specific
memory components. GPS wrist tops are not considered here, due to their very small
screen, and track boxes do not have map functions. In-car navigation systems receive
their data from a CD or DVD and the services currently available offer not only maps,
but also audiovisual route and navigation guidance.

Cellular and navigation phones are just making their entrance into everyday markets.
One of the first navigation phones is called BenefonEsc!, to which rasterized city maps,
road maps and topographic maps are downloaded via a serial cable connection to a
PC. They also offer services by which the user can ask for the nearest hotel or other
services and track other users of BenefonEsc!. The NavTalk GSM navigation phone
differs from the former by applying vector data for turn-by-turn route guidance. Data
are delivered in CD-ROM format, which also contains POIs information. Traditional
cellular phones are currently also often equipped with a Wireless Application Protocol
(WAP) browser, though the graphical capabilities are still quite simple. The situation
could change quite soon; e.g. the new picture phones have colour displays and also
support MMS-messaging.

The most common PDAs are the PalmOS and PockectPC, which can function as
navigators with the addition of a positioning module. There are also several map and
navigation applications currently available for PDAs; e.g. TomTom has released a car
navigator software package for the PocketPC, which guides the user with on-screen ar-
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rows and verbal instructions. The Maptech Pocket Navigator displays topographic, nau-
tical and aeronautical charts in the PocketPC. The software is able to guide the traveller
to the destination and show the track used.

With the above in mind, it can be said that today’s basic function of dynamic maps in
mobile devices is to show the user’s location on the raster map. There are no widespread
vector maps available for mobile devices, although in some Internet services vector maps
are used, not only for visualization, but also for calculating optimized routes. Zooming
in maps is done on a step-by-step basis, changing between different preloaded maps at
various scales. In some services there are simple POIs added on top of the basic map
data. In a few Internet map services the user is also capable of selecting objects from
the map or using symbols, e.g. links to other maps or Internet pages. These functions
still appear to be totally lacking from mobile applications so far. Navigational functions,
first appearing only in car navigation, are also becoming more common in other mobile
applications.

10.4 Context-aware maps

In most usage situations it appears that the user with the mobile device is the same, but
the usage situation, or context, changes. The future challenge for these maps is to embed
some context awareness within them. Kaasinen (2002) stated that the main problem with
the context adaptation is that the context cannot be easily identified or measured. The
main purpose in the present paper is not to solve any technical solutions for sensing
the different contexts. Instead, it may be useful to determine first what the context
information is that could be helpful from the users’ points of view, when dealing with
the mobile maps. Another issue related to context awareness in mobile map applications
is the question dealing with how the map could be adapted based on information derived
by sensing different contexts: what would be the ideal information shown on the map
and how it should be presented in different contexts. In this section some of the context-
aware needs are listed according to our field test results in Nuuksio National Park, and
the next sections will deal with methods to adapt the map to the context.

10.4.1 What is context?

Defining the word context is a very challenging task. Chen and Kotz (2000, p.3) define
it as “the set of environmental states and settings that either determines an application’s
behaviour or in which an application event occurs and which is interesting to the user”.
They also define two classes of context-aware computing: active and passive, in which
the first influences the behaviours of an application by automatically adapting to the
discovered context. By passive context awareness Chen et al. (2002) mean that an
application presents the new or updated contexts to an interested user or makes the
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context persistent, enabling the user to retrieve and use later. Passive context awareness
is also thought to be relevant, but not critical to the application. Dey (2001) defines
the system to be context-aware if it uses context to provide relevant information and/or
services to the user, in which the relevancy depends on the user’s task.

More specific context definitions were suggested by Schilit et al. (1994), who stated
that context could be divided into three categories. The first is computing context (such
as network connectivity, communication bandwidth and nearby resources such as print-
ers and displays). The second category is user context (such as the user’s profile, loca-
tion, people nearby and the current social situation) and the last category is the physical
context (lighting, noise levels, traffic conditions and temperature). Chen et al. (2000)
proposed a fourth category, which is time context (such as time of day, week, month and
season of the year).

Currently the only context element exploited in mobile map applications is location.
One reason for this is that the other contexts may be more difficult to sense or even more
difficult to interpret. Useful interpretation would need more sophisticated devices and
better software. Another reason may be that the location element is the most appropriate
one where mobile maps are concerned. Some context information can also be regarded
as irrelevant and need not be used.

10.4.2 User tests as a background

To consider the usability issues, pilot tests were arranged early in the GiMoDig project.
At that time GiMoDig had no real prototypes to test, so the purpose was to obtain some
basic information on the usability of topographic maps in mobile devices and also to
gain experience on how to plan and carry out these user tests during later stages of the
project. The user tests were arranged in Nuuksio National Park, and the mobile maps
used in the tests were derived from the Topographic Database of the National Land
Survey of Finland at a scale of 1:10 000, Figure 10.1. In the field evaluation a PDA
(Compaq’s Pocket PC) with Genimap’s Navigator LT software was used. In Nuuksio
the users were asked to complete predefined test tasks, using topographic maps on a
PDA. Two observers monitored the users during the test and interviewed them in the
usage situations. The tests were also documented with minidisks and video cameras.

Based on the field tests, reclassification of the contexts was performed compared with
earlier research, as discussed above. In the following sections some contexts, which may
be used to create future intelligent maps for mobile devices, are defined. Every context
description also includes an example of possible use situations in which the context
awareness may give some additional intelligence from the users’ points of view. The
examples are actual demands and ideas figured out by users during the field tests. The
following descriptions do not focus on, and are not limited by, technical matters.
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Figure 10.1: Nuuksio National Park maps at a different scale and with different infor-
mation contents.

10.4.3 Context – Location

As mentioned earlier, the location of the user is generally the only context awareness
used in maps in mobile devices today. During the field tests, the users clearly indicated
that the most important advantage of digital mobile maps compared with traditional
paper maps is the information on the user’s current location. Users believed that without
it there might be no critical difference between the benefits gained from traditional maps
and digital maps.

Currently, positioning systems are quite easily embedded in the mobile systems.
There are commercial products that use the GPS (mobile phones with integrated GPS
modules, GPS devices that can be integrated in mobile phones and separate GPS mod-
ules for PDAs). Mobile phones can also be located by the telecom operator in the net-
work, using various methods for calculating the distances to overlapping cells. The third
way of locating the user is by identifying him at a service point (in a certain area), e.g.
using Wireless Local Area Network (WLAN), Bluetooth or infrared technologies. For
this the user needs special devices, which are actually becoming common in mobile
devices today.

Information on the user’s location can be used by itself or can be combined with
other context information; e.g. the navigation history context, dealt with later on in this
section, is based on interpreting location information history. The basic use of location,
however, is to show the user’s position on the map in real-time. This is done currently
by moving the cursor, which shows the location of the user, at the top of the map or
by keeping the cursor in the centre of the display at all times and moving the map
underneath according to the user’s movement.

Information on the user’s location could also be used when the user is navigating
along the planned route. The system could offer a new route if the user wanders further
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from the originally planned course, which may be the situation when the user decides to
go off-route, e.g. when seeing a beautiful view nearby. It has been suggested also that
the usability of a mobile map in field situation could be improved if the map would give
audible navigational aid and also act on audible commands.

A use scenario example of how to use location information at a more sophisticated
context-aware level (not only a cursor at the top of the map) could be the following
hypothetical situation in Nuuksio National Park:

It has not been raining for a long time in southern Finland and there is a
potential forest fire hazard in the area. As a result, users are allowed to
make campfires only in very strictly defined areas in the national parks.
This meteorological information could be delivered to all the mobile de-
vices arriving in national park areas by using information on the location
of the devices. The maps provided to the user could also be adapted to the
current situation so that they could enhance only permitted campfire sites.
Maps could also offer some additional information on the issue by provid-
ing links at the top of the map.

To obtain this type of service, the databases should have some type of area labelling
and rigorous classification. Classification of databases and the location context could
also be used in other situations: e.g. in urban areas people use different landmarks
for navigation and are also interested services different from those used when hiking
in national park areas. The maps could take advantage of information on the user’s
location by providing different types of information according to the user’s surrounding
area (weather rural or urban) for aiding in navigation.

10.4.4 Context – System

The variety of mobile devices is growing and users expect to be able to use the same
types of services on the various devices (Kaasinen, 2002). It requires much work and
abundant time and space in the databases to plan and store different maps suitable for
various situations. One possible solution could be to use the same databases continu-
ously but the application would need to understand the hardware and software limits and
also be aware of where the map will be used. By this it is meant that the system pro-
viding the map should recognize the end-device, from which the map request originates,
and should return the information in the right format so that the map would be suitable
for the current device (e.g. with its display and functions).

Martikainen (2002, p. 13) stated that this is also the situation more generally, be-
cause the growing variety of Internet devices makes enterprises more reliant on user
interface languages that are device-independent. By using these types of languages, the
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content could be delivered and transformed automatically from the single-user interface
description into appropriate formats for the different types of devices.

The system properties that are considered to be the main issues when the map is
adapted to the different mobile devices included differing sizes of the screens, function
buttons and screen colours (colour or black-and-white screen). Some new user interface
inventions also use context awareness of the device’s position, with which it is possi-
ble to process the map by moving the mobile device in relation to the user (zooming
by moving the device closer and further from the user’s face and scrolling the view by
horizontally tilting the device), while in some future visions the map may be handled
audibly. Other contexts related to the system could include information on the process-
ing power and memory capabilities of the device, so that the system could take them
also into account when delivering the information for the mobile map.

10.4.5 Context – Purpose of Use

One of the most challenging contexts to be considered is the user’s purpose for using
the map, in other words, what he intends to do with it. Using the application itself it
is probably very difficult to measure where the user may need the map and for what
purpose. Most likely this context will be defined by the user. The problem here is that
active personalization may not be very tempting from the user’s point of view, although
it may be very useful in many cases by providing the right maps for the situations. But
in most cases the situation with mobile devices is that the surrounding context changes
but the user remains the same for each device. So once given very specific and detailed
personalization followed by only small amounts of information on the current situation,
it may be even worthwhile in some situations.

In the Nuuksio field tests, the users came up with many different use situations in
which they might have needed specific maps, see Figure 10.2. The maps that profes-
sional orienteerers may desire of the area would probably need abundant detailed to-
pographic information (on rocks, waterways etc.), whereas a family with four children
may only need information on the main tracks, camp sites and swimming beaches in the
area. Some users also thought that maps showing the good areas for picking cloudber-
ries or mushrooms may be useful in some situations, as well as maps with good fishing
locations in other situations. It would be useless to show all of this information on ev-
erybody’s map; thus the maps could be adapted to each particular situation and purpose
of use. In some situations it was considered to be useful and interesting if the map could
have information on the history of the user’s personalization, e.g. ’in this area the user
was last interested in where good blueberry sites were, let’s have that as a default this
time’. But before making any assumptions on the user’s current tasks, the system should
probably ask the user to confirm the system’s interpretation of the context.
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Figure 10.2: Using map in mobile device during the Nuuksio field tests.

10.4.6 Context – Time

There are at least two main categories included in the time context. One is the time of
day and the other the time of year. Context awareness of the time of day could affect the
map, e.g. in situations where the map would only show the cafeterias open at the time
or where other information is enhanced, e.g. if the information service is open.

The time of year may also constitute important information from the user’s point of
view. Maps from areas such as Nuuksio National Park could be totally different during
summer and winter seasons. The tracks could be different, because during the winter
users are able to ski on the lakes and the swamps, whereas information on swimming
locations may not be as useful for many people during the winter months. Other POIs
along the route may also differ greatly. In addition to knowledge of the time, this context
awareness could also incorporate information, e.g. from meteorological databases, such
as thickness of the snow or ice in the area, or the temperature of bodies of water used
for swimming during summer.

10.4.7 Context – Physical Surroundings

The user’s physical surroundings can vary widely during the mobile use of maps. Kaasi-
nen (2002) divided physical context into illumination, background noise, temperature
and weather. During our tests the users expressed no need for information on back-
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ground noise or temperature. However, it is very likely that background noise informa-
tion may play an important role in the future when using voice interfaces with mobile
devices. Illumination and the brightness of light were found to be somewhat critical in
some situations. When considering using the mobile map during the day or at night, the
map colours and background illumination should be adapted to the surrounding bright-
ness.

Information on the weather was also found to be useful in some situations, with
integration of the location of the user and local weather forecasts possibly being one
way of presenting the map in some situations.

10.4.8 Context - Navigation History

The most important requirement in navigation thing is to know your own situation on the
planned route. Optional routes to the destination and more detailed information on the
services available along the routes and at the destination may be of interest to the user.
Some users desired to have maps suggesting a few possible routes to the destination
and also giving some additional information on the routes offered (e.g. suitability for
different persons, how demanding it is, how long the track, how long it would require
a person to walk to some destination at the current speed, what the POIs are along the
route, what topographic differences there are along on the route etc.). Intelligent route
suggestions in the field could also take account of the surrounding landscape (lakes,
hills etc.) and also the user’s hiking history, habits and preferences when making route
calculations. Context-aware route suggestions could use other context information (such
as previous locations to provide spatial diaries on the user’s tracks during the day), and
also information on the user’s navigation history. The navigation history information
could be used for interpreting the context: e.g. if the user is stationary, he might be
having a break and the map could offer more information about the surrounding area.

10.4.9 Context – Orientation

When observing users during the field tests, it was noted, that most were rotating the map
while walking, so that the actual view in front of them corresponded to the map view
on the mobile device. One of the most useful context awarenesses may be information
on the user’s orientation, which could be measured either by a digital compass or by
noting the direction in which the user travels from the user’s location history. The map
could then be displayed in the right position with respect to the user’s line/direction of
movement.

10.4.10 Context – Cultural and Social

Sometimes the usage situations of mobile maps can also differ due to current cultural
and social situations. The social situation appears to be very difficult to measure or
sense, but there were some needs for social context awareness that came out in our tests
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for maps in mobile devices. When people were searching for a peaceful campsite, they
often commented that the map could also show all the other mobile devices in the area,
enabling the user to choose the site with the fewest campers. In different situation the
map could show only those cottages with sleeping accommodations left. One social
context-aware application may also be in a car’s navigation system, in which routes for
the drivers could be suggested, using traffic information on traffic jams etc.

Ahonen et al. (2002) grouped together some specific features that may vary between
cultural areas when using navigation products and services. One of these is the recogniz-
ability and local conventions of navigational symbols, as well as the colours used. These
can vary and have different meanings in various cultural areas. The names of places and
streets and address formats can also be presented in many different languages, e.g. in
Finland where in some areas all the streets have Finnish as well as Swedish names. And
above all, these cultural issues could also include measurements units and different co-
ordinate systems. An intelligent map should be able to recognize the context and give
this information to the user in the right format.

10.5 Proposal for adaptation methods

10.5.1 Mobile cartography and adaptive maps

Reichenbacher (2001) made the following proposal for mobile cartography: “Mobile
cartography deals with theories and technologies of dynamic cartographic visualization
of spatial data and its interactive use on portable devices anywhere and anytime under
special consideration of the actual context and user characteristics.”

The concept of mobile cartography reflects a system of high adaptability. However,
the current LBSs do not adequately take into account the fact that the application is used
by different users in the same location. A special emphasis in the GiMoDig project is
put on providing an adaptive map with appropriately generalised map data to the user.
We propose that by the methods of real-time generalization and data integration it is
possible to disseminate adaptive maps for specific users in specific use situations.

10.5.2 Methods to adapt context awareness into maps

In each European country normally only the primary database is continuously updated
by the local NMA. The need to provide a mobile end-user with up-to-date information,
often in a drastically generalized form due to the display constraints of the device used,
necessitates the development of efficient generalization methods. The generalization
methods related to the production of ad hoc, personalized maps in a real-time environ-
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ment have not yet been extensively investigated (Kraak and Brown, 2001; Lehto and
Kilpeläinen, 2000, 2001; Reichenbacher, 2001).

However, the future user of geospatial data services will expect to have means avail-
able for independently defining the contents, coverage, scale and visual appearance of
the product when data are accessed via a network by a mobile device. It can also be as-
sumed that network-based approaches for organizing the maintenance and distribution
of data will be further developed and also become everyday practice in different areas of
life. These trends necessitate the development of more advanced methods for the gener-
alization of geodata, such as real-time generalization (van Oosterom and Schenkelaars,
1995; Jones et al., 2000; Lehto and Kilpeläinen, 2000, 2001).

When real-time generalization is used, the datasets are not stored in the database
but rather computed during the data request - i.e. response dialogue. One of the core
objectives in the GiMoDig project is to develop methods for real-time generalization in
order to deliver adaptive maps to mobile users in differing usage situations.

The spatial datasets in the project will be served in an XML-based vector format to
facilitate flexible data integration and processing in the subsequent phases of the process.
The pilot service to be built will enable seamless access to the NMAs’ data resources
from a set of different mobile devices. Such processing of the spatial data as carto-
graphic generalization will be performed on the data providers’ server, on a middleware
service platform or on the client device. In the GiMoDig system architecture, spatial
data are maintained in the NMA’s server and provided to the network through a stan-
dardized access interface (Figure 10.3). Various value-added services can then be built
as layered middleware solutions. This infrastructure provides an opportunity to provide
national geodatabases as basic geoinformation upon which various commercial as well
as institutional mobile services can be integrated.

Real-time generalization

By real-time generalization we mean a cartographic generalization process that acts on
the spatial data during the information request-response dialogue between the server
and the mobile device. In real life this means that we wish to obtain the answer within
seconds. However, there is a challenge here, because the accessing goes all the way to
the geodatabase level, and we want to have the requested map on the display of a mobile
device adapted to the specific user in a specific usage situation.

Why do we need any generalization of maps delivered to the mobile user? There are
at least a couple of reasons:

• As in cartographic generalization of paper maps in general, only the most essential
information can be displayed. When it comes down to the small displays of mobile
devices, generalization is even a more demanding task.
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Figure 10.3: A schematic model of the GiMoDig system architecture (Sarjakoski et al.,
2002).

• We must also optimize the map image to be interpeted for rapid perception by the
user.

• The user should be provided with the most up-to-date information, since there is
no time for interactive cartographic editing.

• The data must be taken directly from the spatial database and visualized on-the-
fly. Figure 10.4 shows an example of real-time generalization of geodata by using
XSLT-transformation.

Automatic map generalization has been and still is a challenge. Since real-time gen-
eralization is the concern here the following new options available in mobile applications
compared with traditional paper map situations could be employed:
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Figure 10.4: Two SVG displays of the same spatial dataset, transformed by different
Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) processes. Two generalization
methods used in the process: selection (road class, building type and size), building
outline simplification and orientation (Lehto and Kilpeläinen, 2001).

• We can use the user’s location and profile as an additional input for the process.
An example of this is presented by Harrie, Sarjakoski and Lehto (2002), who
developed a variable scale function for small-display map presentations.

• We can limit the process to deal with only nearby data, reducing the amount of
data to be treated. For example, in personal navigation, users often need both a
detailed map of the area surrounding the current position as well as an overview
map, as demonstrated by Harrie et al. (2002), see Figure 10.5.

We also have older options which could be utilized in a new way:

• The map contents could be adapted for a specific use case, meaning that often a
very strong selection of map features is possible.

• Use of the additional attribute information of geospatial features could be utilized
more effectively; e.g. selection of the objects from the database based on road
classes is a simple and fast way to adapt the map to use cases where only the main
roads are important.

• Finally, interactive maps and dynamic elements can be used, which implies that
not everything need to be shown at the same time in a single map.
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Figure 10.5: In personal navigation the user often requires both a detailed map around
the current user position as well as an overview map. The figure illustrates a variable
scale method for giving the user both large-scale and small-scale map information si-
multaneously on a small portable display (Harrie et al., 2002).

Data integration and map as user interface

National primary geodatabases are designed mainly for national tasks, without consid-
ering international cooperation and such demands as e.g. a mobile user’s need to know
where to find a specific service. The semantic content of the spatial databases varies
from country to country. To produce maps covering several countries, harmonization of
these datasets is often carried out as a separate, time-consuming conversion task. How-
ever, for a mobile user real-time harmonization of geospatial data within a known se-
mantic frame is indispensable, because up-to-date geospatial data are needed, especially
in an unknown foreign environment (Sarjakoski et al., 2002). Harmonizing national pri-
mary databases lays the foundation for the possible integration of cross-border data - a
necessity e.g. for a mobile user driving by car from Denmark to Germany.

Besides the cross border integration, data integration as a method to adaptation also
implies that the maps in mobile devices should be developed more in the direction of
“maps as a user interface”; so-called intelligent maps. As discussed above, some mobile
applications exist where some POIs are superimposed on the basic map data. A com-
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mon way to select so-called clickable objects from Internet map services in order to get
links to other maps or Internet pages still appears lacking in mobile applications. How-
ever, the multimedia information (text, voice, images, video etc.) offers opportunities
to enrich the abstract map information in small displays. Embedding such information
in appearing map objects and giving the user a chance to get more detailed information
on e.g. POIs, opens new possibilities for solving presentation problems due to small
display. An example of this is road names that could be shown as dynamic objects.

User tests showed that users want additional information added to the traditional to-
pographic maps shown on mobile devices. Otherwise they would even consider using
paper maps only. This clearly shows the direction for development of map applications
on mobile devices. Embedding the possibility of obtaining information on available
services will very much alter the traditional tasks of a map. By giving the users them-
selves a chance to define which services they desire information on will emphasize the
importance of adaptive map solutions for individual users.

10.6 Discussion

As discussed in the previous sections, it can be concluded that maps shown by mobile
services are still far from so-called intelligent maps. All the functions in existing mobile
map services appear to be nonflexible and basically routinelike functions: scrolling,
layering, zooming etc. But some flexibility may improve the usability of these devices
in future applications.

Generally, it could be said that users are willing to use more intelligent maps than
currently available when maps are provided on mobile terminals. One way of producing
maps with more intelligence from the users’ viewpoint could be context awareness on
the device used. There are several groups of contexts listed in this paper, but it may be
said that not all of them have to be available in future map applications. Some of them
may be more useful than others, and although the technical points of matters were not
considered in this paper, it is clear that some of these contexts are much more easily
sensed than the others. It may also be said, that it is not only the sensing of the con-
text, but also modeling the map objects in database schema to serve the different needs
according to the context. Today, the major restrictions for context-aware maps are the
technical properties with the mobile devices. One step towards intelligent maps is to
improve current services in Internet environments, and later on also in mobile devices.
One of the approaches for adapting maps for the differing contexts is the study presented
in this paper; real-time generalization and data integration.

When producing context-aware maps, the basic rules for usability should also be
taken into account, e.g. the system must leave the feeling of control in the user’s hands.
Other usability issues that also must be concerned are predictability, transparency etc. In
a worst-case scenario the system results in wrong interpretations of the contexts and acts
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on these, which can be very frustrating from the users’ point of view. The user-interfaces
(maps in this study) developed should be studied from the usability’s point of view
during the whole project to make the possible improvements in the early stage of process.
Benyon (1993) stated that appropriate methods include: heuristic evaluation, formal
laboratory-based usability testing, the application of HCI (Human Computer Interaction)
guidelines and structured ’cognitive walkthroughs’.

10.7 Conclusions

Today, the most important context of use for mobile map services is location of the user.
However, several other context elements worthy of attention were identified in this study,
based on user tests of topographic maps in mobile devices. These are classified as fol-
lows: location, system, purpose of use, time, physical surroundings, navigation history,
orientation, and cultural and social elements. The user’s needs with respect to adapting
maps in mobile devices to other context elements besides location seem obvious. The
listed elements can also be used in combination: user’s location, for example, can be
used by itself or can be combined with other context information such as navigation
history. This paper’s proposed methods for adaptation include real-time generalization
and data integration. Besides integrating spatial data from several geodatabases into a
single frame to be then transmitted and adapted as different maps to different users, the
integration also implies the development towards maps used as user interfaces, that is,
intelligent maps. Embedding multimedia elements and other dynamic functions would
enrich the functionality of simple abstract map that could be shown in small devices.
The present paper proposed real-time generalization and data integration as a possible
adaptation method, but user needs for incorporating different map designs and informa-
tion content demand still further research on adapting maps to differing use cases.
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Tiivistelmä

Ihminen kykenee sekä tuottamaan että ymmärtämään puhetta ja eleitä. Kog-
nitiivisessa käyttöliittymässä on lähtökohtana saattaa ihmisen ja laitteen vä-
linen viestintä mahdollisimman lähelle ihmisten välistä viestintää. Teknil-
lisen korkeakoulun Automaatiotekniikan laboratoriossa on kehitetty neli-
jalkainen kentaurin mallinen WorkPartner-robotti. Robotissa on kehittynyt
ympäristön havainnointijärjestelmä sekä poikkeuksellinen alustan rakenne.
Navigointijärjestelmässä käytetään useita rinnakkaisia suunnistusmenetel-
miä, mm. GPS-satelliittipaikannusta ja ns. laserodometriaa. WorkPartner
käyttää sähköenergiaa voimanlähteenään, jota se saa akuistaan ja tarpeen
tulleen tuottaa generaattorillaan. WorkPartner toimii testialustana kognitii-
viselle käyttöliittymälle. Robotin käyttäjä eli operaattori pystyy kommuni-
koimaan robotin kanssa mm. puhekomennoilla sekä eleillä, jotka vastaa-
vat kommunikointia toisen ihmisen kanssa. Muita mahdollisuuksia kom-
munikointiin ovat joystick, tietokoneen näppäimistö ja hiiri sekä ns. yo-yo-
ohjain, mutta niitä käytetään ensisijaisesti suoraan ohjaukseen eli teleope-
rointiin. WorkPartnerin on tarkoitus toimia ihmisen työkaverina, joten kog-
nitiivinen käyttöliittymä on todella tärkeässä asemassa robotin ohjauksessa.
Käyttöliittymä koostuu kolmesta osasta: operaattorista, itse robotista ja ns.
kotipesästä. Kotipesä toimii yhteytenä mm. internetiin. Kommunikointiin
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käytetään ns. wopa-kieltä, joka pitää sisällään tarvittavat komennot Work-
Partnerin ohjaamiseen.

11.1 Johdanto

Kognitiivinen käyttöliittymän avulla ihmisen on helpompi lähestyä ja ohjata automaat-
tisia laitteita. Ihmisen ja laitteen ymmärrys ja ympäristön havainnointi ovat perinteisesti
kovin eri tasolla. Viestintä robotin ja ihmisen välillä sekä tehtävien antaminen robotille
onnistuu helposti mikäli sekä robotin, että ihmisen kognitio saadaan vastaamaan toisi-
aan. Robotin ja ihmisen tulee viestiä keskenään puheella ja eleillä. Lisäksi ympäristön ja
työkohteiden ymmärtäminen tulee saada yhteneviksi, jolloin työtehtävistä suoriudutaan
onnistuneesti. Tässä raportissa esitellään kognitiivinen käyttöliittymä sekä WorkPartner-
robotti, jota on käytetty alustana käyttöliittymän suunnitteluun ja testaukseen.

11.2 WorkPartner – kentaurin mallinen robotti

WorkPartner (Halme, Koskinen, Aarnio, Salmi, Leppänen & Ylönen, 2000, s. 2) on ih-
misen työkaveriksi tarkoitettu palvelurobotti. Robotti on esitetty kuvassa 11.1. Work-
Partnerilla on neljä jalkaa pyörillä sekä kääntyvä keskinivel. Robotin alustaan on liitet-
tynä kaksikätinen ja ihmisen yläruumista muistuttava manipulaattori, joten WorkPartner
muistuttaakin ulkonäöltään antiikin tarujen kentauria. WorkPartner painaa n. 250 kg ja
se pystyy kantamaan hyötykuormaa alustan päällä n. 40 kg ja käsien varassa n. 10 kg.
Kaikki toimilaitteet ovat sähköllä toimivia. Energiaa robotti saa akuista ja 3 kW:n polt-
tomoottorista, joka lataa generaattorillaan akkuja. Pelkät akut riittävät n. puolen tunnin
toiminta-aikaan, mutta polttomoottorin avulla robotti voi toimia useita tunteja.

WorkPartner voi liikkua pyörillä, pelkillä jaloilla pyörät lukittuna tai sitten yhdistel-
mällä, jossa sekä jalat, että pyörät liikkuvat. Normaali pyöräajo on taloudellisin liikku-
mistapa ja sillä saavutetaan huippunopeus n. 7 kilometriä tunnissa. Jalkojen käyttö tuo
mahdollisuuden liikkumiselle vaikeakulkuisessa maastossa.

WorkPartnerissa (Selkäinaho, Halme & Paanajärvi, 2001, s. 1) on kehittynyt navi-
gointijärjestelmä, jossa käytetään apuna mm. 2D-laserskanneria, GPS satelliittipaikan-
nusta sekä pyöräodometriaa. Robotti havainnoi ympäristöään värikameralla, laseretäi-
syysmittalaitteella sekä laserskannerilla.

WorkPartner (Halme, ym., 2000, s. 2) on tarkoitettu keveisiin ulkotöihin. Näitä ovat
mm. puutarhan- ja metsänhoito sekä vartiointitehtävät. Koska robotti on tarkoitettu työs-
kentelemään ihmisen kanssa, on siihen suunniteltu mahdollisimman helpot ohjaustavat
ihmiselle (ja robotille).
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Kuva 11.1: WorkPartner robotti.

Kuva 11.2: WorkPartner suorittaa työtehtävää.

11.3 Robotin käyttöliittymä

Perinteisesti (Suomela & Halme, 2001, s. 2) robotit vain toistavat tiettyjä työtehtäviä.
Näistä hyvänä esimerkkinä ovat autoteollisuuden hitsausrobotit. Uuden sukupolven pal-
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velurobottien tulee pystyä tekemään vaihtelevia työtehtäviä vaihtelevassa ympäristössä.
Vuorovaikutus ihmisen kanssa on välttämätöntä.

Ihminen vastaanottaa tietoa ympäristöstään kaikilla viidellä pääaistillaan. Näköaisti
on tärkein, jolla vastaanotetaan suurin osa tiedosta. Kuuloaisti on tärkein, kun kommu-
nikoidaan toisten ihmisten kanssa. Puhe on tärkein viestintätapa, mutta myös erilaiset
eleet ja muut äänet ovat tärkeitä. Suunniteltaessa tehokasta ja helppoa kommunikointia
ihmisen ja laitteen välille ovat puhe ja eleet parhaimmat tavat viestiä.

Kognitiivinen tarkoittaa tajuntaan, tiedostukseen ja havainnointiin liittyvää. Work-
Partnerin kognitiivinen prototyyppikäyttöliittymällä tarjotaan uusia vaihtoehtoja kom-
munikoinnille ihmisen ja koneen välillä. Kommunikoinnin tulee vastata viestintää toi-
sen ihmisen kanssa. Käyttäjä antaa tehtävät korkean tason komentoina, jolloin hänen
ei tarvitse tietää kaikkia mahdollisia osatehtäviä. Tarkoitus on toteuttaa tehtäväkokonai-
suuksia analysoimalla ja ehdottamalla osatehtäviä sen sijaan, että vain toteutetaan ne
suoraviivaisesti tietyssä järjestyksessä.

11.4 WorkPartnerin käyttöliittymän rakenne

WorkPartnerin käyttöliittymän voi jakaa kolmeen osaan. Näitä osia ovat operaattori, ro-
botti sekä “kotipesä”. Eri osat viestivät keskenään langattoman verkon (WLAN) väli-
tyksellä. Rakenne on kuvattuna kuvassa 11.3.

11.4.1 Operaattori

Operaattori on henkilö (Suomela & Halme, 2002, s. 4), joka ohjaa ja valvoo Work-
Partnerin toimintaa. Puhe ja eleet ovat operaattorille helpoimmat tavat viestiä robotin
kanssa. Yksinkertaisia komentoja voi antaa ilman mitään operaattorin tarvitsemia lisä-
laitteita. Ulko-olosuhteet ovat huono ympäristö suoraan kommunikointiin. Lukuisat eri
taustaäänet häiritsevät puhekomentojen ymmärtämistä ja vaihtelevat valaistusolosuhteet
ym. haittaavat kameran käyttöä. Operaattorin on käytettävä apuvälineitä kommunikoin-
tiin, mutta laitemäärä ja niiden massa on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisena.
Operaattorin mukana kantama laitteisto on operaattorin takissa (kuva 11.4).

Takki on kirkkaan värinen ja sen mukana on PC, mikrofoni sekä ns. yo-yo-ohjain.
Lisäksi operaattorilla on mukanaan kämmentietokone. Robotin on helppo havaita takin
kirkas väri, jolloin on mahdollista seurata operaattoria ja tunnistaa tämän eleet.

Yo-yo-ohjainta (esitettynä kuvan 11.4 alimmaisessa kuvassa) käytetään manipulaat-
torin suoraan ohjaamiseen eli teleoperointiin, jolloin robotille voidaan esimerkiksi opet-
taa vaikeampien työtehtävien suorittamista. Ohjaimessa on potentiometrit, joilla mita-
taan operaattorin ranteen paikka suhteessa tämän olkapäähän.
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Kuva 11.3: WorkPartnerin käyttöliittymän rakenne.

Mikrofonilla operaattori antaa puhekomentoja robotille. Mikrofoniyksikössä on li-
säksi rullahiiri, jota käytetään osoitettaessa kohteita robotille. Käden suunnan määrit-
täminen on erittäin vaikeaa koneelle ja onhan se vaikeaa ihmisellekin. Sen sijaan, et-
tä operaattori osoittaisi kädellään haluttuun kohteeseen, hän kääntää rullahiirellä robo-
tin kamera/laserosoitin-pään osoittamaan kohteeseen. Robotin pää on esitettynä kuvassa
11.5.

Kämmentietokone toimii näyttölaitteena seurattaessa robotin tilaa ja PC toimii tiedon
käsittelijänä eri laitteiden välillä.

11.4.2 Robotti

WorkPartner havainnoi ympäristöään mittalaitteillaan. Kamera, laserosoitin, navigointi-
järjestelmä, laserskanneri ym. tuovat robotille informaatiota tämän ympäristöstään. La-
serskanneri on sijoitettuna manipulaattorin rintaan. Navigoinnin lisäksi sitä käytetään
mm. esteiden havaitsemiseen ja kohteiden tunnistamiseen. Kamera ja laserosoitin ovat
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Kuva 11.4: Operaattorin laitteisto WorkPartnerin ohjauksessa.

WorkPartnerin päässä. Ne ovat yhteys robotin ja käyttäjän välillä. Esimerkiksi kameran
kuva välittyy operaattorille (Suomela, ym., 2001, s. 4).

11.4.3 Kotipesä

Kotipesä toimii yhteysväylänä mm. internetiin (Suomela, ym., 2001, s. 5) ja lisäksi se
tarjoaa lisälaskentakapasiteettia. Se on PC, joka on yhteydessä sekä robotin langatto-
maan verkkoon, että ulkomaailmaan. Tietokoneen laskentatehoa käytetään kohteiden
mallintamiseen ja kuvankäsittelyyn. Kone pitää sisällään tietokantaa ympäristömalleis-
ta, opituista tehtävistä, kohteista tms.
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Kuva 11.5: WorkPartnerin pää.

11.5 Puheohjaus

Puheen käyttö kommunikointiin erottaa ihmisen ja eläimet. Se on tehokas keino vaihtaa
tietoa ihmisten välillä. Puhekomentoja käytetään jo laitteiden ohjaukseen ja muutamia
matkapuhelimia voidaan ohjata puheella. Puheohjaus on yleensä rajoitettu muutamaan
sanaan ja puhujan tulee olla juuri tietty henkilö, joka lisäksi on “opettanut” järjestelmää.
Vielä nykyään puheentunnistusjärjestelmillä on vaikeuksia tunnistaa usean eri ihmisen
puhetta ilman etukäteisopetusta. Tähän kun vielä lisätään taustamelu varsinkin ulko-
olosuhteissa on tunnistus entistä vaikeampaa. Lisäksi puheen, jossa ei ole erikseen rajat-
tua sanastoa, ymmärtäminen on koneelle erittäin vaikeaa. Yksittäisten sanojen tunnista-
minen on vaikeaa, mutta lauseiden sisällön ymmärtäminen on vielä vaikeampaa. Siksi
laitteiden puheen tunnistus on rajoittunut vain muutamiin komentoihin. Useimmissa ta-
pauksissa robotin ohjaukseen myös riittää vain rajoitettu komentojen lukumäärä.

WorkPartnerin (Suomela, ym., 2001, s. 2) käyttöliittymässä puhekomentoja käyte-
tään annettaessa tehtäviä robotille. Komennot sisältävät yleensä muutaman sanan, jotka
määrittelevät itse tehtävän, tehtävän kohteen ja mahdollisen robotin paikkatiedon. Esi-
merkiksi “hae tuo laatikko tänne”. Tässä mm sana “tuo” määrittelee robotille, että ope-
raattori osoittaa kohdetta. Robotin vastaanotettua komennon se tulkitsee sen ja vastaa
operaattorille ymmärtäneensä tai sitten robotti kysyy tarkennuksia kohtiin, joita se ei
ymmärtänyt.
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11.6 Elekomennot

Puheen lisäksi eleet ovat hyvä viestintäkeino ihmisten välillä. On paljon tilanteita missä
eleet ovat ainoa tapa viestiä. Kuurot ihmiset pystyvät keskustelemaan elekielellä samoin
kuin kuulevat puheella. Monissa ammateissa eleitä käytetään päivittäin viestintään mui-
den ihmisten kanssa. Näin on mm. sotilaiden, rakennusmiesten sekä koneiden kuljetta-
jien työssä. Kova taustamelu tai se, että puhe ei välity kohteelle (esimerkiksi ikkunan
läpi) ovat syynä eleiden käyttöön.

Ihmisillä eleisiin liittyy usein liikettä, mutta robottia ohjattaessa eleiden on oltava
paikallaan olevia. Liikkeen havaitseminen on ihmissilmälle helppoa, mutta tietokoneel-
ta se vaatii valtavasti laskentatehoa. Annettaessa robotille komentoja eleillä ne ovat yk-
sinkertaisia ja helposti tulkittavissa.

WorkPartnerissa käytetään kameraa eleiden tunnistamiseen (Suomela, ym., 2001, s.
2). Kameran kuvasta etsitään operaattorin takin väri ja tämän värialueen muodosta pää-
tellään oikea ele. Kameran lisäksi eleitä on mahdollista päätellä yo-yo-ohjaimen avul-
la. Ohjaimella saadaan selville ranteiden paikat ja siitä voidaan päätellä, mikä ele on
kyseessä. Tietty ele määritetty tarkoittamaan tiettyä komentoa, jonka robotti suorittaa
saatuaan komennon.

11.7 Komentojen käsittely

Kuva 11.6: Viestiliikenteen kuvaus WorkPartnerissa.

WorkPartnerin kommunikointijärjestelmässä käytetään kahta ohjauskieltä (Suomela,
ym., 2002, s. 3) sekä kielten tulkkia niiden välissä. Wopa-kieli on käytössä operaattorin
ja robotin välisessä viestinnässä. Sisäinen komentokieli taas on käytössä robotin sisäi-
sessä viestinnässä. Esimerkiksi komennot robotin liikunta- tai navigointijärjestelmälle
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järjestelmän hallintaprosessilta (Manager) välittyvät sisäisellä kielellä. Kuvassa 11.6 on
esitettynä viestiliikennettä robotissa. Manager on korkeimman tason prosessi WorkPart-
nerissa. Se sisältää kielten tulkin (erotettu kuvassa 11.6 erilleen prosessista) ja Plannerin
avustuksella se pilkkoo ja välittää komentoja operaattorin ja robotin toimintojen välillä.

Seuraavassa esittelen Wopa-kieltä tarkemmin.

Tulkin saadessa komennon operaattorilta se purkaa sen osiin ja tutkii onko komennon
lauserakenne järkevä. Mikäli komento on hyväksyttävä, tutkitaan sisältääkö se kaiken
tiedon tehtävän suoritukseen. Mikäli tietoa puuttuu kysytään sitä operaattorilta.

Kuvassa 11.7 on näytetty esimerkkikomennon “Hae tuo pallo” läpikäynti.

Kuva 11.7: Komennon “Hae tuo pallo” läpikäynti WorkPartnerissa.

Sekä tulkki että Manager hyväksyvät komennon, sillä se sisältää kaiken tarpeellisen
tiedon tehtävän suoritukseen. Manager etsii ympäristömallistaan “pallon”, jolloin se tie-
tää halutun pallon ominaisuudet. Mikäli kohdetta ei löydy, kysytään puhesyntetisaattorin
avulla lisätietoa operaattorilta.

11.8 Pohdinta ja johtopäätökset

WorkPartnerissa käytetään perinteisen robotin käyttöliittymän sijaan kognitiivista käyt-
töliittymää. Viestinnässä robotin kanssa on pyritty tekemään mahdollisimman helposti
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lähestyttävää ihmiselle. Konseptin kehitystyö on vielä keskeneräistä ja paljon on tehtä-
vää. Robotin ympäristön havainnointikeinot ja viestintäkanavat ihmisen kanssa ovat toi-
minnassa. Rajattu puhekomentojen ja eleiden käyttö on yksinkertaista toteuttaa robotil-
le. Todellinen robotin ymmärrys ja “älykkyys” vaativat paljon tutkimustyötä. WorkPart-
nerin suorittamat työtehtävät ja niiden vaatima kommunikointi operaattorille tapahtuu
varsin rajatussa ympäristössä. Puheentunnistusjärjestelmät ei ole vielä täydellisesti pu-
hetta ymmärtäviä. Lisäksi robotin ohjaus rajoittamattomalla komentokielellä ei onnistu,
sillä vaikka yksittäiset sanat tunnistettaisiin hyvin, on kokonaisten lauseiden merkityk-
sen ymmärtäminen erittäin vaikeaa. Robotin toimintaympäristön tarkka ymmärtäminen
ei onnistu nykyisillä tekniikoilla. Nykyään joudutaan toimimaan varsin paljon teknii-
kan ehdoilla. Täysin itsenäinen tehtävien toteutus dynaamisessa ympäristössä on vielä
tulevaisuudessa.
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Chapter 12

To adapt or not to adapt — A case
study: the user interface of a heart
rate monitor
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Abstract

The purpose of this paper is to illustrate how adaptivity could be used in a
selection task, and to demonstrate some design questions that must be an-
swered when considering an adaptive solution to a usability problem. The
user interface of a heart rate monitor, its mode selection menu in particu-
lar, is used as a case study. An adaptive and a non-adaptive solution to a
usability problem involving repeated item selection from a small menu are
presented. Finally, the use of adaptivity as a means of tackling usability
problems related to selection is discussed. Usability problems similar to
the one described here are likely to become more common in the future,
because of the proliferation of various small computing devices, such as
cellular phones and PDAs (Personal Digital Assistant).

12.1 Introduction

The heart rate monitor in question is the Polar S810 (Figure 12.1), a professional model
whose intended user is a competing athlete. Usability tests of the monitor were con-
ducted in the Usability Laboratory of the HUT Department of Computer Science and
Engineering in October 2002. Expert evaluation was also done. Several of the usability
problems found in these studies concern the selection of an exercise mode.
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Figure 12.1: The Polar S810 heart rate monitor. Picture from Polar’s web site (2002).

12.2 The Problem

The heart rate monitor has ten user-configurable exercise modes. The user might con-
figure a mode for jogging, another for cycling, yet another for gym exercise and so on.
Also, one might use several modes for different types of exercises within a sport, e.g.
for short, medium, and long runs or for different speeds or tempos. Here, it is assumed
that it is always clear to the user which exercise mode he or she wants to use, and the
selection is a matter of giving that input to the heart rate monitor.

Starting an exercise involves starting heart rate monitoring, selecting one of the ex-
ercise modes, and staring the timer. The exercise mode is chosen by scrolling through
a menu using two buttons and selecting the desired mode using a third. The heart rate
monitor is the size of a large watch, its screen about 4 by 3 cm. Therefore only one menu
item is visible at a time. This in turn means that which menu item is visible is important;
in particular, which item is visible initially, as that item is the “default” choice for an
exercise mode.

A professional user selects and re-selects the exercise mode many times each day —
every time he or she starts an exercise. If many different modes are used, the process
of switching modes between each exercise can become tedious. On the other hand,
more modes mean increased accuracy and detail in progress monitoring and therefore
(presumably) better results eventually. The problem is: What is the least cumbersome
way the user can tell the device which exercise mode to use? If a menu is used, how
should it be organized and which mode should be shown initially, that is, which one
should be proposed by default?

12.3 A Conventional Solution

A conventional solution, and essentially the one currently implemented in the heart rate
monitor, is to always propose the most recent choice. The menu always contains the
same items, in the same order. The only thing that varies is which item is selected by
default: it is always the one that was chosen last time.
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This solution assumes that the user does not change the exercise mode very often. If
that is the case, the solution works well. If, however, many different modes are required,
and if the pattern of usage doesn’t typically include much repetition of the same exercise
mode, a lot of switching back and forth between different modes is involved. Each time,
the menu must be scrolled and searched for the appropriate mode.

12.4 An Adaptive Solution

An alternative solution that tries to avoid the aforementioned problem is to determine
the default item in the menu adaptively. The definiton presented by Benyon, Innocent
and Murray (1987), is used:

“Adaptive systems are systems which can alter aspects of their structure,
functionality or interface in order to accommodate the differing needs of
individuals or groups of users and the changing needs of users over time.”

The same definition is quoted by Viano et al. (2000, p. 201) and it appears adequate
for the discussion at hand.

The items of the menu stay constant, as they do in the conventional solution, but the
default item is inferred from the current context of use, in an attempt to always propose
the correct mode.

The heart rate monitor has two important characteristics:

1. The use of the system involves a substantial amount of repetitive behaviour —
choosing the exercise mode at the start of each exercise.

2. This repetitive behaviour is potentially different for different users — different
users of the monitor generally have different exercise patterns.

Given these characteristics, it is likely that machine learning could be effectively
utilized in the user interface (Maes, 1994, p. 32). The adaptive solution would learn
correlations between the context of use and the exercise mode desired by the user.

There are various variables that could be used in describing the context. The day
of week and time of day could give some implication: perhaps a user likes to start a
morning with jogging, or a Tuesday morning in particular. Many professional athletes
have strict exercise schedules that could be picked up by the adaptation system. Other
possible variables include current heart rate, recent exercise history and idle time. Ana-
lyzing these variables would be an important step in the implementation of the adaptive
system.
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It is not the purpose here to discuss the actual machine learning techniques that
should be used in the implementation of the adaptation mechanism. A detailed descrip-
tion of an implementation is beyond the scope of this paper anyway. Let us assume,
for the moment, that a technique exists that more or less satisfactorily infers the desired
exercise mode from a given context of use.

12.5 Adaptivity in Selection

One needs to consider the user’s task to find out where and how to apply adaptivity. In
a selection-oriented usability problem such as this, adaptivity can be used to restrict the
number of available choices. Care must be taken when choosing the level of restriction,
in order to avoid making wrong choices on behalf of the user. The final choice of the
exercise mode is made by the user in both solutions, because if the wrong mode was
selected without confirmation from the user, this would probably counter any usability
improvement gained by reduced selection effort. Also, the user must explicitly select
the mode anyway, in the beginning at least, for the adaptive system to learn anything.
Therefore, a menu is a suitable way to present the possible choices to the user.

Also, if the choices available are not always the same given the same input, this may
confuse some users. The Smart Menus of Windows, which automatically hide rarely
used items, are a good example. This is why neither of the solutions alter the exercise
mode menu itself, only the default item.

The selection task can be broken down into several subtasks. Some of these subtasks
can sometimes be preformed automatically through the use of adaptivity, while some
are kept the responsibilty of the user. Aoki and Woodruff (2000, pp. 322–324) use this
approach in their modified design for an electronic museum guidebook. In this case, the
user already knows what item to select, and the task is a matter of locating that item.

Another approach is to guide the user by pre-selecting some items presumably of
interest to the user, without restricting the number of available choices. Here, the user
does not know beforehand which item to select, and the pre-selection is there to help
the user locate items that are most likely to be correct. Many information filtering tools
work this way, for example the news agent described by Maes (1994, pp. 38–39).

Similarly, the default item shown in the exercise mode menu is a pre-selection. It
is possible to scroll down the menu to select any another mode if desired. But if the
default selection is the preferred one, this isn’t necessary. That means a step of the
selection process has been performed automatically. In a sense, the proposed adaptive
solution is a combination of the two approaches mentioned above.

It is often a good idea to let the user choose whether or not to allow adaptivity, as this
lets the user feel in control. One way to make adaptivity optional would be to default
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to the conventional solution, but include a shortcut button that can be pressed to invoke
adaptivity when desired. That is, the menu would show the most recent selection by
default, but if the user presses the shortcut button labeled “Let Me Guess”, the adaptively
inferred choice would be shown. Again, if this pre-selection is the one desired, the user
has avoided searching through the menu.

12.6 To Adapt or Not To Adapt?

When considering use of adaptivity as a means of removing a usability problem, several
questions must be asked:

1. Is the adaptive solution feasible?

Using machine learning techniques may require significant processing power and
memory capacity. A wrist-worn device has severe constraints on both because
of its small size. Fortunately, the monitor may remain unused for long periods of
time (e.g. at night), during which processing could occur. Battery life and memory
capacity might pose a problem, however. Also, the machine learning technique
itself, one that can infer the desired mode accurately enough, is assumed to be
available, as mentioned above, and this is far from self-evident. On the other
hand, machine learning is a rapidly developing field, and future advances could
alleviate this problem.

2. Is the adaptive solution more usable?

There is no easy answer to this question. Evaluating the usability of the two
solutions is a complex task, as ever. Some usability guidelines exist for adap-
tive systems, especially for adaptive interface agents (Wexelblat & Maes, 1997).
However, they are not very well suited to this sort of miniature adaptivity with
no explicit communication with the user. General usability principles (see e.g.
Nielsen, 1993, pp. 26–37) still hold, of course.

3. Is the problem “hard enough” to justify the use of a more sophisticated approach?

This question is related to the first one, because the answer depends on the ad-
ditional design and implementation effort introduced by the proposed adaptive
approach. Currently, the answer is probably no. Usability tests on the Polar S810
revealed many very basic usability problems, such as lack of consistency and ob-
scure terminology, and it would be best to correct these problems before attempt-
ing to improve efficiency by addressing the problem of exercise mode selection.
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12.7 Conclusion

The answers to the above questions would indicate that applying the adaptive solution
to the design of a professional heart rate monitor is currently probably overkill. Two
things, however, make the discussion interesting despite that.

Computing devices become smaller, while their processing power and storage capac-
ity increases, allowing for more and more complex tasks to be performed on portable,
even wearable, computing devices. Human vision does not improve at the same pace as
these devices get smaller, if at all. It follows that a menu with only one visible item at a
time (or at most two or three items) will likely be a common feature of the user interfaces
of such devices. Speeding up the use of such menus could often be worthwhile.

Second, the use of adaptivity may become more common in the future. This can
lead to better tools for developing adaptive systems, and it may become possible to add
“default menu item agents” similar to the one described here to existing systems with
relatively little effort.
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