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Tiivistelmä

Virtuaaliympäristöjä on alettu hyödyntää enenevässä määrin kaupunkisuunnit-
telussa  ja  rakennusteollisuudessa.  Tässä  tutkielmassa  tutkitaan,  voidaanko
tehdasalueen 3D-malliin tutustua käyttämällä apuna eri näyttöteknologioita ja
tunnistaa  ihmisen  havainnointikykyyn  liittyviä  suunnitteluongelmia.  Tällaisia
ovat  esimerkiksi  käyttäjien  altistaminen  korkeille  paikoille  ilman  riittäviä
turvarakenteita.  Korkeuden  ja  tilan  ongelmia  ei  ole  aina  helppo  tunnistaa
tavanomaisessa  suunnitteluprosessissa,  ja  ongelmat  ovat  kalliita  korjattavia
jälkikäteen. Tutkielmassa esitellään käyttäjätutkimus (n = 30), jossa vertaillaan
kolmen eri  näyttöteknologian,  1)  CAVE, 2)  HMD ja 3)  näyttöpääte,  soveltu-
vuutta  virtuaalisen  tehdasalueen  tarkastelussa.  Tulokset  viittaavat  HMD:n
tarjoavan  kaikkein  immersiivisimmän  kokemuksen.  CAVEn käyttäminen  on
taas ongelmallista tilanteissa, jossa vaaditaan tarkkaa navigointia. Tulokset viit-
taavat myös siihen, että virtuaaliympäristön tarkastelun aikana käytetyn syke-
monitorin  data  on  yhteydessä  virtuaaliympäristön  kokemuksiin.  Sykedatan
käytössä on kuitenkin tärkeää huomioida muut sykkeeseen vaikuttavat tekijät,
kuten kyberpahoinvointi. Datasta voidaan kuitenkin saada hyödyllisiä viitteitä
tueksi  muille  indikaattoreille,  jotka  kertovat  mahdollisista  mallissa  olevista,
visuaalisiin havaintoihin liittyvistä ongelmista.
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Abstract

Virtual  environments are becoming more commonly used in urban planning
and the construction industry. In this paper, it is investigated whether exploring
a 3D model  of  a  factory site  can identify design problems related to human
perception,  such  as  exposing  users  to  heights  without  sufficient  protection.
Problems of height and space are not easily identified during the normal design
process, and are costly to correct. A user study is presented (n = 30) in which
three  different  presentation  formats,  1)  CAVE,  2)  Head  Mounted  Display
(HMD), and 3) monitor display, are compared as methods to explore a virtual
factory  site.  The  results  indicate  that  HMD  provides  the  most  immersive
experience  and  e.g.  that  the  CAVE approach is  problematic  in  cases  where
detailed  navigation  is  required.  It  is  also  identified  that  heart  rate  monitor
feedback,  when  exploring  the  virtual  environment,  is  indicating  about  the
experiences in the virtual environment. However, when using heart rate data, it
is essential to take into consideration other factors that can affect heart rate,
such as cybersickness. Nevertheless, heart rate data can provide a supporting
indication of possible issues related to perceptions of the design.
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MERKINNÄT JA LYHENTEET

AR Lisätty todellisuus (Augmented Reality)

BIM Rakennuksen tietomalli (Building Information Model)

bpm Iskua per minuutti (Beats per minute)

CAD Tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer-Aided Design)

CAVE Projisoitu virtuaaliympäristö (CAVE Automatic Virtual Environment)

FOV Näkökenttä (Field of View)

DoF Vapausaste (Degrees of Freedom)

GUI Graafinen käyttöliittymä (Graphical User Interface)

HCI Ihmis–tietokone-vuorovaikutus (Human-Computer Interaction)

HMD Silmikkonäyttö (Head Mounted Display)

MX Sekoitettu todellisuus (Mixed Reality)

UX Käyttäjäkokemus (User Experience)

VE Virtuaaliympäristö (Virtual Environment)

VR Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality)

VW Virtuaalimaailma (Virtual World)
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 1. JOHDANTO

 1.1. Tutkimuksen konteksti

Tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia (CAD) on käytetty jo vuosikymmeniä raken-
nusteollisuudessa tilojen ja rakennusten funktionaalisuuden, turvallisuuden ja käytettä-
vyyden suunnittelussa.  Kolmiulotteisen grafiikan prosessointi  on mahdollistanut  sekä
teollisuudessa 3D-CAD-ohjelmistojen synnyn että viihdeteollisuudessa immersiivisten
virtuaalisisältöjen  esittämisen  virtuaalitodellisuusteknologioilla  (VR),  joihin  olennai-
sesti kuuluvat myös kokemuksellisuutta tukevat syöte- ja palauteteknologiat. Tutkinkin
tässä  diplomityössäni,  kuinka  immersiivisiä  VR-teknologioita  voitaisiin  hyödyntää
rakennussuunnittelun  alkuvaiheissa,  kun  turvallisuuteen  ja  käytettävyyteen  liittyviä
ratkaisuja suunnitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti simuloidussa ympäristössä.

Siinä missä 3D-VR-maailmoja on perinteisesti  koettu PC:llä kaksiulotteisen moni-
torin, hiiren, näppäimistön ja erilaisten peliohjaimien kautta, ovat muutkin vuorovaiku-
tusteknologiat tulleet tutkijoiden lisäksi suuren yleisön saataville: Immersiivisten ympä-
ristöjen kuten esimerkiksi laajan katselukulman mahdollistavalle kankaalle projektiona
VR-ympäristön luovan CAVEn hankinta- ja asennuskustannukset ovat laskeneet. Myös
HMD:t kuten Oculus Rift ja HTC Vive, joissa päähän asennettavaan silmikkonäyttöön
integroiduilla näytöillä käyttäjälle luodaan stereoskooppinen syvyysvaikutelma virtuaa-
lisesta sisällöstä, ovat kehittäjien ja kuluttajien saatavilla. Erilaiset peliohjaimet hapti-
sine palautteineen ja liikesyötteineen edistävät immersiivistä VR-kokemusta. Esimerk-
kinä voidaan mainita vanhemmat Microsoft Xbox Gamepad -peliohjain ja Nintendo Wii
Remote  sekä  uudemmista  Oculuksen  kuluttajaversion  myötä  tullut  Oculus  Touch
-ohjain ja HTC Viven vastaavat käsiohjaimet.

 1.1. Motivaatio

Työskentelin Oulun yliopistolla Center for Internet Excellence (CIE) -nimisessä inter-
netin  tutkimuskeskuksessa  vuonna  2014.  Toimin  tutkimusavustajana  tohtori  Jonna
Häkkilän  UX-tiimissä,  jossa  avustin  käyttäjätutkimuksissa  ja  tein  VR-toteutuksia  eri
hankkeissa. Ensimmäinen hanke oli Tekesin rahoittama reaXity, jossa tutkittiin 3D-kau-
punkimallin soveltamista esimerkiksi luomisalustaksi lasten kuvataideilmaisulle  [1] tai
kontekstiksi mobiilin sekoitetun todellisuuden (MR) sovelluksille [2]. 

reaXityssä  tehtiin  myös  monitieteellistä  yhteistyötä  lähialueen  yritysten  kanssa.
Yhtenä näistä oli raahelainen R-Taso Oy [3], joka on teollisuuden kulkuteiden suunnit-
telun ja valmistuksen ammattilainen. Suunnittelussaan yhtiö käyttää 3D-suunnittelutyö-
kaluja.  Noin  vuotta  aiemmin  oli  julkaistu  ensimmäinen  kehittäjäversio  uuden  suku-
polven HMD:stä,  Oculus  Riftistä,  joka  yhtenä  ensimmäisistä  laitteista  yhdisti  laajan
katselukulman,  HD-tasoisen  pikselitarkkuuden  ja  matalalatenssisen  pään  liikkeen
tunnistuksen. R-Tasossa oltiin  kiinnostuneita  siitä,  miten tällaisia  uusia teknologioita
voitaisiin hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa esimerkiksi demonstroimaan asiakkaille
tiettyjen rakenteissa olevien turvaratkaisujen vaikutuksia turvallisuuden kokemukseen.

Koska R-Tasolla  oli  ennestään käytössään CAVE-ratkaisu turvarakenneratkaisujen
testaamiseen, saatiin sen ja HMD:n vertailusta käyttäjäkokemuksen ja vuorovaikutus-
modaliteettien näkökulmasta mielenkiintoinen tutkimusongelma. Tällaiset käyttäjäkoke-
musta  vertailevat  tutkimukset  ovat  vielä  suhteellisen  harvinaisia. HMD:n  ja  muiden
uusien  teknologioiden  kuten  virtuaalilasien  ja  lisätyn  todellisuuden  lasien  jatkuva
kehitys  kuitenkin  tuovat  tutkimuskenttään  jatkuvasti  uusia  kiinnostavia  rakennusele-
menttejä ja mahdollisuuksia modaliteettien vertailevaan tutkimukseen. Näistä elemen-
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teistä rakentuu mielenkiintoinen pohja sekä tuoreille näkökulmille vanhoihin sovelluk-
siin sekä täysin uusille sovellusalueille.

Sain diplomityötäni varten tehtäväkseni laatia virtuaaliympäristön, johon sijoitettiin
yksi R-Tason luomista 3D-malleista. Tämän ympäristön tarkastelemista eri VR-esitys-
teknologioin  kokeiltiin  tehtäväpohjaisessa  käyttäjätestissä,  jonka  annista  kerron tule-
vissa luvuissa. Tutkimuksen tuloksista on julkaistu aiemmin [4] Interact-konferenssissa
artikkeli, jossa olen ollut mukana kirjoittajana.

Siinä missä kandidaatintyössäni tutkin lasten käsinkosketeltavan vuorovaikutuksen
periaatteen mukaisia oppimisen apuvälineitä, on diplomityöni aihe vahvasti näkemisen
kautta koettuun immersioon painottunut. Se laajentaa minulle sitä ennestään tuntema-
tonta  laajenevaa  ihmis–tietokonevuorovaikutuksen  kenttää,  jonka  piiriin  kandidaatin-
työni kuului olennaisesti teknisistä lähtökohdistaan huolimatta.

 1.2. Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit

Diplomityöni käytettävyys- ja käyttäjäkokemuslähtöinen lähestymiskulma ja tarkaste-
lussa olevien uusien sekä jo pidempään käytössä olleiden teknologioiden soveltaminen
yhtenevään käyttötarkoitukseen johti seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

• Lisääkö HMD tai CAVE VR-ympäristön immersiivisyyttä verrattuna PC-näyt-
töön?

• Antaako sykemonitori hyödyllistä tietoa käyttäjän VR-ympäristössä kokemista
tapahtumista?

Ensimmäiseen kysymykseen sisältyy myös se,  millä  tavoin koettu immersiivisyys
eroaa käytettyjen teknologioiden välillä. Toinen kysymys voi taas saatujen vastausten
pohjalta mahdollisesti laajentaa tapoja, joilla VR:ssä koettuja subjektiivisia, ei-sanalli-
siakin tuntemuksia voitaisiin mitata luotettavammin.

Työni pohjana olevassa käytettävyystestissä on vertailussa uusia vuorovaikutustek-
nologioita ja tapoja visualisoida virtuaalista tilaa.  Uskon, että käyttäjiä innostaa uusi,
luonnollinen tapa kokea virtuaalitodellisuus. Siksi tutkimushypoteesini onkin:

• Käyttäjät  kokevat  Oculus  Rift  -HMD:n  luonnollisimmaksi  ja  parhaimmaksi
vuorovaikutustavaksi virtuaalimaailmassa.

 1.3. Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen  kuulunut  käyttäjätesti  suoritettiin  Oulun  yliopistolla  CIE:llä  keväällä
2014. Yliopistolla rakennettujen ympäristöjen 3D-virtuaalimalleja ja niiden käyttöä on
tutkittu CIE:n lisäksi Center for Ubiquitous Computing -tutkimusyksikössä esimerkiksi
kollaboratiivisen ja improvisoivan tarinankerronnan kontekstissa  [5] sekä yleisemmin
liittyen  3D-kaupunkimallin  julkaisemiseen  kollaboratiivisena  alustana  verkossa  [6].
Tutkimuksen  puitteissa  sekä  Oulun  yliopistoon  että  kaupunkiin  on  rakennettu  tutki-
musta tukevaa teknologista infrastruktuuria, mihin lukeutui osana myös CIE:llä sijaitse-
vaan neuvottelusaliin asennettu CAVE-tila. Tämä sopi tarkoitukseltaan hyvin käyttäjä-
tutkimuksen toteuttamiseen.

Testiin osallistui 35 henkilöä, jotka haastattelin pääosin itse toisen tutkimusapulaisen
avustamana. Lopulliseen datasarjaan otettiin mukaan vastaukset 30 osallistujalta. Käyt-
täjät täyttivät testin aikana kysymyslomakkeen, jossa annettiin sekä asteikko- että sanal-
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lisia vastauksia. Lisäksi heidän sydämensykkeensä sekä sijaintikoordinaatit virtuaaliym-
päristössä  taltioitiin.  Testisessiot  myös  videoitiin  ja  käyttäjiltä  pyydettiin  sanallista
palautetta testin aikana. Kun testien data oli kerätty, digitoin vastaukset, käsittelin datan
analysoitavaksi kvantitatiivisesti toiselle tutkijalle sekä tein kvalitatiivista analysointia
sanallisille vastauksille.

 1.4. Tutkimuksen suhde ja merkitys tutkimuskenttään

Käyttäjäkokemuksen (UX) tutkimuksessa tutkitaan tuotteeseen, palveluun tai käyttöliit-
tymän käyttäjään liittyviä hyöty- ja hedonistisia näkökohtia  [7]. Tähänastinen 3D-VR-
maailmoihin keskittynyt modaliteettiteknologioita vertaileva UX-tutkimus on ollut vielä
suhteellisen  niukkaa.  Diplomityön  aihetta  lähimmäksi  tuleva,  tutkimusasetelmaltaan
työtä vastaava Sharplesin ym.  [8] artikkeli  käsittelee enemmän teknologian ihmisille
aiheuttamia ongelmia kuin kokonaisvaltaista  immersiivistä käyttäjäkokemusta.  Diplo-
mityöhöni tekemässäni tutkimuksessa vertailen samanlaista esitysmuotojen kolmikkoa,
HMD:tä,  CAVEa  ja  PC-näyttöä,  mutta  keskityn  oireiden  sijaan  eri  esitysmuotojen
hyötyjen eroihin, mitä tulee arkkitehtoniseen suunnitteluprosessiin teollisuusympäristön
kontekstissa.  Esittelen  työssäni  myös  aihetta  peilaavan  käyttäjätutkimuksen,  jonka
pohjalta näitä eriäviä hyötynäkökohtia käsitellään. Lisäksi raportoin löydökset sykemit-
tarin käyttämisestä palautteeseen, jota saadaan ihmisten virtuaalitilan kokemusten reak-
tioista.

Tutkimukseni on painottunut käyttäjien visuaalisten aistimusten ja stereonäön kautta
koettuihin subjektiivisiin virtuaalitilan aistikokemuksiin, ja vuorovaikutusteknologioita
on vertailtu lähinnä testissä mukana olevien esitysmuotojen sisään rakennettujen tekno-
logioiden osalta, esimerkiksi HMD:n kohdalla pään pyörimisliikkeen tunnistus.

 1.5. Tutkielman sisältö ja rakenne

Tutkielmani koostuu kuudesta luvusta. Tutkielman rakenne lukuineen ja pääkappalei-
neen  on  havainnollistettu  kuvassa 1,  jossa  on  kuvattu,  kuinka  suuren  suhteellisen
osuuden kukin luku kattaa tutkielmasta. Tässä johdantoluvussa olen esitellyt ja taustoit-
tanut  UX-tutkimuksen  piiriin  kohdentuvan  diplomityöaiheeni  ja  kertonut  tavoitteeni
työni  suhteen.  Seuraavassa  luvussa  "Immersiiviset  teknologiat"  kuvailen  tarkemmin
tutkimusaiheen teknologisen taustan. ”Käyttäjäkeskeinen suunnittelu” -luvussa kerron
yleisesti käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodeista ja tutkimuksessa käyttämäni tutki-
musmetodin prosessin vaiheet. Kuvailen myös käyttäjätestin laitteiston ja ohjelmiston
sekä valikoituja  otteita  testiä  varten  kirjoittamastani  ohjelmakoodista.  Lisäksi  kerron
testin kulun siitä hetkestä, kun käyttäjä astuu sisään testitilaan aina siihen hetkeen, kun
hän poistuu. Testin tuloksia ruodin luvussa "Tutkimuksen tulokset ja analyysi". "Johto-
päätökset"  -luvussa  käsittelen  edeltävän  luvun  tuloksia  yleisemmällä  tasolla.  Pohdin
myös tutkimuksen  puutteiden  ja  löydösten  pohjalta  mahdollisia  jatkotutkimusaiheita.
”Yhteenveto” -luvussa kokoan vielä yhteen tutkielmani annin. ”Lähteet”-luku sisältää
tutkielman lähteet, jotka suurilta osin ovat HCI-alan huippukonferensseista, esimerkiksi
CHI,  mutta  osin  myös  verkkolähteistä.  Liitteiksi  olen  sisällyttänyt  tutkimuksessa
käytetyt kyselylomakkeet sekä kuvauksen tutkimuksen kulusta.
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Kuva 1. Tutkielman rakenne. Väripalkit kuvaavat, kuinka suuren osan kukin luku kattaa
tutkielmasta.
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 2. IMMERSIIVISET TEKNOLOGIAT

Siinä missä virtuaalitodellisuutta (VR) on pyritty eri lähteissä määrittelemään teknolo-
gialähtöisesti rajaten määritelmän usein tiettyyn teknologiaan  [9] [10 s. xiii], on  [11]
esittänyt  enemmän  inhimillistä  läsnäolon  kokemusta  keinotekoisessa  ympäristössä
painottavan telepresenssin määritelmän:

”Telepresenssi määritellään jonkin kommunikaatiovälineen avulla koettuna

läsnäolon kokemuksena ympäristössä.”

Edelleen telepresenssiä käyttäen [11] on määrittänyt virtuaalitodellisuuden käsitettä:

”’Virtuaalitodellisuus’  määritellään  todellisena  tai  simuloituna  ympäris-

tönä, jossa havaitsija kokee telepresenssin.”

Näin  määriteltynä  virtuaalitodellisuus  on  enemmän  käyttäjän  kokemukseen  kuin
teknologiaan  painottuva ja  sopii  hyvin varsinkin  immersiivisistä  virtuaalitodellisuuk-
sista puhuttaessa, joissa visuaalisten elementtien lisäksi muun aistitiedon leveydellä ja
syvyydellä  redundanttiuksineen on tärkeä osa immersiivisen  kokemuksen luomisessa
[11].  Myös  Oculus  Rift  -HMD:n  pääkehittäjä  Steven  LaValle  on  määritellyt  VR:n
läsnäolon kautta tarkentaen samalla tapaa, jolla läsnäolon tilaan saavutaan:

”VR:n määritelmä: tavoitellun käyttäytymisen aiheuttaminen organismissa

käyttämällä keinotekoisia aistiärsykkeitä siten, että organismi ei ole ollen-

kaan tai on vain vähän tietoinen tapahtuneesta.”

Määritelmän neljäksi pääkomponenteiksi LaValle on erottanut 1) tavoitellun käyttäy-

tymisen, joka on jonkun luoma yksinkertainen tai monimutkainen kokemus.  2) Orga-

nismin – ihminen tai mikä tahansa muu olento – yhtä tai useampaa aistia ärsytetään 3)

keinotekoisten  aistiärsykkeiden kautta.  Organismi  ei  ole  4)  tietoinen siitä,  että  sitä
”huijataan”, jolloin se kokee olevansa läsnä virtuaalitodellisuudessa. [12 s. 1–2] 

Immersion  ja  läsnäolon  käsitteitä  virtuaaliympäristöissä  on  määritelty  esimerkiksi
[13]:ssä.  Siinä  immersio  on  nähty  kuvauksena  virtuaaliympäristön  mahdollistavasta
teknologiasta,  joka  on  sekä  kattava (inclusive), mittava (extensive),  elävä (vivid)  ja
ympäröivä (surrounding).  Kattavalla  on  artikkelissa  tarkoitettu  sitä,  kuinka  hyvin
fyysinen todellisuus saadaan suljettua ulos virtuaalitodellisuudesta. Mittavuudella taas
tarkoitetaan virtuaaliympäristöön mukautettavien aistimodaliteettien laajuutta. Elävyy-
deksi on määritelty teknologian toistotarkkuus eri aistimodaliteeteille ja ympäröivyy-
deksi VR-näkymän panoraamisuuden aste. Siinä missä immersio on kuvattu artikkelissa
objektiivisesti määriteltävissä olevana järjestelmänä, on läsnäolo toisaalta nähty immer-
siivisen VE:n mahdollistamana subjektiivisena tietoisuuden kokemuksena tilassa, joka
ei ole fyysisessä todellisuudessa.

Sekoitetun  todellisuuden  (MR) visualisoivien  näyttöteknologioiden  – ja  erityisesti
sen  alajoukkoon  kuuluvien  VR-näyttöjen  –  taksonomiaa  on  pyritty  määrittelemään
Milgramin  ym.  tutkimuksessa  [14].  Niin  sanotun  todellisuus–virtuaalisuusjatkumon,
jossa yhdessä ääripäässä ovat todellisen maailman ja siihen digitaalista informaatiota
lisäävän teknologian näytöt ja toisessa päässä virtuaalisen maailman ja siihen todellisen
maailman tietoa lisäävät näytöt, on nähty olevan riittämätön luokittelemaan eri näyttö-
teknologioita. Artikkelissa onkin ehdotettu kolmea ulottuvuutta, joiden muodostamalla
taksonomisella avaruudella voidaan paremmin kuvata erilaisia MR-laitteistokokoonpa-
noja  ja  -esityksiä.  Ulottuvuuksista  ensimmäisenä  on  mainittu  maailman  tietämyksen

laajuus (EWK, ’Extent of World Knowledge’), joka ilmaisee, kuinka paljon käyttäjä tai
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järjestelmä tietää esitetyistä esineistä ja maailmasta ulottuvuuksineen ja sijainteineen.
Toisena  ulottuvuutena  jäljennöstarkkuuden  (RF,  ’Reproduction  Fidelity’) on  esitetty
kertovan,  kuinka  tarkasti  esitysteknologia  voi  toistaa  todellisen  tai  virtuaalisen
maailman sisältöä. Kolmantena mainittu ulottuvuus  läsnäolometaforan laajuus (EPM,

’Extent of Presence Metaphor’) kuvaa sekoitetun todellisuuden sijoittumista ekso- ja
egosentriselle janalle, joka kuvaa immersion tasoa käyttäjän näkökulmasta.

Nykymuotoiset  immersiivisen  VR:n  mahdollistavat  teknologiat  ovat  yleistyneet
useiden teknologisten edistysaskeleiden ansiosta. Näihin kuuluvat tietokoneiden graa-
fisen prosessoinnin ja yleisen suorituskyvyn kasvu sekä monipuolistuneet  ihmisen ja
koneen välisen vuorovaikutteisuuden (HCI) menetelmät. Stereoskooppista videokuvaa
esittävää laitetta, Sensoramaa [15], käytettiin osana kokeellista, moniaistillista elokuva-
esitystä  ensimmäistä  kertaa  1960-luvulla.  2010-luvulla  VR-laitteet  ovat  pienentyneet
merkittävästi,  ja  ne mahdollistavat  parhaimmillaan  mobiileina  VR-toteutuksina  käyt-
täjän vapaan liikkuvuuden oikeassa tilassa samaan aikaan, kun tämä tarkastelee virtuaa-
lista sisältöä.

Diplomityössä  käytetyt  VR-teknologiat  sijoittuvat  kolmen  ulottuvuuden  määritte-
lyssä [14] EWK:ssa ääripäähän, jossa sisältö on täysin mallinnettu ja tiedossa. Niin PC-
näyttö, HMD kuin CAVE-projektio sijoittuvat RF:ssä puoliväliin, jossa Milgramin ym.
mukaan ovat teknologialtaan stereoskooppisen videokuvan toistoon sopivat näytöt sekä
sovellukset,  joissa kolmiulotteiset  pinnat  on varjostettu,  teksturoitu  ja  voivat  sisältää
läpinäkyviä elementtejä. CAVE ja HMD ovat EPM-asteikon puolessa välissä, jossa on
määritelty olevan sekä suurten että HMD-näyttöjen. PC-monitori taas sijoittuu saman
asteikon vasempaan päähän, jossa ovat monitoripohjaiset esitysteknologiat. Tämä onkin
suurin  diplomityössä  tutkittuja  esitysteknologioita  erottava  tekijä,  mitä  tulee  kolmen
ulottuvuuden taksonomiaan.

 2.1. VR-teknologioiden käyttö teollisuusympäristöissä

Vaikka immersiiviset VR-ympäristöt ovat tätä nykyä luultavasti eniten käytössä viihde-
ja erityisesti peliteollisuudessa, on niitä aiempina vuosikymmeninä hyödynnetty muun
muassa  lentosimulaattoreissa  ja  terapiakäytössä  esimerkiksi  aivovauriopotilaiden
kuntouttavassa  hoidossa  [16].  Nykymuotoisten  VR-teknologioiden kompakti  koko ja
sitä myötä niiden lisääntynyt käytettävyyden joustavuus voivat tehdä niistä houkutte-
levan vaihtoehto myös rakennusteollisuudessa. Siellä kaupunkien, tehtaiden ja muiden
laajojen  alueiden  suunnittelun  apuna  ovat  laajasti  käytössä  erilaiset  CAD-ohjelmat,
joiden  avulla  tuotetaan  kolmiulotteisia  esityksiä  rakennuksista  ja  alueista.  Varsinkin
teollisuusalueiden suunnittelussa turvallisuus on tärkeä osa alueen kokonaisfunktiota, ja
sitä toteutettaessa rakenteellisten ratkaisujen lisäksi on huomioitava inhimilliset tekijät.
Simulaatioteknologiat voivat olennaisesti edistää eri ratkaisujen vertailua kustannuste-
hokkaasti valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa. Siksi voidaankin nähdä mielenkiintoisia
mahdollisuuksia tutkimuksessa, jossa ihmisten tilan havaitsemisen rajoitteita ja niiden
vaikutusta turvallisuuden tunteeseen testataan ja pyritään tuomaan esiin teollisuusympä-
ristöä  simuloivassa  immersiivisessä  VR-tilassa  (Kuva 2).  Tätä  varten  diplomityötä
varten tehdyssä tutkimuksessa on verrattu käyttäjätestin avulla kolmea eri VR:ää visua-
lisoivaa esitystapaa: PC-näyttöä, projisoitua virtuaaliympäristöä (CAVE) sekä silmikko-
näyttöä (HMD). Lisäksi on kokeiltu, kuinka käyttäjien testin aikana päällänsä pitämää
sykemonitoria voisi hyödyntää VR-ympäristössä koettuihin tapahtumiin liittyvien reak-
tioiden tarkkailussa.
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Kuva 2. Testikäyttäjä kuljeskelemassa ympäri tehdasympäristöä Oculus Rift päässään.
Käyttäjien kulkemat polut on kuvattu sinisillä linjoilla.

 2.2. CAVE

Immersiiviset ympäristöt ovat saavuttaneet runsaasti huomiota tutkimuksessa. Yksi ylei-
simmistä niissä käytetyistä teknologioista on CAVE, jonka tapauksessa käyttäjä tyypil-
lisesti ympäröidään kolmella suurella projektioseinällä - ja joskus lisäksi vielä projektio-
lattialla ja -katolla. Näillä käyttäjille luodaan immersiivinen näyttöympäristö, jota voi
käyttää joko 2D- tai 3D-tilassa riippuen, käytetäänkö stereoskooppisia 3D-laseja.

Ensimmäisten  joukossa  CAVE-teknologiaa  tutkivat  Cruz-Neira  ym.  kollegoineen
[17], jotka julkaisivat vuonna 1992 aiheesta virtuaaliteknologioita vertailevan tutkimus-
artikkelin  sekä  toimivan  CAVE-prototyypin.  Artikkelissa  virtuaaliteknologiat  on
jaoteltu neljään eri kategoriaan: CRT-näyttö, silmikkonäyttö (HMD), kaikkiin suuntiin
kääntyvä kiikarinäyttö (BOOM) ja CAVE. Näiden teknologioiden soveltumista virtuaa-
litodellisuuden esitykseen on vertailtu  immersioon vaikuttavien tekijöiden kuten VR-
laiterajapinnan häiritsevyyden, käyttäjän kehorepresentaation sekä VR:n visualisointi-
ongelmien  näkökannalta.  Osan  vertailujen  perusteista  voitaneen  sanoa vanhentuneen
teknologian  kehittymisen  vuoksi:  Esimerkiksi  artikkelissa  kuvatut  CRT-monitorit  ja
stereoskooppista  sisältöä  usealle  projektioseinälle  tuottanut  SiliconGraphicsin  ja
StereoGraphicsin laitteisto monine työasemineen ovat korvautuneet teräväpiirto-LCD-
näytöillä  ja  tehokkailla  moniydin-CPU:illa  ja  näytönohjaimilla,  jotka  parantavat
tuotetun VR-sisällön ruudunpäivitystä ja tarkkuutta. Siksi vaikkapa kritiikki viiveestä,
joka  pään  liikkeen  tuottaman  perspektiivin  muutoksen  synkronoiminen  VR-tilassa
aiheuttaa, ei välttämättä ole niin suuri ongelma kuin vuonna 1992. Kuitenkin artikke-
lissa mainitut käyttäjän kehon esittäminen virtuaalitilassa, laitteiston immersiota rikkova
vaikutus sekä yhteistyö virtuaalitilassa ovat relevantteja ongelmia. Kuvassa 3 on Cruz-
Neiran ym. CAVE-installaatio, jossa käyttäjällä on päässään tilan sisältöön syvyys- ja
perspektiivivaikutelman1 tuovat  stereoskooppiset  lasit.  Artikkelissa CAVEn on nähty
ratkaisevan usean käyttäjän yhteistyöongelman virtuaalitilassa, koska tilassa voi liikkua
monta henkilöä yhtä aikaa.   Lisäksi stereoskooppisten lasien on ehdotettu mahdollis-
tavan  käyttäjäkohtaisen  perspektiivin  esittämisen  monen  käyttäjän  CAVEssa,  jolloin
kukin käyttäjä  näkee  oman perspektiivinsä  mukaisen  näkymän lasiensa  läpi.  Tällöin

1 DeFanti  ym.,  Surround the viewer by displays,  1992, valokuva,  640 x 480 pikseliä, CC-BY 2.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/,  viitattu  22.4.2018,  http://resumbrae.com/ub/dms259/
12/.

http://resumbrae.com/ub/dms259/12/
http://resumbrae.com/ub/dms259/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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jokaisen käyttäjän pään sijaintia on seurattava oikean projektiokulman generoimiseksi.
Tilassa käyttäjän kehoa ei myöskään tarvitse mallintaa virtuaalisesti, mikä artikkelissa
nähdään  CAVEn  eduksi  verrattuna  esimerkiksi  HMD:hen.  Kuvassa 3 käyttäjällä  on
päällään myös liikkeitä jäljittävä laitteisto, jota voidaan käyttää sekä perspektiivitiedon
päivittämiseen että vuorovaikutukseen. Nykyisiä liikettä jäljittäviä, konenäköön perus-
tuvia teknologioita kuten  Microsoft Kinectillä käytettäessä ei käyttäjän tarvitse välttä-
mättä pukea päälleen 3D-lasien lisäksi muita varusteita, mikä edelleen vahvistaa Cruz-
Neiran ym. näkemystä, että CAVE tarjoaa VR-laitteistorajapinnaltaan vähiten immer-
siota rikkovan kokemuksen käyttäjälle.

Kuva 3. DeFanti ym., Surround the viewer by displays, 1992. CAVE-installaatio, jossa
nähtävissä kolme seinäprojektiota sekä lattiaprojektio. Käyttäjällä on päässään stereos-
kooppiset lasit 3D-vaikutelman aikaansaamiseksi sekä sijainnin seurantalaitteisto käsien
ja muiden kehonosien sijainnin paikantamiseksi.

Pelit,  arkkitehtuuri  ja  kulttuuriperinne  ovat  aiheita,  jotka  valikoituvat  usein
CAVE:ien  sovellusaluepiiriin,  mistä  esimerkkinä  Cabralin  ym.  [18].  Tässä  on  luotu
X3D-standardia  [19] hyödyntävä  ohjeistus  arkkitehtonisen  3D-tiedon  keräämiseen,
mallintamiseen ja visualisointiin,  jota  on käytetty  luotaessa virtuaalinen audiovisuaa-
linen  esitys  vuoden  1911  Brazilin  kaupungista.  Ohjeistuksella  on  haluttu  helpottaa
monitieteellistä  yhteistyötä  historiallisen  arkkitehtuurin  virtuaalisen  uudelleenmallin-
nuksen kontekstissa.

Diplomityön aihepiiriin läheisesti liittyviä, ammattimaiseen arkkitehtonisten suunni-
telmien tutkimiseen ja arviointiin sovellettuja CAVE-ympäristöjä on käytetty sekä tutki-
mustarkoituksissa että kaupallisissa suunnittelustudioissa  [20]. Edellisestä esimerkkinä
on Mobachin [21] artikkeli, jossa osallistuvan suunnittelun metodia on käytetty apteek-
kirakennuksen arkkitehtuurin suunnittelussa. Kuvassa 4 voidaan nähdä periaate2 tilan-
teesta, jossa pinnaltaan kaarevaa näyttöpintaa ja stereoskooppisia laseja hyödyntämällä
voidaan  luoda  usean  käyttäjän  CAVE-ympäristö.  Tämän  kaltainen  virtuaaliteatteri
Groningenin yliopistossa toimi tilana Mobachin tutkimukselle, jossa osallistujat, joihin
kuului  rakennusprojektin  johtoporrasta,  arkkitehteja  ja  työntekijöitä,  saivat  antaa
yhdessä palautetta  rakennuksen suunnitelmista.  Tutkimusten tulosten pohjalta osallis-
tavan suunnittelun ja virtuaalimaailman yhdistämisen on esitetty parantavan arkkitehto-
nista ja organisaationaalista  suunnittelua tuomalla suunnitelmat käyttäjien tarkastelta-
vaksi ja määriteltäväksi heidän omien tarpeidensa mukaan. Saman suuntaisiin johtopää-

2 Maurizio Pesce, TCL 110-inch curved UHD TV, 2014, valokuva (mukaillen), 5184 x 2912 pikseliä,
Flickr,  CC-BY  2.0:  https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/,  viitattu  24.4.2018,
https://www.flickr.com/   photos/pestoverde/  15244402111  .

https://www.flickr.com/photos/pestoverde/15244402111/
https://www.flickr.com/photos/pestoverde/
https://www.flickr.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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töksiin ovat päätyneet myös Frost ym.  [22], jotka artikkelissaan esittelevät rakennus-
suunnitteluprosessin, johon on sisällytetty VR-CAVE-ympäristön käyttö. Heidän työs-
sään  suunniteltavan  tilan  tulevat  käyttäjät  vierailivat  ympäristössä  virtuaalisesti  sen
suunnitteluvaiheen aikana ja antoivat palautetta arkkitehdeille.

Kuva 4. Maurizio Pesce, TCL 110-inch curved UHD TV, 2014. Suuri kaareva näyttöpin-
ta, joka luo immersion tuntua ja jota voidaan käyttää useamman samanaikaisen käyttä-
jän CAVE-näyttönä esittämällä stereokuvainformaatiota ja käyttämällä stereoskooppisia
3D-laseja.

Aiemmin on tutkittu, minkälaisia vaikutuksia immersiivisellä CAVE-ympäristöllä on
kävelyetäisyyksien havainnointiin  [23]. Tutkimuksessa havaittiin, että testiin osallistu-
neiden  arviot  olivat  miltei  identtiset  todellisen  maailman  ja  3D-virtuaalimaailman
esityksen välillä. Demiralp ym.  [24] havaitsivat verratessaan projektio-CAVEa ja PC-
näytön kautta  katseltavaa  "kalatankki-VR:ää",  että  näyttötyypin  valinnalla  oli  merki-
tystä  sen  sopivuudelle  VR-sovellusten  käyttöön.  Tutkimuksessa  osallistujat  etsivät
ohjeistetusti VR-tilassa esitetyistä perunan kaltaisista esineistä joko kolmion tai neliön
muotoisia  ulkonemia.  Esineitä  pyöriteltiin  käyttäen  sauvaohjainta.  Sekä  CAVE-  että
kalatankkitilassa käyttäjillä oli päässään stereoskooppiset lasit, jotka stereokuvan lisäksi
jäljittivät  käyttäjien  pään  liikkeitä  ja  muuttivat  virtuaalimaailman  perspektiiviä  pään
liikkeiden mukaisesti. Tulosten perusteella havaittiin, että käyttäjää pienempiä esineitä
käsitellessä pään liikkeitä ei hyödynnetty tehtävissä, vaan käyttäjät katsoivat käsittele-
miään esineitä päätä suuremmin kääntelemättä, mikä ilmeni kummassakin esitysmuo-
dossa.  Stereonäkymän  taas  havaittiin  auttavan  tehtävien  suorittamisessa.  Käyttäjää
pienempien esineiden käsittelyssä kalatankki-VR:n pääteltiin sopivan paremmin tehtä-
vään  kuin  CAVEn,  koska  edellisessä  tapauksessa  ruudun  fyysisen  koon  pienuuden
arveltiin käyttäjää ohjaamaan huomionsa käsiteltävään esineeseen. Ruudun pienuuden
nähtiin myös vastaavasti rajoittavan suorituskykyä esimerkiksi tehtävissä, jossa navigoi-
daan  vieraassa  ympäristössä.  Kalatankki-VR:n  ruudun  kulmaresoluutio  oli  myös
parempi kuin CAVEssa, minkä oletettiin vaikuttavan myönteisesti esineiden käsittelyyn.
CAVEn  osalta  tämän  myönnettiin  voivan  olla  korjattavissa,  jos  näyttöjen  erot  olisi
normalisoitu.

 Myös katselualueen laajuudella (FOV) ja ääreisnäöllä on havaittu olevan vaikutusta
käyttäjien kokemaan immersion tasossa, ja siitä on raportoitu useammassa tutkimuk-
sessa  [25,  26].  Toisaalta  laajan  FOV:n  on  todettu  immersion  ohella  lisäävän  myös
kyberpahoinvointia,  koska  ääreisnäön  alueella  tapahtuva  liike  virtuaalitilassa  lisää
epäsuhtaa  käyttäjän  todellisen  ja  virtuaalisen  liikkeen  välillä  [26,  27].  Esimerkiksi
Peripheral  Lenses -laseja  on  ehdotettu  työpöytänäytöllä  esitettävän  VR:n  kohdalla
keinoksi  lisätä  immersion  tasoa  [25].  Kyseisessä  tutkimuksessa  kuvatun  kaltaiset
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päänäytön vieressä sijaitsevat  lisänäytöt  voitaneen tässä tapauksessa nähdä askeleena
kohti CAVE-tyylistä rakennelmaa.

Eräänlaisena CAVE-teknologiana voidaan nähdä myös projektoripuhelimella luotu
kannettava  VR-selain-prototyyppi  [28].  Kaksiosaisen  käyttäjätutkimuksen  ensimmäi-
sessä tutkimuksessa  käyttäjät  osoittivat  prototyypillä  ympäri  testihuonetta,  jolloin  he
näkivät  projektiopinnalla  videosyötteen  seinän  takana  olevasta  huoneesta.  Toisessa
tutkimuksessa käyttäjät vertasivat tietokoneella hiirellä ja näppäimistöllä käytettyä VR-
selainta  kannettavaan  prototyyppiin.  Kummassakin  versiossa  katseltiin  Vatikaanissa
sijaitsevasta Pietarinkirkosta tehtyä 360º-kuvaa, joka oli kartoitettu lieriömuodon sisä-
pinnalle  (havainnekuva kuvassa 53).  Tällöin samaan näkymään saatiin  sovitettua  niin
seinä-, katto kuin lattiapinnatkin.  Katselupiste oli lieriön sisäpuolella keskellä lähellä
lattiatasoa, ja näkymää ohjailtiin tietokone-VR-selaimessa hiirellä sekä näppäimistöllä.
Projektoripuhelimella näkymä taas muuttui puhelinta eri suuntiin kääntämällä, jolloin
kuvan perspektiivi  muuttui  puhelimen  orientaatioantureiden  välittämän  tiedon  perus-
teella.  Kirkon rakenteiden lisäksi  selain  näytti  kirkon osiin  liittyvää  tietoa,  joka  tuli
näkyviin, kun käyttäjä suuntasi puhelimen tilan eri osiin. Tutkimuksessa havaittiin käyt-
täjien  pitävän  projektori-VR-selaimen  käyttämistä  hauskempana  ja  inspiroivampana
kuin tietokoneselaimen.  Projektori-VR-selaimen tapauksessa projisoidun kuvan suun-
tauksen pysyminen horisontaalissa tasossa katsojaan nähden havaittiin myös tärkeäksi
käyttäjäkokemuksen kannalta.

Kuva 5. Thom Cochrane, Projector Phone, 2012. Havainnekuva kannettavan VR-selai-
men näkymästä. Kuvan oikean alalaidan pikkukuvan kaltaisella projektoripuhelimella
voidaan tehdä esimerkiksi  virtuaalimatka kuvassa näkyvään Vatikaanissa sijaitsevaan
Pietarinkirkkoon.  Puhelinta  suuntaamalla  rakennuksen  sisätila  nähdään  eri  kulmista
sekä lisäksi rakennuksen osiin liittyvää lisättyä tietoa (keltaiset tekstikuplat).

3 Thom Cochrane, Projector Phone, 2012, valokuva (mukaillen), 1000 x 1000 pikseliä, Flickr, CC-BY
2.0:  https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, viitattu 24.4.2018,  https://www.flickr.com/photos/
98725244  @N00/  6932414275  .

https://www.flickr.com/photos/98725244@N00/6932414275
https://www.flickr.com/photos/98725244@N00/
https://www.flickr.com/photos/98725244
https://www.flickr.com/photos/98725244
https://www.flickr.com/photos/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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 2.3. HMD

Silmikkonäyttöä  (HMD)  on  ehdotettu  yhdeksi  tavaksi  tarjota  käyttäjälle  syvempi
immersion  taso  virtuaaliympäristössä  [29].  Ensimmäisistä  HMD:tä  koskevista  tutki-
muksista lähtien 1980-luvun lopulla maailma on saanut nähdä muutoksen suurikokoi-
sista ja painavista laitteista kohti  keveitä ja liikuteltavia järjestelmiä.  Arkkitehtonisen
suunnittelun piirissä Thomasin ensimmäiset tutkimukset HMD:n käyttämisestä lisätyn
todellisuuden  työkaluna  toivat  rakennussuunnitelmat  katseltavaksi  niiden  fyysisessä
ympäristössä [30], mikä tarjosi kiinnostavan perustan tulevalle tutkimukselle.

Nykyisten läpikatseltavien HMD:ien toteutusteknologioita on käsitelty muun muassa
Kressin  ja  Starnerin  kirjallisuuskatsauksessa.  Arkkitehtuurikirjon  laajuudesta  on
päätelty,  ettei  kuluttajamarkkinoilla  ole  vielä  sellaista  optista  arkkitehtuuristandardia,
jolla voitaisiin tuottaa samanaikaisesti esimerkiksi sekä laaja katseenkohdistusala (eye
box) että suuri FOV.  [31] Katseenkohdistusalalla tarkoitetaan aluetta,  jolla silmä voi
liikkua pysty- ja vaaka-akselilla ilman, että optiikan välittämän kuvan laatu heikkenee
huomattavasti.

Esimerkkinä yksinkertaistetulle todellisuus–virtuaalisuusakselille  [14] sijoitettavissa
olevista  sekoitetun  todellisuuden  näyttöteknologiasovelluksista  on  esitelty  kuvassa 6:
Vasemman puolimmaisessa kuvassa on Microsoft HoloLensillä näytetty AR-sovellus,
jossa oikean maailman näkymän lisäksi näkyvissä on laitteeseen liittyvää varoitustietoa
kuvana  ja  animaationa  sekä  myös  varoitustiedon  muokkaamiseen  liittyviä  sinisellä
kuvattuja vuorovaikutussymboleita. Oikean puoleisessa kuvassa4 on esimerkki Oculus
Rift  DK2 -VR-laseilla  esitetystä  immersiivisestä  lisätyn  virtuaalisuuden  opetusaihei-
sesta TactileVR-prototyypistä  [32],  jossa  käyttäjä  näkee  HMD:n  läpi  pikkukuvan
virtuaalisen näkymän mutta myös kätensä animoituina. Lisäksi todellisesta maailmasta
on tuotu esineitä, jotka voidaan tuntea oikeasti mutta nähdään virtuaalisesti,  mikä on
yksi tapa lisätä immersiota virtuaalitilassa. Kuvassa 7 on tilannekuva Colleyn ym. [33]
tutkimuksen  edellisten  välimuotoa  edustavasta  konseptiprototyypistä,  jossa  käyttäjän
näkymä on korvattu oikealla puolella näkyvällä virtuaalisella hiihtomaisemalla: Oculus
Rift  DK2  -HMD:n  kautta  nähty  virtuaalimaailma  reagoi  hiihtäjän  liikkeisiin  tämän
jalkaan kiinnitetyn testiä varten rakennetun pyörimisnopeusanturin tiedon perusteella,
minkä lisäksi käyttäjän aistit  eivät ole muuten kytköksissä virtuaalimaailman kanssa.
Tutkimuksessa havaittiin, että visuaalisten ja muiden aistitietojen ristiriita ei vaikuttanut
kokemuksen immersiivisyyteen.  Tämän oletettiin  johtuvan kontekstiin  sopivan todel-
lisen maailman aistitietojen laajuudella.

4 Judith Amores,  TactileVR:  Integrating  Physical  Toys  into  Learn  and Play  Virtual  Reality  Expe-

riences, 2015, video (mukaillen), 1280 x 780 pikseliä, Vimeo, CC BY-SA 3.0:  https://creativecom-
mons.org/   l  icenses/by-sa/3.0/, viitattu 25.4.2018, https://vimeo.com/137200701.

https://vimeo.com/137200701
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/l
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
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Kuva 6. Oikealla: Judith Amores, TactileVR: Integrating Physical Toys into Learn and

Play Virtual Reality Experiences, 2015. Vasemmalla AR-sovellus, jossa oikean maail-
man näkymän lisäksi näkyvissä on laitteeseen liittyvää varoitustietoa sekä kuvana että
animaationa. Oikean puolen kuvassa on esitetty lisätty virtuaalisuus, jossa virtuaaliym-
päristöön on tuotu käyttäjän kädet sekä tuntemus todellisen maailman esineistä.

Kuva  7. Käyttäjä laskettelemassa sekoitetun todellisuuden hiihtoprototyyppi päällään.
Käyttäjä näkee HMD:n kautta oikealla näkyvän virtuaalisen hiihtomaiseman, joka rea-
goi käyttäjän jalkaan kiinnitettyyn liikkeen tunnistimeen.

Muita immersiivisiä virtuaaliympäristöjä on tutkittu kuvassa  6 oikealla puolella ja
kuvassa 7 esitettyjen prototyyppien lisäksi muun muassa Väyrysen ym. [34] tutkimuk-
sessa, jossa on tutkittu HMD:n käyttämistä empaattisena suunnittelutyökaluna tila- ja
arkkitehtuurisuunnittelussa. Tutkimuksessa toteutettiin neljä eri näkövammaa (kuva 8)
simuloiva konseptiprototyyppi sekä käyttäjätutkimus, jossa käyttäjät suorittivat tehtäviä
kussakin näkövammasimulaatiotilassa. Käyttäjät kokivat tehtävien suorittamisen näkö-
vammatiloissa  vaikeammiksi  kuin  normaalin  näön  tilassa  ja  kertoivat  sovelluksen
auttavan  ymmärtämään  paremmin  ihmisiä,  joilla  on  näköön  haitallisesti  vaikuttavia
sairauksia.  Tulosten  perusteella  HMD:n  käyttäminen  suunnitteluvaiheen  työkaluna
näkövammojen tuottamien vaikeuksien tunnistamisessa nähdään lupaavana lähestymis-
tapana. Tutkielman aihealueeseen liittyen aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty HMD:n
käyttöä rakennusten kunnostamisessa  ja  rakentamisessa,  esimerkiksi  [35].  Tutkimuk-
sessa silmikkonäyttöä ei ole kuitenkaan näytetty niinkään virtuaalitodellisuuden esittä-
miseen  vaan  lisätyn  todellisuuden  sovelluksissa.  Eri  vuorovaikutusteknologioiden
erojen vertailu ja käyttäjien havaintojen selvitys noita teknologioita käytettäessä ovat
olleet vielä paljolti selvittämättä.
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Kuva 8. Oculus Rift DK2 -HMD:lle tehdyn tilasuunnittelutyökalun konseptiprototyypin
näkövammasimulaatiot:  ylhäällä  vasemmalla  viherkaihissa  esiintyvä  tunnelinäkö,  yl-
häällä  oikealla  esimerkiksi  harmaakaihissa  esiintyvä valojen  yli-intensiteetti,  alhaalla
vasemmalla likinäköön liittyvä etäällä olevien kohteiden sumeus ja alhaalla oikealla sil-
mänpohjanrappeuman yhteydessä usein  esiintyvä näköalueen keskustan  silmähermon
vaurion aiheuttama.

Erilaiset  syötemodaliteetit  mahdollistavat  uudenlaisia  käyttötapauksia  ja  immersii-
visiä kokemuksia. Esimerkiksi [36] on esittänyt pienten kehikoilla suojattujen lennokki-
koptereiden  käyttämistä  tuntopalautteena  käyttäjän  virtuaalimaailmassa  kokemiin
esineiden  osumiin,  esimerkiksi  nuoliin  tai  ampiaisen  pistoon.  Tätä  lähtökohtaa  on
esitetty korvaajaksi puettaville tuntovasteteknologioille kuten taktiilisille pukineille tai
sähköstimulaatiolaitteille.  [37] on  toteuttanut  immersiivisen  lentosimulaation,  jossa
käyttäjä  lentää  taivaalla  kuin  lintu.  Simulaatiossa  käyttäjä  makaa  vatsallaan  tuolilla
HMD päässään ja ohjailee liikkeillään lennokkikopteria. Kopterissa on kamera, jonka
näkymän käyttäjä näkee. Microsoft Kinect lukee käyttäjän liikkeet ja välittää ne ohjaus-
komennoiksi kopterille.

Lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden ja niiden tuolle puolen meneviä tulevaisuuden-
kuvia ovat tutkineet Dey ym. [38] seminaariartikkelissaan, joissa inhimillisten kykyjen
ja tiedon jakamisen ihmisten välillä uskotaan kiihtyvän ja vievän kohti  kykyjen inter-

netin kautta. Tässä sekä nykyisten käyttöliittymien ja teknologioiden tutkimuksen kuten
AR- ja  VR-todellisuusteknologioiden,  ubiikin ja  mobiilin  laskennan sekä HCI:n että
kognitiotieteiden,  psykologian  ja  koulutustieteiden  yhteentuomisella  nähdään  olen-
nainen  osa.  Artikkelin  puheenvuoroissa  muun  muassa  nähdään  AR-  ja  VR-teknolo-
gioiden olevan valmiina siirtymään ulos kontrolloiduista laboratorio-olosuhteista maail-
maan käyttäjien pariin, minkä ajatellaan vaativan alan tutkimuksen viemistä myöskin
kentälle sekä painottamaan yleistä käyttäjäkokemusta sosiaalisine aspekteineen visuaa-
lisen kokemuksen asemesta. Yleisemmin artikkelissa ajatellaan,  että teknologialähtöi-
sestä  suunnittelun  ja  tutkimuksen  pitäisi  siirtyä  kohti  holistisempaa,  ihmislähtöistä
lähestymistä. Myös superceptionin kaltaisia uusia tutkimuskonsepteja visioidaan kiteyt-
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tämään tutkimuksia ja teknologioita, jotka tähtäävät ihmisen aistien kanssa vuorovaikut-
tamiseen  ja  niiden  tehostamiseen  tulevaisuudessa.  Tästä  esimerkkinä  annetaan  [39],
jossa HMD:llä annettiin neljälle käyttäjälle näkymä toistensa näkemään maailmaan ja
laitettiin pelaamaan hippaleikkiä (esimerkki kuvassa 95). Tutkimuksessa havaittiin, että
käyttäjä  voi  oppia  ymmärtämään  paremmin  kehoaan  ja  spatiaalista  sijoittumistaan
suhteessa muihin ihmisiin monimutkaisissa tilanteissa. Toisaalta Dey ym. peräänkuulut-
tavat ihmisen kontrollia teknologian suomille ”superkyvyille” ja teknologian sosiaalisen
hyväksyttävyyden huomioimista tutkimuksessa [38]. Jälkimmäisestä kertoo esimerkiksi
[40], jossa miesten ja naisten havaittiin suhtautuvan eri tavoin heidän virtuaalitodelli-
suuden avatariensa käsien eri mallinnusvaihtoehtoihin: Naisille oli tärkeämpää immer-
sion kannalta kuin miehille, että heidän virtuaalikätensä esitettiin ihmiskäsinä. Myös se,
että kädet edustivat samaa sukupuolta kuin mitä käyttäjä oli, merkitsi naisille enemmän
kuin  miehille.  Siksi  tutkimuksessa  korostettiin  moninaisen  käyttäjäkunnan  huomioi-
misen tärkeyttä immersiivisiä virtuaalikokemuksia suunniteltaessa.

Kuva  9. Dey ym.,  Parallel Eyes session, 2017. Hippaleikki, jossa käyttäjillä on pääs-
sään HMD:t. Niiden kautta kukin käyttäjä näkee muiden leikkiin osallistuvien näkymät.

Nykyiset HMD-laitteet 

Oculus VR:n valmistamien HMD:ien voidaan sanoa aloittaneen niin sanotun kolmannen
sukupolven VR-HMD:n aikakauden,  kun sen  Oculus  Rift  Development  Kit  1  (DK1)

(kuva  10, ylärivi6,  7) -HMD tuli kehittäjien saataville maaliskuussa 2013. Valmistajan
tietojen mukaan laitteen näytön tarkkuus on 640 x 800 pikseliä/silmä, ruudunpäivitys 60

5 Dey ym., Parallel Eyes session, 2017, valokuva, 2541 x 1613 pikseliä, Beyond VR and AR: Reima-
gining Experience Sharing and Skill Transfer Towards an Internet of Abilities,  Dagstuhl Reports,
Vol.  7,  Issue  2,  pp.  23–47,  CC BY  3.0:  https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/,  viitattu
29.4.2018,  http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2017/7351/pdf/dagrep_v007_i002_p023_s17062
.pdf.

6 Sebastian Stabinger, Oculus Rift - Developer Version - Front, 2013, valokuva, 5496 x 3670 pikseliä,
Wikimedia Commons, CC BY 3.0:  https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/,  viitattu 1.5.2018,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_-_Developer_Version_-_Front.jpg.

7 Sebastian Stabinger, Oculus Rift - Developer Version - Back and Control Box, 2013, valokuva, 4941
x 3577 pikseliä,  Wikimedia  Commons,  CC BY 3.0:  https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/,
viitattu  1.5.2018,  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_-_Developer  _  Version  _  
-  _Back_and_Control_Box.jpg  .

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_-_Developer_Version_-_Back_and_Control_Box.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_-_Developer_Version_-
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_-_Developer_Version_-
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_-_Developer_Version
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_-_Developer
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_-_Developer_Version_-_Front.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2017/7351/pdf/dagrep_v007_i002_p023_s17062.pdf
http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2017/7351/pdf/dagrep_v007_i002_p023_s17062
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Hz ja FOV 110°. Laitteessa on gyroskooppi, kiihtyvyysanturi ja magnetometri käyttäjän
pään liikkeiden tunnistamiseen: laite mittaa pään pyörimisliikettä X-, Y- ja Z-akselilla
eli  kolme vapausastetta  (DoF).  Kyseistä  mallia  käytettiin  diplomityn käyttäjätestissä.
Heinäkuussa 2014 kehittäjille  myyntiin  tullut  Oculus  Rift  Development  Kit  2  (DK2)

(kuva 10, vasen alalaita8), johon parannuksena edelliseen malliin lisättiin muun muassa
ruuduntarkkuutta  960 x 1080 pikseliin/silmä ja ruudunpäivitys enimmillään 75 Hz:iin.
Lisäksi DK2:ssa on pään liikkeen 6-DoF-paikannus,  eli pään pyörimiskulman lisäksi
laite  voi  paikantaa  myös  pään  sijainnin.  Tämän  mahdollistaa  lähes  infrapunavalon
aallonpituudella  toimiva  CMOS-kamera  (kuva  11,  vasen  alalaita9),  jossa  on  pidike
kameran asentamiseksi esimerkiksi tietokoneen näytön kehykseen. Verrattuna DK1:een
DK2:n  liiketunnistus  mahdollistaa  esimerkiksi  eteenpäin  nojaamisen  tunnistamisen,
mitä  voidaan  käyttää  vaikkapa  jyrkänteen  reunan  yli  katseluun  virtuaalitilassa.
Vastaavaa liikettä ei voida tunnistaa DK1:n sensoreilla. 6-DoF-paikannuksen rajoitteena
DK2:ssa  on,  että  pään  sijainnin  tunnistamiseen  käytetty  sensori  pystyy  seuraamaan
käyttäjän pään liikkeitä vain pienellä alueella, mikä rajoittaa vapaasti tilassa liikkumista.
Tämä voi rajoittaa virtuaalikokemuksen immersiivisyyttä.

Kuva 10. Vasemmalla ylhäällä: Sebastian Stabinger, Oculus Rift - Developer Version -

Front, 2013. Oikealla ylhäällä: Sebastian Stabinger, Oculus Rift - Developer Version -

Back and Control Box, 2013. Vasemmalla alhaalla:  Evan-Amos, The Oculus Rift CV1

(Consumer Version 1), 2017. Oikealla alhaalla: Ats Kurvet, Oculus Rift development kit

2 head-mounted display,  2014. Oculus Rift -HMD:ien eri  sukupolvet vuosilta 2012–
2016.

8 Ats  Kurvet,  Oculus  Rift  development  kit  2  head-mounted  display,  2014,  valokuva,  1280  x  814
pikseliä,  Wikimedia  Commons,  CC  BY-SA  4.0:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/,
viitattu 1.5.2018, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus_Rift  _development_kit_2.jpg  .

9 Ats Kurvet, Oculus Rift DK2 positional tracking camera, using a near infrared CMOS sensor, with

an update rate of 60Hz, 2014, valokuva, 1280 x 919 pikseliä, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/,  viitattu  1.5.2018,  https://commons.wikimedia.org/
wiki/  File:Oculus_Rift_Development_kit_2_positional_tracker.jpg  .

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_Development_kit_2_positional_tracker.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_development_kit_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus_Rift
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Kuva 11. Vasemmalla ylhäällä: Ewan-Amos, The sensor for the Oculus Rift CV1, 2017.
Oculus Rift CV1:n ns. konstellaatiosensori HMD:n ja ohjaimien sijainnin ja asennon
tunnistamiseen tilassa.  Oikealla  ylhäällä:  Samwalton9,  Oculus Touch Controllers for

the Oculus Rift CV1, 2017. Oculus Touch -ohjaimet CV1:lle. Vasemmalla alhaalla: Ats
Kurvet, Oculus Rift DK2 positional tracking camera, using a near infrared CMOS sen-

sor, with an update rate of 60Hz, 2014. Oculus Rift DK2:lle tehty HMD:n sijainnin ja
asennon tunnistussensori. Oikealla alhaalla: Evan-Amos, The remote for the Oculus Rift

CV1 (Consumer Version 1), 2017. Oculus Rift CV1:lle tehty Touchia edeltänyt painike-
ohjain navigointia varten.

Sekä Oculus VR että sen kilpailija HTC julkaisivat vuonna 2015 ensimmäiset kulut-
tajille  suunnatut  HMD:t,  Oculus  Rift  Consumer  Version  1  (CV1) (kuva  10,  oikea
alalaita10) ja HTC Vive (kuva 12, vasemmalla11). Kummassakin laitteessa on paljon yhte-
neväisiä ominaisuuksia: Kuvantarkkuus on 1080 x 1200 pikseliä/silmä, ruudunpäivitys
90 Hz ja FOV 110°. CV1:n mukana toimitettiin alussa navigointiin tarkoitettua painike-
ohjainta (kuva 11, oikealla alhaalla12). Se korvattiin vuonna 2017 Oculus Touch -liike-
ohjaimella  (kuva 11,  oikealla  ylhäällä13),  joka sallii  luonnollisemman,  kahden käden
vuorovaikutuksen virtuaaliympäristön kanssa. HTC Viven mukana on toimitettu alusta

10 Evan-Amos, The Oculus Rift CV1 (Consumer Version 1), a virtual reality headset made by Oculus

VR and released  in  2016,  2017.  valokuva,  4800 x  3200 pikseliä,  Wikimedia  Commons,  viitattu
1.5.2018, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus-Rift-CV1-Headset-Front.jpg.

11 Maurizio Pesce, HTC Vive, 2015, valokuva, 5184 x 2912 pikseliä, Flickr, CC BY 2.0: https://creati-
vecommons.org/licenses/by/2.0/,  viitattu  1.5.2018,  https://www.flickr.com/photos/30364433@N05/
17136184135.

12 Evan-Amos,  The remote for the Oculus Rift CV1 (Consumer Version 1), a virtual reality headset

made by Oculus VR and released in 2016. This remote was only included in the original bundle and

was phased out with the introduction of the Touch controller bundle, 2017, valokuva, 3900 x 3900
pikseliä, Wikimedia Commons,viitattu 1.5.2018, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus-Rift-CV1-
Remote.jpg.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus-Rift-CV1-Remote.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus-Rift-CV1-Remote.jpg
https://www.flickr.com/photos/30364433@N05/17136184135
https://www.flickr.com/photos/30364433@N05/17136184135
https://www.flickr.com/photos/30364433@N05/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus-Rift-CV1-Headset-Front.jpg
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asti Oculus Touchin kaltaiset liikeohjaimet (kuva 12, oikealla14). Myös perinteisempiä
peliohjaimia  voidaan  käyttää  molempien  laitteiden  kanssa.  Sekä  CV1:ssä  ja  HTC
Vivessä että niiden ohjaimissa on infrapunasensoreita, jotka yhdessä laitteiden ulkoisten
sijainninpaikannussensoreiden kanssa (kuva 11, vasemmalla ylhäällä CV1:n konstellaa-
tiosensori15)  mahdollistavat  sekä  käyttäjän  pään  että  käsien  6-DoF-paikannuksen
huoneen laajuisessa  tilassa.  Huomattava  on,  että  molemmat  HMD:t  ovat  langallisia,
mikä voi olla rajoittava tekijä vapaan liikkumisen kannalta. Sekä CV1:ssä että Vivessä
on  integroituna  kuulokkeet  ja  mikrofoni.  Yhtenä  olennaisena  erotuksena  CV1:n  ja
Viven välillä  on Viven etukamera,  joka mahdollistaa sekä VR- että  AR-sovellukset.
Toisaalta  Steed ym.  [41] ovat  rakentaneet  Oculus Rift  CV1:lle  vastaavan  AR Rift  2

-nimisen prototyypin, jossa laitteeseen on integroitu kaksi webkameraa. Prototyypissä
on  toteutettu  myös  kuvanvääristysmetodi,  jolla  pyritään  kompensoimaan  kamerasta
lasien  näytöille  tulevan  videokuvan latenssia. Oculuksen ja  HTC:n HMD:ien  lisäksi
esimerkiksi Sony on tuonut markkinoille  oman  PlayStation VR -HMD:nsä, jossa on
samantasoisia laitteisto-ominaisuuksia kuin edellä mainituissa laitteissa.

Kuva 12. Vasemmalla: Maurizio Pesce, HTC Vive, 2015. Oikealla: Cullen Steber, HTC

Vive comes with two (2) controllers for each hand - view of front and rear of the cont-

rollers, 2017. HTC Vive HMD, jossa näkyvillä laitteen paikannuksessa käytettävät inf-
rapunasensorit sekä kamera, joka esimerkiksi mahdollistaa AR-sovellukset. Oikean puo-
len ohjaimissa on HMD:n tapaan infrapunasensoreita, joilla paikannetaan ohjainten si-
jainnit virtuaalitilassa.

Langattomien, mobiilien VR-laitteiden kuluttajamarkkinoille Oculukselta ja HTC:ltä
on tulossa HMD:t luultavasti jo vuoden 2018 aikana. Sekä Google että Samsung ovat jo
tuoneet markkinoille toisiinsa nähden hyvin samankaltaiset langattomat konseptit, joissa
valmistajakohtainen VR-laitteisto on korvattu älypuhelimilla: Google Daydream [42] ja
Samsung Gear VR [43] -konseptit määrittelevät kummatkin sivustoillaan yhteensopivat
puhelimet, joissa yleisesti ottaen on vaatimuksena hyvät orientaatiosensorit sekä korkea-
resoluutioiset  QHD-tason  näytöt  nopealla  pikselinpäivityksellä.  Sekä  Google  että

13 Samwalton9,  Oculus  Touch  Controllers  for  the  Oculus  Rift  CV1,  2017,  valokuva,  2000  x  1333
pikseliä,  Wikimedia  Commons,  CC  BY-SA  4.0:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/,
viitattu 1.5.2018, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_ Touch_Controllers.jpg.

14 Cullen Steber, HTC Vive comes with two (2) controllers for each hand - view of front and rear of the

controllers,  2017,  valokuva,  5472  x  3648  pikseliä,  Wikimedia  Commons,  CC  BY-SA  4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/,  viitattu  1.5.2018,  https://commons.wikimedia.org/
wiki/  File:HTC_Vive_Controllers.jpg  .

15 Ewan-Amos,  The sensor for the Oculus Rift CV1 (Consumer Version 1), a virtual reality headset

made by Oculus VR and released in 2016. Needed for headset tracking, the sensor can be removed

from the stand for attaching to mounts or tripods, 2017, valokuva, 3800 x 5500 pikseliä, Wikimedia
Commons, viitattu 1.5.2018, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus-Rift-CV1-Sensor-wStand.jpg.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oculus-Rift-CV1-Sensor-wStand.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HTC_Vive_Controllers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Touch_Controllers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Samsung tarjoavat HMD-laitteet (kuva 1316, 17), joihin sovitetaan yhteensopiva puhelin.
Näin itse HMD:n ei tarvitse tarjota kuin optiikka, jolla näytöllä esitettävä stereokuva
keskitetään  käyttäjän  silmille.  Lisävarusteena  kummallekin  laitteelle  on  saatavilla
ohjaimet, joilla navigoidaan sovelluksissa. Älypuhelinten kamerat mahdollistavat myös
videon kautta läpi katsottavan AR-sisällön esittämisen.

Kuva 13. Vasemmalla: Maurizio Pesce, Daydream View VR Headseet Made By Google,
2016.  Googlen  Daydream  -HMD  Oikealla:  Samsung  NewsRoom,  Gear  VR,  2017.
Googlen ja Samsungin mobiili-HMD:t, joissa näyttöinä käytetään yhteensopivia älypu-
helimia. Molemmissa on mukana myös navigointiin käytettävät ohjaimet.

Erityistapauksena HMD:ien nykysuuntauksista voidaan mainita vielä optiset HMD:t,
jotka  ovat  kannettavia  laitteita  ja  voivat  sekä  heijastaa  digitaalista  sisältöä  käyttäjän
silmään että sallia käyttäjän nähdä linssien läpi samanaikaisesti. Optisessa kuvanmuo-
dostuksessa on käytössä eri teknologioita, joita on kuvattu [31]:ssa. Ensimmäiset älyla-
seina markkinoidut optiset HMD:t tulivat suuren yleisön tietoon, kun Google toi mark-
kinoille Google Glass -älylasit, joiden ensimmäinen prototyyppi ilmestyi vuonna 2013.
Silmälasien  tai  aurinkolasien kokoisiin  älylaseihin ei  voida kuitenkaan vielä  sovittaa
3D-tietoa, joka reagoisi käyttäjän liikkeisiin vaihtaen perspektiiviä tai kokoa dynaami-
sesti. Vuoden 2018 aikana julkaistavat Vuzixin Blade AR -lasit mahdollistavat kuitenkin
Vuzixin operatiivisen johtajan Paul Borisin mukaan jo esimerkiksi elein vuorovaikutta-
misen  lasien  virtuaalisen  sisällön  kanssa  sekä  todellisten  esineiden  tunnistamisen  ja
niihin  liittyvän  digitaalisen  kerroksen  näyttämisen  esimerkiksi  tuotteisiin  liitettävien
digitaalisten hintalappujen muodossa  [44]. Laseissa on ääniohjaus sekä lasien aisassa
ohimon kohdalla kosketusohjaus. Varsinaiseen kolmiulotteisen AR-tiedon käsittelyyn ja
näyttämiseen tehdyt laitteet ovat kuitenkin toistaiseksi vielä silmälaseja suurikokoisem-
pia. Kehittäjille ja yrityskäyttöön vuonna 2016 markkinoille tulleet Microsoftin  Holo-

Lens -lasit  edustavat  tekniikaltaan  optisten HMD:ien  kärkitasoa.  Koska laitteessa  on
Windows 10 -käyttöjärjestelmä, voidaan laseista puhua jo holografisena tietokoneena.
Kuten VR-HMD:eissäkin, on HoloLenseissä vastaavanlaisia paikannukseen ja asennon
tunnistamiseen käytettyjä antureita. Erotuksena edellisistä HoloLens on akkukäyttöinen
eikä  luota  liikkeen  tai  asennon  tunnistamisessa  erillisiin  ulkoisiin  sensoreihin,  vaan
käyttää älypuhelimista tuttujen orientaatioantureiden sekä syvyyskameran lisäksi Micro-
softin omaa  Holographic Processing Unit (HPU) -yksikköä holografisen AR-sisällön
käsittelyssä. Tämä vapauttaa käyttäjän liikkumaan ympäristössä ja vuorovaikuttamaan
digitaalisen sisällön kanssa. Koska HoloLensin optiikan tuottama AR-sisältö ei ole niin

16 Samsung NewsRoom, Gear VR, 2017, valokuva, 2000 x 1333 pikseliä, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/, viitattu 2.5.2018,  https://www.flickr.com/photos/
samsungtomorrow/  32749196510  .

17 Maurizio  Pesce,  Daydream  View  VR Headseet  Made  By  Google,  2016,  valokuva,  5184  x  2192
pikseliä,  CC  BY  2.0:  https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/,  viitattu  2.5.2018,  https://
www.flickr.com/  photos/  pestoverde/30120261826  .

https://www.flickr.com/photos/pestoverde/30120261826
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/32749196510
https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/
https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/
https://www.flickr.com/photos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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sanottua kovaa AR:ää, joka peittäisi täysin takana olevan oikean maailman näkymän, ei
laseilla  voida  siten  tuottaa  täysin  peittävää  ja  immersiivistä  virtuaalitodellisuutta.
Toisaalta  laite  seuraa käyttäjän käsieleitä ja ääntä,  joita  käyttämällä  voidaan kehittää
luonnollisempia  vuorovaikutuskeinoja  verrattuna  perinteisempiin  ohjaimiin.  Holo-
Lensin mukana tulee myös Clicker-painikeohjain, jolla voidaan valintaeleitä näkymässä
aktiivisina  oleville  elementeille.  Kuvassa  14 on esitelty  optisista  HMD:eistä  Google
Glass ylhäällä vasemmalla18, Vuzix Blade AR ylhäällä oikealla19 ja Microsoft HoloLens
alhaalla20.

Kuva 14. Vasemmalla ylhäällä: Mikepanhu, Google Glass with frame for prescription

lens, 2014. Oikealla ylhäällä: Vuzix,  The most advanced AR tech. on 2017, 2017. Al-
haalla: Ramadhanakbr,  Microsoft Hololens, 2016. Eri AR-alustoja, joista ylhäällä va-
semmalla olevat Google Glass -lasit ovat kuluttajamarkkinoiden ensimmäiset AR-lasit
ja oikealla  uuden sukupolven Vuzix Blade AR3000 -AR-lasit. Alhaalla Microsoft Ho-
loLens, joka on HMD-muotoon rakennettu holografinen tietokone.

18 Mikepanhu,  Google Glass with frame for prescription lens, 2014, valokuva, 3128 x 1704 pikseliä,
Wikimedia  Commons,  CC  BY-SA  3.0:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/,  viitattu
1.5.2018, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Google_Glass_with_frame.jpg.

19 Vuzix,  The  most  advanced  AR tech.  On 2017,  2017,  valokuva,  786  x  338 pikseliä,  Wikimedia
Commons,  CC  BY-SA  4.0:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/,  viitattu  1.5.2018,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vuzix_AR3000_AugmentedReality_SmartGlasses.png.

20 Ramadhanakbr, Microsoft Hololens, 2016, valokuva, 1281 x 721 pikseliä, Wikumedia Commons, CC
BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, viitattu 1.5.2018, https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Ramahololens.jpg.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ramahololens.jpg
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Google_Glass_with_frame.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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 3. KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU

 3.1. Käyttäjäkokemuksen ja immersion tutkimus

Käyttäjäkokemuksen (UX) tutkimus kattaa sekä hyöty- että  hedonistiset  näkökohdat,
jotka liittyvät tuotteen, palvelun tai käyttöliittymän käyttäjään [7]. Vaikka UX:lle ei ole
vielä saatu luotua yhtenäistä määritelmää [45], on yleisesti hyväksytty, että se menee yli
käytettävyystutkimukseen  liittyvien  mittareiden  ja  metodologian  asettamien  rajojen.
UX-tutkimus  laajentaa  perinteistä  käytettävyyskeskeisen  käyttäjätutkimuksen  näkö-
kulmaa sisällyttämällä vuorovaikutukseen siihen liittyvät hedonistiset arvot ja tutkimalla
järjestelmän  käyttämistä  holistisemmalla  tavalla.  Tähänastinen  3D-VR-maailmoihin
keskittynyt  UX-tutkimus on ollut  vielä  suhteellisen niukkaa.  Diplomityön aihealueen
teemoihin liittyvää aiempaa tutkimusta, joka on käsitellyt UI-suunnitteluun ja käyttäjien
havainnointiin liittyviä aiheita kyseisten järjestelmien osalta, on kuitenkin olemassa.

Virtuaalimaailmojen  (VW)  UI-suunnittelun  tutkimus  on  tyypillisesti  keskittynyt
melko kapeisiin aihealueisiin kuten tekstin luettavuuteen 3D-peleissä  [46], avatareihin
[47],  tai  yhteistyöhön  ja  jaetun  tilan  näkökulmiin  [48].  On  kuitenkin  havaittu,  että
mahdollisuus  realististen  visualisaatioiden luomiseen on yksi 3D-virtuaalimaailmojen
eduista  verrattuna  erityisesti  yleensä käytettyihin teksti-  tai  kaksiulotteisiin  graafisiin
käyttöliittymiin (GUI). Käyttäjien havaintoja 3D-virtuaalimaailmojen hyödyntämisestä
on selvitetty esimerkiksi kotihoitoon liittyvissä käyttötapauksissa. Yksi lähestymistavan
havaituista vahvuuksista oli asiakkaiden aktiviteetin seuranta, jota voitiin visualisoida
realistisella mutta samalla anonymisoivalla tavalla. Tämä saavutettiin käyttämällä akti-
viteettiseurantaa, avatareja sekä esittämällä tila 3D-virtuaalimaailmassa [49]. Eri visua-
lisaatiotekniikkoja  tutkittaessa  Vatjus-Anttila  ym.  päättilevät,  että  3D-virtuaalimaail-
mojen tapauksessa parempi käyttäjäkokemus saavutetaan, kun virtuaalimaailman suun-
nittelu  on  yhteneväinen  ihmisten  fyysiseen  tilaan  liittämien  mentaalisten  odotusten
kanssa  [50].  Toisin kuin tässä tutkielmassa,  näissä tutkimuksissa on keskitytty  GUI-
suunnitteluun. Käyttäjien kokemusten vertailu eri vuorovaikutusteknologioiden välillä
on jäänyt vähäiseksi. Aiemmissa tutkimuksissa tutkimus on keskittynyt GUI-suunnit-
telun elementteihin eikä niinkään käyttäjien havaintojen vertailuun, kun eri teknologia-
alustoja on käytetty vuorovaikutuksessa virtuaalimaailmojen kanssa.

Korkeuden havainnointiin  sekä todellisissa  että  virtuaalisissa  esityksissä  käsittele-
vässä tutkimuksessaan Emmelkamp ym. ovat esitelleet korkean paikan pelosta kärsivien
ihmisten  hoitoon liittyviä  tuloksia.  Ne viittaavat  siihen,  että  fobian  hoidossa  altistu-
minen korkeudelle virtuaalisessa tilassa olisi yhtä tehokasta kuin altistuminen oikeassa
tilassa.  [51] Tutkimuksessa  osanottajien  sydämen  sykettä  käytettiin  yhtenä  mittarina
heidän vasteelleen todelliseen ja virtuaaliseen korkeuteen. Muissa tutkimuksissa, joissa
on käsitetty pelkotilojen hoitoa virtuaalitodellisuuden avulla, ihon sähköisen vasteen on
havaittu  olleen  sydämen  sykettä  hyödyllisempi  mittaustekniikkana.  Myös  sydämen
sykkeen vaihtelua tavanomaisia videopelejä pelattaessa on tutkittu: Segal ja Dietz [52]
huomasivat merkittävän sykkeen kohoamisen videopelejä pelattaessa.

Deyn  ym.  kirjallisuuskatsauksessa  on  koottu  ja  analysoitu  parhaimmisto  lisätyn
todellisuuden tutkimuksista vuosien 2005 ja 2014 väliltä, ja osaa sen annista voitaneen
soveltaa myös VR-tutkimuksessa. Katsauksessa havaittiin käyttäjätutkimusten osuuden
olevan alle 10 % kaikista tutkimuksista. Painotus tutkimuksissa oli kannettavissa näyttö-
laitteissa, ja tutkimukset olivat useimmiten formaaleja laboratorio- tai kyselytutkimuk-
sia. Löydösten perusteella suositeltiin, että koska arvioitujen tutkimusten enemmistössä
nuoret  kouluttautuneet  miehet  olivat  yliedustettuina  osallistujajoukoissa,  tulisi  tutki-
muksiin  valita  jatkossa  osallistujia  monipuolisemmin.  Dey  ym.  totesivat  myös,  että
tutkimuksia tulisi pyrkiä tekemään enemmän todellisen maailman skenaarioihin perus-
tuen  ja  ulkotiloissa.  Pääteltiin,  että  tutkijoiden  koulutukseen  ja  raportoinnin  laatuun
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tulisi kiinnittää huomiota, jotta tutkimusten toistettavuuden kannalta tärkeät osallistuja-
demografiset tiedot ja tutkimuksen suunnittelu tulisivat raportoiduiksi paremmin. [53]

Aiemmissa tutkimuksissa on vertailtu VR:n eri esitysmuotoja niiden käytön aiheutta-
mien oireiden kannalta. Esimerkiksi Sharples ym. [8] ovat vertailleet HMD:tä, projek-
tioruutua sekä tietokonenäyttöä. Tuloksissa tuli esiin suuri vaihtelu osallistujilla esiinty-
neiden oireiden ilmenemisen välillä. Diplomityöhän tehdyssä tutkimuksessa on vertailtu
samanlaista esitysmuotojen kolmikkoa mutta keskitytty oireiden sijaan eri esitysmuo-
tojen hyötyjen eroihin, mitä tulee arkkitehtoniseen suunnitteluprosessiin teollisuusym-
päristön kontekstissa. Työssä on esitelty myös aihetta peilaava käyttäjätutkimus, jonka
pohjalta  näitä  eriäviä  hyötynäkökohtia  on  käsitelty.  Lisäksi  on  raportoitu  löydökset
sykemonitorin  käyttämisestä  palautteeseen,  jota  saadaan ihmisten  virtuaalitilan  koke-
musten reaktioista.

 3.2. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät

Tutkimuksessa aihetta on lähestytty käytettävyystutkimuksen metodien kautta. Lisäksi
on otettu huomioon UX-tutkimuksen kokemuksellinen näkökulma. Käytettävyystutki-
muksen teorian soveltamisessa lähteenä on käytetty Rubinin ja Chisnellin [54] käyttäjä-
tutkimuksen metodologiaa käsittelevää teosta  Handbook of Usability Testing: How to

Plan, Design, and Conduct Effective Tests.
Rubin ja Chisnell ovat kuvailleet kirjassaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun eri mene-

telmiä, tekniikoita ja käytäntöjä, jotka on esitelty kutakuinkin samassa järjestyksessä,
kuin  niitä  tulisi  käyttää  tuotekehityksen  eri  vaiheissa.  Tuotteen  kehityskaaren  alku-
päähän kuuluva etnografinen tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivista.  Siinä suunnitel-
tavan tuotteen potentiaalisia käyttäjiä havainnoidaan heidän luonnollisessa ympäristös-
sään ja selvitetään, mitä tavoitetta tuleva tuote tukisi ja miten käyttäjät voisivat hyötyä
siitä ja päästä tavoitteisiinsa paremmin. Osallistuvassa suunnittelussa kiteytyy käyttäjä-
keskeisen  suunnittelun  olemus:  Kohdekäyttäjiä  osallistetaan  suunnitteluprosessiin  ja
heidän ideoitaan ja näkemyksiään kuunnellaan alusta alkaen. Esimerkiksi työpajoissa
niin käyttäjät, suunnittelijat kuin insinöörit voivat yhdessä visioida tuotteen muotokieltä
ja käytettävyyttä.  Fokusryhmätutkimuksessa edustava joukko tuotteen käyttäjiä käsit-
telee  yhdessä  tuotteen  varhaisia  konsepteja.  Samalla  tehdään  huomioida  ja  saadaan
vahvistusta  tuotteen  käyttäjäkunnasta.  Käsiteltävät  konseptit  voivat  olla  luonnoksia
paperilla tai jopa fyysisiä, esimerkiksi muovista tehtyjä malleja. Tutkimus on kvalitatii-
vista eikä kerro itsessään, miten käyttäjät käyttäisivät tuotetta. Tutkimuksella luodataan
käyttäjien mieltymyksiä ja muita tuntemuksia tuotteesta. [54 s. 16–18] Esimerkiksi [55]
on käyttänyt  ihmisten  asenteita  älylaseihin  luotaavassa tutkimuksessaan niin kentällä
tapahtuvaa osallistavaa tutkimusta (Experience Sampling Method) kuin fokusryhmäkes-
kustelua.

Kyselyillä saadaan  yleisluontoisempaa  kuvaa  tuotteen  potentiaalisista  käyttäjistä
suuressa mittakaavassa. Niitä voidaan tehdä tuotekehityksen eri vaiheissa, mutta useim-
miten niitä käytetään kehityskaaren alkupäässä. Kyselyiden valmistelu vaatii huolelli-
suutta, jotta niiden sisältö olisi mahdollisimman yleistajuinen. [54 s. 17–18]

Kun tuotteelle on tehty taustoittavaa ja käyttäjäkuntaa selvittävää tutkimusta, voidaan
siirtyä konseptoiviin ja prototypoiviin menetelmiin. Läpikäynti tehdään, kun kohdekäyt-
täjät ja tuotteen tavoitteet ovat selvillä. Yleensä tuotteen suunnittelija käy kollegoilleen
vaiheittain  läpi  tehtävät,  joissa  tuotetta  hyödynnetään.  Samalla  huomioidaan  muiden
huolet ja huomiot tuotteesta.  Läpikäynti  voidaan tehdä kontrolloidusti  ja roolittaa eri
henkilöt käyttäjän, moderaattorin jne. rooleihin. Myös varsinaisen käyttäjän ottaminen
mukaan läpikäyntiin voi olla kannattava ratkaisu. Avoimen ja suljetun kortin lajittelussa

käyttäjät  pyrkivät tunnistamaan tuotteen ominaisuuksien tai  sisällön ”löydettävyyttä”.
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Avoimen  kortin  lajittelussa  käyttäjille  jaetaan  tuotteeseen  liittyvää  sisältöä  sisältäviä
kortteja, joille heidän tulee keksiä kategoriat. Suljetun kortin lajittelussa myös kategoriat
on annettu valmiiksi,  ja käyttäjien tulee jakaa sisällöt  niihin.  Paperiprototypoinnissa

suunnittelija näyttää käyttäjälle tuotteen eri puolia tai käyttöskenaarioita esittäen kysy-
myksiä tai pyytäen muuta vastinetta käyttäjältä. Suunnittelija reagoi käyttäjän palauttee-
seen ja luonnostelee nopeasti tuotteen muotoilua tai käyttötilannetta eteenpäin paperille
tai ruudulle. Tällä tavoin saadaan edullisesti ja nopeasti tietoa ennen tuotteen teknisen
toteutuksen aloittamista. [54 s. 18–19]

Kun tuotteesta on tehty toimiva prototyyppi, voidaan sitä arvioida asiantuntija- tai

heuristisella arvioinnilla, jossa riippumaton asiantuntija esimerkiksi käytettävyysalalta
– ja mahdollisesti vielä tuotteen kohdemarkkinoiden alalta – arvioi tuotteen tutkimuk-
seen, ihmistekijöihin ja aiempaan kokemukseen pohjautuen. Seurantatutkimus tehdään,
kun tuote on julkaistu. Siinä voidaan käyttää edellä mainituista metodeista esimerkiksi
kyselyjä, mutta tuotteiden käyttäjiä voidaan myös haastatella ja havainnoida. Seuranta-
tutkimus nähdään tarkimpana käytettävyystutkimuksen muotona, koska niin tuote, käyt-
täjät kuin ympäristötkin ovat autenttisia. [54 s. 19–20]

Käytettävyystestauksessa kerätään empiiristä  dataa tuotteen loppukäyttäjiltä  heidän
käyttäessään tuotetta  sille tarkoitetuissa tehtävissä.  Käytettävyystestaus voidaan jakaa
kahteen lähestymistapaan: Ensimmäisessä suoritetaan formaaleja testejä tarkoin kontrol-
loiduissa  olosuhteissa  ja  pyritään  joko  vahvistamaan  tai  kumoamaan  tutkimukselle
asetettuja hypoteeseja. Toisessa tehdään sarja iteratiivisia testejä, joilla pyritään löytä-
mään tuotteen puutteita, jotka korjataan asteittain pois testien myötä. [54 s. 19–20]

Rubin ja Chisnell ovat jakaneet  käytettävyystestauksessa käytettävät testit kolmeen
päätyyppiin  sen  perusteella,  missä  vaiheessa  tuotteen  kehityskaarta  niitä  on  järkevä
käyttää [54 s. 27]. Eksploratiivinen tai formatiivinen tutkimus suoritetaan tuotteen suun-
nittelun alkuvaiheissa, ja tarkoituksena on tutkia tutkimuskonseptien toimivuutta ja sitä,
miten esimerkiksi käyttäjät kokevat tuotteen, mitä arvoa tuotteella on heille, miten help-
pokäyttöinen tuote on ja niin edelleen  [54 s. 29–30].  Arvioiva tai summatiivinen testi

suoritetaan,  kun  tuotteen  korkean  tason  suunnitelmat  ovat  valmiit.  Testi  jatkaa  ja
syventää siitä, mihin eksploratiivinen testi jäi ja konkretisoi tuotteen arvoa oikeilla käyt-
töskenaarioilla ja kvantitatiivisilla mittauksilla [54 s. 34–35]. Validointi- tai verifiointi-

testi tehdään tuotekehityksen loppuvaiheissa, ja siinä tuotteen suorituskykyä ja käytettä-
vyyttä mitataan sille asetetun kriteeristön perusteella [54 s. 35]. Kolmen päätestityypin
lisäksi  vertailutestiä voidaan käyttää missä tahansa tuotekehityksen vaiheessa:  alussa
tiettyjä ominaisuuksia ja lopussa kilpailevia tuotteita vertailevaan testaukseen. Vertailu-
testiä voidaan käyttää yhdessä päätestityyppien kanssa.  [54 s. 37] Esimerkiksi Ventä-
Olkkonen ym. [2] ovat  käyttäneet  vertailutestiä  selvittäessään käyttäjien  näkemyksiä
AR:n  ja  VR:n  roolista  mobiilikäyttöliittymissä.  Tutkimusmetodin  voi  sanoa  olevan
jotain eksploratiivisen ja summatiivisen testin väliltä, koska tutkimuksessa selvitettiin
toisaalta  käyttäjien näkemyksiä lähitulevaisuuden teknologioista,  jotka toimivat  tutki-
muksessa  simuloidusti  mobiilisovelluksessa,  mutta  toisaalta  tutkimuksessa  oli  selkeä
rakenne ja tehtävät, joita voitiin arvioida kvantitatiivisesti. Testi suoritettiin kenttätutki-
muksena  autenttisessa  ympäristössä  kaupunkikontekstissa.  Samassa  tutkimuksessa
käytettiin  metodina  myös  verkossa  tehtyä  kyselyä,  jolla  on  pyritty  selvittämään
laajemmin ihmisten näkemyksiä AR:n ja VR:n käyttämisestä mobiilikäyttöliittymissä.

Diplomityötä varten tehtävän tutkimuksen toteutusmetodiksi on valittu käytettävyys-
testaus, jossa testityyppinä on arvioiva vertaileva testi. Vaikka tutkimuksessa on vertail-
tavana toimiva sovellus, ovat sen toiminnallisuudet hyvin pelkistetyt, jotta testiä voisi
kutsua validoivaksi.  Toisaalta  vertailun  kohteena eivät  ole  sovelluksen ominaisuudet
itsessään,  vaan  niiden  toteutuminen  eri  teknologioilla  käyttäjän  kokeman immersion
näkökulmasta kvantitatiivisesti arvioitavin mittarein. Tutkimuksessa kerätään empiiristä
dataa ja havainnoidaan testikäyttäjiä heidän käyttäessään ja vertaillessaan eri VR-esitys-
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teknologioita  todellista  käyttötilannetta  vastaavassa  tilanteessa.  Perusmetodologiaan
kuuluu olennaisesti  Rubinin ja Chisnellin kirjassaan kuvailema klassinen kontrolloitu
koe, jonka vaatimuksia on kuitenkin helpotettu ihmislähtöisyyden vuoksi käytettävyys-
testauksen periaatteiden mukaisesti: Vaikka tutkimuksessa on asetettu testihypoteesi, on
tutkimuskysymyksillä suurempi painoarvo. Tuloksia on myös mitattu sekä kvantitatiivi-
silla  että  kvalitatiivisilla  suorituskykymittareilla  kuin  myös  käyttäjien  mieltymyksiä
arvioivilla mittareilla. [54 s. 19, 23–25]

 3.3. Käytettävyystestauksen prosessi

Tutkimuksessa on noudateltu  Rubinin ja Chisnellin  käytettävyystestauksen käsikirjan
luvuissa 5–12 kuvaamia käytettävyystestauksen suunnitteluprosessin vaiheita soveltuvin
osin. Koska diplomityöhön tehty tutkimus ei ole ollut varsinaista tuotekehitystä vaan
yksittäinen vertaileva käytettävyystesti, jossa on käytetty myös nopean prototypoinnin
periaatteita,  on  suunnitteluprosessia  kevennetty.  Esimerkiksi  testisuunnitelmaa  ei  ole
laadittu pitkän iteroivan prosessin tuloksena, vaan päälinjat on sovittu tutkimusryhmän
kokouksessa,  minkä  jälkeen  itse  tutkimusmateriaalin  suunnittelua  on  käytetty  testin
raamien määrittelyssä.  Koska käytettävyystestausta  ei  ole tehty tuotekehityksen vaan
tutkimuksen  puitteissa,  ei  myöskään  loppukäyttäjien  profilointia  ja  ryhmittelyä  ole
tarvinnut tehdä kaupallisten motiivien pohjalta. Datan kerääminen ja analysointi sekä
löydösten raportointi taas on pyritty tekemään tieteellisen tarkasti ja objektiivisesti, ja
analyysissa on käytetty tilastotieteellisiä menetelmiä, jotta mahdolliset erot tutkittavien
ominaisuuksien  välillä  voitaisiin  osoittaa  sekä  kvantitatiivisin  että  kvalitatiivisin
keinoin.

Ensimmäisenä käsikirjassa on esitelty  testisuunnitelman laatiminen, jossa määritel-
lään, ketä otetaan mukaan käytettävyystestiin sekä mitä, miten ja missä testataan. Testi-
suunnitelman  avulla  kaikki  tutkimuksen  suunnitteluun  osallistuvat  voivat  kommuni-
koida  paremmin  omat  näkemyksensä  testin  suhteen.  Lopullinen  suunnitelma  auttaa
testin  resursoinnissa  ja  antava  kiintopisteitä  testauksen  eri  vaiheille.  [54  s.  65–67]
Diplomityössä testisuunnitelma on sisällytettynä osin liitteissä 1 ja 2, jotka esitellään
tuonnempana kerrottaessa testimateriaalin valmistelusta.

Testiympäristön  rakentamiseen vaikuttaa  käytettävyystestin  tyyppi  –  eksploratii-
vinen, summatiivinen tai validoiva – ja logistiikka: mihin testitilat saadaan kätevimmin
ja osallistujien pääsy helpoksi [54 s. 94–96] Liikuteltava laboratorio voi olla hyvä vaih-
toehto kenttätyöskentelyyn [54 s. 100]. Kiinteää laboratoriota rakennettaessa taas testin
moderaattorien, havainnoijien ja osallistujien sijainti on tärkeää ottaa huomioon, jotta
tarkkailu vaikuttaisi mahdollisimman vähän testitilanteeseen [54 s. 101–110]. Diplomi-
työssä käsitellyssä tutkimuksessa testiin sopivat tilat fasiliteetteineen löytyivät tutkimus-
yksikön  tiloista,  joita  on  käytetty  erityyppisiin  tutkimuksiin  ja  työpajoihin.  Koska
testissä moderaattorin tuli osin hoitaa myös havainnointia ja osallistujia pyydettiin ajat-
telemaan ääneen testin aikana,  oli  tilat  järjestettävä siten,  että  moderaattori  oli  testin
aikana kuuloetäisyydellä osallistujasta.

 Käyttäjien  löytäminen ja valitseminen  vaatii  testattavan tuotteen  käyttäjäprofiilin
laatimista eli potentiaalisen käyttäjän käyttäytymisen, taitojen ja tietojen identifiointia,
minkä jälkeen on löydettävä tehokkain keino hankkia ihmisiä tästä kohderyhmästä [54
s.  115].  Käyttäjien  värväämiseen  testiä  varten  voi  käyttää  esimerkiksi  verkkolomak-
keita, yhteisöjä tai ilmoitustauluja  [54 s. 134–142]. Testiin osallistuvia käyttäjäryhmiä
on hyvä luokitella tarkasti, jakaa käyttäjäprofiili eri ryhmiin ja ottaa edustajia kustakin
ryhmästä kattava otos mukaan testiin  [54 s. 119–124]. Tutkielmassa esiteltyyn tutki-
mukseen osallistujia haettiin yliopiston sähköpostilistojen ja tutkimusryhmän jäsenten
verkostojen kautta. Koska immersiota tutkittiin yleisenä kokemuksena, pyrittiin osallis-
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tujiksi saamaan yhtä kattava otos sekä miehiä että naisia, mutta heitä ei muuten katego-
risoitu käyttäjäryhmiin.

Testimateriaalin valmisteluun kuuluvat erilaisten lomakkeiden, kyselyiden ja datan-
keruumetodien  laatiminen.  Niitä  käytetään  osallistujien  kanssa  kommunikoimisessa,
datan keräämisessä ja testin laillisuuden varmistamisessa. [54 s. 153] Niin havainnoijille
kuin moderaattorillekin laaditaan omat ohjeistuksensa, kuinka käyttäytyä testitilanteessa
ja mitä sanoa osallistujille [54 s. 154–161]. Taustakyselyillä saadaan tietoa, joka auttaa
ymmärtämään  osallistujien  käyttäytymistä  ja  suoriutumista  testissä. Testitilanteessa
osallistujilta  kerätään  niin  suorituskyky-  kuin  preferenssidataakin.  [54  s.  165–169]
Suostumus- ja salassapitolomakkeilla voidaan varmistaa, että käyttäjä ymmärtää, mihin
testin dataa käytetään ja että testi on lain kirjaimen mukainen. [54 s. 153–175] Liitteissä
1 (Tutkimuskyselylomake)  ja  2 (Tutkimuksen  kulku -lomake)  on diplomityön tutki-
muksen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt asiakirjat. Tutkimuskyselylomaketta on
suunniteltu yhdessä tutkimusryhmän jäsenten kesken, jolloin jokainen on saanut antaa
kriittistä palautetta sen sisällöstä sekä ehdottaa relevantteja kysymyksiä ja kysymysten
uudelleenmuotoiluja. Tutkimuksen kulku -lomaketta on myös kehitetty tutkimusryhmän
sisällä  ja  lopullinen  lomake  on  toiminut  tarkistuslistana,  jotta  testisessiot  käyttäjien
välillä ovat olleet mahdollisimman yhteneväiset.

Testisessioiden  suorittamisessa sovelletaan  käytettävyystestauksen  perustestityyp-
pejä  [54  s.  201].  Osallistujia  voi  rohkaista  ajattelemaan  ääneen  testin  aikana.  Näin
moderoija  saa  samaan  aikaan  tietoa  sekä suorituskyvystä  että  preferensseistä.  [54  s.
202–205] Moderoijan  tulisi  pyrkiä  neutraaliin  ja  minimalistiseen  vuorovaikutukseen,
mutta toimia myös peilinä osallistujan ajatuksille auttaen tätä ilmaisemaan reaktioitaan
testin aikana [54 s. 206–209].

Osallistujien  ja  havainnoijien  kuuleminen sisältää  testisession  jälkeisen  käsittelyn
testin tapahtumille ja huomioille. Tämä on tärkeää, jotta voitaisiin ymmärtää tuotteeseen
ja  sen  käyttämiseen  liittyvät  virheet,  puutteellisuudet  ja  vaikeudet.  Kuulemisissa
selkeytyy,  miksi tuote suoriutui  testistä  havaitulla  tavalla.  [54 s.  229] Pohjustuksena
osallistujien kuulemisille voi käyttää testin jälkeen täytettäviä jälkikyselyitä [54 s. 231].

Datan  ja  huomioiden  analysointi rakentuu  datan  kokoamisesta,  yhteenvedosta  ja
analyysista  [54  s.  245].  Datan  yhteenvetoa  on  sen  esittäminen  aggregoituna  tietona
esimerkiksi  keskiarvoina  ja  prosenttiosuuksin.  Myös  preferenssidataa  voidaan  vetää
yhteen  järjestelemällä  sitä  asteikkokysymyksien  osalta  keskiarvoiksi,  vapaiden
kommenttien  osalta  positiivisiin  ja  negatiivisiin  kommentteihin.  [54 s.  249–254] Jos
testi on ollut vertaileva ja näytteitä on tarpeeksi, voidaan analyysivaiheessa kvantitatii-
visen datan analyysissa soveltaa edistyneempiä tilastotieteen keinoja.  [54 s. 258–267]
Diplomityöhön tehdyn käytettävyystestin jälkeen data koottiin  yhteen ja sen pohjalta
tehtyä  esitystä  käytiin  läpi  tutkimusryhmässä  varsinaista  analyysiä  varten.  Koska
testissä vertailtiin saman käyttäjäryhmän kesken erilaisia vuorovaikutusteknologioita ja
osallistujilta saatiin niin mittaus- kuin asteikkotietoakin, voitiin analyysissä käyttää riip-
puvien otosten testejä ja varianssianalyysiä.

Löydösten  ja  suositusten  raportointi vetää  yhteen  testauksen  tulokset.  Löydöksiä
voidaan tukea esimerkiksi osallistujien kommenteilla ja testitilanteesta otetuilla kuvilla.
Löydökset voi luokitella esimerkiksi tehtävien, tutkimuskysymysten, tuoteosioiden tai
tutkimusryhmän jäsenten alojen mukaan.  [54 s. 269–270] Raportilla tulee olla selkeä
alku-, keski- ja loppuosio. Alkuosa kertoo, mitä testissä tehtiin ja miksi, keskiosa taas,
mitä testin aikana tapahtui ja loppuosa päätelmiä ja suosituksia tapahtumien perusteella.
[54 s. 273] Suosituksia raportoidessa tarvitaan useampaa näkökulmaa eri alojen ammat-
tilaisilta. [54 s. 277]
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 4. TUTKIMUSASETELMA

 4.1. Teollisuusalue-virtuaalimaailma

Jotta HMD:n ja CAVEn sopivuutta voitiin arvioida määritettyä käyttötapausta varten,
toteutettiin  sitä  varten  prototyyppisovellus,  jossa  käyttäjä  voi  liikkua  ympäriinsä
virtuaalisessa  3D-teollisuustilassa  (Kuva  15).  Näyttölaitteina  sovellukselle  käytettiin
HMD:tä,  CAVEa ja  PC-monitoria.  Kussakin  tapauksessa  Microsoftin  Xbox-ohjainta
käytettiin  vuorovaikutusmetodina.  HMD:nä käytettiin  Oculus Rift Developer Version
-HMD:tä  eli  Oculuksen  ensimmäistä  kehittäjille  suunnattua  versiota  [56].  Käytetty
CAVE-ympäristö oli stereoskooppinen kolmen projektioseinän muodostama ympäristö,
joka mahdollisti 180° näkymän. CAVEen ei sisältynyt lattia- tai kattoprojektiopintoja.
CAVE-ympäristössä käyttäjien tuli  pitää polarisoituja laseja nähdäkseen stereoskoop-
pisen efektin.

Kuva 15. Virtuaalimaailmassa käytetty 3D-malli.

Virtuaaliteollisuusympäristössä käytettiin R-Taso Oy:ltä saatua 3D-mallia [3]. Yritys
on erikoistunut luomaan porras- ja kulkutieratkaisuja suuriin teollisuuskomplekseihin.
3D-malli  edusti  tyypillistä  rakennelmaa,  jollaisia  yritys  käyttää  tuotteissaan.  Malliin
kuuluivat portaat,  kulkutiet  ja tikasrakennelmat,  ja nämä ovat nähtävissä kuvassa  15.
Mallin lisäksi virtuaalimaailmaan mallinnettiin maisema ja muita elementtejä realismin
lisäämiseksi.

Sovellus  kehitettiin  Unity  3D  -pelinkehitysalustan  versiolla  4.3.4.  Kehitysalusta
tarjosi  C#-skriptausohjelmointikielineen  mahdollisuuden  nopeaan  prototyyppisovel-
luksen kehitykseen ja hyvän tuen Oculus Rift HMD:lle, jonka oma Unity-lisäosa antoi
tarvittavat ominaisuudet laitteen ohjelmoinnille. Oculuksen  OVRPlayerController-ele-
mentin avulla luotiin ensimmäisen persoonan ohjattava kameranäkymä, jotta käyttäjä
voi  liikkua virtuaalisella  teollisuusalueella.  Esimerkkinäkymä 3D-virtuaalimaailmasta
silmikkonäytön läpi nähtynä on nähtävissä kuvassa 16.
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Kuva 16. Käyttäjän silmikkonäytöltä näkemä näkymä.

Malliin  lisättiin  hyvin  alkeellinen  fysiikkamallinnus,  joka  mahdollisti  käyttäjälle
portaiden ja  tikkaiden kiipeämisen sekä kävelyn korkeilla  kulkuteillä.  Fysiikkamalli-
nuksen olennaiset ohjelmarivit ovat nähtävissä kuvassa  17, jossa on kuvattu putoami-
seen, kiipeämiseen, kävelemiseen ja juoksemiseen liittyvät toiminnot. FallSpeed-muut-
tujassa ei käytetty fysiikan tarkkoja fysiikan vakioita, vaikka putoamisen nopeus jäljitte-
likin oikeaa putoamista. Muuttujaa käytettiin myös putoamisen vakavuudesta kertovien
ehtojen  validointiin:  Matalalta  pudottaessa  kaiuttimista  kuului  pidempää  pudotusta
vastaava ääni. Korkeammalta pudottaessa kuvaruutu taas kävi hetken aikaa punasävyi-
senä  (esitetty  kuvassa  18)  eikä  käyttäjä  pystynyt  liikkumaan  virtuaaliympäristössä
muutamaan sekuntiin. Tällä haluttiin ohjata käyttäjää olemaan varovainen siiloraken-
nelman sijainneissa,  joissa putoamisvaara  oli  olemassa.  Juoksutila  aktivoitiin  pelioh-
jaimen painikkeella ja sen vaikutus näkyy koodin rivillä 39. Riveillä 44–49 on määri-
telty,  miten  pelaajan  peliohjaimella  eteenpäin  suuntautuva ohjaussauvan ele  muuttuu
tikapuiden  yhteydessä  ylöspäin  suuntautuvaksi  liikkeeksi  sen normaalisti  liikuttaessa
pelaajaa eteenpäin. Taakse- ja alaspäin liikkuminen toimivat samalla logiikalla.
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Kuva 17. Sovellukseen tehdyn yksinkertaisen fysiikkamallinnuksen olennaiset koodiri-
vit.
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Kuva 18. Käyttäjän näkymä PC-näkymässä korkealta maahan pudottaessa.

Immersion  tason  nostamiseksi  virtuaaliympäristöön  lisättiin  erilaisia  ääniefektejä,
kuten askelten ääniä, jotka vaihtelivat käveltävän pintamateriaalin mukaan. Kuvassa 19
on ote askelten ääniä toistavasta koodista, jossa riveillä 4–7 on määritelty joukko satun-
naisesti toistettavia ääniä, jotka imitoivat kengän osumista metallipintaan. Riveillä 13–
24 taas on nähtävillä  ehdot materiaalikohtaiset  äänet,  jotka ohjelma toistaa käyttäjän
tullessa tietyn materiaalin kanssa kosketuksiin.

Kuva 19. Ote satunnaisia askelääniä tuottavasta ohjelmakoodista.
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Askelten  lisäksi  myös  ympäristön  äänillä  pyrittiin  luomaan  läsnäolon  tuntua:
kuvan 20 koodissa  on  määritelty  vaimennusmallit  kullekin  ympäristön  taustaäänelle,
joita  olivat  siilon  aluetta  ympäröivän  metsän  äänet  sekä  siilon  ylemmillä  tasanteilla
kuuluva tuulen  humina.  Varsinkin  jälkimmäisillä  pyrittiin  vahvistamaan vaikutelmaa
korkeasta  sijainnista  suhteessa  maantasoon.  Äänilähteet  olivat  pistemäisiä,  ja  ääni
kuului  kustakin  lähteestä  tasaisesti  ja  vaimeni  tietyn  kertoimen  mukaan  suhteessa
pisteen ja pelaajan etäisyyteen, kuten esimerkiksi  wind01-tuuliefekti, jonka vaimennus
on määritelty riveillä 24–27. 

Kuva 20. Ote virtuaaliympäristön taustaääniä ohjaavasta ohjelmakoodista.

Virtuaaliympäristössä ei ollut staattisen ympäristön valon lisäksi monia dynaamisia
valonlähteitä.  Kuvan 21 koodilla  pystyi  kuitenkin  määrittämään  3D-mallin  kulkutien
käytävävaloihin esimerkiksi pientä värinää tai viasta kertovaa välkettä, jonka vaihtelun
voimakkuudelle on määritelty neljä eri profiilia riveillä 5–12. Käytävävaloille annettu
tunniste ohjasi, minkälaista välkehdintää kussakin valossa ilmeni.



36

Kuva  21. Ote ympäristön valaistukseen dynaamista elementtiä tuovasta valon välkky-
mistä tuottavasta koodista.

Jotta  käyttäjien  kulkemien  reittien  erot  voitiin  analysoida  sovelluksen  kussakin
kolmessa esitysmuodossa, lisättiin kirjaamistoiminnallisuus, joka tallensi lokitiedostoon
käyttäjien  sijainnit  aikaleimoineen  sekä  erityiset  tapahtumat.  Kuvassa 22 esitetään
kirjausmekanismi ja sen tukimetodi. Käyttäjän sijainti on määritelty kirjattavaksi aina
pelin 25:llä jaollisen videokehyksen aikana. Koodi kuvaa tavallisen kulkupisteen tallen-
nuksen, jota merkitsee rivillä 5 funktion lopussa oleva 0. Muita käyttäjän tapahtumia,
joita  kirjattiin,  olivat  minitehtävän alkaminen (100),  minitehtävän loppuminen (200),
putoaminen korkealta (300) ja erinäiset nollaa suuremmat numeroidut reittipisteet, jotka
kuvasivat esimerkiksi käyttäjän saapumista portaiden ala- tai yläpäähän tai minitehtävä-
pisteille. Tunnisteet auttoivat datan myöhemmässä analyysissä.

Kuva 22. Ohjelmakoodi pelaajan sijainnin kirjaamiselle.

Reittien visuaalista analyysiä varten käyttäjien kirjattu liikedata syötettiin esikäsit-
telyn jälkeen reitit  visualisoivalle  algoritmille,  jonka toiminta on esitelty  kuvassa 23.
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Ennen kuin data voitiin syöttää string[]-tyyppiseen loggedPositions-taulukkoon, piti se
käsitellä  algoritmille  sopivaan  muotoon:  Kaikkien  käyttäjien  reittitiedot  yhdistettiin
esitysmuotokohtaisiin CSV-tiedostoihin, joissa reittipisteiden X-, Y- ja Z-koordinaatti-
joukot  merkittiin  järjestettynä  nousevassa aikajärjestyksessä.  Uusi  käyttäjä  merkittiin
rivillä,  jonka ensimmäisessä sarakkeessa oli  tunniste  NEW ja sitä seuraavassa sarak-
keessa käyttäjän reittipisteiden lukumäärä esitysmuodossa. Jälkimmäistä arvoa käytet-
tiin koodirivien 24–27 kommentoiduilla käskyillä, jotka aktivoituina tuottivat 3D-vir-
tuaalitilaan aikajärjestyksessä aluksi vihreitä ja loppua kohden yhä punaisempia reitti-
linjoja. Jos rivejä ei aktivoitu, käytettiin reittilinjojen värityksessä esitysmuotokohtaista
väriä: CAVElle punaista (rivit 29–30), PC:lle vihreää ja Oculukselle sinistä. Kutakin
esitysmuotoa varten koodista kommentoitiin  ja  aktivoitiin  manuaalisesti  rivejä  halut-
tujen reittien havainnollistamiseksi. Analysoitaessa algoritmi ajettiin tyhjässä virtuaaliti-
lassa, jolloin käyttäjien reitit näkyivät tilassa. Niin sanotussa lentotilassa reittejä voitiin
tarkastella mistä hyvänsä sijainnista ja kuvakulmasta ja tallentaa ruudunkaappauksina
jatkoanalyysiä varten.

Kuva 23. Käyttäjien reittien visualisointialgoritmi.
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Koska aikaisemmissa tutkimuksissa [51, 52] on korostettu virtuaalimaailman tapah-
tumien  vaikutusta  sydämen  syketaajuuteen,  tutkimukseen  sisällytettiin  sykemittari.
Tutkimuksen alussa jo ennen esitietolomakkeen täyttämistä osallistujat pukivat ylleen
rintaan kiinnitettävällä  vyöllä sykemonitorin,  jota he pitivät  yllään koko tutkimuksen
ajan.  Android-sovellus  kirjasi  Bluetooth-yhteyden kautta  muistiinsa sykkeen taajuus-
datan myöhempää analyysiä varten.

 4.2. Käyttäjätestin laitteisto

Kolme  tutkimuksessa  vertailtua  visualisaatiotilaa  esitettynä  kuvassa 24.  Kussakin
tapauksessa käytetty 3D-malli ja navigointimekanismi olivat identtiset.

Kuva  24. Kolme tutkimuksessa vertailtua visualisaatiotilaa. Vasemmalta oikealle: PC-
monitori, Oculus Rift -HMD, stereoskooppinen CAVE.

Käyttäjätesti  oli  riippuvien  otosten (within-subjects)  testi,  jossa kaikki  osallistujat
kävivät  läpi  samat  testit  kussakin  esitystilassa.  Käyttäjätesti  järjestettiin  huoneessa,
jonka yhdessä nurkassa oli kiinteä CAVE-järjestelmä. Lisälaitteisto koostui simulaatio-
sovellusta  ajavasta  kannettavasta  tietokoneesta,  suuresta  litteästä  tietokonenäytöstä,
Oculus  Riftistä  ja  Xbox-peliohjaimesta.  Testisessiot  tallennettiin  videokameralla.
Videotallennuksen lisäksi käyttäjien sydämen syketaajuutta  monitoroitiin sekä testien
aikana  että  heidän  täyttäessään  kysymyslomakkeita  kunkin  testitilan  välissä.  Testin
valvoja havainnoi ja kirjoitti muistiin käyttäjien kommentteja ja reaktioita sekä testien
aikana että käyttäjien vastatessa kysymyslomakkeisiin. 

Kukin käyttäjä toivotettiin tervetulleeksi testiin ja häntä pyydettiin pukemaan sermin
takana ylleen sykemonitori. Sen jälkeen käyttäjä täytti taustakyselylomakkeen. Käyttä-
jälle  kerrottiin  testin  yleisistä  vaiheista.  Jotta  oppimisefektin  aiheutuva  vääristymä
vältettäisiin, testijärjestys tasapainotettiin käyttäjien välillä. 

Käyttäjä opastettiin kuhunkin vuorossa olevaan testiympäristöön ja häntä opastettiin,
kuinka  peliohjaimella  liikutaan  virtuaaliympäristössä  (kuvassa 25 esimerkkitilanne,
jossa  ohjainta  käytetään).  Sitten  käyttäjälle  kerrottiin  lyhyesti  virtuaaliympäristössä
suoritettavista  tehtävistä.  Käyttäjän  tuli  kiivetä  joko tikapuita  tai  portaita  pitkin ylös
siilorakennelman huipulle. Siilon huipulla oli neljä punaisena hohtavaa tehtäväpistettä,
jotka käyttäjän tuli löytää. Kun tehtäväpiste oli löydetty, käyttäjä liikkui virtuaaliympä-
ristössä sen luokse, jolloin simulaatio meni "tähtäystilaan". Siinä käyttäjän piti löytää
siilotornien alla siintävästä maastosta kohde-esineitä ja merkitä ne osoittamalla kurso-
rilla ja painamalla peliohjaimen nappia. Neljä tehtävää suoritettuaan käyttäjän piti palata
aloituspisteeseen joko tikkaita tai portaita pitkin.
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Kuva 25. Käyttäjä käyttämässä sovellusta HMD-tilassa. Huomaa Xbox-peliohjain.

Kun käyttäjä oli suorittanut testin yhdessä esitysmuodossa, hänelle annettiin täytettä-
väksi kyselylomake (liite 1). Lomakkeessa oli kokemuksen realismin tuntuun liittyviä
kysymyksiä,  jotka oli  laadittu  tutkimusryhmässä.  Kysymyksissä eroteltiin korkeuden,
tilan,  liikkeen  ja  kontrollin  tuntemukset,  joita  käyttäjien  tuli  arvioida  kunkin  esitys-
muodon kohdalla. Kyselylomakkeen täyttämisen jälkeen käyttäjä suoritti testit toisissa
visualisaatioympäristöissä. Viimeisen testin jälkeen käyttäjä riisui sykemittarin ja täytti
viimeisen testilomakkeen sekä loppukyselylomakkeen, jossa hän valitsi oman suosikki-
esitysmuotonsa  ja  antoi  valinnalleen  perustelut.  Sitten  käyttäjä  täytti  sanavalintateh-
tävän, jossa valittiin 52:sta adjektiivista viisi kuvaavinta kuvaamaan kutakin esitysmuo-
toa. Tämä menetelmä oli muokattu versio Microsoft Research Product Reaction Cards

-menetelmästä  [57], jolla pyritään saamaan palautetta tuotteen mieluisuudesta käyttä-
jälle. Lopuksi käyttäjää kiitettiin hänen osallistumisestaan ja palkittiin elokuvalipulla.

 4.3. Käyttäjien taustatiedot

Yhteensä 30 osanottajaa osallistui käyttäjätutkimukseen. Osallistujat olivat iältään 20 ja
51 vuoden väliltä (M = 26.4, SD = 4.8). Osallistujissa oli 8 naista ja 22 miestä. Tausta-
kyselyjen  perusteella  71  %  osallistujista  ei  ollut  käyttänyt  minkäänlaista  HMD:tä
aiemmin,  mutta 56 % oli  käyttäny 3D-laseja kerran ja 41 % useammin kuin kerran.
Yhteensä 38 % osallistujista pelasi konsolipelejä noin kerran vuodessa, 25 % kuukausit-
tain.
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 5. TUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYYSI

 5.1. Osanottajien valitsemat reitit

Williamsonin  ja  Williamsonin  [58] todellisen  maailman  käyttäjävirroille  tekemien
visuaalisten  esitysten  innoittamana  pyrittiin  esittämään  samanlaisia  visualisaatioita
virtuaaliympäristössä. Kuva 26 esittää ylhäältäpäin kuvattua virtuaaliympäristöä, jossa
on esitetty käyttäjien valitsemat reitit. Reitit on luettu taulukon 1 kuvaaman kaltaisesta
datasta ja visualisoitu luvussa 2 kuvatun algoritmin avulla. Kuvattujen reittien analy-
soinnissa on käytetty apuna visuaalista tarkastelua.

Kuva  26. Ylhäältäpäin kuvattu virtuaalinen tehdasympäristö, jossa on näkyvillä kaik-
kien käyttäjien tilassa kulkemat reitit.
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Taulukko  1.  Näyte käsitellystä,  aikajärjestyksessä  olevasta  CAVE-tilan  reittitiedosta.
NEW-määreellä alkavat rivit kertovat uuden käyttäjän tietojen alkukohdan

X (NEW) Y (lkm.) Z (N/A)

NEW 289 5

683.0161 1.08 728.9043

683.0161 1.08 728.9043

683.0161 1.08 728.9043

684.3015 1.08 728.1835

684.312 1.08 728.1879

...

682.5688 1.08 723.6336

681.6972 1.08 728.1438

681.7003 1.08 728.152

681.7003 1.08 728.152

NEW 245

683.0161 1.08 728.9043

683.0161 1.08 728.9043

683.0161 1.08 728.9043

683.1813 1.08 728.974

...

Kun katsotaan käyttäjien valitsemia reittejä yleisellä tasolla, näyttää siltä, että esitys-
muodoista  PC-näyttöä  käytettäessä  osallistujat  valitsivat  suoraviivaisempia,  tavoite-
suuntautuneempia  reittejä  kuin  Oculuksen  ja  CAVEN  tapauksessa;  jälkimmäisten
kohdalla reittivalinnat vaikuttivat heijastavan virtuaaliympäristön tutkivampaa lähesty-
mistapaa. Tämä näkyi myös käyttäjien PC-näyttötilassa suorittamien tehtävien yhteis-
ajan keskiarvossa (M = 3 min 34 s, SD = 76 s). Aika oli huomattavasti lyhyempi kuin
CAVE-tilassa (M = 5 min 8 s, SD = 123 s) tai Oculus-tilassa (M = 5 min 6 s, SD = 91
s).  Kun yksittäisiä  navigointipolkuja  tutkittiin  katsomalla  (esim.  kuva 27),  havaittiin
CAVE-tilassa käyttäjien reittien olevan yleisesti ottaen hajaantuneempia ja epäyhden-
mukaisempia käyttäjien välillä kuin PC- tai Oculus-tilassa.
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Kuva  27. Käyttäjien kulkemat reitit kiivettäessä portaita tasolle, josta puuttuvat turva-
kaiteet. Reitit eri esitystiloissa ylhäältä alas: Oculus, PC ja CAVE.

Käyttäjien valitsemat reitit  on esitetty kuvassa  28 reittien ajallista  kulkujärjestystä
kuvaavin värikoodein: aikaisemmat reittisegmentit ovat vihreitä ja muuttuvat reitin ja
testin loppua kohti väriltään punaisiksi. Kuvassa näkyy siilon tikasrakennelma ja siinä
polkuina kiipeämistapahtumat tikkaiden ylä- ja välitasanteen välillä. Yleisesti tarkastel-
taessa ei esitysmuotojen välillä näyttäisi olevan eroja siinä, kuinka käyttäjät ovat valin-
neet joko portaat tai tikkaat kiivetessään siilon huipulle: kummatkin kulkutiet on valittu
melko tasaisesti. Oculuksen tapauksessa voidaan käyttäjien nähdä viettäneen enemmän
aikaa tikkaissa ja niiden välitasanteella. Tämä voi johtua siitä, että käyttäjät ovat pysäh-
tyneet  katsomaan  tikkailta  alaspäin.  Toisena  syynä  voi  olla  vuorovaikutuskeinojen
uutuus, jolloin laskeutumismekanismi ei ole ollut käyttäjille vielä tuttu. Tämän vuoksi
he ovat saattaneet empiä aloittaessaan laskeutumisen tai kokeilla, miten tikkaille siirty-
minen ja sivuttainen liike tasanteelta tikkaille tapahtuu.
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Kuva 28. Käyttäjien kulkemat reitit heidän kiivetessään tikkaiden ylä- ja välitasanteen
välillä. Reittisegmentit on värikoodattu ajallisesti alusta loppuun siirtymänä alun vih-
reästä kohti lopun punaista. Reitit eri esitystiloissa vasemmalta oikealle: Oculus, PC ja
CAVE.

 5.2. Subjektiiviset arviot
Käyttäjien  subjektiiviset  arviot  vertailtuna  eri  esitysmuotojen  kesken  on  esitetty

kuvassa 29. Jotta voitiin tutkia erojen merkittävyyttä kunkin esitysformaatin keskeisten
subjektiivisten  mittareiden  välillä,  suoritettiin  kullekin  asteikkokysymyksen  vastauk-
selle  Friedmanin  testi.  Post-hoc-analyysi  tehtiin  Wilcoxonin  merkittyjen  sijalukujen
testillä, jossa sovellettiin Bonferroni-korjausta p-arvon virheen kertautumisen poistami-
seksi. Merkitsevyydeksi saatiin p < 0.016 (.05/3 = 0.16). Taulukot 2 ja 3 kuvaavat tilas-
toanalyysin  tulokset.  Kaikilla  kriteereillä  löydettiin  tilastollisesti  merkittäviä  eroja
Oculuksen ja kahden muun esitysmuodon välillä. Siten raportoidut tilan havaitseminen
sekä korkeuden, liikkeen, kontrollin ja realismin tuntu olivat Oculus-tilassa parempia
kuin  CAVE- tai  PC-näyttötilassa.  CAVE- ja  PC-tilan  väliltä  ei  löydetty  merkittäviä
eroja.
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Taulukko 2. Kunkin esitysmuodon keskeisten subjektiivisten arvioiden erojen merkittä-
vyyden analyysi. Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testien Bonferroni-korjattu merkit-
sevyyskriteeri p < .016

Friedmanin testi

Oculus–CAVE–PC 

Tilan havaitseminen X
2 (2)=45,5, p<0,01

Korkeuden tuntu X
2 (2)=44,7, p<0,01

Liikkeen tuntu X
2 (2)=42,4, p<0,01

Kontrollin tuntu X
2 (2)=17,3, p<0,01

Realismin tuntu X
2 (2)=51,0, p<0,01

Taulukko 3. Kunkin esitysmuodon keskeisten subjektiivisten arvioiden erojen merkittä-
vyyden analyysi. Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testien Bonferroni-korjattu merkit-
sevyyskriteeri p < .016

Wilcoxon signed-rank

Oculus–CAVE PC–CAVE PC–Oculus

Tila Z=−4,733 , p<,001 Z=−,031 , p< ,975 Z=−4,757 , p<,001

Korkeus Z=−4,734 , p<,001 Z=−1,417 , p< ,157 Z=−4,668 , p<,001

Liike Z=−4,683 , p<,001 Z=−1,009 , p< ,313 Z=−4,718 , p<,001

Kontrolli Z=−3,818 , p< ,001 Z=−1,149 , p< ,250 Z=−3,043 , p< ,002

Realismi Z=−4,851 , p< ,001 Z=−,511 , p<,609 Z=−4,824 , p<,001
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Kuva 29. Subjektiiviset arviot kullekin esitysmuodolle.

Puolet (15/30) käyttäjistä kommentoi tilan tunteeseen liittyen CAVEn laajaa näkö-
kenttää, joka keräsi sekä positiivisia että negatiivisia kommentteja. Käyttäjän #7 vastaus
veti yhteen yleisimmät käyttäjien kommentit:

"Näkökenttä  oli  liian  laaja,  mutta  toisaalta  se oli  parempi kuin  pienellä

ruudulla. Suunnan hahmottaminen oli kuitenkin hankalaa." – Käyttäjä #7

Oculuksen  tapauksessa  kahdeksan  kolmestakymmenestä  käyttäjästä  mainitsi  pään
liikuttamisen vaikutuksen tilan tunnun kokemukseen. Lähes puolet (13/30) käyttäjistä
tunsi, että korkeuden tuntu portaita tai tikapuita kiivettäessä oli realistinen.  Muutama
käyttäjä kommentoi asiaa mainitsemalla huimauksen tai kertomalla pysyttelevänsä pois
tasanteen laidalta, esimerkiksi:

"Erityisesti  kun  olin  portaiden  yläpäässä  ja  katsoin  alaspäin,  minusta

tuntui, kuin olisin ollut jossain korkealla. Se tuntui kauhealta ja pelotta-

valta." – Käyttäjä #11
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”– – Olin tietoisempi reunoista portaikossa." – Käyttäjä #12

Käyttäjistä kahdeksan kolmestakymmenestä mainitsi heikon kuvanlaadun, viiveen tai
matalan ruudunpäivitystaajuuden liikkeen tuntuun vaikuttavana tekijänä, kun he olivat
käyttäneet Oculusta. Esimerkiksi:

”Se pätki melkoisesti, kun käänsin päätäni." – Käyttäjä #3

Eräs käyttäjistä (Käyttäjä #21) ehdotti, että pään huojumisesta aiheutuvan näkymän
sivuttainen heiluminen kävellessä tai juostessa olisi ollut liikkeen tuntua lisäävä ominai-
suus.  Oculus  Best  Practices -oppaassa [59  s.  6,  17–18] on  neuvottu,  ettei  tällaisia
ominaisuuksia kannata käyttää HMD:ssä, koska käyttäjästä  riippumattomat,  näkymää
johonkin suuntaan kiihdyttävät tekijät voivat aiheuttaa pahoinvointia.

Käyttäjät  kommentoivat  liikkeen  ohjaamisen  vaikeudesta  CAVE-visualisaatiossa.
Käyttäjistä kuusi kolmestakymmenestä mainitsi asiasta seuraavan kommentin hengessä:

"Ei ollut niin helppoa ohjata kuin Oculuksella ja normaalilla ruudulla." –

Käyttäjä #6

Oculuksen kohdalla kaksi kolmestakymmenestä käyttäjästä antoi positiivista palau-
tettasiitä, että virtuaaliympäristön kamera reagoi sekä pään kääntelyyn että peliohjaimen
vasemman  ohjainsauvan  käyttöön.  Ominaisuus  sai  kuitenkin  enemmän  negatiivista
palautetta: kuusi kolmestakymmenestä käyttäjästä kommentoi asiaa esimerkiksi näin:

”Hiukan hämmentävää, koska näkymä kääntyi sekä ohjaimella että päätä

kääntämällä." – Käyttäjä #13

Puolet  (15/30)  käyttäjistä  kokivat  kommenttien  perusteella,  että  Oculuksen  pieni
kuvantarkkuus oli tekijä, joka rajoitti kokemuksen todellisuuden tuntua virtuaalimaail-
massa ja sen tutkimisessa. Kun käyttäjiltä kysyttiin heidän suosikkiaan kolmesta tavasta
visualisoida virtuaalimaailmaa, niin osallistujista 27 valitsi Oculuksen, kaksi CAVEn ja
yksi PC:n. Syy Oculuksen valintaan liittyi enimmäkseen kokemuksen hauskuuteen tai
immersiiviseen luonteeseen, esimerkiksi:

”Oculus tarjosi parhaan immersion ja näkymän ohjaaminen luonnollisella

tavalla oli helppoa."  – Käyttäjä #20

 5.3. Tuotereaktiokortit

Eniten  esiintyneet  adjektiivit,  jotka  testikäyttäjät  valitsivat  kuvaamaan kokemuksiaan
kussakin esitysmuodossa, on esitelty taulukossa 4. CAVE-tilan kuvailuun valittiin ylei-
sesti ottaen melko negatiivisia adjektiiveja, jotka liittyivät sekä tilan visualisaatioon että
vuorovaikutuksen  sujuvuuteen.  Tämä  sopii  yhteen  käyttäjien  antamien  kuvailevien
kommenttien  kanssa,  joissa  kerrottiin  CAVEn  laajan  katselukulman  ja  suhteellisen
epätarkan ohjauksen aiheuttamasta epämukavuudesta.
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Taulukko  4. Käyttäjien useimmin valitsemat adjektiivit,  jotka kuvaavat heidän koke-
muksiaan kussakin visualisointitilassa. Suluissa olevat numerot ilmaisevat, kuinka moni
käyttäjä valitsi kyseisen adjektiivin

CAVE Oculus PC

Jäykkä (9) Viihdyttävä (12) Tavanomainen (18)

Visuaalisesti epämiellyttävä (8) Voimaannuttava (11) Vanhanaikainen (13)

Vaikeakäyttöinen (7) Inspiroiva (10) Kontrolloitava (9)

Turhauttava (7) Hauska + (9) Tuttu + (9)

Epäselvä (6) Uusi (8) Jäykkä (9)

Helppokäyttöinen (6) Helppokäyttöinen (7) Lähestyttävä (8)

Yksinkertainen + (6) Responsiivinen (7) Selkeä (7)

Lähestyttävä (5) Lähestyttävä (6) Helppokäyttöinen (7)

Nopea + (5) Innovatiivinen (6) Heikkolaatuinen (6)

Suurin osa valituista sanoista, joita käytettiin kuvailemaan Oculusta, olivat luonteel-
taan  hedonistisia:  useimmiten  valitut  adjektiivit  olivat  viihdyttävä,  voimaannuttava,
inspiroiva ja  hauska.  PC-tilaa  pidettiin  jokseenkin  tylsänä ja  vanhanaikaisena.  Sen
eduksi käyttäjät kokivat kuitenkin käyttöliittymän  kontrolloitavaksi,  selkeäksi ja  help-
pokäyttöiseksi.

 5.4. Sydämen syketaajuuden analyysi

Android-sovelluksen sykemittarista lukema ja kirjaama data siirrettiin Microsoft Excel
-taulukko-ohjelmaan, jolla analyysi suoritettiin. Kun sydämen syketaajuusdataa tarkas-
teltiin, huomattiin datan olevan epäkelpoa useassa tapauksessa. Tämä johtui esimerkiksi
siitä,  että  rintaan  vyöllä  kiinnitettävän  sensorin  kontakti  osallistujan  ihoon  oli  ollut
heikko testin aikana. Siksi testidataa, jossa sydämen syke oli yli 180 bpm tai hyppäsi
enemmän kuin 20 bpm, päädyttiin pitämään virheellisenä. Osanottajat,  joiden testida-
tassa  oli  virheellistä  dataa  yhdessä  tai  useammassa  esitysmuodossa,  suljettiin  pois
analyysistä. Sen seurauksena 17 osallistujan data huomioitiin sydämen syketaajuuteen
perustuvassa analyysissä (Kuva 30).
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Kuva  30. Sydämen syketaajuuden keskiarvot kullekin esitysmuodolle. Testikäyttäjien,
joiden lukemissa oli epäkelpoja tuloksia hyväksyttyjen kriteerien ulkopuolella,  kaikki
lukemat on suljettu pois analyysistä.

Käyttäjien  kustakin  esitystilasta  saaduille  sydämen  syketaajuuksien  keskiarvoille
suoritettiin yksisuuntainen varianssi analyysi (ANOVA), jotta saataisiin selville keskiar-
vojen  mahdolliset  merkittävyyserot.  Palautemodaliteettien  välillä  oli  merkittävä  ero:
Wilksin Lambda = 0.606, F (2,15) = 4.88, p = .023. Kolmea parittaisen ryhmän t-testiä
käytettiin esitysmuotojen välille tehtäviin post hoc -vertailuihin käyttäen kriteeriä p < .
05. Virhekertymän vuoksi sovellettiin kuitenkin Bonferronin mukautettua merkittävyys-
kriteeriä p < .016.

Ensimmäinen parittaisten ryhmien t-testi indikoi, että PC:n (M = 85.5, SD = 12.5) ja
CAVEn (M = 86.4, SD = 12.8) välillä ei ollut merkittävää eroa: t(16) = -0.715, p = .485.
Toinen  parittaisten  ryhmien  t-testi  indikoi,  että  PC-tilan  (M = 85.5,  SD =  12.5)  ja
Oculus-tilan (M = 91.7, SD = 12.7) välillä oli merkittävä ero: t (16) = -3.81, p = .006.

Kolmas parittaisten ryhmien t-testi indikoi, että CAVEn (M = 86.4, SD = 12.8) ja
Oculuksen (M = 91.7, SD = 12.7) välillä ei ollut merkittävää eroa: t(16) = -2.326, p = .
033. 

Huomautettakoon, että viimeisen vertailun eroa CAVE- ja Oculus-tilan välillä olisi
voitu  pitää  merkittävänä,  jollei  konservatiivista  Bonferronin  korjausta  olisi  käytetty.
Siksi voitaneen päätellä,  että  CAVE- ja  Oculus-tilan välisen sydämen syketaajuuden
keskiarvon ero on hyvin lähellä merkittävää.

Tutkittaessa yksittäisten käyttäjien syketaajuuksia voidaan löytää jonkinlaista näyttöä
siitä, että sydämen syketaajuuden vaihtelut ovat yhteydessä virtuaaliympäristössä koet-
tuihin tapahtumiin (Kuva 31). Vaikka tutkimusympäristö oli rauhallinen ja eristetty, ei
sydämen  syketaajuuden  vaihteluista  voi  vetää  johtopäätöksiä,  sillä  siihen  voivat
vaikuttaa monet muut tekijät virtuaalimaailman kokemusten lisäksi. Suurimpana teki-
jänä on mahdollisesti kyberpahoinvointi, jonka syitä ja seurauksia eri esitysmuodoissa
ja sovelluksissa on vedetty yhteen kattavasti  Rebenitschin ja Owenin kirjallisuuskat-
sauksessa  [27]. Siinä läpikäydyissä tutkimuksissa HMD:n on todettu lähes johdonmu-
kaisesti  aiheuttavan  käyttäjille  enemmän  kyberpahoinvointia  verrattuna  CAVEen  tai
pieniin työpöytänäyttöihin.  Kyberpahoinvoinnin  fysiologisten osa-alueiden muutoksia
on tutkittu esimerkiksi [60]:ssä ja todettu, että kyberpahoinvoinnin voimakkuus korreloi
positiivisesti muun muassa sydämen syketaajuuden kanssa. Erityisesti HMD:n vaiku-
tuksia  kyberpahoinvointiin  on  tutkittu  [61]:ssä,  jossa  pahoinvoinnin  on  päätelty
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nostavan  myös  käyttäjän  sydämen  syketaajuutta.  Myös  tietyssä  kohti  käyttäjätestiä
esitetyt  kvalitatiiviset  kysymykset  ovat  voineet  aiheuttaa  piikkejä  syketaajuudessa.
Kaiken kaikkiaan esitysmuotojen välisiin eroihin syketaajuuksissa on siten suhtaudut-
tava varauksella, mitä tulee tulkintoihin immersion mittaamisessa. Kuitenkin yhdessä
muiden tietolähteiden kanssa sydämen syketaajuus voi tarjota arvokasta tietoa.

Kuva  31. Esimerkkidataa käyttäjien sydämen syketaajuuksista heidän tutkiessaan vir-
tuaalimaailmaa. Kuvassa ylhäällä käyttäjä #10 (Oculus-tila). Alhaalla käyttäjä #1 (Ocu-
lus-tila).
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 6. POHDINTA

 6.1. Kontrolli ja immersio

Yleisesti ottaen Oculus Riftiä pidettiin selvästi parhaimpana kaikista kolmesta visuali-
saatio-  ja  vuorovaikutuslähestymistavasta.  Käyttäjät  mainitsivat  Oculuksen  kaltaisen
vuorovaikutuksen  leikkisistä  ominaisuuksista  sekä  tuotereaktiokorteissa  että  vapaissa
kommenteissa. Tämä korostaa leikkisyyden olevan avaintekijä käyttäjän mielenkiinnon
ylläpitämisessä.

Tutkimuksella oli yleisesti vahva sisäinen validiteetti: sekä Likert-asteikon kysymyk-
sistä  saatu  data  että  vapaat  kommentit  osoittivat  samankaltaisiin  päätelmiin.  Lisäksi
sydämen  sykkeestä  saatu  data  tuki  löydöksiä,  joiden  mukaan  Oculus  Riftillä  tehty
ympäristön tutkiminen tuotti merkittävästi korkeampia syketaajuuden keskiarvoja kuin
muut  metodit.  Tämä  viittaa  korkeampaan  immersiotasoon.  Toisaalta  kyberpahoin-
voinnin  vaikutukset  sykkeeseen  tulee  huomioida  ja  erottaa,  ennen  kuin  sykedataa
voidaan käyttää immersiotason tulkinnassa.

Vaikka  kaikki  kolme  visualisaatiolähestymistapaa,  joita  tutkimuksessa  vertailtiin,
perustuivat yhteen ja samaan malliin ja niissä käytettiin identtistä Xbox-ohjainta ohjaus-
metodina,  oli  testiin  osallistuneiden arvio kontrollin  tuntemuksesta  eriävä.  Erityisesti
Oculuksen tapauksessa tuntemus kontrollin tasosta koettiin merkittävästi  paremmaksi
kuin PC:n tai CAVEn tapauksessa. Oculuksen luonnolliseen pään liikkeeseen perustu-
vasta vuorovaikutuksesta pidettiin selvästi. Ominaisuus, jolla kameran suuntausta pystyi
kontrolloimaan pään liikkeen lisäksi myös kädessä pidettävän ohjaimen ohjaussauvalla,
ei saanut positiivista vastakaikua.

Oli myös merkkejä siitä, että testiosallistujat kokivat PC-pohjaisen ratkaisun kontrol-
loitavammaksi  kuin  CAVEn.  Vaikka  Likert-vastaukset  eivät  yksin  osoittaneet  sille
merkittävää eroa, siihen suuntaan vihjasi ja sitä tuki käyttäjien ympäristössä kulkemien
reittien suuri vaihtelu (Kuva  27). Lisäksi sille olivat tukena monet vapaat kommentit,
jotka liittyivät CAVEn puutteelliseen ohjattavuuteen. Tämä ei ole välttämättä yllättävää,
sillä vaikka kaikki käyttäjät seisoivat tarkalleen samassa kohtaa käyttäessään CAVEa,
voidaan spekuloida, että heidän näkemyksensä omasta sijainnistaan 3D-tilassa oli melko
henkilökohtainen.  Se  taas  riippuu  monista  eri  tekijöistä.  Tämä  viittaa  siihen,  että
CAVEn tyyppiset ympäristöt eivät välttämättä ole sopivia tarkkaa navigaatiota vaativiin
virtuaalimaailman  tutkimistehtäviin  ensimmäisen  persoonan  kameranäkymästä  käsin.
Tämä  johtuu  siitä,  että  käyttäjän  sijainti  virtuaalitilassa  ei  ole  yksiselitteisen  selvä.
CAVE-ympäristö  sopii  paremmin  suhteellisen  staattisen  virtuaalimaailman  esittämi-
seen. Sillä on myös muita etuja verrattuna silmikkonäyttöön, koska CAVE on esimer-
kiksi nähtävillä samanaikaisesti useammalle henkilölle, eikä siihen tarvita tuolloin lisä-
laitteita.

Yksi  kiinnostava  näkökohta  liittyy  havainnointieroihin,  jotka  johtuvat  käyttäjän
kehon näkyvyydestä. HMD:tä käytettäessä käyttäjät eivät voi nähdä omia käsiään tai
kehoaan,  kun taas  CAVE-esityksessä nämä ovat  näkyvillä,  mikä  voi  osaltaan  auttaa
parantamaan todellisuuden tuntua esimerkiksi tarjoamalla kiintopisteen koolle.

 6.2. Vuorovaikutusteknologiat työkaluina ja sykedatan tarkkuus

Tutkimuksen tavoitteena oli teollisuusalueiden suunnittelun arviointiin, potentiaalisten
ongelmakohtien havaitsemiseen ja rakentamisvaihetta edeltävien suunnitelmien korjaa-
miseen  käytettävien  työkalujen  ja  metodien  luominen.  Erityisenä  kiinnostuksen
kohteena olivat turvallisuus ja psykologiset näkökulmat, esimerkiksi korkeuden havain-
nointi  sekä  henkilökohtaisen  turvallisuudentunteen  kokeminen  korkealla  työskennel-
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täessä.  Tutkimuksen  tulosten  pohjalta  voidaan  havaita,  että  erityisesti  korkeudesta
johtuvat epämukavuuden tuntemukset voidaan tunnistaa tutkimuksen lähestymistavalla.
Erityisesti tämä näkyy HMD:n, kuten esimerkiksi Oculus Riftin, kohdalla, jota käytet-
tiin tutkimuksessa.

Olen  tietoinen  siitä,  että  syketietoa  ei  käytetty  täsmällisesti  lääketieteellisessä
mielessä ja että toiminnallisista ongelmista johtunut suuri hylättyjen lukemien osuus ei
ollut  ideaali.  Syketaajuuden  soveltaminen  immersion  mittaamisessa  on  myös  sikäli
kyseenalaista, että kyberpahoinvoinnin on todettu vaikuttavan myös käyttäjän sydämen-
sykkeeseen. Uskon kuitenkin, että tutkimuksessa on demonstroitu se, kuinka yksinker-
tainen sykemonitorilaitteisto voi tarjota hyödyllistä tietoa, jos ei virtuaalitodellisuusym-
päristössä arvioitavana olleista tilojen malleista, niin ainakin jossain määrin esitysmuo-
tojen fysiologisista vaikutuksista käyttäjiin.

 6.3. Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja -hypoteeseihin

Kysyin johdantokappaleessa seuraavat kysymykset:

• Lisääkö HMD tai CAVE VR-ympäristön immersiivisyyttä verrattuna PC-näyt-
töön?

• Antaako sykemonitori hyödyllistä tietoa käyttäjän VR-ympäristössä kokemista
tapahtumista?

Lisäksi esitin tutkimushypoteesina, että:

• Käyttäjät  kokevat  Oculus  Rift  HMD:n  luonnollisimmaksi  ja  parhaimmaksi
vuorovaikutustavaksi virtuaalimaailmassa.

Tutkimusten tulosten ja niiden analyysin perusteella voidaan vastata vahvan positii-
visesti ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Varsinkin Oculuksen uutuudenviehätys ja
leikkisyys  tekivät  siitä  selvästi  käyttäjien  suosikin,  ja  ennen  kaikkea  sen  tuoma
immersio heijastui sekä käyttäjien kommenteista että heidän toimistaan virtuaaliympä-
ristössä. CAVE on vähän epäselvempi tapauksena mutta voi sovellustyypistä riippuen
toimia hyvin esimerkiksi usean käyttäjän käyttötapauksissa.

Sykemittarin  käyttö  indikoi  ongelmistaan  huolimatta  jonkinasteisesti  käyttäjien
virtuaalikokemuksista.  Immersion mittaamisessa sykemittarin  käyttö voi olla  kyseen-
alaista, koska myös kyberpahoinvointi vaikuttaa sydämen sykkeeseen. Vaikka aiemmat
tutkimukset tukevat mittarin käyttämistä,  on arvioitava huolella,  mitä mitataan: käyt-
täjän fysiologisia vai emotionaalisia vasteita. Datasta on myös osattava suodattaa pois
eri  mekanismien  kautta  sykkeeseen  vaikuttavat  tekijät  ennen  tulkintojen  tekemistä.
Sykemittarin lisäksi tarvitaan tueksi muutakin dataa reaktioista. Voitaneen siis sanoa,
että oikein ja tarkasti käytettynä mittari on hyödyllinen tiedonlähde.

Hypoteesini toteutui käyttäjien vastausten ja muun analysoidun tiedon pohjalta. Toki
uusien teknologioiden kohdalla on muistettava, että niiden uutuusarvo voi tuoda paljon
lumearvoa, joka sulaa tottumisen myötä.

 6.4. Tutkimuksen rajoitteet

Vertailemalla  kolmea eri  esitysmuotoa toivon, että kunkin ratkaisun hyvät ja huonot
puolet on saatu tunnistettua. Olen tietoinen siitä, että uutuusvaikutus on voinut vaikuttaa
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käyttäjien  havaintoihin.  Koska  vain  muutamalla  käyttäjällä  oli  kokemusta  Oculus
Riftistä tai CAVE-pohjaisista ratkaisuista, koen, että näiden kahden vertailu on validia.
Kuten käyttäjien vapaissa kommenttiosuuksissa havaittiin, oli kullakin esitysformaatilla
omat tekniset rajoitteensa: esimerkiksi Oculuksen ruuduntarkkuus oli rajallinen kuten
myös näkökenttä CAVEn tapauksessa. Koen kuitenkin, että nämä rajoitteet edustavat
tutkimushetkellä saatavilla olleen valtavirtateknologian ominaisuuksia kussakin tapauk-
sessa.

Koska tutkimuksessa käytettiin  vain yhtä virtuaalimaailman mallia,  voi  se asettaa
potentiaalisen rajoitteen tutkimustapauksen sovellettavuudelle.  Lisäksi tulisi  huomata,
että  tutkimuksessa  ympäristöön  tutustuttiin  kertaluontoisesti.  Pitemmällä  käyttökoke-
muksella  käyttäjän  havainnot  voivat  muuttua  uutuusvaikutuksen ehtyessä.  Kuitenkin
monessa tapauksessa, kuten esitellessä rakennusaluetta asiakkaille, johdolle tai markki-
nointiosastolle,  3D-virtuaalimaailman  mallien  tutkiminen  ja  niiden  kanssa  vuorovai-
kutus on lyhytkestoista. Uskon siksi, että rajoitteista huolimatta tutkimus tarjoaa kiin-
nostavia näkemyksiä eri vuorovaikutusteknologioiden hyödyntämisestä.

 6.5. Jatkotutkimusehdotuksia

Tutkimuksessa vertailtiin  kolmea eri  esitysmuotoa.  Laajemmat  käyttötapaukset  ja eri
esitysmuotokokoonpanojen vertailu  olisi  avartava lisä tutkimukseen.  Tässä tutkimuk-
sessa  keskityttiin  hyvin  paljon  visuaalisiin  ärsykkeisiin.  Näön  lisäksi  myös  muiden
aistien kautta  käytettävät  syöte- ja palautemodaliteetit  olisi  hyvä yhdistää immersion
tutkimuksessa. Esimerkiksi äänen käyttäminen oli testissä hyvin kosmeettinen lisä. Se,
miten hyvin suunnitellun äänimaiseman läsnäolo ja sen puute vaikuttavat immersioon,
olisi  mielenkiintoista  tutkia,  puhumattakaan  erilaisten  tuoksujen  käytöstä.  Myös
epäsuorat  tuntemukset  vaikkapa  ilmanlaadun  vaikutuksesta  voisivat  olla  tutkimisen
arvoisia tehokeinoja immersiossa, esimerkiksi kosteankuuman tai kylmänkalsean ilman
vaikutus kokemukseen. Tutkimuksessa käytettiin sykemonitoria, joka oikein käytettynä
voi  kertoa  tietoa  virtuaaliympäristöstä  ja  sen  käyttäjistä.  Aivokuvantamisen  yhdistä-
minen immersion mittaamiseen taas voisi tuoda paljon tarkempaa kuvaa siitä, mitä käyt-
täjien pään sisällä tapahtuu virtuaalikokemusten aikana.
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 7. YHTEENVETO 

Diplomityössä (n = 30) on vertailtu kolmea eri esitysformaattia, CAVEa, Oculus Rift
-HMD:tä  ja  PC-näyttöä,  joita  on  käytetty  teollisuusalueen  suunnitelman  3D-mallin
tutkimiseen. Tutkimuksen päätavoite oli selvittää lähestymistapoja, joilla arkkitehdit ja
suunnittelijat voisivat saada palautetta suunnitelmista. Tulokset näyttävät, että Oculus
silmikkonäyttö oli selvästi parhaimpana pidetty tapa. Sitä se oli erityisesti tarjoamiensa
kokemuksellisten näkökohtien vuoksi, mutta myös sen käytön aikaisen kontrollintun-
teen takia.

On pääteltävissä, että CAVEn tyyppiset ympäristöt eivät ole ideaaleja virtuaaliympä-
ristön  ensimmäisen  persoonan  näkökulman  esityksiin  tapauksissa,  joissa  tarvitaan
tarkkaa navigointia esimerkiksi tehdasrakennusta tutkittaessa. On osoitettu, että kaupal-
lista sykemonitoria käyttämällä voidaan oikein käytettynä saada hyödyllistä tietoa tueksi
muulle datalle käyttäjän reaktioista, kun tämä tutkii virtuaalista ympäristöä.
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