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Virtuaalitodellisuuslaitteistoja on ollut olemassa jo pitkän aikaa, mutta niiden korkea hinta
ja monimutkaisuus ovat aiheuttaneet sen, että niitä on käytetty ainoastaan joissain erityis-
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Tässä Pro gradu tutkielmassa tutkitaan, miten yhdistämällä käyttäjäkeskeisiä menetel-
miä virtuaalitodellisuuksien kehitykseen, voidaan parantaa virtuaalitodellisuusohjelmistojen
käyttöliittymien laatua ja käytettävyyttä. Tutkielma käy lisäksi läpi mitä virtuaalitodelli-
suusohjelmistojen kehittämisen erityispiirteistä tiedetään, ja miten ne on otettu huomioon eri
ohjelmistoja kehittävillä tahoilla ohjelmistoja kehitettäessä.

Tutkimus suoritetaan tekemällä kirjallisuuskatsaus käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja
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1 Johdanto
Vaikka erilaisia virtuaalitodellisuuslaitteistoja on ollut jo olemassa jonkin
aikaa, ei kuluttajahintaisia ja helppokäyttöisiä järjestelmiä ole ollut saatavilla.
Tämän seurauksena olemassa oleville virtuaalitodellisuuslaitteistoille tehdyt
ohjelmistot ovat olleet yksittäisiä erikoistuotteita, ja niitä on käytetty vain
tietyissä asiantuntijaympäristöissä kuten simulaattoreissa.

Viimeisen muutaman vuoden aikana markkinoille ilmestyneet virtuaali-
todellisuusvisiirit ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta, ja nyt tarjolla on
useita kuluttajahintaisia ja helppokäyttöisiä laitteistoja, jotka eivät vaadi
käyttöympäristöltä erikoisjärjestelyjä. Näin kuluttajat voivat käyttää virtu-
aalitodellisuusvisiirejä myös kotonaan. Näiden uusien visiirien mukana mark-
kinoille on tullut monia uusia ohjelmistotyyppejä ja ohjelmistoja. Varsinkin
virtuaalitodellisuudessa pelattavat pelit ovat saaneet paljon suosiota. Tämä
markkinoiden kasvu on lisännyt virtuaalitodellisuusohjelmistojen määrää ja
siten myös niiden kehittämisen tarvetta. Tämän seurauksena ohjelmistokehi-
tystiimien on ollut tarpeen löytää uusia kehitysmalleja ja työkaluja hyvien
ohjelmistojen valmistamiseksi.

Koska näitä virtuaalitodellisuusvisiirejä ei aiemmin ole ollut laajassa käy-
tössä, ei kokemuksia ohjelmistojen suunnittelusta ja kehittämisestä erityisesti
niille ole paljon. Tämän takia kehittäjät eivät voi oppia muiden kokemuk-
sista ja helposti valita menetelmiä, jotka on jo muualla todettu toimiviksi.
Varsinkin käyttöliittymien käytettävyyden suunnittelu voi olla vaikeaa. Perin-
teisemmissä ohjelmistoissa usein käytettävyyttä ja käyttökokemuksen laatua
on pyritty parantamaan hyödyntämällä käyttäjäkeskeisiä menetelmiä. Vir-
tuaalitodellisuuskäyttöliittymien kehittämisestä käyttäen näitä menetelmiä
ei kuitenkaan ole paljon kokemuksia, ja näin syntyy motivaatio selvittää
sopivatko käyttäjäkeskeiset menetelmät myös näiden kehittämiseen.

Tässä Pro gradu tutkielmassa tutkitaan tätä ongelmaa tekemällä kirjalli-
suuskatsaus käyttäjäkeskeisen suunnittelun tutkimukseen ja virtuaalitodelli-
suuksien kehityksestä tehtyihin julkaisuihin. Tämän kirjallisuuskatsauksen
pohjalta analysoidaan, miten virtuaalitodellisuuskäyttöliittymiä suunnitel-
taessa voitaisiin parhaalla tavalla soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun
menetelmiä suunniteltavaan kohteeseen. Ongelma jaetaan erillisiin tutkimus-
kysymyksiin, joihin vastaamalla yritetään saada parempi kuva ongelman eri
osa-alueista.

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kysytään, miten käyttäjäkeskei-
syys voidaan tuoda mukaan virtuaalitodellisuusympäristön suunnitteluun.
Tavoitteena siis on löytää mitä käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaattei-
ta ja menetelmiä voidaan suoraan soveltaa virtuaalitodellisuusympäristön
suunnittelussa.

Toisessa tutkimuskysymyksessä taas kysytään, että mitä käyttäjäkeskei-
sen suunnittelun periaatteita tulisi soveltaa virtuaalitodellisuusohjelmistojen
suunnittelussa. Tämän kysymyksen vastauksena on tarkoitus löytää suunnit-
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teluperiaatteita, jotka sopivat erityisesti käytettävyydeltään laadukkaiden
virtuaalitodellisuusohjelmistojen suunnitteluun.

Viimeisenä kysymyksenä on, että miten laitteisto ja sen rakenne vaikutta-
vat virtuaalitodellisuuden suunnitteluun. Kysymykseen vastaamiseksi tulisi
selvittää, mitä laitteiston asettamia rajoja ja rajoitteita nykyiset virtuaalito-
dellisuusjärjestelmät asettavat, ja miten ne tulisi huomioida suunnittelussa.

Tutkimuksen rakenne on seuraava: Luvussa 2 esitellään taustatietoja vir-
tuaalitodellisuuslaitteistoista. Siinä käydään läpi niiden historiaa, esitellään
nykyisten markkinoilla olevien virtuaalitodellisuusvisiirien ja niiden ohjainten
rakennetta. Lisäksi katsotaan visiireissä käytössä olevia kehysohjelmistoja.
Luvussa 3 käsitellään käytettävyyden ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun pe-
rusteita. Tämän tarkoituksena on avata lukijalle tausta, jota vasten asiaa
tutkitaan. Luvussa käydään myös läpi mitä virtuaalitodellisuudesta ja käyt-
täjäkeskeisestä suunnittelusta on aiemmin kirjoitettu. Luvussa 4 esitellään
vielä aiemmin mainitut tutkimuskysymykset ja käydään tarkemmin läpi tut-
kimusmenetelmä. Lisäksi selvitetään myös kirjallisuushaun suoritusmenetel-
mä. Luvussa 5 käydään läpi kirjallisuuskatsauksen tulokset ja analysoidaan
tuloksena löydettyjä käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä. Näiden
pohjalta analysoidaan, kuinka niitä voitaisiin soveltaa virtuaalitodellisuus-
järjestelmien käyttöliittymien suunnittelussa ja kehityksessä. Luku 6 vastaa
tutkimuskysymyksiin tutkitun aineiston pohjalta ja erittelee aliluvuittain
jokaisen tutkimuskysymyksen kannalta merkittävän aineiston. Luvussa 7
esitetään lopuksi yhteenveto tutkielman tuloksista ja pohditaan saatujen
tulosten laatua ja jatkotutkimuksen tarvetta.
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2 Virtuaalitodellisuus
Tämä luku käsittelee modernin virtuaalitodellisuuslaitteiston rakennetta,
käyttötapoja ja niiden kehysohjelmistoja. Koska tämä työ keskittyy erityi-
sesti virtuaalitodellisuuksiin, ei lisätty todellisuus eli Augmented Reality
-laitteistoja käsitellä. Näiden todellisuutta ja virtuaalisia elementtejä yhdis-
televien laitteistojen tapauksessa aihepiiri laajenisi liiaksi.

Tämän työn tekeminen on aloitettu vuoden 2017 syksyllä, jolloin markki-
noilla olevia virtuaalivisiirejä ja niiden oheislaitteita on käytetty kohdeympä-
ristönä suunnittelun kohteena oleville virtuaalitodellisuusympäristöille.

2.1 Mitä on virtuaalitodellisuus

Aluksi täytyy määritellä mitä tarkoitamme virtuaalitodellisuudella. Oxford-
sanakirja määrittelee termin virtuaalitodellisuus [Oxf17] (Engl. virtual reality)
seuraavasti:
Määritelmä 1. Tietokoneen generoima simulaatio kolmiulotteisesta kuvasta
tai ympäristöstä, jonka kanssa käyttäjä voi vuorovaikuttaa näennäisen ai-
dolla tai fyysisellä tavalla käyttäen erityisiä elektronisia apuvälineitä kuten
näytöllistä kypärää tai sensoreilla varustettuja hansikkaita.

Tämän määritelmän perusteella virtuaalitodellisuudessa on siis kolme
olennaista piirrettä:

1. Sen täytyy olla tietokoneen luoma simulaatio.

2. Käyttäjän täytyy pystyä vaikuttamaan simulaatioon.

3. Käyttäjä hyödyntää apuvälineitä vaikuttaessaan simulaatioon.

Tässä työssä noudatamme tätä määritelmää. Tämän määritelmän mukaan
esimerkiksi monelle lapsuudesta tutut stereokuvaprojektorit tai kolmiulottei-
sia elokuvia näyttävät projektorit eivät siis ole virtuaalitodellisuuslaitteita,
koska niistä puuttuu interaktiivinen komponentti.

Raja laitteiden välillä on kuitenkin usein häilyvä. Miten meidän tulisi suh-
tautua siihen, jos keksitään teknologiaa, jolla käyttäjä ei tarvitse apuvälineitä
vaikuttaakseen virtuaalitodellisuusympäristöön. Tällaiset laitteet kuitenkin
käyttäjien kannalta olisivat ennemmin kehittyneempiä virtuaalitodellisuus-
laitteistoja, kuin jotain mikä ei sovi virtuaalitodellisuuden määritelmän alle.
Toistaiseksi kuitenkin kaikki nykyisin markkinoilla olevat virtuaalitodellisuus-
visiireinä markkinoitujen laitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmät täyttävät
määritelmän.

Seuraavaksi käsittelemme virtuaalitodellisuuden historiaa ja sitä mitkä
kehitysaskeleet ovat johtaneet nykyisen kaltaisiin virtuaalitodellisuuslaitteis-
toihin ja käyttöympäristöihin.
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2.2 Historia

Keinotekoisten todellisuuksien historia alkaa ennen tietokoneiden keksimistä,
sillä jo 1890-luvulla stereoskooppisia kuvia näytettiin ihmisille silmikon lävitse
illuusion luomiseksi. Nämä silmikot eivät kuitenkaan tuottaneet määritelmän
mukaista virtuaalitodellisuutta, sillä niissä ei ollut mitään interaktiivisia
komponentteja kuvien katsojille.

Ensimmäisenä todellisena virtuaalitodellisuusvisiirinä pidetään Ivan Sut-
herlandin “The Sword of Damocles” [Sut68] laitteistoa, jossa käyttäjä pystyi
kääntämään katsettaan ja kulkemaan viivoista koostuvien huoneiden lävitse.
Laitteisto otti huomioon perspektiivin ja projisoi molemmille silmille kuvan
niin, että käyttäjä koki sen stereoskooppisena. Tässä laitteistossa oli jo virtu-
aalitodellisuuselementtejä, sillä navigointi keinotekoisessa ympäristössä oli
mahdollista. Laite kuitenkin oli suuri katosta roikkuva järjestelmä, joka oli
rakennettu vain tutkimuskäyttöön. Koska laite osasi näyttää vain hyvin yk-
sinkertaisia viivapiirroksia, ei laitteiston käyttöliittymää voi pitää modernin
virtuaalitodellisuuden kaltaisena.

Aina 1990-luvulle saakka virtuaalitodellisuus pysyi käytössä vain jois-
sain erikoisratkaisuissa ja tutkimusryhmissä. Mielenkiintoisesti NASA tutki
sen käyttömahdollisuuksia [FMHR87]käyttöliittymänä useissa eri hankkeis-
saan, kuten datan visualisoinnissa ja avaruusaseman robottien hallinnassa.
Nämä NASA:n tutkimusprojektit siis jo pyrkivät sekä löytämään virtuaa-
litodellisuudelle käyttökohteita, että tuomaan käyttöliittymäsuunnittelua
virtuaalitodellisuuden suunnitteluun.

Ensimmäinen kuluttajamarkkinoille suunnattu laite oli Sega VR, jonka
Sega esitteli vuonna 1991, ja sen oli tarkoitus olla markkinoilla jo vuoden
kuluttua. Laite kuitenkin viivästyi useita kertoja, ja vaikka sitä esiteltiin-
kin useilla messuilla [Seg93] ,ei sitä koskaan julkaistu, vaan se hylättiin
prototyyppiasteella.

Useat kommentoijat tuntuvat olevan sitä mieltä [Hil14] [Hor04], että Sega
yritti luoda laitteistosta liian kunnianhimoista aikansa teknologialle. Sega
kuitenkin onnistui luomaan Sega VR-1 kolikkopelin SegaWorld pelipuistoonsa,
jossa esiteltyä teknologiaa hyödynnettiin; tosin ei yhtä kompaktissa muodossa.

Sega VR oli kaikesta huolimatta ensimmäinen VR-toteutus, joka muistutti
nykyisiä virtuaalivisiirejä. Sen oli tarkoitus sisältää LCD ruudut molemmille
silmille, stereoäänikuulokkeet ja seurata pään liikettä. Visiirin ulkomuotokin
muistuttaa hyvin paljon lähes 20 vuotta myöhemmin julkaistua Oculus Riftiä,
ja sen fyysiseen käytettävyyteen on selvästi panostettu, koska jo messuesit-
telyssä Sega korosti laitteiston mukavuutta. Sega VR oli siis hyvin paljon
aikaansa edellä. Se ehkä oli mahdoton toteuttaa aikansa teknologialla, mut-
ta se sisälsi jo olennaiset elementit monipuolisen virtuaalitodellisuusvisiirin
luomiseksi.

1995 Nintendo julkaisi oman Virtual Boy -ratkaisunsa ja toi sen mark-
kinoille. Nintendon visiiri kuitenkin kärsi valitun teknologian rajoitteista,
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ja Nintendo hautasi projektin vähin äänin [Boy09] huonon kaupallisen me-
nestyksen jälkeen. Virtual Boy ei yrittänyt olla samalla tavalla teknologian
kärjessä kuin Sega VR, ja sen yksivärinäyttö ja pään liikettä seuraamaton
visiiri saivat arvostelijat haukkumaan laitetta. Kun tähän yhdistettiin vielä
pelien kömpelyys, eivät kuluttajat kiinnostuneet laitteesta.

Mielenkiintoista Virtual Boyn kohdalla on, että monet peleistä ovat
huonoja juuri huonon käytettävyyssuunnittelun takia. Käytettävyysongelmia
on esitetty esimerkiksi James Rolfen vuoden 2009 videossa [Rol09]. Videossa
Rolfe toteaa mm. kolmiulotteisen ympäristön ja teksturoimattoman pinnan
saavan lentelypelin tuntumaan turhauttavalta, kun käyttäjä ei voi arvioida
etäisyyttään edessä olevasta pinnasta. Vaikka Virtual Boyn ainoa ongelma ei
ollutkaan huono käyttöliittymäsuunnittelu, sillä oli varmasti osansa huonossa
menestyksessä.

Vuonna 2012 Palmer Luckey ja John Carmack julkistivat Oculus Rift
joukkorahoituskampanjan, jonka avulla he pyrkivät kehittämään Oculus DK1
prototyypin kehittäjille, jotta kehittäjät pystyisivät suunnittelemaan ohjel-
mistoja tulevaisuudessa julkistettavalle Rift visiirille. DK1 oli Luckeyn ja Car-
mackin näkemys siitä, millaisia virtuaalivisiirit voisivat olla nyt 2010-luvun
tietokoneiden aiempaa selvästi paremmalla laskentakyvyllä ja nopeammilla
näytönohjaimilla. Kickstarter keräsi valtavan suosion ja kun laite vuoden
2013 keväällä valmistui kehittäjille, sai se paljon huomiota osakseen.

DK1 julkaisua voisi pitää ajankohtana, jonka jälkeen moderni virtuaa-
litodellisuuksien käyttöliittymäsuunnittelu alkoi, sillä nyt kun kehittäjillä
oli käsissään visiiri, joka teknisesti täytti vaatimukset enemmän kuin vain
muutamaan käyttötarkoitukseen, ryntäsivät kehittäjät luomaan sille sopivia
ohjelmistoja.

Vuonna 2014 myös Valve esitteli omaa virtuaalitodellisuusprototyyppiään,
ja seuraavana vuonna Valve ja HTC julkistivat Vive järjestelmän. Vive saatiin
markkinoille samaan aikaan Oculuksen kanssa. Oculus oli tosin ehditty tässä
välissä myydä Facebookille.

Koska nämä seuraavan polven laitteet saivat paljon medianäkyvyyttä,
kehittäjät kiinnostuivat ohjelmistojen kehittämisestä niille aivan eri lailla
kuin koskaan aiemmin. Laitteiden julkaisuhetkellä tarjolla oli jo monia
viihde- ja hyötysovelluksia laidasta laitaan, sillä moni halusi päästä osalliseksi
avautuvista markkinoista.

Mitään vastaavia laitteita ei aiemmin ollut saatavilla ja näiden uusien
ohjelmistojen käyttöliittymät ja käytettävyys vaihtelevat valtavasti. Tämän
seurauksena käyttöliittymäsuunnittelijoille nämä sovellukset tarjoavat pal-
jon aineistoa analysoida suunnitteluratkaisujen toimivuutta ja ymmärtää
käyttäjän ja järjestelmän välistä vuorovaikutusta.
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2.3 Virtuaalitodellisuusvisiirien rakenne

Tässä työssä esimerkkilaitteistona on käytetty kolmea markkinoilla olevaa
virtuaalisilmikkoa. Virtuaalisilmikot Oculus Rift1 ja HTC Vive2 on esitetty
kuvassa 1, ja Pimax 4K3 silmikko on esitetty kuvassa 2. Silmikot ovat kaikki
perusrakenteeltaan hyvin samankaltaisia, ja kaikki tarjoavat vaihtelevalla
teknologialla hyvin samanlaiset ominaisuudet. Eroavuudet syntyvät pääasias-
sa ohjaimista, joita silmikon kanssa käytetään ja siitä, kuinka isolla alueella
ja kääntösäteellä visiiriä voi käyttää.

Kaikissa silmikoissa perusrakenne on hyvin samankaltainen. Silmikot
koostuvat näyttöpaneelista, jonka kuva on linssien avulla jaettu molemmille
silmille. Silmikot kiinnitetään päähän pantamaisella ratkaisulla, jonka kiinni-
tysmekanismi vaihtelee hieman eri silmikkojen välillä. Oculus Rift ja Pimax
tarjoavat lisäksi integroidut stereokuulokkeet, mutta Vive olettaa käyttäjän
käyttävän erillisiä kuulokkeita.

Eri silmikoiden paikan ja asennon seurantamekanismit vaihtelevat. Rift
luottaa kameroihin, jotka tarkkailevat silmikossa ja ohjaimissa olevia infrapu-
naledejä ja päättelevät silmikon paikan näiden perusteella. Perustapauksessa
Rift tarjoaa kaksi kameraa, mutta käyttämällä kolmea kameraa voidaan
saavuttaa parempi paikan seuranta liikuttaessa huoneessa.

HTC Vive toteuttaa seurannan käytännössä päinvastaisella menetelmällä
majakoiksi nimetyillä seinään asennettavilla sensoreilla, jotka näkyvät myös
kuvassa 1. Näillä sensoreilla tuotetaan huoneeseen infrapunasäteitä, joita
silmikossa olevat sensorit seuraavat. Näiden ajastusta tarkkailemalla silmikko
ja ohjaimet sijoittavat itsensä huonetilaan sekä paikan, että asennon mukaan.

Pimax 4K taas on hyvin samankaltainen Oculus Riftin julkaisua edel-
täneen kehitysversion kanssa ja seuraa ainoastaan pään asentoa käyttäen
hyödyksi gyroskooppeja ja kiihtyvyyssensoreita.

Siinä missä Oculus ja HTC ovat toteuttaneet täyden paikan ja suunnan
seurannan, Pimax luottaa pelkän suunnan seurantaan. Tämä rajoittaa oh-
jailtavuutta, mutta mahdollistaa laitteiston mukana kuljettamisen paremmin
kuin kilpailijansa. Sillä kun laitteisto täytyy sijoittaa ja kalibroida huoneeseen
joka kerta uudelleen, on se huomattavasti vaikeampi siirtää.

Silmikoiden välillä on eroa myös näyttöpaneelien toteutuksessa ja panee-
lien resoluutiossa. Siinä missä Oculus ja HTC luottavat OLED-paneeliin,
joka toistaa hyvin kontrasteja ja reagoi erittäin nopeasti liikkeeseen, on Pi-
maxin paneeli perinteinen LCD paneeli. Tämän seurauksena sen tummien
sävyjen toisto ja maksimikirkkaus häviää kilpailijoille. Pimax on kuitenkin
laittanut visiiriinsä huomattavasti korkearesoluutioisemman paneelin kuin kil-
pailijat. Kun vertaa Oculus Riftin ja Viven 1050×1080 per silmä ja Pimaxin
1920×2160 per silmä resoluutiota, on näiden pikselitiheydessä huomattava

1https://www.oculus.com/rift/
2https://www.vive.com/
3https://www.pimaxvr.com/en/product/4k/
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Kuva 1: Vasemmalla HTC Vive ja oikealla Oculus Rift.

Kuva 2: Pimax 4K virtuaalisilmikko.

ero. Tämä vaikuttaa paljon tekstin luettavuuteen ja esimerkiksi kaukana
olevien kappaleiden selkeyteen.

Tulevaisuudessa myös muiden järjestelmien resoluutiot varmasti kasvavat.
Valmistajat ovatkin julkaisseet jo seuraavan sukupolven laitteistojen teknisiä
tietoja, joissa näin näyttää käyvän.

2.4 Ohjaimet

Virtuaalisilmikkojen pareiksi suunnitellut ohjaimet ovat toistaiseksi hyvin eri
tyyppisiä. HTC Vive käyttää Valven suunnittelemaa sauvamaista symmetris-
tä ohjainta, joita pidetään yksi molemmissa käsissä. Oculus Rift taas luottaa
Oculus Touch ohjaimiin, joiden ergonomia on suunniteltu niin, että käsillä
normaalisti tehdyt liikkeet olisivat mahdollisimman luonnollisia. Nämä Viven
ja Oculuksen ohjaimet sijoitetaan virtuaalitodellisuuteen seurantajärjestel-
mien avulla, jotta käyttäjä voisi myös virtuaalitodellisuudessa hahmottaa
käsiensä paikan niiden avulla. Tämän ansiosta käyttäjä näkee ohjaimet vir-
tuaalitodellisuudessa kuten oikeassakin maailmassa ja voi arvioida käsiensä
paikkaa totutulla tavalla.

Vertailukohtana tähän Pimax 4K:n mukana ei tule lainkaan ohjainta, ja
sen kanssa onkin tarkoitus käyttää tavallista peliohjainta. Esimerkiksi Micro-
softin Xbox 360 -ohjain tai Valven Steam Controller ovat tällaisia peliohjaimia.
Nämä ohjaimet eivät sisällä tekniikkaa, jolla virtuaalitodellisuuslaitteisto
voisi päätellä niiden sijainnin. Tällaisten ei seurattavien peliohjainten ongel-
mana tietysti on, että kun ohjain ei näy virtuaalitodellisuuslaitteistolle, ei
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Kuva 3: SteamVR valikko virtuaalitodellisuuden hallitsemiseen.

käyttäjän käsien paikkaa voi myöskään seurata. Käyttäjän täytyy siis pystyä
käyttämään peliohjainta näkemättä sitä ja siksi käyttäjän on pakko tuntea
ohjaintyyppi jo hyvin käytettäessä ohjainta virtuaalitodellisuudessa, eikä
käyttäjän eleitä voida käyttää osana käyttöliittymän ohjausta.

Tietyissä peleissä, kuten auto- tai lentosimulaattoreissa käytetään myös
hallintalaitteita, jotka muistuttavat simuloitavan järjestelmän ohjaimia. Täl-
löin pätee sama ongelma, kuin peliohjaimillakin, mutta koska näiden ohjain-
ten paikka suhteessa pelaajaan on vakio, voidaan ne piirtää virtuaalitodelli-
suuteen siitä huolimatta, ettei ohjain itse sisällä seurantaa. Tämän lisäksi
voidaan piirtää kuvitteelliset kädet, jolloin käyttäjä voi saada kokemuksesta
paremman immersion esimerkiksi autolla ajaessa. Toki jos käyttäjä käyttää
ohjainta epätyypillisellä tavalla, ohjelmistolla ei ole mahdollisuutta seurata
käyttäjän käsien tilaa.

Kokeellisia ohjaintyyppejä on myös esimerkiksi Leap Motion[CV14], jolla
käsien paikka selvitetään antureiden avulla ilman erillisiä ohjaimia. Tämä ei
kuitenkaan ole tällä hetkellä vielä tuettu ohjelmistoissa ja sen laitteisto on
vielä kehityksen alla. Kuitenkin tulevaisuudessa tämän tyyppiset ohjaimet,
jotka perustuvat puhtaasti ruumiinasentojen tunnistamiseen, voivat olla
entistä luonnollisemman kaltainen ratkaisu.

2.5 Kehysohjelmistot

Virtuaalivisiirien käytön avustamiseksi laitteistovalmistajat ovat kehittäneet
omat kehysohjelmistopakettinsa, jonka avulla voidaan hallinnoida käytettäviä
virtuaalitodellisuuskokemuksia ja päästä joihinkin virtuaalivisiirin käyttöön
liittyviin asetuksiin käsiksi pelin aikana. Esimerkki tästä on esitetty kuvas-
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sa 3. Esimerkiksi Oculus Riftin tapauksessa tämä kokonaisuus on Oculus
Home [Fac17] järjestelmä, jonka kautta voidaan hallinnoida Oculus Storesta
ostettuja ohjelmistoja ajon aikaisesti. Facebook on kuitenkin rajoittanut jär-
jestelmänsä käytön vain Oculus Rift virtuaalivisiirille, ja näin tätä ympäristöä
ei voida hyödyntää muilla virtuaalitodellisuusvisiirijärjestelmillä.

Pimax ja Vive sisältävät vastaavasti omat hieman rajoittuneemmat
[Pim17], [HTC17] järjestelmänsä, jotka samalla tavoin ovat sidotut juu-
ri kyseisen laitteiston omistajille. Tämänkaltaiset rajoitetut ekosysteemit
ovat valmistajille helppoja, sillä käytettävä laitteisto on tunnettu. Haluamme
kuitenkin tutkia ympäristöä, joka on laitteistoriippumaton, jotta voimme ver-
tailla eri laitteiden sisältämiä käytettävyyteen vaikuttavia ominaisuuksia ja
tämän takia emme tässä työssä käsittele näitä valmistajien omia ympäristöjä.

Valve Software on ottanut eri lähestymistavan virtuaalitodellisuuteen,
ja vaikka HTC Vive onkin HTC:n ja Valven yhteistyötä, Valven SteamVR
[Smi15] järjestelmä on avoin kaikille visiirien valmistajille ja ohjelmistokehit-
täjille. SteamVR sallii visiirikehittäjien tuoda omat ohjaimensa ja oheislait-
teensa ympäristöön, jolloin kaikkien virtuaalivisiirien omat ohjaimet toimivat
ympäristössä, kuten valmistaja on tarkoittanut niiden toimivan. SteamVR
yhdistyy Valven Steam -sovelluskauppaan, joka tarjoaa ohjelmistokehittä-
jille markkinapaikan ohjelmistojensa myyntiin. SteamVR kuitenkin toimii
myös riippumatta tästä, ja sille on mahdollista kehittää ohjelmistoja, jotka
toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Tämän työn käyttöliittymäesimerkit on valittu SteamVR kehysohjelmis-
toa käyttävistä ohjelmista. Näin voidaan tarvittaessa vertailla käytettävyyttä
eri ohjaimilla ja erilaisilla ominaisuuksilla varustettujen visiirien välillä.

SteamVR -ympäristöön liittymiseksi ohjelmistot toteuttavat Valven jaka-
man OpenVR [Val17] rajapintakirjaston. Rajapinta on toteutettu niin, että
se abstrahoi visiirilaitteiston kehittäjän näkökulmasta ainoastaan kuvan ja
seurannan kannalta tarpeellisiksi tiedoiksi. Näin kehittäjän ei välttämättä
tarvitse edes tietää millainen laitteisto käyttäjällä on käytettävissään, vaan
kehitystyö voidaan tehdä laitteistotuesta riippumattomaksi. OpenVR on
abstraktiotasoltaan matala, vaikka monet ominaisuuksista, jotka se tarjo-
aa liittyvätkin SteamVR kehysohjelmiston ominaisuuksiin. Onkin sinänsä
mielenkiintoista, ettei Valve ole tuonut OpenVR kehitykseen mukaan mi-
tään käyttöliittymän ja käytettävyyden suunnitteluun liittyviä ohjeita, sillä
käyttäjän kannalta parempi integraatio voisi parantaa käytettävyyttä.
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3 Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota käytettä-
vyyteen ja käyttäjäkokemuksen laatuun, sillä käyttäjäkokemuksen laadusta
on tullut varsinkin kuluttajalle suunnatuissa ohjelmistoissa yksi ohjelmiston
tärkeimmistä ominaisuuksista [KKS95]. Markkinoilla on usein ohjelmiston
kanssa kilpailevia tuotteita, joten jos käyttäjäkokemus johtaa turhautumiseen,
saattaa käyttäjä vaihtaa kokonaan toiseen ohjelmistoon, jossa käyttökokemus
on käyttäjälle parempi.

Kun ollaan kehittämässä uutta ohjelmistoa käyttäjille, ei useimmiten
voida olettaa, että käyttäjä käyttäisi aikaansa erikoistuakseen juuri kyseisen
ohjelmiston käyttöön. Ohjelmiston tulisi siis perustua malleille ja oletuksille,
joita käyttäjällä jo valmiiksi on vastaavista ohjelmistoista tai ylipäänsä
ympäristöstä, jossa ohjelmisto toimii.

Ohjelmiston ennustettavuus edellisten kokemusten pohjalta korostuu eri-
tyisesti tehtäväkriittisissä ohjelmistoissa, kuten lentokoneiden hallintalaitteis-
sa, joissa on havaittu, että käytettävyydellä on tärkeä merkitys käyttäjäkoke-
mukselle [Wie89]. Turvallisuuden ja oikean käytön takaamiseksi esimerkiksi
Yhdysvaltojen armeija vaatiikin laitteidensa ohjelmistoilta oman standar-
dinsa [mil12] noudattamista. Tämänkaltaiset käytettävyysstandardit tuovat
sekä ohjelmiston tilaajalle että käyttäjälle turvaa siitä, että järjestelmä on
käytettävyydeltään hyvä.

Koska käytettävyys ei kuitenkaan itsessään ole yksiselitteinen käsite ja
tässä työssä käytetään sitä käsitteenä paljon, on tarpeen määritellä mitä
sillä tarkoitetaan.

Tämän luvun tiedot perustuvat joko mainittuihin lähteisiin tai teok-
siin Foundations for Designing User-Centered Systems [RBC14] ja Human-
Computer Interaction(Kolmas painos) [Dix04] .

3.1 Käytettävyys

Käytettävyydelle ei ole olemassa mitään yksittäistä määrittelyä tai yleises-
ti ymmärrettyä käsitteistöä. Yleisimmin ohjelmistotuotannossa viitataan
kahteen määritelmään, jotka ovat Jakob Nielsenin kirjassa “Usability En-
gineering” [Nie94a] esitetty määritelmä ja ISO 9241–11 [Int97] standardin
määritelmä. Seuraavaksi käsitellään ne lyhyesti.

3.1.1 Nielsen

Usability Engineering[Nie94a] on julkaistu vuonna 1994 ja siinä Nielsen
määrittelee käytettävyydelle viisi tavoitetta, jotka ovat opittavuus, tehokkuus,
muistettavuus, virheiden minimointi ja tyytyväisyys.

Nielsenin näkemyksenä on, että pyrkimällä kohti näitä tavoitteita voidaan
saada aikaan ohjelmisto, joka tarjoaa käyttäjälle laadukkaan käyttäjäkoke-
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muksen. Koska ohjelmistot ovat niin erilaisia keskenään, ei kuitenkaan voida
määritellä mitään yksittäisiä tapoja, jolla nämä tulee toteuttaa.

Puhuttaessa intuitiivisuudesta käyttöliittymissä usein tarkoitetaan, että
niiden opittavuus on hyvä. Tämän takia monien mielestä opittavuutta voi-
daankin pitää synonyymina intuitiivisuudelle ja ajatella, että ne ovat ainakin
lähes sama asia. Mitä vähemmän vaivaa järjestelmä vaatii käyttäjältä sen
oppimiseksi ja mitä vähemmän sen käyttö kuormittaa käyttäjän kognitiivisia
resursseja, sitä paremmin opittavuus toteutuu.

Tehokuudella taas tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti ja täydellisesti käyt-
täjä voi saavuttaa käyttötavoitteensa käyttäessään järjestelmää. Tehokas
järjestelmä suoriutuu tehtävissä nopeasti, ei aiheuta turhautumista pitkillä
käyttöliittymän vasteajoilla ja käyttää annettuja resursseja hyvin. Käyttäjän
kannalta tehokkuutta on myös se, että käyttäjä saa suoritettua tehtävänsä
mahdollisimman pienellä vaivalla käyttäessään järjestelmää.

Jos järjestelmän muistettavuus on hyvä, se tarkoittaa, ettei käyttäjän tar-
vitse jatkuvasti opetella ohjelmiston käyttämistä uudelleen saavuttaakseen
käyttötavoitteensa. Opittavuus auttaa paljon muistettavuuden saavutta-
misessa, mutta sen lisäksi muistettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, että
käyttöliittymä seuraa johdonmukaisia käytäntöjä läpi ohjelmiston, jolloin
käyttäjän ei tarvitse tuhlata kapasiteettiaan muistaakseen useita eri logiikoi-
ta samankaltaisille tehtäville. Muistettavat järjestelmät usein noudattavat
käyttäjälle samassa käyttöympäristössä tuttuja malleja ja tapoja toteuttaa
toimintoja.

Virheiden minimointi on alun perin Nielsenin kirjassa esitetty muodos-
sa “Virheet” (engl. Errors) tällä kuitenkin tarkoitetaan sitä, että pyritään
suunnittelemaan ohjelmisto niin, että käyttäjä tekisi mahdollisimman vähän
virheitä ja kun virheitä sattuu, ne olisivat mahdollisimman helppoja korjata.
Ihmiset eivät ole luontaisesti hyviä toimimaan virheettömästi, joten ohjelmis-
to ei saa olettaa, että käyttäjä syöttää ohjelmistolle vain oikeita komentoja.
Kun virheitä tapahtuu, käyttäjän tarvitsee pystyä havaitsemaan tekemänsä
virheet helposti ja on hyvän ohjelmiston tarjottava käyttäjälle mahdollisuus
perua väärät toiminnot.

Tyytyväisyydellä tarkoitetaan sitä, että käyttäjä ei saa turhautua ohjel-
miston käyttöön ja jos käyttäjä kokee ohjelmiston käytön miellyttävänä, on
se merkki hyvästä laadusta. Tyytyväisyys syntyy osittain kaikkien edellä
mainittujen piirteiden laadukkaasta toteutuksesta, mutta myös esimerkiksi
esteettiset ja ergonomiset valinnat vaikuttavat tyytyväisyyteen.

3.1.2 ISO 9241–11

Nielsenin määritelmän lisäksi ISO (International Organization for Standar-
dization) on pyrkinyt standardisoimaan käytettävyyden termejä standardissa
9241–11 [Int97], joka käsittelee myös muita laadun kriteereitä.

9241–11 julkaistiin vasta vuonna 1997 kolme vuotta Usability Engineerin-
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gin jälkeen. Silti koska ISOn asettamat standardit ovat ohjelmistoteollisuu-
dessa tärkeitä arviointityökaluja, varsinkin suurissa hankkeissa, on siitä tullut
hyvin yleisesti käytetty. ISO on laajentanut standardia myös myöhemmin
monin paikoin.

ISO 9241–11 määritelmä käytettävyydelle on seuraava:

“Soveltuvuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla määritellyt
käyttäjät voivat saavuttaa määritellyt tavoitteet määritellyssä
ympäristössä.”

Tämän perusteella ISO määritteleekin Nielsenistä poiketen vain kolme
laatuattribuuttia, jotka ovat edelläkin mainitut Soveltuvuus, Tehokkuus ja
Tyytyväisyys.

Soveltuvuudella kuvataan sitä, kuinka hyvin ohjelmisto sopii käyttötar-
koitukseensa, eli onko siinä käytölle tarpeelliset ominaisuudet.

Tehokkuudesta puhuttaessa ollaan hyvin lähellä Nielsenin näkemystä
samasta attribuutista, mutta muotoilu on hieman eri. Siinä missä Nielsen
keskittyy näkemään tehokkuuden käyttäjän suorituksen mitattavan tehok-
kuuden kautta, käsittelee ISO tehokkuus sitä, kuinka hyvin saatavilla olevat
resurssit käytetään. Tämän kuitenkin voi nähdä hyvin samana kuin Nielsenin
tehokkuus, jos ajattelee käyttäjän suorituksen tehokkuutta niin, että käyttä-
jän aika on resurssi, jota yritetään hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Vaikka Nielsenin käytettävyyden laatuattribuuteista monia ei ole ISO
standardissa mainittu, on Tyytyväisyys saanut jäädä hyvin samanlaisena.
Varsinkin viimeisen vuosikymmenen aikana on alettu puhumaan entistä
enemmän siitä, kuinka tärkeää tyytyväisyys on ohjelmiston käytettävyyden
kannalta ja kun puhutaan käyttäjäkokemuksesta(engl. User Experience)
tarkoitetaan juuri tätä.

Jotta käyttäjä palaisi ohjelmiston pariin myös uudelleen, käyttäjän tuli-
si olla tyytyväinen ohjelmiston käyttöön. Tyytyväisyyden saavuttamiseen
vaikuttaa edellä mainittujen laatukriteerien lisäksi myös monet muut asiat,
kuten ohjelmiston esteettiset tai ergonomiset valinnat. Käyttäjäkokemuksen
laadun määrittämisestä onkin tullut hyvin suuri osa laadukkaiden ohjelmisto-
jen suunnittelussa [KRVVM+11]. Kun jatkossa puhutaan käyttäjäkokemuk-
sen laadusta, tarkoitetaan nimenomaan käyttäjän tyytyväisyyttä järjestelmän
käyttöön.

3.2 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Hyvä käytettävyys ohjelmistossa ei synny automaattisesti, ja hyvä ohjel-
mistonkehitysprosessi ottaakin sen aina huomioon tuomalla käytettävyyden
mukaan prosessiin. Koska käyttäjä on käytettävyyden tärkein mittatikku,
on selvää, että käytettävyyden laatuun voidaan vaikuttaa eniten juuri suun-
nittelemalla ohjelmisto käyttäjän näkökulmasta. Sellaisia ohjelmiston suun-
nittelumenetelmiä, jotka lähtevät näistä käyttäjän tarpeista ja tavoitteista
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on ruvettu kutsumaan käyttäjäkeskeiseksi suunnitteluksi. Eri lähteet tar-
koittavat termillä monesti hieman eri asioita, ja se sivuaa monia muita
käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen käsitteitä.

Olennaisesti käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa on kuitenkin kyse siitä,
että otetaan käyttäjän kokema käytettävyys huomioon jokaisessa suunnitte-
luvaiheessa ja myös validoidaan valittujen ratkaisujen toimivuus käyttäjillä.

Yksi autoritäärinen määritelmä käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle on esi-
tetty ISO:n standardissa 9241–210 [Int09]. Siinä määritellään, mitä piirteitä
käyttäjäkeskeisen suunnittelun sisältävässä ohjelmistokehitysprosessissa tulee
olla.

9241–210 toteaa, että ollakseen käyttäjäkeskeistä suunnittelua, prosessin
tulee sisältää ainakin seuraavat aktiviteetit:

1. Selvitetään ja määritellään käyttökonteksti, jossa ohjelmistoa käyte-
tään, sisältäen käyttäjät, tehtävät ja käyttöympäristöt.

2. Määritellään käyttäjän ohjelmistolle asettamat vaatimukset riittävällä
tarkkuudella.

3. Tuotetaan suunnitteluratkaisut, jotka täyttävät nämä vaatimukset.

4. Suoritetaan näille ratkaisuille käyttäjäkeskeiset arvioinnit ja muuttaa
suunnittelua saatujen tulosten perusteella.

Ohjelmiston toteuttavalle tiimille jää tässä määritelmässä paljon va-
pauksia prosessin toteutukseen. Niin monia eri asioita pidetään nykyisin
käyttäjäkeskeisenä suunnitteluna, että tarkempaa määrittelyä ei välttämättä
olisi kuitenkaan mielekästä tehdä. Tämän seurauksena eri tiimien käyttämät
prosessit, jotka täyttävät ISO:n vaatimukset käyttäjäkeskeisestä suunnitte-
lusta, eivät välttämättä ole helposti vertailtavissa toisiinsa tai sisällä samoja
komponentteja.

Yhden ISO:n määritelmää tarkemman määrittelyn käyttäjäkeskeiselle
suunnittelulle ovat esittäneet Gulliksen et al. artikkelissaan “Key principles for
user-centered design” [GGB+03]. Artikkelissa nimetään 12 perusperiaatetta,
joilla pyritään saamaan laadukas käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessi
parantamaan käytettävyyden laatua.

Nämä periaatteet kuvataan seuraavassa listassa. Alkuperäisessä paperissa
esitetyt periaatteet on lyhennetty helpommin ymmärrettäviksi lauseiksi:

1. Käyttäjän järjestelmälle asettamien tavoitteiden tulisi ohjata kehitystä.

2. Järjestelmän käyttäjien tulisi osallistua kehitykseen alusta lähtien.

3. Järjestelmän tulisi kehittyä iteratiivisesti ja inkrementaalisesti.

4. Suunnitelma tulee esittää muodossa, joka on käyttäjille helposti ym-
märrettävä.
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5. Ratkaisuja tulisi prototyypata mahdollisimman alussa ja arvioida pro-
totyyppejä käyttäjien kanssa.

6. Tutki käytettävyyttä osana todellista käyttökontekstia.

7. Prosessissa tulisi olla eksplisiittisesti suunnitteluun keskittyneitä akti-
viteetteja.

8. Suunnittelutiimien tulisi olla monialaisia ja suunnittelijoiden ammatti-
laisia.

9. Käytettävyysasiantuntijoiden osallistuminen suunnitteluun on ehdotto-
man tärkeää.

10. Kaikkien käytettävyyteen liittyvien ominaisuuksien suunnittelu tulisi
tehdä rinnakkain.

11. Käyttäjäkeskeistä prosessia pitää pystyä muokkaamaan tilanteen ja
tuotteen mukaan.

12. Käyttäjäkeskeistä asennetta tulee ylläpitää koko kehitystyön ajan.

Gulliksen et al. siis käytännössä tarkentavat ISO:n tarjoamaa listaa ra-
joittamalla tapoja, joilla aktiviteetit täytyy suorittaa. Mallit ovat keskenään
yhteensopivat, ja näitä voi hyvin ajatella käytettäväksi yhdessä. Käyttäjäkäyt-
täjäkeskeinen suunnittelu siis suosii suunnittelutyön toteuttamista tarkasti
ennen varsinaisen ohjelmointityön aloittamista. Kolme neljästä aktivitee-
tista, jotka ISO mainitsee, on suoritettava ennen ohjelmointia. Neljännen
vaiheen palautesilmukka myös tuo muutoksia suunnitteluvaiheen työhön,
joten suunnittelua tulee myös iteroida myöhemmissä kehitysvaiheissa.

Iteratiivisuus on siis tärkeää, ja sen äärimmäisenä muotona ketterä oh-
jelmistokehitys on viime vuosina saavuttanut ohjelmistotuotannossa paljon
suosiota. Tämän seurauksena myös käyttäjäkeskeinen suunnittelu on ollut
tarpeellista yhdistää myös ketterien kehitysmenetelmien osaksi.

Yhdistämisen ongelmia on käsitelty esimerkiksi McInerney et al. artik-
kelissa UCD in Agile Projects: Dream Team or Odd Couple? [MM05]. Ar-
tikkelissa käydään tapaustutkimusten kautta läpi, kuinka yhdistäminen voi
tapahtua käytännössä.

Kaikki tapaustutkimuksen haastateltavat ovat sitä mieltä, että metodo-
logioiden yhdistäminen on mahdollista ja jopa mieluista. Haastateltavien
menetelmät poikkeavat hieman toisistaan, mutta kaikissa tapauksissa ko-
rostuu, että ketterien menetelmien seurauksena suunnittelussa käsiteltävät
ohjelmiston osat pienenevät siitä, mitä ne ovat perinteisesti tehtäessä, sillä
ketterissä menetelmissä tavoitteena on rakentaa ohjelmistoa pienissä toimin-
nallisissa kokonaisuuksissa, jotka mahtuvat yksittäiseen kehitysiteraatioon.
Tämän seurauksena suunnittelijat kertovat sekä suunnittelun kokonaiskuvan,
että varsinkin kokonaisuuden testauksen hankaloituvan.
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Iteratiivisuus prosessissa kuitenkin vaikuttaa sopivan hyvin ISO:n mää-
ritelmän iteratiiviseen palautesilmukkaan, ja tapauskuvauksista käy ilmi,
että kaikki suorittavat iterointia mallin mukaisesti. Suunnittelutyöstä osa
myös kohdistuu selvästi vasta seuraavassa iteraatiossa tapahtuviin aktiviteet-
teihin ja käytettävyyssuunnittelija työskenteleekin osan ajasta “iteraation
edellä”, jolloin käytettävyyden suunnittelu kohdistuu ohjelmiston osasiin,
jotka tulevat toteutukseen vasta seuraavassa iteraatiossa tai myöhemmin.

Da Silva et al. [DSMMS11] tutkimuksessa käydään laajempi otanta ket-
terien ja käyttäjäkeskeisten metodologioiden yhdistämisestä suorittamalla
meta-analyysiä useille aihetta käsitteleville tutkimuksille. Artikkelin suurem-
malla otannalla ongelmat, joita kehittäjät kohtaavat ovat hyvin samankaltai-
sia kuin McInerney et al. esittävät.

Artikkelista käy kuitenkin myös hyvin ilmi, että lähes kaikki tutkimukseen
analysoidut artikkelit suosittelevat ketterän kehityksen nopean prototyyp-
pauksen ajatusmallia, jota myös McInerneyn artikkelin tapauskuvauksissa
kuvattiin. Vaikuttaa siis siltä, että ketterän kehityksen nopea iteraatiosykli
voi myös mahdollistaa monipuolisemman palautesilmukan. Tutkijat eivät kui-
tenkaan tätä varauksettomasti vahvista, sillä tutkimuksen todetaan olevan
toistaiseksi liian hajanaista.

Kokonaiskuvan säilyttämisen ongelma otetaan artikkelissa esiin selkeim-
min ja todetaan, että tämä on ketterälle kehitykselle yleisesti tyypillinen on-
gelma. Tämän seurauksena on myös epäselvää, miten suuri käyttäjäkeskeisen
suunnittelun mukaan tuoma vaikutus on.

Kritiikkiä ketterien kehitysmenetelmien käyttämisestä osana käyttäjäkes-
keistä suunnittelua on esitetty esimerkiksi teoksessa “Designing for situation
awareness an approach to user-centered design” [End16], jossa todetaan, että
varhainen käyttöönotto ohjelmistoille saattaa aiheuttaa käyttäjille turhautu-
mista, kun käytettävyyttä ei ole hiottu riittävän pitkälle ennen julkaisua ja
loppukäyttäjä joutuu toimimaan käytettävyyden testaajana. Teos ei kuiten-
kaan esitä lähteitä väitteelleen.

3.3 Virtuaalitodellisuus ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Erityisesti virtuaalitodellisuusympäristöjen kehittämisestä käyttäjäkeskeises-
ti ovat kirjoittaneet Gabbard et al. [GHS99]. Tutkijat esittelevät oman mal-
linsa virtuaalitodellisuusympäristöjen suunnittelemiseksi käyttäjäkeskeisen
suunnittelun metodologiaa hyödyntäen.

Heidän mukaansa kehitysiteraatioon kuuluu keskeisesti neljä vaihetta:

1. Käyttäjän tehtävä-analyysi.

2. Asiantuntija-arviointi.

3. Formatiivinen käyttäjäkeskeinen arviointi.

4. Summatiivinen vertaileva arviointi.
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Kirjoittajien näkemyksenä on, että ensimmäisten kolmen vaiheen tehtävä-
nä on tuottaa mahdollisimman käytettäviä käyttöliittymiä ja käyttömalleja
tutkittaviin käyttötapauksiin. Summatiivisen vertailevan arvioinnin vaihees-
sa taas verrataan näitä malleja muihin vastaaviin hyvälaatuisiin toteutuksiin,
jotta voitaisiin varmistua käytettävyydestä.

Kirjoittajat suosittelevat, että näitä vaiheita suoritetaan iteratiivisesti
niin, että aina tarvittaessa voidaan palata aikaisempaan vaiheeseen. Tä-
mä myös sopii Gulliksen et al. listaukseen käyttäjäkeskeisen suunnittelun
tärkeimmistä periaatteista, ja tämän voi nähdä myös sopivan aiemmin esitet-
tyyn ketterien menetelmien ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistämiseen,
jolloin yksittäinen iteraatio voisi käsittää esimerkiksi vain yhden vaiheista.

Koska esitysmuoto suoritettaville vaiheille on edellisessä listassa hyvin
kompakti, seuraavaksi katsotaan tarkemmin vielä jokaista vaihetta ja yri-
tetään pohtia sitä isommassa käyttäjäkeskeisen suunnittelun kontekstissa
sitä kautta, että tämä artikkeli on kirjoitettu aiemmin kuin monet nykyisin
käyttäjäkeskeisen suunnittelun kannalta keskeiset teokset.

3.3.1 Käyttäjän tehtävä-analyysi

Käyttäjän tehtävä-analyysi, kuten Gabbard et. al sen käsittävät, perustuu
lähdeviitteiden perusteella teokseen User and Task Analysis for Interface
Design [HR98], joka on erittäin viitattu teos käyttötavoitteiden ymmärtä-
misestä. Tämä aktiviteetti on täysin suunnitteluun keskittynyt eikä sisällä
käytännön testausta. Gabbard et al. kuvaavat omaa malliaan niin, että
tavoitteena on ymmärtää käyttäjän järjestelmälle asettamia tavoitteita käyt-
tökontekstin ja korkeamman tason tavoitteiden ja rajoitteiden kautta ja näin
tuottaa hyviä suunnitteluratkaisuja, joiden käytettävyyttä voidaan arvioida
käyttäjäkeskeisin menetelmin.

Koska artikkeli on julkaistu vuonna 1999, ei ISO:n määritelmää käyttä-
jäkeskeiselle suunnittelulle vielä ole luotu, ja näin sen ilmestymisen jälkeen
vaikuttaakin, että vaiheen voisi esittää myös niiden kautta niin, että käytän-
nössä käyttäjän tehtävä-analyysi pitää sisällään ISO:n määritelmän kolme
ensimmäistä vaatimuksena olevaa aktiviteettia. Jos haluaisimme kirjoittaa
uuden version esitetystä mallista, joka hyödyntäisi artikkelin jälkeen julkais-
tuja lähteitä, voisimmekin esittää tämän myös ISO:n määritelmän kautta
kahtena eri vaiheena.

Jos haluaa miettiä, miksi kaikki suunnittelu on esitetty vain yhtenä
vaiheena, voi syy tähän olla artikkelin jälkipuolella, jossa kuvataan esimerk-
kitapausta menetelmän käytöstä. Esimerkkitapaus on otettu tutkijoiden
omasta ohjelmistokehitysprosessista, jossa suunniteltiin “Dragon VE” nimis-
tä virtuaalitodellisuusohjelmistoa. Esimerkistä käy ilmi, että kirjoittajat itse
eivät ole osallistuneet alkuperäiseen tehtävä-analyysin suorittamiseen projek-
tille, vaan ovat tulleet mukaan projektiin vasta suorittamaan testausvaihetta
ja arviointivaihetta.
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Kirjoittajat kuitenkin toteavat käyneensä läpi aineistoa itse ja laajenta-
neensa sitä tarvittaessa uudella aineistolla käyttäjähaastatteluista lähtien, ja
he ovat palanneet iteroimaan suunnitteluvaihetta löytämänsä perusteella.

3.3.2 Asiantuntija-ohjeisiin perustuva arviointi

Tässä vaiheessa kirjoittajat arvioivat suunnittelun kohteena olevaa järjestel-
män osaa hyödyntäen toimivia suunnitteluratkaisuja ensimmäisestä vaiheesta.
Tämä tarkoitaa ilmeisesti sitä, että ensimmäisen vaiheen jälkeen ohjelmoin-
titiimi tuottaa suunnittelutiimille toimivia prototyyppejä, vaikka tätä ei
erikseen spesifioidakaan.

Heidän tapansa suorittaa arviointia on kuvauksen mukaan epämuodol-
linen ja perustuu siihen, että käytettävyysasiantuntijat tutkivat vapaasti
suunnittelun kohteena olevaa järjestelmän osaa ja sen käytetävyyttä, vertaa-
malla sitä käytettävyyden asiantuntijaohjeisiin, kuten esimerkiksi edelläkin
mainittuihin käytettävyyden tavoitteisiin ja kirjoihin kuten Usability Engi-
neering [Nie94a]. Tutkijat ovat kehittäneet myös omat suunnitteluohjeistonsa
erityisesti virtuaalitodellisuusympäristöjen arviointiin [Gab97], nämä tosin
ovat osin nykypäivänä vanhentuneet.

Testausta tehdään osana todellista käyttökontekstia. Käytettävyysasian-
tuntijoiden käyttö suunnittelun varhaisessa vaiheessa nähdään sekä tässä,
että Gulliksen et al. artikkelissa [GGB+03] tärkeänä, eli asiantuntijoiden
arviointiohjeita ei todennäköisesti kannattaisikaan suunnitella liian pitkälle
tässä vaiheessa, vaan kehittää testauksen pohjalta.

Kirjoittajat suosittelevat, että käytettävyystutkijoita, jotka suorittavat
asiantuntija-arviointia olisi useita, jotta tuloksia voidaan vertailla keskenään.
Lisäksi jos käytetään useampia testaajia, suurempi määrä käytettävyysongel-
mista pystytään löytämään, sillä yksittäiseltä tutkijalta jää helposti asioita
huomaamatta.

Ehdotettu vertailuprosessi on, että jokainen arvioija suorittaa ensin ar-
vioinnin itsenäisesti, ja tämän jälkeen tulokset kerätään yhteen, dokumen-
toidaan ja analysoidaan. Malli perustuu kirjan “Usability inspection met-
hods” [MN94] kappaleeseen heuristisesta evaluaatiosta, jossa tämä malli
esitetään yksityiskohtaisemmin ja pohditaan mm. vertailijoiden lukumäärän
suhdetta saavutettuun tulokseen.

Kirjoittajat korostavat iteratiivisuutta myös tässä vaiheessa, ja heidän mu-
kaansa on tärkeää palata aikaisempaan suunnitteluvaiheeseen muokkaamaan
mallia löytyneiden ongelmien kautta.

Vaikka esitetty käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessi onkin vaiheittai-
nen, ei tarkoituksena ole välttämättä edetä seuraavaan vaiheeseen edellisen
vaiheen lopuksi, vaan looginen suunta saattaa olla siirtyä takaisin edelliseen
vaiheeseen parantamaan sen laatua. Vasta kun asiantuntija-arvioinnin tulok-
siin ollaan tyytyväisiä, siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli formatiiviseen
käyttäjäkeskeiseen arviointiin.
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3.3.3 Formatiivinen käyttäjäkeskeinen arviointi

Kun asiantuntija-ohjeisiin perustuva arviointi on suoritettu loppuun, käytet-
tävyysasiantuntijat suunnittelevat formaalimman testausohjelman käyttäjille.
Tässä mallissa luodaan käyttäjille tutkittavaan ohjelmistokomponenttiin ja
sen käyttöön liittyviä käyttötapauksia, joita annetaan käyttäjille testatta-
vaksi.

Kirjoittajat korostavat tässä vaiheessa kontekstin ja käyttöympäristön
merkitystä ja toteavat, että käyttötapauksien suunnittelussa tulisi hyödyntää
mahdollisimman paljon asiantuntijoita, joilla on tietämystä juuri tutkit-
tavasta ympäristöstä, eli tässä tapauksessa virtuaalitodellisuuksista. Itse
testauksen sykli on kuvattu seuraavissa vaiheissa:

1. Käytettävyysarvioijat suunnittelevat käyttötapaukset käyttäjille.

2. Loppukäyttäjiä edustavat käyttäjät suorittavat testit puhuen ääneen
mitä ovat tekemässä.

3. Arvioijat keräävät käytettävyysdataa testistä.

4. Käytettävyysarvioijat ehdottavat muutoksia käytettävyyteen ja käyt-
töliittymään.

5. Käytettävyysarvioijat tarkentavat käyttötapauksia.

Tämä lista on esitetty muodossa, josta aina vaiheesta viisi palataan
vaiheeseen kaksi. Tätä ei selitetä kovin hyvin muuten kuin viittaamalla,
että sekä aikaisemmin suunniteltua että itse formatiivista arviointia tulee
muuttaa tulosten valossa.

Tämä kuitenkin vastaa taas hyvin Gulliksenin mallia käyttäjäkeskeisen
suunnittelun pääpiirteistä, sillä käyttäjän käyttökontekstia ja käyttöympä-
ristön tärkeyttä korostetaan.

Vaiheen lopetusehdosta ei mainita mitään, mutta todetaan että vas-
ta kun on saatu aikaiseksi kaikki aiemmat vaiheet hyväksytysti täyttävä
malli, voidaan siirtyä viimeiseen vaiheeseen eli summatiiviseen vertailevaan
arviointiin.

3.3.4 Summatiivinen vertaileva arviointi

Aikaisemmat vaiheet tässä käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessissa ovat
keskittyneet itse kehitettävän ohjelmiston osan arviointiin. Viimeinen mai-
nittu vaihe kuitenkin on osittain kehitettävän tuotteen ulkopuolinen.

Ideana summatiivisessa vertailevassa arvioinnissa on ottaa oma kehitetty
ominaisuus ja verrata sitä saman markkinan ja ekosysteemin muihin vas-
taaviin ominaisuuksiin. Tämä vaihe on ajatuksena hyvin mielenkiintoinen,
sillä tutkijat korostavat, että ajatuksena ei suinkaan ole verrata keskeneräisiä

18



suunnitteluratkaisuja toisiinsa, vaan ottaa mukaan erityisesti jo hyvin suun-
niteltuja ratkaisuja ja yrittää evaluoida niitä oman ohjelmiston kontekstissa.

Ajatuksena on, että loppukäyttäjät vertailevat kahta tai useampaa to-
teutusta, ja näin yritetään selvittää, mikä näistä on ennalta asetettujen
kriteerien pohjalta “paras” toteutus. Toteutus, jota verrataan, voi olla jokin
yksittäinen käyttöliittymäkomponentti, paradigma tai laite riippuen, mikä on
ollut koko suunnitteluprosessin fokus. Kun vertailua tehdään, on tarkoituk-
sena selvittää onko kehitetty uusi ratkaisu todella parempi, kuin jo tarjolla
olevat ratkaisut.

Ajatus käy järkeen, sillä vaikka kehittäisimme hyvän käyttäjäkeskeisen
komponentin tai käyttöliittymän tiettyyn tarkoitukseen, voi se silti käyttäjän
kannalta olla hyödytön, jos markkinoilta löytyy jo parempi vastaava tuote
suorittamaan samaa käyttötapausta ja toteuttamaan käyttäjän käyttötavoit-
teet.

Tutkijat kuitenkin painottavat, että summatiivisen vertailevan arvioinnin
spesifisyyden tulisi olla kaikista esitetyistä arviointimenetelmistä tarkin. Jos
kysymykset joihin arvioinneissa eivät ole huolella asetetut, voidaan helposti
päätyä vertaamaan keskenään ominaisuuksia, jotka eivät ole lähtökohtaisesti
suunniteltu lainkaan samojen käyttötavoitteiden ja käyttötapausten pohjalta.
Tällöin havaitut erot voivat kuvastaa enemmän suunnittelun fokusta, kuin
jonkin suunnitteluratkaisun todellista parempaa laatua.

Dragon VE ohjelmiston esimerkkitapauksessa tutkijat toteavat mää-
rittäneensä viisi tärkeintä muuttujaa päästessään summatiivisen vertailun
vaiheeseen esimerkkinä käytetyssä kehitysiteraatiossa ja toteuttavansa sum-
matiivista vertailua, jossa käytettävyyden laatu määräytyy sen perusteella,
miten nämä viisi attribuuttia toteutuvat. Tämän perusteella tärkeintä on
siis löytää vertailua varten oikeat käytettävyyden laadun indikaattorit, jotta
voitaisiin saada laadukkaita tuloksia.
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4 Tutkimusmäärittely
Olemme nyt käyneet läpi, mikä on virtuaalitodellisuusympäristöjen nykytila
ja tutustuneet käytettävyyden ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun perusteisiin.
Nämä tiedot muodostavat pohjan, jolle tämän työn tutkimusosuus perustuu.

Motivaatio tämän työn tekemiseksi tulee lähtökohdasta, että virtuaalito-
dellisuusohjelmistojen huolellista toteuttamista ja suunnittelua ei toistaiseksi
ole juuri tutkittu ja tietoa siitä, mitkä tunnetut menetelmät voisivat toimia
virtuaalitodellisuusympäristöissä, ei ole saatavilla. Tämän motivaation poh-
jalta tämän työn tavoitteena on käydä läpi käyttäjäkeskeisten menetelmien
ja virtuaalitodellisuuksien yhdistämistä niin, että voidaan selvittää, mitkä
menetelmät sopivat käytännön suunnittelutyön toteuttamiseen.

Tavoitteena on, että saavutetun tietämyksen avulla voimme toteuttaa käy-
tettävyydeltään parempilaatuisia ohjelmistoja loppukäyttäjille ja parantaa jo
olemassaolevien ohjelmistojen laatua tuomalla käyttäjäkeskeiset prosessit mu-
kaan niiden jatkokehitykseen. Pyrimme myös löytämään tapauskertomuksia
eri menetelmien käytöstä käyttäjäkeskeisessä suunnittelusta ja yhdistämään
niiden löydöksiä virtuaalitodellisuusympäristöissä havaittuihin piirteisiin.

Edellisessä luvussa tutustuimme jo Gabbard et al.[GHS99] esittämään
malliin virtuaalitodellisuuden ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistämi-
sestä ja totesimme myös, että osa asioista on jäänyt ajastaan jälkeen, sillä
artikkeli, jota käsittelimme on kirjoitettu jo lähes 20 vuotta sitten. Asiantun-
tijaohjeet, joita Gabbard et al. suosittelevat, ovat myös osin vanhentuneita
laitteistojen ja järjestelmien kehittymisen vuoksi, ja siksi haluamme löytää
parempia käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita kirjallisuudesta.

Näiden periaatteiden tulisi huomioida paremmin modernien laitteistojen
mahdollisuudet ja rajoitteet, jotta hyödyntäisimme paremmin kehityksen,
joka viimevuosina on tapahtunut. Käyttöympäristöä ja käyttökonteksia ko-
rostetaan käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa erityisen paljon, joten käymme
myös läpi, miten erilaiset vaihtoehdot laitteistossa tulisi huomioida virtu-
aalitodellisuusympäristön suunnitteluvaiheessa ja miten nämä vaikuttavat
toteutettavien ratkaisujen rakenteeseen.

4.1 Tutkimuskysymykset

Nämä kysymykset voidaan tiivistää seuraaviin tutkimuskysymyksin:

1. Miten käyttäjäkeskeisyys voidaan tuoda mukaan virtuaalitodellisuusym-
päristön suunnitteluun?

2. Mitä käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita tulisi soveltaa virtuaalito-
dellisuuden suunnittelussa?

3. Miten laitteisto ja sen rakenne vaikuttaa virtuaalitodellisuusohjelmiston
suunnitteluun?
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Tavoitteena on, että vastaamalla näihin kysymyksiin voimme kehittää
eteenpäin käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodologiaa virtuaalitodellisuuk-
sien kehityksessä ja paremmin vastata käyttäjän tarpeisiin kehitysprosessin
aikana.

4.2 Tutkimusmenetelmä

Tässä tässä työssä teemme aluksi kirjallisuushaun ja katsauksen käyttäjä-
keskeisen suunnittelun tieteellisiin julkaisuihin ja muuhun aineistoon. Tie-
dejulkaisuja on haettu käyttäen Google Scholar4 palvelua, IEEE Xplore5

digitaalikirjastoa, ja Association of Computing Machineryn6 digitaalikirjas-
toa. Lähteiden laatua on pyritty arvioimaan julkaisun maineen, viittaus-
ten määrän ja alan yleisesti arvostettujen julkaisujen suositusten mukaan.
Vertaisarvioimattomia lähteitä on haettu myös tietotekniikka-alan verkko-
julkaisuista käyttäen hakukoneita. Valmistajien omia lähteitä on pyritty
välttämään aihepiireissä, jotka koskevat laitteistojen käytettävyyttä niiden
luotettavuuden vuoksi.

Kirjallisuuskatsauksessa aineistoa käydään läpi ja tavoitteena on löytää
siitä vastauksia edellä asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Työssä hyödyn-
netään paikoin myös muuta kuin vertaisarvioitua tai tieteellistä aineistoa,
sillä suuri osa virtuaalitodellisuuksia käsittelevästä aineistosta on hyvin tuo-
retta ja virtuaalitodellisuuslaitteistoja ja ohjelmistoja kehittävien yritysten
tuottamaa.

Kirjallisuuskatsauksen tavoiteena on löytää käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun menetelmiä, joita voidaan integroida mukaan virtuaalitodellisuusoh-
jelmiston kehitykseen kehityksen eri vaiheissa. Tätä integrointia pohditaan
jokaisen aliluvun johtopäätöksissä, joissa pyritään syntetisoimaan tietojen
pohjalta malleja, joilla voidaan täydentää Gabbard et al.[GHS99] prosessimal-
lissa esitettyjä menetelmiä modernimpien virtuaalitodellisuusohjelmistojen
käyttäjäkeskeisen suunnittelun tueksi.

4.3 Kirjallisuushaun suoritus

Kirjallisuushaun toteututus tapahtui vaihteittain tarkentamalla hakuja edel-
listen hakujen tulosten perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa etsittiin artikke-
leita, jotka yhdistivät Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja virtuaalitodellisuuk-
sien suunnittelun. Tämä tehtiin käyttämällä yhdessä hakusanoja “Virtual
Reality” ja “User-Centered Design” edellämainittujen tietokantojen hauissa
ja suodattamalla julkaisuja, jotka olivat minkä tahansa ikäisiä.

Tämän haun tuloksena selvisi, että vaikka erilaisia virtuaalitodellisuusjär-
jestelmien toteutuksia kuvaavia artikkeleita olikin kirjoitettu runsaasti, itse

4https://scholar.google.com/
5https://ieeexplore.ieee.org
6https://dl.acm.org/
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käyttäjäkeskeisistä prosesseista niiden takana on kirjoitettu vain vähän. Vaik-
ka käyttäjäkeskeisyys olisikin mainittu kehityksen osana, ei sen toteuttamista
projektissa käsitelty tarkasti.

Tämän haun perusteella löydettiin Gabbard et al. tutkimuryhmän artik-
keli “User-centered design and evaluation of virtual environments”[GHS99],
joka sisälsi prosessikuvauksen sekä esimerkkitapauksen, jossa kuvattua pro-
sessia hyödynnetään. Artikkeli oli myös laajasti viitattu ja viittasi itse moniin
hyvin viitattuihin lähteisiin, joten artikkeli valittiin lähempään tarkasteluun.
Tämä artikkeli tarjosi useita viitteitä, joiden pohjalta tarkennettiin haettavia
käyttäjäkeskeisen suunnittelun artikkeleita ja etsittiin lisää tapauskuvauksia
siinä määriteltyjen menetelmien käyttämisestä projekteissa.

Koska tavoitteena oli löytää tuoreita kokemuksia nykyaikaisissa virtuaali-
todellisuusympäristöissä, haettiin lisää artikkeleita, jotka käsittelivät joko vir-
tuaalitodellisuutta tai käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Tässä haussa hakuun
rajattiin ainoastaan lähteet, jotka oli julkaistu vuoden 1999 jälkeen, jotta
saataisiin kokemuksia, jotka ovat tuoreempia kuin löydetty tapauskuvaus.

Haku käyttäjäkeskeisiin julkaisuihin suoritettiin hakemalla edellämaini-
tuista tietokannoista ensin Käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkaisuja hakusa-
noilla “User-Centered Design” ja “User-Centered Systems”. Näistä teoksista
valittiin lähempään tarkasteluun viitatuimmat artikkelit ja artikkelit, jotka
olivat keskittyneet koko käyttäjäkeskeisen prosessin käsittelyyn. Nämä lä-
hempään tarkasteluun valitut artikkelit käytiin manuaalisesti, läpi ja etsittiin
niistä yhteisiä viitteitä, ja tutkittiin myös itse artikkeleihin kohdistuvien
viittauksien määrää.

Koska haluttiin teoksia, jotka käsittelisivät prosesseja kokonaisvaltaisesti,
haettiin lisäksi oppikirjoja, joista lopulta valikoitui lopulta neljä pääteosta:

• Human-Computer Interaction [Dix04].

• Foundations for Designing User-Centered Systems [RBC14].

• Designing for Situation Awareness [End16].

• Handbook of Usability Testing [RC08].

Nämä neljä teosta pyrkivät kaikki kokonaiskuvan luomiseen käyttäjäkes-
keisten prosessien käyttämisestä projektissa, ja näin tarjosivat kehyksen, jota
vasten virtuaalitodellisuusohjelmistojen kehittämistä voi sovittaa.

Käyttäjäkeskeisten artikkelien lisäksi haettiin virtuaalitodellisuusohjel-
mistojen suunnitteluun keskittyneitä artikkeleita. Näitä artikkeleita haettiin
tietokannoista hakusanoilla “Virtual Reality”, “Virtual Environments” ja
muilla variaatioilla, jotka ovat olleet suosittuja eri aikakausilla.

Virtuaalitodellisuuksien kehittämisestä löytyneitä artikkeleita käytiin
läpi manuaalisesti, ja niistä valikoitiin lähempään käsittelyyn niitä, jotka
keskittyivät erityisesti ohjelmistojen kehitykseen. Näitä artikkeleita oli huo-
mattavasti vähemmän, kuin laitteistoon keskittyneitä. Varsinkin modernien
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virtuaalitodellisuusvisiirien käsittely artikkeleissa oli vähäistä, ja tämän ta-
kia päädyttiin käyttämään myös Google-hakua aineiston keräämiseksi näillä
visiireillä kehittämisestä.

Aineistoa, jota ei oltu vertaisarvioitu valittiin niin, että artikkelit, jotka
käsittelivät erityisesti yhtiön omia tuotteita tai omien tuotteiden käyttöä
kehitysprosessissa pyrittiin välttämään ja keskityttiin artikkeleihin, jotka
käsittelevät virtuaalitodellisuuksien rakennetta yleisesti. Näitä artikkeleita
pyrittiin arvioimaan sen perusteella, miten paljon niihin on viitattu muualla,
mutta koska artikkeleita ei ole julkaistu tieteellisissä järjestelmistä, ei arvioin-
tia välttämättä voi pitää luotettavana. Tämän takia pääasiallinen menetelmä
artikkelien valinnassa oli artikkelien yleisilmeen ja sisällön kriittinen arviointi.
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5 Kirjallisuustutkimuksen tulokset
Tässä luvussa käydään läpi, mitä käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkaisut ja
kirjallisuus sanovat suunnitteluprosessista ja sen eri vaiheista. Luku on jaet-
tu alilukuihin niin, että jokaisessa aliluvussa käsitellään prosessin piirrettä
tai vaihetta niin, että ensin käydään läpi, mitä kirjallisuus sanoo aliluvun
aihepiiristä, ja tämän jälkeen tehdään synteesinä johtopäätöksiä menetel-
mien soveltuvuudesta virtuaalitodellisuusympäristöön. Tavoitteena on löytää
menetelmiä ja piirteitä, joiden pohjalta voidaan seuraavassa luvussa vastata
luvussa neljä asetettuihin tutkimuskysymyksiin.

Gabbard et al. [GHS99] esittivät virtuaalitodellisuusympäristön kehitys-
prosessinsa vuonna 1999. Mallissa kuitenkin oli käsitelty vain osa kehityspro-
sessin kannalta tärkeistä vaiheista. Erityisesti artikkelin suunnitteluvaihe oli
löyhästi kuvattu, osittain varmasti sen takia, että kirjoittajat eivät päässeet
itse sitä määrittelemään alusta alkaen. On myös mahdollista, että tutkijat
eivät vain ole omissa projekteissaan halunneet keskittyä määrittelyvaiheeseen,
sillä toisessa saman tutkimusryhmän artikkelissa [GSRH99] määrittelyvaihe
ohitetaan kokonaan.

Tämä kuitenkin tarkoittaa, että kun halutaan kehittää virtuaalitodelli-
suusohjelmistoa käyttäjäkeskeisesti, kaivattaisiin menetelmien valinnan tuek-
si myös muita lähteitä edellä mainitun esitetyn prosessin lisäksi. Siksi tässä
luvussa on kerätty julkaisuista menetelmiä, joita käyttäjäkeskeisen suun-
nittelun kehittäjät pitävät hyödyllisimpinä ja tutkittu niiden soveltuvuutta
tukemaan virtuaalitodellisuuksien kehitystä.

Lähdetään aluksi liikkeelle prosessin muodosta ja siitä, millainen proses-
simalli tukee parhaiten käyttäjäkeskeistä kehitystä. Tämän jälkeen edetään
erittelemään prosessin vaiheet niin, että jokaiselle on oma alilukunsa.

5.1 Prosessimalli ja sen muoto

Lähdeaineistot, jotka ottavat kantaa prosessin kulkuun, tuntuvat olevan
jokseenkin yhtä mieltä siitä, millaista rakennetta prosessimallin ei tulisi nou-
dattaa käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Konsensus on, että ohjelmistoke-
hitysprosessia ei tule suorittaa vesiputousmallin [Roy87] kaltaisena jäykkänä
rakenteena [LN04] tai lineaarisesti alusta loppuun.

Iteratiivinen malli, jota myös Gabbard et al. [GHS99] käyttävät tuntuu
olevan yleisin käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun yhdistetty prosessin raken-
nemalli. Tämä iteratiivinen ja syklinen malli on esitetty jo Gulliksen et
al. [GGB+03] julkaisussa yhtenä käyttäjäkeskeisen suunnittelun pääperiaat-
teista, ja myös Nielsenin Usability Engineering [Nie94a] ja toinen Nielsenin
julkaisu [Nie93] perustelevat iteratiivisen mallin käyttöä erittäin tärkeänä
hyvän käytettävyyden aikaansaamiseksi. Sen eri variaatioita esitetään käy-
tettäväksi myös teoksissa [RBC14], [Dix04] ja [End16].

Perinteisen iteratiivisen mallin vaihtoehtona esitetään osassa lähteistä
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ketteriä kehitysmalleja [BBVB+01], ja niiden puolesta puhuu se, että jos ke-
hittäjät saavat valita, suosivat he yleisesti niitä [DSMMS11], [MM05]. Edellä
mainituissa tutkimuksissa koettiin, että ketterien menetelmien tuominen mu-
kaan kehitykseen todennäköisesti helpottaa kaiken muun käyttäjäkeskeisen
suunnittelun organisointia ja parantaa tuotteen laatua.

Virtuaalitodellisuuksien suunnittelusta ketteriä menetelmiä käyttäen ei
kuitenkaan ole kirjoitettu vielä tutkimusta, joten menetelmien sopivuutta
siihen ei lähteiden pohjalta voi arvioida luotettavasti.

Kun mietitään, miten käyttäjäkeskeisyys saataisiin tuotua mukaan virtu-
aalitodellisuuksien suunnitteluun prosessimallin tasolla, edellä mainittujen
kirjallisuuslähteiden perusteella saadaan siis kaksi potentiaalista vaihtoeh-
toa: iteratiivinen syklinen spiraalimalli tai ketterä kehitysmalli. Pohditaan
seuraavaksi näiden kahden eroja virtuaalitodellisuuksien näkökulmasta.

Aiemmin todetun perusteella virtuaalitodellisuuksissa on paljon avoimia
kysymyksiä ja jokaisen virtuaalitodellisuusohjelmiston kehityksessä täytyy
ottaa huomioon suuri määrä suunnitteluratkaisuja, jotka ovat toisistaan riip-
puvaisia. Ongelmia luo esimerkiksi se, että yleisiä käytänteitä esimerkiksi
liikkumiseen ja vuorovaikuttamiseen ei ole, joten virtuaalitodellisuuden suun-
nittelussa ei välttämättä voida edetä pitkälle, ennen kuin on saatu selvitettyä
suuri joukko järjestelmän kannalta kriittisiä piirteitä. Tämä johtaa helposti
siihen, että ainakin kehityksen alkuvaiheessa tulisi yksittäisen kehityssyklin
todennäköisesti olla varsin laaja.

Ketterässä kehityksessä suositaan pieniä inkrementaalisia kehityskokonai-
suuksia, ja vaikka sen on todettu toimivan käyttäjäkeskeisessä kehityksessä,
eivät kokemukset ole sataprosenttisen positiivisia edes perinteisessä ohjelmis-
toissa [DSMMS11], [MM05]. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sykliset mallit,
joita Gabbard et al. [GHS99] ja Gulliksen et al. [GGB+03] esittävät taas
tuntuvat soveltuvan virtuaalitodellisuussuunnitteluun hyvin. Tämän seu-
rauksena tässä työssä suositellaan iteratiivista spiraalimallia. Tämä malli
on hyvin testattu käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa mikään luetuista läh-
teissä ei viittaa siihen, että siinä olisi vakavia ongelmia, vaikka nykyisin
ohjelmistokehitys suosisikin enemmän ketteriä menetelmiä.

Mallin tarkasta muodosta on olemassa monia variaatioita, jotka raken-
tavat alkuperäisen Boehmin [Boe88] spiraalimallin, joka on esitetty kuvas-
sa 4 päälle. Foundations for Designing User-Centered Systems [RBC14]
-teoksessa ehdotetaan käytettäväksi Risk-Driven Incremental Commitment
Model (RD-ICM ) [RBC14] mallia, joka perustuu uusimpaan spiraalimallin
revisioon [BL07]. Tämä voi kuitenkin vaatia kehitystiimiltä paljon opettelua,
ja eri spiraalimallien välillä vertailua toimivuudesta on vaikea tehdä.

Tämän takia tässä työssä jaetaan spiraalimallin vaiheet vain karkeasti
kategorioihin Määrittely, Suunnittelu, Toteutus ja Testaus, joista viimeinen
sisältää sekä Asiantuntija-arvioinnin että Käyttäjäarvioinnin. Tämä jaot-
telu tukee sitä, että oli lopullinen prosessin muoto mikä tahansa, voidaan
käyttäjäkeskeisen suunnittelun tekniikoita soveltaa niissä osa-alueissa, jotka

25



Kuva 4: Boehmin vuoden 1988 alkuperäinen spiraalimalli.

Kuva 5: Tämän työn hyödyntämä abstrakti spiraalimalli.
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sisältävät näitä piirteitä. Tämä karkea jaottelu on esitetty kuvassa 5.
Kuitenkin varsinkin, kun virtuaalitodellisuusjärjestelmä on jo olemassa ja

sitä jatkokehitetään, mahdollisesti ketterät menetelmät, kuten Scrum [SB02],
voisivat toimia paremmin. Jatkokehityksessä lisättävien kokonaisuuksien ko-
ko olisi ehkä sopivampi tähän ketterien menetelmien malliin, ja ketterien
menetelmien käyttämisestä oli kuitenkin tarjolla paljon positiivisia käyttöko-
kemuksia.

Esimerkiksi tavasta, jolla Gabbard et al. [GHS99] kuvailevat prosessi-
aan, voisi arvioida, että heidän työskentelytapansa olisi hyvin yhteensopiva
edellä mainitun Scrumin kanssa. Tämän selvittäminen kuitenkin vaatisi
jatkotutkimuksia, joita tämän työn puitteissa ei ole mahdollista tehdä.

5.2 Määrittelyvaihe

ISO 9410–210 [Int09] esittää käyttökontekstin ymmärtämisen käyttäjän ja
käyttöympäristön näkökulmasta ja käyttäjän vaatimusten ymmärtämisen
kahtena neljästä käyttäjäkeskeisen suunnittelun keskeisimmästä piirteestä.
Standardin perusteella voidaan siis olettaa, että hyvää määrittelyä tulisi prio-
risoida erityisen paljon käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Myös Gulliksen et
al. [GGB+03] artikkeli, jota pidetään toisena käyttäjäkeskeisen suunnittelun
perusteoksena, mainitsee määrittelyn tärkeyden ja sen merkityksen koko
projektin kannalta.

Kolmesta aihepiirin kirjasta [Dix04], [RBC14], [End16] kaikki ovat yhtä
mieltä siitä, että määrittelyn aluksi on tärkeä löytää ohjelmiston sidosryhmät
ja analysoida sidosryhmien suhdetta ohjelmistoon. Metodiikka ei kuiten-
kaan ole kovin yhtenäinen tai selkeä, mutta esimerkiksi Human-Computer
Interaction korostaa sidosryhmäanalyysin tärkeyttä ja sitä, että ainoastaan
loppukäyttäjä ei ole ohjelmiston kannalta ainoa tärkeä käyttäjä.

Teokset Human-Computer Interaction [Dix04] ja Designing for Situation
Awareness [End16] jakavat käyttökontekstin käyttäjään ja käyttölaitteistoon.
Teosten näkemys on, että sidosryhmäanalyysin rinnalle tarvitaan analyy-
sin kautta luotu määrittely myös kohdelaitteistosta ja kohdeympäristöstä.
Lähestymismallia kutsutaan sosio-tekniseksi analyysiksi.

Informaation saamiseksi käyttäjän ympäristöstä tämän analyysimallin
mukaisesti Human-Computer Interaction suosittelee haastatteluja, havain-
nointia ja kohderyhmän analysointia. Käytettäväksi ehdotetaan esimerkiksi
CUSTOM [Kir91] metodologiaa, joka esittää analyysikysymykset käyttäjän
kontekstissa. CUSTOM menetelmässä sidosryhmäanalyysi suoritetaan vas-
taamalla monipuolisesti kysymyksiin, jotka liittyvät käyttöympäristöön ja
käyttäjään. Kirjan kirjoittajat esittävät oman versionsa tiivistettynä listana
kysymyksiä, joihin sidosryhmien, erityisesti siis loppukäyttäjien, kohdalla
tulisi vastata, jolloin käytännössä analyysiä ei tehdä yleensä minkään tie-
tyn prosessin mukaisesti, vaan analysoimalla käyttäjää ja käyttöympäristöä
joidenkin annettujen ohjenuorien avulla.
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Toinen esitetty malli on Open System Task Analysis (OSTA), jossa sidos-
ryhmäanalyysin sijasta määriteltävää järjestelmää analysoidaan tehtävien ja
niiden suorituksen kautta.

Teoksessa Designing for Situation Awareness [End16] suunniteltavat jär-
jestelmät sisältävät enemmän fyysisiä komponentteja, ja tämä heijastuu kir-
jan esittämään listaan asioista, jotka tulisi huomioida sidosryhmien tarpeita
analysoidessa:

• Sukupuoli.

• Pituus, paino, näiden variaatio.

• Taidot ja kyvyt.

• Ikä.

• Näön ja kuuloaistin tila.

• Kielet, joita käyttäjä ymmärtää.

• Erityisvarusteet, joita käyttäjän on käytettävä ohjelmistoa käyttäes-
sään.

• Fyysiset rajoitteet ja vammat.

• Erilaisten käyttäjien mahdollisuudet käyttää samaa järjestelmää.

Koska teos, jossa lista on esitetty, keskittyy erityisesti fyysisten käyttö-
liittymien suunnitteluun, ovat niiden kannalta tärkeät piirteet monesti myös
enemmän fyysisen maailman piirteitä.

Kirjassa todetaan, että teknologiaa tulisi analysoida vastaavien tuotteiden
kautta ja huomioida muu ympäröivä toimintaympäristö, jossa teknologian
tulee toimia. Myös käyttöympäristön analysointia pidetään tärkeänä, sillä
teoksen esimerkit sijoittuvat monesti ympäristöihin, jotka poikkeavat paljon
tavanomaisesta toimistoympäristöstä.

Sidosryhmäanalyysin tärkeys kaikissa lähteissä johtaa luonnollisesti sii-
hen, että se tulisi suorittaa myös virtuaalitodellisuusohjelmistoa kehitettäes-
sä. Usein virtuaalitodellisuuksissa on kyse viihdeohjelmistoista, ja varsinkin
kun virtuaalitodellisuuksia koetaan useimmiten yksin tai korkeintaan jaetus-
ti internetin välityksellä, ei sidosryhmiä näissä ohjelmistoissa välttämättä
kuitenkaan ole paljon. Ohjelmisto voi toki vaikuttaa myös käyttäjiin, jot-
ka eivät suoraan käytä järjestelmää ja ovat näin sekundäärisiä käyttäjiä,
mutta julkaistuissa ohjelmistoissa toistaiseksi lähes kaikki sisältö rajoittuu
primääristen käyttäjien, eli loppukäyttäjien, ympäristöön. Kun ohjelmiston
primääriset käyttäjät on tunnistettu käyttäjän käyttökontekstin analyysiä
tulisi keskittää juuri näille käyttäjille. Usein puhutaan myös tertiäärisistä
käyttäjistä, jotka eivät ole primäärisiä eikä sekundäärisiä käyttäjiä, kuten
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esimerkiksi sijoittajat, joiden rahallinen menestys riippuu ohjelmiston me-
nestyksestä. Kuitenkin kun ohjelmistoa ollaan suunnittelemassa erityisesti
käyttäjäkeskeisesti, ei tertiääristen käyttäjien prioriteetteja tulisi kuitenkaan
pitää kovin tärkeinä määrittelyssä tai suunnittelussa.

Kirja Human-Computer Interaction suositteli CUSTOM -menetelmän
käyttöä sidosryhmien piirteiden tunnistamiseksi. Kirjassa esitetty lyhyt versio
menetelmästä vaikutti kuitenkin siltä, että se ei ole täysin yhteensopiva
virtuaalitodellisuuksien suunnittelun kanssa.

Tässä työssä listaa on muutettu vastaamaan paremmin virtuaalitodelli-
suusympäristön kehitykseen liittyviin ongelmiin, sillä monet alkuperäisistä
kysymyksistä ottavat kantaa erityisesti toimistoympäristössä ja ryhmätyös-
kentelyssä tärkeisiin erityispiirteisiin.

Alkuperäinen versio kirjoittajien tiivistetystä kysymyslistasta löytyy teok-
sen Human-Computer Interaction [Dix04] sivulta 461.

• Mitä sidosryhmän jäsenen tarvitsee saavuttaa, ja kuinka sitä mitataan?

• Mitkä ovat sidosryhmän jäsenen tyytyväisyyden lähteet? Mitkä ovat
tyytymättömyyden ja stressin lähteet?

• Mitä tietoja ja taitoja sidosryhmän jäsenellä on?

• Mikä on sidosryhmän jäsenen asenne järjestelmää kohtaan?

• Mitä yhteneviä piirteitä sidosryhmän jäsenen ohjelmistoon kohdistu-
vissa tehtävissä on

• Onko sidosryhmän jäsenen toiminnassa jotain erityisiä piirteitä, joissa
täytyy ottaa huomioon vastuullisuus, turvallisuus tai yksityisyys?

• Mitkä ovat ne fyysiset olosuhteet, jossa sidosryhmän jäsen työskentelee?

Nämä kysymykset ovat edelleen kuitenkin muotoutuneet monessa mie-
lessä enemmän perinteisten ohjelmistojen näkökulmasta ja Designing for
Situational Awareness [End16] teoksessa esitetty lista suunnitteluun vaikut-
tavista käyttäjän piirteistä voi soveltua paremmin virtuaalitodellisuuksiin.
Voi siis kannattaa jo vaatimusmäärittelyssä ottaa huomioon nämä käyttä-
jän piirteet, sillä ne vaikuttavat ohjelmiston käyttöön ja koettuun laatuun
perinteisten ohjelmistokehityspiirteiden lisäksi.

Järjestelmää suunnitellaan tietysti käyttäjälle, mutta koska teknologia
asettaa tiettyjä rajoitteita ja vaatimuksia, emme voi välttämättä sopeuttaa
tekniikkaa täydellisesti käyttäjän ympärille. Samalla tavalla, kuin käyttäjän
ympäristöä analysoitiin kysymysten ja laajemmin määriteltyjen suuntavii-
vojen kautta, myös teknologista ympäristöä analysoidessa ei näytä olevan
olemassa mitään valmista prosessia, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin. Käyttö-
laitteistokontekstin ymmärtämiseksi CUSTOM menetelmässä esitetty käyt-
tölaitekontekstin huomioiminen ei todennäköisesti ole riittävä, sillä se on
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lähteiden perusteella suunniteltu tavanomaisempaan toimistolaiteympäris-
töön.

Virtuaalitodellisuusteknologian analysoimiseksi ei ole toistaiseksi esitetty
selkeitä kysymyksiä, mutta esimerkiksi seuraavat kysymykset voisivat olla
sopivia käytettäväksi virtuaalivisiirin käyttöön perustuvien ohjelmistojen
kanssa:

• Mahdollistaako kohdelaitteisto vapaan liikkumisen käyttäjälle?

• Onko käyttäjällä käytössään ohjaimet, joilla vaikuttaa ympäristöön?

• Miten suuren erottelukyvyn ohjelmisto vaatii virtuaalivisiiriltä?

• Rajoittaako jokin, esimerkiksi johto, virtuaalivisiirin liikkeitä?

• Onko käyttäjän tietokoneelle, jolla ohjelmistoa ajetaan syytä asettaa
minimivaatimuksia?

• Pystyykö käyttäjä havainnoimaan äänen suuntaa käyttäessään virtu-
aalivisiiriä?

Esimerkiksi jos ohjelmiston toteuttaminen taas vaatii minimissään tietyn
kokoisen tilan, eikä ohjelmiston kriittisiä piirteitä saada skaalattua pienem-
mäksi, täytyy tämä hahmottaa jo määrittelyvaiheessa, sillä tämä rajoittaa
ohjelmiston käyttäjiä myöhemmin. Täytyy huomioida, että jos käyttäjällä on
käytettävissään vain 2×2 metrinen tila, ei voida suunnitella järjestelmää, jos-
sa käyttäjän täytyy operoida ohjelmistokomponentteja liikkumalla fyysisesti
tätä suuremmalla alueella.

Sama koskee myös ohjainvalintoja, sillä jos loppukäyttäjillä ei ole käytös-
sään virtuaalivisiiriä, jossa käytettävissä on myös ohjaimet, ei voida olettaa,
että käyttäjä manipuloi virtuaalitodellisuudessa sijaitsevia kappaleita poimi-
malla tai koskettamalla niitä. Koska suuri osa virtuaalitodellisuusohjelmis-
toista perustuu juuri tällaisiin käyttömalleihin, täytyy määrittelyvaiheessa
ymmärtää määritellä ohjelmiston rajoitteisiin se, että käyttäjän käyttökon-
tekstiin täytyy tällaisten ohjainten kuulua.

Virtuaalivisiirejä voidaan käyttää myös hyvin monilla eritehoisilla tieto-
koneilla, ja käytettyjen tietokoneiden laskentakapasiteetti saattaa vaihdella
kymmenkertaisesti. Virtuaalitodellisuusohjelmiston vaatimuksia voidaan jou-
tua siksi skaalaamaan suorituskyvyn mukaan.

On tärkeää pystyä esittämään kaikki käyttäjälle ohjelmiston käyttämisek-
si tärkeä informaatio visiirissä kaikilla vaatimuksiin hyväksyttävillä laitteis-
toilla, joten kokemuksessa kerralla näytettävän informaation määrää voidaan
ehkä joutua muuttamaan laitteiston perusteella, sillä Nielsen [Nie94a] toteaa,
että ohjelmiston riittävä vaste on käytettävyydessä koetun tehokkuuden ja
tyytyväisyyden kannalta erittäin tärkeää.
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5.3 Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe ohjelmistokehityksessä rakentuu yleensä määrittelyvaiheen
tietojen päälle, joten siihen voidaan edetä vasta, kun ohjelmiston perusmää-
rittely on tehty ohjelmiston perusteiden osalta. Iteratiivinen prosessimalli ei
kuitenkaan luo yhdellä iteraatiolla valmista tuotetta [Nie93], joten prosessis-
sa palataan määrittelyyn myöhemmin tarkentamaan sitä tarpeen mukaan.
Varsinkin jos noudatamme ketteriä kehitysmalleja,kuuluu niiden luonteeseen,
että joka sprintissä käsitellään myös määrittelyä uudelleen, vaikka se ei enää
muuttuisikaan merkittävästi [SB02].

Luetusta aineistosta tunnistetut käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetel-
mät, joita sovelletaan suunnitteluvaiheessa keskittyvät tuottamaan laaduk-
kaita prototyyppejä ennakoimalla ongelmatilanteita ohjelmiston käytössä
ja auttamaan metriikan perusteella valitsemaan toimivat konseptit. Yleisin
lähdeaineistossa mainittu tekniikka on tehtäväanalyysi [HR98], jota käy-
tetään selvittämään, kuinka käyttäjät suorittavat tehtävät käyttäessään
ohjelmistoa. Tätä tekniikkaa sovelsivat myös Gabbard et al. [GHS99] virtu-
aalitodellisuuksiin, joten sen hyödyllisyydestä on näyttöä myös tämän työn
kontekstissa. Kokoelmatutkimuksessa A Survey of User-Centered Design
Practice [VMSC02] tehtäväanalyysi oli mainittu analysoitavien tutkimusten
joukosta neljänneksi yleisimmäksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetel-
mäksi, ja sitä myös pidettiin toimivana ja kustannustehokkaana tapana
ohjelmiston laadun parantamisessa.

Tutkimuksessa kuitenkin myös todettiin, että vain 17% niistä suunnitteli-
joista, jotka käyttivät tehtäväanalyysiä hankkivat tietonsa suoraan käyttäjil-
tä, ja suurin osa käytti tehtäväanalyysin suorittamiseksi epäsuoria lähteitä.
Sitä mitkä seikat tähän johtivat ei selvitetä, mutta voi spekuloida, että on
esimerkiksi mahdollista, etteivät todelliset käyttäjät olleet saatavilla projek-
tin varhaisessa kehitysvaiheessa. Tämä sotii käyttäjäkeskeisen suunnittelun
metodiikkaa vastaan [GGB+03], eikä muista läpikäydyistä teoksista yksikään
suosittele epäsuorien menetelmien käyttämistä. Human-Computer Interaction
kuitenkin mainitsee, että tehtäväanalyysissä käytettävää aineistoa voidaan
hankkia myös mm. käyttöohjeiden ja muun materiaalin avulla, mutta sekin
korostaa käyttäjien merkitystä. Tämän takia epäsuora käyttäjien hyödyn-
täminen saattaa vaikuttaa varsinkin siihen, miten kokoelmatutkimuksessa
olevat luvut tehtäväanalyysin hyödyllisyydestä muodostuvat.

Foundations for Designing User-Centered Systems [RBC14] viittaa kah-
teen tutkimukseen, joissa tehtäväanalyysin on todettu olevan hyvin kannat-
tavaa koko projektin sijoitetun pääoman tuoton kannalta. Kirja ei mainitse
ovatko hyödynnetyt lähteet suoria vai epäsuoria. Resurssien puute vaikuttaa
olevan yleisin tehtäväanalyysin puutteellisen suorituksen syyksi mainittu seik-
ka [GHS99], [GGB+03], [VMSC02]. Tätä pidetään myös yhtenä tärkeimmistä
seikoista siihen, miksi aiemmin mainittu epäsuorien lähteiden käyttäminen
oli käytännön työssä niin yleistä [VMSC02].
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Malleja sen analyysin suorittamiseksi on esitetty esimerkiksi seuraavissa
lähteissä [RBC14], [HR98], [Dix04]. Näistä suurimmalla tarkkuudella mene-
telmää käsittelee Foundations for Designing User-Centered Systems. Kirjassa
suositellaan tehtäväanalyysiä käytettäväksi monissa eri suunnittelun vaiheis-
sa riippuen siitä, mihin kysymyksiin sen halutaan vastaavan. Käytettäessä
sitä ohjelmiston suunnitteluvaiheessa, on tarkoituksena selvittää sillä yhteyk-
siä käyttäjän tehtävien ja järjestelmältä vaadittujen ominaisuuksien välillä.
Konkreettisia suoritustapoja analyysille on monia, mutta käyttöliittymäsuun-
nittelun kannalta hyödyllisimpinä esitellään hierarkkinen tehtäväanalyysi ja
kognitiivinen tehtäväanalyysi.

Hierarkkisessa tehtäväanalyysissä käyttäjän tehtävään liittyvät suoritet-
tavat vaiheet puretaan puumaisesti osiksi. Jokainen puun lehti on tehtävän
suoritettava vaihe, joka täytyy suorittaa tehtävän toteuttamiseksi. Suorit-
tamalla näitä analyysejä käyttäjän tärkeimmille tehtäville järjestelmässä
voidaan nähdä, mitkä suoritettavista operaatioista ovat käyttöliittymän
kannalta erityisen tärkeitä.

Kognitiivisessa tehtäväanalyysissä taas laajennetaan tätä tehtävien pur-
kamisen ajatusta koskemaan myös käyttäjän ajattelua. Sen menetelmiä on
useita, ja näitä on esitelty laajemmin esimerkiksi lähteissä [RBC14], [Dix04].
Kuitenkin aineiston perusteella erityisen suositeltava kognitiivisen tehtävä-
analyysin menetelmä on kognitiivinen läpikäynti, jota myös Nielsen suositte-
lee [Nie94b].

Lyhyesti kuvattuna kognitiivisessa läpikäynnissä asetetaan ensin käyt-
täjälle tehtävä ja käydään se läpi heuristisella läpikäynnillä. Teos Human-
Computer Interaction [Dix04] myös toteaa, että kognitiivisen läpikäynnin
malli on kehitetty tuomaan psykologisen teorian piirteitä mukaan käytettä-
vyyden käsittelyyn.

Heuristisen läpikäynnin jokaisen vaiheen kohdalla suunnittelutiimi ky-
syy itseltään neljä kysymystä ja kirjoittaa ylös tulokset. Kysymykset on
suunniteltu niin, että ne osoittavat potentiaaliset käytettävyysongelmat ja
kun aineisto käydään analyysin jälkeen läpi, voidaan korjata potentiaaliset
suunnitteluongelmat, jotka läpikäynti tuo esiin.

Tehtäväanalyysin ja erityisesti kognitiivisen tehtäväanalyysin haittoina
pidetään teoksessa sitä, että se ei ole hyvä analysoimaan tehtäviä, joissa
suorituskyky ja tehokkuus ovat tärkeitä laatuattribuutteja. Tämä tarkoittaa,
että tilanteissa, joissa ohjelman käyttäjälle tehokkuus on tärkeää, voi olla
tarpeen etsiä jo suunnitteluvaiheessa muita analyysimenetelmiä.

Tähän mennessä on käsitellyt menetelmät ovat kaikki keskittyneet määrit-
tämään seikkoja, joiden pohjalta varsinainen suunnittelu toteutetaan. Kuiten-
kin Gulliksen et al. [GGB+03] käyttäjäkeskeisen suunnittelun pääperiaatteis-
sa mainitaan, että itse suunnittelutyön tulee myös olla osa käyttäjäkeskeistä
suunnittelua.

Valituissa lähteissä kuitenkin itse suunnittelun menetelmiä käsitellään
suhteellisen vähän, mikä on toisaalta ymmärrettävää, koska menetelmät
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ja työkalut ovat hyvin riippuvaisia suunniteltavasta ohjelmistosta. Kuiten-
kin Human-Computer Interaction [Dix04], Foundations for Designing User
Centered Systems [RBC14] ja Designing For Situational Awareness [End16]
käyttävät paljon aikaa kognitiotieteen ja käyttäjän kognition piirteiden avaa-
miseen. Tämän tietämyksen yhdistäminen käyttöliittymäsuunnitteluun vaatii
monialaisuutta, joka myös on mainittu Gulliksen et al. pääperiaatteissa. Vre-
denburg et al. [VMSC02] kuitenkin toteavat, että monialaisuutta ei usein
sovelleta riittävästi käyttäjäkeskeisissä projekteissa.

Menetelmien puolesta Foundations for Designing User-Centered Systems
esittää kognitiivisten ulottuivuuksien [Gre89] käyttämistä. Kognitiivisia ulot-
tuvuuksia arvostellaan teoksessa kuitenkin siitä, ettei sitä voi menetelmänä
pitää tapana tuottaa valmiita käyttöliittymäsuunnitelmia, vaikka se keskit-
tyykin käyttöliittymien kognitiivisen puolen analysointiin.

Kirjan yhteenvetona näiden suunnittelumenetelmien todetaan olevan
hyödyllisiä apuvälineitä, mutta todetaan myös, että lopullinen käyttöliitty-
män laatu syntyy enemmän arvioinnin ja testauksen kautta, mikä on myös
linjassa käyttäjäkeskeisen suunnittelun pääperiaatteiden [GGB+03] ja ISO
9410–210 [Int09] kanssa.

Gabbard et al. [GHS99] suosittelevat tehtäväanalyysin käyttöä virtu-
aalitodellisuusympäristöjen kehityksessä ja kokevat sen hyvän suorituksen
erityisen tärkeäksi hyvän käyttöliittymän toteuttamiseksi. Tämän lisäksi
Foundations for Designing User-Centered Systems [RBC14] listaa viisi tehtä-
väanalyysin mahdollista hyötykäyttöä käyttöliittymän suunnitteluvaiheessa,
ja näistä kolme ovat selvästi hyödyllisiä uuden ohjelmiston suunnittelussa:

• Ennustaa käyttäjän suoriutumista.

• Indikoida missä käyttäjä tekee virheitä.

• Vertailla eri suunnittelumalleja.

Teoksessa tehtäväanalyysi jaetaan tulosten osalta preskriptiivisiin ja
deskriptiivisiin tuloksiin.

Preskriptiivinen tehtäväanalyysin tulos kuvaa esimerkiksi polun, jota
käyttäjän tulee seurata saavuttaakseen tavoitteensa. Tällä voidaan siis kuvata
esimerkiksi polkua, joka käyttäjän on käytävä läpi tehtävän suorittamiseksi.

Deskriptiivisissä kuvauksissa taas selvitetään, miten käyttäjä todella
suorittaa tehtävän. Tämän seurauksena deskriptiivinen kuvaus on monessa
mielessä hyödyllisempi käytettävyyden suunnittelijalle, sillä deskriptiiviseen
kuvaukseen kuuluvat myös mahdolliset käyttäjän suorittamat virhetoiminnot
ja ongelmapisteet, joita preskriptiivinen kuvaus ei huomioi.

Kun suunnitellaan uutta ominaisuutta, käytettävissä ei vielä ole proto-
tyyppiä tai tuotteen aikaisempaa versiota johon verrata, joten tehtäväkuvauk-
set ovat preskriptiivisiä. Kun taas myöhemmin suoritetaan käyttäjätestausta,
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voidaan saada samasta tilanteesta deskriptiivisiä tuloksia. Näitä kahta ver-
taamalla voimme luoda paremman suunnittelumallin ominaisuudesta kuin
hyödyntämällä vain toista kuvaustyyppiä.

Kuten aiemmin todettiin, kognitiivinen läpikäynti menetelmänä on suo-
siteltu fyysisten laitteistojen kohdalla teoksessa Designing for Situational
Awareness, ja myös Nielsen mainitsee sen menetelmänä [Nie94b]. Aiemmin
myös on todettu, että fyysisillä järjestelmillä ja käyttöliittymillä on monia
yhteisiä piirteitä virtuaalitodellisuuksien kanssa, joten tämän perustelun voi
olettaa soveltuvan myös näihin järjestelmiin.

Kognitiivista läpikäyntiä on käytetty myös erityisesti järjestelmissä, joissa
on tärkeää, että käyttäjä osaa käyttää järjestelmää intuitiivisesti ensimmäises-
tä kerrasta alkaen. Tällöin käyttäjän täytyy pystyä käyttämään järjestelmää
tutustumatta ensin esimerkiksi käyttöohjeisiin tai muuhun oheismateriaaliin.
Virtuaalitodellisuuksissa kun käyttäjä käyttää immersiivistä virtuaalitodel-
lisuusympäristöä, ei käyttäjällä edes ole mahdollisuutta tutustua samanai-
kaisesti sen ulkopuoliseen materiaaliin, joten tämän kaltainen käytettävyys
on hyvin toivottavaa. Myös koska kognitiivinen läpikäynti voidaan tehdä
tehtäville ennen varsinaista toteutusta tai edes prototyypin valmistumista,
on se varhaisessa suunnitteluvaiheessa mahdollisesti hyvä tapa välttää poten-
tiaalisia ongelmia jo ennen ensimmäisten prototyyppien käyttäjätestausta.

Kognitiivisen läpikäynnin ansiosta potentiaalisesti prototyyppien laatu
heti alussa paranee verrattuna tilanteeseen, jossa se ohitetaan. Tällöin ne pro-
totyypit, jotka etenevät testausvaiheeseen ovat parempilaatuisia, ja vähentä-
vät tarvittavien testauskierrosten määrää ja ylimääräistä työtä. Menetelmää
voidaan soveltaa laajalla skaalalla eri tehtäviin, johon ympäristöä käytetään,
ja oikeastaan sen hyödyntämisen laajuus ja syvyys riippuu lähinnä siitä,
kuinka paljon resursseja tiimillä on käytettävissään suunnitteluvaiheessa.

Kirjallisuudessa mainittujen itse suunnittelutyön menetelmien pohjalta
vaikuttaa siltä, että suunnittelutyön avuksi on olemassa kyllä hyödyllisiä
apumenetelmiä [Gre89], [Nor13], mutta ei juuri menetelmiä suunnittelutyön
kokonaiskuvaa varten.

Suunnittelun toteuttaminen tuntuu olevan riippuvaista varsinkin käy-
tettävissä olevien asiantuntijoiden henkilökohtaisista kyvyistä ja näiden
asiantuntijoiden omaksumista tiedoista varsinkin ihmisen kognition kannalta.
Gulliksen et al. [GGB+03] korostavatkin asiantuntijoiden merkitystä suun-
nittelutyön toteuttamisessa, mutta valitettavasti tämä on aika epämääräistä,
sillä varsinkin virtuaalitodellisuuksien ollessa kyseessä voi asiantuntijoiden
löytäminen olla vaikeaa tai mahdotonta, koska ala on niin tuore. Monialaisuu-
den merkitys korostuu selvästi niin paljon, että kognitiotieteen ja psykologian
asiantuntijoiden käyttäminen osana kehitystiimiä on varmasti perusteltua,
hyvän käyttökokemuksen aikaansaamiseksi.

Perinteisestä suunnittelusta on kirjoitettu paljon tyylioppaita, joita opis-
kelemalla suunnittelua voisi parantaa, mutta koska virtuaalitodellisuudet
ovat vielä melko tuore ala ei näitä ole vielä juuri julkaistu. Kuitenkin esi-
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merkiksi Mike Alger esittelee menetelmiä, joita on tutkittu artikkelissaan
“Visual Design Methods for VR” [Alg15] ja artikkeliin liittyvässä videossaan
“VR Interface Design Pre-Visualization Methods”. Algerin teokset eivät yritä
olla kokonaisvaltaisia tai edes käsitellä laajalti monia virtuaalitodellisuuksiin
liittyviä piirteitä, mutta niissä on monia huomioita, jotka saattavat aut-
taa ohjelmistokehittäjiä, jotka aloittelevat virtuaalitodellisuusympäristöjen
parissa.

Algerin artikkelissa kuvaillaan, miten virtuaalitodellisuusympäristön si-
sältö tulisi asemoida käyttäjän kannalta niin, että se on käyttäjälle mieluista,
ja kiinnittää huomiota myös käytön ergonomiaan. Tämän kaltaiset seikat
ovat erityisesti suunnittelun alkuvaiheissa ennen prototyyppejä ja niiden
testausta tärkeitä, koska ne huomioivat aiemmin määritellyn käyttökonteks-
tin vaikutuksen suunnittelumalleihin ja kaventavat ratkaisuavaruutta, josta
kehittäjien on valittava toteutettavat vaihtoehdot.

Laajemman kokoelman ohjeita on julkaissut Oculus teoksena “Oculus
VR Best Practices Guide” [YHD+14], joka keskittyy erityisesti käyttömuka-
vuuden laatuun. Virtuaalitodellisuusympäristöissä on monia piirteitä, jotka
voivat aiheuttaa käyttäjälle pahoinvointia, ja on tärkeää, että järjestelmä py-
ritään suunnittelemaan käyttäjälle myös fyysisesti mukavaksi kokemukseksi.
Monet Oculuksen ohjeista keskittyvät erityisesti siihen, että tekninen toteutus
saadaan sujuvaksi ja sulavaksi, jolloin käyttäjä ei koe pahoinvointia. Myös esi-
merkiksi Leap Motion [CV14], joka valmistaa omaa ohjaintaan, on pyrkinyt
luomaan ohjeistoa virtuaalitodellisuuksien suunnittelusta myös yleisemmin.
Leap Motionin ohjeissa korostetaan erityisesti ohjaimettomien mallien, kuten
heidän oman käsien paikan tunnistavan mallin, suunnittelua, mutta esitellään
myös esimerkiksi vasteaikojen tärkeyttä käytettävyyskokemukselle.

Kaikissa tutkituissa oppaissa korostetaan, että virtuaalitodellisuuksien
suunnittelu on uusi kenttä ja kannustetaan kehittäjiä kokeilemaan ja proto-
tyyppaamaan malleja, jotta löydettäisiin ne suunnitteluratkaisut, jotka toi-
mivat todellisessa käyttöympäristössä ja järjestelmän todellisilla käyttäjillä.
Tämä on linjassa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteiden kanssa.

Analysoidussa kirjallisuudessa painotettiin kognitiivisen kuorman ja kon-
sistenssin merkitystä käyttäjän kokemukselle, joten jos käytetään esimerkiksi
SteamVR -ympäristöä, tulisi suunnittelumallien ja käyttöliittymäelementtien
olla yhteensopivia muiden SteamVR komponenttien ja ohjelmistojen kanssa
niin, että käyttäjän tarvitsisi opetella mahdollisimman vähän uutta suunni-
teltavan ohjelmiston käyttämiseksi. Tämä kuitenkin on toistaiseksi vaikeaa,
koska järjestelmien omatkin käyttöliittymät ovat vielä kehitysvaiheessa ja
tulevat varmasti muuttumaan radikaalisti seuraavien vuosien aikana.

5.4 Asiantuntija-arviointi

Gulliksen et al. [GGB+03] käyttäjäkeskeisen suunnittelun pääperiaatteista
yksi on, että testausta tulisi suorittaa jatkuvasti ja oikeilla käyttäjillä. Sen
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toteuttaminen on kuitenkin kallista ja aikaa vievää. Lisäksi, vaikka käyttäjät
ovatkin lopulta oman työnsä erityisasiantuntijoita, ei käyttäjillä todennäköi-
sesti ole laajempaa kokemusta järjestelmien käyttöliittymien kehittämisestä.
Nielsen argumentoi teoksessa Usability Engineering [Nie94a], että heuristinen
analyysi ja käyttäjätestaus ovat molemmat tärkeitä ongelmien löytämiseksi.

Gulliksen et al. [GGB+03] toteavat, että koko kehitysprosessin ja testauk-
sen ajan tulisi hyödyntää käytettävyysasiantuntijoita, joten malli on yleisesti
tunnettu ja hyväksytty käyttäjäkeskeisen suunnittelun tapa. Kokoelmatut-
kimuksessa [VMSC02] todetaan, että se on yksi yleisimmin hyödynnetyistä
menetelmistä, ja monet lähteet toteavat sen yleisesti käytetyksi erityisesti
helppouden ja matalien kustannusten vuoksi.

Kirja Human-Computer Interaction [Dix04] suosittelee, että arviointi
aloitetaan ennen kuin ensimmäistäkään toimivaa prototyyppiä on toteu-
tettu, sillä arvioimalla suunnittelua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
säästetään kehityskustannuksissa myöhemmin. Tätä ajatusta tukee myös
Gulliksen et al. [GGB+03]. Samoin kaikki tutkitut lähteet, jotka asian mai-
nitsevat, tukevat ajatusta siitä, että asiantuntija-arviointia tulee iteroida
usein kehitysprosessin eri vaiheissa.

Arvioinnin suorittamiseksi käytetään usein heuristista analyysiä [Nie94b],
jossa suunniteltavaa mallia verrataan tunnettuihin suunnitteluohjeisiin ja
suunnitteluperiaatteisiin.

Heuristisessa analyysissä on tärkeää, että asiantuntijoilla on käytössään
parhaat mahdolliset suunnitteluohjeet ja periaatteet, joita vasten järjestelmän
käytettävyyttä arvioida. Käytettävyysstandardit, kuten Nielsenin [Nie94a]
ja ISO:n [Int09] standardi toimivat hyvänä pohjana yleistasoiseen arviointiin,
mutta kehitettäessä virtuaalitodellisuuksia täytyy asiantuntijoilla olla käytös-
sään myös tietoa näiden järjestelmien suunnittelemisesta [HG02]. Gabbard
et al. [GHS99] esittävät myös, että on erityisen tärkeää muokata ohjeita
järjestelmän kehityksen mukana.

Kirjoittajat ovat soveltaneet tätä ajatusta omassa tutkimuksessaan kir-
joittamalla omaa opastaan virtuaalitodellisuusjärjestelmien ohjeiksi [Gab97].
Tämä tutkijoiden tuottama opas on myös yksi hyvä ohjekokoelma muille
tiimeille heuristisen analyysin aloituskohdaksi.

Analyysin konkreettinen suorittaminen voidaan tehdä monella tavalla,
mutta useimmissa lähteissä [Nie94b], [GGB+03], [GHS99], [Dix04] suositel-
laan useiden asiantuntijoiden erillään tehtyjä arviointeja ja näiden tulosten
kombinoimista yhteen, jotta voidaan tehdä päättelyä siitä, mitkä ongelmat
ovat ensimmäisenä ratkottavia ja mitkä prioriteetit ongelmille ylipäänsä
asetetaan.

Toinen malli, jota Human-Computer Interaction [Dix04] esittää, on mal-
lipohjainen arviointi, kuten esimerkiksi GOMS [JK96]. Mallipohjaisen ar-
vioinnin menetelmistä puhutaan erinomaisina työkaluina, mutta näiden sa-
notaan vaativan erityisasiantuntemusta. Erityisasiantuntimusta vaaditaan
myös käyttäjiltä, joiden tulisi olla perehdytettyjä menetelmien käyttöön.
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Tämän seurauksena niiden hyödynnettävyys riippuu täysin saatavilla olevien
asiantuntijoiden laadusta ja resurssien määrästä.

Näiden menetelmiä yhdistelemällä on varmasti mahdollista löytää to-
teutettavaan projektiin sopiva malli. Kuten edellä jo mainittiin, arviointia
kannattaa iteroida mahdollisimman usein uusien suunnittelumallien kohdal-
la, sillä se on hyvin halpa menetelmä verrattuna muihin käyttäjäkeskeisen
suunnittelun menetelmiin [VMSC02].

Ei ole syytä olettaa, että virtuaalitodellisuuksien asiantuntija-arviointi
eroaisi muiden järjestelmien arvioinnista erityisen paljon. Vaikeuksia arvioin-
nin toteuttamisessa voi kuitenkin olla esimerkiksi havaintojen kirjaamisen ja
ohjeisiin vertailun kanssa, sillä immersiivinen järjestelmä estää perinteisten
muistiinpanojen tekemisen paperille, jos arvioijan itse täytyy käyttää järjes-
telmää. Asiantuntija-arvioinnissa kuitenkin arviointia suoritetaan yleensä
järjestelmän ulkopuolella, ja tarvittava aineisto voidaan esimerkiksi nauhoit-
taa ohjelmistosta.

Suunnitteluohjeistot, joita käytetään perinteisempien järjestelmien ar-
vioinnissa, eivät monin osin ole kuitenkaan soveltuvia virtuaalitodellisuusym-
päristöihin ja sama ongelma, joka jo suunnittelun kohdalla mainittiin, eli
kirjoitettujen oppaiden vähäisyys, vaikeuttaa niiden käyttöä.

Ensimmäisen erityisesti virtuaalitodellisuuksien asiantuntija-arviointiin
julkaistun oppaan “A Taxonomy of Usability Characteristics of Virtual En-
vironments” [Gab97] ovat kirjoittaneet Gabbard et al. Tämä ohjekokoelma
on kuitenkin osin vanhentunut, sillä se on tehty paljon ennen nykyaikais-
ten virtuaalivisiirien markkinoille tuloa. Sen seurauksena on mahdollisesti
kannattavaa ottaa huomioon esimerkiksi Mike Algerin huomioita teokses-
sa “Visual Design Methods for Virtual Reality” [Alg15]. Myös aiemmassa
aliluvussa mainitut oculuksen ja leap motionin julkaisut [YHD+14], [CV14]
voivat olla hyviä lähteitä referenssiohjeiksi.

Lisäksi monet oppaat, joita on kirjoitettu varsinkin fyysisten laitteiden
ja käyttöliittymien suunnitteluun pätevät myös virtuaalitodellisuuksiin. Tä-
män takia esimerkiksi Designing for Situational Awareness [End16] sisältää
paljon tilannetietoisen suunnittelun käyttöön suunniteltuja ohjeita ja mit-
taustapoja, jotka soveltuvat hyvin virtuaalitodellisuusjärjestelmien käyttöön.
Teos on myös jo lähtökohtaisesti sovellettu käyttäjäkeskeisen suunnittelun
käyttöön, joten sen sisältö on mallinnettu hyvin yhteensopivaksi muuhun
käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja testausprosessiin.

Nielsen esittää kognitiivisen kuorman minimoinnin tärkeäksi osaksi hyvää
käyttöliittymää [Nie94a], ja erityisesti virtuaalitodellisuusympäristöissä siitä
on etua, sillä käyttäjä on paljon sidotumpi järjestelmän sisällä olevaan
informaatioon, kuin perinteisemmissä järjestelmissä.

Normanin teoksessa The Design of Everyday Things [Nor13] on esitetty
Normanin seitsemän tehtävän vaihetta. Norman toteaa teoksessaan, että
näitä vaiheita voi soveltaa myös suunnitteluperiaatteina, jossa niitä käyte-
tään muistilistana suunnittelijalle, jotta käyttötilanne tulisi hahmotettua
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kokonaisuudessaan. Norman esittää muistilistan kysymykset seuraavasti:

1. Mitä haluan saavuttaa?

2. Mitkä ovat vaihtoehtoiset reitit tavoitteeseen?

3. Minkä toiminnon voin tehdä nyt?

4. Miten teen sen?

5. Mitä tapahtui?

6. Mitä se tarkoittaa?

7. Onko tämä ok? Olenko saavuttanut tavoitteeni?

Näiden pohjalta Norman johtaa seitsemän suunnitteluperiaatetta, jotka
vaikuttavat käyttäjän kokemaan käytettävyyteen ja varsinkin käyttäjäkoke-
mukseen. Nämä seikat tulisi siis huomioida aina käyttöliittymää suunnitel-
lessa:

1. Löydettävyys. Onko mahdollista löytää kaikki mahdolliset toiminnot ja
järjestelmän tämänhetkinen tila.

2. Palaute. Antaako järjestelmä palautteen selkeästi niin, että käyttäjä
hahmottaa miten järjestelmän tila muuttui.

3. Käsittellinen malli. Onko käyttäjän mahdollista ymmärtää järjestelmän
toiminta niin, että käyttäjälle muodostuu hallinnan tunne.

4. Käyttömahdollisuudet. Onko kaikki toiminnon suorittamiseen tarvittava
käyttäjän saatavilla.

5. Palautekanavat. Antaako järjestelmä palautteen käyttäjälle ymmärret-
tävästi.

6. Kuvaukset. Kuvautuvatko toiminnot ja niiden tuottamat muutokset
käyttäjälle selkeästi.

7. Rajoitteet. Esittääkö järjestelmä toimintojen ja tilan rajoitteet selkeästi.

Näiden periaatteiden käyttäminen saa Normanin mukaan suunnittelijan
pohtimaan järjestelmän rakennetta paremmin käyttäjän näkökulmasta ja
toteuttamaan näin käytettävyydeltään parempia käyttöliittymiä.

Koska virtuaalitodellisuudet ovat immersiivisiä, tulee virtuaalitodellisuuk-
sia kehitettäessä pohtia myös käyttäjän fyysistä ja henkistä hyvinvointia.
Virtuaalitodellisuuksien on todettu aiheuttavan osalle käyttäjistä voimakasta
pahoinvointia [Kol95], ja sen välttämiseksi on tutkittu tapoja, joilla olosuh-
teita, joista pahoinvointi syntyy, voidaan välttää. Kemeny et al. [KGMC17]
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ovat tutkineet tapoja, joilla pahoinvointia virtuaalitodellisuusjärjestelmiä
käyttäessä voidaan vähentää. Asiantuntija-arvioinnissa voidaan tämän avulla
välttää mahdollisesti ongelmia tulevissa käyttäjäarvioinneissa.

Designing for Situation Awareness [End16] monia kognitiivisia ja käy-
tännöllisiä malleja siitä, kuinka arvioida järjestelmän käytettävyyttä tur-
vallisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta, jos kehitettävä ohjelmisto on
tehtäväkriittinen. Tämä saattaa monissa virtuaalitodellisuusohjelmistoissa
olla myös käyttäjäkokemuksen kannalta paras lähestymistapa, koska ohjel-
mistojen käytettävyyspiirteet usein vastaavat enemmän fyysisten laitteiden
kuin perinteisten ohjelmistojen käytettävyyttä.

Kuten aiemmin todettiin näitä ohjeita tulisi valita käyttöön ja etsiä jo-
kaisen suunniteltavan ympäristön kohdalla kontekstin ja tilanteen mukaan.
Suunnittelijoiden tulee myös olla valmiita joustamaan ohjeistosta suunnitel-
tavan ohjelmiston kohdalla varsinkin silloin, jos käyttäjätestauksen aikana
havaitaan, etteivät ohjeet sovellu noudatettavaksi, sillä käyttäjän kokemuksen
tulee lopulta olla käyttäjäkeskeisen suunnittelun kohdalla tärkein arviointi-
kriteeri.

5.5 Käyttäjäarviointi

Kaikki valitut suunnitteluteokset korostavat käyttäjätestauksen merkitystä
käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Teos Human-Computer Interaction [Dix04]
jakaa käyttäjätestauksen suorituspaikan mukaan laboratoriotestaukseen ja
todellisen maailman testaukseen.

Laboratoriossa käyttäjä on joko todellisessa testaukseen suunnitellussa
laboratoriossa tai yksinkertaisesti vain rauhallisessa huoneessa. Tällaisessa
tilanteessa käyttäjän toimia on helppo seurata tarkasti ja käyttäen monia eri
seurantamenetelmiä. Todellisen maailman testauksella taas tarkoitetaan tes-
taustilannetta, jossa testaus suoritetaan varsinaisessa käyttäjän lopullisessa
käyttöympäristössä. Tällöin käytössä ei siis perinteisesti voi olla erikoistunut-
ta seurantalaitteistoa, tai muita käyttäjän käyttöympäristöön kuulumattomia
seikkoja.

Toinen tapa jakaa testaus on esitetty teoksessa Foundations of User-
Centered Design [RBC14]. Siinä käyttäjätestaus jaetaan formatiiviseen ja
summatiiviseen testaukseen. Samaa jakoa olivat hyödyntäneet myös Gabbard
et al. [GHS99] omassa prosessimallissaan virtuaaliympäristöjen kohdalla.

Formatiivista testausta voidaan suorittaa kehitysprosessin missä tahansa
vaiheessa. Sen ajatuksena on tutkia yksittäisten suunnitteluratkaisujen ja
muutosten vaikutusta kokonaisuuteen, ja tavoitteena on, että sen perusteella
voidaan valita toimivat suunnitteluratkaisut ja löytää suunnitteluvirheet
mahdollisimman tehokkaasti. Formatiivisessa käyttäjätestauksessa kannat-
taa usein pyrkiä tunnistamaan ongelmat, jotka esiintyvät usein, ja edetä
ongelmien ratkaisussa nimenomaan esiintyvyysjärjestyksessä [RBC14].

Summatiivisissa testeissä taas pyritään arvioimaan ohjelmiston laatua
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kokonaisuutena ja pyritään arvioimaan koko ohjelmistokokonaisuuden toimi-
vuutta käyttäjän näkökulmasta. Summatiivisessa arvioinnissa usein pyritään
asettamaan käytettävyysmetriikka yleisten käytettävyysnormien, kuten Niel-
senin [Nie94a] metriikan mukaisesti.

Gabbard et al. [GHS99] toteavat prosessimallissaan summatiivisen vertai-
lun kohdalla, että mitä pidemmälle kehitystyössä on edetty, sitä spesifimmäksi
käyttäjätestauksen tavoitteet tulisi asettaa. Heidän näkemyksensä mukaan
summatiivisessa vertailussa tulisi valita mahdollisimman pieni ohjelmiston
osa, johon summatiivista vertailua sovelletaan. Näin voidaan hyödyntää
vaiheeseen laitetut resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei kui-
tenkaan ole täysin linjassa kirjojen Handbook of usability testing [RC08] ja
Foundations of User-Centered Design [RBC14] kanssa. Molemmat lähteet
painottavat, että tavoitteiden ja metriikan asettaminen on tärkein teko, jolla
voidaan vaikuttaa arvioinnin hyödyllisyyteen.

Handbook of Usability Testing [RC08] esittää, että paras tapa suorittaa
testausta on teoriassa tehdä se tieteellisen menetelmän mukaisesti, asettamal-
la hypoteeseja ja testaamalla ohjelmistoa niitä vasten. Kirja kuitenkin toteaa
samalla, että testaus tällä tavoin ei useimmiten ole kehitystiimin taitojen ja
resurssien rajoissa mahdollista. Siksi kirja suositteleekin muita kevyempiä
testausmenetelmiä, jotta tuloksista saadaan mahdollisimman suuri hyöty
suhteessa panostettuihin resursseihin. Kirjan esitys käytettävyystestauksessa
tärkeille elementeille onkin seuraava:

• Testauskysymysten ja testitavoitteiden määrittely hypoteesin sijasta.

• Edustava otos loppukäyttäjistä, jonka ei välttämättä tarvitse olla sok-
koutettu.

• Oikean käyttöympäristön edustus.

• Loppukäyttäjien tarkkailu, kun he käyttävät tai arvioivat ohjelmistoa.

• Testin järjestäjän tekemät toisinaan hyvinkin kattavat haastattelut
testattaville käyttäjille.

• Kokoelma sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia testaustuloksia.

• Lopputulemana suosituksia, joilla voidaan parantaa ohjelmiston laatua.

Näitä elementtejä kirja käsittelee myös tarkemmin, ja lopulta testaus-
asetelman asettelu on hyvin tapausriippuvaista. Muita lähteitä, joissa eri
testaustapoja ja menetelmiä on esitetty ovat [RBC14], [Dix04], [End16].

Ongelmina käyttäjätestauksessa aineistossa pidetään varsinkin ajanpuu-
tetta. Tämä mainitaan kolmessa tutkimuksessa [VMSC02], [DSMMS11],
[MM05], ja siitä puhtaan myös useissa suunnitteluoppaissa [End16], [Dix04],
[RBC14].
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Käyttäjätestausta pidetään asiantuntija-arviointiin nähden kalliina, ja
usein se on myös kehitysprossessin viimeisenä suoritettu vaihe. Tämän ta-
kia se usein on prosessin osa, johon ei panosteta tarpeeksi, varsinkin jos
projektiin syntyy aikataulupaineita, kuten teoksessa Foundations of User
Centered Design [RBC14] huomautetaan. Teos mainitsee, että on hyvin yleis-
tä, että projektin aikataulu viivästyy, mutta julkaisuaika ei jousta, ja tällöin
käyttäjätestaus jää huonosti toteutetuksi tai se jopa ohitetaan kokonaan.
Samoja ongelmia oli monissa projekteissa, joita on esitetty Vredenburg et al.
tutkimuksessa [VMSC02].

Vaikka virtuaalitodellisuusympäristön laadukkaassa suunnittelussa voi-
daan päästä pitkälle asiantuntija-arvioinneilla, tulisi testausta suorittaa aina
pääasiallisesti käyttäjillä käyttäjäkeskeisen suunnittelun mukaisesti [Int97],
[GGB+03].

Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa testausvaiheen toteuttaminen on osit-
tain suoraviivaisempaa, kuin noudatettaessa muunlaisia suunnittelumalleja,
sillä määrittelyvaiheessa määritellyt sidosryhmät, kontekstit ja käyttöympä-
ristöt tuovat suoraan perustan testien suunnittelulle. Tämän ansiosta itse
testivaiheen aloitus saattaa olla helpompaa, jos prosessia on noudatettu
alusta alkaen.

Käyttäjätestauksen puolesta puhuu kokemuksen ja empiiristen havain-
tojen lisäksi se yksinkertainen seikka, että kaikki ihmiset tekevät virheitä.
Vaikka suunnittelutiimi käyttäisi parhaita mahdollisia menetelmiä ja par-
haita mahdollisia asiantuntijoita, aina jää huomaamatta ongelmia, jotka
voidaan havaita vain käyttäjätestauksen aikana.

Kuten aiemmin mainittiin, jaetaan usein testaus laboratorion ja oikean
maailman testaukseen. Oikean maailman testauksen ongelman on, ettei käyt-
täjätestauksesta voida saada yhtä helposti dataa, kuin tehtäessä laboratorio-
testausta. Virtuaalitodellisuuksia kehitettäessä laboratorion ulkopuolella olo
ei kuitenkaan ole yhtä selvästi seurannan kannalta ongelma, sillä virtuaalito-
dellisuusvisiirit itsessään ovat seurantalaitteita, jotka tallentavat käyttäjän
paikkaa ja suuntaa tarkasti. Jos laboratorion koko vastaa todellista loppu-
käyttäjän huonetta ei laboratoriokonteksti välttämättä eroa millään tavalla
loppukäyttäjän todellisesta käyttöympäristöstä, kun itse ympäristön toteu-
tus on täysin virtuaalinen, eivätkä virtuaalitodellisuuden ulkopuoliset seikat
vaikuta käyttäjään.

Koska seurantadata, jonka perusteella käyttäjätesteissä tuloksia analy-
soidaan, on sama laboratoriossa ja sen ulkopuolella, voidaan virtuaalitodel-
lisuuksia kehitettäessä siirtää testausta enemmän käyttäjän omaan ympä-
ristöön ja esimerkiksi kehittää tuotteelle testaajaohjelma, jossa halukkaat
käyttäjät voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi testaajiksi koeversioille jo var-
haisessa kehitysvaiheessa. Tehtäväkriittisiä järjestelmiä tai järjestelmiä, jotka
asennetaan vaikeasti saavutettaviin paikkoihin tehtäessä, oikean maailman
testauksen ongelmat voivat silti olla olemassa, kun kenttätestausta ei voida
suorittaa käytännöllisesti [Dix04].
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Virtuaalitodellisuuksien käyttäjätestauksessa on myös paljon ongelmia,
joita ei esiinny perinteisempien järjestelmien kohdalla. Siinä missä raakaa
testausdataa esimerkiksi käyttäjän suorittamista liikkeistä ja esimerkiksi käyt-
täjän katseen suunnasta on perinteisissä ohjelmistoissa suhteellisen helppo
kerätä, ei tätä informaatiota välttämättä ole mielekkäällä vaivalla mahdollista
saada käyttäjästä virtuaalitodellisuuksia testatessa. On toki olemassa joitain
testilaitteistoja jotka soveltuvat tähän [SSP+16], mutta nämä vaativat silmi-
koiden muokkausta ja eivät siis enää sovellu todellisessa käyttöympäristössä
tapahtuvaan testaukseen.

Virtuaalitodellisuuskehittäjien tulisi ottaa huomioon loppukäyttäjille
osoitetun testauksen mahdollisuus jo kehitysprosessin suunnitteluvaiheessa,
koska vapaaehtoiset testaajat, joilta saadaan kuitenkin perinteisesti vain
laboratorio-olosuhteissa mahdollinen määrä dataa. Tämä pienentää testauk-
sen kustannuksia potentiaalisesti, kun laboratoriotiloja ei tarvitse rakentaa
testausta varten. Matalammilla kustannuksilla testausmäärää voidaan lisä-
tä myös vastaamaan enemmän käyttäjäkeskeisen suunnittelun tavoitteita,
ja välttää aiemmin mainittu ongelma, että testausta todellisilla käyttäjillä
jätetään herkästi suorittamatta aikataulu- tai kustannustavoitteiden takia.

Kenttätestauksen ongelmana voi tietysti olla, että jos käyttäjillä on ohjel-
misto käytössä omassa ympäristössään, käyttäjää ei välttämättä ole helppo
ohjata arvioimaan ohjelmiston yksittäistä pientä komponenttia, vaan käyt-
täjä väistämättä arvioi helposti koko ohjelmiston käyttökokemusta. Tämän
takia metriikan asettaminen laboratoriossa, kuten Gabbard et al. [GHS99]
tekivät omassa testauksessaan, ja käyttäjien omassa ympäristössä ajetun
testauksen välillä, on väistämättä hyvin erilaista.
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6 Tulokset
Edellisessä luvussa tutustuimme kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Tässä lu-
vussa vastaamme tutkimusmäärittelyssä asetettuihin tutkimuskysymyksiin
kerättyjen tietojen pohjalta. Luku on jaettu alilukuhin niin, että jokainen
aliluku käsittelee yhden tutkimuskysymyksen ja siihen liittyvät tulokset. Lo-
puksi vielä arvioidaan tuloksia, niiden laatua ja jatkotutkimuksen tarvetta.

6.1 Miten käyttäjäkeskeisyys voidaan tuoda mukaan virtu-
aalitodellisuusympäristön suunnitteluun

Käyttäjäkeskeisyyden tuominen virtuaalitodellisuusohjelmistoon on tutki-
muksen perusteella mahdollista pääosin samalla tavoin kuin mihin tahansa
kehitykseen. Gulliksen et al. [GGB+03] ja ISO 9241–210 [Int09] periaatteet
pätevät samalla tavalla näihin ohjelmistoihin kuin perinteisempiikin ohjel-
mistoihin. Tutkimuksen perusteella painotukset eri asioiden tärkeydessä ovat
kutenkin hieman erilaiset, sillä virtuaalitodellisuusohjelmistojen erityispiir-
teet muuttavat tiettyjen seikkojen painoarvoa.

Erityisesti koska virtuaalitodellisuudet ovat uutta tekniikkaa, eikä saata-
villa ole paljon tutkimusta siitä mikä toimii ja mikä ei, on käyttäjätestauksen
ja prototyyppauksen merkitys erityisen korostunut verrattuna perinteisem-
piin ohjelmistoihin, joista on saatavilla enemmän myös muiden tahojen
suorittamia tutkimuksia ja tutkimustuloksia.

Toinen tärkeä virtuaalitodellisuuksille spesifi piirre on huomioida käyt-
tökontekstin kehitys tarkasti, sillä käyttökonteksti ei vielä ole vakiintunut
mihinkään standardeihin, ja on hyvin mahdollista, että ohjelmiston suunnit-
telun aikana käyttökonteksti myös muuttuu laitteistoympäristön ja tukiohjel-
mistoympäristön mukana. Järjestelmän laitteistomäärityksen muuttumisen
seurauksena myös iteratiivisuuden ja mahdollisesti ketterien menetelmien
painottaminen voi olla kannattavaa, kun alusta, jolle kehitetään, on myös
jatkuvan kehityksen ja muutoksen alaisena.

Sama painotusten tärkeys pätee myös ohjelmiston käytettävyyden metriik-
kaan, ja jos esimerkiksi katsotaan käytettävyyttä Nielsenin viiden tavoitteen
näkökulmasta [Nie94a], on muistettavuuden ja opittavuuden priorisoiminen
korkealle erittäin tärkeää, sillä ohjelmiston käyttäjä ei virtuaalitodellisuu-
dessa voi tutustua käyttöohjeisiin tai virtuaalitodellisuuden ulkopuolella
sijaitseviin kirjoitettuihin käyttöohjeisiin ottamatta silmikkoa pois silmil-
tään.

Virtuaalitodellisuuden ja sen ulkopuolisen maailman välillä siirtyminen on
helposti kognitiivisesti kuormittava operaatio, jossa käyttäjä joutuu uudellee-
norientoitumaan, sillä virtuaalitodellisuudessa on helppo menettää todellisen
maailman suuntien tuntemus. Tämän seurauksena kaikkia tilanteita, joissa
käyttäjä siirtyy virtuaalitodellisuuden ja todellisuuden välillä, tulisi välttää
ohjelmiston käytön aikana.
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Gabbard et al. [GHS99] prosessi, jolla virtuaalitodellisuutta kehitettiin
käyttäjäkeskeisin menetelmin, on muun kirjallisuuden valossa edelleen pää-
osin yhteensopiva niiden ajatusten kanssa, joita käyttäjäkeskeisessä suunnit-
telussa koetaan tärkeäksi nykypäivänä ja näin täysin mahdollinen lähtökohta
kehitysprosessille.

Jos siis halutaan lähteä liikkeelle jostain jo tunnetusta prosessimallista
virtuaalitodellisuuden käyttäjäkeskeisen suunnittelun tekemiseksi, ei kirjal-
lisuushaun perusteella ole olemassa muita esiteltyjä malleja, jotka olisivat
sekä soveltuvampia virtuaalitodellisuuksien suunnitteluun, että testattuja
käytännössä.

Testauskäytännöt erityisesti vaikuttavat kirjallisuuden valossa hyviltä, ja
kun itse tutkimusryhmän empiiriset tulokset olivat positiivisia, on heidän
soveltamansa menetelmä todennäköisesti soveltuva myös muihin projekteihin.
Testaustulosten luotettavuuden arviointia vaikeuttaa, että prosessin kehittä-
jät ja testaajat kuuluvat samaan tiimiin, joten testausta ei voi pitää täysin
riippumattomana.

Kuitenkaan Gabbard et al. esittämä malli ei todennäköisesti vastaa
minkään yksittäisen projektin vaatimuksia suoraan, ja jos huomioimme
Gulliksen et al. [GGB+03] periaatteet, voimme huomata, että esimerkiksi
prototyyppausta ei hyödynnetty prosessimallissa tavalla, jonka nykyisin
yhdistämme käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. Gulliksen et al. toteaa myös,
että prosessien muuntaminen jokaista projektia ja organisaatiota varten on
yksi perusperiaatteista, ja siksi tämän prosessin lähtökohdaksi ottaminen ja
sen sisällön muuttaminen tuntuu käyttäjäkeskeisemmältä lähestymistavalta,
kuin mallin suora adoptio.

Käyttäjäkeskeisen iteratiivisen prosessin tuominen kehitykseen on kai-
ken luetun valossa erittäin suositeltavaa. Ketterien menetelmien suhteen
kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että jos halutaan erityisesti pai-
nottaa kehittäjien tyytyväisyyttä ja nopeaa prototyyppausta, voi niiden
käyttöönottamista projektissa suositella [DSMMS11]. Ketterät menetelmät
kuitenkin voivat aiheuttaa suurissa uusissa projekteissa haasteita, ja monet
tahot ovatkin päätyneet muihin prosessimalleihin varsinkin tehtäväkriittisissä
ohjelmistoissa [End16].

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun testausmenetelmät sellaisenaan ovat erit-
täin hyviä virtuaalitodellisuusjärjestelmiin. Koska visiirit itsessään siirtävät
kehittäjille valtavan määrän palautetta siitä, kuinka käyttäjät järjestelmää
käyttävät, kannattaa perinteisesti laboratoriossa suoritettavia testausses-
sioita harkita suoritettavaksi myös käyttäjän omassa käyttöympäristössä.
Näistä käyttäjän omista ympäristöistä käyttäjiltä on virtuaalitodellisuuksien
kohdalla mahdollista saada paljon tarkempaa palautetta, kuin on perinteises-
ti oletettu. Käyttäjäkeskeisten testausmenetelmien kirjosta on mahdollista
valikoida hyviä menetelmiä esimerkiksi kirjan Handbook of Usability Tes-
ting [RC08] perusteella.

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on syytä ottaa huomioon heti prosessin
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alussa. On lähdettävä siitä, että suunniteltavan virtuaalitodellisuusympäris-
tön laatu otetaan huomioon myös laitteistovalinnassa. Designing for Situa-
tional Awareness [End16] korostaa ergonomian ja laitteiston käytettävyyden
merkitystä ja soveltuvuutta käyttäjän tehtäville. Tehtävä ja laitteistoanalyy-
sin aikana tulisikin pohtia millaiset käyttövälineet soveltuvat toteutettavalle
ympäristölle, ja jos käyttäjän täytyy esimerkiksi manipuloida virtuaalisia
kappaleita suunniteltavan järjestelmän sisällä, voidaanko manipulaatio tehdä
paremmin käyttäen sauvamaisia vai käsien liikeitä imitoivilla ohjaimia.

6.2 Mitä käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita tulisi sovel-
taa virtuaalitodellisuuden suunnittelussa

Kuten aiemmin jo mainittiin, virtuaalitodellisuuksien suunnittelusta moder-
neille silmikoille on toistaiseksi kirjoitettu hyvin vähän vertaisarvioitua tut-
kimusta. Tämä vaikeuttaa suunnitteluperiaatteiden valintaa, sillä saatavilla
olevat lähteet eivät välttämättä ole luotettavia.

Esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelun korkean tason malleista löytyi
ainoastaan yksi vertaisarvioitu julkaisu [TJ01] ja sekin on kirjotettu jo vuonna
2001. Tämän artikkelin mallit vaikuttavat nykylukijalle vanhanaikaisilta,
eivätkä ne juuri tarjoa eväitä modernin virtuaalitodellisuuskäyttöliittymän
suunnitteluihin.

Lähteitä sinänsä kuitenkin on saatavilla kohtuullisen hyvin, jos vertai-
sarviointi ei ole valintakriteeri, ja monet lähteistä vaikuttavat olevan samaa
mieltä hyödyllisistä periaatteista. Ne eivät kuitenkaan pääasiassa avaa me-
todiikkaa, jolla tuloksiin on päästy, ja siksi niiden luotettavuuteen ja tois-
tettavuuteen on syytä suhtautua kriittisesti. Esimerkiksi hyvin kompaktissa
muodossa käyttöliittymäsuunnittelumalleja esittelee Virtual Reality Human
Interface Guidelines [Red18], joka on Brett Redin kokoama lyhyt dokumentti
eri suunnittelumalleista, joita ohjelmistoissa on jo kokeiltu. Yksinkertainen
esitysmuoto ja selkeä olemus on sinänsä etu lukijalle, mutta dokumentti ei
kuitenkaan viittaa lähteisiin tai perustele miksi se suosittelee asioita.

Tämä on ongelmallista dokumentin uskottavuuden kannalta eikä lukija,
joka ei itse ole suorittanut VR-käyttöliittymätestausta, voi välttämättä
lainkaan luottaa, että materiaali on kerätty mielekkäällä tavalla. Dokumentin
tiedot on kuitenkin kerätty muista luotettavammista suunnittelulähteistä,
kuten Oculuksen ja Leap Motionin ohjeistoista, joten lähdeviitteiden kanssa
dokumentti voisi olla hyvinkin suositeltava. Nyt tässä muodossa monet
dokumentin osat ovat uskottavuudeltaan kyseenalaisia, koska lähteet eivät
ole tiedossa.

Vaikka tässä luvussa esitellään seuraavaksi parhaita tarjolla olevia suun-
nitteluperiaatteita virtuaalitodellisuuksiin, tulee näitä ohjeita lukea vain
tämänhetkisenä tietämyksenä ja niitä tulee jatkuvasti kehittää uuden tiedon
ja tutkimuksen perusteella. Ei voida ajatella, että niiden esittämiä suunnitte-
luperiaatteita noudattamalla ja yhdistämällä ne käyttäjäkeskeiseen suunnit-
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teluun voitaisiin saavuttaa varmasti hyvä käytettävyys. Sama periaate, joka
esiteltiin edellisessä luvussa asiantuntijaohjeiden kohdalla, pätee siis myös
tässä: täytyy aina olla valmis muokkaamaan ohjeistoa uusien empiiristen
havaintojen pohjalta.

Vuoden 2015 GDC Europe konferenssissa Yasser Malaika esitteli Val-
ven kokemuksia VR-suunnittelusta [Mal15]. Malaikan esitelmä avaa monia
Valven käyttäjätestauksessa löytämiä yllättäviäkin seikkoja virtuaalitodelli-
suuksien kehittämisestä, esimerkiksi sen miten Fittsin lakia [Mac92] voidaan
soveltaa VR-ympäristöön. Malaika ei pyri esitelmässä tekemään yhteenvetoa
menetelmistä, jotka toimivat, tai menetelmistä, jotka eivät toimi, mutta
esitelmästä käy ilmi avoin mentaliteetti käyttäjäpalautteeseen, jonka avulla
Valve on saanut parannettua VR-ohjelmistojensa laatua.

Esitelmä tuo esille käyttäjäkeskeisyyden perusajatuksen merkitystä siitä,
että lopullinen validaatio suunnitellulle järjestelmälle voidaan saada ainoas-
taan käyttäjätestauksen kautta. Esitelmässä korostuu myös se, kuinka Valve
on varsinkin The Lab ohjelmistossaan käyttänyt käyttöliittymän laadun
arviointiperusteena sitä, kuinka intuitiivinen ja luontaisesti ymmärrettävä
käyttöliittymä on käyttäjälle. Sen on käytännössä havaittu olevan käyttäjäl-
le virtuaalitodellisuusohjelmistoissa käyttäjäkokemuksen kannalta tärkein
käytettävyyspiirre.

Myös Leap Motionin ohjekokoelmassa [Lea15] korostetaan intuitiivisen
suunnittelun tärkeyttä virtuaalitodellisuuksissa, ja kokoelmassa todetaan
käyttäjälle luontaisten eleiden käytön olevan tärkeä piirre opittavuutta.

Leap Motion yrityksenä kehittää omaa ohjaimetonta käyttöliittymämallia
tietokoneiden hallintaan, mutta samalla se on myös tutkinut yleisemmin
elepohjaisen käytettävyyden suunnittelua, ja tämä julkaistu ohjekokoelma
virtuaalitodellisuuksien elepohjaisen käytettävyyden suunnittelusta soveltuu
monin osin käytettäväksi yleisesti.

Erityisesti hyviä huomioita käytettävyyssuunnittelun periaatteista on
esitetty ohjekokoelman kahdessa ensimmäisessä luvussa, ja niistä voi poimia
ainakin seuraavat eleiden suunnitteluun liittyvät elementit:

• Interaktiivisten elementtien tulisi reagoida aina käyttäjän yrityksiin
vaikuttaa niihin.

• Ihmisen kädet luonnollisesti liikkuvat kaarilla, eivätkä suorilla viivoilla.

• Rajoita opittavien eleiden määrää.

• Kaikkien vuorovaikutusten tulisi sisältää selkeä aloitus ja lopetusvaihe.

• Varmista, että käyttäjä voi vuorovaikuttaa myös kappaleiden kanssa,
jotka ovat osittain käsien peitossa.

Listan merkitystä voi arvioida esimerkiksi Job Simulator 2050 -pelin
kehittäjien kokemuksien perusteella. Tested internetpalvelun haastattelus-
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sa [Tes15] kehittäjät kertovat omista käyttäjätestauksessa kerätyistä koke-
muksistaan ja edellä mainitun listan kaikki kohdat käydään jossain muodossa
läpi käyttäjätestauksen aikana löytyneiden havaintojen kautta.

Lisää interaktioihin liittyviä huomioita esittää Unity Labsin suunnitte-
lija Timoni West artikkelissaan UX pointers for VR design [Wes15]. West
toteaa Unityn testaustiimin havainneen, että käyttäjien täytyy saada ensin
rauhassa tutustua ympäristöön, ennen kuin heiltä voi odottaa interaktioi-
den suorittamista järjestelmän kanssa. Tähän viittaa myös Leap Motionin
toteamus, että Kaiken liikkeen virtuaalitodellisuudessa tulisi olla käyttäjä-
keskeistä. Käyttäjät kokevat helposti hyvin epämukavana, jos järjestelmä
ohjaa automaattisesti pään tai muun kehon suuntaa poikkeavaksi siitä, mitä
käyttäjä itse pyrkii saavuttamaan, ja onkin tärkeää, että jos käyttäjä halu-
aa kääntyä mihin tahansa suuntaan ympäristössä, antaa ympäristö tähän
mahdollisuuden [Lea15].

Timoni West myös huomauttaa, että useimmiten käyttäjällä ei todelli-
suudessa ole täydellistä kuvaa omasta fysikaalisesta tilastaan, ja virtuaalito-
dellisuuksissa tämä korostuu entisestään. Tämä artikkelin perusteella liittyy
osittain Leap Motionin huomioon siitä, että ihmisten kädet kulkevat kaari-
maisia liikeratoja, mutta sen lisäksi Unityn testeissä on havaittu, että ihmisen
kyky tietää käsiensä paikka perustuu hyvin suurilta osin näköön, ja jos käyt-
täjä ei virtuaalitodellisuudessa näe käsiään, ei käyttäjä osaa arvioida niiden
sijaintia oikein. Tämän takia käyttäjän virtuaalitodellisuudessa suorittamat
interaktiot tulisi asemoida niin, että ne tapahtuvat käyttäjän näkökentässä
ja lähietäisyydellä.

Käyttäjän proprioseptisen aistin ja virtuaalitodellisuuden välillä ei muu-
tenkaan saisi olla viivettä tai poikkeamia. Oculuksen Best Practices ohjeko-
koelma keskittyy esittelemään monia käyttäjätestauksessa havaittuja piir-
teitä, joilla on merkittäviä vaikutuksia niin ohjelmiston käyttökokemukseen,
kuin käyttäjän fyysiseen käyttömukavuuteen.

Virtuaalitodellisuusohjelmistojen on havaittu aiheuttavan monissa käyt-
täjissä “Virtuaalitodellisuussairautta”(Virtual reality sickness), ja tämän
minimoimiseksi tulisi Oculuksen mukaan varsinkin minimoida liikkeen vii-
ve visiirissä. Oculus esittää ohjekokoelmassaan myös monia muita ohjeita
epämukavien tilanteiden välttämiseksi.

Oculus myös suosittelee kameran liikkeessä käytettäväksi tavallisia ih-
misen kävelynopeuksia ja välttämään mahdollisimman paljon kiihtyvää ja
hidastuvaa liikettä, sillä niiden on havaittu olevan suurimpia pahoinvoinnin
aiheuttajia käyttäjissä.

Oculuksen huomio liikkeestä ja kiihtyvyyksistä on selvästi yleisesti tunnet-
tu seikka, sillä suurin osa virtuaalitodellisuusohjelmistoista pyrkii välttämään
“rullaavaa” liikettä. Esimerkiksi Valven The Lab ohjelmistossa paikan vaih-
taminen tapahtuu teleporttaamalla, ja esimerkiksi aiemmin mainittu Job
Simulator 2050 sovittaa koko pelialueen käyttäjän käytettävissä olevaan huo-
netilaan niin, ettei käyttäjän tarvitse koskaan liikkua ympäristössä mitenkään
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muuten kuin, kävelemällä tilassa.
Leap Motionin ohjeistossa [Lea15] mainitaan, että liikkeen tulisi myös

aina olla käyttäjälähtöistä, ja Oculus esittää tämän tueksi havainnon, että
liike aiheuttaa käyttäjille paljon vähemmän epämukavuutta, jos käyttäjät
kokevat hallitsevansa liikettä itse. Tämä on selvästi periaate, joka toistuu
myös pelikehittäjien kokemuksissa, joten sen painoarvon suunnittelussa tulisi
todennäköisesti olla suuri. Kaikki liikkeeseen ja liikkumiseen liittyvät seikat
pitäisi virtuaalitodellisuusohjelmistoissa suunnitella alusta asti käyttäjien
kanssa, sillä erilaisten käyttötilojen kokorajoitteet ja liikkumiseen yhdistetyt
mahdolliset epämukavuustilat täytyy aina huomioida, että loppukäyttäjä
edes voi käyttää järjestelmää.

Interaktioiden opettaminen käyttäjälle on Westin mukaan vaikeaa, koska
käyttäjät harvoin keskittyvät virtuaalitodellisuuksissa annettuihin ohjeisiin.
Myös Leap Motion huomauttaa, että tekstimuotoiset interaktio-ohjeet olisi
parempi esittää muuten kuin staattisena tekstinä, tai ihmiset eivät huomaa
niitä. Westin mukaan parhaiten käyttäjät reagoivat äänenä annettuihin
ohjeisiin, ja niiden avulla Unity Labsin kokeissa on saavutettu parhaat
interaktioiden oppimistulokset.

Leap Motionin suunnittelijat korostavat käyttäjän näkökentässä esiinty-
vien esineiden ja tekstin skaalan ja sijoittelun merkitystä enemmän. Tämä
sijoittelun tärkeys tulee esiin myös esimerkiksi Mike Algerin Visual Design
Methods for Virtual Reality [Alg15] ohjekokoelmassa, jossa käsitellään kat-
seen mukavuusalueita.

Alger ja Leap Motion molemmat suosittelevat konkaaveja kaarevia pinto-
ja käyttäjän ergonomian kannalta hyvinä. Varsinkin kuva ja tekstielementit
tulisi sijoitella näin, jotta saavutetaan käyttäjän pään asennon ja taivutuksen
kannalta hyvä tila. Myös Alger suosittaa kiinnittämään huomiota käyttäjälle
esitettävän sisällön sijaintiin ympäristössä. Tämä vaikuttaa suoraan ohjelmis-
ton opittavuuteen, mukavuuteen ja tehokkuuteen. Ergonomia huomioidaan
myös, ja esitetyt sijoittelumallit pyrkivät parantamaan ohjelmiston käyttöer-
gonomiaa. Kappaleiden ergonomisesta sijoittelusta virtuaalitodellisuudessa
puhutaan myös esimerkiksi Oculuksen Best Practices ohjeissa [YHD+14].

Luvussa 5 esitetyt Normanin suunnitteluperiaattee [Nor13] on hyvä vielä
ottaa esiin, sillä niiden perustana olevat kysymykset ovat hyvä muistilista
seikoista, jotka vaikuttavat käyttäjän käyttäjäkokemukseen ja koettuun
käytettävyyteen käyttöliittymässä.

Tekstin luettavuus on myös virtuaalitodellisuuksissa varsinkin nykyisen
kaltaisilla silmikoilla muutenkin haaste, ja tätä on käsitelty esimerkiksi An-
dy Stonen artikkelissa Designing User-Interfaces for Virtual Reality [Sto17].
Siinä kirjoittajan asiakasprojekti, jonka tavoitteena oli esittää virtuaalitodel-
lisuudessa 360 asteen musiikkivideoita asiakkaille, tarvitsi käyttöliittymän.
Vaikka käyttöliittymä ei tarvinnut monimutkaisia tekstielementtejä, täytyi
sen elementtien olla helppolukuisia ja hyvin erottuvia. Tiimi päätyi siksi
käyttämään fonttia, joka on suunniteltu tiekylttejä varten, sillä tiekylttien
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fontti on suunniteltu mahdollisimman selkeäksi. Tämän ominaisuuden an-
siosta fontti oli erityisen hyvin luettava virtuaalitodellisuusvisiireillä, joissa
kaariresoluutio on matala. Tämä fonttivalinta toimi näin myös silloin, kun
käyttöliittymäelementtien ei haluttu tunkeutuvan käyttäjän henkilökohtai-
seen tilaan, vaan olevan luettavia myös hieman kauempana käyttäjästä.

Artikkelin tapauskertomus siitä, kuinka saavutetaan virtuaalitodellisuu-
dessa hyvä luettavuus tekstille, kuvaa hyvin sitä, kuinka arkielämän käytet-
tävyyssuunnittelua voidaan soveltaa virtuaalitodellisuuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suunnitteluohjeita, joita tulisi soveltaa
virtuaalitodellisuussuunnittelussa, on kertynyt melko paljon. Näistä kaik-
kia ei kuitenkaan ole validoitu kovin tarkasti, ja suositukset tulevat siksi
muuttumaan jatkossa vielä paljon. Jos ollaan ratkomassa teknisiä haastei-
ta, niin Oculus VR:n Oculus VR Best Practices Guide [YHD+14] ja Leap
Motionin VR Best Practices Guidelines [Lea15] oppaat sisältävät parhaat
ohjekokoelmat, joita tulisi hyödyntää. Kun taas erityisesti ratkotaan käyttö-
liittymäsuunnittelun ongelmia ja mietitään enemmän käyttäjälle näkyvää
käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta, ovat Mike Algerin Visual Design Met-
hods for Virtual Reality [Alg15] ja Don Normanin The Design of Everyday
Things [Nor13] suunnittelun kannalta hyödyllisimmät oppaat.

Yksittäisistä periaatteista tärkeimmiksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun
kannalta näissä lähteissä todettuja periaatteita on lueteltu aiemmin tässä
aliluvussa, mutta koska virtuaalitodellisuuskäyttöliittymien suunnittelu on
laaja aihepiiri, tulisi jo käyttäjäkeskeisten periaatteiden [GGB+03] mukaan
tutustua holistisesti koko virtuaalitodellisuuden suunnittelun kenttään ja
kehittää näiden lähteiden avulla ymmärrystä koko suunnittelukentästä.

6.3 Miten laitteisto ja sen rakenne vaikuttaa virtuaalitodel-
lisuusohjelmiston suunnitteluun

Artikkeleissa nykyisten virtuaalitodellisuuslaitteistojen suurimmista teknolo-
gisista rajoitteista käyttäjille tulee esiin jatkuvasti tietyt piirteet ja ominai-
suudet.

Nämä rajoitteet voi jakaa karkeasti kahteen kategoriaan sen perusteella,
voidaanko ne ratkaista teknologisella kehityksellä:

• Teknologian rajoitteet, jotka johtuvat toistaiseksi olemassa olevista
teknisistä rajoitteista.

• Teknologian rajoitteet, jotka johtuvat fysikaalisista rajoitteista.

Ensimmäisen kategorian rajoitteet ovat rajoitteita, jotka voidaan hyvin
todennäköisesti tulevaisuudessa kiertää, kun teknologia kehittyy inkremen-
taalisesti ja saamme suuremmalla laskentateholla, terävämmillä näytöillä tai
muilla kehitysaskelilla poistettua nämä rajoitteet.
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Toisen kategorian rajoitteet taas johtuvat ylipäätänsä fysikaalisista ra-
joitteista, kuten esimerkiksi tilasta, valon käytöksestä tai ihmisen fysiologi-
sista rajoitteista, joita ei voi poistaa helposti vain tuomalla inkrementaalista
parannusta nykyiseen järjestelmään.

Rajoitteista ensimmäisessä kategoriassa paljon negatiivista palautetta
ovat saaneet varsinkin laitteiden johdollisuus ja se, ettei silmikon näyttöpa-
neelien resoluutio ole riittävän tarkka pienten yksityiskohtien esittämiseen.
Näiden lisäksi ihmiset kokevat ohjainten seurannan tarkkuuden olevan toisi-
naan ongelma.

Kaapeli aiheuttaa käyttäjille ongelmia tilanteissa, joissa virtuaalitodelli-
suusympäristö on tehty tilakokemuksena, eli käyttäjä liikkuu tilassa vapaasti
kävelemällä. Tällöin varsinkin tilanteet, joissa käyttäjä reagoi nopeasti, kuten
reaktiopelit helposti johtavat siihen, että kaapeli rajoittaa käyttäjän liikettä
tai käyttäjä saattaa kompastua kaapeliin.

Erityisesti ongelmaksi voivat muodostua tilanteet, joissa käyttäjä pyörii
jatkuvasti oikealle tai vasemmalle useita kierroksia, jolloin kaapelin saami-
seksi pois solmusta käyttäjän on pyörittävä takaisin vastakkaiseen suuntaan.
Tämä tilanne tulisi ottaa huomioon tilasuunnittelussa ja luoda virtuaalito-
dellisuustilat niin, että käyttäjä ei päätyisi tekemään tällaista yksisuuntaista
pyörimisliikettä.

Johdon eliminointi ja laitteiden muuttuminen langattomiksi on jo ta-
pahtumassa [War18], mutta kirjoitushetkellä näitä langattomia ratkaisuja
ei vielä ole kaupoissa, ja siksi tilanne, jossa käyttäjien oma käyttökonteksti
sisältää langallisen virtuaalitodellisuussilmikon, on standardi vielä pitkään.

Yksityiskohtien erottaminen on samalla tavalla ongelma, johon on jo
esitelty useita prototyyppejä, jotka pyrkivät korjaamaan ongelmaa erilaisilla
ratkaisuilla [Met09], mutta nykyisillä silmikoilla ongelma esiintyy, varsin-
kin kun yritetään lukea tekstiä tai simuloidaan esimerkiksi ajoneuvojen
mittaristoja.

Koska ihmisen silmän erotuskyky todellisuudessa on paljon parempi, kuin
paneelien tuottama kaariresoluutio, ei realistisessa koossa esitetty teksti-
tai mittaristoelementti ole luettavissa virtuaalitodellisuudessa. Aiemmas-
sa aliluvussa käsiteltiin Andy Stonen[Sto17] kokemuksia luettavan tekstin
suunnittelusta, jossa ratkottiin juuri tätä ongelmaa. Ongelmaa kuitenkin
joutuu ratkomaan myös muissa tilanteissa, sillä esimerkiksi jos käyttäjän
tulisi havaita kohteita kaukaa, tulevat samat rajoitteet vastaan. Tämän takia
ohjelmistoissa täytyy huomioida elementtien asettelu myös syvyyssuunnassa
niin, että merkittävät elementit eivät voi olla liian kaukana käyttäjästä.

Toisen kategorian rajoitteista arvostelujen perusteella aiemmassakin ali-
luvussa mainittu kiihtyvyyksistä aiheutuva epämukavuus ja virtuaalitodelli-
suussairaus vaikuttavat ongelmallisimmilta. Lisäksi tietysti virtuaalitodelli-
suudessa liikkumista rajoittaa fyysisen tilan koko ja se, että virtuaalitodelli-
suussilmikoilla lisätyn todellisuuden silmikoista poikkeavasti ei näe ympä-
ristöään, jolloin tilan, jossa virtuaalitodellisuudessa liikutaan, täytyy olla
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turvallinen käyttäjälle.
Myös ihmisen syvyysnäön toiminta aiheuttaa ongelmia. Kun katsomme

maailmaa virtuaalitodellisuuden ulkopuolella, silmämme muuttavat tarken-
nuspistettä ja sopeutuvat katsomaan asioita riippuen etäisyydestä, jolla ne
sijaitsevat katselijasta.

Sen sijaan, koska virtuaalitodellisuusvisiireissä maisema todellisuudessa
sijaitsee aivan silmien edessä ja linssit, jotka kuvan silmälle tuottavat ovat
kiinteät, ei silmä voi sopeutua tai muuttaa tarkennusta, jos kappale virtuaali-
todellisuudessa siirtyy lähemmäs tai kauemmas katselijasta. Tämä aiheuttaa
epämukavuuden tunnetta usein, jos kappaleet virtuaalitodellisuudessa ovat
lähellä katselijan virtuaalista silmää, ja esimerkiksi paperista lukeminen
tuntuu epämiellyttävältä.

Koska fokuspistettä ei voi muuttaa, on myös koko maisema virtuaali-
todellisuudessa aina tarkka, ja ohjelmisto ei voi ohjata katselijan fokusta
muuttamalla tarkennussyvyyttä aiheuttamatta epämiellyttäviä kokemuksia
käyttäjälle.

51



7 Yhteenveto
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä on jo pitkään hyödynnetty ohjel-
mistokehitysprojekteissa paremman käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen
saavuttamiseksi. Näiden menetelmien toimivuutta on myös arvioitu empiiri-
sesti tutkimuksissa, ja näin varmistuttu niiden hyödyllisyydestä.

Virtuaalitodellisuuskäyttöliittymiä oli pitkään mahdollista käyttää vain
kalliilla erikoislaitteistoilla ja siksi niitä on hyödynnetty vain harvoin. Kuiten-
kin parin viimeisen vuoden aikana markkinoille on tullut uusia virtuaalitodel-
lisuuslaitteistoja, joiden hinta on ensimmäistä kertaa ollut myös kuluttajille
sopivalla tasolla. Tämän takia virtuaalitodellisuuslaitteistoilla käytettäviä
ohjelmistoja on kehitetty entistä enemmän ja aivan uusiin käyttötarkoituk-
siin.

Koska nämä virtuaalitodellisuusohjelmistot perustuvat kokonaan uusiin
käyttöliittymäkonsepteihin, ei niiden kehittämisessä voi hyödyntää suoraan
aiemmissa ohjelmistokehityshankkeissa hyödynnettyjä käyttöliittymäkom-
ponentteja ja kehitysperiaatteita. Tämän seurauksena on tarpeen löytää
menetelmiä, joiden avulla näiden virtuaalitodellisuuskäyttöliittymien laatua
voidaan parantaa ja testata. Näin voidaan tuoda käyttäjille parempi käytet-
tävyys ja laadukkaampi käyttäjäkokemus virtuaalitodellisuusohjelmistojen
parissa.

Tässä työssä tutkittiin, miten käyttäjäkeskeistä suunnittelua voidaan hyö-
dyntää tämän tavoitteen saavuttamisessa. Työssä suoritettiin kirjallisuuskat-
saus käyttäjäkeskeisten menetelmien ja virtuaalitodellisuuksien kehittämisen
tutkimukseen ja analysoitiin kirjallisuuskatsauksen tulosten kautta, kuinka
nämä voitaisiin yhdistää parempien käyttöliittymien kehittämistä varten.

Tutkimuksessa ilmeni rajoitteena, ettei todellista empiiristä testausta
käyttäjäkeskeisten menetelmien käytöstä virtuaalitodellisuusympäristössä
ole juuri tehty. Lukuun ottamatta Gabbard et al. [GHS99] tutkimusta ja sa-
man tutkimusryhmän muuta tutkimusta, ei suoranaisesti käyttäjäkeskeiseksi
kehitykseksi itseään kutsuvaa virtuaalitodellisuuskehitystä ole juuri tutkit-
tu, tai ainakaan siitä ei ole tehty julkaisuja vertaisarvioiduissa julkaisuissa.
Kuitenkin käyttäjälähtöisiä periaatteita ja asenteita on harjoitettu monissa
ohjelmistokehitysprosesseissa, joista kehittäjät ovat puhuneet monissa eri
tilaisuuksissa.

Tutkimuksen jäsentämiseksi työssä asetettiin kolme tutkimuskysymystä,
joihin vastattiin:

1. Miten käyttäjäkeskeisyys voidaan tuoda mukaan virtuaalitodellisuusym-
päristön suunnitteluun?

2. Mitä käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita tulisi soveltaa virtuaalito-
dellisuuden suunnittelussa?
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3. Miten laitteisto ja sen rakenne vaikuttaa virtuaalitodellisuusohjelmiston
suunnitteluun?

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin kirjallisuuskatsauksen
analyysin perusteella. Tulosten valossa on virtuaalitodellisuuden käyttäjäkes-
keisessä kehityksessä tärkeää kiinnittää huomio pääosin samoihin seikkoihin,
kuin perinteistenkin ohjelmistojen käyttöliittymien suunnittelussa. Monet
aiemmin kehitetyt käyttäjäkeskeisen käyttöliittymäsuunnittelun menetel-
mät näyttäisivät sopivan hyvin myös virtuaalitodellisuuskäyttöliittymien
suunnitteluun. Myös käyttäjäkeskeisessä käyttöliittymäsuunnittelussa kehite-
tyt prosessimallit kehityksen tueksi näyttävät kirjallisuuskatsauksen perus-
teella toimivilta myös virtuaalitodellisuusohjelmistojen kohdalla. Erityisen
tärkeää vaikuttaa olevan käyttäjän tuominen mukaan kehitykseen heti kehi-
tysprosessin alussa, sillä se mahdollistaa käyttäjän huomioimisen kaikissa
kehitysvaiheissa koko kehitysprosessin ajan.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet, joita Gulliksen et al. esittä-
vät [GGB+03] ovat samalla tavalla tärkeitä myös virtuaalitodellisuuskäyttö-
liittymiä kehitettäessä, ja myös ISO 9240-210 [Int09] standardi pätee myös
virtuaalitodellisuuksille. Näiden periaatteiden painotuksia voidaan kuiten-
kin joutua muuttamaan virtuaalitodellisuuksissa esiintyvien erityispiirteiden
vuoksi.

Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin käymällä läpi jo olemassa olevia
ohjeistoja virtuaalitodellisuuskäyttöliittymien suunnittelemiseksi. Jo olemas-
sa olevissa virtuaalitodellisuussovelluksissa toimiviksi todettuja suunnittelu-
periaatteita, joita kehitystiimi voi hyödyntää virtuaalitodellisuuskäyttöliitty-
mien kehityksessä on olemassa jo jonkin verran, vaikka se ei pääosin olekaan
vertaisarvioitua tai tieteellistä. Käyttäjäkokemuksia on kuitenkin kerääntynyt
riittävästi, että monet valmistajat kuten Leap Motion ja Facebook ovat jo
luoneet ohjeistoja laitteistolle kehittäville kehittäjille. Havaittiin myös, että
näitä suunnitteluperiaatteita voidaan soveltaa suunnitteluohjeistona hyödyn-
nettäessä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun kuuluvia asiantuntija-arviointeja,
tai muita heuristisen evaluoinnin muotoja, kehitettävien komponenttien käy-
tettävyyden arvioinnissa.

Kolmatta tutkimuskysymystä käsiteltiin käymällä läpi mitä tiedetään
laitteistosta ja sen vaikutuksista virtuaalitodellisuuden suunnittelulle. Yk-
si tärkeä virtuaalitodellisuuksista löydetty erikoispiirre käyttäjäkeskeisen
kehityksen kannalta on, että monia käytettävyysseikkoja kannattaa poh-
tia fyysisten esineiden ja laitteiden käytettävyyden ja rajoitteiden kautta.
Virtuaalitodellisuus ja fyysinen maailma ovat monin paikoin analogisia ja
samat ongelmat, joita laitteistosuunnittelijat joutuvat ratkomaan tulevat
vastaan myös virtuaalitodellisuuksissa. Näitä analogioita hyödynnettäessä
tulee kuitenkin ottaa huomioon laitteiston asettamat rajoitteet suunnittelulle.
Suurin osa löydetyistä rajoitteista johtui käytettävistä laitteistoista ja näitä
käytiin läpi pohtimalla, mitkä rajoitteet virtuaalitodellisuuksien suunnitte-
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lusta poistuvat laitteiston kehittyessä, ja mitkä seikat eivät välttämättä ole
ratkaistavissa fysiikan lakien tai muiden muuttumattomien seikkojen vuoksi.

Tämän työn ja sen tulosten kannalta tärkein mahdollinen jatkotutkimus-
mahdollisuus olisi muodostaa löydösten pohjalta prosessimalli ja käytettävä
käyttäjäkeskeinen metodiikka. Sitä käyttäen voisi tämän jälkeen tehdä empii-
ristä tutkimusta prosessin toimivuudesta oikeassa ohjelmistokehitystilantees-
sa. Toinen tärkeä jatkokehitysmahdollisuus olisi vertailla entistä tarkemmin
eri virtuaalitodellisuusvisiirien ja niiden ohjainmallien välisiä eroja käytet-
tävyydessä ja näiden vaikutusta siihen, kuinka suunnitteluohjeistoja tulisi
soveltaa eri visiireille.
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