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Matkailualan palvelujen kehitystä on pitkään hidastanut standardien ja yhtenäisten toi-
mintatapojen puute. Tässä diplomityössä tarkastellaan standardien merkitystä teknises-
ti kehittyneille matkailupalveluille ja esitellään TravelGate Finland -hankkeen tulokse-
na syntynyttä mobiilisovellusta.

Kehittyneiden matkaviestinverkkojen ja älypuhelimien ansiosta yhä useammilla ihmi-
sillä on mahdollisuus käyttää matkustaessaan erilaisia mobiilipalveluja. Matkailualan
yritysten tarjoamia palveluita ei kuitenkaan ole juurikaan saatavilla, koska niiden ke-
hittäminen on standardien puuttumisen takia hankalaa ja kallista.

TravelGate Finland -hankkeen tuloksena matkailualan käyttöön määriteltiin uusi raja-
pintakirjasto, jonka avulla uusien Internet- ja mobiilipalvelujen kehittäminen helpot-
tuu. Uusien rajapintojen ja toimintatapojen avulla toteutettiin Symbian-älypuhelimissa
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Lack of standards and consistent policies has been slowing down the development of
new tourism services. This paper considers the relevance of standards in technically
advanced  tourism  services  and  introduces  the  smartphone  application  developed
during TravelGate Finland project.

More and more people are able to use various mobile services when travelling because
of highly developed mobile telephone networks and smartphones. However, services
offered by the tourism industry are not widely available. This is because of the fact
that development of such services is difficult and expensive due to lack of standards.

A new interface library was defined as a result of TravelGate Finland project. It can be
used as a guideline in developing new services for Internet and mobile devices. The
new  interfaces  and  policies  were  helpful  during  development  of  the  Symbian
smartphone application. Tourists can make use of the application when searching for
information about services nearby.
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ALKUSANAT

Tämä  diplomityö  on  tehty  sulkavalaiselle  paikannustekniikoihin  erikoistuneelle

Karttaikkuna Oy:lle.  Työ  on  osa  TravelGate Finland -hanketta  (TGF),  jonka

tarkoituksena  on  muuttaa  eri  matkailujärjestelmien  välisiä  tiedonsiirtomenetelmiä

yksinkertaisemmiksi  ja  helpottaa matkailuyrityksiä  tekemään  uusien  tiedonhallinta-

järjestelmien määrittelyjä. Työssä saavutettuja tuloksia on tarkoitus hyödyntää laajasti

myös hankkeen ulkopuolella.

Hanke  koostuu  Joensuun  yliopiston  Savonlinnan  koulutus-  ja  kehittämiskeskuksen

tutkimusprojektista sekä kolmesta yritysprojektista. Hanke on rahoitettu Teknologian

kehittämiskeskuksen  (Tekes)  Fenix-ohjelmasta.  Yritysprojekteihin  osallistuvat

Karttaikkuna Oy, Go Finland Oy ja Tietotalo Oy. Rajapintoja kehitettäessä hankkeessa

on tehty läheistä  yhteistyötä Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) sekä  Euroopan

matkailukomission portaalihankkeen kanssa.

Lopuksi  haluan  kiittää  työn  ohjaajaa  Jyrki Pulkkista  ja  Karttaikkuna Oy:n

toimitusjohtajaa  Kristian Liljeströmiä  sekä  hyvistä  neuvoista  että  lukuisista

kahvipöytäkeskusteluista.  Kiitokset  kuuluvat  myös  diplomityön  tarkastajille

Heikki Kälviäiselle ja Pellervo Kokkoselle.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Symbolit

a ellipsoidin isoakselin puolikas

f  ellipsoidin litistyneisyyssuhde eli ellipsoidin isoakselin puolikkaan ja 

pikkuakselin puolikkaan erotuksen suhde isoakselin puolikkaaseen

e  eksentrisyys (epäkeskisyys) eli ellipsin polttopisteen ja keskipisteen 

välimatkan suhde ellipsin isoakselin puolikkaaseen

�  pohjoinen leveys radiaaneina

  � itäinen pituus radiaaneina

x  itäinen pituus suorakulmaisessa koordinaatistossa

y  pohjoinen leveys suorakulmaisessa koordinaatistossa

�0  koordinaatistokaistan keskipituuspiiri

'� pohjois-eteläsuuntainen ero maapallon muotoa kuvaavan mallin ja 

laskelmissa käytetyn ellipsoidin välillä

'� itä-länsisuuntainen ero maapallon muotoa kuvaavan mallin ja 

laskelmissa käytetyn ellipsoidin välillä

k  ellipsoidista riippuva korjauskerroin

VP   valepohjoinen 

VI  valeitä

Lyhenteet

AMD Advanced Micro Devices

ANSI American National Standards Institute

API Application Programming Interface

ARM Advanced RISC Machine
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GPRS General Packet Radio Service

GPS Global Positioning System

GSM Global System for Mobile Communications

HSCSD High-Speed Circuit-Switched Data

IP Internet Protocol

KVM Kilobyte Virtual Machine

MEK Matkailun edistämiskeskus

MIDP Mobile Information Device Profile

NAVSTAR Navigation Satellite Timing and Ranging

NMEA National Marine Electronics Association

OS Operating System

PPS Precise Positioning Service

RIM Research In Motion

RISC Reduced Instruction Set Computer

RTF Rich Text Format

SIS Symbian Installation System

SPS Standard Positioning Service

TCP/IP Transport Control Protocol/Internet Protocol

TGF TravelGate Finland

UID Unique Identifier

UIQ User Interface Quartz

WAP Wireless Application Protocol

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access

WGS84 World Geodetic System 1984

XML Extensible Markup Language

YKJ Yhtenäiskoordinaatistojärjestelmä
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1    JOHDANTO

Tämän diplomityön päätavoitteena oli kehittää älypuhelimissa toimiva sovellus, jonka

avulla käyttäjä voi hakea eri matkailuyritysten yhteisessä käytössä olevalta tietokanta-

palvelimelta kartan nykyisestä sijainnistaan ja tiedon lähistöllä sijaitsevista matkailu-

yrityksistä. Sovelluksen käyttö on ilmaista, ja TravelGate Finland -hankkeen tuloksena

syntyvät yhtenäiset rajapintakirjastot sekä muut standardit ovat vapaasti kaikkien käy-

tettävissä. Työn tarkoituksena oli myös kehittää TravelGate-sovelluspalvelin, joka hyö-

dyntää Karttaikkuna Oy:n kehittämän MapHit-paikkatietoalustan perusosia. Diplomi-

työ oli osa hankkeen kahta ensimmäistä vaihetta, mutta hanke jatkuu edelleen.

Suomessa käytetään huipputeknologiaa monilla eri alueilla, ja esimerkiksi suomalaiset

tietoliikenneyritykset  ovat  saavuttaneet  hyviä tuloksia maailmanlaajuisesti.  Kaikilla

yhteiskunnan alueilla uudet tekniikat eivät kuitenkaan ole saavuttaneet sellaista suosio-

ta kuin voisi odottaa. Matkailupalveluyritykset eivät ole pystyneet ottamaan käyttöön

sekä yrityksiä että asiakkaita hyödyttäviä uudenlaisia keinoja kovinkaan usein.

TravelGate Finland -projektissa pyritään korjaamaan tilannetta muodostamalla yhteiset

standardit  tiedonsiirtoon järjestelmästä toiseen.  Yhteisten standardien luominen no-

peuttaa tulevaisuudessa erilaisten matkailujärjestelmien välistä  tiedonsiirtoa. Uusien

menetelmien käyttöönottoa ovatkin hidastaneet juuri erimielisyydet standardien sisäl-

löstä tai standardien puuttuminen kokonaan. Yhteistyössä eri matkailuorganisaatioiden

kanssa toteutetuilla standardeilla pyritään saavuttamaan tilanne, missä yhteistyötaho-

jen välinen tiedonsiirto helpottuu huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.

 

Matkailualan verkkopalvelujen ongelmana on ollut myös järjestelmien ylläpidon han-

kaluus. Ajan tasalla olevat tiedot ovat tärkeä osa verkkopalvelujen toimintaa, mutta

yhtenäisten tiedonsiirtomenetelmien puute on johtanut siihen, että useimpien yritysten

on päivitettävä matkailukohdetietonsa moniin eri järjestelmiin käsin. Tämä on erittäin

hidasta ja hankalaa, joten tiedot jäävät usein päivittämättä. 
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TravelGate-projektin tavoite on, että käytössä olisi vain yksi järjestelmä, josta kaikki

tiedot voi noutaa. Projektissa luotavat rajapinnat, luokittelut ja ohjelmistot on tarkoitet-

tu kaikkien matkailualan ammattilaisten käyttöön. Projektissa pyritään luomaan sekä

uusia sovelluksia että helpottamaan tulevaisuudessa toteutettavien järjestelmien suun-

nittelemista. Koska tiedonhallintajärjestelmät muuttuvat koko ajan, on tärkeää, että nii-

den väliset tiedonsiirtorajapinnat pysyvät yhtenäisinä riippumatta järjestelmien muista

ominaisuuksista. [1]

Uusien menettelytapojen, sovellusten ja määrittelyjen on tarkoitus auttaa sekä matkai-

lualan yrittäjiä että kuluttajia. Palvelujen käyttäjät hyötyvät palvelujen ilmaisuudesta ja

siitä, että tuotteet ovat entistä helpommin löydettävissä ja ostettavissa. Myös tietojen

paikkansapitävyyteen voi uusien järjestelmien ansiosta luottaa yhä enemmän. [1]

TravelGate Finland -projektissa yritetään saavuttaa ratkaisuja, jotka parantavat verk-

kopalvelujen laatua ja käytettävyyttä kuluttajan kannalta. Yhtä tärkeänä näkökulmana

on kuitenkin pidettävä myös yritystoiminnan kilpailukyvyn ja tuottavuuden paranta-

mista. Yhteisten toimintatapojen ja tekniikoiden avulla on mahdollista kehittää Inter-

netissä toimivia matkailupalveluja ja mobiililaitteissa käytettäviä matkailusovelluksia.

Palveluihin saadaan uusien menetelmien avulla  lisää  korkealaatuista  sisältöä,  mikä

johtaa käyttäjämäärän lisääntymiseen. Tämän seurauksena erilaisten palvelujen tarjon-

taa voidaan kasvattaa, mistä on hyötyä kaikille käyttäjille. [2]
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2    PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT

2.1    Paikkatiedon analysointi

Sijaintitiedolla  tarkoitetaan kohteen sijaintia  ns.  vertausjärjestelmässä,  jossa  sijainti

voidaan tavalla tai toisella ilmaista yksiselitteisesti. Sijaintitieto voidaan esittää esim.

koordinaatiston,  osoitteen tai  vaikkapa tunnetun kohteen nimen avulla.  Paikkatieto

koostuu tarkasteltavan kohteen sijaintitiedosta ja  kohteen ominaisuuksia kuvaavista

tiedoista. Sekä kohteen sijainti että sen ominaisuudet voidaan esittää monin eri tavoin

riippuen käytettävästä paikkatietojärjestelmästä.  [3]

Paikkatietojärjestelmällä tarkoitetaan laitteistojen,  ohjelmistojen ja paikkatietoaineis-

ton yhdistelmää, jonka avulla järjestelmän käyttäjä voi mm. etsiä kohteita, katsella nii-

den tietoja ja tarkistaa kohteiden sijainnin kartalla. Näiden perusominaisuuksien lisäksi

paikkatietojärjestelmät sisältävät usein muitakin eri toimintoja riippuen siitä, minkälai-

sessa ympäristössä niitä käytetään. Paikkatietojärjestelmien keskeiset toiminnot liitty-

vät läheisesti paikkatiedon varastoimiseen, käsittelyyn, analysointiin ja tulostamiseen.

Järjestelmien tekniset toteutukset voivat kuitenkin poiketa toisistaan paljonkin. [3]

Paikkatietojärjestelmän sisältämä kartta-aineisto ja kohdetiedot on talletettava sellai-

sessa muodossa, että tietojen analysointi, laskutoimitukset ja tulostus onnistuvat mah-

dollisimman nopeasti ja luotettavasti. Järjestelmän on sekä muodostettava karttapohjia

että haettava kohdetietoja reaaliaikaisesti riippumatta siitä, miltä alueelta tietoja tarvi-

taan tai mistä järjestelmää käytetään. Paikkatieto-ohjelmistojen on kyettävä tekemään

päätöksiä järjestelmään talletettujen ja käyttäjän antamien tietojen perusteella. Tarvit-

tavat  menetelmät  ja  päätösten  monimutkaisuus  riippuvat  lähes  täysin  järjestelmän

käyttötarkoituksesta.
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2.1.1    Ominaisuus- ja sijaintitietojen käsittely

Tarkasteltavien kohteiden ominaisuustietojen käsittely on yleensä melko yksinkertais-

ta.  Laajoissa  järjestelmissä  kohteita  voi  kuitenkin  helposti  olla  satoja  tuhansia  tai

enemmänkin.  Ominaisuustietojen haussa käytetään useimmiten suhteellisen nopeita

toimintoja,  kuten yksinkertaisia  tietokantahakuja,  laskutoimituksia ja merkkijonojen

käsittelyä. Kohteiden suuri määrä voi kuitenkin johtaa siihen, että haut vievät paljon

aikaa. Ominaisuustietojen käsittelyssä on siis tärkeää varmistaa, etteivät viiveet muo-

dostu kohtuuttoman pitkiksi, vaikka aineistoa on paljon. [4]

Tietojen analysoinnin hitauden syynä ovat usein huonosti suunnitellut tietokannat. Tie-

tokantojen  käsittelynopeus  paikkatietojärjestelmissä  voidaan joskus  moninkertaistaa

tekemällä  vain  muutamia  yksinkertaisia  muutoksia.  Esimerkiksi  sijainti-  ja  omi-

naisuustietojen jako pienempiin alueisiin  ei  tee järjestelmän  suunnittelua juurikaan

monimutkaisemmaksi, mutta tietojen analysointi voi nopeutua huomattavasti. Joissa-

kin tapauksissa, kuten vektorimuotoisen aineiston muuttamisessa rasterimuotoiseksi,

nopeutta ei kuitenkaan voida merkittävästi lisätä paremmalla suunnittelulla. Tällöin ai-

noa ratkaisu on käyttää paikkatietojärjestelmän alustana riittävän nopeaa laitteistoa.

2.1.2    Geometriatietojen analysointi

Erilaisten geometriatietojen käsittely ja niillä tehdyt laskutoimitukset ovat paikkatieto-

järjestelmien perusominaisuuksia.  Useimmiten käytetty laskutoimitus on kahden tai

useamman pisteen kautta kuljetun reitin pituuden laskeminen. Tätä ominaisuutta käy-

tetään lähinnä navigointisovelluksissa, jotka voivat laskea reitin pituuden joko linnun-

tietä tai käytössä olevalle kulkuneuvolle sopivia teitä pitkin.

Pisteiden  välisen  etäisyyden  laskemisen  monimutkaisuus  vaihtelee  käytettävästä

vertausjärjestelmästä  riippuen.  Yksinkertaisissa  metriasteikkoa  käyttävissä

koordinaatistoissa kahden pisteen välinen etäisyys linnuntietä  pitkin voidaan laskea
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helposti Pythagoraan lauseella.  Jos sijaintitieto ilmoitetaan esim. asteina tai lähtö- ja

tuloskoordinaatistot  ovat  erilaiset,   on  tehtävä  koordinaattimuunnoksia.  Näiden

muunnosten tekeminen nykyisillä laitteilla on kuitenkin nopeaa. 

Reititystietojen käyttäminen esim. autonavigointisovelluksissa on selkeästi monimut-

kaisempaa kuin suorien viivojen pituuden laskeminen. Tarvittavat reititystiedot on kui-

tenkin yleensä  yhdistetty  kartta-aineistoon niin,  että  reitin  pituuden  laskeminen  on

melko nopeaa myös kannettavissa laitteissa, joissa on hidas prosessori ja vähän muis-

tia.

2.1.3    Topologiaan perustuva sijaintitieto

Topologisessa sijaintitietokuvauksessa kohteita käsitellään joukkona toisiinsa liittyviä

komponentteja. Topologialla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista geometrista lähes-

tymistapaa, jossa mittayksiköt tai muut suureet eivät ole olennainen osa tarkasteltavaa

tietojoukkoa. Topologisella kuvauksella pyritään sen sijaan esim. selvittämään, ovatko

kohteet jollakin määritellyllä alueella tai onko niiden välillä muita samaan tarkastelu-

ryhmään kuuluvia kohteita. [5]

Topologista kuvausta tarvitaan usein paikannussovelluksissa. Paikannettavien kohtei-

den etsimisessä ei välttämättä aina olla kiinnostuneita pelkästään siitä, millä etäisyy-

dellä kohde on. Geometrinen sijaintitieto antaa näihin kysymyksiin vastaukset, mutta

monissa tapauksissa geometrisesta tiedosta ei ole apua tai sen käyttö vastauksen etsi-

miseen on liian hankalaa. Sovelluksen käyttäjä voi tarvita vaikkapa tiedon siitä, onko

suunnitellun reitin varrella huoltoasemia. Huoltoasemien sijaintitiedoista ei tässä ta-

pauksessa ole hyötyä,  ellei tiedetä,  ovatko huoltoasemat kuljettavan reitin  varrella.

Kohdetiedoista  on siis  rakennettava  verkko,  jonka  solmukohtien  naapuruussuhteita

voidaan tarkastella.
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Topologisen tiedon tarpeellisuus korostuu etenkin tiekarttoja hyödyntävissä reititysso-

velluksissa, joissa ennalta määritellyiltä reiteiltä, kuten teiltä ja vesiväyliltä, ei voi poi-

keta. Myös maastokartat ovat hyödyllinen apuväline paikannussovelluksia käytettäes-

sä. Tällöin käyttäjä kuitenkin yleensä liikkuu kävellen, ja kuljettavan reitin voi valita

vapaammin kuin ajoneuvoa käytettäessä. Tällaisessa tilanteessa kohdeverkoston topo-

logian määrittelytarve vähenee, ja geometristen tietojen käyttö kohteiden määrittelyssä

useimmiten riittää. 

2.2    MapHit-paikkatietoalusta

Karttaikkuna Oy:n kehittämä MapHit-paikkatietoalusta on tarkoitettu  lähinnä GPS-

avusteisen (Global Positioning System) paikannuksen apuvälineeksi. Alusta on julkais-

tu vuonna 2003 ja sen kehittämistä jatketaan edelleen. Vaikka se muistuttaa läheisesti

paikkatietojärjestelmää, sitä kutsutaan paikkatietoalustaksi joidenkin olennaisten eroa-

vuuksien takia.

Paikkatietoalustalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ohjelmistokokonaisuutta, jonka avul-

la käyttäjät voivat mm. tallettaa alustan käyttämiin tietokantoihin paikkatietoa ja hakea

sitä eri ohjelmistoilla ja laitteilla. MapHit-paikkatietoalustan päälle voidaan rakentaa

erilaisia  paikkatieto-ohjelmistoja vapaavalintaisin  keinoin.  Kyseistä  alustaa voidaan

myös tarvittaessa kopioida alkuperäisestä järjestelmästä poikkeavaan ympäristöön, sil-

lä alusta ei ole varsinaisesti laitteisto- tai käyttöjärjestelmäriippuvainen. Tällä hetkellä

MapHit-alustaa käytetään kolmella eri palvelimella. Niistä kahta hyödynnetään valta-

kunnallisten Internet-palvelujen yhteydessä ja yhtä mobiilisovellusten, kuten tässä dip-

lomityössä kehitettävän TravelGaten, apuvälineenä.

MapHit-paikkatietoalustan perusajatus on toimia pohjana sen päälle rakennetuille so-

velluksille. Alustan toiminta rajoittuu paikkatiedon vastaanottamiseen, varastoimiseen

ja käsittelyyn, sillä tietojen analysointi ja visualisointi tapahtuu korkeamman tason so-

velluksilla.

10



2.2.1    Paikkatietoalustan tekninen toteutus

MapHit-paikkatietoalusta on rakennettu Java-ohjelmointikielellä käyttäen palvelinso-

velmia (servlet). Koska palvelinsovelmat suoritetaan tehokkailla palvelimilla ja niitä ei

tarvitse tulkata ajonaikaisesti, paikkatietoalustan käyttö on varsin nopeaa. Java-ohjel-

mointikielen käyttö helpottaa alustan siirtämistä eri käyttöympäristöihin, koska sama

lähdekielinen ohjelma toimii kaikissa Java-sovelluspalvelimissa. Alustan käyttö ei vaa-

di Java-tukea asiakaskoneelta. 

Koska TravelGate-palvelujen käyttö on vielä kokeiluvaiheessa vähäistä, palvelimen ei

olisi välttämätöntä olla erityisen tehokas. Kun TGF-sovellus myöhemmin julkaistaan,

käyttäjämäärä  kuitenkin  kasvaa  merkittävästi  ja  palvelimen  suorituskykyyn

jouduttaisiin  viimeistään  siinä  vaiheessa  kiinnittämään  enemmän  huomiota.

Tarvittavan  käyttövarmuuden  ja  nopeuden  varmistamiseksi  projektin  yhteydessä

otetaankin  käyttöön  uusia  palvelimia,  joita  käytetään  vain  mobiilipalveluiden

tarjoamiseen  (taulukko  1).  Palvelimia  voidaan  siis  hyödyntää  myös  muiden

paikannuspalveluiden alustoina.

Taulukko 1: Palvelinjärjestelmien tekniset tiedot.

Prosessori AMD (Advanced Micro Devices)

Athlon 64/Opteron (x86_64)

Levytila 300-500 Gt

Muisti 2�4 Gt

Käyttöjärjestelmä Linux

Tietokantapalvelin MySQL 5.0

Sovelluspalvelin Apache Tomcat 5.5.20

Palvelinsovelmien käytön hyvinä puolina ovat mm. Javan virhesietoinen poikkeusten

käsittely,  turvaominaisuudet,  tehokkuus  ja  helppo  siirrettävyys  käyttöjärjestelmästä

toiseen. Virhetilanteiden sattuessa on harvinaista, että koko sovelluspalvelin lopettaa

toimintansa, koska viimeistään palvelinohjelmisto käsittelee virhetilanteen hallitusti,

ellei palvelinsovelma ole tehnyt sitä jo aikaisemmin (kuva 1). 
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Kuva 1: Palvelinsovelman elinkaari sovelluspalvelimessa.



MapHit-paikkatietoalusta toimii tällä hetkellä Tomcat- ja JBoss-sovelluspalvelimissa.

Kaikissa palvelimissa käytetään Linux-käyttöjärjestelmää. Tässä diplomityössä tarvit-

tavaa  TravelGate-palvelinsovelmaa  ajetaan  Apache  Software  Foundationin  kehittä-

mässä Tomcat-sovelluspalvelimessa. 

Eniten suorituskykyä tarvitaan karttapalojen muodostamiseen ja lähettämiseen asiakas-

koneille eli älypuhelimille. Yhden karttapalan muodostaminen vie keskimäärin 80 ms

nykyisellä  kokeilulaitteistolla,  jossa on 2,6 GHz Pentium 4 -prosessori.  Palvelin voi

siis lähettää asiakkaille keskimäärin n. 12 karttapalaa sekunnissa. Karttojen muodosta-

misnopeus riippuu kuitenkin ratkaisevasti karttojen mittakaavasta ja käytettävästä kart-

ta-aineistosta. Tästä johtuen palvelimen käyttöaste voi vaihdella eri tilanteissa paljon-

kin, eikä tarvittavan palvelinlaitteiston määrän arviointi ole yksinkertaista.

2.2.2    TravelGate-palvelinsovelma

Palvelimessa  suoritettavan TravelGate-palvelinsovelman tehtävänä on ottaa vastaan

asiakkaan lähettämä paikannustieto ja palvelupyyntö, joiden perusteella palvelin lähet-

tää asiakkaalle vastauksen. Palvelupyyntö voi olla joko kohdehaku tai karttahaku.

Koska TravelGate-sovellus on julkaisunsa jälkeen kaikkien vapaasti  ladattavissa ja

käytettävissä,  palvelimen  ei  tarvitse tunnistaa  palvelun käyttäjää.  Palvelinsovelman

käyttämään tietokantaan on tallennettu tietoja erilaisista matkailukohteista, jotka kuu-

luvat eri ryhmiin (ravintolat, majoitus tms.). Palvelin ottaa vastaan asiakkaan lähettä-

mät koordinaatit, kohderyhmän sekä etäisyyden, jolta kohteita haetaan. Näiden tietojen

perusteella palvelinsovelma hakee tietokannasta sopivia kohteita ja palauttaa ne palve-

lun käyttäjän älypuhelimeen. Käyttäjä voi hakea palvelusta pelkkien kohdetietojen li-

säksi myös kohteiden sijainnin kartalla.

TravelGate-palvelinsovelma on toteutettu MapHit-paikkatietoalustan tavoin Java-oh-

jelmointikielellä. Palvelinsovelman tarkkoja teknisiä tietoja, kuten lähdekoodia tai oh-
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jelmointirajapintaa (API, Application Programming Interface), ei kuitenkaan julkaista

TravelGate-projektin yhteydessä, koska toteutuksessa käytetyt menetelmät ja välineet

ovat suurimmaksi osaksi yrityssalaisuuksia. TravelGate-palvelimen ja -palvelinsovel-

man käyttö mobiilisovelluksen välityksellä on kuitenkin kaikille täysin ilmaista. Ohjel-

mointirajapinnan julkaisu ei ole tarpeellista, koska palveluun liittyviä kolmannen osa-

puolen sovelluksia ei ainakaan toistaiseksi kehitetä eikä palvelua ole tarkoitus käyttää

muilla, kuin projektin yhteydessä kehitetyillä sovelluksilla. Paikkatietoalustan tai mui-

den TravelGate-projektiin  liittyvien palvelujen rajapintoja voidaan julkaista  tarpeen

mukaan myöhemmin.

Palvelinsovelman otettua  vastaan palvelupyynnön se  ottaa  yhteyden tietokanta- tai

karttapalvelimeen riippuen pyynnön (haun) sisällöstä (kuva 2). Kohdehaku sisältää tie-

don käyttäjän sijainnista, hakukohteista ja hakuetäisyydestä. Näiden tietojen perusteel-

la palvelin muodostaa kyselyn tietokantapalvelimelle, joka palauttaa hakuun sopivat

kohteet palvelinsovelmalle. Palvelinsovelma lähettää tiedot eteenpäin asiakaskoneelle

(älypuhelin), joka näyttää tiedot käyttäjälle.

Jos  käyttäjä  haluaa  nähdä  kohteet  kartalla,  hän  voi  lähettää  palvelimelle  erillisen

karttahaun.  Tässä  tapauksessa  kohteita  ei  tarvitse  hakea  uudelleen,  vaan  halutun

kartta-alueen päällä voidaan näyttää jo aikaisemmin haetut kohteet. Kun TravelGate-

palvelin vastaanottaa karttahakupyynnön, se ottaa yhteyden kartta-aineistopalvelimeen

kartan lataamista varten. Eri kartta-aineistot on tallennettu pienissä osissa siten, että

karttapalojen muodostaminen on mahdollisimman nopeaa.

Kun tiedetään kartan koordinaatit, koko ja mittakaava, voidaan lista tarvittavista ai-

neiston osista muodostaa nopeasti. Älypuhelinten näytöt ovat melko pieniä, joten yh-

distettäviä osia ei tarvita montaa. Onkin huomattavasti tehokkaampaa yhdistää älypu-

helimissa käytettävä kartta  pienistä  paloista,  kuin säilyttää kartta-aineistoa suurissa

osissa, joita joudutaan leikkaamaan pienemmiksi paloiksi. Suurten kartta-aineistopalo-

jen käsittely vaatii runsaasti prosessoritehoa sekä etenkin keskusmuistia.
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Kuva 2: TravelGate-paikkatietojärjestelmän toiminta.



3    KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT

3.1    Paikannuksessa käytettävät koordinaatistot

Kartastokoordinaattijärjestelmää käytetään joko kaistoittaisena peruskoordinaatistona

tai koko maan kattavana yhtenäiskoordinaatistona. Peruskoordinaatistossa Suomi on

jaettu kuuteen kolme astetta leveään projektiokaistaan, joista käytetään numeroita 0�5.

Jokaisesta kaistasta on muodostettu oma koordinaatisto, jonka origo on päiväntasaajan

ja kaistan keskimeridiaanin (keskimmäinen pituuspiiri) leikkauspisteessä.

Pohjoiskoordinaatti  P ilmaisee  etäisyyden  päiväntasaajasta,  ja  itäkoordinaatti  I

etäisyyden  keskimeridiaanista.  Keskimeridiaanilla  itäkoordinaatin  arvoksi  annetaan

500 000  m.  Näin  vältytään  siltä,  että  ensimmäisen  kaistan  (kaista 0)  reunassa

jouduttaisiin  käyttämään  negatiivisia  koordinaattiarvoja.  Kaistojen  erottamiseksi

itäkoordinaatin  eteen  lisätään  kaistan  numero  (0�5).  Ensimmäisen  kaistan

keskimeridiaani  on  18º  itäistä  pituutta  ja  viimeisen  33º  itäistä  pituutta.

Peruskoordinaatiston keskimmäiset kaistat, 1�4, kattavat lähes koko Suomen. [6]

Yhtenäiskoordinaatistossa eli YKJ:ssä koko Suomi muodostuu yhdestä leveyskaistas-

ta, jonka keskipiste on kohdassa 27  itäistä pituutta. Koordinaatiston perustaksi on siis�

valittu peruskoordinaatiston keskimmäinen eli kolmas kaista. Yhtenäiskoordinaatisto-

järjestelmässä maapallon muodosta johtuvat virheet ovat suurempia kuin peruskoordi-

naatistossa. Paikannuskäytössä YKJ on kuitenkin hyödyllinen, koska kaistojen vaihtu-

misesta ei tarvitse välittää.

GPS-paikantimet  ilmoittavat  koordinaattitiedot  WGS84-koordinaattijärjestelmässä

(World Geodetic System 1984).  WGS84 on kolmiulotteinen koordinaattijärjestelmä,

jonka  koordinaatit  voidaan  ilmoittaa  joko  suorakulmaisina  metriasteikon

koordinaatteina tai  leveys-  ja  pituusasteina.  GPS-paikantimen lähettämissä NMEA-

lauseissa  (National  Marine  Electronics  Association)  ei  käytetä  suorakulmaisia
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metriasteikon  koordinaatteja,  vaan  koordinaatit  ilmoitetaan  asteina  ja  minuutteina.

Sekunnit  ilmoitetaan  minuuttiarvon  yhteydessä  desimaaleina  (esim.  60  astetta,  30

minuuttia  ja 45 sekuntia  = 60,51250 astetta).  Koska käytettävän paikkatietoalustan

kartat perustuvat yhtenäiskoordinaatistoon, GPS-paikantimen ilmoittamat koordinaatit

on  muunnettava   mobiilisovelluksessa  WGS84-koordinaatistosta  YKJ-

koordinaatistoon. [6]

3.2    Koordinaattimuunnokset

Suomessa käytetään ns. käännettyä Mercator-projektiota koordinaatiston muodostami-

seen. Tässä menetelmässä projektiosylinteri asetetaan niin, että se sivuaa Maata jonkin

pituuspiirin kohdalla. Tämän jälkeen sylinterin  lieriöpinta levitetään tasoksi ja sille

piirretään suorakulmainen  ruudukko.  Käänteistä  Mercator-projektiota  ja  sen  avulla

piirrettyä ruudukkoa kutsutaan Suomessa yleisesti Gauss�Krüger-projektioksi. [7]

Gauss�Krüger-projektio on hyvä vaihtoehto ennen kaikkea pohjois-eteläsuunnassa pit-

kien, mutta itä-länsisuunnassa kapeiden alueiden mallinnukseen. Suomen olosuhteissa

ko. projektio on siis käyttökelpoinen. Projektiosylinterin sivuamis- eli keskipituuspiiriä

voidaan vaihtaa tarpeen mukaan. Koska virheen suuruus on verrannollinen pisteen

etäisyyteen  keskipituuspiiristä,  sivuamiskohdan  vaihtamisesta  on  hyötyä.  Yhtenäis-

koordinaatistoa käytettäessä sivuamispistettä ei kuitenkaan vaihdeta, koska projektion

tarkoituksena on muodostaa vain yksi kaista. Gauss�Krüger-projektion periaate on esi-

tetty kuvassa 3. [7]

Gauss�Krüger-muunnoskaavojen  tarkkuus  on  parhaimmillaan  jopa  millimetrejä.

Muunnoskaavat  ovat  kuitenkin melko monimutkaisia,  eikä niiden tarkkuudesta  ole

suurta hyötyä, koska paikannuksessa käytettävä tarkkuus on joka tapauksessa 1 metri.

Kaavojen antamia tuloksia voidaankin paikannuskäytössä huoletta pyöristää. On myös

varsin tavallista, että laskennassa käytetään likiarvoja, jolloin laskukaavoista muodos-

tuu huomattavasti yksinkertaisempia ja niitä tarvitaan vähemmän. [8]
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3.2.1    WGS84�YKJ-muunnos

Maantieteellinen leveys  � ja pituus  � on ilmoitettu seuraavissa koordinaattien muun-

noskaavoissa radiaaneina. Tässä käytetyt laskukaavat pätevät vain Suomessa, koska ne

on laskettu Suomen koordinaattijärjestelmän perustana käytetyn Hayfordin ellipsoidin

perusteella. Ellipsoidilla tarkoitetaan  kappaletta, jonka poikkileikkaus missä tahansa

tasossa on ellipsi. Laskuissa muunnetaan maantieteelliset astekoordinaatit Suomessa

käytettyyn yhtenäiskoordinaatistojärjestelmään (YKJ).

Lasketaan ensin ellipsoidin epäkeskisyyden (eksentrisyyden) neliö eli polttopisteiden

välimatkan suhde ellipsoidin isoakselin puolikkaaseen. Epäkeskisyyden neliö  e2 voi-

daan laskea kaavalla

             e
2
=f �2�f �=2f�f

2 , (1)

missä ellipsoidin litistyneisyyssuhde f = 1/297, kun kyseessä on Hayfordin ellipsoidi.
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Kuva 3: Gauss�Krüger-projektion periaate.



Ns. toinen litistyneisyyssuhde  n saadaan jakamalla ellipsoidin isoakselin puolikkaan

pituuden a ja pikkuakselin puolikkaan pituuden b erotus akselien puolikkaiden yhteis-

pituudella:

            n=
�a�b�

�a�b�
=

f

�2�f �
(2)

            

Lasketaan kertoimet A, B, C ja D:

   A=e
2 (3)

               B=
1

6
�5e4�e6 �  (4)

         C=
1

120
�104e6�45e8 � (5)

                              D=
1

1260
�1247e8 � (6)

Projektiossa tarvittava muunnettu pohjoinen leveyslukema �*  saadaan edellä laskettu-

jen kerrointen avulla kaavalla

                       �
*
=��sin� �cos �A�Bsin2

��Csin
4
��Dsin

6
� � (7)

Merkitään laskettavan leveyspiirin eroa keskimeridiaaniin symbolilla  ��. Tällöin voi-

daan laskea poikkeama maapallon muotoa kuvaavan mallin ja laskelmissa käytetyn el-

lipsoidin välillä  määrittämällä  em. kappaleiden normaalien välinen kulma. Pohjois-

eteläsuuntainen ero voidaan laskea kaavalla

            � '=arctan� �tan
*

��cos � (8)

Ero itä-länsisuunnassa saadaan vastaavasti kaavalla 

(9)
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Lasketaan seuraavaksi suorakulmaisten koordinaattien muodostamiseen tarvittavat va-

kiot �1, �2, �3 ja �4:

                     �
1
=

1

2
n�

2

3
n2�

5

16
n3�

41

180
n4 (10)

                        �2=
13

48
n2�

3

5
n3�

557

1440
n4 (11)

                   �3=
61

240
n3�

103

140
n4 (12)

              �4=
49561

161280
n4

(13)

Käyttämällä hyväksi edellä laskettuja vakioita voidaan lopuksi laskea suorakulmaiset

koordinaatit. Koordinaattien korjauskerroin voidaan laskea kaavalla

  (14)

Itäinen pituus saadaan siten kaavasta

               ,   (15)

missä VI on valeitä. Valeidän arvo riippuu käytettävästä muunnoskaistasta ja on tässä

tapauksessa 3 500 000.

Pohjoinen leveys voidaan vastaavasti laskea kaavalla

,   (16)

missä  VP  on valepohjoinen. Valepohjoinen on tässä muunnoksessa nolla.
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a
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4
n

2
�

1

64
n

4�

y= �a��'��1 �sin2 ' �cosh2 '��2 �sin4 ' �cosh4 '

��
3

�sin6 ' �cosh6 '��
4

�sin8 ' �cosh8 ' ��VP

x= �a�� '��1 �cos2 ' �sinh2 '��2 �cos4 ' �sinh4 '

��
3

�cos6 ' �sinh6 '��
4

�cos8 ' �sinh8 ' ��V I



4    GPS-PAIKANNUS

4.1    GPS-paikannusjärjestelmän kehitysvaiheet

GPS on satelliitteihin perustuva yleisessä käytössä oleva, Yhdysvaltain puolustushal-

linnon ylläpitämä paikannusjärjestelmä. GPS-järjestelmä oli alun perin tarkoitettu vain

sotilastoimintaan, mutta se vapautettiin yleiseen käyttöön 1980-luvulla. [9]

GPS-järjestelmän käyttö on ilmaista kaikkialla maailmassa, eikä järjestelmää hyödyn-

tävien tahojen tarvitse maksaa lisenssi- tai muita  maksuja. GPS-signaaleja häirittiin

vuoteen 2000 asti, koska Yhdysvallat ei halunnut rikollisten tai muiden maiden armei-

joiden saavan käyttöönsä erittäin tarkkoja paikannustietoja. Häirinnällä GPS-paikan-

nuksen tarkkuutta  saatiin  huononnettua.  Häirinnän seurauksena siviilien käyttämien

paikannuslaitteiden tarkkuus oli hyvissäkin olosuhteissa noin 150 m. Korkeussuunnas-

sa tarkkuus oli vieläkin huonompi. [9]

Nykyään GPS-satelliitit lähettävät signaalia kahdella yleistaajuudella, joista toinen on

tarkoitettu  Yhdysvaltojen  ja  sen  liittolaisten  sotilaskäyttöön.  SPS-signaali

(Standard Positioning Service)  on  vapaasti  kaikkien  käytettävissä,  mutta  PPS:n

(Precise Positioning Service) käyttöön tarvitaan vastaanotin,  joka pystyy purkamaan

signaalin salauksen. PPS-signaalilla saavutetaan SPS:ää parempi paikannustarkkuus.

[10]

Yhdysvaltain puolustushallinto aloitti GPS-paikannusjärjestelmän kehittämisen, koska

armeijan tarkoituksena oli kehittää tarkasti maaliinsa osuvia aseita. Maailmanlaajuisen

ja tarkan paikannusjärjestelmän avulla tämä olisi mahdollista. Lisäksi haluttiin päästä

eroon erilaisista kalliista ja monimutkaisista laitteistoista, jotka voitaisiin korvata GPS-

paikannuslaitteilla. [11]
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Yhdysvaltain  ilmavoimat  ja  laivasto  alkoivatkin tutkia,  olisiko mahdollista  käyttää

satelliittien lähettämiä radiosignaaleja  maa-,  ilma- ja  merivoimien yksiköiden  sekä

aseiden  paikantamiseen.  Ennen  nykyään  käytössä  olevan  GPS-järjestelmän

kehittämistä  Yhdysvallat  kehitti  kaksi  satelliittipaikannusjärjestelmää,  Transitin  ja

Timationin,  joista  Transit  otettiin  käyttöön  ensin.  Transitin  pääasiallinen

käyttötarkoitus oli meren pinnalle nousseiden ydinsukellusveneiden etsiminen. Transit-

järjestelmän  käyttömahdollisuus  annettiin  myös  siviileille  vuonna  1967,  ja  mm.

Yhdysvaltain laivasto käytti Transitia 1990-luvulle saakka. [11]

Yhdysvaltain  laivaston  kehittämän  Timation-järjestelmän  ensimmäinen  satelliitti

laukaistiin Maata kiertävälle radalle vuonna 1967. Viimeisissä Timation-satelliiteissa

käytettiin atomikelloja,  jotka ovat paljon tavallisia kelloja tarkempia.  Niiden avulla

satelliittien  ratojen  ennustaminen  helpottui.  Vuonna  1973  Yhdysvaltain  laivasto  ja

ilmavoimat  yhdistivät  omien  paikannusjärjestelmähankkeidensa  parhaat  puolet.

Uudessa suunnitelmassa käytettiin laivaston laskemia satelliittien lentoratoja,  mutta

satelliittien  lentokorkeutta  nostettiin.  Uutta  järjestelmää  alettiin  kutsua  nimellä

NAVSTAR (Navigation Satellite  Timing and  Ranging) Global  Positioning System,

joka on GPS-järjestelmän virallinen nimitys. [11]

Ensin uudessa  paikannusjärjestelmässä  käytettiin  paranneltuja  Timation-satelliitteja,

mutta ensimmäiset varsinaiset GPS-satelliitit laukaistiin avaruuteen vuonna 1978. Sa-

moja satelliitteja käytetään myös muuhun kuin paikannukseen, sillä Yhdysvaltain puo-

lustushallinto aloitti GPS-satelliittien varustamisen ydinräjähdykset paljastavilla antu-

reilla vuonna 1980. Järjestelmä saatiin täydellisesti toimintakuntoon vuonna 1994, kun

24. GPS-satelliitti otettiin käyttöön. Satelliittien luotettava toiminta-aika on kuitenkin

vain noin 10 vuotta,  joten uusia satelliitteja laukaistaan vanhojen tilalle  muutaman

kuukauden välein. [11]
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4.2    Satelliitit

GPS-paikannusjärjestelmä  koostuu  24  satelliitista,  jotka  kiertävät  maapalloa

n. 20 000 km korkeudella kuudessa eri ratatasossa. Lisäksi tällä hetkellä käytössä on

kolme varasatelliittia, joten satelliittien kokonaismäärä on 27. Satelliittien nopeus on

yli 11 000 km/h, joten yksi kierros maapallon ympäri kestää noin 12 tuntia. Kaikkialla

maailmassa on aina näkyvissä vähintään kolme satelliittia. Lisäksi on otettu huomioon,

että satelliitit eivät ole liian lähellä toisiaan tai horisonttia, mikä helpottaa paikkatiedon

lähettämistä. Satelliitit toimivat aurinkoenergialla ja ne on varustettu akuilla auringon-

pimennysten varalta. Lisäksi satelliiteissa on pienet rakettimoottorit, joilla ne voivat

korjata suuntaansa, jos lasketulta kiertoradalta ollaan poikkeamassa. [9, 12]

Koordinaattipisteen laskeminen onnistuu kolmellakin satelliitilla, mutta tällöin ei voi-

da määrittää, millä korkeudella paikanninlaite on. Paikannus kuitenkin onnistuu, kun

oletetaan, että paikannin sijaitsee maapallon pinnalla. Näkyvissä on kuitenkin useim-

miten vähintään neljä satelliittia. Tiheä puusto tai muut näköesteet voivat kuitenkin es-

tää joidenkin satelliittien näkymisen. Onkin lähes välttämätöntä, että satelliitteja on

kiertoradalla enemmän kuin olisi hyvissä olosuhteissa tarpeellista. Myös paikannus-

tarkkuus on sitä parempi, mitä useampaan satelliittiin paikannin saa yhteyden. [13]

Uudet GPS-paikantimet pystyvät usein vastaanottamaan signaalia jopa 20 satelliitista.

Paikannustarkkuutta voivat heikentää mm. satelliittien rata- ja kellovirheet, ilmakehä,

signaalin  heijastuminen,  satelliittien  sijainti,  paikantimen  sisäiset  virheet  tai  GPS-

signaalin  häirintä.  Useimmiten  heikko  paikannustarkkuus  johtuu  paikantimen

heikkolaatuisista tai viallisista komponenteista, heijastuksista, maaston muodoista tai

näköesteistä. [13]
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5    SYMBIAN-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

5.1    EPOC

Symbian-käyttöjärjestelmä (Symbian OS) perustuu Psionin kehittämään 32-bittiseen

EPOC-käyttöjärjestelmään. EPOCia käytettiin alun perin kämmenmikroissa, joissa oli

paljon ominaisuuksia, mutta joiden virrankulutuksen oli oltava vähäistä. EPOC kehi-

tettiin 1990-luvun puolivälissä. Se on kirjoitettu C++-kielellä käyttäen hyväksi olio-

pohjaista suunnittelua. EPOCin muistinhallintamekanismit ovat erittäin tehokkaita, ja

käyttöjärjestelmä kuluttaa vain vähän resursseja. EPOC osoittautuikin niin tehokkaaksi

ja hyvin suunnitelluksi, että se päätettiin ottaa myös uuden mobiililaitteiden käyttöjär-

jestelmän, Symbianin, pohjaksi. [14]

EPOC ei hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta ollut sellaisenaan täysin soveltuva mat-

kapuhelinten käyttöjärjestelmäksi, joten siihen piti tehdä joitakin tärkeitä muutoksia.

Muutosten ja lisäysten tekeminen EPOCiin oli kuitenkin melko yksinkertaista, sillä

käyttöjärjestelmä on rakennettu ns. mikrokernelin eli toiminnoiltaan riisutun käyttöjär-

jestelmän ytimen päälle.  Ytimen osuus koko käyttöjärjestelmän viemästä tilasta on

n. 5 %. Ajatuksena on, että itse käyttöjärjestelmän ydin sisältää ainoastaan välttämättö-

mät toiminnot, kuten muistinhallinnan ja ajanjakomekanismit. Ytimestä saadaan siten

rakenteeltaan mahdollisimman pieni ja yksinkertainen. Ytimen tehtäviä ovat mm. ajan-

hallinta, keskeytysten käsittely, muistinhallinta, laiteohjainten käyttö ja virranhallinta.

[14]

Lisätoimintoja saadaan käyttöön rakentamalla ytimen päälle erillisiä moduuleita, joita

voidaan ottaa käyttöön yksitellen (kuva 4). Symbianin verkkoprotokollatuet, eri käyt-

töliittymämallit ja useat muut toiminnot perustuvat näihin lisäosiin. EPOC on suunni-

teltu laitteisiin, joissa käytetään ARM-arkkitehtuuriin (Advanced RISC Machine) pe-

rustuvia prosessoreja. Kaikissa Nokian puhelimissa on nykyään ARM-prosessori. [14]
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5.2    Symbian OS- ja sovellusalustalisenssit

Nokia,  Motorola,  Psion  ja  Ericsson  perustivat  Symbian-yhtiön  vuonna  1998.

Myöhemmin Matsushita (Panasonic) ja Siemens liittyivät kehitysrintamaan ostamalla

Symbianin osakkeita.  Perustajien ajatuksena oli  alusta lähtien kehittää Symbianista

käyttöjärjestelmä  sellaisiin  matkapuhelimiin,  joissa  on  paljon  tiedonsiirto-

ominaisuuksia. [14, 16]

Motorola myi osuutensa Symbian-yhtiöstä Nokialle ja Psionille vuonna 2003. Psionin

osuus myytiin myöhemmin muille yhtiön osakkaille, joten Symbianin omistavat ny-

kyään Nokia,  Ericsson, Sony Ericsson,  Panasonic,  Siemens  ja  Samsung (kuva  5).

Symbianin pääkonttori sijaitsee Englannissa. [14, 16]
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Kuva 4: Symbian OS:n rakenne. [15]



Symbian-käyttöjärjestelmää  käytetään  Ariman,  BenQ:n,  Fujitsun,  Lenovon,  LG:n,

Mitsubishin, Motorolan, Nokian, Panasonicin, Samsungin, Sharpin ja Sony Ericssonin

monissa matkapuhelinmalleissa (kuva 6). Symbianin osuus älypuhelinten käyttöjärjes-

telmistä on yli 70 %. Kaikkein uusimmissa puhelinmalleissa osuus on vielä tätäkin

merkittävästi suurempi. [16]

Symbian OS:n käyttö matkapuhelimissa perustuu Symbianilta ostettuihin lisensseihin.

Puhelinvalmistajat voivat ostaa Symbian-käyttöjärjestelmän perustan, johon kuuluvat

järjestelmäydin eli  kernel,  laiteajurit,  ikkunointijärjestelmä  ja  muut  perustoiminnot,

yhteysprotokollatuet  sekä  järjestelmän  testausympäristö.  Lisenssin  hankkineet

valmistajat  voivat  tämän  jälkeen  halutessaan  kehittää  puhelimiinsa  oman

sovellusalustan,  joka sisältää mm.  graafisen käyttöliittymän ja  valikoiman erilaisia

ohjelmistoja.  Myös  sovellusalusta  voidaan  ostaa  valmiina.  Symbian OS -lisenssi

maksaa valmistajille keskimäärin 4�5 euroa laitetta kohti. Vuonna 2006 Symbian otti

käyttöön myös puhelimen myyntihinnasta riippuvan lisenssimaksun. [14] 
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Kuva 5: Symbian-yhtiön omistajat. [17]



Nykyisissä  Symbian-älypuhelimissa  käytetään  enimmäkseen  Nokian  kehittämää

S60-sovellusalustaa  tai  Symbianin  tytäryhtiön,  UIQ  (User Interface Quartz)

Technologyn, suunnittelemaa UIQ-alustaa. Koska sovellusalustan suunnitteleminen on

melko  hidasta  ja  kallista,  kaikkien  puhelinvalmistajien  ei  kannata  rakentaa  omaa

sovellusalustaansa,  vaan  sekä  käyttöjärjestelmä  että  sovellusalusta  ostetaan  usein

valmiina.  Tästä  syystä  S60-  ja  UIQ-alustoilla  ei  ole  varteenotettavia  kilpailijoita.

UIQ:n käyttäjiä ovat Sony Ericsson, Motorola, BenQ ja Arima. Nokian, Panasonicin ja

Samsungin puhelimissa käytetään S60-alustaa. [16]

Nokian osuus älypuhelinmarkkinoista  on selkeästi suurin,  ja  monien S60-lisenssejä

käyttävien yritysten osuus puhelinmyynnistä onkin Nokiaan verrattuna erittäin pieni.

Kilpailu älypuhelinmarkkinoilla on varsin kovaa, mikä johti mm. BenQ:n Saksassa

toimineen yksikön konkurssiin vuonna 2006. BenQ oli aikaisemmin ostanut yksikön

Siemensiltä, joka oli vielä joitakin vuosia aikaisemmin ollut yksi maailman johtavista

matkapuhelinvalmistajista. [16]
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5.3    S60-sovellusalusta

S60,  entiseltä  nimeltään  Series 60,  on  Nokian  suunnittelema  älypuhelinten

sovellusalusta,  joka  toimii  Symbian-käyttöjärjestelmässä.  Tarkoitus  oli  suunnitella

standardien  mukainen  alusta  mobiililaitteille  �  lähinnä  matkapuhelimille  �  joita

käytetään pääasiassa yhdellä  kädellä.  Series 60:n pohjaksi  valittiin  ymmärrettävästi

Symbian, koska Nokia on Symbianin suurin osakkeenomistaja. Symbianin etuja ovat

mm. vähäinen virrankulutus ja kehittynyt muistinhallinta. Muistinhallinnan tehokkuus

on tärkeää, kun käyttöjärjestelmää käytetään vähäisellä muistimäärällä varustetuissa

laitteissa, kuten matkapuhelimissa.  Ensimmäiset lisenssit Series 60 -alustasta myytiin

Siemens  IC  Mobilelle  ja  Matsushita  Communicationille.  Nykyään  S60  on

ylivoimaisesti suosituin älypuhelinten sovellusalusta (kuva 7). [14]
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Kuva 7: Käyttöjärjestelmien ja sovellusalustojen markkinaosuus mobiililaitteissa vuoden 2006 en-

simmäisellä neljänneksellä. [18]

S60 (54,1 %)

Muut Symbian-
alustat (22,0 %)

RIM (9,2 %)

Microsoft (6,7 %)

Linux (4,0 %)

Palm (3,6 %)

Muut (0,4 %)



5.3.1    S60-sovellusalustan perusrakenne

S60-alusta  on alusta alkaen suunniteltu  älypuhelimiin,  joita  käytetään vain yhdellä

kädellä.  Tämä  on  vaikuttanut  vahvasti  alustan  käyttöliittymään.  Alustan  mukana

toimitetaan  useita  esimerkkisovelluksia  julkisine  ohjelmointirajapintoineen.  Niiden

avulla  sovelluskehittäjät  voivat  rakentaa  ohjelmiin  standardien  mukaisia  S60-

käyttöliittymiä. [14]

S60-alustan käyttöliittymäkirjastoja on yhteensä kolme (EIKON, UIKON ja AVKON).

EIKON on Symbian-puhelimiin ensimmäisenä kehitetty käyttöliittymäkirjasto, joka on

osin peräisin EPOC-käyttöjärjestelmästä. EIKON-kirjastoa päivitettiin myöhemmin ja

siihen  lisättiin  Unicode-merkistötuki.  Uutta  kirjastoa  ryhdyttiin  kutsumaan  nimellä

UIKON. Nokian kehittämät S60-alustan omat käyttöliittymäkomponentit on sijoitettu

AVKON-nimiseen käyttöliittymäkirjastoon. [14, 15]

Käyttöliittymäkirjastot on rakennettu lukuisten sovellusrunkojen ja järjestelmäpalve-

linten päälle (kuva 8). Sovellukset voivat käyttää niitä apunaan tai hyödyntää suoraan

Symbianin järjestelmäkirjastoja. Sovellusrungot ja palvelinohjelmistot voidaan raken-

taa  toistensa päälle,  jolloin ainoastaan alimman tason toteutuksen tarvitsee  käyttää

Symbianin perusrakenteita, kuten tiedostopalvelinta, ydintä tai matalan tason kirjas-

toja. Käyttöliittymärakenteet ja sovellusrungot on pyritty erottamaan toisistaan täysin,

jotta sovellusrunkojen liittäminen yhteen olisi mahdollisimman tehokasta.  Sovellus-

rungot ovat ajonaikaisesti yhdistettäviä kirjastoja, joiden käyttämä muisti vapautetaan,

kun yksikään sovellus ei enää tarvitse kyseisiä kirjastoja. [14, 15]

Sovelluskehittäjät voivat useimmiten hyödyntää käyttöjärjestelmän valmiita palveluita,

mutta myös matalan tason kirjastoja tarvitaan tästä huolimatta. Laiteajurien käyttämi-

selle korkeamman tason toteutusten sijaan ei ole käytännössä tarvetta tai edes mahdol-

lisuutta, ellei kehitystyö kohdistu itse Symbian-käyttöjärjestelmään.
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Kuva 8: S60-sovellusalustan rakenne. [15]



5.3.2    S60-sovelluskehitys

S60-puhelinten ohjelmistokehitys tapahtuu joko Symbian C++- tai Java-kielellä. C++-

kielen tehokkuudesta johtuen kaikki ohjelmat, joiden on toimittava mahdollisimman

luotettavasti ja nopeasti, kirjoitetaan Symbian C++ -kielellä. Symbian C++ perustuu

tavalliseen ANSI C++ -kieleen, mutta sen rakennetta on muutettu tehokkaammaksi.

Symbian  C++  -kielen  avulla  voidaan  kehittää  mobiililaitteiden  ominaisuuksia

mahdollisimman  hyvin  hyödyntäviä  ohjelmia.  Matalan  tason  rakenteiden  vuoksi

Symbian  C++  -sovelluskehitys  on  kuitenkin  pääosin  tavallista  C++-ohjelmointia

hankalampaa. 

Symbian C++ -kielen avulla sovelluskehittäjät voivat käyttää lähes kaikkia Symbian-

käyttöjärjestelmän ominaisuuksia. Turvallisuussyistä joitakin ominaisuuksia ei voida

käyttää  yleisesti,  vaan  alimman  tason  toimintoihin  tarvitaan  Symbian-yhtiön

toimittama sovelluskehitysympäristö, joka ei ole kaikkien saatavilla.

Java-kielen  etuna  Symbian  C++:aan  nähden  on  etenkin  ohjelmien  kirjoittamisen

helppous.  Uusimpien Symbian-puhelinten  tukemien Java-versioiden  avulla  voidaan

myös hyödyntää käyttöjärjestelmän ominaisuuksia melko laajasti. Tuki ei kuitenkaan

ole yhtä hyvä kuin Symbian C++ -kieltä käytettäessä. Toinen Java-ohjelmien heikkous

on  niiden  hitaus.  Koska  lähdekieliset  Java-ohjelmat  käännetään  tavukoodiksi  eikä

konekieliseksi  ohjelmaksi,  ne  joudutaan  käsittelemään  Java-tulkissa,  joka  muuntaa

tavukoodin konekielisiksi käskyiksi. Tulkin käyttäminen hidastaa ohjelmien suoritusta

merkittävästi. Muita Java- ja Symbian C++ -ohjelmien eroja on kuvattu taulukossa 2.

Java-sovelluskehittäjiä  on  enemmän  kuin  Symbian  C++  -ohjelmoijia.  Javaa

suositellaankin  usein  käytettäväksi,  koska  ohjelmointiin  on  saatavana  hyvin  tukea

laajalta kehittäjäjoukolta. Jopa C++-ohjelmoijien kynnys Symbian C++ -kehitykseen

voi kuitenkin olla melko korkea, koska kielten rakenteet ja ominaisuudet poikkeavat

näennäisestä samankaltaisuudestaan huolimatta toisistaan. [14]
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Taulukko 2: Symbian C++- ja Java-kielen eroja. [14, 15]

Symbian C++ Java

Nopea suoritus.

Muistin vapautus on ohjelmoijan vastuulla.

Pääsy koko tiedostojärjestelmään.

Kaikki ohjelmointirajapinnat ovat käytettävissä.

Matalan tason ohjelmointi on mahdollista.

Assembly-konekielen käyttö on mahdollista.

Yhteensopiva Symbian-puhelinten kanssa.

Ohjelmointi on usein hankalaa.

Voi vaatia kääntämisen erikseen eri alustoille.

Java-tulkin vuoksi suoritus on hidasta.

Automaattinen muistin vapautus.

Rajoitetut tiedostojen käsittelymahdollisuudet.

Rajoitetusti ominaisuuksia.

Ei matalan tason ohjelmointia.

Assemblyn käyttö ei onnistu.

Yhteensopiva Java-puhelinten kanssa.

Pääosin C++-ohjelmointia yksinkertaisempaa.

Käännetty ohjelma toimii suoraan eri puhelimissa.

Esimerkiksi  poikkeusten  käsittely  toimii  Symbian  C++  -kielessä  täysin  ANSI

(American National Standards Institute) C++:sta poikkeavasti, mihin on kaksi syytä.

Symbian C++:n poikkeusten käsittelyrutiini (ns. ansahaarniska eli trap) on kehitetty

ennen kuin ANSI  C++:n vastaava  try-catch-menetelmä  oli  saatu viimeisteltyä.  On

myös  huomattava,  että  Symbian  C++:n  menettelytapa  soveltuu  sulautettuihin

järjestelmiin  erittäin  hyvin,  sillä  se  on  varsin  tehokas.  Uudessa

Symbian 9.0 -käyttöjärjestelmässä  voidaan  tosin  eri  kielten  yhteensopivuuden

parantamiseksi  käyttää  myös  try-catch-rakennetta.  Trap-menetelmää  voidaan  silti

hyödyntää  uusissakin  Symbian-käyttöjärjestelmän  versioissa,  eikä  sen  käytön

lopettamiselle ole mitään syytä. [14]

Symbian  C++  eroaa  ANSI  C++ -kielestä  myös  mm.  merkkijonojen  ja  lukujen

käsittelyn  osalta,  joten  kielten  monet  perusrakenteetkin  ovat  siis  hyvin  erilaisia.

Symbian C++ -kielessä  ohjelmoija  määrittelee  merkkijonojen  ja  lukujen  pituudet,

mutta yhden merkin kuluttama tila (8 tai 16 bittiä) valitaan vasta käännösvaiheessa,

kun  käännöksen  kohdealusta  on  tiedossa.  Tällöin  kääntäjä  valitsee  automaattisesti

oikean vaihtoehdon riippuen siitä, tukeeko kohdealusta 16-bittistä Unicode-merkistöä. 

[14]
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Binääritiedostojen,  kuten  kuvien,  kohdalla  käytetään  aina  8-bittisiä  merkkejä.

Käytettävä merkistö voidaan myös valita lähdekielisessä ohjelmassa erikseen, koska

kaikista merkkijonojen ja lukujen tallennusluokista on olemassa sekä 8- että 16-bittiset

vaihtoehdot. Tällöin kääntäjä noudattaa ohjelmoijan tekemää valintaa.

Merkkijonojen ja muun tiedon paketoiminen ns. kuvausluokkien (descriptor) sisälle

parantaa myös tietoturvaa. Näiden luokkien avulla muodostetut oliot sisältävät tiedon

talletettavan merkkijonon enimmäispituudesta.  Enimmäispituutta  ei  voi ylittää,  sillä

käyttöjärjestelmä  estää  sen  lopettamalla  sovelluksen  suorituksen.  Tästä  johtuen

Symbian-sovelluksissa ei ole pelkoa ns. puskurin ylivuodosta, jossa osa merkkijonosta

talletetaan sille varatun muistin ulkopuolelle. Puskurin ylivuodot aiheuttavat muissa

matalan  tason  ohjelmointikielissä  paljon  virhetilanteita  ja  ne  ovatkin  usein  syynä

vakaviin tietoturvaongelmiin.
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6    TRAVELGATE-MOBIILISOVELLUS

6.1    Mobiilisovelluksen perustiedot

TravelGate  Finland  -projektin  ensimmäisten  osien  tarkoituksena  oli  rakentaa

älypuhelimissa käytettävä sovellus,  jonka avulla käyttäjä voisi hakea kartan omasta

sijainnistaan  ja  etsiä  lähistöllä  olevia  matkailijaa  kiinnostavia  kohteita  kuten

ravintoloita,  hotelleja  tai huoltoasemia.  Tämän diplomityön tavoitteena oli rakentaa

em.  sovellus  siten,  että  se  käyttää  soveltuvilta  osin  hyväkseen  Karttaikkuna  Oy:n

kehittämää MapHit-paikkatietoalustaa. Diplomityö on osa projektin alkuvaihetta, joten

sovellusta  päivitetään  todennäköisesti  myöhemmin  projektin  seuraavissa  vaiheissa.

Diplomityön tavoite olikin kehittää sovelluksesta ensimmäinen kokeiluversio,  jonka

toimintoja voidaan harkinnan mukaan myöhemmin lisätä, muokata tai poistaa.

TravelGate-paikannussovellusta  suunniteltaessa  pyrittiin  saavuttamaan  seuraavat  ta-

voitteet:

� sovellus on yksinkertainen ja helppokäyttöinen

� sovellus käyttää hyväkseen GPS-paikanninta Bluetooth-yhteyden avulla

� sovellus  toimii  mahdollisimman  monessa  puhelinmallissa  ottaen  kuitenkin

huomioon puhelinmallien yleisyys ja mahdolliset tekniset rajoitteet

� sovellus on helposti ladattavissa ja asennettavissa

� asennukseen ja käyttämiseen ei tarvita erillistä tallennusvälinettä kuten muisti-

korttia.

Älypuhelimella  tarkoitetaan  uuden sukupolven  matkapuhelinta,  jossa on suurehko

näyttö (yleensä yli 150×150 pikseliä). Älypuhelimissa on sisäänrakennettuna monia

varsinaisesti matkapuhelinverkon käyttöön liittymättömiä toimintoja, kuten digitaali-

kamera, kalenteri, musiikkisoitin ja Internet-selain. Näiden sovellusten lisäksi käyttäjä

pystyy yleensä myös asentamaan puhelimeen muita haluamiaan ohjelmia.
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Älypuhelinten suosio on rajussa kasvussa, mutta siitä huolimatta älypuhelinten osuus

matkapuhelinten kokonaismäärästä  on vielä  pieni.  Suomessa myytiin  vuonna  2005

noin  55 000  älypuhelinta.  Niistä  valtaosa  on  Nokian  valmistamia  Symbian-

käyttöjärjestelmällä  varustettuja  puhelimia.  Vuonna  2006  Suomessa  sallittiin  lähes

viimeisenä  Euroopan  maana  puhelinliittymien  ja  uutta  matkaviestinverkkoa

hyödyntävien  3G-puhelinten  ns.  kytkykauppa,  jossa  asiakkaalle  voidaan  antaa

liittymän  hankkimisen  yhteydessä  3G-puhelin.  Kytkykaupan  sallimisella  pyrittiin

edistämään uuden matkaviestinteknologian ja nykyaikaisten matkaviestinpalveluiden

ottamista käyttöön.

Suomessa on toistaiseksi käytetty melko vähän edistyksellisiä matkapuhelinpalveluita,

mikä johtuu enimmäkseen vanhasta laitekannasta. Korkeahkoina pidettyjen hintojen

vuoksi mm. 3G-puhelinten myynti on ollut melko vähäistä ennen kytkykaupan salli-

mista. Lakimuutoksen toivotaan johtavan uusien 3G-älypuhelinten myynnin selvään li-

sääntymiseen.

Nokian suuren markkinaosuuden takia TravelGate-sovellus päätettiin tehdä Symbian-

käyttöjärjestelmää  hyödyntäviin  puhelimiin.  Nokia  on  rakentanut  Symbian-

puhelimiinsa  erilaisia  ohjelmistoalustoja,  kuten  S60,  Series 80  ja  Series 90.  Näistä

Series 90 poistuu markkinoilta ja sen ominaisuudet yhdistetään S60-alustaan. Koska

S60 on ehdottomasti yleisin Symbian-puhelinten ohjelmistoalusta,  päädyttiin siihen,

että TravelGate-sovelluksen ei tarvitse tukea muita alustoja. Myös tuki vanhimmille

S60-sarjan puhelimille, kuten Nokia 3650:lle ja Nokia 3660:lle, päätettiin jättää pois.

Vanhin sovelluksen tukema S60-puhelin on Nokia 6600, joka julkaistiin kesäkuussa

2003 (taulukko 3).  Tuki  uusimmalle S60-alustalle  eli  3rd Editionille  on mahdollista

lisätä myöhemmässä vaiheessa, mutta se vaatii muutoksia ohjelmaan.
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Taulukko 3: Olennaisimmat S60-alustaversiot ja -puhelinmallit syksyllä 2006. [19]

Alusta Puhelinmallit TGF-yhteensopivuus

S60, v. 0.9

Symbian OS 6.1

Nokia 7650 -

S60 1st Edition (v. 1.2)

Symbian OS 6.1

Nokia 3600 

Nokia 3620 

Nokia 3650 

Nokia 3660 

Nokia N-Gage 

Nokia N-Gage QD 

-

-

-

-

-

-

S60 2nd Edition (v. 2.0)

Symbian OS 7.0s

Nokia 6600 

Panasonic X700 

Panasonic X800 

Samsung SGH-D720 

Samsung SGH-D730 

�

�

�

�

�

S60 2nd Edition, FP1 (v. 2.1)

Symbian OS 7.0s

Nokia 3230 

Nokia 6260 

Nokia 6620 

Nokia 6670 

Nokia 7610 

�

�

�

�

�

S60 2nd Edition, FP2 (v. 2.6)

Symbian OS 8.0a

Nokia 6630 

Nokia 6680 

Nokia 6681 

Nokia 6682 

�

�

�

�

S60 2nd Edition, FP3 (v. 2.8)

Symbian OS 8.1a

Nokia N70 

Nokia N90

�

�

S60 3rd Edition (v. 3.0)

Symbian OS 9.1

Nokia 3250 

Nokia E60 

Nokia E61 

Nokia E70 

Nokia N71 

Nokia N80 

Nokia N91 

Nokia N92 

-

-

-

-

-

-

-

-

36



6.2    Käyttöliittymä

TravelGate-mobiilisovelluksen  käyttöliittymäsuunnittelussa  tehtiin  yhteistyötä

Joensuun  yliopiston  Opetusteknologiakeskuksen  virtuaaliympäristöjen  tutkimus-

laboratorion (Virtlab) kanssa. Käytettävyyssuunnittelun ja -tutkimuksen tavoitteena oli

selvittää, onko sovelluksen käyttäminen riittävän helppoa ja onko käyttöliittymä niin

selkeä,  että  sovelluksen  käytön  oppiminen  on  nopeaa.  Käytettävyystutkimuksessa

pyrittiin myös tutkimaan käytön tehokkuutta, tuottavuutta ja käyttäjän tyytyväisyyttä

eri  käyttötilanteissa.  Puolueettoman  käytettävyystutkimuksen  avulla  voidaan

varmistaa, että ohjelmiston tehokkuus, ymmärrettävyys ja käytettävyys ovat riittävän

hyviä julkaisua ajatellen. [20, 21]

Käytettävyystutkimuksessa havainnoidaan koehenkilöiden ja  testattavan ohjelmiston

välistä vuorovaikutusta olosuhteissa, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti tavallis-

ta käyttötilannetta. Luotettavan tutkimuksen kannalta koehenkilöitä on yleensä oltava

vähintään neljä,  mutta  mieluummin useampi.  Käytettävyystutkimus suoritetaan stu-

diossa, jonka tapahtumia seurataan tarkkaamossa. Saatuja tuloksia voidaan analysoida

erillisessä tilassa tutkimustilanteen päätyttyä (kuva 9). [20]
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Kuva 9: Käytettävyysstudion pohjapiirustus. [20]



Testien jälkeen tutkimuslaboratorion asiantuntijat  laativat  raportin  tutkimuksessa il-

menneistä  ongelmista  ja  ehdottavat  niille  korjausmenetelmiä.  Asiantuntija-arviossa

kolme eri asiantuntijaa käy läpi ohjelmiston toiminnan tarkastellen sitä erilaisten käy-

tettävyysvaatimusten näkökulmasta. Raporttiin sisältyvät kuitenkin myös koehenkilöi-

den antamat kommentit ja korjausehdotukset,  joista voi usein olla jopa yhtä paljon

hyötyä kuin asiantuntija-arvioista. [20]

Älypuhelinten ja  S60-ohjelmistoalustan käyttämisessä on useita rajoitteita,  jotka oli

otettava huomioon käyttöliittymäsuunnittelussa. Ko. rajoitteet eivät kuitenkaan koske

nimenomaan S60-alustaa käyttäviä puhelimia, vaan kyseessä ovat lähinnä puhelinten

ja matkapuhelinverkon yleiset tekniset rajoitteet. Tällaisia rajoitteita ovat mm. näytön

pieni koko, näppäinten määrä, hitaat ja kalliit verkkoyhteydet sekä vähäinen muistin

määrä.

6.2.1    Heuristinen arviointi

Ohjelman  käytettävyyttä  voidaan  tarkastella  käyttäen  ns.  heuristista  eli

asiantuntijakeskeistä  arviointia,  jonka  on  kehittänyt  tanskalainen  käytettävyys-

asiantuntija  Jakob  Nielsen.  Heuristinen  arviointi  on  menetelmä,  jossa  ohjelman

käyttöliittymää  arvioidaan  ennakolta  hyviksi  tiedettyjen  sääntöjen pohjalta.  Vaikka

arviointimenetelmä onkin hyvin yksinkertainen, se tuottaa useimmiten erittäin hyviä

tuloksia. Menettelyn heikkoudeksi voidaan laskea se, etteivät tavalliset käyttäjät pääse

arvioimaan  tuotetta.  Tämä  otettiin  huomioon  TravelGate-projektin  yhteydessä

pyytämällä koehenkilöiltä sanallinen arvio sovelluksen käyttöliittymästä. [22, 23]

Heuristisella arviointimenetelmällä  on monia etuja,  sillä se on helppo oppia ja  sen

käyttäminen on nopeaa. Näiden seikkojen vuoksi heuristisen arvioinnin kustannukset

jäävät  melko  pieniksi,  joten  menetelmän  käyttäminen  onnistuu  pienissäkin

projekteissa.  Heuristisessa arvioinnissa käytetään usein Nielsenin kymmentä sääntöä

(taulukko 4), joiden toteutumista koehenkilöt arvioivat itsenäisesti. [22]
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Taulukko 4: Nielsenin kymmenen sääntöä. [22]

Nro Sääntö Kuvaus

1. Ohjelman tila Käyttäjän on aina tiedettävä, mitä ohjelma on tekemässä.

2. Ohjelman antamat viestit Ohjelmassa ei saa käyttää liian teknistä sanastoa, vaan

kaikki viestit ja ilmoitukset on annettava mahdollisimman

selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä.

3. Käyttäjän valinnanvapaus Jos käyttäjä valitsee vahingossa väärän toiminnon, hänel-

le on annettava mahdollisuus palata edelliseen, virhettä

edeltäneeseen tilaan.

4. Yhdenmukaisuus Kaikista toiminnoista on käytettävä samaa nimitystä eri

ohjelman osissa. Yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja mene-

telmiä on noudatettava. 

5. Virheiden estäminen Ohjelmassa ei saa olla mahdollisuutta tehdä peruuttama-

tonta toimintoa niin, ettei käyttäjältä kysytä vahvistusta

suoritettavalle toiminnolle.

6. Tietojen näyttäminen Ohjelman on toimittava siten, ettei käyttäjän tarvitse pi-

tää mielessään jo kertaalleen syötettyä tietoa. Käyttäjälle

on myös hyvä antaa mahdollisuuksien mukaan valmiita

vaihtoehtoja,  jotta tiedon syöttämisen määrä pysyy vä-

häisenä.

7. Joustavuus ja tehokkuus Kokeneille  käyttäjille  on  tarjottava  erilaisia  käyttöä  no-

peuttavia  toimintoja,  kuten  näppäinyhdistelmiä,  joiden

avulla  toimintoja  on nopea suorittaa.  Usein  käytettyjen

toimintojen on oltava helposti valittavissa.

8. Yksinkertainen ulkoasu Asiaan suoranaisesti liittymätön tai harvoin tarvittu tieto

on jätettävä näyttämättä, ellei sitä erikseen pyydetä. On

tärkeää, ettei olennainen tieto jää huomaamatta vähem-

män tärkeiden viestien seasta.

9. Virheiden tunnistaminen Virheilmoitusten on oltava selkeitä ja johdonmukaisia. Il-

moitusten on sisällettävä sekä virheen syy että keinot vir-

heen korjaamiseen.

10. Ohjeet Parhaassa tapauksessa ohjelma on niin helppokäyttöinen,

ettei ohjeiden käyttämiseen ole tarvetta. Yleensä ohjeita

kuitenkin tarvitaan, joten niiden on oltava helposti löydet-

tävissä, selkeitä ja suhteellisen lyhyitä.  Ohjeissa on ker-

rottava kaikki vaiheet, joita ongelman ratkaiseminen vaa-

tii.
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6.3    Sovelluksen toiminta

TravelGate-mobiilisovellusta voidaan käyttää kaikissa älypuhelimissa, jotka käyttävät

vähintään S60-sovellusalustan versiota 2.0. Sovellus voidaan asentaa SIS-asennustie-

dostosta (Symbian Installation System) joko puhelimen muistiin tai erilliselle muisti-

kortille ja sitä voidaan käyttää palvelun kehittäjän puolesta maksutta rajattomasti. So-

velluksen rakenne sekä sen eri toimintojen käyttäminen pyrittiin tekemään mahdolli-

simman yksinkertaiseksi käyttöliittymäsuunnittelun avulla (kuva 10). 
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Kuva 10: TravelGate-mobiilisovelluksen käyttöliittymän rakenne.



On käyttäjän kannalta tärkeää, että sovelluksen perustoimintoja on mahdollista käyttää

lukematta  sovelluksen mukana toimitettavia  ohjeita.  Ohjeiden tarkoitus on opastaa

käyttäjiä ongelmatilanteissa, mutta sovelluksen käytön aloittamisen on oltava niin yk-

sinkertaista, ettei ohjeita tarvita kuin poikkeustapauksissa.

Puhelinoperaattori  veloittaa  kartta-aineiston  ja  kohdetietojen  hakemisesta  GPRS-

tiedonsiirtomaksun (General Packet Radio Service), joka on yleisimmin käytettävissä

GSM-liittymissä (Global System for Mobile Communications) n. 0,01�0,05 � hakua

kohti.  Maksun  suuruus  riippuu  liittymän  lisäksi  myös  haettavan  kartta-aineiston

mittakaavasta ja sisällöstä, sillä ne vaikuttavat siirrettävään tietomäärään.

6.3.1    Hakunäkymä

Sovelluksen käynnistyttyä käyttäjälle näytetään hakunäkymä, joka sisältää edellisen

käyttökerran viimeisimmän haun tulokset listana (kuva 11). Tästä listasta käyttäjä voi

siirtyä  muuttamaan  ohjelman  asetuksia,  yhdistämään  GPS-paikanninta  Bluetooth-

yhteyden avulla tai  lukemaan sovelluksen ohjeita  (kuva  12).  Kohdelistasta  voidaan

myös  siirtyä  suoraan  karttanäkymään,  jossa  kartan  keskipiste  on  valitun  kohteen

kohdalla.
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Kuva 11: Hakunäkymän kohdelista.



Jos GPS-paikannin on yhdistetty, käyttäjälle näytetään myös etäisyys hakukohteisiin.

Koska  TravelGate-mobiilisovelluksen  perusajatuksena on,  että käyttäjälle  näytetään

häntä lähellä sijaitsevien kohteiden tietoja, kohdehaku toimii ainoastaan GPS-paikanti-

men ollessa yhdistettynä.  Vanhoja hakutuloksia voi tästä  huolimatta selata vapaasti

kytkemättä GPS-paikanninta päälle. 

Kaikista hakukohteista kerrotaan sekä kohteen sijainti että kohteen perustiedot. Näitä

tietoja ovat kohteesta riippuen mm. yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti-

osoite, aukioloajat ja lista matkailukohteen palveluista (kuva 13). 
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Kuva 12: Hakunäkymän valikko.

Kuva 13: Kohdetietonäkymä.



Matkailuyritykset voivat itse lisätä tietoja kohdetietokantaan ja muuttaa niitä. Tehdyt

muutokset näkyvät heti kaikissa uusissa hakutuloksissa, joten käyttäjät voivat olla var-

moja siitä, että tiedot ovat ajan tasalla. Käyttäjille voidaan myös näyttää, milloin tieto-

ja on viimeksi muutettu. 

6.3.2    Karttanäkymä

Käyttäjä  voi  siirtyä  hakunäkymästä  karttanäkymään  tehtyään  kohdehaun.  Kartalle

siirrytään valitsemalla jokin hakutulos listalta. Kartan mittakaavan, käytettävän GPRS-

yhteysosoitteen ja  palvelimen IP-osoitteen (Internet Protocol) voi  valita  asetuksista

(kuva 14) joko etukäteen tai vasta karttanäkymään siirtymisen jälkeen. 

Käyttäjälle näytetään kartalla sekä hänen oma sijaintinsa että kaikki haetut kohteet,

jotka mahtuvat  kartta-alueelle  (kuva  15).  On mahdollista,  että  kaikki  kohteet  eivät

mahdu kartalle, jos niiden väliset etäisyydet ovat pitkiä. Kartan mittakaavaa voidaan-

kin pienentää asetusvalikosta, jolloin puhelimen näytölle mahtuvan kartan ala kasvaa.

Samalla kartasta saattaa poistua yksityiskohtia, koska kartta-aineistoa vaihdetaan mit-

takaavan mukaan.
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Kuva 14: Sovelluksen asetukset.



© Karttaikkuna Oy, Maanmittauslaitos, lupanumero 36/MYY/06.

Kartalla näkyviä kohteita voidaan selata nuolinäppäimillä, ja niiden perustiedot saa-

daan näkyviin valitsemalla kartalta haluttu kohde. Jos matkailukohteen perustietoihin

on lisätty yrityksen puhelinnumero, perustietonäkymästä voidaan soittaa suoraan valit-

tuun kohteeseen. TravelGate-mobiilisovelluksen tulevissa versioissa kohteiden perus-

tietonäkymässä voidaan näyttää tarpeen mukaan esim. tarjouksia, ajo-ohjeita, Internet-

linkkejä tai muita yrityksen toimialasta riippuvia tietoja.

6.3.3    Tilannekohtaiset ohjeet

TravelGate-sovelluksen  ohjeet  on  tehty  Symbian-älypuhelimissa  yleisesti  käytetyn

tilannekohtaisen  (context sensitive)  opastusjärjestelmän  avulla.  Järjestelmän  käyttö

helpottaa etenkin rakenteeltaan monimutkaisten ohjeiden rakentamista merkittävästi,

sillä  sovellusalusta  käynnistää  sisäisen  ohjesovelluksensa  automaattisesti  tarpeen

mukaan. Se myös näyttää ohjeista vain pyydetyn alueen (kuva 16).
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Kuva 15: Karttanäkymä.



Tilannekohtaista ohjetta käytettäessä voidaan rakentaa vain yksi ohjetiedosto, joka si-

sältää koko sovelluksessa tarvittavat ohjeaiheet. Kuvaustiedostojen ja ohjetekstin avul-

la voidaan muodostaa lopullinen ohjetiedosto yhdistämällä ne käännösohjelmalla, joka

on osa Symbian-sovelluskehityspakettia. Kaikille ohjeaiheille annetaan tunniste, jonka

avulla ohjejärjestelmä pystyy siirtymään oikeaan aiheeseen. Vaikka ohjerakenteiden

muodostaminen ei kaikissa tilanteissa ole tälläkään menetelmällä täysin ongelmatonta,

tilannekohtaiset ohjeet ovat erittäin hyödyllisiä sekä sovellusten käyttäjille että niiden

kehittäjille.

Tilannekohtaiset ohjeet muodostetaan kolmen tiedoston avulla:

� RTF-tiedosto (Rich Text Format), joka sisältää ohjetekstin ja sen rakennekuvauk-

sen (kuva 17)

� lähdetiedosto, joka on XML-muotoinen (Extended Meta Language) esitys ohjeai-

heiden tarvitsemista lähdetiedostoista

� XML-tiedosto, joka sisältää ohjeen ulkoasun kuvauksen.

Tiedostojen  on  sisällettävä  myös  sovelluksen  yksilöllinen  tunniste

(UID, Unique Identifier),  jotta  ohjeaiheet  pystytään  kohdistamaan  oikeaan

sovellukseen. 
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Kuva 16: Tilannekohtainen ohjenäkymä.



Author: Karttaikkuna Oy (Kommentti)

Date: 24.07.2006 (Kommentti)

Version: 0.7 (Kommentti)

TGF (Ohjelman nimi)

0x20001E3F (Ohjelman tunniste)

Kohdehaku                                                                          (Ohjeaiheen otsikko)

Kohteet (Synonyymit hakua varten)

?Kohdehaku (Ohjeen ryhmä)

Voit yhdistää puhelimen bluetooth-GPS-paikantimeen valitsemalla Valinnat > Yhdistä GPS. GPS-

yhteys katkaistaan valitsemalla Valinnat > Katkaise GPS.

Ennen kohde- tai karttahakujen tekemistä valitse Valinnat > Asetukset ja varmista, että yhteys-

asetukset ovat oikein.

Kun puhelin on yhteydessä GPS-paikantimeen, voit hakea kohteita valitsemalla Valinnat > Hae

kohteita. Valitse tämän jälkeen haluamasi kohdetyyppi avautuvasta valikosta. Kohteiden hakemi-

nen kestää muutaman sekunnin.

Haku palauttaa listan valitulla alueella sijaitsevista kohteista. Voit tarkastella kohteen tarkempia tie-

toja siirtymällä listassa kohteen kohdalle ja painamalla OK-näppäintä. Voit soittaa valittuun kohtee-

seen painamalla vihreä luuri -näppäintä, kun tarkemmat tiedot ovat näkyvissä.

Tilannekohtaisen opastusjärjestelmän kiistattomana etuna on myös se, että sitä hyö-

dynnettäessä eri sovellusten ohjeista saadaan rakenteiltaan samanlaisia. Myös ohjeiden

ulkonäkö on tällöin yhtenäinen, mikä on käyttäjän kannalta myönteistä. Ohjeiden käyt-

töä voidaan helpottaa lisäämällä niihin havainnollistavia kuvia tai muuta grafiikkaa.

Sovelluskehittäjien näkökulmasta ohjeiden rakenteiden muodostaminen, ohjesivujen

ulkoasun muokkaaminen ja ohjejärjestelmän käynnistäminen helpottuvat tilannekoh-

taisten ohjeiden ansiosta.
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Kuva 17: Tilannekohtaisen ohjeaiheen RTF-lähdetiedosto. Sulkuihin on merkitty rakenteiden selitteet.



7    JOHTOPÄÄTÖKSET

Diplomityön  tavoitteena  oli  kehittää  Symbian-käyttöjärjestelmää  ja  S60-

sovellusalustaa  käyttäviin  älypuhelimiin  TravelGate-mobiilisovellus,  jonka  avulla

matkailijat voivat etsiä heitä lähellä olevia matkailukohteita. Tarkoituksena oli alusta

lähtien,  että  kartta-  ja  kohdetietopalvelimen  pohjana  käytetään  Karttaikkuna Oy:n

kehittämää  MapHit-paikkatietoalustaa.  Alustan  päälle  rakennettiin  diplomityön

yhteydessä TravelGate-sovelluspalvelin, jota mobiilisovellus käyttää hyväkseen.

Sekä  mobiilisovellus  että  sovelluspalvelin  saatiin  valmiiksi  alkuperäisen

projektisuunnitelman  mukaisesti.  Diplomityössä  kehitetyt  järjestelmät  ovat

kokeiluversioita.  Lopullisten  sovellusten  julkaisemisajankohdasta  päätetään

myöhemmin,  kun  on  selvillä,  tarvitaanko  sovelluksiin  muutoksia  tai  uusia

ominaisuuksia.

Matkailualan palvelujen ongelmana on ollut  yhtenäisten toimintatapojen ja  etenkin

standardien puute. TravelGate-hankkeen yhtenä päätavoitteena olikin helpottaa tilan-

netta kehittämällä mm. uusia rajapintakirjastoja, joiden avulla matkailukohteiden tieto-

jen päivittäminen eri järjestelmiin helpottuu. Samalla myös uusien palvelujen kehittä-

misestä tulee yksinkertaisempaa. Uusimmat määrittelyt tarvittavista rajapinnoista jul-

kaistiin kesällä 2006 ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Matkailupalvelujen kehittämiseen tarvittavat  ratkaisut  voivat  olla  hyvinkin helppoja

toteuttaa,  sillä  esimerkiksi  yksinkertaisia  XML-tiedostoja  tai  relaatiotietokantoja

käyttämällä  voidaan  helpottaa  erilaisten  palvelujen  käyttöä  merkittävästi.  Samalla

myös  käyttäjämäärät  lisääntyvät.  Tällaisten  yksinkertaisten  ratkaisujen  pohjalta

voidaan  kehittää  monipuolisia  kohdetietokantoja  ja  muita  tietovarastoja,  joita  mm.

TravelGate-mobiilisovelluksessa käytetään.
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Vaikka  TravelGate-hankkeen  yhteydessä  julkaistavat  määrittelyt  ovatkin  vapaasti

kaikkien käytettävissä,  nähtäväksi  jää,  kuinka  paljon niiden  avulla  tuotetaan  uusia

matkailupalveluja.  TravelGate-mobiilisovellus  on  ensimmäinen  hankkeen  tuloksena

syntynyt uusi palvelu. Ongelmana on usein se, että uusien palvelujen ja sovellusten

kehittäminen on melko kallista, joten matkailuyritykset eivät halua ryhtyä siihen. On

myös  hyvin  hankalaa  arvioida,  kuinka  paljon  erilaisille  palveluille  on  käyttöä.

Luotettavat  markkinointitutkimukset  ovat  kalliita,  joten  kaikilla  yrityksillä  ei  ole

mahdollisuutta  eikä  halua  sijoittaa  niihin.  Onkin  toivottavaa,  että  matkailualan

yritykset alkavat tehdä standardien julkaisemisen ansiosta laajamittaista yhteistyötä.

Yhteistyön seurauksena erilaisten sovellusten kehityskustannukset yritystä kohti jäävät

pieniksi, mutta kaikki yhteistyössä mukana olevat tahot hyötyvät valmiista tuotteista.

Tekniikan kehittyessä ja älypuhelinten hinnan laskiessa yhä useammilla ihmisillä on

mahdollisuus käyttää sekä Internet- että mobiilipalveluita. Yrityksillä ei välttämättä ole

varaa  jäädä  odottamaan  uusien  tekniikoiden  suosion  kasvamista  entisestään.  Jos

palveluita on helposti saatavilla ja ne toimivat hyvin, myös palveluiden käyttämiseen

tarvittavien  laitteiden  määrä  kasvaa  nopeasti.  Yhdistämällä  eri  alojen  osaamista

voidaan  saavuttaa  kaikkia  osapuolia  tyydyttäviä  tuloksia.  TravelGate-hankkeen

kohdalla  julkisyhteisöjen  sekä  tietotekniikka-  ja  matkailualan  yritysten  tekemästä

yhteistyöstä oli hyötyä sekä kaikille hankkeeseen osallistuneille että uusia palveluja

käyttäville ihmisille.
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