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Piiri

Pitkyn

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys
Pitky ry
www.pitky.fi

Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa
työskentelevien yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen
yhdyssiteenä Pirkanmaan alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä. Toteuttaakseen tarkoitustaan Pitky
järjestää jäsentapahtumia ja koulutusta sekä yksityisille että yhteisöjäsenilleen.
Edut:
- Oikeus osallistua Pitkyn jäsentapahtumiin
- Kontakteja ja verkostoitumista niin Pirkanmaalla
kuin kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Lehtipaketti jäsenyysvaihtoehdosta riippuen
- Pitkyn Piiri
- Tietotekniikan liiton jäsenedut
www.ttlry.fi
Liittyminen ja jäsentietojen muutokset:
Pitkyn jäseneksi voi liittyä Tietotekniikan liiton portaalin kautta www.ttlry.fi
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Jäsenmaksut 2009:
Henkilöjäsen
kaksi lehteä
84€
Henkilöjäsen
yksi lehti		
63€
Jäsenyys ilman lehtiä 		
49€
Opiskelijoille ja senioreille erikoishinnat.
Tarkemmin myös yhteisöjäsenten eduista ja hinnoista: http://www.ttlry.fi/jasenille/jasenmaksut_vuonna_
2009/
Hallitus 2009
Puheenjohtaja
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Hallitus

Toiminnanjohtaja

Saul Wiinamäki
puheenjohtaja@pitky.ttlry.fi
hallitus@pitky.ttlry.fi
Marko Luomanaho
Matias Muhonen
Tero Ahtee
Heli Helminen
Turkka Näppilä
Aki Pitkäjärvi
Ilpo Tolvanen
toiminnanjohtaja@pitky.ttlry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen jäsenlehti
Levikki: Painos 1200 kpl
Jakelu:
1200 ITC-alan ammattilaista
30 yritystä
50 opiskelijaa
Seuravat numerot:
Aineistopäivä:
Numero 1/2009 18.2.
Numero 2/2009 30.4.
Numero 3/2009 31.8.

Julkaisupäivä:
5.3.
15.5.
15.9.

Ilmoitushinnat:
1/1 sivu, mv 300 euroa
1/1 sivu 4-väri lisämaksu 150 euroa
(jäsenille mv 200 euroa)
½ sivu mv 200 euroa
(jäsenille mv 150 euroa)
Päätoimittaja: Timo Poranen
Yhteydenotot: piiri@pitky.ttlry.fi
Postiosoite: Pitky ry, PL 213, 33101 Tampere
Taitto: Harri Nurmio, TAKK
Painatus: Kopio Niini Finland Oy, Cityoffset
Kansikuva: Ilpo Tolvanen

Tapahtumat 2009
Lisätietoa www.pitky.fi.

Virtualisointi - totta vai tarua, VMware ja Citrix ke14.1.2009
Klo 8:30-11:30 aamubrunssi, TAKK Tampereen valtatie 15.Yhteistyössä TAKK ja DNS Finland.

Paluu menneisyyteen
Palvelinten ja sovellusten virtualisointi, blade, thinclient, vertailussa WM-vare ja Virtual pc Aamiasseminaari alustavasti FC Sovelton kanssa.

Testauksen aamupäivä 5.2.2009
Klo 8:30 -12.00 , TAKK , Tampereen valtatie 15
Yhteistyössä Tietotekniikan liitto ja TAKK,
Pääesiintyjänä vuoden 2008 testaaja Eki Pöyhönen.
http://www.digitoday.fi/tyo-ja-ura/2008/05/27/erkkipoyhosesta-vuoden-testaaja-2008/200814410/66
Alustava sisältö:.
•
Laadunvarmistuksen oikea kohdistaminen
•
Testaus ja johdon odotukset
•
Ohjelmisto-organisaation toiminnan kehittäminen
•
Hyväksymistestaus toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta
•
Testauksen johtaminen.

Pirkanmaan tietoturvapäivä
10.2.2009
Klo 8:30-15:30 TAKK , Tampereen valtatie 15.
Seminaari 1 - asiantuntijat, atk-ammattilaiset, järjestelmien ylläpitäjät, verkkoasiantuntijat, tietohallinto.
Seminaari 2 – työpaikan ja kodin tietoturva toimiston ja kaupan työntekijöille sekä vastuuhenkilöille,
kiinteistö- ja turvallisuusalan työntekijät.

Kevätkokous ja viinikoulu maaliskuussa
Aika ja paikka varmistuvat tammikuussa.

Tietohallinnon selviämiskeinot taantumassa 2.4.2009
Auttavatko ITIL, PRINCE tai CobiT, Klo 17–19 TAKK,
Tampereen valtatie 15 Yhteistyössä TTLry, Wakaru ja
TAKK.

Projektiopetuspäivä 11.8.2009 ja
projektinhallintapäivä 12.8.2009
Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan
laitoksen kanssa perinteiset projektinhallintapäivät.
Ohjelma julkaistaan loppukeväästä.
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Ohjeita Pitkyn piirin kirjoittajille
•
•

Jaa pitkä juttu osiin väliotsikoilla.
Älä muotoile tekstiä. Lihavointeja ja kursivointeja voit käyttää, jos ne ovat tarpeen. Älä
kirjoita otsikoita tai muita tekstejä isoilla kirjaimilla, paitsi lyhenteissä yms., jotka on tapana aina kirjoittaa isoilla kirjaimilla.
•
Älä jätä tekstiin tyhjiä rivejä. Pelkkä kappaleenvaihto kappeleiden välissä riittää.
•
Kirjoita selkeää ja yksinkertaista kieltä, ammattitermejä ja sivistyssanoja vain silloin kun
ne ovat tarpeen.
Hauskoja kirjoitushetkiä!
Harri Nurmio
Pitkyn piirin taittaja
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Kun kirjoitat Pitkyn piiriin, tuota aineistoa, joka
on vaivatonta sijoittaa julkaisuohjelmaan. Kiinnitä
myös huomiota tekstin luettavuuteen:
•
Lähetä aina kuvat ja teksti erillisinä tiedostoina, älä upota kuvia tekstidokumenttiin.
Kuvatekstit voit kirjoittaa tekstin loppuun.
Muista mainita kuvatiedoston nimi, jota teksti
koskee.
•
Kirjoita tekijän nimi jutun loppuun.
•
Ota huomioon, että kuvissa pitää olla riittävästi pikseleitä. Kuvaruutukaappaus riittää
vain pienehköön kuvaan.
•
Kirjoita sujuvaa tekstiä. Kirjoita tiiviisti, mutta
älä typistä kaikkea tekstiä luetteloiksi ja lyhenteiksi.

Puheenjohtajan tervehdys
Omalta osaltani kolmas, ja samalla myöskin viimeinen,
vuosi Pitkyn johtokunnassa lähenee loppuaan. Uusi
hallitus vuodelle 2009 on jo valittu, kun tämä lehti
saapuu koteihin. Piirin päätoimittaja tulee myöskin
vaihtumaan. Sopivin välein tapahtuvat muutokset työja harrastuspuolella ovat pääsääntöisesti virkistäviä
kokemuksia, ja ne antavat myös muille ihmisille hyvän
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin toimintaan.
Toivotan onnea tulevalle hallitukselle!
Marraskuussa järjestetyt oliopäivät olivat huima
menestys osanottajamäärän suhteen. Tapahtumaan
oli ilmoittautunut yli 500 henkilöä ympäri Suomea, ja
tilaisuutta varten varattiinkin kaksi isoa salia. Kiitän tilaisuuden pääjärjestäjää,Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen professoria, Ilkka
Haikalaa loistavasta suorituksesta pirkanmaalaisen
tietotekniikan hyväksi!
Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa panostetaan
laadukkaiden jäsentapahtumien järjestämiseen. Helmikuussa järjestämme tietoturvapäivän, minkä lisäksi
vuoden 2008 testaaja –palkinnon saanut Erkki Pöyhönen tulee pitämään meille testaustapahtuman. Elokuussa on luvassa projektinhallintapäivät ja syksyllä
taas iso yhteistapahtuma Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen kanssa. Lisäksi
luvassa on useita pienempiä koulutus- ja vapaa-ajantapahtumia.

Tässä lehdessä on myös Pitkyn kehitysyhteistyökerhon, PiKeKen, stipendillä palkitseman Dar es Salaamin yliopiston (Tansania) opiskelijan, Mwesigwa
Felician, raportti hänen lopputyöstään. Mikäli tietotekniikan kehittäminen Afrikassa kiinnostaa, kannattaa
liittyä Kristina Nokso-Koiviston vetämään PiKeKekerhoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kristina.nokso-koivisto@eunwired.fi.
WWW-palveluissa olemme nyt siirtymässä osoitteen: www.pitky.fi käyttöön. Vanhat pitky.ttlry.fiosoitteet ovat vielä ensi vuoden ajan käytössä. Pitky
löytyy nyt myös LinkedIn-palvelusta (www.linkedin.
com). Kaikki jäsenemme tai toiminnastamme muuten
kiinnostuneet ovat tervetulleita linkittymään Pitkyryhmään sekä Pitkyn nykyisiin ja tuleviin johtokunnan
jäseniin.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!

Timo Poranen
puheenjohtaja@pitky.ttlry.fi

PITKYN PIIRI 4/2008
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Michael Bujaga ja Mwesigwa Felician Dar es Salaamin yliopistosta Tansaniasta saivat Pitkyn/PiKeKen stipendit hyvästä
opintomenestyksestä. Kuva: Kristina Nokso-Koivisto.

www.tieturi.fi

OSAAMISTA TARVITAAN,
TULE KARTUTTAMAAN OMAASI!
Tieturilla on Tampereella runsas kurssitarjonta
ohjelmistoasiantuntijoille:
Symbian OS -ohjelmointi I
Symbian OS -ohjelmointi II
Symbian OS Essentials
S60 Programming
Carbide.c++ in Symbian Development
Symbian OS for Project Managers
Symbian OS: Internals
Symbian OS Application Engine Development
Linux System Programming
Qt programming
Qt multimedia programming
Introduction to Mobile Linux

12.-16.1.
9.-12.2.
26.-28.1.
23.-26.3.
30.3.
20.-21.4.
4.-6.5.
15.-17.6.
19.-21.1.
16.-18.2. • 1.-3.6.
5.-6.3.
13.2. ja 24.4.

C++-ohjelmointi
Java-ohjelmointi I
Java-ohjelmointi II

9.-12.3.
6.-8.4.
18.-20.5.

ISEB ISTQB Foundation Certificate -valmennusohjelma
Testauksen valmennusohjelma

30.3-2.4.
4.-6.5.

Jotain ihan uutta www.tieturi.fi. Tule kokeilemaan!
puh. 03 315 861 | kurssit@tieturi.fi | Helsinki | Turku | Tampere

PITKYN PIIRI 4/2008

5

Näkemyksellisyys ei synny vahingossa. Se opitaan. | tieturi.fi – Pohjoismaiden johtava tietotekniikan ja projektijohtamisen kouluttaja.

Mobiili Web 2.0 -

Mobiilimaailmassa myrskyää Internet on muuttunut viimeisten vuosien aikana valtavasti. Nyt puhutaan Web 2.0:sta, joka yhdistää sateenvarjoterminä internetin uusimmat innovaatiot ja teknologiat.
Web 2.0 -ideologiat ovat mullistaneet monien internetin
palveluiden mallin ja sosiaalinen internet sekä siihen pohjautuvat yhteisöt ovat tulleet suosituiksi. Suosittuja sosiaalisen internetin palveluita ovat esimerkiksi Facebook,
Habbo Hotel, IRC-Galleria sekä erilaiset blogit. Vaikka
Web 2.0 -ratkaisuja tekevistä yrityksistä sekä ratkaisuista
on maksettu valtavia summia, ovat useimpien palveluiden
ansaintamallit vielä kypsymättömiä.
Web 2.0 korostaa monipuolista sisältöä, palveluita ja
käyttäjän kokemusta.Web-sovellusten toteutusteknologiat ovat kehittyneet ja mahdollistavat näyttävämmät
sekä monipuolisemmat ratkaisut, jotka vievät selainpohjaisia ratkaisuja lähemmäksi työpöytäsovelluksia.
Hyviä esimerkkejä modernista käyttäjäkokemuksesta
ovat Google Maps- ja YouTube -palvelut. Myös näyttävät Flash- ja pikaviestintäratkaisut ovat olleet paljon
esillä.
Pääosa Web 2.0 -innovaatioista on siirrettävissä
mobiililaitteisiin, joiden tiedonsiirtonopeudet ja selainteknologiat ovat parantuneet valtavasti. Tiedonsiirtonopeudet lähestyvät parhaimmillaan kiinteiden

PITKYN PIIRI 4/2008
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Tieturin asiantuntijat Tommi Teräsvirta (vas) ja Sakari Olli
pitivät asiantuntevat ja tulevaisuutta luotaavat esitykset
mobiilikäyttöjärjestelmista ja Web 2:sta.

GPS tieto hyödyntävä locr - palvelu.

Widgets for Widsets pc käyttöliittymä.
liittymien nopeuksia ja uusimmat selaimet ovat jo
pc-selainten tasoa. Esimerkiksi uusimmissa S60- ja
iPhone-puhelimissa käytetään WebKit-selainmoottoria, joka on alun perin kehitetty Applen Safari -selainta
varten. WebKit-moottoriin perustuvat mobiiliselaimet tukevat teknisesti useimpia Web 2.0 -selainratkaisuja. Uusimmista mobiililaitteista löytyy myös Flash
Lite -tuki, joka helpottaa näyttävien Flash-ratkaisujen
siirrettävyyttä.
Vaikka web-sovellusten tekninen siirtäminen mobiililaitteisiin on mahdollista, luovat laitteiden näytön
koko ja kunnon näppäimistön sekä hiiren puute haasteen. Monet Web 2.0 -palvelut tarjoavat mobiililaitteille räätälöityjä käyttöliittymiä. Huolimatta laitteiden rajoitteista, sosiaalisen internetin näkökulmasta
liikkuvuus mullistaa toiminnan. Vallankumousta tukee
monipuolisimpien laitteiden kamera ja sisäänrakennettu gps-satelliittipaikannin. Käytännössä ominaisuudet mahdollistavat esimerkiksi sen, että sosiaalinen yhteisö tietää missä jäsenet liikkuvat ja voivat
halutessaan jakaa kameralla ikuistamiaan kokemuksia
langattomasti. Edellä kuvattua periaatetta käyttää esimerkiksi yhteisöllinen locr-palvelu.
Mobiili Web 2.0 on luonut uuden tyyppisiä palveluita. Tarjolla on erilaisia paikkatietoon sidottuja palveluita, joiden avulla kuluttaja voi etsiä lähellä olevia
palveluita tai saada kohdennettua mainontaa. Kiinnostavan lisän palveluiden rakentamiseen antaa matkapuhelinten mahdollistama käyttäjän tunnistaminen

- tarua vai totta?

- aamiaisseminaari Tieturilla
ja sitä kautta palvelusta laskuttaminen. Maailmaan on
syntynyt myös Widgets for Widsets -mobiiliyhteisö,
joka tarjoaa tavan tuottaa ja levittää yksinkertaisesti
mobiilaitteeseen räätälöityjä sovelluksia innovatiivisella tavalla. Käytännössä käyttäjä kokoaa haluamansa
sovellukset työpöydälleen esimerkiksi pc-laitteella ja
mobiililaitteessa toimiva Widset-sovellus lataa sovellukset laitteeseen käynnistyessään.
Teoriassa mobiili Web 2.0 tarjoaa lähes samat mahdollisuudet kuin perinteinen Web 2.0, mutta on vielä
enemmän. Mobiililaitteiden liikkuvuus, paikkatieto ja
kamera mahdollistavat Web 2.0 -ideoiden jalostamisen
eteenpäin. Markkinoilla olevien mobiililaitteiden kirjo
on valtava. Esimerkiksi käytettävyyden suunnittelu on
hankalaa, jos joissain laitteissa on kosketusnäyttö ja

toisissa näppäimistö.Vähintään yhtä kirjavaa on se miten eri laitteet tukevat tuoreimpia Web 2.0-teknologioita. Uusissa ja hintavissa laitteissa mahdollisuudet
ovat rajattomat, mutta halvimmissa malleissa tuki uusimmille piirteille on vaatimaton. Innovaatiot eivät siis
toimi kaikissa laitteissa.
Käytännössä Web 2.0:n suosion kasvu luo kiinnostavan tilanteen, sillä palveluita aktiivisesti käyttävät
kuluttajat saattavat innostua päivittämään mobiililaitteensa uusien mahdollisuuksien takia.Tuleeko Web 2.0
-mobiiliulottovuudesta vihdoin teknologiainnovaatio,
jonka takia kuluttajamassat päivittävät laitteensa? Mobiili Web 2.0 on taskussasi, kunhan muistat päivittää
luurisi!
Sakari Olli

FC Sovelton OCS- aamiaisseminaari
FC Sovelton OCS- aamiaisseminaarissa tutustuttiin käytännössä Microsoft Office Communicatoriin, LiveMeetingiin ja MS:n tarkoitusta varten
tekemään ihmekameraan.

Kouluttaja Antti Kivivalli, Microsoft Office Specialist Master Instructor, MCP vauhdissa.

PITKYN PIIRI 4/2008
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Tietoturvailta Contrasecillä
Marraskuun lopun tietoturvaillan ilmoittautuminen täyttyi
varsin nopeasti ja 20 pitkyläistä sai mahdollisuuden tutustua korkean tason tietoturvayrityksen näkemyksiin ja
kokemuksiin.

PITKYN PIIRI 4/2008
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Aluksi Contrasecin toimitusjohtaja Timo Häkkinen
alkukahvin ja yritysesittelyn jälkeen kertoi käytännön
kokemuksin ja aktiivisen yleisön puheenvuoroin höystettynä seikkaperäisesti yleisestä yritysten tietoturvasta ja ”hyökkääjien” nykyisistä toimintatavoista ja myös
motiiveista. Nykyään hyökkäysten tarkoituksena on
varsin usein rahan teko. Suojelurahan kerääminen voi
olla pahimmillaan sitä, että esimerkiksi ennen suurta
urheilutapahtumaa mr II ottaa yhteyttä nettipalvelujen tarjoajaan, vedonlyöntiyritykseen tai vastaavaan ja
tarjoaa tietoturvakonsultointia edulliseen 50 000 €
hintaan. Jos tätä tarjousta ei oteta vastaan, jostakin
ilmansuunnasta voidaan käynnistää jopa kymmenien
gigabittien hajautettu verkkohyökkäys, joka tukkii tai
kaataa koko toiminnan.
Käytännön demoesimerkkeinä Häkkinen esitteli
helpolla käyttöliittymällä varustettua ohjelmaa, jolla
hän otti yrityksen palomuurin läpi pc:n haltuunsa.
Lisäksi nähtiin käytännössä, miten palomuurin takana
oleva valvontakameran kuva jäädytettiin.
Esityksen jälkeen käytiin vilkasta asiantuntijakeskustelua mm. seuraavista aiheista: Windowsin
eri versioiden tietoturva, jossa yleisö oli jokseenkin
yksimielinen Häkkisen näkemykselle, että MSIE 6 ja
WIN 2000 ovat tarjonneet suurimpia tietoturva-aukkoja. Keskustelu sivusi myös muita käyttöjärjestelmiä.
Häkkisen mielestä mac-maailmassa vallitsee haavoittumattomuuden illuusio ja yrityksissä mac-maailma
ei yleensä ole niin ammattimaisesti ylläpidetty kuin
Windows.
Operaattorien paremmuudesta, palvelun nopeu
desta, hengissä selviämisestä ja syistä huonon palvelun
takana löydettiin aika selvä syy – henkilöstöpolitiikka.

Valikoitunut asiantuntijajoukko kuuntelemassa esitystä.

Timo Häkkinen herätti
esityksellään myös vilkkaan keskustelun.

Eräät operaattorit ovat
aktiivisesti vaikuttaneet
siihen, että parhaat
osaajat lähtevät. Henkilössä vaihtuvuus, työpaikan epävarmuus ja
pitkät ketjut extrojen
takana lyhyine sopimuksineen eivät välttämättä
edistä tietoturvaa.
Mielenkiintoisia ja hauskoja käytännön kokemuksia kuultiin useitakin. Eräässä firmassa huoltomiehen
näköinen mies toimitti tj:lle uuden koneen ja sai infosta vanhan tilalle. Uusi oli tyhjä ja vanhassa yrityskauppojen kannalta tärkeät tiedot. Pitäisikö pitää ovea auki
tulijalle vai lyödä ovi kiinni nenän edestä ja katsoa, että
sisääntulija varmasti kirjautuu oikein sisälle. Missä menee kohteliaisuuden ja tietoturvan raja ;-)
Keskustelu olisi jatkunut pitkällekin, mutta lopuksi
Häkkinen summasi suurimmat uhat tavallisen PK-yrityksen tietoturvassa ja kertoi miten niistä selvitään:
UHAT: 1. Haittaohjelmat 2. Tietojen katoaminen.
Kannettavat ja etenkin USB-tikut vaarallisia myös siinä mielessä, että niiden kautta järjestelmä on helppo
saastuttaa. 3. Tietojen tuhoutuminen
SUOJAUTUMINEN: 1.Haittaohjelmien torjuntaohjelmat oikein asennettuna ja jatkuvasti päivittyvänä samoin kaikki muutkin päivitykset ajettuna.
2. Ei kuljeteta kriittistä tietoa salaamattomana. 3.
Otetaan varmuuskopiot, säilytetään ne asianmukaisesti ja harjoitellaan palauttamista.
Ilpo Tolvanen

BANDWIDTH UTILIZATION IN IP-BASED NETWORK

This is an abstract of final year project on the Bandwidth Utilization in IP-Based Networks, the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania being
the case study. The objective of the project was to
investigate utilization of bandwidth in the UDSM network and analyzing types of data that takes much of
the bandwidth thus lowering the network throughput
using bandwidth monitoring tools such as Multi Router Traffic Grapher (MRTG), Ntop tool, and Ethereal
Protocol Analyzer and to oversee the future capacity
of the UDSM network.
Bandwidth is the key performance parameter and
utilization indicator for an IP-based network. The
bandwidth utilization refers to proper usage of bandwidth resource such that network delays, congestions
and slow access speed problems are minimized with
the aim of increasing network throughput.The UDSM
network has a downlink bandwidth of 7.5 Mbps and
uplink bandwidth of 1.5Mbps. The backbone LAN is
built using optic fiber cables (8 cores and 4 cores) and
has the capacity of 1Gbps.
The investigation started with feasibility study of
the network; studying the backbone connectivity and
capacity then installing the monitoring tools in respective subnets’ routers and collecting data, which
then were analyzed to see the trend of utilization and
finally modeling of the future capacity was carried out
based on collected data and using the queuing M/M/1
model. Using Ntop monitoring tool, the data types
resulting to such utilized were analyzed and their corresponding bandwidth usage.
The diagram below show one of the collected
graphs using MRTG showing bandwidth usage for entire network. During peak hour it can be seen that
the bandwidth is fully used, resulting to network performance problems.

Max 7383.5
kbps

Average 3446.1
kbps

Current 7371.4
kbps

In: (98.4%)

In: (45.9%)

In: (98.3%)

Weekly downlink Bandwidth Utilization Graph.
By using the ethereal protocol analyzer, several data
were taken in different routers and were compared

to data taken from other tools e.g. MRTG. The analysis showed that the utilization level is over 95% for
both uplink and downlink bandwidth in which TCP
data traffics dominates. The analysis was based on
the assumption that the probability of packet delays
that influence the QoS of the system can be determined as follows:

From the graph below, the current average packet
arrival at the core router is 1848 packets per second
and with the bandwidth of 9Mbps (total uplink and
downlink), this gives QoS of 65.31%. With projected
2200 packets per second arrival rate and bandwidth
of at least 13Mbps, the 96.95% QoS may be attained.
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Bandwidth demand against the network quality of service.
The analysis showed that the internet access link
is biggest performance bottleneck and contributed
significantly on performance degradation. The
backbone capacity is enough but the gateway link is
congested in peak hours.There is also huge structural
imbalance which if not contributing much to the
network performance degradation now, has the
potential to do so in future as the network grow.
Ovatko yhteystietosi kunnossa?
Osoitetietojen päivitys tapahtuu tietotekniikan liiton www-sivujen kautta osoitteessa www.ttlry.fi.
Tätä varten tarvitset käyttäjätunnuksen (=jäsennumerosi) ja salasanasi (=postinumerosi).
Jos olet jo muuttanut (ja unohtanut) salasanasi tai
kirjautuminen ei muuten onnistu, lähetä tiedot:
jasenasiat@ttlry.fi.
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Author: Mwesigwa Felician (felician_m@yahoo.com), University of Dar es Salaam, Tanzania, Pitky/Pikeke student
award 2008.

Oliopäivät Tampereen teknillisell

Ilkka Haikala avaa Oliopäivät.

Pekka Abrahamssonin uudet ketterän ohjelmistokehityksen teesit.
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James Coplien tervehtii yleisöä.

AlistairCockburn pitää esitelmän aiheesta: Effective Software devepolment.

Oliopäiviä on järjestetty jo vuodesta 1991 alkaen.
Tänä vuonna 25.-26.11. tehtiin uusi yleisöennätys, tapahtumaan ilmoittautui yli 500 henkilöä ympäri Suomea. Vuodesta 1994 saakka oliopäivät on järjestetty
joka toinen vuosi, mutta jatkossa tapahtuma tullaan
järjestämään joka vuosi.
Tapahtuma alkoi Prof. Ilkka Haikalan (TTY) tervetuliaispuheella. Hän esitteli päivän esiintyjät.
Päivän pääesiintyjä, Tohtori Alistair Cockburn,
kertoi näkemyksensä nykypäivän sovelluskehityksen
neljästä perustasta, jotka vaikuttavat ohjelmistoprojektien luonteeseen. Nämä perustat ovat Cockburnin
mukaan ohjelmistotyön käsityömäisyys, uuden luomisen ja dokumentoinnin välinen yhteispeli, lean-ajattelu
ja tietämyksen muodostaminen jostain aihealueesta.
Tohtori Pekka Abrahamsson (VTT) ärähti ketteriä menetelmien nykytilaa kohtaan. Abrahamsson
totesi ketteryyden olevan nykymuodossaan lopussa.
Hän esitti kritiikkiä ketteriä menetelmiä käsittelevää
tutkimusta kohtaan, ja kertoi epäonnistuneesta ketterien menetelmien käyttöönottoyrityksestä.
Saul Wiinamäki (Pitky) ja Risto Metsälä (Solteq Oy) jakoivat jo perinteeksi muodostuneet stipidendit parhaalle Tampereen teknillisen yliopiston
diplomityölle. Tänä vuonna Pitkyn stipendi jaettiin
Thomas Olssonille.
Tohtori Juha-PekkaTolvanen (MetaCase) luennoi
metamallinnuksesta. Tolvasen mukaan metamallinnuksella voidaan ratkaista toimimialakohtaisia ongelmia
tehokkaammin kuin perinteisillä ohjelmointikielillä.
Esimerkkinä hän käsitteli muun muassa Symbian S60
–käyttöjärjestelmän ohjelmointia ja sulautettujen järjestelmien mallintamista.
Prof. Kai Koskimies (TTY) avasi oliopäivien toisen päivän ja kertoi lyhyesti päivän sisällöstä.
Tohtori James Coplien (Tanska) luennoi agile-sovelluskehityksestä. Hän selvitti agilen historiaa, perus-

periaatteita ja kuinka se liittyy suunnittelumalleihin,
avoimeen lähdekoodiin jne.
Prof. Kai Koskimies jatkoi selvittämällä aluksi lyhyesti Tampereen teknillisen yliopiston v. 2008 tutkimuksen painopistealueita. Alueina on ollut ohjelmistojen mallintaminen, ohjelmistojen arkkitehtuuri,
mobiilisysteemit ja mobiiliohjelmointi.
Lopuksi Koskimies selosti tarkemmin projektia,
jossa on kehitetty arkkitehtuuriprosessia sulautettuja
järjestelmiä varten.
Prof. Tommi Mikkonen (TTY) ja tohtori Antero
Taivalsaari (Sun Labs) selvittivät kuinka Webbi toimii sovellusalustana. Luennon pääkohtia olivat Webin
historia, Webbialustan hyvät ja huonot puolet, suosituimmat webbisovellukset ja web 2.0.
Iltapäivän ohjelma
alkoi johtaja JuhaMarkus
Aallon
(Nokia) luennolla
suuren mittaluokan
agile-sovelluskehitys S60-ohjelmistotuotealustalla. Hän
selosti
projektia,
jossa tätä S60tuotetta kehitettiin
Scrum-tekniikalla
eri laajuisissa projekteissa.
Iltapäivän luennot jatkuivat hySalit olivat täynnä yleisöä Oliopäivillä.

Saul Wiinamäki ojentaa Pitkyn stipendin Thomas Olssonille.

vin mielenkiintoisella aiheella: Java-maailma vastaan
Microsoft-maailma. Microsoftin puolelta paikalla oli
vakioesiintyjä Microsoftin Suomen aluejohtaja, kouluttaja Ahti Haukilehto (FC Sovelto oy) ja tällä kertaa Java-maailmaa edusti ohjelmistoarkkitehti Jouko
Ruuskanen (Suomen IBM).
Haukilehto aloitti luentonsa selostamalla aluksi Microsoftin sovelluskehityksen nykytilaa ja uusia
käyttöjärjestelmäalustoja (VM 7, Windows 7, Azure).
Sitten hän selosti tarkemmin Axure-soveluskehitysalustaa.jolla ajetaan sovelluspalveluita. Tämä vielä kehityksen alla oleva ns. pilvisovelluskehitysalusta on
.NET-järjestelmän jatkoversio. Loppuajan Haukilehto
kertoi mm. Oslo, Mash ja muista tulevista Microsoftin
lähivuosina lanseeraamista ohjelmistotekniikoista.
Tämän jälkeen oli Ruuskasen vuoro vastata Ahti
Haukilehdon luentoon. Hänen pääaiheensa oli Javamaailman haasteet tällä hetkellä. Java-maailman kilpailijoita ovat hänen mukaansa mm. Microsoft, Silverligth,
Google, Flash jne. Lopuksi hän keskittyi selostamaan
laajasti avoimen ohjelmointiympäristön (Open Source) etuja (mitä mm. Java EE edustaa) verrattuna
suljettuihin järjestelmiin kuten esim. Microsoft on.
Oliopäivät päättyivät Ruuskasen ja Haukilehdon väliseen mielenkiintoiseen väittelyyn.
Lisätietoa tapahtumasta sekä esiintyjien kalvot löytyvät osoitteesta: http://www.cs.tut.fi/tapahtumat/
olio2008
Raportin kirjoittivat: Matias Muhonen, Seppo Väisänen
ja Saul Wiinamäki.Valokuvat Tero Ahtee.
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lä yliopistolla

Demola

www.demola.fi

Tänä syksynä Tampereella käynnistetty Demola virittää ryhmään tarvitaan esimerkiksi projektipäällikkö, keruudenlaista ja aiempaa tiiviimpää yhteistyötä alueen too Pia Berg Hermiasta.
ICT- ja media-alan yritysten, korkeakoulujen ja opisRyhmät kehittävät ideoitaan ja alustavia konsepteja
kelijoiden välille.
hyödyntäen erilaisia innovointimenetelmiä. Demola ei
Demola on tamperelaisten korkeakoulujen (TTY, määrittele tarkkoja työtapoja, mutta yhteistyökumppaUTA, TAMK ja PIRAMK), ICT- ja media-alan yritysten niensa kanssa Demola toteuttaa ryhmille valmennusta
ja Teknologiakeskus Hermia Oy:n palvelu, jossa opiske- niin innovointimenetelmistä, yrittäjyydestä kuin ideoilijat saavat tilaisuuden kehittää digitaalisia tuotteita ja den kaupallistamisestakin. Projekti-ideoiden lisäksi yripalveluita yritysten projekti-ideoiden pohjalta. tykset tarjoavat opiskelijaryhmille jatkuvaa huippuosaaDemola on aloittanut toiminjien ohjausta sekä tukea konseptien kehittämiseen.
tansa syksyllä 2008 Tampereen
Ohjauksessa on pyritty jatkuvaan vuoroseudun osaamiskeskusohjelman
vaikutukseen idean antaneen
(Digitampere ja Jokapaikan tieyrityksen ja
totekniikan osaamiskeskus),
opiskelijaryhLuova Tampere -ohjelman ja
män kesken,
Pirkanmaan TE-keskuksen
minkä lisäksi
tukemana.
jo ensimmäiKaksivuotisena EU-hanksen syksyn aikakeena aloittavasta Demona on järjestetty
lasta on tarkoitus tehdä
muun muassa
pysyvä osa Tampereen
workshopeja ryhseudun innovaatiotoiminmien työskentelyn
taa. Aloitteen Demolan C
tukemiseksi.
ai
perustamiseen teki No- (N Melakoski, (T
Demolan toiAM
okia) D
emolan K), Petri Räs
kian Research Fellow
minnan ensimmäiä
Kick-of
n
f tilaisu en (Hermia)
Jukka P. Saarinen, joka
sen syksyn aikana
udessa
ja
syksyllä Jukka P. Saa
oli myös perustamassa syksyllä 2007
projektir
yhmiä on
rinen
2008.
Nokia Innovation Centeriä, jonka tarkoituksena on
koottu ensisijaisesti
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tiivistää Nokian ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyöss ä ko r ke a ko u l u j e n
tutkimusyhteistyötä.
opettajien kanssa. Jatkossa
projektiryhmiä synnyteDemolan toiminta-ajatuksena on, että yritykset an- tään Demolan internet-sivuilla, jossa opiskelijoilla on
tavat Demola-projekteihin kehitettäväksi ideoitaan, joi- mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksestaan projektita yritykset eivät itse ehdi viemään eteenpäin aika- ja ideoita kohtaan ja etsiä muita aiheista kiinnostuneita
henkilöresurssien niukkuuden takia. Aiheet tarjotaan opiskelijoita. Demolalla on tällä hetkellä 48 yritysten
monitieteisille opiskelijaryhmille, joiden jäsenet samal- tarjoamaa projekti-ideaa, joissa toimeksiantajina toila suorittavat opinto-ohjelmiinsa kuuluvia projektimivat Nokia Oyj, Nokia Siemens Networks Oy sekä
työkursseja ja saavat siten
Yleisradio Oy. Syksyn 2008 aikana 28.11. mennessä
opintopisteitä
kahdeksan projektiryhmää on aloittanut työnsä ja
Demolan pronäiden projektien tulokset valmistuvat toukokuuhun
jekteista. Lisäk2009 mennessä.
si jo Demolan
– Aiheista ei tunnu olevan pulaa. Tarjonta on vielä
ensimmäisen
ICT- ja tekniikkapainotteista, mutta jatkossa ideoita
syksyn aikana
on tarkoitus tarjota monipuolisesti eri aloilta. Sen
osa opiskelijoistähden on tärkeää, että kaikenlaiset ja –kokoiset yrita on aloittanut
tykset, varsinkin pk-sektori, tulisivat mukaan, Berg
erg ja dip painottaa.
B
a
lopputyönsä tePi
ö
k
k
ktipäälli
Kairamo. Parhaissa tapauksissa Demola-projekteista synkemisen Demo- Demolan proje
tekevä Ville
ta
es
ke
k
n
a
la-projekteista.
tyy uutta liiketoimintaa ja Demolan tähtäimessä on
lomityötä h
Opiskelijat saavat
yrityskontakteja sekä myös uusien yritysten synnyttäminen.
kokemusta monitieteisestä yhteistyöstä todellisessa
– Projektin alussa yritys ja projektiryhmä allekirjoityritysprojektissa.
tavat sopimuksen, jolla syntyvän tuotoksen immateri– Projektiryhmissä on kysyntää monenlaiselle osaa- aalioikeudet jäävät projektiryhmälle. Idean luovuttanut
miselle. Idean demoaminen voi vaatia huipputekniikkaa, yritys voi lunastaa tuotokseen käyttöoikeuden. Sopikäytettävyyden asiantuntemusta ja tietoa ihmisen ja mus takaa, että onnistuneen työn pohjalta projektiryhyhteisöjen käyttäytymisestä, minkä lisäksi jokaiseen mä voi kehittää omaa yritystoimintaa, Berg kertoo.

Tampereen teknillisen yliopiston
tietotekniikan diplomityöt
Keskeinen osa teknillisten yliopistojen opintoja on diplomityön kirjoittaminen. Seuraavassa luettelossa on esitelty Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan diplomitöitä ajalta 1.1.2008-31.7.2008. Suurin osa töistä on saatavilla myös
sähköisessä muodossa TTY:n ekirjastosta (http://www.tut.fi/library/ekirjasto/)

Kaseva,Ville Antero: RF-Based Indoor Localization
for Wireless Sensor Networks
Kokkonen, Pekka Antero: MobiNews-sisältöpalvelu DVB-H -verkossa
Koskinen, Tero Antero: Developing FLASH Driver
for Embedded Linux
Kouhi, Tommi Juhani: Rahaliikenneohjelmiston integrointi ERP-järjestelmään
Laasonen, Lasse Sampo: Program Image and Processor Generator for Transport Triggered Architectures
Lehtisaari, Ville Anselmi: Reaaliaikaisen verkkonanlysaattorin itsediagnostiikka
Luo, Xinghan: Algorithms for Face and Facial Feature Detection
Maasalo, Lari Antero: Langattomiin lähettimiin perustuva lämpötilojen omavalvontajärjestelmä
Majaluoma, Teemu Olavi: Replikointi ohjelmiston
konfiguraationhallintajärjestelmässä
Manninen, Pekka Tapani: Vaatimustenhallinnan kehittäminen pienessä ohjelmistoyrityksessä
Mattila, Olli Juhani: Kalustetehtaan omakustannushinnan laskennan kehittäminen ja integrointi tuotannonohjaukseen
Merenkivi, Saku Olavi: Vedenalaisen äänentoistojärjestelmän karakterisointi
Miettinen, Manu Petteri: Web-pohjainen tarjouslaskentaohjelma LVI-eristysalan yrityksille
Mäkinen, Matias Olavi: Improving availability and
Convergence in Local Area Networks
Naukkarinen, Jani Jonne Tapio: Nokia Profile Manager Fault Management
Nurmi, Johanna Eila Katariina: Kokoonpanotiedon jäljitettävyys työkoneiden voimansiirtojen valmistuksessa
Oksanen, Esa Mikael: Käynnistettävän liimatuotannon laatujärjestelmä
Paasi, Simo Johannes: Uutisten arkistointi- ja seurantajärjestelmän uudistaminen
Paavola, Juho Johannes: Reporting in an ERP System
Peltola, Tuomas Henrik Matias: Reaaliaikavälikerroksen arviointi johtamisjärjestelmäkäyttöön
Peltoniemi, Petri Juhani: Paperikoneen lajinvaihtojen raportointitöykalu
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Abdel-Rahman, Haroon Al-Rasheed: Mobile Terminal Software Platform Variant Testing
Aho, Anttiolli Matias: Tehtävänpurkuohjelmisto
lentotallentimelle
Ala-Uotila, Miika Kristian: Automaattivaraston
ohjaus
Aro, Kenneth Elof: Redesigning the Testing Process
of an Embedded Software System
Birinci, Murat: A Perceptual Approach for Image
Retrieval based on Spatial Color Distribution
Chen, Zhengyu: Software Management Interface
Design for Element Management System
Eloranta, Veli-Pekka Tapio: Ohjelmistokehys sisällön replikointi mobiilissa P2P ympäristössä
Grönman, Jussi Matti Johannes: Monimutkaisen
ohjelmiston kehitys
Halonen, Antti Matias: Logistiikan ja toimitusketjun tehokkuuden ja rakenteen optimointi
Harjula, Johanna Marjut Karoliina: Application
Transport Mechanism in SS7 Signalling Protocols
Heikkilä, Tuomo Tapani: Web 2.0 -sovellustuotanto: menetelmän analysointi ja kehittäminen
Heiska, Anssi Jaakko: Eclipse-liitännän MUPE-sovelluksen kehittämiseen
Henttonen,Tomi Tapio: Metatieto digikuvissa
Hokkanen, Heikki Sakari: Design of A Secure Free
Software Backup System for Linux Servers
Honkala, Jouni Tapio: Charging Software Architecture for IMS RF Interface Application
Huiskonen, Esa Ossian: Sijaintitiedon hyödyntäminen kaluston valvonnassa
Hurskainen, Mikko Samuli: Interconnect for Modular Device Architecture
Jantunen, Alex Ilmari: Combining Multicast and
Peer-to-Peer Techniques in Content Delivery
Jokinen, Pekka Sakari: Development of e-Commerce Infrastructure in a Global Environment
Juntunen, Jari Kullervo: Sovellusrajapinta langattomille sensoriverkoille
Jylhä, Hannu Tuomas: Mittausohjelmiston arkkitehtuurin uudistaminen
Jylhäkoski, Juha Matti: Matkapuhelimen tietoturvan ongelmat ja ratkaisut
Jäppinen, Tatu Heikki Antero: Ajax Internet-ohjelmistokehityksessä

Perälä, Henna-Maria: Tutkakaikulähteiden paikallistaminen
Pulakka, Antti Johannes: Automaattinen äänen
prosessointimoodin valintajärjestelmä kotiteatterikontrollerissa
Pulkkinen,Timo Janne Alexander: Towards Standardized B2B Interaction in Print Distribution
Rikama, Jarno Tuomas: Tietoturvaprofiilin luominen mobiilille asiakaspalvelin -järjestelmälle
Rintanen, Janne Markus: Neighborhood Server
for Wireless Sensornetwork Applications
Rossi,Teemu Kalevi: Camcoder Application for the
S60 Platform
Ruan,Wenting: Application of the Software Process
Improvement Models to Industry Subcontracting Business
Ruotsalainen, Olli-Jussi: Propability Weights in
Symbian GUI Test Automation
Sallinen, Jukka Antero: Framework for Integrating
Bankingand Finance web Services to a Legacy System
Salmi, Marja Orvokki: Automating the Testing of a
Licence Management System
Savolainen, Lari Ilari: Käyttäjän identiteetinhallinta
laajassa organisaatiossa
Sirkkola, Tatu Anttoni: Raportoinnin mallinnus sovelluskehyksessä
Skournetou, Danai: Delay Estimators for Tracking
Low CNR GNSS Signals
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Smolander, Olli-Pekka Aukusti: Detection and
Classification of Antibiotics using a Luminescent
Microbial Biosensor
Soikkeli, Reima Viljami: Managed Security Services for Mobile Operators
Suksi, Matti Tapani: Suorituskykytiedon kerääminen verkonhallintajärjestelmästä
Tarhonen, Toni Tapio: Practical Experiences of Design Reusability and Automation with SPIRIT
Tarna, Olli-Pekka: Hitsauksenvalvontajärjestelmän
tiedonkeruujärjestelmä
Terho, Katri Elina: Applying walkthrough methods
in human-centered design of work processes
Tiainen, Mikko Olli Petteri: Automaattinen solulaskenta Medicel Explorer kasvatusympäristössä
Valkealahti, Markku Johannes: Ohjausohjelmisto
laserdiodimittausasemaan
Vettensaari, Paul Jan Henrik: Sähköisen identiteetin hallinta teleoperaattoreiden liiketoimintana
Viitala,Ville Sakari: Digitaalinen työmaapäiväkirja
Vuojamo, Tuomas Tapio: Collaboration Environment Setup for a Distributed Project
Vuorentausta, Jari Markus: Seurantatiedon käsittelyn kehittäminen ohjelmistoylläpidossa
Zuberi, Arif Azizuddin Ahmed: Towards face recognition for image retrieval applications

Digitaalisten muistojen tallentaminen
ja jakaminen mobiililaitteilla

Pitkyn stipendi
Thomas Olsson
Diplomityö, toukokuu 2007
Ihmiskeskeisen teknologian yksikkö
Tampereen teknillinen yliopisto

Ihmisillä on luontainen tarve jakaa kokemuksiaan ja
muistojaan toisten kanssa. Muistojen jakaminen vahvistaa sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyden tunnetta.
Menneiden tapahtumien ja elämän virstanpylväiden
muistelu on merkittävä osa myös yksilön kehityksessä. Perinteisesti muistot ovat olleet suusanallisia
kertomuksia ja perimätietoja, jotka ovat kulkeutuneet
sukupolvelta toiselle. Viimeaikaisen mobiili- ja tallennusteknologian kehityksen myötä kuvien, videoiden,
viestien ja muun digitaalisen mediasisällön tallentaminen ja jakaminen on noussut yhä suurempaan suosioon. Suosio on nähtävissä mm. internetin lukuisissa
sisällönjakamis- ja yhteisöpalveluissa. Tällainen mediasisältö voi sisältää hyvin henkilökohtaisia ja arvokkaita
elementtejä, joten sisällön yhtenä tärkeimmistä rooleista onkin juuri muistojen tallentaminen ja välittä-

minen toisille. Kuitenkin, yksittäisten kuvien irrallisuus
sekä visuaaliseen informaatioon rajoittunut mediatyyppi eivät aina vastaa niitä eläviä ja rikkaita muistoja,
jotka tallentuvat käyttäjän mieleen.
Onnistuneiden järjestelmien suunnittelussa on ensiarvoisen tärkeää ottaa myös käyttäjät huomioon.
Järjestelmien laatua voidaan parantaa huomattavasti
soveltamalla ns. käyttäjäkeskeistä suunnittelutapaa.
Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa tutkitaan itse käyttäjiä, heidän tarpeita ja odotuksia, käyttöympäristöä
sekä niitä tehtäviä, joita teknologian avulla tehdään.
Kun em. seikat sekä niiden rajoitteet ja mahdollisuudet tunnetaan, on suunnittelutiimillä erinomainen
lähtökohta alkaa suunnitella tuotekonsepteja ja prototyyppejä. Prototyyppejä voidaan arvioida esimerkiksi käytettävyystesteillä, joilla voidaan selvittää miten suunnittelun tulos vastaa käyttäjien vaatimuksia
ja löytää riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelun
”Akilleen kantapäät”. Prosessin lopputuloksena on
tuote, joka vastaa aitoihin tarpeisiin, on suunniteltu
suoraan loppukäyttäjille sekä tukee oleellisimpien
tehtävien suorittamista. Muistot ovat hyvin henkilö-
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kohtaisia ja osittain jopa arkaluonteisia, sisältäen erilaisia merkityksiä, sosiaalisia elementtejä sekä vahvoja
tunteita.Tämän vuoksi on erityisen tärkeää ymmärtää
käyttäjien tarpeet muistojen tallentamiseen ja jakamiseen liittyen. Työn yhtenä tarkoituksena olikin tuoda
käyttäjäkeskeisen suunnittelun lähestymistapa osaksi
uuden matkapuhelinsovelluksen suunnittelua.
Diplomityöni kuvaa ihmisten digitaalisten muistojen
tallentamiseen ja jakamiseen tarkoitetun mobiilijärjestelmän konseptin käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin. Käyttäjäkeskeisyys oli huomattavassa osassa,
sillä prosessiin osallistui lähes sata potentiaalista tulevaisuuden järjestelmämme käyttäjää. Tutkimuksellisina tavoitteina oli selvittää muistojen tallentamiseen,
hallintaan ja jakamiseen liittyviä käyttäjätarpeita, motivaatiotekijöitä sekä nykyteknologian mahdollistamien digitaalisten muistojen käyttötapoja. Konseptin
suunnittelu ja siihen liittyvä tutkimus sai aineksia
tulevaisuuteen suuntautuneesta SharMe –konseptista, jonka on luonut Nokian tutkimuskeskus (NRC).
Alkuperäinen SharMe –konsepti sisälsi ideoita mm.
kontekstitiedon tallentamisesta muistojen osaksi sekä
jatkuvasta tallentamisesta.
Tutkimuksen aluksi järjestimme teemahaastatteluja erilaisien käyttäjäryhmien kanssa monenlaisten
perspektiivien ja tarpeiden ymmärtämiseksi. Esimerkkeinä ryhmistä mainittakoon nuoret lapsiperheet,
matkustelijat, urheilijat, vanhojen autojen kunnostajat
ja eläkeläiset. Tämän jälkeen suoritimme contextual
inquiryjä (kontekstissa tapahtuva käyttäjätutkimus)
osana Contextual Design suunnittelumenetelmää.
Tarkkailimme ja haastattelimme kamerapuhelimien
sekä Flickr-verkkopalvelun käyttäjiä tutkiaksemme
käyttäjien nykyistä toimintaa kuvallisten muistoartefaktien kanssa. Laajan käyttäjäaineiston analyysin
pohjalta kirjoitimme ohjenuoria prototyypin suunnittelulle, joiden pohjalta seurasi uuden muistojen tallennukseen ja jakamiseen tarkoitetun mobiilisovelluskonseptin suunnittelu.

Suunnittelu oli iteratiivinen prosessi, jossa käyttäjät
osallistuivat evaluointikierroksiin. Suoritimme paperiprototyyppitestejä sekä alkuvaiheessa hyvin matalan
tarkkuustason prototyypillä että suunnittelun loppuvaiheessa tarkemmalla ja graafisemmalla prototyypillä. Lisäksi prototyypin hyväksyttävyystestausta
suoritettiin sekä jatkuvasti paperiprototyyppitestien
aikana että erillisenä testikierroksenaan. Intensiivisen
prototypoinnin ja evaluoinnin jälkeen konseptiin oltiin
tyytyväisiä.
Lopullinen sovelluskonsepti on matkapuhelinsovellus digitaalisten muistojen tallennukseen, käsittelyyn,
selailuun ja jakamiseen. Konsepti oli valmistuessaan
futuristinen, olettaen matkapuhelimilta tiettyä teknologista kehitystä nykyisiin verrattuna. Tarkoituksena
kun oli suunnitella prototyyppi nimenomaan käyttäjien tarpeisiin keskittyen. Konsepti sisältää useita
uutuustekijöitä, kuten tapahtumapohjaisen toimintamallin, puskuritallennusmallin sekä relevanttien kontekstitietojen lisäämistä muistojen osaksi. Tapahtumapohjaisuus perustui käyttäjätutkimuksen löydöksiin,
jotka toivat esille, että muistot liittyvät usein tiettyihin ennalta suunniteltuihin tapahtumiin. Tapahtumissa
muistoja paitsi tallennetaan ahkerasti, niitä myös jaetaan ja rikastetaan esimerkiksi kuvauksilla tilanteista
sekä tarinoilla. Tapahtumapohjaisuus myös tukee kollektiivisuutta tarjoamalla toimintoja yhteisöjen yhteisten tapahtumien tallentamiseen ja automaattiseen
jakamiseen. Tapahtumapohjainen toimintamalli nähtiin
alustavassa käyttäjäevaluoinnissa erittäin hyödyllisenä
ja luonnollisena tapana toimia. Yksittäinen tapahtuma
nähtiin kehyksenä yhdelle muistolle, johon liittyy useita tarinoita, ihmisiä, kokemuksia, tunteita, paikkoja, esineitä jne. Hyväksyttävyyden kannalta pitää kuitenkin
muistaa että, perinpohjainen käyttäjäevaluointi vaatisi
toteutetun järjestelmän käyttöä, ja mielellään pitkällä
aikajänteellä.
Diplomityöni innoittavana ja idearikkaana ohjaajana toimi Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila. Haluan
kiittää myös kollegoitani Minna Wäljasta, Marika Lehtosta ja Hannu Sorosta, NRC:n kollegoja
sekä puolisoani Jaanaa. Diplomityöni ”Creating, Managing and Sharing Memories with Mobile Phones: a
User-Centered Design Approach” on saatavilla kokonaisuudessaan pdf-formaatissa (englannin kielellä)
osoitteesta http://www.cs.tut.fi/~olsson/Diplomityo_
Thomas_Olsson_SharMe.pdf. Kuten tieteellisen työn
luonteeseen kuuluu, vastausten löytymisen ohella
tutkimuksessa syntyi lisää mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä. Näiden kysymysten parissa jatkankin parhaillaan jatko-opinnoissani. Diplomityöprojektistani
on lisäksi kirjoitettu kaksi tieteellistä artikkelia, joista
viimeisin on: Olsson, T., Soronen, H.,Väänänen-VainioMattila, K. User Needs and Design Guidelines for
Mobile Services for Sharing Digital Life Memories. In
proceedings of MobileHCI 2008.

ATK-koulutusta nykyisille ja
tuleville asiantuntijoille
Palvelinvirtualisointialustan käyttöönotto
VMware Infrastructure 3.5: Install & Configure
9.–12.3.2009
VMware Infrastruktuuri 3.5 muodostuu ESX Serverin, Virtual Centerin ja VCB-palvelun kokonaisuudesta.
Kurssilla käydään läpi virtuaalisen infrastruktuurin asentaminen, konfigurointi, ylläpito sekä vian
selvitystä. Lisäksi VMware ThinApp ja VI3-ympäristön päivittäminen. VMware VATC:n virallinen kurssi
alkuperäisin materiaalein valmentaa VMware Certified Professional-sertifikaatin suorittamiseen.
Kokonaishintaan 2900 € sisältyvät koulutus ja käytännön harjoitukset, ruokailut, materiaalit ja
testiluokan käyttömahdollisuus koulutuspäivinä aina klo 20.30 asti.

Windows Vista Configuring, MCTS 70-620, Microsoft IT Academy

3.3., 18.3., 31.3., 15.4., 28.4., 12.5.2009
Kurssilla perehdytään Vistan asennukseen, käyttöönottoon, konfigurointiin ja hallintaan sekä
myös tietoturvaan ja ongelmiin. Kurssi valmentaa Microsoft Technology Specialist – Vista testin
70-620 suorittamiseen. Hinta 950 € sis. Microsoftin virallisen MOAC-materiaalin ja lähipäivien ruokailut.

Sertifiointitestit TAKK:n testikeskuksissa

Maksulliset sertifiointitestit voi suorittaa esim. WMware 19.3.2009 ja MCTS 14.5.2009.
Sertifiointit yleensä joka toinen torstai: aikataulut löydät TAKK:n kotisivuilta.

2009 alkavia tutkintokoulutuksia mm.
(pt=perus-, at=ammatti, eat=erikoisammattitutkinto)
• verkkoasiantuntija (eat), Cisco Academy CCNA, Windows server, Linux…
• järjestelmätuki (at), Microsoft IT Academy MCTS, MCITP, Windows Vista, Server 2008
• käytön tuki, datanomi (pt), MCTS, MS-Office, Windows Vista, Server 2008 perusteet
• ohjelmointi (at), Symbian, Java, ohjelmistosuunnittelu (eat),
• verkkoviestintä (www-sivujen teko) / julkaisugrafiikka (at), Adobe CS
Koulutuksesta riippuen käytössä verkko-opiskeluympäristö, ohjelmien etäkäyttö, verkkolaboratorio
(myös etäkäyttö) ja TAKK:n opintori, jossa laitteet ja ohjelmat käytössä klo 8.30–20.30 ja ohjaaja
päivisin.Koulutukset järjestetään oppisopimuksella, jolloin suorittaja maksaa vain OPH:n tutkintomaksun ja mahdolliset kirjat tai ns. omaehtoisena koulutuksena, jolloin hinta on koulutuksesta
riippuen 50–600 €.

Lisätiedot
lisää koulutuksia ja haku www.tak.fi
Koulutustarjonnan avainsanaksi esim.: 2009,
sertifiointitestit, CCNA, Symbian, datanomi …
tai ota suoraan yhteys:
• asiakaspalvelu puh. (03) 2361 421, palvelu03@tak.fi
• koulutuspäällikkö Ilpo Tolvanen,
puh. 044 7906 450, ilpo.tolvanen@tak.fi
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