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TIIVISTELMÄ
Joukkouttaminen tarkoittaa ison työn hajauttamista pienissä osissa usealle
työntekijälle. Interneting, Informaatiojärjestelmien, sekä matkapuhelimien nopea
yleistyminen ja kehittyminen ovat nopeasti mahdollistaneet joukkouttamisen
soveltamisen uudenlaisiin sovelluksiin.
Tässä työssä kehitettiin mobiilisovellus, joka mahdollistaa subjektiivisen tiedon
keräämisen joukkouttamisen avulla sekä päätöksenteon tukemisen joukkoutetun
tiedon avulla. Työ laajentaa aiemmin kehitettyä joukkoälyalustaa tukemalla etenkin
paikkasidonnaisen tiedon keräämistä. Tämä kandidaatintyö esittelee aluksi
taustakirjallisuutta joukkoälystä sekä päätöksenteon tukijärjestelmistä. Seuraavaksi
työ esittelee AnswerBot Mobilen, joka on yksi maailman ensimmäisistä Androidpuhelimille kehitetyistä joukkoälyyn perustuvista päätöksenteon tukityökaluista.
Lopulta työ esittelee AnserBot Mobilen käyttäjäkokeiden tulokset sekä pohtii koko
työn saavutuksia, onnistumisia ja epäonnistumisia.
Tämän kandidaatintyön suurin kontribuutio on paikkasidonnaisen tiedonkeruun
mahdollistaminen
laajennuksena
olemassaolevaan
järjestelmään.
Lisäksi
käyttäjätesteissä löydettiin useita parannusehdotuksia sekä kehitettyyn
mobiilisovellukseen että joukkoälyalustaan, jonka laajennus tämä mobiilisovellus on.
Avainsanat: joukkoäly joukkouttaminen, älypuhelimet
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Simo Hosio
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ABSTRACT
Crowdsourcing refers to breaking down a task and distributing it in smaller chunks to
a large labor force. The development of Internet, information systems and especially
the proliferation of smartphones have enabled leveraging crowdsourcing in many
new application scenarios.
In this thesis we created a mobile application that leverages crowdsourcing to collect
subjective information and supports decision making based on the collected
information. The application extends an existing crowdsourcing platform by
facilitating situated data collection on mobile devices. This thesis first presents
related literature on wisdom of the crowd and decision support systems. After that,
this thesis introduces the design and implementation of AnswerBot Mobile, that is
one of the first Android applications to leverage crowds’ collective intelligence in
supporting decision-making. Finally, the thesis reviews user test results and discusses
the accomplishments, successes and failures we encountered during the work.
The biggest contribution of our work is facilitating crowdsourcing of situated and
subjective knowledge on a mobile platform. The user tests uncovered improvement
ideas for AnswerBot Mobile and for the already existing crowdsourcing platform that
the developed application is an extension of.
Keywords: wisdom of the crowd, crowdsourcing, smartphones
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1. JOHDANTO
Joukkoälyn teorian mukaan joukon kollektiivinen vastaus johonkin kysymykseen on
keskimäärin aina parempi kuin kenenkään yhden joukon jäsenen oma vastaus
samaan kysymykseen [1]. Tällaiset havainnot ovat alunperin johtaneet joukkoälyn
teoriaan. Joukkoälyn teoriaa hyödynnetään monissa käyttötapauksissa, kuten
esimerkiksi poliittisissa mielipidemittauksissa.
Toistaiseksi teorian pohjalta on kehitetty sovelluksia johonkin tiettyyn
tarkoitusperään, kun taas Oulun yliopistossa kehitetty joukkoälyalusta AnswerBot
3000 mahdollistaa teorian hyödyntämisen yleisellä tasolla. Tämän kandidaatintyön
tehtävänä oli luoda uusi helppokäyttöinen mobiilikäyttöliittymä tälle alustalle.
Mobiilialustan tärkeimpänä vaatimuksena oli toteuttaa jo Internet-toteutukset
toiminnallisuudet mobiiliversiona ja siten helpottaa paikkasidonnaista tiedonkeruuta
sekä päätöksenteon tukemista.
Tämä projekti suoritettiin alunperin ryhmässä osana Applied Computing Project I kurssia. Minä toimin projektissa Project Managerina, ja ryhmässäni oli lisäksi
jäseninä Juho Kananen, Kimi Norman sekä Kai Wang. Projekti sujui suoraviivaisesti,
ja seurasimme kurssin vastuuhenkilöiden antamia ohjeita mahdollisimman paljon.
Ensiksi suunnittelimme sovelluksen, minkä jälkeen toteutimme sovelluksen
ryhmänä. Loppuvaiheessa suoritimme kattavat käyttäjäkokeet sekä dokumentoimme
projektin.
Käyttäjäkokeiden perusteella voidaan sanoa, että mobiililaajennus on tärkeä
laajennus joukkoälyalustaan. Jotta työkalu olisi hyödyllinen, olisi käyttäjiä toisaalta
kerättävä enemmän kuin tämän työn piirissä tehtiin. Kokonaisuudessaan kehitetty
sovellus vastaa hyvin sille asetettuja toiveita ja vaatimuksia.
1.1. Työnjako
Tämä kandidaatintyö esittelee AnswerBot Mobilen kehittämisen kaikki vaiheet.
Minun osuuteni sovelluksen kehittämisessä ja käyttäjätesteissä (kappaleet 3-4 tässä
työssä) keskittyi kokonaisuuden hallintaan, suunnitteluun sekä esitysten ja
dokumentoinnin ylläpitoon. Suunnitteluvaiheessa laadin useita kaavioita ja suoritin
11 haastattelua. Implementaatiovaiheessa suunnittelin sovelluksen kotisivun ja
implementoin tietokannan sekä protokollat applikaation ja olemassa olevan alustan
välillä. Tähän kandidaatintyöhön on kurssilla tehtyä työtä laajennettu huomattavasti.
Taustakirjallisuus on esitelty merkittävästi laajemmin, ja kokonaisuus dokumentoitu
selkeämmin sekä laajemmin kuin kurssin aikana.
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2. Taustakirjallisuus
2.1. Joukkoäly
Joukkouttaminen viittaa ison työn hajauttamista pienemmissä osissa ihmisjoukouille.
Joukkoäly puolestaan viittaa ihmisjoukon koottuun mielipiteeseen, eli käytännössä
joukkouttamalla muodostettuun ymmärrykseen jostain asiasta. Joukkoäly perustuu
matemaattisiin menetelmiin, ja sillä ei siten ole sosiaalista tai psykologista selitystä
[2]. Sen ensimmäiset maininnat voidaan jäljittää Aristoteleen aikoihin, ja Sir Francis
Galtonin työ vuonna 1907 eräässä härän painon arviointikilpailussa
maalaismarkkinoilla on laajalti hyväksytty ensimmäisenä tieteellisenä kontribuutiona
teorialle [3]. Galton huomioi, että paikalla olevien ihmisten koottu tieto on
huomattavasti tarkempi kuin joukkoon kuuluvien ammattilaisten (lihamestareiden)
arvaukset. Vastaavia löytöjä on sittemmin todettu monen muun tutkijan toimesta
muissa yhteyksissä [4,5]. Uudemmissa tutkimuksissa on alettu hyödyntämään joukon
koottuja mielipiteitä myös haastavammissa ongelmissa [6,7].
Surowiecki määrittelee neljä ominaisuutta jotka tekevät joukosta viisaan, ja että se
todennäköisesti suoriutuu paremmin kuin yksittäiset ryhmän jäsenet [5]. Ensinnäkin,
joukon täytyy olla moninainen, jotta yksilöt voivat tuoda erilaisia tietoja esille.
Toisena, joukon täytyy olla hajautettu, jotta kukaan ei määrää yhteistä lopputulosta.
Kolmantena, pitää olla olemassa joku tapa summata erilaiset mielipiteet. Viimeisenä,
joukon jäsenten täytyy olla itsenäisiä, niin että he eivät välitä mitä muut ajattelevat.
Kolikon kääntöpuolella, joukon suoriutumista haittaavia tekijöitä on onnistuttu
löytämään. Esimerkiksi sosiaalinen vaikutus viittaa siihen miten toisen ihmisen
mielipiteet vaikuttavat omiisi. Tämä puolestaan vähentää joukkoälyn toimivuutta
vähentämällä joukon moninaisuutta sekä yksilöiden itsenäisyyttä [2].
Ideaalitilanteessa joukon jäsenet eivät ole tietoisia toisten mielipiteistä -- eivätkä
myöskään kootusta mielipiteestä -- sillä on olemassa todisteita että ihmiset hakevat
yhteisymmärrystä [8]. Pieni ryhmä erittäin äänekkäitä käyttäjiä voivat ylikorostaa
heidän mielipiteitään ja siten haitallisesti vaikuttaa joukon mielipiteeseen [9].
2.2. Avun etsiminen internetistä
Verkossa on useita palveluita jotka ovat tunnettuja avunlähteitä netissä, kuten Yahoo
Answers, Quora sekä muita foorumeita. Näillä verkkosivuilla käyttäjä lähettää
kysymyksen ja aihealueen, tai tarjoavat avoimen vastauksen. Tällaiset nettisivut ovat
hyviä faktojen löytämiseen liittyvissä kysymyksissä (kuten “Kuka voitti vuoden 1952
olympialaiset keihäänheitossa”) sekä keskusteluissa, mutta ongelmallisia kun
käyttäjät kaipaavat jäsenneltyä päätöksenteon apua. Syy tähän on että foorumin
tapainen arkkitehtuuri ei explisiittisesti ota huomioon erilaisia vaihtoehtoja tai
kriteereitä, kun ne tukevat päätöksentekoa [10].
Sen sijaan tällaiset verkkosivut usein tukeutuvat tekstimuotoiseen syötteeseen, sekä
mahdollisesti jonkinlaiseen äänestysmahdollisuuteen löytääkseen parhaat
kontribuutiot. Tämän myötä käyttäjät joutuvat miettimään useamman vaihtoehdon
läpi, arvioida henkilöiden luotettavuutta, ja lopulta päättää sopiva ratkaisu heidän
ongelmaan. Tällaisessa tilanteessa on todettu että pelkästään käyttämällä hyvin
puhuttelevaa kieltä, on mahdollista suuresti vaikuttamaan muiden näkökulmaan
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ongelmasta. Tällaisissa ympäristöissä yhteisön johtajilla on paljon enemmän
vaikutusvaltaa kuin muilla, vaikka he useimmiten eivät ole yhtään sen viisaampia
kuin muut [11].
“Lurkkaus”, eli lukeminen ilman kontribuointia, on yleinen ilmiö foorumeilla [12].
Lurkkaajilla on useimmiten ongelmia pukea heidän ajatuksiaan sanoiksi, tai he eivät
tunne oloaan tervetulleiksi jo olemassa olevaan yhteisöön foorumin pitkäaikais
jäsenten joukossa. Tämän lisäksi ylimääräinen työ, joka vaaditaan käyttäjänimen
rekisteröintiä vain yhden kerran osallistumista varten on suuri este osallistumiselle.
On huomattavaa, että foorumeilla lurkkaajien osuus kaikista sivun kävijöistä saattaa
olla jopa 90% [13]. Onkin hyvin oikeutettua väittää, että suuri osa lukijoiden
potentiaalista menee hukkaan.
Todisteiden valossa nettisivuilla toimivat foorumi ympäristöt eivät ole optimaalisia
päätöksentekoon, eikä niitä ole suunniteltu sitä varten. Ne ovat paikka, missä voi
keskustella aiheesta. Tästä huolimatta ne ovat suosittu paikka etsiä apua
päätöksentekoon. Meidän luomamme alustan tarkoitus onkin tukea (ei korvata)
olemassa olevia järjestelmiä.
2.3. Päätöksentekoa tukevat järjestelmät
Päätöksentekoa tukevat järjestelmät on hyvin moninainen informaatiosysteemi ala,
joka avustaa päätösten tekemisessä [14]. Vaikka tällaiset järjestelmät vielä kaipaavat
yhtä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää [15,16], Finlay määrittelee päätöksentekoa
tukevat järjestelmät vapaasti muodossa “tietokonepohjainen järjestelmä joka avustaa
päätöksentekoprosessissa” [17]. Vastaavasti, Power määrittelee järjestelmät
“interaktiiviset
tietokonejärjestelmät
jotka
mahdollistavat
tietokoneen
kommunikoinnin, tiedon, dokumenttien ja mallien hyödyntämisen ongelmien
ratkonnassa ja päätöksen tekemisessä” [18].
Viime aikoina erilaiset automaattisia suosituksia tarjoavat järjestelmät ovat keränneet
suosiota rinnakkaisena tieteenalana, joka ottaa vaikutteita muun muassa
päätöksentekoa tukevilta järjestelmiltä, tiedon hausta ja koneoppimisesta [19].
Suosituksia tarjoavat järjestelmät ovat konseptuaalisesti hyvin lähellä päätöksenteon
tukijärjestelmiä, ja akateemisessa kielessä termien käyttö ei aina vastaa niiden
tarkkoja määritelmiä [20, 21].
Käsitteellisesti päätöksentekoa tukevat järjestelmät koostuvat kolmesta
pääkomponentista; tietokannasta, tietomallista sekä käyttöliittymästä [15]. Tietokanta
tallentaa aihetta ja ongelmaa koskevaa tietoa. Malli luo päätöksen tietokannasta
löytyvien tietojen perusteella, ja käyttöliittymä antaa käyttäjälle mahdollisuuden
luoda uusia malleja (syöttää tietoa), ja saada tukea päätöksentekoon säätämällä eri
asetuksia.
Meidän työssä rakennamme mobiilikäyttöliittymän yksinkertaisen päätöksentekoa
tukevan järjestelmän päälle joka tarjoaa tukea päätöksentekoon joukosta kootun
datan perusteella. Olemassaolevasta järjestelmästä voi lukea lisää viitteestä [22].
Toisin sanoen, tämä järjestelmä hyödyntää joukkouttamisen teoriaa päätöksenteon
tukena. Tämä järjestelmä hyödyntää erittäin paljon mallin luomista, jossa
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käyttöliittymä tarjoaa helpon mahdollisuuden muuttaa syöteen parametrejä. Se seuraa
“Ehdottamis-mallia” [23], ja tarjoaa ihmisille ehdotuksia tietyssä tehtävässä tai
aihealueessa. Power & Sharda tarjoaa yleiskatsauksen mallin-pohjaiseen päätöksen
tukemis järjestelmiin, ja siihen liittyvistä tutkimushaasteista [24]
Mobiilikäyttöliittymä tarjoaa ihmisille mahdollisuuden lisätä tietokantaan tietoa
missä tahansa, mikä on tärkeä lisä tutkimukselle, joka pyrkii löytämään uusia tapoja
saavuttaa ihmisiä ja keräämään tietoa. Toinen tavoite oli pyrkiä löytämään tapa, jolla
voidaan taata tietokantaan syötetyn tiedon laatu (täydellisyys, tarkkuus, tuoreus)
[25,26]. Viime aikainen työ antaa syyn uskoa että jokapaikan tietotekniikan kehitys
ja oikein suunnitellut kannustimet voivat auttaa saavuttamaan suuren määrän ihmisiä
edullisesti ja nopeasti (joukkouttaminen) sekä luomaan ja ylläpitämään tarkkaa
tietokantaa [27,28,29,30].
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3. AnswerBot Mobile
Projekti on suoritettu ryhmätyönä 3-osassa, osana Applied Computing Project kurssia. Tehtävämme oli luoda helppokäyttöinen android käyttöliittymä Answerbot järjestelmälle, sekä parannella aiemmin luotua mallia. Kurssin aikana käyttöliittymän
ulkonäkö on muuttunut useasti, ja tämänhetkinen UI on usean iteraation lopputulos.
3.1. Suunnittelu-vaihe
Suunnitteluprosessiin käytettiin yksinkertaista elinkaarimallia (kuva 1). Prosessiin
kuuluu viisi osa-aluetta, eli vaatimusten laatiminen, analysointi, vaihtoehtojen
suunnittelu, prototyypin tekeminen, ja lopullisen ulkonäön implementointi. Ensiksi
laadimme projektille vaatimukset. Tätä varten käytimme Simo Hosion tekemää
sovellusta [22] pohjana. Ymmärtääksemme applikaation funktioita paremmin,
laadimme myös erilaisia skenaarioita ja käyttötapauksia, sekä piirsimme
käyttötapauskaavion. Mietimme myös ohjelmiston potentiaalisia riskitilanteita, sekä
miten ne voisi välttää tai estää.
Seuraava askel oli vaatimusten analysointi, ja applikaation suunnittelu. Piirsimme
rautalankamalleja vaatimusten perusteella, ja teimme luonnoksia. Tämän jälkeen
käytimme näitä luonnoksia kokeillaaksemme suunnitelmaamme. Selitimme
käyttäjille sovelluksen funktiot, emmekä antaneet heille tehtäviä. Keräsimme näistä
kyselyistä palautetta ja korjasimme ne ongelmat mitkä huomasimme testivaiheessa,
ja teimme päivitetyn luonnoksen. Lopulta teimme myös toisen evaluaation
päivitetystä luonnoksesta, ja annoimme käyttäjille myös tehtäviä. Käytimme “ajattele
ääneen” metodia kerätäksemme yleistä palautetta sovelluksen käytöstä. Teetimme
kyselyn saadaksemme prototyypin arvostelun. Kun arvostelu oli tarpeeksi hyvä,
päätimme aloittaa sovelluksen kehittämisen.
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Kuva 1. Suunnitteluvaiheen prosessikaavio
Ennen kuin aloitimme suunnitelman evaluaation, kuvittelimme että suunnitelmamme
oli aukoton. Evaluaation jälkeen tosin löysimme muutaman interaktio-ongelman.
Suurimman osan näistä ongelmista saimme ratkaistua parantamalla suunnitelmaa yhä
uudestaan ja uudestaan. Käyttäjät saattavat tosin edelleen olla hämillään “lisää
kriteria” vaihtoehdosta. Jos olisimme lisänneet liikaa tekstiä applikaatioon
selitykseksi, siitä olisi helposti tullut liian sekava. Tämän vuoksi oli tärkeää löytää
yksinkertaisempi ja selkeämpi tapa esittää funktionaalisuudet. Emme suunnitelleet
tapaa antaa käyttäjän seurata omia kysymyksiään, eikä applikaatio tarvitse
sisäänkirjautumista.
3.1.1. Käyttötapaukset
Mietimme aluksi potentiaalisia käyttötapauksia, sillä se on hyvä tapa ymmärtää
applikaation funktionaalisuutta. Alla olemme piirtäneet käyttötapauskaavion, joka
kuvastaa potentiaalisia tapoja mitä käyttäjä voisi tehdä ohjelmalla.
Nämä ovat:
- Päivitä kysymykset
- Luoda uusia kysymyksiä
- Saada suosituksia kysymyksiinsä omien kriteerien perusteella.
- Arvostella kysymystä, joka auttaa muita saamaan parempia suosituksia
- Lisätä vastauksen kysymykseen
- Lisätä kriteereitä kysymykseen
- Etsiä avainsanan perusteella kysymyksiä, jotka liittyvät siihen
- Jakaa kysymyksensä sosiaalisessa mediassa.
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Kuva 2. Käyttötapauskaavio
3.1.2. Vaatimukset
Määrittelimme listan vaatimuksia ohjelmalle helpottaaksemme suunnittelua ja
toteutusta.
Vaaditut toiminnot:
- Käyttäjät voivat luoda omia kysymyksiä
- Käyttäjät voivat löytää tietyn kysymyksen etsintä toiminnolla.
- Käyttäjät voivat lisätä kriteereitä mihin tahansa kysymykseen.
- Käyttäjät voivat lisätä uusia vaihtoehtoja mihin tahansa kysymykseen.
- Käyttäjät voivat lahjoittaa tietonsa/mielipiteensä tiettyyn kysymykseen.
- Käyttäjät voivat saada suosituksen järjestelmältä, kriteerien perusteella.
- Käyttäjät voivat jakaa kysymyksensä sosiaalisessa mediassa.
- Käyttäjät voivat tarkistaa omat kysymyksensä
- Käyttäjät saavat notifikaation kun joku lahjoittaa tietoa omaan kysymykseen.
Suorityskykyvaatimukset:
- Vastauksen viive pitää olla mahdollisimman nopea.
- Asiakasohjelman ja palvelimen kommunikaation on toimittava alhaisella
viiveellä.
Käyttöliittymävaatimukset:
- Kuvakkeiden pitää antaa tarpeeksi tietoa mahdollisimman vähällä tekstillä.
- Kuvakkeiden pitää selittää itsensä.
- Värimaailman pitää kuvastaa verkkosivuja.
- Eri toimintojen välillä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä.
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Käytettävyysvaatimukset:
- Pitää olla intuitiivinen, eikä vaatia opettelua.
- Helppo liikkua ohjelmassa
- Virhe ilmoitusten pitää olla helppo ymmärtää.
- Luoda ohjelma niin että käyttäjä ei pysty tekemään virheitä.
Turvallisuusvaatimukset:
- Luotettavaa kommunikointia asiakasohjelman ja palvelimen välillä HTTPS
protokollalla.
- Käyttäjät ovat anonyymejä.

3.1.3. Järjestelmän suunnitelma
Koska tietokanta on olemassa palvelimella, meidän tarvitsee vain noutaa data
palvelimelta, ja esittää se puhelimella. Kuvassa 3 ja 4 on esitelty kommunikaatiota
palvelimen ja asiakasohjelman välillä. Mobiili ohjelma lähettää http-pyynnön
palvelimelle, ja palvelin lähettää takaisin tiedon json-muodossa.

Kuva 3. Puhelin toimii asiakasohjelmistona, ja kommunikoi palvelimen kanssa
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Kuva 4. Interaktio palvelimen kanssa
3.1.4. Käyttöliittymän näkymien siirtymäkaavio
Kuvassa 5 on esitelty miten eri toiminnot toimivat yhdessä, mistä ohjelmasta pääsee
mihinkin. Mikäli laatikosta löytyy nuoli toiseen laatikkoon, se tarkoittaa että siitä
näkymästä voi siirtyä nuolen osoittamaan laatikkoon. Valkoinen ‘Entry Page’ on
tarkoitus näkyä vain kerran, ja kun on kerran syöttänyt tietonsa, tämä sivu hypätään
seuraavalla käyttökerralla yli.

Kuva 5. Sovelluksen eri näkymien siirtymäkaavio
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Kuva 6. Vastaava
rautalankamalli

3.1.5. Luonnokset
Toiminto suunnittelun jälkeen aloitimme yksinkertaisten mallien tekemisen.
Käytimme tähän Evolus Pencil-ohjelmaa, joka oli erittäin helppokäyttöinen. Alla on
jokaisen näkymän luonnos esitelty.
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Kuva 7. Rekisteröinti, kotisivu ja kotisivulla kysymykset.

Kuva 8. Kriteerin lisääminen, vastauksen lisääminen, kysymyksen jako
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Kuva 9. Kysymyksen jakonäkymä, arvioi kysymys, kysymyksen arviointi

Kuva 10. Vastaukset kriteerien perusteella

16

3.1.6. Luonnosten arviointi
Teetimme
käyttäjäkyselyn
luonnoksista
selvittääksemme
käyttöliittymän
toimivuutta. Pyysimme kavereilta mielipiteitä käyttöliittymän ulkonäöstä. Ensiksi
selitimme toiminnot heille ja sen jälkeen pyysimme heitä kokeilemaan ohjelman
käyttöä luonnosten kanssa. Lisäksi keräsimme palautetta suunnitelmasta. Yhteensä
kysyimme palautetta 10:ltä Oulun yliopiston opiskelijalta, joista 6 oli tekniikan alan
opiskelijoita.
Taulukko 1. Ensimmäisen suunnitelman vastauksia
Kysymys

Vastauksia

Näyttääkö applikaatio helppokäyttöiseltä?

-

Näyttää yksinkertaiselta ja helpolta
Ei liian helppo, mutta ei myöskään
liian vaikea.

Näyttääkö jokin tehtävä hankalalta?

-

Lisää kriteeri ja vastaus ero on
epäselkeä.
Ohjelman käyttö on liian haastavaa,
tarvitsen opastusta.

Pitäisikö jotain muuttaa?

-

Mitä mieltä olet applikaatiosta yleisesti?

-

Info-sivu
Jotkut näkymät liian samannäköisiä->
epäselviä.
Lisää kysymys “arvioi vastaus”
näkymään, mikäli unohdat
Lisätkää selitys “lahjoita tietoa”
näkymän liukusäätimeen.
Tylsähkö
Hyvä idea
Vaatii suuren määrän käyttäjiä että se
toimisi
Liian monta vaihtoehtoa näkyvissä.

Käyttäisitkö tämänlaista applikaatiota?

-

Todennäköisesti
Kyllä, se on hyödyllinen
Kyllä, mikäli tietokanta on tarpeeksi
laaja

Miten voimme kannustaa ihmisiä lahjoittamaan
tietoaan applikaatiotamme varten?

-

Antakaa heille palkintoja tai pisteitä,
joilla nauttia etuuksista.
Voisimme maksaa käyttäjille siitä
Pelillistäminen

-

3.1.7. Toinen versio
Ensimmäisen version kyselyn pohjalta lähdimme suunnittelemaan paranneltua
versiota. Toiminnot ovat edelleen samat ja erot ovat ulkonäössä. Alla on luonnoksia
siitä:
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Kuva 11. aloitussivu, tervetuloa-sivu, kotisivu

Kuva 12. Kysymyksen lisääminen, kotisivulla etsiminen, liikkuminen muihin
toimintoihin
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Kuva 13. Kriteerin lisääminen, kysymyksen jakaminen, kriteerin hyväksyminen

Kuva 14. Vastauksen lisääminen, vastauksen hyväksyminen, vastauksen arviointi
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Kuva 15. Arvioinnin hyväksyntä, kysymyksen kriteerien arviointi, vastaukset
kriteerien perusteella

3.1.8. Parannellun version käyttäjäkokeet
Yoisella kyselykierroksessa pyysimme käyttäjiä toteuttamaan sarjan tehtäviä
testataksemme sovelluksen helppokäyttöisyyttä. Alla on listaus tehtävistä, jotka
annoimme käyttäjille suoritettavaksi:
● Käynnistä applikaatio ja syötä aloitus tietosi.
● Et ole kiinnostunut ensimmäiseen viiteen kysymykseen, joten vaihda ne
seuraaviin
● Haluat lisätä palveluun oman kysymyksen
● Haluat löytää kysymyksiä jotka liittyvät Ouluun
● Haluat tietää lisää kysymyksestä “How to spend winter in Oulu”
● Haluat lisätä uuden kriteerin kysymykseen
● Et tiedä mitä kirjoittaa, joten haluat jakaa tämän kysymyksen, jotta kaverisi
voivat vastata
● Keksit yllättäen mitä lisätä, joten perut jakamisen
● Lisäät uuden kriteerin
● Haluat lisätä uuden vastauksen kysymykseen
● Haluat arvioida muiden lisäämiä vastauksia
● Olet sitä mieltä että hiihtäminen on kallista ja vaarallista. Joten arvioi vastaus
näin.
● Haluat saada suosituksen tähän kysymykseen. Haluat halvan ja turvallisen
ehdotuksen.
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● Päätät katsoa elokuvaa kavereiden kanssa, joten haluat selvittää mitä elokuvia
on juuri julkaistu
● Palaa kotisivulle.
● Piilota kysymys “How to spend winter in Oulu”, ja selaa muita kysymyksiä.
Tämän jälkeen pyysimme heitä täyttämään kyselyn, ja arvostella jokainen kohta
asteikolla
1-5.
1 tarkoittaa ei lainkaan tai erittäin huono.
5 tarkoittaa erittäin paljon tai erittäin hyvä.

Kuva 16. Toisen kyselyn kysymykset sekä tulokset
3.1.9. Riskiarvio
Otimme huomioon useamman riskin, jotka voivat vahingoittaa applikaatiota tai sen
uskottavuutta. Arvioimme riskin todennäköisyyden, ja mitä voisimme tehdä sen
välttämiseksi. Alla olevassa taulukossa on listattu muutamia riskejä.
Taulukko 2. Arvioimamme riskit
Riski
Käyttäjä jättää
kirjoitusvirheitä
kysymykseen tai
vastaukseen
Käyttäjä haluaa
provosoidakseen tai
vitsinä kysyä jotain
tyhmiä kysymyksiä.

Spämmäysbotti

Todennäk Vaikutus
Ehkäisevät
öisyys
toimenpiteet
Lähes
Pienehkö, mutta voi Kirjoituksen tarkistin
varma
aiheuttaa
ärsyyntymistä
toisessa käyttäjässä.

Korjaava toimenpide

Todennäkö Ei väliä mikäli näitä Törkysuodatin
inen
on vain muutama,
mutta jos
järjestelmässä on
paljon näitä, niin
sitten on
katastrofaalinen
epätodennä Laaja
Tällaiset
köinen
spämmäysbotit ovat
ainakin alkuun
harvinaisia ja
epätodennäköisiä
Alkuun ei tarvitse
välittää

Mahdollista tällaisten
kysymysten ilmoitus

Mahdollista eiymmärrettävien
kysymysten ilmoitus.

Jos niistä koituu
ongelma, voimme estää
saman IP:n lähettämiä
vastauksia pääsemästä
perille liian usein.
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Yhteisymmärrys jostakin Lähes
kysymyksestä on täysin varma
tieteellisen tutkimuksen
vastainen, ja tarjoaa
huonoja ratkaisuja
vakaviin kysymyksiin,
kuten sairauksiin.

Merkityksetön

Vastaukset jotka eivät tyydytä käyttäjää ovat
väistämättömiä. Tosin
hyvät käyttöohjeet
pitää löytyä, jotta
todennäköisyys laskee.

Suurin osa vastauksista on Yleinen
minoriteetin lähettämiä,
joten Answerbotin vastaus
on vääristynyt

Keskinkertainen

Mitä enemmän
käyttäjiä Answerbotilla
on, sitä
epätodennäköisempi
ongelma tämä on.
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3.2. Implementaatio
Implementaatiossa seurattiin agile-kehitysmallia, joka mahdollistaa mukautuvan ja
kehittyvän suunnittelun, sekä jatkuvan parantamisen. Samalla se suosii nopeaa ja
ketterää tapaa vastata tarvittaviin muutoksiin. Kuvassa 18 on esitelty agilekehitysmalli, josta näkee että se on käytännöllinen ja tehokas kehitysmuoto.
Pyrimme seuraamaan suunnitteluvaiheen suunnitelmaa niin paljon kuin mahdollista,
mutta kehitysvaiheessa löysimme muutamia yksinkertaisempia ja parempia
ratkaisuja kuin mitä olimme aiemmin keksineet, ja päätimme implementoida ne.

Kuva 17. Agile-kehitysmalli
3.2.1. Kehitettävät toiminnot
Koska meillä oli paljon implementoitavaa, oli tarpeen määritellä ja kategorisoida
kaikki funktionaalisuudet. Käytimme “MoSCoW” sääntöjä [36], jonka perusteella
jaoimme funktiot kolmeen jaksoon:
Vaihe 1(pakolliset):
-

Rekisteröi käyttäjän tiedot (myöhempää tutkimusta varten)
Hae kaikki kysymykset palvelimelta
Luo kysymys ja lisää tietokantaan
Saa suosituksia kysymykseen sinun arvioimien kriteerien perusteella
Lisää kriteereitä kysymykseen
Lisää vastaus kysymykseen
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- Arvioi vastauksia antamalla kriteereille arvot
- Etsi kysymystä avainsanan perusteella
- Jaa kysymys sosiaalisessa mediassa
Ensimmäisessä vaiheessa tavoite on luoda applikaatio joka oikeasti toimii. Tämän
lisäksi tottakai luomme myös käyttöliittymän ja puhelimelle lokaalin tietokannan.
Seuraamalla agile-kehitysmenetelmää, lisäsimme kaikki vaatimukset yksitellen.
Vaihe 2 (Pitäisi olla):
- Animoitu UI, saada visuaalista palautetta latausten aikana, sekä hienot ikonit.
- Nopea tapa päästä lisäämään kysymyksiä, vastauksia, kriteereitä ja vastausten
arviointiin.
Toisen vaiheen tavoite on parantaa käyttäjän viihtyvyyttä applikaation parissa.
Tämän vuoksi tulemme käyttämään paljon aikaa käyttöliittymän parantamiseen.
Vaihe 3 (voisi olla):
-

Saada kysymykset GPS’n perusteella, parantaa paikallisten kysymysten
saantia.
- Luoda “minun kysymykset” osuuden, jotta käyttäjät löytävät oman
kysymyksen helposti
- Saada palvelin lähettämään notifikaatio kun joku arvioi sinun kysymyksen
vastauksia
- Automaattinen käännös, vähentääkseen kielimuurin aiheuttamia ongelmia.
Nämä ovat hankalampia implementoida, ja saattavat myös vaatia palvelimen puolen
muutoksia. Jos saamme tehdä siihen muutoksia, on ehkä mahdollista implementoida
tämä osa.
3.2.2. Tietorakenteet
Käytimme vain ennalta luotuja tietorakenteita, jotka ovat saatavilla uusimasta
android SDKsta. Näihin kuuluu ArrayList, Heap, SQLiteDataBase, Bundle ja JSON.
Puhelimen tietokannassa säilytimme käyttäjän yksityiset tiedot, jotta niitä voisi
käyttää myöhempää tutkimusta varten.
Taulukko 3. Tietokannan rakenne puhelimessa
Kentän nimi
id
user_id
user_gender
user_age

Tyyppi
String
String
String
int

Kuvaus
primary key
Käyttäjän puhelimen android-ID
Käyttäjän sukupuoli
Käyttäjän ikä

Puhelimen ja palvelimen välistä kommunikaatiota varten käytimme JSON-muotoa.
Alla esitellään viestin rakenne
Taulukko 4. Viestin rakenteen yksityiskohdat.
Avain

Kuvaus
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user_id
question_id
body
details
meta

Käyttäjän puhelimen android ID
Kysymyksen ID numero
Vastaus
Vastauksen kuvaus
Tällä hetkellä tyhjä kenttä, otetaan ehkä myöhemmin käyttöön

Yksi HTTP-post esimerkki, joka lähettää vastauksen palvelimelle.
{“user_id”: “834342113322”, “question_id”: 1, “body”: “oulu”, “details”: “oulu
is a quiet and beautiful city in Finland”, “meta”: “ ”}
Toinen esimerkki http viestistä, joka lähettää kysymyksen arviointeja palvelimelle
{“json_ratings”: [["2", "3", "3", "100"], ["2", "3", "3", "78"], ["2", "3", "3", "56"],
["2", "3", "3", "0"]], “user_id”: 834342113322, “meta”: “ ”}
Kun haluamme saada vastauksia palvelimelta, meidän täytyy myös lisätä
“criteria_details” JSON parametreihin. Muuten kaikki parametrit ovat samat kuin
taulukossa 5.Tämän requestin vastauksessa on mukana mm. “solution_id” ja
“solution_details”.
Alla on yksi esimerkki (JSONArray) vastauksesta jonka palvelin lähettää, kun haluaa
palvelimelta vastauksia.
[{"solution_id":"12","solution_body":"Russia","solution_details":"Russia","distance
":2.8913,
"median":3},{"solution_id":"4","solution_body":"India","solution_details":"India","
distance":5.4,"median":10},{"solution_id":"11","solution_body":"US","solution_det
ails":"US","distance":37.3542, "median":37}]
Esimerkki siitä kun pyytää palvelimelta kysymyksiä (JSONArray):
[{"question_id":"1","user_id":"admin_original","question_body":"What is a good
city in Finland to live in?","question_details": "There are several major cities in
Finland. With this question we are looking for good cities to live in based on their
characteristics.","quality_score":"100","meta":"","live":"1","created":"2015-04-10
09:13:04"},{"question_id":"2","user_id":"admin_original","question_body":"What
is a nice restaurant to visit and eat in Oulu?","question_details": "This question
attempts
to
discover
restaurants
in
Oulu!","quality_score":"100","meta":"","live":"1","created":"2015-04-10
09:13:33"},{"question_id":"3","user_id":"admin_original","question_body":"What
country should I move to?","question_details": "Done with your country? Planning
to
move?
Let's
figure
out
where
you'd
like
it
the
most!","quality_score":"100","meta":"","live":"1","created":"2015-04-10
09:13:55"}]
3.2.3. Testatut laitteet
Käytimme projektin toteuttamisessa omia älypuhelimiamme.
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Taulukko 6. Puhelimemme, näyttöjen koko ja android versiot.
Henkilö
Dan
Juho
Kai
Kimi

Malli
Samsung Galaxy S6
Huawei Honor 6
LG Nexus 5
Samsung Galaxy S3 Mini
Xiaomi RedMi Note 2
Samsung Galaxy S3

Näytön koko
5.1”
5.0”
4.95”
4.0”
5.5”
4.8”

Android versio
5.1.1
5.1.1
6.0
4.1
5.1.1
4.3

3.2.4. Käyttöliittymä
Käyttöliittymä on suunnitteluvaiheen tulos, ja se on tehty Android Studiolla.

Kuva 18. Aloitussivu, Sisäänkirjautuminen ja Kotisivu
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Kuva 19. Kysymyksen sivu, kysymyksestä navigointi, ja lisää kriteeri
Kuvassa 20, lahjoita tietojasi kuvassa, käyttäjät voivat säätää liukusäädintä
vastauksen arvioimiseen. Painamalla “päivitä” nappulaa he saavat toisen vastauksen
ja voivat arvioida sen.

Kuva 20. Uuden kriteerin lisäys hyväksytty, lisää vastaus sekä lahjoita tietoasi.
Kuvassa 21 käyttäjä painaa jotain vastauksista listasta, mikä johtaa Google-hakuun
kyseisellä hakusanalla..

Kuva 21. Vastaukset, etsi googlesta vastaus hakusanana, lisää kysymys.
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Kuvassa 22 keskimmäisen kuvan osoittaman valikon saa auki painamalla pitkään
yhtä kysymystä kotisivulla.

Kuva 22. Kysymysten etsiminen, Pika-aloitus, Jaa kysymys.
Kuva 23 näyttää applikaation toimintadiagrammin, ja näyttää miten ne
kommunikoivat keskenään.

Kuva 23. Kartta toiminnoissa liikkumisesta.
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3.2.5. Kolmannen osapuolen materiaalit
Fabric.io [32] on lisäosa mobiiliapplikaatioihin, joka mahdollistaa helposti
useamman erilaisen seuranta työkalun lisäämisen. Tässä projektissa käytimme
Crashlytics sekä Answers lisäosia, sillä ne tukevat meitä evaluaatio osassa.
Crashlytics palauttaa stack-tracen jokaisesta ohjelman kaatumisesta.
Answers kerää tietoa käyttäjien käyttäytymisestä.
Tieto kerätään Fabric.io palvelimelle, ja heillä on erinomainen käyttöliittymä tietojen
analysointiin. Kuva 24 on kuvankaappaus kehitystyömme analysoinnista.

Kuva 24. Fabric.io analyysi.
Asynchronous Http Client [33] on soittopyyntöön perustuva http kirjasto androidille.
Se on Apachen Http clientin seuraaja. Answerbotissa kaikki pyynnöt ja postaukset
palvelimelle on tehty tämän kirjaston avulla. Pyynnöt on tehty omalla säikeellä, ja
kaikki soittopyyntöön liittyvä logiikka suoritetaan samalla säikeellä joka on jättänyt
sen käyttämällä androidin Handler-viestin parseria. RequestParamsia on käytetty
lisäämään ylimääräisiä parametrejä GET ja POST viesteihin. RequestParamsin voi
rakentaa ja käyttää useammalla eri tavalla. Alla sen definiointi ja arvon lisääminen.
RequestParams params = new RequestParams();
params.put("key", "value");
params.put("more", "data");
Github [34,35] on versionhallinta järjestelmä, joka mahdollistaa helposti lähdekoodin
hallinnoinnin projekteissa. Sillä on verkkopohjainen käyttöliittymä, sekä järkevät
sosiaaliset toiminnot jotka mahdollistavat yhteistyön eri henkilöiden kanssa helposti.
Tässä projektissa jaoimme ja ylläpidimme lähdekoodia githubissa.
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4. Evaluaatio
Evaluaatioprosessia varten suunnittelimme hyvin yksinkertaisen vesiputousmallin,
joka antaisi meille tarvittavat tiedot. Jokainen askel tässä mallissa oli hyvin selkeä,
eikä ollut tarvetta palata takaisin. Olemme kuvanneet mallin kuvassa 25.

Kuva 25. Evaluaatioprosessi.
4.1. Valmistelut
Evaluaatiota varten järjestimme yhden workshopin, jonne halusimme vähintään 10
käyttäjää. Käyttäjille annettiin myös yhden viikon kotitehtävä.
Workshop oli kohdistettu Oulun yliopiston opiskelijoille. Ylipäätään suunnitelma oli
seuraavanlainen: 1 workshop, sen jälkeen yhden viikon kotitehtävä + kysely, ja
viimeisenä lopullinen haastattelu. Palkkioksi tästä tarjosimme elokuvaliput.
Rekrytoimme sähköpostitse vapaaehtoisia. Laadimme valmiiksi kyselyn, sekä
ennalta määritetyt kysymykset workshoppia varten. Tämän lisäksi loimme
asennusohjelman käyttäjille.
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Taulukko 6. Evaluaation aikataulu
Aika

Mitä

22.3 Workshop

Workshop tapaaminen
● Esitä konsepti käyttämällä aiempia, olemassa olevia kysymyksiä.
● Lisää vastauksia ja kriteereitä kahteen ennalta määrittämäämme kysymykseen,
hyödyntämällä brainstormaus menetelmää.
● Workshopin jälkeen, tiedot tallennetaan, ja näihin kysymyksiin arvostelut on
nollattu, jotta meillä on tyhjä taulu jonka kanssa työskennellä.

22 – 1.4
Kotitehtävä

●

Kotitehtävä on vastata kysymyksiin, sekä pitää päiväkirjaa milloin on käynyt
tekemässä vaaditut tehtävät, jossa kuvaa miksi tekee tämän, miltä tuntuu jne.
Tämän lisäksi he ottivat selfien kun olivat kyseisessä paikassa.

1.4 – 7.4
Haastattelu

●
●

Kysely sekä haastattelu.
Kysely oli meidän tekemä, Simo Hosio järjesti haastattelun.

7.4 – 18.4

●

Analysoidaan vastaukset, kirjoitetaan raportti

Taulukko 7. Ennalta määritetyt kysymykset
Kysymys 1: Miten löydän tietoa Oulun Yliopiston kursseista?
Vastaukset

Emme lisää näitä itse, vaan annamme testiryhmän itse brainstormata ne esille. Saatamme
johdatella heitä löytämään ainakin seuraavat:
● Weboodi
● Yliopiston henkilökunta
● Yliopiston professorit
● Luokkakaverit, vanhemmat opiskelijat.
● Opinto-opas

Kriteerit

Emme lisää näitä itse, mutta saatamme johdatella heitä lisäämään seuraavat:
● Tiedon saamisen nopeus
● Tiedon luotettavuus
● Tiedon saatavuuden määrä
● Aina saatavilla?

Kysymys 2 (kotitehtävä, sijaintiin sidottu): Missä on hyvä opiskella tai tehdä töitä Oulun Yliopiston
kampuksella.
Vastaukset

Emme lisää näitä itse, mutta saatamme johdatella heitä lisäämään seuraavat:
● TellUs
● Pääkirjasto
● Central Cafe
● Kiltahuone

Kriteerit

Emme lisää näitä itse, mutta saatamme johdatella heitä lisäämään seuraavat:
● Hiljaisuus
● Puhtaus
● Innovatiivisuus
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Workshoppia varten tarvitsimme vähintään 10 android-puhelimen omaavaa
käyttäjää. Rekrytoimme osallistuja omasta tuttavapiiristämme, ja yhteensä
workshopissa oli mukana 10 käyttäjää. Yhdeksän heistä tekivät kotitehtävän
loppuun.
Taulukko 8. Testiryhmästä tietoja
Mikä

Paljonko

Yhteensä

9

Sukupuoli
Ikä
Tausta

Miehiä: 8; Naisia: 1
22-33
Tekninen: 8, ei-tekninen 1

4.2. Workshop
Aluksi testikäyttäjät asensivat AnswerBot Mobilen puhelimiinsa, ja annoimme heille
lyhyen esittelyn miten applikaatio toimii. Sen jälkeen he saivat pari minuuttia leikkiä
vapaasti applikaation kanssa, jolloin he myös sanoivat mielipiteitään ääneen.
Seuraava askel oli lisätä vastauksia kahteen ennalta määrittämäämme kysymykseen.
Käyttäjät lisäsivät vastaukset sekä kriteerit, ja lopulta arvioivat vastaukset näihin
kysymyksiin.
Workshopin jälkeen otimme talteen käyttäjien sähköpostit, ja annoimme heille
viikon aikaa tehdä kotitehtävä.
4.3. Kotitehtävä
Kotitehtävä oli lisätä vastauksia ja mielipiteitä kysymykseen “Missä on hyvä
opiskella tai tehdä töitä Oulun Yliopiston kampuksella” kyseisessä paikassa.
Käyttäjien piti ylläpitää päiväkirjaa ja ottaa selfie todisteeksi että olivat käyneet
kaikissa paikoissa. Käyttäjät pystyivät myös käyttämään AnswerBot Mobilea
vapaasti, ja viimeisenä heidän piti täyttää kysely.
Tämän kotitehtävän tarkoitus oli selvittää mikäli käyttäjien mielipiteet ja ajatukset
vaihtelevat kun ovat paikan päällä tai jos he täyttävät mielipiteensä jostain paikasta
muualla.
4.4. Kysely
Kysely koostui kolmesta osasta. Ensimmäinen osa koski käyttäjän tiedoista, toinen
käyttäjän puhelimen käytöstä, sekä heidän käyttäytymisestään eri tilanteissa. Kolmas
osio koski AnswerBot Mobile-sovellusta.

Taulukko 9. Kyselyn kysymykset ja tulokset
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Perustiedot
Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Vastaukset

Sukupuoli

Kuinka vanha olet?

24-33 vuotias
Keski-ikä 25,7 Vuotta

Akateeminen tausta?

Käyttäjien puhelimen käyttö
o
o
o
o
o
o
o

Kuinka usein käytät
puhelinta?

Mitä yleensä teet
puhelimella

o
Olet nälkäinen, ja olet
käymässä uudessa
kaupungissa. Mitä
teet?

o

Tarkistan puhelimen joka tunti, tai kun huomaan notifikaation
Vähintään kerran tunnissa.
5-10 min välein
Puolen tunnin välein
6 tunnin välein
Kun notifikaatio ilmoittaa, usein yli 30 kertaa / päivä
Mikäli en olen kiireinen, niin 5 min välein, kun olen kiireinen, niin
tarkistan vain notifikaatiot
o Tarkistan netin, somen, uutiset ja puhun kavereiden kanssa somessa.
Käytän sitä myös pelaamiseen, kalenteria varten sekä
puheluita/tekstiviestejä.
o Netin selailu, kavereiden kanssa juttelu, tarkistan Aapon, puhelut
o Tarkistan notifikaatiot, välillä myös mikäli niitä on. Netin selailu,
facebook, uutiset.
o Puhelut, sähköposti
o Whatsapp, netin selailu
Käytän googlea
o Käytän googlea... 88,9% (8 users)
löytääkseni jonkun hyvän
o Kysyn kavereilta… 44,4% (4 users)
ravintolan alueelta.
o Menen vain jonnekkin 22,2% (2
Kysyn kavereilta,
users)
perheeltä tai sukulaisilta
o Päätän olla syömättä 0%
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Vatsasi on kipeä, ja
haluat löytää
tehokkaan tavan
parantaa sen. Mitä
teet?

o
o
o
o
o
o

o

o

neuvoa.
Menen vain jonnekkin.
Päätän olla syömättä.
Jotain muuta
Soitan lääkärille
Pyydän kavereilta tai
sukulaisilta neuvoa
Käytän googlea, tai jotain
muuta hakukonetta,
etsiäkseni ratkaisua.
Kirjoitan foorumiin
kysymyksen ja odotan
vastauksia
Jotain muuta

o

Jotain muuta 11,1% (1 user)

o
o
o
o
o

Soitan lääkärille 44,4% (4 users)
Kysyn kavereilta… 33,3% (3 users)
Käytän googlea… 66,7% (6 users)
Kirjoitan foorumiin… 0%
Jotain muuta 22,2% (2 users)

Oletko koskaan
osallistunut
joukkoistamiseen
Kuten esimerkiksi
kirjoittaa artikkelin
Wikipediaan,
tutkimukseen jne

Oletko joskus
käyttänyt vastaavaa
sovellusta?

o
o

Uskotko että
tämänlainen
applikaatio olisi
hyödyllinen
suuremmassa
mittakaavassa?

o

Ei
En oikeastaan, useimmiten paikat ovat kaikki rankattu vain yhden kriteerin
perusteella (kuten esim tripadvisor, imdb)
o Quora
Ajatuksia AnswerBot käyttöliittymästä

o
o

o
o
o
o
o
o

Löysitkö bugeja tai
ominaisuuksia
testijakson aikana?

o

Kyllä, maittain. Uskoisin että jos esimerkiksi Suomella olisi oma, dedikoitu
AnswerBot, niin voisin käyttää sitä löytääkseni paikallista tietoa paikoista.
Tai sitten jos on vain yksi kansainvälinen palvelin, niin kaikki voisivat
kysyä kysymyksiä mistä tahansa.
Parannuksien jälkeen se voisi olla hyödyllinen tapa löytää paikallista tietoa.
Mikäli kysymyksen aihe on hyödyllinen, ja liittyy johonkin “suureen”, niin
voisin nähdä tämän erittäin hyödyllisenä. Tai mikäli tietoa pienemmistä
asioista olisi loputtomiin...
Hyödyllinen mikäli toimii hyvin
Parannusten jälkeen se toimisi erittäin hyvin
Kasvamisen jälkeen, toki.
Joo, hyviä ehdotuksia heiltä jotka oikeasti tietävät jotain
Joo, tarvitsemme uusia tapoja löytää vastauksia kysymyksiimme.
Joo, koska se kuvastaa valtaosan mielipidettä, ja siten antaa paremman
mahdollisuuden löytää hyvä vastaus, sillä yksittäisen henkilön mielipide
usein vastaa äänekkäimpien mielipidettä
Kun kirjoitti jotakin, näppäimistön kanssa oli jotain epäkäytännöllisyyksiä,
kuten että se ei katoa kun painaa jotain muuta näytöllä. Workshopissa oli
myös bugeja, joka jätti ohjelman jäihin, eikä applikaatio enään tehnyt
mitään.
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o
o

Onko jotain mitä
haluaisit muuttaa
käyttöliittymän
ulkonäöstä? Kuvaile
tähän.

o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o
o

Oliko applikaatiossa
jotain mistä pidit
erityisen paljon?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

En törmännyt bugeihin, mikä yllätti minut.
En, paitsi että kun lisäsi mielipiteitä kysymyksiin, niin joskus sama vastaus
tuli kahdesti arvosteltavaksi
Satunnaisia kaatumisia
Aluksi ohjelma kaatui yllättävästi
Vastausten arviointi on loputtomassa toistossa, mikä yllätti minut.
ei
Satunnaisesti ohjelma ei edennyt latauksesta.
Kohtaa joka kysyy sukupuolta ja ikää voisi muuttaa kysymään missä
maassa sijaitset. Sekä mikäli applikaatio leviää maailmalle, niin siinä pitäisi
olla sopivia aihealueita tai “tägejä”, jotta löydät helpommin haluamasi
tiedon. Esimerkiksi jos on 1000 ravintola kysymystä 100 eri maassa,
vastauksen löytäminen olisi aika haastavaa käyttämällä vain yhtä listaa.
Kun arvioi vastauksia, et voi valita tiettyä vastausta vaan sinun pitää mennä
usean vastauksen läpi päivityksen avulla. Eri kriteerien arviointi ei aina ole
selkeä.
Tarkista aiempi vastaus. Pitkän klikkauksen jälkeiset ikonit eivät kerro
minulle mitään
Liikaa tekstiä
Vastausten arvioinnista selkeämpää ja tehokkaampaa
Ei oikeastaan
En tiennyt että mikäli en paina liukusäädintä, että lasketaanko se “0” vai “ei
vastattu”. En tiennyt että pystyi painamaan pitkään ennen kuin joku muu
kertoi. Kysymysten järjestäminen olisi kiva, jotta samat kysymykset eivät
aina ole ylimpänä.
Liian pitkä lista
Kysymysten arvioinnissa liukusäätimen alun pitäisi olla keskellä aluksi, ja
pitäisi tietää selkeämmin mitä arvioit lisäämällä kuvauksen “enemmän” ja
“vähemmän” liukusäätimeen.
On yksinkertaista ja hauskaa antaa tietoa asioista joista välität
Mahdollisuus antaa omia vastauksia ja kysymyksiä, kuin myös antaa
mielipiteitä muiden vastauksiin
Ajatus että sai vastauksia ja mielipiteitä muilta, oikeilta ihmisiltä oli siistiä
Ajatus että saisi kohdennettua tietoa, joka pohjautuu oikeisiin kokemuksiin.
Käyttöliittymä näyttää siistiltä, ja yleisesti hyvännäköinen applikaatio
Yksinkertaisuus
Yleisesti näyttää hienolta
Vastausten joukkoistaminen
Applikaation ajatus on hieno, kunpa sillä olisi enemmän käyttäjiä.

Käyttäisitkö tällaista
applikaatiota
tulevaisuudessa?
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Mikäli vastasit kyllä,
mihin uskoisit tämän
olevan hyödyllinen?
Mikäli ei, niin miksi
ei? Mikäli “ehkä”,
kerro hieman lisää.

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Onko sinulla ideaa
miten motivoida
ihmisiä lahjoittamaan
tietoa applikaatiolle?

o

o
o
o
o

Todennäköisesti en itsekseni sitä lataisi. Tosin nyt kun osallistuin tähän
testiryhmään, opin että tämä on hauska, ja jopa hyödyllinen joskus. En
kuitenkaan tiedä käyttäisinkö sitä vapaa ajallani vai en.
Nykymuodossa en käyttäisi applikaatiota. Parannusten ja
laadunvarmistuksen lisäämisen jälkeen ehkä.
Vain jos aihealue on merkityksellinen ja kiinnostava tarpeisiini
Voisi olla hyödyllinen tilanteissa joissa olen tylsistynyt tai käymässä
uudessa paikassa
En käytä montaa kolmannen osapuolen applikaatiota
Vastauksen löytämiseen kaikenlaisiin kysymyksiin
Löytääkseni ravintolan, tai elokuvan jota katsoa.
Tietokanta ei ole iso, ei hirveän montaa kysymystä ja vastausta siellä
Voisi olla iso apu turisteille, löytääkseen parhaat paikat syödä uudessa
kaupungissa, löytääkseen parhaat paikat missä käydä jne.
Teidän pitää tehdä siitä suosittu tietyssä ryhmässä, ja ihan vain kehittää
applikaatiota niin että se kehottaa ihmisiä lahjoittamaan. Keksikää muutama
pilotti kysymys jotka ovat hauskoja, ja joista nuoret ovat kiinnostuneet.
Kehottakaa heitä lahjoittamaan tietoa ja mainostakaa applikaatiota monessa
eri kanavassa.
Pelillistäminen
Mainostakaa Redditissä
Hankala sanoa, sijaintiin sidotut inputit ovat yksi mahdollisuus
Käyttämällä lahoja

4.5. Haastattelu
Kotitehtävän jälkeen käyttäjät tapasivat Simo Hosion, joka haastatteli heidät ja keräsi
päiväkirjat. Hosio tekee myös omaa tutkimustaan tästä projektista, jonka vuoksi hän
halusi tehdä kaikki haastattelut itse. Hosio palkitsi osallistujat kahdella
elokuvalipulla.
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4.6. Tietokanta
Taulukko 10. tietokannan lukemat
ID86 = Miten löydän tietoa Oulun Yliopiston kursseista?
ID87 = Missä on hyvä opiskella tai tehdä töitä Oulun Yliopiston kampuksella.
Milloin

Alussa

Workshopin
jälkeen

Kotitehtävän
alussa

Kokeilun
jälkeen

Kysymyksiä (lkm)

3

9

9

11

Kriteerejä (lkm)

127

143

143

151

ID86

0

7

7

7

ID87

0

6

6

6

Vastauksia (lkm)

206

223

223

232

ID86

0

5

5

5

ID87

0

8

8

8

Arviointeja (lkm)

10971

11583

11147

11712

ID86

0

58

58

58

ID87

0

436

0

528

Taulukko näyttää kysymysten, kriteerien, vastausten ja arviointien määrän kasvun
evaluaatio vaiheen aikana. Annoimme evaluaatioon liittyville kysymyksille
erityishuomiota (ID86 ja ID87). Erityishuomiota meillä herätti se että muutama
henkilö lisäsi vielä tietoa tietokantaan myös kotitehtävän jälkeen
Systeemin potentiaalin pystyy todentamaan kun katsoo muuta dataa jota saatiin
tietokannasta. Kokeilun jälkeen käyttäjät olivat lisänneet 2 kysymystä, 9 vastausta
(joista 4 oli heidän omiin kysymyksiin). 8 kriteeriä (joista 3 oli heidän omiin
kysymyksiin) ja 37 arviota (muihin vastauksiin kuin mihin olimme antaneet tehtävän
lisätä arvioita) ilman kehotusta.
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5. Pohdinta ja yhteenveto
5.1. Analyysi
Tietokanta kertoo meille että ihmisillä ei ollut paljoakaan kiinnostusta lisätä
vastauksia tai kriteereitä meidän lisäämiimme kysymyksiin, sillä ne arvot eivät
muuttuneet workshopin jälkeen. Systeemin potentiaalin pystyy kuitenkin toteamaan
koska yhteenlasketut arvot olivat kasvaneet kokeiluajan aikana. Tämä tarkoittaa sitä
että ihmiset käyttivät applikaatiota pakollisten tehtävien ulkopuolella (eli lisätä
arviointeja meidän antamiin kysymyksiin).
On myös hyvä todeta, että testiviikon aikana annetuista kriteereistä ja vastauksista,
noin puolet oli lisätty muihin kysymyksiin kuin niihin mitkä me olimme lisänneet.
Tämä osoittaa että suuremmalla käyttäjä määrällä tällainen systeemi voisi toimia
paremmin, sillä käyttäjät ovat halukkaita antamaan arviointejaan muitten ihmisten
kysymyksiin.
5.2. Käyttäjien mielipiteitä
Käyttäjien mielestä mobiiliversio AnswerBotista on tärkeä lisä Internet-pohjaisen
version lisäksi, sillä usein ihmiset tarvitsevat vastauksia kun ovat liikkeellä.
Mobiiliversio auttaa ihmisiä arvioimaan vastauksia eri tilanteessa.
Käyttöliittymän funktiot olivat ymmärretty, sillä käyttäjät olivat käyttäneet kaikkia
eri toimintoja kokeilu viikon aikana.
Haastattelut osoittivat että ihmiset antavat erilaisia vastauksia riippuen tilanteesta
jossa ovat. Esimerkiksi meidän kysymyksessä “Missä on hyvä opiskella tai tehdä
töitä Oulun Yliopiston kampuksella.” oli vastaus “Yliopiston kirjasto”. Käyttäjän
olivat ajatelleet tämän paikan olevan hiljainen, mutta kun he menivät kirjastoon he
huomasivat sen olevan suhteellisen äänekäs.
Käyttäjillä oli myös eriäviä mielipiteitä AnswerBotin antamien vastausten laadusta.
Jotkut uskoivat vastausten olevan tarkkoja tarpeeksi isolla käyttäjä määrällä, toisten
mielestä vastauksiin pystyi ainoastaan luottamaan mikäli arvion antava henkilö tunsi
kyseisen ratkaisun (esimerkiksi tuntisi paikan, kuten meidän esimerkki
kysymyksessä)
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5.3. Tulevaisuuden fokus
Mikäli tämän applikaation julkaisee, niin se tarvitsee lisää työtä. Siinä tapauksessa
fokus olisi lisätä tapa varmistaa mikäli ihmiset jotka lisäävät arvion oikeasti tietävät
vastauksen.
Käytettävyyttä pitää parantaa, tekemällä siitä hauskan tai mielenkiintoisemman.
Pelillistämällä lisäisi varmasti käyttäjien määrää. Käyttäjien määrä on yksi tärkeä
kriteeri tällaisessa ohjelmassa, koska se on suoraan verrannollinen vastausten
laatuun, ja tarvittavaan aikaan saadakseen merkityksellisiä vastauksia.
5.4. Potentiaaliset riskit
AnswerBot antaa vastauksensa joukkoistamisteorian pohjalta, mikä siis jättää
mahdolliseksi että sen tarjoama vastaus on täysin väärä, tai tieteellisen tutkimuksen
vastainen. Tämä voi olla ärsyttävää joillekin käyttäjille, mutta se voidaan myös
nähdä etuna. Esimerkiksi kysymys “miten pääset eroon selkäkivuista?” saattaa saada
korkeasti arvostettuja vastauksia kuten “leikkaus”, vaikka paras vastaus olisikin
“kuntoilu”. Hyviä vastauksia etsivät käyttäjä ei välttämättä näe tätä hyötyä, mutta se
voi olla arvokas tieto alan ammattilaisille, että valtaosalla ihmisistä on tällainen
väärinkäsitys.
5.5. Skaalautuvuus
Systeemimme pitäisi helposti kyetä skaalautumaan sillä jokainen yksittäinen laite
toimii itsenäisesti, ja hakee tiedot aina palvelimelta. Tällä hetkellä käytössä on vain
yksi palvelin, mutta käyttäjämäärän lisääntyessä se voisi kaatua. Siinä tapauksessa
pitää kehittää jakautuva systeemi, jotta useamman palvelimen lisääminen onnistuu.
Tämänhetkisiä tiedonhakualgoritmejä voidaan myös parantaa kyetäkseen
toteuttamaan useampia vaatimuksia.
5.6 Yhteenveto
Projektissa toteutettiin mobiiliversio jo olemassaolevasta päätöksenteon
tukijärjestelmästä. Projektin tuloksista on sittemmin julkaistu akateeminen artikkeli
UbiComp-konferenssissa
[36].
Tämä
vahvistaa
saavutettujen
tulosten
merkityksellisyyttä päätöksenteon viitekehyksessä. Projektin tekninen osa onnistui
hyvin, ja käyttäjäkokeissa saavutetut tulokset olivat tyydyttäviä, vaikka useita
ehdotuksia järjestelmän parantamiseksikin tuli esille.
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