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Tekniikan ja elektroniikan kehityksen myötä on voitu kehittää erilaisia kuntoilujär-

jestelmiä. Niiden tarkoituksena on motivoida liikkumaan, parantaa suorituksia sekä

helpottaa harjoitustietojen keräystä ja analysointia. Langattomuus tuo etuja järjestel-

män liikkuvuuteen ja komponenttien päivitettävyyteen. Langattomien henkilökohtais-

ten päätelaitteiden käyttö kuntoilujärjestelmän osana tarjoaa mahdollisuuden hyödyn-

tää harjoitustietoja laajemmin. Langattoman kuntoilujärjestelmän luominen ei kuiten-

kaan ole ongelmatonta.

Tässä diplomityössä keskitytään tutkimaan voidaanko tämän hetken langattomilla tie-

toverkoilla ja niitä käyttävillä päätelaitteilla toteuttaa sujuvasti toimiva langaton kun-

toilujärjestelmä. Työssä perehdytään ensin olemassa oleviin kuntoilujärjestelmiin. Nii-

den ongelmia ratkomaan käytettiin langattomia tietoverkkoja. Tutkittaviksi tietover-

koiksi valitiin käytetyimmät radioverkot, joita myöhemmin hyödynnetään kuntoilu-

yhteisötutkimuksessa. Teoriaosaa tukemaan toteutetaan langaton kuntoilujärjestelmä.

Työn tuloksena on selvitys langattoman kuntoilujärjestelmän toteuttamisen mahdolli-

suudesta tämän päivän tekniikoilla. Lisäksi tuloksena on langaton Bluetooth-verkkoa

hyödyntävä kuntoiluohjelmisto.
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Technical and electrical evolutions have enabled the development of different kinds of

fitness systems. The purposes of those systems are to simply fitness data collection and

analysis, to motivate one to exercise and to enhance sport results. By using wireless

communication technologies between fitness system components, the fitness system

can be made flexible and mobile. Also, changing the components of the system is

easier in a wireless system. Fitness data can be used more versatile manner when it

is collected into athletes’ wireless personal devices during the exercising. However,

implementing the wireless fitness system is not an easy task.

In this thesis, research is focused on implementing a functional wireless fitness system

by using wireless networks and wireless mobile devices of modern-day. At first, exis-

ting fitness systems are studied. After that, wireless networks are presented to solve the

problems of those systems. The research of wireless networks is limited to relate only

the most used radio networks. The selected and researched wireless networks are later

used in a fitness community research. To support the thesis’ theory part, a wireless fit-

ness system is implemented. The research indicates possibilities of using modern-day

technology to implement the wireless fitness system. In addition, as a result a Blue-

tooth fitness application is implemented.
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TERMILUETTELO

Termiluettelo

Ethernet Eräs paljon käytetty kaapeloidun lähiverkon standardi (IEEE 802.3).

hajaverkko (eng. scatternet) Bluetooth-verkko, joka muodostuu pikoverkoista. Haja-

verkossa yksi laite on aktiivisena useammassa pikoverkossa ja hoitaa pi-

koverkkojen välisen kommunikoinnin aikajakosysteemin avulla.

kadenssi Kierrosnopeus (kierrosta minuutissa).

PeerHood Vertaisverkko-olioiden muodostama naapurusto muuttuvassa päätelaiteym-

päristössä.

peer-to-peerTasa-arvoisten laiteolioiden välinen kommunikointi. Kukin peer-to-peer

-verkossa oleva laite toimii palvelimena, joten verkossa ei ole yhtä tiettyä

palvelinta, jonka kautta kaikki data kulkisi.

point-to-multipoint (tai moniyhteys)Yksi laite kommunikoi useamman laitteen kanssa

yhtäaikaa.

point-to-point Suora kommunikointiyhteys kahden laitteen välillä. Palvelin-asiakas -

malli.

pikoverkko (eng. piconet)Bluetooth-verkko, joka muodostuu isäntälaitteesta ja mak-

simissaan seitsemästä aktiivisesta orjalaitteesta.

rekumbentti eli nojapyörä.Kuntopyörä, jossa on selkänoja.

silmukkaverkko (eng. mesh network)Verkko, jossa jokaisesta verkkolaitteesta on yh-

teys jokaiseen muuhun samassa verkossa olevaan laitteeseen. Jokainen lai-

te toimii verkon solmukohtana.

vertaisverkkoKommunikointiverkko, joka koostuu tasa-arvoisista toistensa kanssa kom-

munikoivista laitteista.
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1 JOHDANTO

1 Johdanto

Liikunnalla on merkittävä asema ihmisen elämässä. Paikallaan pysyvä ja nykyajan mu-

kavuuksiin tuudittautuva ihminen sairastuu ja voi huonosti helpommin kuin aktiivisesti

liikuntaa harjoittava kansalainen. Liikunnan edistämisen eteen onkin tehty viime vuo-

sina paljon töitä. Huomattavaksi on noussut tekniikan hyödyntäminen liikunnan paris-

sa aina kuntoutuksesta huippu-urheiluun saakka. Tekniikan avulla on pystytty esimer-

kiksi luomaan järjestelmiä, jotka mittaavat ja analysoivat urheilusuorituksia sekä tal-

lentavat saadut tiedot myöhempää käyttöä varten. Elektroniikan ja ohjelmistojen avulla

on toteutettu myös järjestelmiä, joiden avulla on pystytty kehittämään laadukkaampia

ja turvallisempia urheiluvälineitä. Näin on pyritty herättämään ihmisten mielenkiinto

omaa kuntoa ja terveyttä kohtaan.

Teknisten kuntoilujärjestelmien avulla kerätyistä urheilusuoritustiedoista voivat hyö-

tyä itse liikkujien lisäksi myös tutkijat ja lääkärit ympäri maailman, sillä tiedot voidaan

hetkessä siirtää lähes mihin tahansa maailmankolkkaan käyttäen tiedonsiirtoverkkoja.

Urheiluun kehitetyissä järjestelmissä voidaan pitkien siirtomatkojen lisäksi hyödyntää

myös lyhyen kantaman tietoverkkoja. Esimerkiksi harjoitustietojen siirto kuntolaitteen

elektronisesta järjestelmästä kannettavaan henkilökohtaiseen päätelaitteeseen ei vaadi

pitkää siirtomatkaa. Tässä diplomityössä keskitytäänkin lähiverkkojen ja henkilökoh-

taisten tietoverkkojen sekä niissä käytettävien pienten, kevyiden, mukana kulkevien

päätelaitteiden hyödyntämiseen. Tällaiset päätelaitteet, kuten matkapuhelimet, toimi-

vat ladattavilla akuilla, jolloin päästään eroon paikkaan sitovista johdoista. Tästä syystä

myös tiedonsiirron on oltava langatonta.

Tämän diplomityön tarkoitus oli selvittää miten tällä hetkellä saatavilla olevia langat-

tomia tiedonsiirtotekniikoita ja päätelaitteita voidaan hyödyntää kuntoilussa. Selvitys

tehtiin tutkimalla ensin olemassa olevia kuntoilujärjestelmiä, joiden pohjalta mietit-

tiin parannusvaihtoehtoja liikuntaa edistäviin ja mittaaviin kuntoilujärjestelmiin. Pa-

rannusta haettiin kuntoilujärjestelmän langattomuuden ja päätelaitteiden yleisyyden

kautta. Sen vuoksi tutkittiin käytetyimpien langattomien tiedonsiirtoverkkojen omi-

naisuuksia ja niitä käyttäviä langattomia päätelaitteita. Kyseisen tutkimuksen tuloksia

hyödynnettiin kuntoiluyhteisöitä käsittelevässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin langat-

tomien tiedonsiirtotekniikoiden ja päätelaitteiden käyttömahdollisuuksia yhteisömuo-

toisessa kuntoilussa.

Kuntoiluyhteisötutkimusta tukemaan toteutettiin langaton kuntoilujärjestelmä. Järjes-

telmän avulla tutkittiin Bluetooth-verkon sopivuutta lähiyhteisökuntoiluun. Kuntoi-

lujärjestelmä koostui useasta moduulista: matkapuhelinohjelmistosta, harjoitustieto-

ja tuottavasta kuntolaitteesta, Bluetooth-moduulista sekä palvelinkoneen kuntoiluoh-
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1 JOHDANTO

jelmistosta. Kuvassa 1 esitetyssä toteutuksessa matkapuhelin on kuntolaitteen näytön

tuntumassa. Kuntolaitteena toimii nojapyörä eli kuntopyörä, jossa on selkänoja. Lai-

tetta kutsutaan myös nimellä rekumbentti. Bluetooth-moduulia esittää kuntolaitteen

runkoon sijoitettu urheilujuomapullo ja palvelinkoneena toimii kannettava tietokone.

Palvelinkone on ympyröity katkoviivoin, koska juuri se kuntoilujärjestelmän moduuli

on toteutettu tämän diplomityön myötä. Kuntoiluohjelmiston tarkoitus oli hoitaa tie-

donsiirto järjestelmän moduulien välillä sekä esittää kuntolaitteilta kerätyt tiedot pal-

velinkoneen näytöllä. Samat tiedot oli tarkoitus myös heijastaa isolle seinälakanalle ja

siirtää kuntoilijoiden matkapuhelimille. Työn lopussa tehtiin johtopäätökset tutkimus-

tuloksista sekä mietittiin langattomien tietoverkkojen ja päätelaitteiden tulevaisuuden

näkymiä.

Kuva 1:Lähiyhteisön kuntoilujärjestelmä

Diplomityön lähtökohtana oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietoliikennetek-

niikanlaitoksen PTD (Personal Trusted Device) -projektissa toteutettu polkupyöräjär-

jestelmä (MIKE). Polkupyöräjärjestelmä on toteutettu käyttäen kuntolaitteena polku-

pyörää ja kuntoilijan päätelaitteena matkapuhelinta. Polkupyöräjärjestelmä kerää pyö-

räilytietoja pyörään asennetusta anturimoduulista kuntoilijan matkapuhelimeen harjoi-

tuksen aikana.
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2 KUNTOILUJÄRJESTELMÄT

2 Kuntoilujärjestelmät

Kuntoilujärjestelmällä tarkoitetaan kuntoilun apuvälineeksi kehitettyä laitteistoa tai so-

vellusta, jolla voidaan esimerkiksi mitata kuntoilijan ominaisuuksia, kuten hapenotto-

kykyä tai sydämen sykettä. Lisäksi kuntoilujärjestelmiä käytetään liikunnan edistämi-

sessä, urheilutulosten mittaamisessa, suoritustietojen tallentamisessa sekä analysoin-

nissa ja urheiluvälineiden kehittämisessä, kuten lähteiden [FRW04][FIT04][COM04]

[BIK04][POL04] kuntoilujärjestelmissä. Elektronisia kuntoa ja terveyttä mittaavia jär-

jestelmiä on kehitetty myös lääketieteellisiin tarkoituksiin [KRC03]. Kuntoilujärjes-

telmä koostuu eri komponenteista, jotka kommunikoivat keskenään. Kommunikointiin

voidaan käyttää suoraa liitintä tai tiedonsiirtoverkkoja. Erilaisia kuntoilujärjestelmiä on

kehitetty niin ammattilaisten, urheiluseurojen kuin yksityisten kuntoilijoidenkin käyt-

töön. Tämä diplomityö keskittyi yksityisille kuntoilijoille ja ryhmille suunnattuihin

kuntoilujärjestelmiin.

Tässä kappaleessa esitellään maailmalla toteutettuja kuntoilusovelluksia. Valmiita kun-

toilujärjestelmiä tutkittaessa haettiin tuotteita, jotka liittyvät pyöräilyyn, henkilökoh-

taisten päätelaitteiden hyödyntämiseen ja langattomia tiedonsiirtotekniikoiden käyt-

töön kuntoilussa. Mielenkiinto juuri pyöräilyjärjestelmiä kohtaan juontaa juurensa PTD-

projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettuun MIKE-järjestelmään, jossa todettiin

polkupyörän olevan hyvä alusta kuntoilujärjestelmälle. Polkupyörään voidaan kiinnit-

tää tarvittavat moduulit ja lisäksi lähes kaikki osaavat käyttää kyseistä kuntoiluvälinet-

tä.

2.1 Virtuaaliharjoitusjärjestelmä NetAthlon ®

NetAthlon® on Delawaresta lähtöisin olevan FitCentric® Technologies -yhtiön oh-

jelmistotuote, joka toimii ikään kuin siltana kuntolaitteen ja tietokoneen välillä. Ohjel-

mistoa voi hyödyntää joko yksilö- tai ryhmäharjoituksessa edellyttäen, että käytössä on

jokin yhtiön sivuilla mainituista tiettyjen kuntolaitevalmistajien kuntolaitteista (kunto-

pyörä, soutulaite, juoksumatto...), joka on yhteensopiva ohjelmiston kanssa. Tarkoi-

tuksena on tehdä kuntolaitteen käyttämisestä mielekkäämpää. NetAthlon® perustason

ohjelmisto-DVD maksaa 90 dollaria kehittyneemmän version maksaessa 200 dollaria.

[FIT04]

Harjoitukset koostuvat kolmiulotteisella tietokonegrafiikalla toteutetuista harjoitusoh-

jelmista, joita voi ladata yhtiön kotisivuilta 0-20 dollarin hinnalla. Harjoituksen aikana

piirtyneet kuvaajat ja taulukot sekä harjoituksista tehdyt analyysit voi tallentaa ohjel-
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2 KUNTOILUJÄRJESTELMÄT

maan. Lisäksi harjoituksia voi suunnitella itse ja saman harjoituksen voi toistaa niin

halutessaan. [FIT04]

NetAthlon virtuaaliharjoitusjärjestelmää voi käyttää kahdella eri tavalla, kuten kuvassa

2 on esitetty. Ensimmäinen tapa (kuvassa vasemmalla) on harjoitella yksin suorittamal-

la erilaisia virtuaaliharjoituksia, johon kuitenkin voidaan liittää virtuaalisia harjoitus-

tai kilpakumppaneita mielenkiinnon lisäämiseksi. Toinen harjoitustapa (kuvassa oi-

kealla) on ryhmäharjoitus, jolloin harjoitusta tai kilpailua suoritetaan toisiinsa verko-

tetuilla kuntolaitteilla. Laitteet voivat olla modeemi-, lähiverkko-, tai laajakaistayhtey-

dessä Internet-verkon kautta. Yhdessä harjoituksessa voi olla kerrallaan korkeintaan

kahdeksan kuntoilijaa. [FIT04]

Kuva 2:NetAhtlon-järjestelmän® harjoitusmuodot [FIT04]

2.2 Polkupyöräilijöiden sisäharjoitusjärjestelmä CompuTrainer

CompuTrainer on Yhdysvalloista lähtöisin oleva, nykyään myös joissain Euroopan

maissa käyttöön otettu, polkupyöräilijöille kehitetty sisäharjoitusjärjestelmä. Järjestel-

män harjoitustietogeneraattorina on polkupyörä, joka kiinnitetään telineeseen. Harjoi-

tustiedot kerätään antureiden avulla. CompuTrainerilla voi suorittaa valmiita tai itse

suunniteltuja rataharjoituksia, joita voi seurata tietokoneen ruudulta tai seinälakanalle

heijastetusta kuvasta kuten kuvassa 3. [COM04]

CompuTrainer maksaa 1000-1400 dollaria riippuen toimitettavan CompuTrainer-pake-

tin ominaisuuksista. Kyseessä ei ole siis peruskuntoilijoille tarkoitettu järjestelmä vaan

kuntosaleille ja erityisesti kilpapyöräilijöille kehitetty sisäharjoitusjärjestelmä. Perus-

pakettiin kuuluu mm. 1500 Watin kuormageneraattori (vastus), ohjausyksikkö, josta

voidaan seurata harjoitustietoja yksilöharjoituksessa, pyörän teline sisältäen tuen etu-

ja takapyörälle, kadenssisensori, korvaan kiinnitettävä sykkeen mittaaja sekä virtaläh-

de. [COM04]

Harjoitusjärjestelmä sisältää monipuolisia ominaisuuksia kuten polkimien poljentate-

hokkuuden seuraamisen. Graafisesta kuvasta voidaan nähdä milloin pyöräilijä tosis-
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Kuva 3:CompuTrainer, sisäharjoitusjärjestelmä

saan polkee poljinta yhden poljinkierroksen aikana ja mikä ero on vasemman ja oikean

polkimen käytön välillä. CompuTrainer sisältää myös kolmiulotteisia harjoituksia sekä

mahdollisuuden tehdä omia harjoitusreittejä Yhdysvaltain maisemiin. [COM04]

CompuTrainer-järjestelmää voidaan käyttää myös ryhmäharjoittelussa. Esimerkiksi Ka-

nadan olympialaisten hopeamitalisti, Brian Walton on asentanut CompuTrainer-harjoi-

tusjärjestelmän omaan pyöräilykeskukseensa. Asiakkaat voivat osallistua samaan har-

joitukseen ja ottaa mittaa toisistaan kuten kuvassa 4. Pyöräilijöiden harjoitus- tai kil-

pailutiedot heijastetaan isolle seinälakanalle. Kuvankaappauksesta nähdään, että jo-

kaisen harjoitustiedot ja sijainti reitillä on kaikkien nähtävillä. Joissain CompuTrainer-

ryhmäharjoituspaikoissa osallistujille annetaan harjoituksen loputtua tuloste harjoitus-

tiedoista. Tiedot voidaan myös ladata CompuTrainerin kotisivuille, jolloin osallistujat

pääsevät näkemään miten he sijoittuivat muihin nähden. [COM04]

Kuva 4:CompuTrainer ryhmäharjoitus. [COM04]
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2.3 Matkapuhelinta ja sykemittaria hyödyntävä järjestelmä

Suomalaiset yritykset, matkapuhelinvalmistaja Nokia ja urheiluinstrumentteja valmis-

tava Polar, ovat kehittäneet yhteistyössä urheilijoita palvelevan langattoman järjestel-

män, jossa sykemittarilta voidaan siirtää harjoitustietoja matkapuhelimelle infrapu-

nayhteydellä harjoituksen jälkeen. Tiedot voidaan siirtää edelleen myös Polar Preci-

sion Performance -ohjelmistoon tietokoneelle. Ohjelmisto toimii harjoituspäiväkirjana

ja harjoitusten suunnittelupalveluna. Tiettyjä harjoitusasetuksia voidaan siirtää myös

toiseen suuntaan tietokoneelta sykemittariin. Toinen tietojenkäsittelymahdollisuus on

syöttää harjoitustiedot sykemittarilta Polar Personal Trainer nettipalveluun infrapu-

nayhteyden avulla. Nettipalvelu tarjoaa viikoittaisen päiväkirjan ja monenlaisia do-

kumentteja harjoitteluun liittyen. Lisäksi harjoitustiedot voidaan lähettää tekstiviestinä

toiseen matkapuhelimeen, esimerkiksi valmentajalle. [POL04][NOK04]

Järjestelmän komponentteina ovat Nokian 5140 matkapuhelinmalli sekä Polarin sy-

kemittari, joko S625X juoksutietokone tai S725 pyöräilysykemittari. Lisäksi järjes-

telmään voidaan yhdistää tietokone. [POL04][NOK04] Kuvassa 5 on esitetty näiden

komponenttien väliset tiedonsiirtomahdollisuudet.

Kuva 5:Nokian ja Polarin yhteistyön tulos[VÄH04]
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2.4 Pyöräilytietokone Bike-o-Meter IBS-600

Siemens Mobile on tuonut markkinoille polkupyöräilijöille suunnatun pyöräilytieto-

koneen, jota kutsutaan nimellä Bike-o-Meter IBS-600. Se on yhteensopiva Siemensin

ulkoiluun tarkoitetun ja erityisen kestävän matkapuhelinmallin, M65:n, kanssa. Sen li-

säksi, että Bike-o-Meter toimii ajotietokoneena, sen avulla M65 matkapuhelin saadaan

kiinni pyörän ohjaustankoon. Bike-o-meter -järjestelmä on esitetty kuvassa 6. Matka-

puhelimen Bike-o-Meter-sovellus käynnistyy välittömästi kun matkapuhelin asetetaan

telineeseensä. Nopeusanturi kiinnitetään etupyörään ja etupyörän koko määritellään

puhelimen sovelluksen avulla. Matkapuhelin ja Bike-o-Meter keskustelevat keskenään

suoraan liittimen kautta eli sovellus ei hyödynnä mitään langatonta tiedonsiirtotekniik-

kaa. [SIE04][BIK04] Hintaa tällä lisävarusteella on alle 45 euroa. [MÄK04]

Kuva 6: Bike-o-Meter IBS-600 - pyörän ohjaustankoon liitettävä ajotietokone ja puhelimen
pidike [MOB04]

Bike-o-Meter mittaa kuljetun matkan, ajo-, keski- ja maksiminopeuden sekä matka-

ajan. Lisäksi se vertaa ajonopeutta keskinopeuteen ja ilmoittaa nuolella onko ajono-

peus yli vai alle keskinopeuden. Ajonopeus näkyy näytöllä jatkuvasti, mutta muut tie-

dot vaihtuvat kolmen sekunnin välein (jos kyseinen ominaisuus on kytketty päälle).

Koska puhelimen muistikapasiteetti on rajattu, talletettuja matkatietoja voidaan siirtää

tietokoneelle joko infrapunan tai kaapelin avulla. Kuvassa 7 on esitetty Biko-o-Meter

-sovelluksen käyttöliittymä. [BIK04]

Bike-o-Meter -sovellukseen voidaan syöttää pyöräiltäviä reittejä tai niitä voidaan lada-

ta Internetistä tai tietokoneelta. Bike-o-Meter neuvoo reitille tallennettujen suuntaoh-

jeiden perusteella mihin pitää milloinkin kääntyä. Toisaalta myös ajettu reitti voidaan

tallentaa myöhemmin toistettavaksi. Bike-o-Meter on käytössä muun muassa Siemens
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Kuva 7:Bike-o-Meter IBS-600 [BIK04]

Mobile Cannondale Team maastopyöräjoukkueella, joka on Siemens Mobilen ja pol-

kupyörävalmistaja Connondalen sponsoroima. Bike-o-Meter ei kuitenkaan ole suun-

nattu pelkästään ammattipyöräilijöille vaan myös kuntoilijoille. [SIE04] [MÄK04]

2.5 Yhteenveto

Edellä esitettyjen kuntoilujärjestelmien ominaisuuksia ja hintaa on vertailtu taulukos-

sa 1. Siitä voidaan nähdä, että nykyisten kuntoilujärjestelmien komponenttien välinen

tiedonsiirto hoidetaan joko käyttäen kaapelia tai infrapunayhteyttä. Lisäksi Polarin ja

Nokian tuotteessa tiedostoja voidaan siirtää tekstiviestillä ja Bike-o-Meterissä käyte-

tään suoraa liitintä puhelimen ja ajotietokoneen välillä.

Taulukko 1:Kuntoilujärjestelmät
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Kaikkia esiteltyjä kuntoilujärjestelmiä yhdistää tietokoneen käyttö yhtenä järjestel-

män komponenttina. Sen tehtävänä on tallentaa harjoitustietoja pidemmältä aikaväliltä

ja välittää graafista kuvaa harjoituksista. Tietokoneen lisäksi Polar+Nokia ja Bike-o-

Meter käyttävät matkapuhelinta harjoitustietojen käsittelyssä ja tallentamisessa. Har-

joitustietoja tuotetaan kussakin kuntoilujärjestelmässä jollain harjoitusvälineellä kuten

polkupyörällä tai kuntolaiteella. Polar+Nokia -järjestelmässä käytössä voi olla polku-

pyörä, mutta järjestelmää voi käyttää myös ilman varsinaisia harjoitusvälineitä. Hin-

tavertailu osoittaa, että mikään tuotteista ei ole erityisen edullinen jos kuluttajan on

ostettava kaikki järjestelmän komponentit. Jos kuntoilijalla kuitenkin on jo ennestään

Siemensin M65-mallin matkapuhelin käytössään, ei 45 euron lisämaksu Bike-o-Meter

-laitteesta ole liian suuri.

Tutkituissa järjestelmissä ei ole käytetty muita langattomia tiedonsiirtotekniikoita kuin

infrapunayhteyttä eikä kannettavien päätelaitteiden hyödyntäminen ole reaaliaikaista.

Niissä on kuitenkin paljon tämän työn kannalta merkittäviä osakokonaisuuksia, ku-

ten harjoitustietojen kerääminen ja heijastaminen seinälakanalle ryhmäharjoitukses-

sa. Langattoman tiedonsiirron merkitys kuitenkin korostuu sellaisilla kuntoilujärjes-

telmäympäristöissä, joissa komponenttien paikka vaihtuu. Langattomuus mahdollistaa

myös paikallaan olevien järjestelmän laitteiden helpomman sijaintipäivityksen sekä

komponenttien lisäämisen ja poistamisen.
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3 Langattomat tietoverkot ja niitä hyödyntävät pääte-

laitteet

Edellisen kappaleen tuotteet osoittivat, että tekniikka on jo osana kunto- ja kilpaur-

heilua. Kuitenkaan langattomia tiedonsiirtoverkkoja, infrapunaa lukuun ottamatta, ei

vielä ole kuntoilujärjestelmissä suuremmassa määrin hyödynnetty. Infrapuna on var-

sin rajoittava tiedonsiirtotapa sen vaatiessa suoran, esteettömän yhteyden päätelaittei-

den välille. Tämän vuoksi tässä työssä tutkitaan radioverkkoja käyttävien langattomien

tietoverkkojen hyödyntämismahdollisuuksia kuntoilujärjestelmien komponenttien vä-

lisessä kommunikoinnissa. Jotta voitiin siirtyä tutkimaan langattomien verkkojen hyö-

dyntämismahdollisuuksia, oli ensin valittavat tutkittavat tietoverkot ja poimittava niistä

tutkimuksen kannalta merkittävät ominaisuudet.

Tutkitut langattomat tietoverkot

Tutkimus keskittyi tänä päivänä saatavilla olevien langattomien tietoverkkojen ja pää-

telaitteiden hyödyntämiseen. Tutkittaviksi tietoverkoiksi valittiin kolme käytetyintä

langatonta tietoverkkoa: lyhyen kantaman Bluetooth-verkko, langaton lähiverkko ja

matkaviestinverkko. Verkkojen suosio perustuu laitevalmistajien tukeen. He ovat asen-

taneet kyseisiä verkkoja tukevan toiminnallisuuden tuotteisiinsa, jolloin verkkojen käyt-

tömäärät ovat kasvaneet. Laitevalmistajien tuki taas perustuu siihen, että laitteisiin

asennettavat mikrosirut maksavat vain muutaman dollaria kappaleelta riippuen toi-

mituserän koosta. Bluetooth-verkkojen ja langattomien lähiverkkojen käyttöä edistää

myös niiden maksuttomuus, sillä ne toimivat lähes maailmanlaajuisesti käytössä ole-

valla lisenssivapaalla 2.4 GHz:n ISM (Industrial, Scientific and Medical) radiokaistal-

la. Samaa kaistaa käyttävät myös esimerkiksi mikroaaltouunit.

Langattomat tietoverkot määritellään kantaman perusteella. Vain metrin säteellä kuu-

luvan BAN (Body Area Network) -verkon tarkoitus on toteuttaa ihmisen kehon lähei-

syydessä olevien laitteiden välinen kommunikointi, kuten esimerkiksi älyvaatteiden ja

matkapuhelimen välinen yhteys. BAN-verkot ovat vasta tuloillaan, joten niitä ei tässä

työssä vielä käsitellä. Hieman pidemmän kantaman langaton henkilökohtainen lähi-

verkko WPAN (Wireless Personal Area Network) kuuluu kymmenen, jopa sadan met-

rin säteellä. Käytetyin WPAN-verkkotekniikka on Bluetooth. Muutamista kymmenis-

tä aina muutamiin tuhansiin metreihin yltävä langaton lähiverkko tunnetaan nimellä

WLAN (Wireless Local Area Network), jonka käytetyin tekniikka on IEEE 802.11b.

[ILY03] Jos kantama on yli parin kilometrin, voidaan käyttää matkaviestinverkoissa

toimivia palveluita, kuten GPRS (General Packet Radio Service) tai UMTS (Universal
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Mobile Telecommunications System) -palvelua. Ne pystyvät kantamaan datapaketteja

jopa satoja kilometrejä langatonta siirtotietä pitkin. WLAN- ja matkaviestinverkoissa

kantama riippuu kuitenkin tukiasemien määrästä.

Lyhyen kantaman langattomissa tietoverkoissa on tärkeää, että yhteys voidaan muo-

dostaa paikalla olevien päätelaitteiden välille käyttämättä erityistä verkonhallintaa.

Pienen, muutaman päätelaitteen kokoisen verkon konfiguroiminen joka kerta uudelleen

olisi työlästä. Tämän vuoksi onkin kehitetty niin sanottu ad hoc -verkkotekniikka, jon-

ka avulla muodostetaan tilapäisiä itseorganisoituvia tietoverkkoja. Niiden tarve on tul-

lut esiin pienten, kannettavien, noin matkapuhelimien kokoisten päätelaitteiden myötä.

[ILY03]

Pienet ad hoc -verkon päätelaitteet toimivat ladattavilla akuilla, joten niiden virran-

kulutus ei voi olla kovin suuri. Siksi langattomat tietoverkkotekniikat toteuttavat eri

tilanteisiin sopivia virransäästötiloja. Koska virtaa on säästettävä, ei laitteiden tehot-

kaan ole kovin suuria, joten kantama ja tiedonsiirron maksiminopeus jää pienemmäksi

kuin kaapeloidussa verkossa. Ad hoc -verkkojen teoreettinen maksiminopeus on tällä

hetkellä 1-54 Mbps kun taas kaapeliverkossa dataa voidaan siirtää jopa 1000 Mbps no-

peudella. [ILY03] Verkkojen maksiminopeuteen vaikuttaa aina verkon kuorma ja niis-

sä välitettyjen verkon kontrollointiviestien sekä pakettien uudelleenlähetysten määrä.

Kuntoilujärjestelmissä siirrettävät data koostuu lähinnä numeroarvoista, joten suurilla

tiedonsiirtonopeuksilla ei ole merkitystä.

Tässä kappaleessa tutustutaan mainittuihin langattomiin tietoverkkoihin ja niiden tek-

niikoihin sekä niitä hyödyntäviin kannettaviin päätelaitteisiin. Tekniikoita ei kuiten-

kaan esitellä perusteellisesti vaan huomiota kiinnitettiin verkosta riippuen verkkoto-

pologioihin, yhteydenmuodostukseen, verkonhallintaan sekä operaattoririippuvuuteen.

WPAN- ja WLAN-verkkojen kohdalla kiinnitettiin erityishuomiota verkkotopologioi-

hin ja verkonhallintaan kun taas matkaviestinverkkojen kohdalla keskityttiin sen ope-

raattoririippuvuuteen. Jokainen tekniikka on kuitenkin aluksi esitelty yleisellä tasolla.

3.1 Langaton henkilökohtainen verkko WPAN

Elektroniikka-alan järjestö IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ku-

vaa WPAN-verkkoa lyhyen kantaman pieneksi verkoksi, jonka hintataso ja virrankulu-

tus ovat alhaisia. [IEE04] Langattomien henkilökohtaisten tietoverkkojen tyypillisim-

piä laitteita ovat matkapuhelin, tietokone, tulostin sekä kotiteatterijärjestelmä. Ne tu-

kevat jotain lyhyen kantaman radiotekniikkaa kuten Bluetooth- tai ZigBee-tekniikkaa.

[WIK04] Tämän työn WPAN-tekniikaksi valittiin Bluetooth sen suosion ja päätelait-
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teista löytyvän tuen takia.

Bluetooth

Bluetooth -tekniikan kehitys alkoi vuonna 1994 kun Ericsson alkoi tutkia langattomien

linkkien mahdollisuutta laitteiden välisten johtojen korvaajina. Kehitystä jatkettiin tie-

totekniikan ja tietoliikenteen alan yrityksistä muodostuvan Bluetooth SIG:n (Special

Interest Group) voimin. Vuonna 1999 julkaistiin ensimmäinen Bluetooth spesifikaa-

tio 1.0. [MOR02] Tämän hetken uusin versio on vuonna 2003 julkaistu versionume-

roa 1.2 kantava spesifikaatio. [BLU03] Vaikka Bluetooth-tekniikan käyttäminen ei ole

ollut ongelmatonta ja helppoa, on se noussut matalan virrankulutuksen kannettavien

päätelaitteiden tosiasialliseksi lyhyen kantaman tiedonsiirtostandardiksi. [HEL01]

Yleisimpiä Bluetooth-päätelaitteita ovat tietokoneen ympärillä olevat laitteet sekä mat-

kapuhelin. Näihin upotettu pieni, noin 7-10 mm2:n kokoinen Bluetooth-mikrosiru to-

teuttaa Bluetooth-spesifikaation mukaisia toimintoja. Siruja toteutetaan eri käyttötar-

koituksiin, jolloin niiden koko ja teholuokka vaihtelee. Esimerkiksi Texas Instruments

-yhtiön eräs Bluetooth-siru on kooltaan 6.3mm x 8.0mm. Bluetooth-ominaisuuksien li-

säksi siruun on toteutettu myös WLAN IEEE 802.11 a/b/g -ratkaisu mikä mahdollistaa

kyseisen sirun sisältävien laitteiden toimimisen sujuvasti sekä Bluetooth- että WLAN-

verkoissa. [HEL01][TEX04] Texas Instruments -yhtiön lisäksi markkinoilla on paljon

muitakin siruvalmistajia. Pienet sirut mahdollistavat niiden käytön kuntoilujärjestel-

mien kevyissä, kannettavissa päätelaitteissa.

Bluetooth-spesifikaatiossa tiedonsiirtonopeudeksi määritellään 1 Mbps, mutta todelli-

nen nopeus on alhaisempi, koska samaa linkkiä käyttävät varsinaisten datapakettien

lisäksi myös tiedonantoviestit ja taajuushyppelysignaalit. Lisäksi häiriöt samalla taa-

juudella aiheuttavat signaalin heikkenemistä. Teoreettinen maksimitiedonsiirtonopeus

riippuu linkin tyypistä. Bluetooth-spesifikaatio määrittelee oman linkin dataliikenteelle

ja äänen siirrolle. Data voi liikkua käytännössä maksimissaan 723.3. kbps nopeudella

kahden Bluetooth-laitteen välillä (spesifikaatio 1.1). [BLU03] Kuntoilujärjestelmälle

nämä tiedonsiirtonopeudet riittävät hyvin niin kauan kuin ei ole tarvetta siirtää isoja

kuvia.

Bluetooth-signaalien kuljetukseen käytetään FHSS (Frequency Hopping Spread Spect-

rum) taajuushyppelyä eli hajaspektritekniikkaa, jossa signaalin kantotaajuus vaihtuu

jaksottaisesti ennalta määrätyn koodin mukaisesti. Käytetty radiokaista on jaettu 79:ään

1 MHz:n kokoiseen taajuuskanavaan. Signaalien kantamat pienet tietopaketit siis siir-

tyvät erittäin nopeasti taajuusalueelta toiselle (jopa 1600 kertaa sekunnissa), mikä te-

hostaa verkon suorituskykyä sekä laadun että kapasiteetin suhteen. [BRA01b] [ILY03]
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Bluetooth-laitteiden käyttöä on moitittu hitaan yhteydenmuodostuksen takia. Bluetooth-

yhteydenmuodostukseen käytetääninquiry- japage-toimintoja. Inquiry-toiminnon avul-

la pystytään etsimään Bluetooth-verkon kuuluvuusalueella olevat päätelaitteet ja page-

komennolla niiden palvelut. Jos vastaanottavan laitteen osoite tiedetään ennestään, ei

inquiry-toimintoa tarvitse suorittaa lainkaan. Spesifikaation 1.1 toteuttavissa Bluetooth-

laitteissa toisen laitteen löytämiseen ja yhteyden muodostamiseen saattaa mennä aikaa

10-20 sekuntia, joka koetaan liian pitkäksi ajaksi. Uudempi spesifikaatio 1.2 määritte-

lee edistyneemmät yhteydenmuodostustoiminnallisuudet, joilla yhteydenmuodostusai-

kaa saadaan pudotettua alle viiden sekunnin. Suurin osa tämän hetken päätelaitteista

toteuttaa vielä 1.1:n operaatioita. Kuntoilujärjestelmässä, jossa kuntoilija vaihtaa kun-

tolaitetta harjoituksen aikana useasti, on henkilökohtaisen päätelaitteen voitava muo-

dostaa uusi yhteys suhteellisen nopeasti. Hitaasta yhteydenmuodostuksesta kärsii har-

joituksen sujuvuus.

Bluetooth-verkon tietoturva perustuu vertaisverkkoympäristöön sopiviin tietoturvatoi-

menpiteisiin. Tietoturva on määritelty Bluetooth protokollapinon linkki- ja sovellus-

kerrokselle. Näin taataan, että jokaisessa Bluetooth-laitteessa on toteutettu autentikoin-

ti ja salaustoimenpiteet samalla tavalla. [BLU03] Kuntoilujärjestelmien tietoturva ei

vaadi erityisen raskaita algoritmeja, sillä tietoa ei kannata turvata enempää kuin sen

arvonsa verran. Ammattiurheilun puolelle mentäessä joudutaan tietoturvaankin kiin-

nittämään enemmän huomiota, mutta siihen ei tämän diplomityön puitteissa puututa.

Bluetooth-verkkotopologiat ja verkonhallinta

Bluetooth-verkko voidaan muodostaa joko käyttämällä suoriapoint-to-point-yhteyksiä

kahden laitteen välillä taipoint-to-multipointyhteyksiä kun yksi laite kommunikoi mo-

nen laitteen kanssa. Point-to-point -yhteydessä fyysinen taajuuskanava on jaettu kah-

den Bluetooth-laitteen välillä kun taas point-to-multipoint yhteydessä kanava on jaettu

useamman (korkeintaan seitsemän) Bluetooth-laitteen kesken. Laitteet, jotka jakavat

saman fyysisen kanavan muodostavatpikoverkon(piconet). Yksi verkon laitteista on

isäntäja loput synkronisoituvat isännän kellotaajuudelleorjiksi. Isäntälaite hoitaa ver-

konhallinnan jakamalla käytössä olevan fyysisen kanavan sekä tiedonsiirtovuorot pi-

koverkossa olevien päätelaitteiden kesken. Laitteen toimintatila voidaan yleensä valita

sen asetuksista. Samassa pikoverkossa voi olla enemmän kuin seitsemän orjaa vain

jos osa laitteista on tietyssä virransäästötilassa. [HEL01] [BLU03] Kuvassa 8 on kaksi

matkapuhelimista muodostunutta pikoverkkoa. Vasemman puoleinen pikoverkko muo-

dostuu yhdestä isäntälaitteesta ja kahdesta orjasta. Oikeanpuoleisessa pikoverkossa on

isäntälaitteella on kolme orjalaitetta. Kuntoilujärjestelmän pikoverkko voi muodostua

esimerkiksi kuntoilijan päätelaitteesta, kuntolaitteesta ja palvelinkoneesta.
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Kuva 8:Bluetooth topologiat [WAN02]

Bluetooth-spesifikaatio määrittelee myöshajaverkon(scatternet). Tällöin yksi laite

toimii aktiivisena kahdessa pikoverkossa, kuten kuvassa 8. Verkkoja yhdistävä laite

voi olla joko orja molemmissa pikoverkoissa tai toisen verkon orja ja toisen isäntä.

Kuvan 8 yhteinen laite toimii pikoverkko 1:ssä orjana ja pikoverkko 2:ssa isäntänä.

Sama laite ei voi olla isäntänä kuin yhdessä pikoverkossa kerrallaan. [HEL01][ILY03]

Kukin pikoverkko käyttää omaa taajuushyppelykanavaa eivätkä ne ole synkronoitu-

neet toisten pikoverkkojen kanssa samalle aika- tai taajuusalueelle. Pikoverkkojen yh-

teinen laite käyttääkin eri pikoverkoissa kommunikointiin ajan kanavointia. Se voi siis

kommunikoida samanaikaisesti vain siinä pikoverkossa, johon sen kello on synkronoi-

tu. Eri pikoverkkojen laitteiden on siis teoriassa mahdollista käyttää toisen pikoverkon

laitteita hyväksi hajaverkon yhteisen laitteen kautta, jonka voidaan ajatella olevan rei-

titin. [HEL01][ILY03]

Hajaverkon avulla voidaan siis teoriassa ketjuttaa enemmän kuin kahdeksan laitetta

samaan verkkoon. Käytännössä pikoverkkojen ketjuttaminen ei toimi ongelmitta, sillä

pikoverkkoja yhdistävän laitteen ollessa orjalaite, tiedonsiirto voi osua päällekkäin,

jolloin laite ei pysty siirtämään dataa ollenkaan. Myös radiokanavat osuvat joskus

päällekkäin, jolloin paketti tuhoutuu. [KAR00] Lisäksi hajaverkon toimimisen estee-

nä on sen tuen puute päätelaitteista. Bluetooth-spesifikaation mukaan hajaverkon toi-

minnallisuuden toteutus kuuluu protokollapinon ylemmille kerroksille eikä Bluetooth-

ydinkerroksille. [BLU03] Tästä syystä Bluetooth-sirut eivät sisällä hajaverkon vaati-

mia operaatioita. Koska hajaverkko on toteutettu vain harvaan laitteeseen, sitä ei voida

vielä juurikaan hyödyntää kuntoilujärjestelmissä.
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Tehontarve ja virransäästö

Bluetooth-tekniikalla varustettuja laitteita on kolmenlaisia riippuen niiden tehontar-

peesta. Tehontarve taas on riippuvainen laitteen käyttötarkoituksesta ja laitteen virran

kestovaatimuksesta. Tästä johtuen Bluetooth-spesifikaatio määrittelee kolme eri teho-

luokkaa:

Luokka I: max 100 mW (20 dBm)

Luokka II: max 2.5 mW (4 dBm)

Luokka III: max 1 mW (0 dBm)

Luokan 1 päätelaitteet vaativat virranhallintatoiminnon, mutta muiden luokkien lait-

teet pärjäävät ilmankin. Ensimmäisen luokan laitteiden kuuluvuus on noin 100 met-

riä ja kolmannen luokan noin metri. Toisen luokan laitteet toimivat noin 10 metrin

säteellä.[HEL01] Toinen luokka onkin käytetyin Bluetooth-laitteiden luokka. Esimer-

kiksi Bluetooth-matkapuhelimet kuuluvat toiseen luokkaan. Toisen luokan laitteita voi-

daan käyttää kuntoilujärjestelmissä, joissa kuntoilijat pysyvät paikallaan. 100 metrin

kuuluvuuden mahdollistavia ensimmäisen luokan laitteita voidaan käyttää myös liik-

kuvassa kuntoiluympäristössä.

Koska Bluetooth-laitteet ovat pieniä ja akkukäyttöisiä, Bluetooth-spesifikaatio määrit-

telee myös kolme eri virransäästötilaa:sniff, holdja park. Kaikissa tiloissa orjalaitteet

pysyvät synkronoituneena pikoverkon isäntälaitteen taajuudella.

• Sniff- eli haistelutilassa Bluetooth-laite kuuntelee verkkoa pienemmällä toimin-

tanopeudella eli etsii lähistöllä olevia laitteita harvemmin kuin normaalisti.

• Hold-tilassa orjalaite ei ole aktiivisena pikoverkossa, mutta se odottaa aktivoitu-

miskäskyä isäntälaitteelta.

• Park-tila on alhaisin virransäästötila, jossa laite luopuu aktiivisesta MAC (Me-

dium Access Control)- eli verkko-osoitteestaan. Park-tilassa orjalaitteet voivat

vastaanottaa viestejä isäntälaitteelta, mutta ei lähettää paketteja toiseen suuntaan.

[HEL01]. Park-virransäästötilaa käyttämällä voidaan hakea ratkaisua Bluetooth-

kuntoilujärjestelmän topologiaongelmiin.

3.2 Langaton lähiverkko WLAN

Langattomien lähiverkkojen tarve ilmeni 1990-luvun loppupuolella kun tietoliikenne-

verkot yleistyivät. Kaapeliverkkoja ei pystytty asentamaan jokaiseen tarvittavaan paik-
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kaan, kuten vanhoihin suojeltuihin rakennuksiin, laajoille tehdasalueille tai pienille yri-

tyksille, joille investoinnit olisivat tulleet liian kalliiksi. Langattoman lähiverkon aja-

tuksena oli säästää kustannuksia sekä helpottaa verkon siirtämistä ja verkkoarkkiteh-

tuurin muuttamista kun johtojen asennustyöt työasemien ja palvelinten välille jäisivät

pois. [STA01]

Sittemmin WLAN-verkkojen käyttökohteet ovat laajentuneet työasemien verkottami-

sesta pienempiinkin laitteisiin, kuten kämmenmikroihin ja matkapuhelimiinkin. Tä-

män vuoksi siitä on tullut yhä suositumpi verkkomuoto. Kuntoilujärjestelmien kom-

ponentitkin voivat kommunikoida WLAN-verkkoa käyttäen, jos niihin on asennettu

jotain langattoman lähiverkon tekniikkaa tukeva mikrosiru. WLAN-verkko voidaan

rakentaa joko sisä- tai ulkotiloihin, joten sitä voidaan soveltaa sekä sisä- että ulkotilo-

jen kuntoilujärjestelmiin. Verkon kuuluvuus riippuu käytetyistä antenneista ja aaltojen

kohtaamista esteistä. Mitä pidempi päätelaitteiden välinen etäisyys on, sitä enemmän

niiltä vaaditaan tehoja, mikä taas kuluttaa päätelaitteen akun varausta. Tämän vuoksi

WLAN-sirut toteuttavat virransäästöoperaatioita.

WLAN-verkoille on kehitetty monta eri tekniikkaa eri standardointijärjestöjen toimes-

ta, mutta suosituimmaksi on noussut IEEE:n 802.11b-standardi. Se tarjoaa 5.5:n ja

11:a Mbps tiedonsiirtonopeuden, joka on varsin riittävä kuntoilujärjestelmien tiedon-

siirtoon. Tietoverkkojen kehittyessä on kuitenkin vastattu niiden nopeushaasteisiin, jo-

ten 802.11b tekniikkaa laajentamaan on kehitetty 802.11g, joka tarjoaa maksimissaan

54 Mbps tiedonsiirtonopeuden. [ORT03]

802.11b tekniikka käyttää tiedonsiirtoon DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

hajaspektritekniikkaa. Se jakaa 2.4 GHz:n taajuuskaistan 11:a 22 MHz:n kanavaan,

joista kolme ei peitä toisiaan. Näitä kolmea kanavaa voidaan käyttää vierekkäin eri

soluverkoissa ilman, että ne häiritsevät toisiaan, jos niiden keskustat ovat tarpeeksi

kaukana toisistaan. [ORT03]

WLAN-verkkojen tietoturva on ollut yleisen kritiikin kohteena kehityksen alusta al-

kaen. Radioteitse kulkeva data voi kulkeutua ilmateitse pitkiäkin matkoja, joten sen

salakuunteleminen on teoriassa mahdollista laajemmalla alueella kuin kaapeliverkko-

datan. Ongelmaan on kuitenkin havahduttu ja tämän hetken viimeisin IEEE:n 802.11

standardiperheen tietoturvastandardi, WPA2 (Wi-Fi Protected Access), vahvistettiin

kesällä 2004. [WIK04] Langattomien kuntoilujärjestelmien uhkana on korkeintaan vi-

rukset harjoitustiedon arvon ollessa alhainen, joten raskaita tietoturvamekanismeihin

ja salausmenetelmiin ei kiinnitetä huomiota.
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WLAN-verkkotopologiat ja verkonhallinta

WLAN-verkolla voidaan laajentaa olemassa olevaa kaapeliverkkoa tai jopa korvata se

kokonaan muodostamalla dynaaminen verkko paikalla olevien vieraiden laitteiden vä-

lille. 802.11-standardi määrittelee nämä kaksi eri verkkoainfrastruktuuriverkoksija

ad hoc -verkoksi. [ORT03] Itsenäiset ad hoc -verkot eli IBSS (Independent Basic Ser-

vice Set) -verkot vastaavat peer-to-peer verkkoja eli verkkoja, joissa päätelaitteet ovat

yhdenvertaisia. IBSS-verkoissa ei ole päätelaitteiden välistä reititystä hoitavaa laitet-

ta vaan päätelaitteet kommunikoivat suoraan toistensa kanssa kuten kuvassa 9. Pääte-

laitteet muodostavat kokonaisia tai osittaisia silmukkaverkkoja, jotka peittävät rajatun

maantieteellisen alueen. Verkon muodostaminen tiettyjen laitteiden välille on helppoa

ja nopeaa eikä se vaadi erityistä verkonhallintaa. On kuitenkin otettava huomioon, että

laitteiden välinen etäisyys ei saa kasvaa liian pitkäksi tai yhteys katkeaa. IBSS-verkko

on käytännöllinen esimerkiksi kokouksissa, samassa tilassa tapahtuvassa ryhmäkun-

toilussa tai muissa tilanteissa, joissa verkkoyhteys muodostetaan tilapäisesti päätelait-

teiden välille. [ORT03][YEH03]

Kuva 9:Ad hoc -verkko (IBSS)

Infrastruktuuriverkoissa langattomat, kannettavat päätelaitteet on liitetty kaapeliverk-

koon tukiaseman avulla kuten kuvassa 10. Tällöin laitteet eivät kommunikoi suoraan

keskenään vaan kaikki kommunikaatio kulkee tukiasemien kautta, jotka yhdistävät

WLAN-solut ja -kanavat toisiinsa ja myös kiinteään kaapeliverkkoon. Kun tukiase-

mia on vain yksi, kutsutaan järjestelmää BSS:ksi (Basic Service Set) eli peruspalvelu-

joukoksi. Useampi samaan kaapeliverkkoon liitetty soluverkko (BSS) muodostaa ESS

(Extended Service Set) -verkon eli laajennetun palvelujoukon. Kuvassa 10 on kahdesta

BSS-soluverkosta muodostunut ESS-verkko. Osittain toistensa maantieteelliset alueet

peittävät BSS-soluverkot voidaan liittää toisiinsa myös langatonta tekniikkaa käyttäen.

Infrastruktuuriverkko on käytännöllinen tilanteissa, joissa useampi käyttäjä haluaa liit-
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tyä yhtäaikaa tiettyyn verkkoon, kuten Ethernettiin. Tällaisia paikkoja ovat esimerkik-

si lentokentät, koulut ja liikuntahallit. IBSS-verkkoja voidaan käyttää myös tilanteissa,

joissa halutaan yhdistää useampien satojen metrien päässä toisistaan olevat kuntojär-

jestelmät langattomasti toisiinsa. [ORT03][YEH03]

Kuva 10:Ifrastruktuuriverkko

3.3 Matkaviestinverkot

Matkaviestinverkot eli digitaaliset matkapuhelinjärjestelmät perustuvat GSM (Global

System for Mobile Communications) -verkkoon. Matkaviestinverkkojen pakettivälit-

teiset datansiirtopalvelut laajentavat GSM-verkon arkkitehtuuria muutamilla lisäkom-

ponenteilla. Datapalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti päätelaitteiden yhdyskäytäväksi

Internet-verkkoon, mutta erityisen lisäohjelmiston avulla yhteys voidaan muodostaa

myös toiseen matkapuhelimeen.

Matkapuhelimien välinen datansiirto kehittyi 2000-luvulla nopeasti kun GSM-verkon

heikkoa datankäsittelyä korvaamaan kehitettiin GPRS (General Packet Radio Service)

-standardi eurooppalaisen standardointijärjestö ETSI:n (European Telecommunications

Standards Institute) toimesta. GPRS:n myötä dataliikenteen nopeus matkaviestinver-

koissa saatiin nostettua teoriassa 115 kilobittiin sekunnissa todellisen nopeuden ollessa

kuitenkin vain noin puolet siitä. Datan lähetys on hitaampaa kuin sen vastaanottami-

nen. Nopeus riippuu aina verkon kuormituksesta, sillä GPRS sallii useamman yhtäai-

kaisen käyttäjän samalle ilmaresurssille. Käyttäjän näkökulmasta GPRS toimii mak-

sullisena palveluna, jota voidaan käyttää kannettavalla laitteella. Ennen ensimmäistä

yhteydenmuodostusta käyttäjän on kuitenkin asetettava palvelun yhteysasetukset pää-

telaitteelleen, koska yhteys muodostetaan Internet-protokollan (IP) kautta. [SAM02]
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Matkapuhelimien välinen datansiirto on kuitenkin lisääntynyt entisestään kehittynei-

den verkkoyhteyksien ja päätelaitteiden myötä, mikä on lisännyt tarvetta entistä no-

peammalle ja tehokkaammalle dataverkolle. UMTS (Universal Mobile Telecommu-

nications Service) on luotu vastaamaan tähän haasteeseen. Ensimmäinen soitto kau-

pallisessa UMTS-verkossa pystyttiin tekemään vuonna 2002. Tämän jälkeen UMTS-

laitteiden kehitys ja verkkojen laajeneminen alkoi todenteolla. [UMT04] Suomen en-

simmäinen kaupallinen UMTS-verkko avattiin 12.10.2004, joka on aluksi suunnattu

lähinnä yrityskäyttöön. UMTS-verkon teoreettinen nopeus on parhaimmillaan 384 ki-

lobittiä sekunnissa, mikä on noin kolminkertainen verrattuna GPRS-verkon teoreet-

tiseen nopeuteen. Esimerkiksi Internetin selailun pitäisi siis olla sujuvampaa. [LEI04]

Nopeammat matkaviestinverkon dataliikenneyhteydet mahdollistavat uudenlaisten mat-

kaviestinverkkoihin suunnattujen palveluiden kehittämisen. Perinteisten Internetin se-

lailu- ja sähköpostin lukupalveluiden rinnalle voidaan kehittää toisia päätelaitteita hyö-

dyntäviä matkaviestinpalveluita.

GSM- ja lankaverkossa laskutus perustuu käytettyyn aikaan, mutta matkapuhelinten

tiedonsiirtoverkossa laskutus pohjautuu siirretyn tiedon määrään. Operaattorit käyttä-

vät samaa hinnastoa niin GPRS kuin UMTS tiedonsiirtoon. UMTS-verkkoa käytettäes-

sä laskua kertyy kuitenkin samassa ajassa huomaamatta enemmän, sillä tiedonsiirto on

nopeampaa. Operaattorit laskuttavat asiakasta joko siirretyn datamäärän mukaan tai

kuukausilaskutuksella. Tämän hetken hintataso on keskimäärin 3.47C:a megatavul-

ta (megatavu = 1024 kilotavua), alimman hinnan ollessa 1.5C /megatavu ja ylimmän

5.99 C /megatavu. Kuukausilaskutusperusteiseen tiedonsiirtoon on asetettu kattoraja

tiedonsiirron määrälle. Raja on esimerkiksi 10, 20 tai 100 megatavua kuukaudessa.

Tällöin tiedonsiirtomaksu koostuu kuukausimaksusta ja rajan ylittävän megatavumää-

rän maksusta. Keskimääräinen 100 megatavun kuukausimaksu on 17.66C. Ylimene-

vän osan keskihinta on 1,54C /Mt. Hintatiedot on kerätty Suomen neljän suurimman

[HÄM04] matkapuhelinoperaattorin verkkosivuilta (Sonera, Elisa, DNA ja Saunalahti)

12.12.2004.

3.4 Langattomia tietoverkkoja hyödyntävät päätelaitteet

Tämän hetken langattomat päätelaitteet voidaan jakaa matka- / älypuhelimiin, käm-

menmikroihin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kannettava tietokone ymmärretään yleen-

sä tavalliseksi sylimikroksi. Sillä voidaan kuitenkin tarkoittaa myös pienempiä tietoko-

neita, kuten autoihin asennettua ajotietokonetta tai polkupyöräilijöille kehitettyä ran-

nekellomaista pyöräilytietokonetta.

Bluetooth-tekniikkaa tukevia päätelaitteita löytyy markkinoilta runsaasti. Bluetooth-
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verkon alkuperäistarkoitus oli poistaa johdot työpöydältä, joten Bluetooth-hiiret ja -

näppäimistöt ovat kaupan hyllyillä, mutta Bluetooth on lisäksi tunkeutunut moneen

muuhun päätelaitteeseen. Kuluttaja on useimmiten törmännyt Bluetooth-sanaan uutta

matkapuhelinta valitessaan. Bluetooth-tuki löytyy lisäksi monesta kämmenmikrosta,

langattomista kuulokkeista ja autolaitteista.

Nokialla on tällä hetkellä myynnissä 17 Bluetooth-puhelinta, joiden hinta on 100 eu-

rosta ylöspäin. Ericssonilta puolestaan löytyy 10 Bluetooth-puhelinta, joiden hinta on

200 eurosta ylöspäin. Vanhemmat Bluetooth-puhelimet eivät tue moniyhteyksiä eli ne

voivat kommunikoida vain yhden päätelaitteen kanssa kerrallaan. Joihinkin malleihin

moniyhteys voidaan toteuttaa erillisen ohjelman avulla ja uusimpiin puhelimiin se on jo

valmiiksi toteutettu. Moniyhteyden avulla matkapuhelimella voidaan esimerkiksi yh-

täaikaa puhua Bluetooth-kuuloketta käyttäen ja siirtää dataa tietokoneelle Bluetooth-

linkin yli.

WLAN-päätelaitteista yleisin on kannettava sylimikro. Myös monista kämmenmik-

roista löytyy WLAN-tuki sisäänrakennettuna tai sitä voidaan käyttää erillisen kortin

avulla. Joistain kämmenmikroista löytyy sekä WLAN-, että Bluetooth-verkon tuki.

Yksi näistä on noin 590 euroa maksava HP:n H4150 Ipaq. [LEH04a] Tällä hetkellä

WLAN-tuen sisältäviä matkapuhelimia on vain muutama. Yksi niistä on Nokian 9500

Communicator, jonka hinta on 740 eurosta ylöspäin. Tulevaisuudessa tullaan kuitenkin

näkemään lisää WLAN-verkkoon liitettäviä matkapuhelimia, sillä siruvalmistajat ovat

kehittäneet matkapuhelimille tarkoitettuja WLAN-siruja, jotka ovat kooltaan pieniä ja

joissa on erityisiä virranhallintaominaisuuksia.

GPRS ja sitä laajentava EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) löytyy useimmista

matkapuhelinmalleista, mutta UMTS-päätelaitteita ei markkinoilta vielä montaa löydy.

Lähivuosina niiden määrä tulee luonnollisesti kasvamaan. Tällä hetkellä Suomessa on

myynnissä vain kaksi UMTS-puhelinta, Nokian mallit 6650 ja 7600. Nokian seuraava

UMTS-puhelin on mallinumeroltaan 6630 ja se tukee UMTS-verkon mahdollisuuksia

monipuolisemmin. Sen verollisen hinnan ennustetaan olevan varsin korkea, yli 600 eu-

roa. Yksityisille tavallisille kuluttajille tarkoitettuja UMTS-päätelaitteita saadaan vielä

odottaa. [LEH04b]

Langattomien päätelaitteiden yhteensopivuusongelmat häiritsevät vielä sujuvaa kom-

munikointia. Jotkut päätelaitteet toimivat vain tiettyjen päätelaitteiden kanssa. Syy on

siinä, että ne eivät osaa hyödyntää toisen laitteen tarjoamia palveluita. Esimerkiksi ylei-

sesti luullaan, että kaikki Bluetooth-laitteet voisivat kommunikoida keskenään, koska

ne käyttävät samoja standardeja. Käytäntö on kuitenkin osoittanut muuta.

Toinen langattomien päätelaitteiden ongelma on niiden akkukäyttöisyys. Vaikka akut
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ovat kehittyneet ja niiden käyttöikä on pidentynyt, käyttöaika on suhteellisen lyhyt

langattomia verkkoja käytettäessä. HP:n H4150 Ipaq -kämmenmikro kuluttaa virtaaI

tiedonsiirrossa 380 mA ja sen akun varausQ on 1000 mAh. Tälle laitteelle saadaan

sähkövirran kaavasta muodostetun kaavan

t = Q
I

(1)

avulla käyttöajaksi 2.6 tuntia WLAN-verkkoa käytettäessä. Kämmenmikro tarvitsee

virtaa kuitenkin myös muihin toimintoihin, joten todellinen käyttöaika jää lyhyemmäk-

si. Lisäksi kämmenmikrojen akkujen varausten suuruus vaihtelee laitteesta riippuen n

900-1600 mAh. Saman laitteen Bluetooth-tiedonsiirto kuluttaa virtaa 50 mA, jolloin

kaavan 1 perusteella saadaan laitteen Bluetooth-verkon käyttöajaksi 20 tuntia, mut-

ta siihenkin vaikuttaa laitteen muu virrankulutus. [HPI04] Bluetooth-puhelimien akun

varaus on yleensä 800 mAh, joten samalla Bluetooth-tiedonsiirtovirrankulutuksella (50

mA) puhelinta voi käyttää teoriassa 16 tuntia.
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4 Kuntoiluyhteisöt

Yhteisöllisyyden käsitteen on perinteisesti ajateltu viittaavan tietyn ryhmän, kuten ky-

läläisten välisiin sosiaalisiin yhteyksiin. Virtuaalitodellisuuden yleistymisen myötä yh-

teisökäsitystä on kuitenkin voitu laajentaa. Virtuaaliyhteisöissä on erään näkemyksen

mukaan kyse tietokoneavusteisista sosiaalisista verkostoista, missä sosiaaliset siteet

ovat todellisen elämän tavoin ajoittaisia, erikoistuneita ja vahvuudeltaan vaihtelevia.

[MÄY04] Kuntoiluyhteisö voi yhdistää perinteisen käsitteen virtuaaliyhteisöön tarjoa-

malla esimerkiksi kyläyhteisön jäsenille ajoittaisen mahdollisuuden virtuaaliseen kans-

sakäymiseen kuntoilujärjestelmien avulla. Yhteisöllisyys muodostuu siis samaan yh-

teisöön kuuluvien jäsenten samasta mielenkiinnon kohteesta, kuntoilusta.

Kuntoiluyhteisöjen avulla voidaan tutkia langattomien tietoverkkojen hyödyntämistä

laajemmissa kuntoilujärjestelmissä. Yksittäiselle kuntoilijalle suunnattu langaton kun-

toilujärjestelmä olisi helpompi toteuttaa, mutta tässä työssä tutkimus haluttiin tehdä

laajemmaksi. Tässä työssä kuntoiluyhteisöllä tarkoitetaan tarkalleen ottaen kuntoili-

joiden joukkoa, jonka jäsenet voivat kommunikoida keskenään langattomia siirtotei-

tä ja päätelaitteita hyödyntäen harjoituksen aikana. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi

edellisessä kappaleessa selvitettyjen langattomien tietoverkkojen ja niitä hyödyntävien

päätelaitteiden ominaisuuksia.

Kuntoiluyhteisöt jaettiin kolmeen eri yhteisöön, jotka on esitetty kuvassa 11. Mus-

tat pisteet esittävät kuntoilijoita. Yhteisöjako tehtiin perustuen eri tilanteissa ja eri

etäisyyksillä oleviin kuntoilijoihin.Lähiyhteisönjäsenet kuntoilevat samassa tilassa,

etäyhteisönjäsenet voivat olla eri rakennuksissa jaliikkuvaan, jatkuvasti muuttuvaan

yhteisönjäsenet liikkuvat harjoituksen aikana jatkuvasti paikasta toiseen.

Kuva 11:Yhteisömuodot

Jokaiseen yhteisöön luotiin ratkaisumalleja, joiden avulla tutkittiin miten langattomat

kuntoilujärjestelmät voitaisiin rakentaa tämän hetken tekniikoilla. Kussakin ratkaisu-

mallissa on käytetty henkilökohtaista langatonta päätelaitetta harjoitustietojen kerääjä-

nä ja tallentajana. Päätelaitteelle kerättyjen harjoitustietojen avulla päätelaiteen käyt-
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täjä voidaan yksilöidä tarkemmin, jolloin tiedoista voivat hyötyä myös kolmannet osa-

puolet. Esimerkiksi kuntoilualan liikkeet mainostamismielessä, lääkärit terveydentilan

seurantamielessä ja tilastotieteilijät yhteiskunnallisen merkityksen tutkimismielessä.

Henkilökohtaisten liikkuvien päätelaitteiden kommunikointiin on Lappeenrannan tek-

nillisen yliopiston tietoliikennetekniikan laitoksella kehitetty PeerHood-malli, jonka

tarkoituksena on piilottaa käyttäjältä tiedonsiirtoverkko ja helpottaa ohjelmistokehittä-

jien työtä tarjoamalla valmiit verkonhallintaoperaatiot. Tämän mallin lisäarvon tuottoa

kuntoiluyhteisöjen kuntoilujärjestelmiin on tutkittu tämän kappaleen lopussa.

4.1 Lähiyhteisö

Lähiyhteisön tarkoituksena on saattaa samassa tilassa olevat kuntoiluyhteisön jäsenet

kommunikointiyhteyteen kuntoilujärjestelmän avulla. Tällainen lähiyhteisön voidaan

ajatella koostuvan esimerkiksi kuntosalin jäsenistä, jotka suorittavat harjoitusta paikal-

laan olevilla kuntolaitteilla. Heidän fyysinen olinpaikka ei siis muutu harjoituksen ai-

kana. Työn kannalta merkittäviä kuntosalilaitteita ovat sellaiset laitteet, joilta voidaan

kerätä harjoitustietoa, esimerkiksi juoksumatto, kuntopyörä, stepperi ja nojapyörä. Li-

säksi näihin laitteisiin voidaan integroida tarvittavia lisäkomponentteja kuten matka-

puhelin. Kuntolaitteisiin voidaan myös valmiiksi rakentaa äly-yksikkö, joka kerää har-

joitustiedot.

Harjoitustietojen edelleen siirtäminen kannettavaan päätelaitteeseen toteutetaan lähiyh-

teisössä käyttäen Bluetooth- tai WLAN-tekniikkaa. Bluetooth valittiin lähiyhteisötut-

kimukseen mukaan, koska kommunikointimatkat eivät ole pitkiä ja mukana kulkeva

päätelaite vaatii vähäistä virrankulutusta. WLAN-tekniikalla taas pystytään luomaan

helpommin monen päätelaitteen yhdistävä verkko, joten myös sen käyttömahdolli-

suuksia tutkittiin lähiyhteisöjen kohdalla.

Lähiyhteisön ratkaisumallit

Lähiyhteisötutkimus tehtiin kolmen ratkaisumallin avulla. Ensimmäinen tutki tilannet-

ta, jossa lähiyhteisön kuntolaitteet kommunikoivat WLAN-verkossa, toisessa ratkaisu-

mallissa tutkittiin Bluetooth-tekniikan käyttöä vapaassa kuntosaliharjoituksessa ja kol-

mas ratkaisumalli tutki Bluetooth-tekniikan hyödyntämistä ohjatussa kuntosaliharjoi-

tuksessa, kuten spinning-tunnilla. Ratkaisumalleille asetettiin tietyt lähtökohdat, jotka

on listattu seuraavassa:

• Kuntolaite kerää harjoitustietojaantureidenavulla ja lähettää tiedot vastaanot-

tavalle päätelaitteelle harjoituksen edetessä. Anturit on joko integroitu kunto-
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laitteisiin tai ne voidaan lisätä niihin erityisen siihen tarkoitukseen toteutetun

anturimoduulin avulla. Anturimoduuliin voidaan lisätä myös tuki tarvittavalle

langattomalle verkkotekniikalle, jos kuntolaitteen äly-yksikkö ei tue vaadittavaa

verkkotekniikkaa. Mahdollisia antureita ovat ainakin nopeus-, poljinnopeus- ja

sykeanturi. Niiden määrä riippuu mitattavista harjoitusarvoista.

• Kuntoilijalla on mukanaan jokin kannettava henkilökohtainenpäätelaite, kuten

matkapuhelin, josta löytyy vaadittavan tiedonsiirtoverkon tuki. Päätelaite voi-

daan kiinnittää kuntolaitteeseen harjoituksen ajaksi.

• Jos harjoitusta suoritetaan ryhmässä yhtäaikaa, kuten spinning-tunnilla, voidaan

harjoitustilassa käyttää yleistäpalvelinkonetta, joka kerää harjoitustiedot kunto-

laitteilta. Palvelin voi muodostaa sopivalla sovellusohjelmalla erilaisia graafisia

esityksiä harjoituksen etenemisestä. Lisäksi kunkin kuntoilijan harjoitustiedot

voidaan esittää videotykin avulla isolla seinälakanalla.

Ratkaisumalli 1: Kuntolaitteet WLAN-verkossa

Ratkaisumallin ajatuksena on yhdistää kuntosalin kuntolaitteet toisiinsa WLAN-verkon

avulla. Kuntolaitteet voivat muodostaa joko itsenäisen IBSS-verkon tai tukiasemaa

hyödyntävän BSS-verkon. Ad hoc -tyyppisen IBSS-verkon muodostavat kuntolaitteet

kommunikoivat ainoastaan keskenään muodostaen silmukkaverkon. Kuvan 12 kunto-

laitteet ovat mukana samassa harjoituksessa. Ne lähettävät toisilleen kuntolaitetta käyt-

tävän kuntoilijan harjoitustietoja. Tällöin kukin kuntoilija voi seurata kuntolaitteen

näytöltä harjoituksen etenemistä. Kussakin kuntolaitteessa on oltava ohjelmisto, jo-

ka osaa käsitellä harjoitustiedot oikein sekä sisäänrakennettu WLAN-toiminnallisuus.

Kuntolaitevalmistajat ovat jo pitkään integroineet moneen pitkäkestoisen harjoituk-

sen kuntolaitteeseen, kuten kuntopyörään, juoksumattoon ja nojapyörään jonkinlaisen

älykkyyttä sisältävän yksikön. Tähän yksikköön voidaan integroida WLAN-mikrosiru,

jolloin kuntolaite voi kommunikoida langattomassa lähiverkossa. WLAN-sirujen hin-

tojen on ennustettu tippuvan vuoden 2005 aikana kahdeksaan dollariin aikaisemmasta

kuudestatoista. Hinta riippuu kuitenkin tilauserän koosta.

WLAN-tekniikalla verkotetussa lähiyhteisössä voidaan käyttää myös WLAN-verkkoa

tukevia kannettavia päätelaitteita. Tämän päivän suosituin kannettava päätelaite, mat-

kapuhelin, ei vielä sisällä WLAN-tukea muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta

kämmenmikroja voidaan käyttää jo yleisemminkin. WLAN-päätelaitteiden toimiessa

näyttöinä, kuntolaitteista voitaisiin jättää ne kokonaan pois. Kuntolaitteista olisi kui-

tenkin löydyttävä tuki WLAN-verkon käytölle. Tällöin kuntolaite toimisi harjoitustie-
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Kuva 12:WLAN-ympäristön kuntosalijärjestelmä

tojen generointi- ja siirtopalveluna, mutta kuntoilijalla olisi itsellään oltava mukanaan

kannettava päätelaite, tarvittavine kuntoiluohjelmistoineen.

Kuntolaitteiden välinen kommunikointi voidaan hoitaa myös tukiaseman kautta, jol-

loin kuntolaitteet muodostavat BSS-verkon. Tällöin jokainen kuntolaite ja päätelai-

te kommunikoi toistensa kanssa palvelinkoneen kautta. Tällaisessa tilanteessa voi-

daan kaikkien kuntoilijoiden kuntolaitteiden tuottamat harjoitustiedot kerätä palvelin-

koneelle. Palvelinkoneen ohjelmisto voi tehdä harjoitustiedoista analyysejä ja näyttää

koko yhteisölle kunkin kuntoilijan harjoitustietoja sekä sijoituksen muihin kuntoilijoi-

hin nähden. Harjoitustiedot siirretään kuntoilijoiden päätelaitteille harjoituksen jälkeen

tai sen aikana.

Tämä ratkaisumalli sopii samanaikaiseen yhteisharjoitukseen kuten spinning- tai sou-

tutunnille, jossa kaikki käyttävät samantyyppistä kuntolaitetta. Laitteet ovat lähellä toi-

siaan, joten kuuluvuusongelmilta todennäköisesti vältytään. Jos jostain syystä sali kui-

tenkin on verkon kannalta hankalan muotoinen, voidaan signaaleja heijastaa seinien

kautta tai vahvistaa sisätilan tukiasemilla.

Ratkaisumalli 2: Kuntosaliharjoittelu pienissä ryhmissä Bluetooth-verkkoa hyödyn-

täen

Toinen ratkaisumalli kuvaa tilannetta, jossa kuntoilijat suorittavat harjoitusta yksittäin

tai pareittain käyttäen Bluetooth-kuntoilujärjestelmää. Vaikka kuntoilijat eivät kommu-

nikoi kaikkien yhteisön jäsenten kanssa yhtäaikaa eikä samaa harjoitusta tehdä välttä-

mättä saman aikaisesti, heitä yhdistää sama päämäärä. Kuntoilijat harjoittelevat tietyn

ennalta määrätyn ohjelman mukaisesti, jolloin heidän harjoitustuloksensa ovat vertai-

lukelpoisia. Yksittäisen kuntoilijan harjoitustiedoista voi myös valmentaja päästä osal-

liseksi harjoituksen aikana.
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Kahden kuntoilijan kuntoilujärjestelmässä Bluetooth-verkon topologia on kuvan 13

mukainen. Isäntälaitteena toimiva päätelaite ohjaa toisen päätelaitteen ja kahden kun-

tolaitteen Bluetooth-lähettimen tietoliikennettä. Kukin orjalaite kommunikoi ainoas-

taan isäntälaitteen kanssa vuorotellen. Isäntälaite vastaanottaa ensin Bluetooth-lähetin

1:ltä harjoitustiedot, sitten 2:lta. Kolmas siirto suoritetaan isäntälaitteelta toisen kun-

toilijan päätelaitteelle. Sen myötä lähetetään toisen kuntoilijan kuntolaitteelta saadut

harjoitustiedot sekä omat harjoitustiedot vertailua varten. Molemmista päätelaitteista

on löydyttävä tarvittava ohjelmisto, joka käsittelee vastaanotetun datan oikein riippuen

siitä toimiiko laite isäntänä vai orjana. Kuvan 13 mukaisessa harjoitustilanteessa hyö-

dytään päätelaitteesta etenkin, jos kuntolaitteessa ei ole omaa monitoria tai jos kunto-

laitteen toiminnallisuus palvelee vain kuntolaitteen käyttäjää. Tällöin kuntoilukaverin

tietojen näkeminen vertailumielessä oman päätelaitteen ruudulta kannustaa ja viihdyt-

tää harjoituksen aikana. Samalla harjoitustiedot saadaan kerättyä henkilökohtaiselle

päätelaitteelle myöhempää hyödyntämistä varten.

Kuva 13:Pariharjoitus kuntosalilla

Kahden kuntoilijan kuntoilujärjestelmä voidaan periaatteessa toteuttaa myös Bluetooth-

tekniikan tarjoamaa park-virransäästötilaa käyttäen. Tällöin kuntoilijan henkilökohtai-

nen päätelaite ja käytössä oleva kuntolaite muodostavat yhden pikoverkon, jossa pää-

telaite toimii isäntänä. Kuntoilijat kuuluvat siis eri pikoverkkoihin. Tällöin molemmat

päätelaitteet ovat verkkonsa isäntiä, joten ne eivät voi kommunikoida keskenään. Jotta

tietoja päätelaitteiden välillä voitaisiin vaihtaa, on toisen päätelaitteen asetettava kun-

tolaite park-virransäästötilaan ja muutettava profiilinsa orjaksi. Järjestely on kuiten-

kin varsin monimutkainen ja aikaa vievä. Jokaisella kerralla kun kuntoilijat haluavat

vaihtaa harjoitustietojaan on päätelaitteiden välille muodostettava uusi yhteys. Yhtey-

denmuodostus saattaa kestää muutamia sekunteja, jolloin järjestelmän reaaliaikaisuus
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kärsii.

Koska Bluetooth-pikoverkkoon mahtuu seitsemän laitetta isäntälaitteen lisäksi, voi-

daan pieni kuntoilijaryhmä muodostaa teoriassa jopa neljän kuntoilijan kesken. Kuta-

kin kuntoilijaa kohden tarvitaan kaksi paikkaa pikoverkossa. Mitä enemmän verkos-

sa on laitteita, sitä monimutkaisempaa kommunikoinninhallintaa se kuitenkin vaatii

isäntälaitteen ohjelmistolta. Kuvan 14 tilanteessa on neljän kuntoilijan muodostama

pikoverkko. Isäntälaite on keskellä ja muut ovat orjia. Isäntä kerää kuvassa kuntopyö-

rinä esitetyiltä kuntolaitteilta harjoitustiedot ja lähettää ne jokaiselle matkapuhelimelle

erikseen. Tällöin isäntä joutuu tekemään vähintään 16 siirtoa yhdellä kierroksella, jotta

jokaisen kuntolaitteen tiedot saadaan siirrettyä kaikille päätelaiteille. Uusin Bluetooth-

spesifikaatio 2.0 tosin sisältää mahdollisuuden multicast-viestien lähetykseen. Mul-

ticast mahdollistaa yhtäaikaisen lähetyksen monelle eri päätelaitteelle. Uuden spesi-

fikaation toteuttava laite voi siis lähettää kunkin kuntolaitteen Bluetooth-moduulilta

saadut harjoitustiedot yhtäaikaa muille päätelaitteille. Tällöin siirtojen määrä puolittuu

kahdeksaan. Reaaliaikaisuus kärsii kannettavan päätelaitteen rajoitetun suoritustehon

takia sitä enemmän mitä enemmän laitteita pikoverkossa on.

Kuva 14:Neljän kuntoilijan muodostama pikoverkko

Yksittäisen kuntoilijan muodostaman pikoverkon liikenne sen sijaan on yksinkertainen

ja reaaliaikainen. Yksittäisiä pikoverkkoja voidaan kuitenkin muodostaa samaan tilaan

rajoitettu määrä. Jennifer Bray käsittelee artikkelissaan "How Many Bluetooth Pico-

nets Fit in a Room?" [BRA01a] pikoverkkojen maksimilukumäärää yhdessä huonees-

sa. Artikkelin laskutoimituksen mukaan samaan huoneeseen mahtuu 28 pikoverkkoa,

jolloin paketeista vielä puolet päätyy oikeaan kohteeseen. Huoneen koko on määritelty
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siten, että pikoverkot ovat sen verran etäällä toisistaan, että ne eivät aiheuta häiriöitä jos

ne käyttävät eri kanavaa, mutta kuitenkin sen verran lähellä, että käyttäessään samaa

kanavaa, häiriöitä syntyy. Jokaiselle Bluetooth pikoverkolle on määritelty oma fyysi-

nen kanava väliltä 0-79. Esimerkiksi kuntosalitilanteessa, jossa on paljon pikoverkko-

ja, häiriöitä voi syntyä. Häiriöt hidastavat pakettien kulkeutumista lähteeltä kohteelle

ja näin ollen järjestelmän reaaliaikaisuus kärsii.

Yksittäisiä pikoverkkoja voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa kuntosalin kuntoilijat

ovat esimerkiksi joukkueen jäseniä ja heidän valmentajansa on salilla mukana seu-

raamassa harjoitusta. Tällöin kunkin kuntoilijan päätelaite kommunikoi päätoimisesti

vain oman kuntolaitteen Bluetooth-moduulin kanssa harjoituksen aikana. Pikoverkon

isäntänä toimii kuntoilijan päätelaite. Valmentaja voi kesken harjoituksen liittyä piko-

verkkoon orjalaitteeksi ja pyytää harjoitustietoja kuntoilijan päätelaitteelta. Tilanne on

esitetty kuvassa 15. Valmentaja on liittynyt juoksumattoa käyttävän kuntoilijan piko-

verkkoon. Kuntoilijan päätelaitteesta on löydyttävä tuki moniyhteyden muodostami-

selle, koska sen on kommunikoitava sekä kuntolaitteen että valmentajan päätelaitteen

kanssa. Kun valmentaja on saanut tiedot yhdeltä joukkueen jäseneltä, hän voi erota

kyseistä pikoverkosta ja ottaa yhteyden toisen pikoverkon päätelaitteeseen.

Kuva 15:Valmentajan seuraama kuntosaliharjoitus

Valmentajan päätelaite voi toimia vain apukeinona muun valmennuksen ohella. Jotta

mikään joukkue kyseistä systeemiä suostuisi käyttämään olisi yhteydenmuodostami-

nen ja tietojen siirtäminen oltava mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa. Lisäarvoa järjes-

telmään saadaan jos valmentajan päätteellä on ohjelmisto, joka kerää tietoja joukku-

een jäseniltä ja tekee niistä yhteenvetoja. Tällöin valmentaja voi keskittyä olennaisiin

kohtiin niin joukkuetason kuin yksilöiden harjoituksissa. Myös hajaverkkototeutuk-
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sella saataisiin tähän ratkaisumalliin lisäarvoa. Silloin kaikki salin päätelaitteet voi-

sivat kommunikoida valmentajan päätelaitteen kanssa. Valmentajan päätelaite toimisi

monessa pikoverkossa yhtäaikaa orjalaitteena. Hajaverkon toteuttaminen on kuitenkin

vielä vaikeaa, koska monessakaan Bluetooth-päätelaitteessa ei ole hajaverkkoja toteut-

tavaa toiminnallisuutta. Lisäksi hajaverkon toimiminen on vielä epävakaata. Monen

(maksimissaan seitsemän) valmennettavan tietojen yhtäaikainen kerääminen onnistuu,

jos ainoastaan valmentajalla on käytössään Bluetooth-päätelaite.

Ratkaisumalli 3: Kuntosaliharjoitus isossa ryhmässä Bluetooth-verkkoa hyödyntäen

Kolmas ratkaisumalli tutkii Bluetooth-verkon mahdollisuuksia isommassa ryhmähar-

joitustilanteessa, kuten ohjaajan vetämällä spinning-tunnilla. Kuntoilijat suorittavat täl-

löin samaa harjoitusta samantyyppisillä kuntolaitteilla. Isoa, yli seitsemän laitetta kä-

sittävää Bluetooth-verkkoa on vaikea muodostaa hajaverkko-ongelman takia. Jopa pie-

nempikin tuottaa ongelmia silloin kuin kuntoilijat haluavat seurata myös toistensa har-

joitustietoja, kuten edellisessä ratkaisumallissa osoitettiin. Tämän vuoksi ratkaisumal-

lissa on otettu käyttöön palvelinkone, joka huolehtii tiedonsiirrosta oikeiden laitteiden

välillä. Kuvassa 16 on esitetty tilanne, jossa kuntoilijat käyttävät nojapyörää harjoi-

tustietojen generoijana. Harjoitustiedot siirretään palvelinkoneelle, josta ne voidaan

heijastaa seinälakanalle kaikkien kuntoilijoiden nähtäväksi. Kunkin kuntoilijan henki-

lökohtaiset harjoitustiedot siirretään myös heidän omille päätelaitteelleen harjoituksen

aikana. Päätelaitteen näytöllä näytettävät arvot voivat olla eri arvoja kuin kaikille nä-

kyvät, jolloin päätelaitteesta saadaan lisähyötyä myös harjoituksen aikana.

Kuva 16:Kuntosalin ohjattu ryhmäharjoittelu

Palvelinkoneen laskentateho on suurempi kuin kannettavan päätelaitteen. Suuremman

laskentatehon mahdollistaa palvelinkoneen käyttö verkkovirrassa. Tästä johtuen pal-
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velinkone voi harjoituksen aikana tallentaa ja analysoida harjoitustietoja. Palvelinko-

neen sopivalla ohjelmistolla voidaan harjoitustiedoista muodostaa erilaisia kuvaajia ja

muun tyyppisiä esityksiä, jotka esitetään kuntosalin seinälakanalle heijastettuna. Ryh-

mätilanteessa on helppo käydä myös kilpailuja siihen sopivan ohjelmiston avulla niin

kuin kappaleessa 2.2 esitellyssä CompuTrainer-toteutuksessa on tehty. Tietojen ver-

tailtavuus tuo harjoitteluun lisää mielenkiintoa. Kuntoilijoiden määrää voidaan kas-

vattaa lisäämällä palvelinkoneeseen Bluetooth-vastaanottimia. Jos koneessa on kaksi

Bluetooth-vastaanotinta, toinen voi hoitaa Bluetooth-yhteydet kuntoilijoiden päätelait-

teisiin ja toinen kuntolaitteiden Bluetooth-moduuleihin.

Tämän päivän päätelaitteilla ja tekniikoilla on vielä mahdotonta muodostaa laiteriippu-

matonta lähiyhteisöä. Matkapuhelimia on satoja eri mallisia ja -merkkisiä, jotka käyt-

tävät omia standardejaan. Massamarkkinat saavat myös odottaa, sillä puhelimet, joi-

hin ylimääräisiä ohjelmistoja voidaan ladata ja jotka tukevat esimerkiksi Bluetooth-

tekniikkaa maksavat 200:sta eurosta ylöspäin. Lähiyhteisöön sopivaa kuntoilujärjes-

telmää kehitettäessä ei olekaan syytä heti tavoitella massamarkkinoita, vaan luoda toi-

miva ja mielenkiintoa herättävä tuote.

4.2 Etäyhteisö

Etäyhteisön tarkoituksena on yhdistää eri paikoissa olevat kuntoilijat samaan harjoi-

tukseen kuntoilujärjestelmän avulla. Etäyhteisön voidaan ajatella koostuvan esimer-

kiksi yhden pihapiirin asukkaista. Heillä kaikilla on kotonaan jokin kuntolaite, jolla

voidaan tuottaa harjoitustietoja. Tietenkin vain saman kuntolaitteen omaavat asukkaat

voivat ottaa osaa samaan yhteisöharjoitukseen. Etäyhteisön jäsenet pysyvät harjoituk-

sen aikana samassa paikassa.

Etäyhteisön kuntoilijat voivat suorittaa harjoituksen etukäteen sovittuna aikana tai jon-

kun jäsenen kutsusta. Kilpailumielisimmät harjoittelijat voivat ottaa mittaa toisistaan.

Naapuruskateuden vuoksi harjoitukset on syytä pystyä tekemään myös anonyymisti.

Harjoitukseen osallistuttaessa päätelaitteet muodostavat yhteyden suoraan tai tukiase-

mien kautta muihin harjoituksessa mukana oleviin laitteisiin. Kustakin päätelaitteesta

on löydyttävä harjoitusta ohjaava ohjelmisto.

Etäyhteydet toteutetaan WLAN-verkolla tai matkaviestinverkkoja käyttäen. Bluetooth-

verkon soveltaminen etäyhteisöihin hylättiin sen lyhyen kantaman ja rajoittuneen verk-

kotopologian takia. Etäyhteisötutkimus tehtiin kahden ratkaisumallin avulla. Ensim-

mäinen tutkii WLAN-verkon hyödyntämistä etäyhteisössä ja toinen matkaviestinverk-
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kojen mahdollisuuksia.

Ratkaisumalli 1: WLAN-verkkoa hyödyntävä etäyhteisö

Ensimmäisessä ratkaisumallissa tutkittiin WLAN-verkon avulla muodostettua etäyh-

teisöä. Koska päätelaitteet ovat etäällä toisistaan, WLAN-topologiaksi valittiin infra-

struktuuriverkko, jossa yhteydet muodostetaan aina tukiasemien kautta. Riippuen tu-

kiasemien määrästä ja verkon kuuluvuudesta etäyhteisön jäsenet voivat koostua koko-

naisen kaupungin asukkaista. Tässä ratkaisumallissa keskitytään kuitenkin muutaman

lähekkäin olevien rakennuksen peittävään WLAN-verkkoon. Tarkoitus ei ole raken-

taa WLAN-verkkoa kerrostaloon tai pihapiiriin pelkästään kuntoilujärjestelmän takia,

vaan hyödyntää jo olemassa olevia langattomia lähiverkkoja myös kuntoilukäytössä.

WLAN-verkon kuuluvuuteen vaikuttaa esimerkiksi rakennusten seinä- ja kattomate-

riaalit, joten kunkin etäyhteisön kuntoilijan on itse selvitettävä onko kuuluvuus riit-

tävä hänen kuntoilupaikassaan. Kuuluvuus voidaan mitata siihen sopivalla laitteistol-

la ja ohjelmistolla. WLAN-verkon maantieteellinen peittävyys riippuu alueella ole-

vien WLAN-tukiasemien määrästä. Jos alueella on runsaasti tukiasemia, kuuluvuus

on parempi useammassa kuntoiluasunnossa. Kuntoilijan tietokone tai päätelaite, riip-

puen kumpi kommunikoi muiden etäyhteisön laitteiden kanssa, on sijoitettava paik-

kaan, jossa kuuluvuus on parhaimmillaan. Esimerkiksi lähelle ikkunaa, jos tukiase-

ma on rakennuksen ikkunan puolella. Ikkunan läpi radioaallot kulkevat helposti kun

taas betoniseinä eristää signaaleja tehokkaasti. Kuuluvuusaluetta voi laajentaa käyttä-

mällä signaalia vahvistavia lisälaitteita. WLAN-verkon käyttäjien lukumäärää ei ole

Bluetooth pikoverkon tapaan rajattu, joten käyttäjämääräongelmia ei välttämättä tule

vaikka yhteisössä olisi enemmänkin käyttäjiä.

Etäyhteisön jäsen voi hyödyntää joko henkilökohtaista päätelaitetta tai tietokonetta

osallistuakseen etäyhteisöharjoitukseen. Kuvan 17 vasemmanpuoleinen kuntoilija käyt-

tää päätelaitettaan etäyhteisöharjoituksessa. Hän siirtää päätelaitteelle tallennetut har-

joitustiedot tietokoneelle vasta harjoituksen jälkeen tarkempaa analysointia varten. Tä-

mä kommunikointijärjestys on ratkaisu tilanteisiin, jossa kuntolaite on yleisessä käy-

tössä, jolloin henkilökohtaiset tiedot saadaan kerättyä omalle henkilökohtaiselle pää-

telaitteelle. Oikean puoleisessa ikkunassa on kotikuntoilutilanne, jossa kuntoilijan har-

joitustiedot siirretään kuntolaitteelta suoraan tietokoneelle, jonka avulla kommunikoi-

daan yhteisön muiden jäsenten kanssa. Tietokoneen monitori ja laskentateho ovat suu-

rempia kuin kannettavan päätelaitteen, joten harjoituksen seuranta on mielekkäämpää.

Harjoitustiedot voidaan kuitenkin harjoituksen jälkeen siirtää myös henkilökohtaiselle

päätelaitteelle, jolloin harjoitustuloksia voidaan hyödyntää kodin ulkopuolellakin.
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Kuva 17:Etäyhteisö

WLAN-yhteisöä voidaan hyödyntää myös työpaikkaliikunnassa. Työpaikan jäsenistä

muodostuvan etäyhteisön tarkoitus on saada työntekijät mukaan taukojumppaan sään-

nöllisin väliajoin. Eri puolille työpaikkarakennusta sijoitetut langatonta lähiverkkotek-

niikkaa tukevat kuntolaitteet voivat kommunikoida toistensa kanssa joko suoraan tai

sisätukiasemien kautta, riippuen työpaikan koosta ja laitteiden etäisyyksistä. Työnteki-

jöillä mukana olevat henkilökohtaiset päätelaitteet keräävät taukojumppatiedot itseen-

sä. Kerättyjen taukojumppatietojen avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan työpaik-

kaliikunnan merkitystä työntekijöiden työtuloksiin. Työyhteisöjen kuntoliikuntajärjes-

telmä voisi olla suositumpi, sillä työpaikka kustantaisi kuntolaitteen. Työpaikan kun-

tolaitteella olisi monta käyttäjää, joten sen hyöty moninkertaistuisi. Edellyttäen, että

tarpeeksi moni käyttäisi tarjottua palvelua.

Nykytekniikalla olisi mahdollista luoda etäyhteisö, mutta hinta voi koitua etäyhteisö-

jen muodostumisen esteeksi. Tietokone lähes jokaisesta kehittyneiden maiden kotita-

loudesta jo löytyy, mutta kuntolaitetta ei. Tarkoitukseen sopivat kuntolaitteet maksavat

500 eurosta ylöspäin, joten niiden hankkiminen ei ole yksinkertaista joka taloudessa.

Työpaikkaliikunnassa kuntolaitteita voitaisiin hyödyntää enemmänkin.

Ratkaisumalli 2: Matkaviestinverkkoja hyödyntävä etäyhteisö

Toisessa ratkaisumallissa tutkitaan tilannetta, jossa etäyhteisön keskeisin laite on kun-

toilijan matkaviestinlaite. Kuntoilijalla on kotonaan kuntolaite, joka kommunikoi mat-

kaviestimen kanssa. Harjoitustiedot siis jälleen tuotetaan kuntolaitteen äly-yksikössä

ja siirretään ja tallennetaan harjoituksen aikana kuntoilijan päätelaitteelle. Kuntolaite

ja päätelaite voivat olla esimerkiksi Bluetooth-tiedonsiirtoyhteydessä, sillä päätelaite

voi käyttää kahta eri tietoverkkoa yhtäaikaa.

Kerätty harjoitustieto voidaan siirtää matkaviestinverkon datapalvelua, kuten GPRS-
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palvelua käyttäen toiseen matkaviestimeen edellyttäen, että viestimiin on asennettu

niiden välisen GPRS-yhteyden mahdollistava ohjelmisto. Tällöin palvelua voi käyttää

vain pareittain, sillä matkaviestinyhteys voidaan luoda kerrallaan vain kahden pääte-

laitteen välille. Yksi tämän tyyppinen ohjelmisto on esitelty lähteessä [CMB04]. Mat-

kaviestinverkon käyttäminen siis rajoittaa yhteydet kahden päätelaitteen välille ker-

rallaan, jolloin etäyhteisön jäsenet eivät voi muodostaa ryhmätapahtumia keskenään.

Lisäksi matkaviestinverkkojen käyttöä rajoittaa sen operaattoririippuvuus ja täten käy-

tön maksullisuus. Harjoitusdatapaketit ovat kooltaan pieniä, joten sen matkaviestin-

verkkojen käyttäminen ei kuitenkaan ole välttämättä liian kallista. Matkapuhelinten

välinen tiedonsiirron nopeus riippuu kuitenkin aina matkaviestinverkon kaistan käyt-

tökuormasta, joten ruuhka-aikana käyttö voi olla epämiellyttävän hidasta.

4.3 Liikkuva, jatkuvasti muuttuva yhteisö

Liikkuva yhteisö koostuu kuntoilijoista, joiden fyysinen olinpaikka muuttuu jatkuvasti

kuntosuorituksen edetessä. Liikkuvan yhteisön jäsenet voivat olla esimerkiksi polku-

pyöräilijöitä, rullaluistelijoita tai juoksijoita. Kuntoilu tapahtuu siis ulkotiloissa, isois-

sa halleissa tai esimerkiksi hiihtoputkessa. Liikkuvan yhteisön kuntoilujärjestelmän on

tarkoitus yhdistää yhteisön kuntoilijat toisiinsa kommunikointimahdollisuuden avulla.

Koska kuntoilijoiden paikka muuttuu jatkuvasti, heidän kuntoiluvälineidenkin on kul-

jettava mukana. Tarkoitukseen sopivia kuntoiluvälineitä on esimerkiksi polkupyörä,

rullaluistimet tai sukset. Liikkuvassa yhteisössä harjoitustietojen keräämiseen tarvi-

taankin erillistä moduulia, joka kiinnitetään kuntoiluvälineeseen. Moduulin on oltava

tarpeeksi pieni ja kevyt, jotta sen saa kiinnitettyä esimerkiksi polkupyörän runkoon.

Moduulin koostumus ja ohjelmisto vaihtelee urheilulajista riippuen. Esimerkiksi rulla-

luistimiin kiinnitettävän moduulin on oltava pienempi kuin polkupyörään kiinnitettävä.

Rullaluistelua voisi mitata syke-, kiihtyvyys- ja nopeusantureilla kun taas pyöräilyssä

kiihtyvyyttä merkittävämpi on poljinnopeus, joka tarvitsee oman anturinsa. Myös har-

joitustiedot tallentava henkilökohtainen päätelaite on saatava kiinni joko omaan ke-

hoon tai urheiluvälineeseen lajista riippuen.

Liikkuvan yhteisön muoto muuttuu jatkuvasti, joten kommunikointiyhteyden muodos-

taminen ja säilyttäminen koko harjoituksen ajan on vaikeampaa kuin kiinteillä paikoil-

la olevien päätelaitteiden välillä. Liikkuvan yhteisön ratkaisumalleissa onkin tutkittu

kaikkien kolmen tässä työssä käsiteltyjen tietoverkkojen hyödyntämistä liikkuvassa

yhteisössä. Ensimmäisessä ratkaisumallissa tutkittiin tilannetta, jossa kuntoilija kom-

munikoi muiden liikkuvan yhteisön päätelaitteiden kanssa ja toisessa ratkaisumallissa

hyödynnetään kiinteitä tukiasemia harjoituksen aikana. Kolmas ratkaisumalli perustuu

39



4 KUNTOILUYHTEISÖT

dynaamisen vertaisverkkomallin, PeerHood:n, hyödyntämiseen.

Ratkaisumalli 1: Kommunikointi muiden päätelaitteiden kanssa

Ensimmäisessä ratkaisumallissa selvitetään miten liikkuvan yhteisön kuntoilijat voivat

kommunikoida keskenään harjoituksen aikana. Ratkaisumallin harjoitusvälineenä ja

harjoitustietojen tuottajana on käytetty polkupyörää. Liikkuva yhteisö muodostuu itse-

näisesti harjoittelevista kuntoilijoista ja mahdollisesti myös valmentajasta, joka seuraa

kunkin harjoituksen etenemistä.

Kuhunkin polkupyörään on asennettu anturimoduuli, joka kerää harjoitustietoja antu-

reidensa avulla. Anturimoduulin ja kuntoilijan henkilökohtaisen päätelaitteen välinen

yhteys voidaan toteuttaa Bluetooth pikoverkolla. Valmentaja voi liittyä jälleen lähiyh-

teisötutkimuksen toisessa ratkaisumallissa esitetyllä tavalla (kappale 4.1, ratkaisumalli

2) kuntoilijan pikoverkkoon orjalaitteeksi, jos välimatka ei ole liian pitkä. Tällöin val-

mentajan päätelaite liittyy kuntoilijan henkilökohtaisen päätelaitteen isännöimään pi-

koverkkoon ja pyytää harjoitustietoja kuntoilijan päätelaitteen kunto-ohjelmalta kuvan

18 mukaisesti. Tiedot saatuaan valmentaja lähettää kuntoilijalle lisäohjeita soveltuvan

ohjelmiston avulla.

Kuva 18:Valmentaja pyytää harjoitustiedot kuntoilijalta

Bluetooth-verkkoa ei voida juurikaan hyödyntää tilanteessa, jossa valmentaja pysyy

paikallaan, mutta kuntoilija liikkuu. Tällöin kuntoilija ei pysy riittävän kauaa val-

mentajan päätelaitteen kuuluvuusalueella. Jos kuntoilijan päätelaite kuuluu Bluetooth

II-luokkaan, kuuluvuus on vain 10 metriä eli kuntoilija pysyy kuuluvuusalueella 20

metrin matkan (jos ei välillä ole häiriöitä). Jos kuntoilija ajaa 20 km/h hän pysyy

kuuluvuusalueella 3.6 sekuntia. Tässä ajassa ei välttämättä ehditä muodostaa edes
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Bluetooth-yhteyttä. Jos taas Bluetooth-laitteen kuuluvuus on 100 metriä pysyy kun-

toilija valmentajan kuuluvuusalueella hyvissä olosuhteissa 200 metrin matkan. Tällöin

aika kuuluvuusalueella on 36.0 sekuntia, joka saattaisi jo riittää tarvittavan kommuni-

koinnin suorittamiseen. 20 km/h nopeus on kuitenkin vielä melko alhainen pyöräily-

harjoituksen suorittamiseen.

Bluetooth-verkko soveltuukin paremmin kuntoilijan ja valmentajan väliseen kommu-

nikointiin harjoitusten välillä, jolloin kuntoilija on paikallaan. Kahden kuntoilijan vä-

lillä Bluetooth-verkkoa voidaan käyttää myös kuntoilun aikana jos he suorittavat samaa

harjoitusta eli pysyvät toistensa kuuluvuusalueella harjoituksen ajan. Kahden kuntoili-

jan välisessä tiedonsiirrossa törmätään kuitenkin lähiyhteisötutkimuksen ratkaisumal-

lissa 2 (kappale 4.1) esitettyyn Bluetooth-verkon topologiaongelmaan. Siitä johtuen

molempien kuntoilijoiden päätelaitteen ja anturimoduulin välinen kommunikointi on

hoidettava toisen kuntoilijan päätelaitteen kautta tai hyödyntäen park-virransäästötilaa.

Bluetooth-verkkoa laajemman kuuluvuuden tarjoaa WLAN-verkko tai matkaviestin-

verkko. WLAN-verkon laitteiden välinen ad hoc -yhteys voidaankin muodostaa niin

pitkälle matkalle kuin laitteiden kuuluvuusalue riittää. Tukiaseman avulla yhteyden-

muodostusetäisyyttä voidaan kasvattaa entisestään. Matkaviestinverkkojen avulla voi-

daan päätelaitteiden välille muodostaa yhteys hyvinkin pitkien matkojen päähän. Suo-

men GPRS-verkko on jo hyvin kattava, mutta UMTS-verkko kattaa vasta 20 suurinta

kaupunkia. Päätelaitteiden tukemista verkoista ja niiden sovellusohjelmista riippuen

voidaan valita liikkuvassa yhteisössä käytettävä langaton tiedonsiirtoverkko.

Kuntoilija voi hyödyntää myös useampaa tiedonsiirtotekniikkaa yhtäaikaa. Samassa

laitteessa voidaan käyttää yhtäaikaa sekä Bluetooth- että WLAN-verkkoa niiden toisi-

aan häiritsemättä. Nykyisistä tavallisille kuluttajille tarkoitetuista puhelimista ei vielä

WLAN-tukea löydy (joissain yrityskäyttöön tarkoitetuissa semmoinen jo on), mutta

GPRS:n / UMTS:n ja Bluetooth-tekniikan yhtäaikainen hyödyntäminen on jo mah-

dollista. Tällöin voidaan käyttää Bluetooth-tekniikkaa anturimoduulin ja päätelaitteen

välisessä kommunikoinnissa ja siirtää harjoitustiedot GPRS- tai UMTS-verkkoa hyö-

dyntäen kolmannelle osapuolelle, kuten valmentajalle.

Matkaviestinverkkojen käytöstä koituva lisäkustannus ei välttämättä kuntoilijoita miel-

lytä. Siirrettävä datapakettien koko ei kuitenkaan ole iso harjoitustietojen koostuessa

numeroarvoista (n. 10-20 tavua), joten niiden siirtäminen ei ole kallista. Hinta riippuu

siitä kuinka usein datapaketteja siirretään päätelaitteelta toiselle. Jos dataa siirretään

2 sekunnin välein jopa 100 tavun paketeissa ja harjoitus kestää kaksi tuntia, kertyy

siirrettävää dataa 360 kilotavua. Jos 1 megatavu maksaa 3,47 euroa, saadaan kahden

tunnin hinnaksi noin 2.5 euroa. Se on kuitenkin alhainen verrattuna esimerkiksi liikun-
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takeskusten tuntihinnoitteluun.

Ratkaisumalli 2: Kommunikointi tukiasemien kanssa

Toisessa ratkaisumallissa hyödynnetään harjoitusreitin varrella olevia tukiasemia. Pyö-

räilijöiden päätelaitteissa on WLAN-tuki ja oletuksena on, että päätelaitteet voivat

käyttää kahta samanaikaista eri tiedonsiirtoyhteyttä. Liikkuvan yhteisön jäsenet pyöräi-

levät maastossa, mutta kuitenkin alueella, josta voidaan muodostaa WLAN-verkkoyh-

teys alueella oleviin tukiasemiin. Tukiasemien kautta pyöräilijät ottavat yhteyden mui-

hin pyöräilijöihin tai valmentajaan ja vaihtavat harjoitustietoja tai kommunikoivat tie-

tojen merkityksestä. Kuntoilijat voivat suorittaa myös samaa harjoitusta, jolloin he

näkevät päätelaitteensa ruudulta harjoituksen etenemisen niin omalta kuin muidenkin

osalta. Tukiasemia voidaan käyttää myös kuntoilijan infopalvelimena harjoituksen ai-

kana. Esimerkiksi väliaikapalveluna.

Kyseisen yhteisön toimivuus vaatii päätelaitteen, joka pystyy käsittelemään kahden eri

tekniikan tiedonsiirtoyhteyttä yhtäaikaa. Laitteessa on oltava myös tarpeeksi tehokas

akku, sillä harjoituksen suorittaminen sekä Bluetooth- että WLAN-verkkoa / matka-

viestinverkkoa hyödyntäen kuluttaa virtaa normaalia enemmän. Lisäksi kuntoiluympä-

ristössä olevien WLAN-tukiasemien on katettava koko alue ettei turhia katkoksia tule.

Tällöin myös kuntoilijoiden käyttämä harjoitusalue rajoittuu tukiasemien mukaan.

Ratkaisumalli 3: Kommunikointi PeerHood-mallia hyödyntäen

PeerHood on Lappeenrannan teknillisien yliopiston tietoliikennetekniikan laitoksella

dynaamiseen päätelaiteympäristöön kehitetty vertaisverkkomalli. Vertaisverkot toimi-

vat ad hoc -verkkojen tapaan eli päätelaite voi muodostaa suoria yhteyksiä haluttui-

hin toisiin saman arvoisiin päätelaitteisiin milloin vain kuuluvuusalueen sisällä. Tasa-

arvoiset päätelaitteet eivät käytä kommunikointiin erillisiä palvelimia, vaan ne toimi-

vat palvelimina toisille vertaisoliolioille. Vertaisverkkoympäristön ongelmana on ol-

lut yleisen palvelurajapinnan puute, jonka kautta palveluita voidaan tarjota ja käyttää.

Rajapinta piilottaa myös alla olevan verkkotekniikan. PeerHood vastaa tähän haastee-

seen. PeerHood-termi tulee englanninkielisistä sanoista peer-to-peer neighborhood eli

vertaisolioiden naapurusto. [SAA04] [POR04]

PeerHood-mallin käyttöä on tutkittu juuri liikkuvan yhteisön kohdalla, koska liikkuva

yhteisö on dynaaminen ja käytettävä verkko voi vaihtua harjoituksen aikana kuntoi-

lijoiden etäisyyden kasvaessa. Lähi- ja etäyhteisötutkimuksessa päätelaitteet ovat har-

joituksen aikana paikallaan, jolloin kommunikointiin voidaan käyttää koko ajan samaa

tietoverkkoa. Tietoverkonhallinta toteutetaan tällöin kuntoiluohjelmistoon, toisin kuin
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PeerHood-mallissa. PeerHood-toiminnallisuuden yksi tarkoitus on käyttää aina parhai-

ten saatavilla olevaa langatonta tietoverkkoa, jolloin yhden verkon ympäristöön ei ole

järkevää lähteä PeerHood-toiminnallisuutta lisäämään.

PeerHood-vertaisverkon olio, henkilökohtainen kannettava laite (Personal Trusted De-

vice, PTD), sisältää ohjelmiston, joka mahdollistaa minkä tahansa verkkotekniikan

käytön yhteisen rajapinnan kautta. Tällöin itse kuntoilusovelluksen ei tarvitse olla riip-

puvainen käytettävästä tietoverkosta. Kuntoilusovellusten kehittäjät saavat PeerHood-

rajapinnan kautta käyttöönsä kaikki tarvittavat verkkoyhteyden hallintaominaisuudet,

joten he voivat keskittyä varsinaisen sovelluksen luomiseen. PeerHood hoitaa moni-

mutkaiset hallintatehtävät, kuten laitteiden ja palveluiden etsinnän, yhteydenmuodos-

tuksen sekä virheenhallinnan. [SAA04] [POR04]

Liikkuvassa yhteisössä kuntoilijoiden etäisyydet vaihtelevat ja naapuruston päätelait-

teet vaihtuvat jatkuvasti. Tällöin PeerHood-toiminnallisuuden tarjoamasta verkonet-

sinnästä ja -valinnasta on hyötyä. Kuntoilijan päätelaite valitsee parhaiten tilanteeseen

sopivan tietoverkon. Lyhyemmillä etäisyyksillä voidaan käyttää Bluetooth-verkkoa, pi-

demmillä WLAN-verkkoa ja kaikkein pisimmillä matkaviestinverkkoja. Siirtyminen

verkosta toiseen on huomaamaton käyttäjälle, eikä katkoksia pitäisi syntyä.

PeerHood-järjestelmän toteutus riippuu tiedonsiirtotekniikasta ja sovellusalustasta, jo-

ten on mahdotonta luoda vain yhtä toteutusta. Tällä hetkellä PeerHood on toteutettu

kokonaisuudessaan Linux käyttöjärjestelmälle ja osittain Symbian käyttöjärjestelmäl-

le. Linux-versio toimii Bluetooth-, WLAN-, ja GPRS-verkossa. PeerHood tarjoaa sau-

mattoman yhteyden näiden tekniikoiden välille eli jos käytetty yhteys katkeaa tai sig-

naali heikkenee liikaa, vaihdetaan käytettävää tietoverkkotekniikkaa automaattisesti.

Symbian-versio toteuttaa tällä hetkellä vain Bluetooth-verkon hallinnan.

Vaikka yhtä yhteistä toteutusta ei voida luoda, voidaan joka tapauksessa määritellä

yleinen malli, mikä kattaa PeerHood-järjestelmän tarvitsemat osat. Yleinen PeerHood-

malli on esitetty kuvassa 19. PeerHood-toteutukseen kuuluvat osat on ympyröity kat-

koviivalla. PeerHood:n alin osa eli verkko-osa hoitaa käytettävän verkon valinnan se-

kä laitteiden ja palveluiden etsinnän. Verkko-osan tarkoituksena on myös pitää Peer-

Hood:a käyttävät sovellukset ajan tasalla asiakaslaitteiden verkkotiloista eli tiedottaa

esimerkiksi milloin laitteet saapuvat kuuluvuusalueelle, jättävät verkon tai hylkää-

vät yhteydenmuodostuspyynnön. Ensimmäiseen taulukkoon kerätään ympärillä ole-

vien laitteiden tiedot ja niiden tilat erilaisilla verkon seurantatoiminnoilla. Tauluk-

koa päivitetään jatkuvasti. Toiseen taulukkoon pyritään hakemaan löydettyjen laittei-

den palvelut käyttäen jotain palveluidenetsintäproseduuria. Taulukoihin voidaan liittää

myös muita operaatioita, joita kuvaa kysymysmerkein varustellut suorakaiteet. Tau-
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lukoiden avulla sovellukset tai välikerrosmoduulit voivat hyödyntää löydettyjä laittei-

ta ja niiden palveluita käyttäen PeerHood:n tarjoamaa ylemmän kerroksen rajapintaa.

[VAL04]

Kuva 19:Yleinen PeerHood-malli[VAL04]

Liikkuvan yhteisön PeerHood-päätelaite sisältää kuntoilusovelluksen, joka on toteutet-

tu itsenäiseksi ohjelmaksi ilman verkonhallintatoiminnallisuutta. Ohjelma hyödyntää

ylemmän kerroksen PeerHood-rajapintaa, joten se on täysin riippumaton käytettävästä

tietoverkosta. PeerHood-toiminnallisuus etsii verkko-osan avulla käytettävän tietover-

kon ja vaihtaa verkosta toiseen tarvittaessa. Ensimmäiseen taulukkoon kerätään liik-

kuvassa yhteisössä olevien toisten laitteiden tiedot ja toiseen taulukkoon niiden palve-

lut. Kun taulukoissa on tiedot naapuruston laitteista, voi kuntoilusovellus hyödyntää

löydettyjä laitteita ja niiden palveluita. Valmentajan päätelaitteen löytäessä kuntoilijan

päätelaitteen, sen tiedot kirjataan PeerHood-taulukoihin. Kun valmentaja haluaa saada

tiedot kuntoilijan harjoituksesta, hän ottaa yhteyden löydettyyn laitteeseen ja käyttää

sen tiettyä palvelua.

4.4 Yhteenveto

Yhteisömuotoisella kuntoilulla pyritään tuomaan harjoitteluun lisää mielenkiintoa. Yh-

teisöjen jäsenet eli kuntoilijat voivat seurata omien harjoitustietojen lisäksi myös mui-

den yhteisön jäsenten harjoituksen etenemistä ja saavat mahdollisesti kannustusta kil-

pailuvietin herätessä. Kuntoiluyhteisöjen langattomat kuntoilujärjestelmät mahdollis-

tavat harjoitustietojen keräämisen omalle henkilökohtaiselle päätelaitteelle harjoituk-

sen aikana tai sen jälkeen. Harjoitustiedoista ja niistä koostetuista analyyseistä hyötyy
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ennen kaikkea kuntoilija itse, mutta myös valmentajat ja mahdolliset kolmannet osa-

puolet, kuten lääkärit.

Langattoman tekniikan avulla voidaan vapauttaa kuntoilijat paikkariippuvuudesta ja

helpottaa kuntojärjestelmien moduulien poistamista, lisäämistä ja vaihtamista. Lan-

gattomuus tuo kuitenkin mukanaan haasteita linkin toimivuuteen, yhteydenmuodos-

tusaikaan ja kuuluvuuden häiriöttömyyteen. Hidas yhteydenmuodostus ja signaalien

häiriöt karsivat käyttäjiä tehokkaasti. Lisäksi langattomien laitteiden toimiessa akuilla

tai pattereilla, on kiinnitettävä huomiota virrankulutukseen. Tähän ongelmaan voidaan

hakea ratkaisua lataamalla kuntoilujärjestelmien päätelaitteiden akkuja harjoituksen ai-

kana. Langattomia kuntojärjestelmiä kehitettäessä on huomioitava, että ne eivät saa ol-

la harjoittelun suoritusvaatimuksena eikä millään tavalla haitata tai hidastaa harjoituk-

sen etenemistä. Kuntoilujärjestelmän on tuotava lisäarvoa kuntoiluun, jos sen halutaan

löytävän käyttäjänsä.

Lähiyhteisötutkimuksessa huomattiin, että suuria yhteisöjä on vaikea luoda Bluetooth-

tekniikkaa käyttämällä Bluetooth-verkon topologian rajoittuneisuuden ja hajaverkko-

ongelmien vuoksi. Bluetooth:n onkin alunperin tarkoitettu erityisesti toimistolaitteiden

verkottamiseen, jolloin kahdeksan laitteen pikoverkko on riittävä. Toimistolaitteet kes-

kustelevat vain isäntälaitteen (yleensä tietokone) kanssa, jolloin kommunikointi ei ole

niin monimutkaista ja aikakriittistä kuin Bluetooth-tekniikalla toteutetussa kuntoilujär-

jestelmässä.

Vaikka lähiyhteisön ryhmäharjoituksessa Bluetooth-tekniikan käyttäminen on liian työ-

lästä voidaan sitä hyödyntää yksittäisessä kuntosaliharjoituksessa, jossa pikoverkko

muodostuu vain kuntoilijan päätelaitteen ja kuntolaitteen välille. Bluetooth-tekniikka

on joka tapauksessa tuettuna jo useissa matkapuhelimissa ja kämmenmikroissa, joten

ei ole hyödytöntä kehittää Bluetoooth-tekniikkaa tukevia kuntoilujärjestelmiä. Uuden

Bluetooth-spesifikaation 2.0 myötä kommunikointi tulee olemaan helpompaa myös

suuremmissa ryhmissä, sillä sama viesti voidaan lähettää useammalle päätelaitteelle

yhtäaikaa. [ENT04]

Etäyhteisö voi muodostua WLAN-tukiasemien tai matkaviestinverkkojen kuuluvuusa-

lueelle. WLAN-verkoilla voidaan muodostaa useiden käyttäjien etäyhteisöjä, mutta

matkaviestinverkot mahdollistavat vain point-to-point -yhteydet. Tällöin yksi kuntoili-

ja voi kommunikoida kerrallaan joko toisen kuntoilijan päätelaitteen tai Internetin kun-

toilupalveluntarjoajan kanssa. Matkaviestinverkkojen käyttämistä rajoittaa myös nii-

den operaattoririippuvuus ja täten maksullisuus. Lisäksi operaattorit asettavat puhelut

dataliikenteen edelle, joten puheluiden ruuhka-aikana, kuten juhlapyhinä dataliikenne

on hitaampaa. Palvelun hitaus saattaa häiritä kuntoilujärjestelmän käytön mielekkyyt-

45



4 KUNTOILUYHTEISÖT

tä.

Etäyhteisössä suoritettava harjoitus riippuu etäyhteisön jäsenten omistamista kunto-

laitteista. Kotikuntoilijoista muodostuvan etäyhteisön luominen vaatii hyvää järjes-

täytymistä tai taloyhtiötoimintaa. Kotikuntoilijoiden välille muodostettava etäyhteisö

on teknisesti mahdollinen, mutta komponenttien (kuntolaite, päätelaite) hankkiminen

saattaa olla monelle liian kallista. Isoissa työpaikkakomplekseissa etäyhteisöjä voitai-

siin hyödyntää taukojumppajärjestelmissä.

Liikkuvassa yhteisössä kaikkien kuntojärjestelmien komponenttien on toimittava lan-

gattomasti ja lisäksi niiden on oltava pieniä, kevyitä ja virtaa säästäviä. Yhteisön ongel-

maksi muodostuu harjoituksen aikana muuttuvat etäisyydet, jolloin yhteys voi katketa

herkemmin. Myös yleistä ISM-kaistaa käyttävien verkkojen häiriöalttius on suurem-

pi, koska aina ei voida tietää mitä häiriötekijöitä ympärillä on. Liikkuvan, dynaami-

sen ympäristön kannettavien päätelaitteiden väliseen kommunikointiin voidaan hakea

apua kuitenkin PeerHood-mallista, joka hoitaa laitteiden ja palveluiden etsinnän sekä

verkonhallinnan.
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5 Langaton kuntoilujärjestelmä

Langattoman kuntoilujärjestelmätoteutuksen avulla testattiin aiemmin esitettyä teori-

aa. Sen tarkoitus oli selvittää langattoman tietoverkon ja kannettavien henkilökoh-

taisten päätelaitteiden käyttömahdollisuutta kuntoiluympäristössä. Kuntoilujärjestel-

män kommunikointitekniikaksi valittiin Bluetooth, koska kyseessä oli lähiyhteisöön

toteutettava kuntoilujärjestelmä. Kuntoilijan henkilökohtaisena päätelaitteena käytet-

tiin matkapuhelinta. Yhteisöllisyyteen kiinnitettiin huomiota luomalla kuntoiluohjel-

misto, joka pystyy palvelemaan usean kuntoilijan tarpeita harjoituksen aikana. Tässä

kappaleessa käydään läpi langattoman kuntoilujärjestelmän suunnittelu ja toteutus. En-

nen sitä tutustutaan kuitenkin PTD-projektin ensimmäisessä vaiheessa syntyneeseen

MIKE-järjestelmään, joka toimi osittain lähtökohtana langattoman kuntoilujärjestel-

män toteutukselle.

5.1 Lähtökohtana polkupyöräjärjestelmä MIKE

MIKE on PTD-tutkimusprojektin tuotoksena syntynyt yksittäiselle pyöräilijälle tarkoi-

tettu harjoitustietojenkeräysjärjestelmä. Sen avulla on tarkoitus tutkia henkilökohtais-

ten tietojen keräämistä ja tallentamista kannettavalle päätelaitteelle aktiivisen urhei-

lusuorituksen aikana. Kerättyjen tietojen pohjalta kannettavan päätelaitteen käyttäjä

voidaan yksilöidä entistä tarkemmin ja tiedoista voivat hyötyä kolmannet sallitut osa-

puolet.

MIKE-järjestelmän komponentit on esitetty kuvassa 20. Järjestelmän henkilökohtaise-

na kannettavana päätelaitteena toimii Symbian käyttöjärjestelmään pohjautuva Nokian

7650-mallin matkapuhelin, johon projektissa toteutetulla urheilujuomapulloon upote-

tulla anturimoduulilla kerätään harjoitustietoja. Anturimoduuli mittaa harjoitustietoja

kadenssi-, nopeus- ja sykeantureilla. Anturimoduulille kerätyt signaalitiedot siirretään

matkapuhelimelle kahden sekunnin välein yksisuuntaista Bluetooth-linkkiä käyttäen.

Matkapuhelimeen toteutetussa ohjelmistossa lasketaan erilaisia kaavoja käyttäen vas-

taanotettujen signaalitietojen perusteella eri harjoitusarvoja. Matkapuhelimen laskemia

harjoitusarvoja ovat esimerkiksi matka, maksiminopeus, sydämen syke eri ajankohtina

sekä harjoitukseen käytetty aika. Ennen urheilusuorituksen aloittamista käyttäjän on

kuitenkin syötettävä matkapuhelimen ohjelmistoon muutamia laskennassa tarvittavia

arvoja, kuten ikä, sukupuoli, paino ja pituus sekä pyörän renkaan säde. Matkapuhelin-

sovellus tallentaa joitain harjoitustietoja matkapuhelimen muistiin.
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Kuva 20:Pyöräilyjärjestelmä MIKE

MIKE-järjestelmän anturimoduuli on rakennettu PTD-projektissa. Se koostuu useam-

masta moduulista. Tutkimuskäyttöön tehty anturimoduuli on varsin iso, urheilujuoma-

pullon kokoinen. Sitä voidaan kuitenkin pienentää integroimalla anturimoduulin kom-

ponentteja yhdelle piirilevylle. Anturimoduulille voidaan esittää laskennallinen käyt-

töaika seuraavasti. Anturimoduulin akun varausQ on 1600 mAh, virran syöttöI = 0.2

A. Näistä saadaan anturimoduulin käyttöajaksi kaavan 1 (kappale 3.4) mukaan 8 tuntia.

Tulos on siis laskennallinen eikä käyttöaikatestausta ole tehty. Anturimoduulia voidaan

myös ladata pyöräilyn aikana, jolloin sen käyttöaika kasvaa. Teoreettinen kahdeksan

tunnin käyttöaika on kuitenkin riittävä, koska yhtäjaksoinen kuntoilu ei yleensä kestä

paria tuntia kauempaa. Jotta pyöräilyjärjestelmää voitaisiin todellisuudessa käyttää, on

anturimoduuli ja matkapuhelin pystyttävä suojaamaan sateelta ja lialta.

5.2 Langattoman kuntoilujärjestelmän suunnittelu

Kuntoilujärjestelmän suunnitteluvaiheessa etsittiin teoriaosuuden ratkaisumalleista so-

pivaa ympäristöä, johon langaton kuntoilujärjestelmä voitaisiin toteuttaa. Jotta tutki-

mus voitaisiin tehdä tietoliikennetekniikan laitoksen laboratorioissa päädyttiin sisälle

rakennettavaan lähiyhteisöön. Lähiyhteisöympäristöksi valittiin kuntoilijoiden suosi-

ma kuntosaliympäristö, jossa harjoitus suoritettaisiin ryhmässä. Bluetooth-topologian

ongelmat tiedostaen kuntoilujärjestelmä päätettiin toteuttaa niin, että kaikki kommu-

nikaatio kulkisi kuntosalilla toimivan palvelinkoneen kautta. Langattoman kuntoilujär-
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jestelmän toteutus jaettiin kolmen projektin työntekijän kesken. Yksi toteutti Bluetooth-

moduulin, toinen matkapuhelinohjelmiston ja tämän työn puitteissa toteutettiin palve-

linkoneen ohjelmisto.

PTD-hankkeen yhteistyökumppani Tunturi Oy tarjosi tutkimukselle kaksi nojapyörää

eli rekumbenttia. Kuntopyörissä oli valmiiksi olemassa tarvittavat mittausanturit, joten

ne voitiin poistaa MIKE-järjestelmän anturimoduulista. Moduulin tarkoitus sittemmin

olikin toimia langattoman kuntoilujärjestelmän Bluetooth-tekniikan toteuttavana mo-

duulina. Bluetooth-moduuli hyödynsi Tunturin omaa T-Ware kommunikointiprotokol-

laa. Tunturin kuntopyörän ohjelmisto laski tarvittavat harjoitustiedot, kuten matkan,

nopeuden ja sykkeen, joten niitä ei tarvinnut välttämättä myöhemmin käsitellä.

Kuntoilujärjestelmän toiminta

Palvelinkoneen ohjelmiston pääasiallinen tarkoitus oli hoitaa langattoman kuntoilujär-

jestelmän moduulien välisen tietoliikenteen hallinta. Palvelinohjelmiston oli tarkoitus

myös esittää kuntolaitteilta kerätyt harjoitusarvot palvelinkoneen näytöllä. Kuvassa 21

on esitetty kuntoilujärjestelmän toiminta MSC (Message Sequence Chart) -kaaviona,

joka on selitetty seuraavana:

1. Ennen harjoittelun aloittamista palvelinkoneenkuntoiluohjelmistoon syötetään

kullekin kuntolaitteelle määriteltylaitenumerosekä sitä vastaavanBluetooth-

moduulin osoite ja PSM(Protocol and Service Multiplexer) -arvo. Jokaisella

Bluetooth-laitteella on yksilöllinen Bluetooth-osoite, mutta PSM-arvo, joka yk-

silöi käytettävän kanavan, voidaan määritellä ohjelmallisesti. Osoitetiedot voi-

daan esimerkiksi sijoittaa erilliseen tiedostoon, josta ohjelma hakee ne aina käyn-

nistyksen yhteydessä.

2. Tämän jälkeen kukin kuntoilija voimuodostaa Bluetooth-yhteydenkannetta-

valta päätelaitteeltaan kuntoiluohjelmistoon. Kuntoilija voi etsiä lähistöllä ole-

vat laitteet ja valita sen jälkeen matkapuhelimensa laitelistasta oikean kuntolait-

teen. Kuntoilija ilmoittaa käyttämänsä kuntolaitteen numeron kuntoiluohjelmis-

tolle. Ilmoitetun numeron perusteella kuntoiluohjelmisto osaa muodostaa oikean

matkapuhelin-Bluetooth-moduuli -parin. Kun kaikki kuntoilijat ovat muodos-

taneet yhteyden palvelinkoneeseen ja Bluetooth-moduulit on alustettu, voidaan

harjoitus aloittaa.

3. Harjoituksen alettuaBluetooth-moduulit keräävät harjoitustietojakuntolaitteilta

kunnes harjoitus päättyy. Bluetooth-moduuli välittää tiedot edelleen palvelinko-
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neelle. Palvelinkoneen kuntoiluohjelmisto siirtää tiedot edelleen käyttäjien kun-

tolaitteita vastaaville matkapuhelimelle.

4. Kuntoiluohjelmisto kokoaakultakin Bluetooth-moduulilta kerätytharjoitustie-

dot yhteen ja tekee niistä erilaisia analyyseja. Analyysin tulokset voidaan nähdä

erilaisten kuvaajien ja numeroarvojen muodossa jatkuvasti tietokoneen monito-

rilta ja myös seinälakanalle heijastetulta näytöltä.

5. Harjoituksen päätyttyä kuntoilijatkatkaisevat yhteydenkuntoiluohjelmistoon,

joka puolestaan katkaisee yhteyden Bluetooth-moduuliin. Jokainen kuntoilija

voi kuitenkin milloin tahansa lopettaa harjoituksen.

Kuva 21:Langattoman kuntoilujärjestelmän toiminta

Matkapuhelimille kerättävä harjoitustiedot tallennetaan puhelimen muistiin harjoituk-

sen aikana. Tiedot voidaan tallentaa numeroarvoina tai niistä voidaan tehdä graafisia
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havainnollisia esityksiä. Harjoitustiedoista voidaan tehdä matkapuhelimen ohjelmiston

avulla koosteita, jotka voidaan myöhemmin lähettää esimerkiksi valmentajalle, lääkä-

rille tai urheiluliikkeen yksilöllisen palvelun järjestelmälle.

Samojen harjoitustietojen kerääminen sekä palvelinkoneelle että matkapuhelimelle voi

olla turhaa. Palvelinkonetta ja matkapuhelinta voidaan kuitenkin hyödyntää eri tavoil-

la. Palvelinkoneen pääasiallinen tarkoitushan on hallita tietoliikenneyhteyksiä kunto-

järjestelmän komponenttien välillä. Koska se kuitenkin kerää harjoitusarvot kuntolait-

teilta, se voi tehdä myös yhteenvetoja koko ryhmän harjoituksesta. Tällöin matkapuhe-

limen ohjelmisto voi tehdä koosteen vain sen käyttäjän harjoituksesta. Palvelinkoneen

koosteessa voidaan verrata kunkin kuntoilijan suoritusta ryhmän keskiarvoon, jolloin

kuntoilijat saavat suuremman hyödyn yhteisömuotoisesta kuntoilusta. Kooste siirre-

tään kuntoilijoille vasta harjoituksen jälkeen, sillä harjoituksen edetessä kooste on ta-

vallaan kaikkien nähtävillä isolla seinälakanalla.

Graafinen näyttö

Kuntoiluohjelmiston tuottaman graafisen näytön tulisi olla informatiivinen, mutta sel-

keä. Tietojen esitystapoja on äärettömän monta. Esittämiseen voidaan käyttää käyriä,

pylväitä, numeroarvoja tai paikkaan perustuvaa informaatiota. Tietoja voidaan koota

myös monessa eri muodossa yhdelle näytölle tai vaihtaa näytettävää kuvaa tietyin ai-

kavälein. Nykyisten kuntoilujärjestelmien näyttöjä on nähtävillä kappaleessa 2.

Kuvassa 22 on esitetty kolme eri näyttötyyppiä. A-kohdassa nopeustiedot on kuvat-

tu pylväsdiagrammina ja syketiedot käyränä. Pylväiden alapuolella näkyvät numerot

ilmoittavat käytössä olevien kuntolaitteiden numerot. Numeroilla yksilöidään kuntoi-

lijat. Toki niiden tilalla voidaan käyttää vaikka kuntoilijoiden nimiä tai nimikirjaimia,

niin kuin kuvassa 4. B-kohdassa kuvaan on piirtynyt harjoituksen aikana suoritetta-

va rata. Radalla näkyvät pisteet kuvaavat kunkin kuntoilijan paikkaa virtuaaliharjoi-

tusradalla. Jälleen heidät on yksilöity käyttämiensä kuntolaitenumeroiden perusteella.

Poikkiviiva kuvan alareunassa kertoo missä on lähtö/maali. Tämän tyyppinen näyttö on

erityisen havainnollinen ja käyttökelpoinen virtuaalikilpailutilanteissa. C-kohdan näyt-

tötyyppi on koonnut molemmat edellä mainitut näyttötyypit samaan ruutuun ja vielä

lisäksi hetkelliset maksimisuoritusarvot. C-tyypin näyttö on informatiivisin, mutta jos

tietoja lisätään liikaa tulee näytöstä helposti sekava ja vaikeasti seurattava.
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A B

C

Kuva 22:Kolme näyttötyyppiä

5.3 Langattoman kuntoilujärjestelmän toteutus

Tämän diplomityön myötä toteutettiin palvelinkoneen kuntoiluohjelmisto, jonka kehi-

tys ja toiminta on selitetty tässä kappaleessa tarkemmin. Lisäksi kuntoilujärjestelmään

toteutettiin Bluetooth-moduuli, jonka tehtävänä oli lisätä Bluetooth-radiokanava kun-

tolaitteen ja palvelinkoneen välille. Kolmas komponentti, matkapuhelinohjelmisto, to-

teutettiin MIKE-järjestelmässä toteutettua matkapuhelinohjelmistoa hyväksi käyttäen.

Ajan puutteen vuoksi järjestelmää ei saatu kuntolaiteympäristössä vielä täysin toimi-

maan ennen tämän diplomityön valmistumista. Palvelinkoneen kunto-ohjelmiston ke-

hitysympäristötoteutus kuitenkin saatiin tehtyä ja testattua. Sillä pystyttiin myös tuotta-

maan muutamia tutkimustuloksia. Lisäksi osittainen kuntolaiteympäristötoteutus saa-

tiin testattua.

Palvelinkoneen kuntoiluohjelmiston kehitysympäristö

Palvelinkoneen kuntoiluohjelmisto toteutettiin C-kielellä käyttäen hyväksi myös GTK+

kirjastoa näytön luomiseksi. Ohjelma jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäinen (kunto-

ohjelma.c) toteutti Bluetooth-yhteydet kuntoilujärjestelmän moduulien välille. Kuntoi-

luohjelmiston toinen osa (esitysohjelma.c) esitti kuntolaitteilta kerättyjä harjoitustie-
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toja tietokoneen näytöllä. Nämä osat yhdistettiin käyttäen UNIX-sokettia, joka luo-

tiin ohjelmien välille heti ohjelmien käynnistyksen yhteydessä. Kuvassa 23 on esitet-

ty ohjelmien välinen yhteys ja toimintajärjestys. Kehitystyötä varten koodattu kunto-

laitetta demonstroiva ohjelmistokuntolaite.clähetti satunnaista harjoitusdataakunto-

ohjelma.c:lle. Harjoitusdata lähettiin edelleenesitysohjelma.c:lle sekä myöskin kehi-

tystyötä varten koodatulle puhelinohjelmistoa demonstroivallepuhelinohjelma.c:lle.

Kuva 23:Kehitysohjelmien välinen harjoitustiedonsiirto

Ennen varsinaiseen kuntoiluympäristöön siirtymistä kuntoiluohjelmiston kehitysym-

päristönä oli kaksi pöytätietokonetta. Tiedonsiirto toteutettiin neljän Bluetooth lähetin-

vastaanottimen avulla. Molemmissa kehitysympäristön koneissa oli kaksi Bluetooth-

moduulia, kuten kuvassa 24 on esitetty. Koneessa A toimi kuntolaitteille ja puheli-

mille tehdyt C-kieliset demo-ohjelmat ja koneessa B itse kuntoilu- ja esitysohjelmis-

tot. B koneen näytöllä vasemmanpuoleinen suorakulmio kuvaa itse kuntoiluohjelmis-

toa ja oikeanpuoleinen näyttöliittymäohjelmistoa. Niitä yhdistävä viiva kuvaa UNIX-

sokettia. A koneen näytöllä on kuvattu kuntolaitedemot suorakaiteena ja matkapuhe-

lindemot matkapuhelimen muotoisina kuvioina. Koneen A ensimmäistä Bluetooth-

moduulia käyttivät matkapuhelimien demo-ohjelmat ja toista kuntolaitteiden demo-

ohjelmat. Koneessa B ensimmäisellä Bluetooth-moduulilla hoidettiin kommunikointi

puhelindemojen moduuliin ja toisella kuntolaitedemojen vastaavaan. Nämä yhteydet

on kuvattu katkoviivoin.

Kehitysympäristöön muodostui siis kaksi Bluetooth pikoverkkoa. Katkoviivat yhdis-

tävät kunkin pikoverkon päätelaitteet. Pikoverkkojen isäntänä toimi B koneen lähetin-

vastaanottimet. Kehitysympäristöön muodostuneet pikoverkot eivät aiheuttaneet häi-

riöitä toisilleen. Kuuluvuusalueella oli myös muita Bluetooth-laitteita, mutta nekään

eivät häirinneet kehitysympäristön kommunikaatiota. Yhteydenmuodostusaika oli vain

muutamia sekunteja, koska kunkin yhteyden vastaanottimen Bluetooth-osoite annettiin
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ohjelmistoille ennen yhteydenmuodostusta. Aikaa vievää Bluetooth-laitehakua ei siis

suoritettu ensin.

Kuva 24:Kehitysympäristö

Kuntoiluohjelmisto olisi voinut hoitaa dataliikenteen sekä matkapuhelimiin, että kun-

tolaitteisiin käyttäen vain yhtä Bluetooth lähetin-vastaanotinta. Tällöin yhteen kun-

toiluharjoitukseen olisi voinut osallistua vain kolme kuntoilijaa Bluetooth-pikoverkon

rajoittaessa yhteydet seitsemään (kukin kuntoilija tarvitsee kaksi paikkaa pikoverkos-

ta). Koska kuntoiluohjelmisto haluttiin toteuttaa laajemmalle ryhmälle, käytettiin kahta

Bluetooth lähetin-vastaanotinta edellä esitetyllä tavalla. Tällöin pystyttiin tarjoamaan

yhteydenmuodostusmahdollisuus useammalle kuntoilijalle yhtäaikaa. Tämä toteutus

mahdollistaa seitsemän kuntoilijan yhtäaikaisen harjoittelun. Jos kuntoilujärjestelmään

halutaan lisätä kuntoilijoita, on myös Bluetooth lähetin-vastaanottimia lisättävä palve-

linkoneeseen. Niiden lisääminen vaatii myös kuntoiluohjelmiston muokkaamista. Täl-

lä kehitysympäristöllä pystyttiin toteuttamaan tietoliikenteen hallinta langattoman kun-

toilujärjestelmän Bluetooth-linkkien välille.

Kuntoiluohjelmiston toiminta

Kunto-ohjelmiston tehtävänä oli hoitaa seuraavat operaatiot:

• yhteydenmuodostus puhelimiin

• yhteydenmuodostus kuntolaitteisiin

• harjoitustietojen lähetys näyttöliittymään

• harjoitustietojen lähetys puhelimille

• yhteydenkatkaisu
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Langattomat yhteydet Bluetooth lähetin-vastaanottimien välille luotiin L2CAP (Lo-

gical Link Control and Adaptation Protocol) -soketeilla. L2CAP on Bluetooth pro-

tokollapinon kerros, joka tarjoaa ylemmille protokollakerroksille ja sovelluksille tie-

tojenkäsittelypalveluita. Kuntoiluohjelmisto luotiin suoraan L2CAP-kerroksen pääl-

le, jolloin toteutuksesta saatiin kevyempi. Jokainen L2CAP-yhteys luodaan omalle

L2CAP-kanavalleen, jotka määritellään numeroin.

Yhteydet palvelinkoneen ja kuntolaitteen välille luotiin sitä mukaan kun matkapuheli-

milta tuli tieto käyttöönotettavista kuntolaitteista. Palvelinkoneen tarkoitus ei siis ollut

olla jatkuvasti yhteydessä kaikkiin kuntolaitteisiin. Kuntoiluohjelmisto jäi käynnistyk-

sen jälkeen odottamaan yhteydenottoja matkapuhelinohjelmistoilta L2CAP-sokettiin.

Kun yhteydenmuodostuspyyntö saapui, muodostettiin yhteys näiden välille ja yhtey-

den tunnistenumero tallennettiin linkitetyn listan alkioon. Tämän jälkeen kuntoiluoh-

jelmisto lisäsi kuntoilijan tiedottaman kuntolaitteen numeron samaan linkitetyn listan

alkioon. Lisäksi alkioon tallennettiin myös sen kuntolaiteohjelmiston L2CAP-soketin

yhteystunniste, johon kuntoiluohjelmisto muodosti yhteyden. Samassa alkiossa oli siis

sekä matkapuhelinohjelmiston että kuntolaiteohjelmiston yhteystunniste ja kuntolait-

teen numero. Näin kuntoiluohjelmisto tiesi myöhemmin lähettää oikeille matkapuheli-

nohjelmistolle oikeat harjoitusarvot. Yhteydenmuodostustilanteessa matkapuhelinoh-

jelmiston käyttäjälle ilmoitettiin, jos hänen valitsemansa kuntolaite oli jo käytössä.

Kukin kuntoilija pystyi katkaisemaan yhteyden palvelinkoneeseen milloin vain vir-

tuaaliharjoituksen aikana, jolloin hänet poistettiin harjoituksesta. Myös kuntolaiteoh-

jelmiston ja palvelinkoneen välinen yhteys katkaistiin. Virtuaaliharjoituksen loputtua,

käyttäjien poistuessa harjoituksesta, linkitetyt listat tyhjennettiin ja kuntoiluohjelmisto

jäi odottamaan uusia yhteydenmuodostuspyyntöjä matkapuhelinohjelmistoilta.

Yhteyksienhallinta toteutettiin C-kielenselect()-lauseella.Select()-lause toimii niin,

että se laukeaa kun johonkinselect()-lauseelle määriteltyyn yhteystunnistimeen tulee

viesti tai sen kautta lähetetään viesti. Kuntoiluohjelmisto toimi loppumattomassa sil-

mukassa. Jokaisen silmukan alussa tarkistettiin mitkä sokettien yhteystunnistimet oli-

vat aktiivisena. Aktiivisuus määriteltiin silmukan aikana kunkin ohjelmistotoiminnal-

lisuuden kohdalla. Esimerkiksi kuntoiluohjelmiston saadessa harjoitustiedot kuntolai-

teohjelmistolta soketin kautta, asetettiin kuntolaitetta vastaavan matkapuhelinohjelmis-

ton yhteystunniste kirjoitustilaan. Tällöin ohjelmisto tiesi seuraavan silmukan alussa,

että kyseiseen sokettiin lähetetään määrätty datapaketti.

Kehitysympäristössä kullekin kuntolaite- ja matkapuhelinyhteydelle oli määriteltävä

Bluetooth-osoitteen lisäksi myös PSM-arvo, koska samaa Bluetooth laitetta käytettiin

useamman matkapuhelindemon tai kuntolaitedemon kommunikointivälineenä. PSM-
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arvo määrittelee samassa laitteessa toimivien eri yhteyksien kanavan. Lopullisessa kun-

toiluympäristössä jokaisella laitteella on oma Bluetooth-osoite, jolloin voidaan käyttää

samaa PSM-arvoa.

Toteutunut kuntoilujärjestelmä

Varsinaista langatonta useamman kuntoilijan kuntoilujärjestelmää kaikkine kompo-

nentteineen ei ehditty toteuttaa ennen tämän diplomityön valmistumista. Kuvassa 25

on kuitenkin esitetty se osa, joka saatiin testattua. Vasemmalla oleva tietokone toimi

matkapuhelindemona. Ohjelmistona oli sama matkapuhelindemo-ohjelmisto kuin ke-

hitysympäristössäkin. Yhteys muodostettiin siis matkapuhelinta demonstroivalta tie-

tokoneelta Bluetooth lähetin-vastaanotinta käyttäen palvelinkoneen (kuvassa oikealla)

vastaavaan. Toista palvelinkoneen Bluetooth lähetin-vastaanotinta käytettiin kommu-

nikointiin kuntolaitteessa olevan Bluetooth-moduulin kanssa. Bluetoooth-moduuli vä-

litti palvelinkoneen ohjelmistolle kuntolaitteen ohjelmistolta saamansa harjoitustiedot.

Kuva 25:Toteutunut langaton kuntoilujärjestelmä

Ylläkuvattu versio kuntoilujärjestelmästä toimi niin kuin pitikin. Harjoitustiedot saa-

tiin kerättyä kuntolaitteelta Bluetooth-moduulin kautta palvelinkoneelle, joka loi niistä

yksinkertaisia numeroarvoesityksiä näytölle. Yhteydenmuodostus komponentilta toi-

selle kesti muutamia sekunteja, mutta ei häiritsevän kauaa. Kuntoilujärjestelmään yri-

tettiin testata myös käyttäen matkapuhelinkomponenttina Nokian 7650 matkapuhelin-

ta. Tässä tapauksessa yhteys saatiin muodostettua palvelinkoneen ja matkapuhelimen

välille, mutta tämän jälkeen yhteys katkesi. Yhteyden katkeaminen johtui ilmeises-

ti matkapuhelimen ohjelmiston virheestä. Matkapuhelimella suoritettu laitehaku kesti

noin 10-15 sekuntia.
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Koska kuntoilujärjestelmän toteutus täydelliseen tutkimuskuntoon jäi saavuttamatta tä-

män työn puitteissa, ei myöskään käytännön tutkimustuloksia suuremman kuntoilija-

ryhmän yhtäaikaisesta harjoittelusta ehditty juurikaan saada. Kehitysympäristön tutki-

musjärjestelmän avulla voidaan kuitenkin todeta, että pienen ryhmän (2-4 henkilöä)

langaton kuntoilujärjestelmä voidaan toteuttaa toimivasti Bluetooth-tekniikalla, kun

käytössä on yhteyksiä hallinnoiva palvelinkone. Seuraavassa kappaleessa on kerrot-

tu langattoman kuntoilujärjestelmän kehityksestä tutkimukseen sopivaan kuntoon.

Langattoman kuntoilujärjestelmän jatkokehitys

Jatkossa kuntoilujärjestelmää kehitetään niin, että sen laitearkkitehtuuri vastaa kuvas-

sa 26 esitettyä kokonaisuutta. Tällöin kuntoilujärjestelmään kuuluu kaksi kuntolaitet-

ta, kaksi matkapuhelinta ja niiden yhteyksiä hallinnoiva palvelinkone sekä harjoitus-

tiedot palvelinkoneelta seinälakanalle heijastava videotykki. Lisäksi molempiin kun-

tolaitteisiin toteutetaan Bluetooth-moduuli. Se toimii radiolinkkinä muille Bluetooth-

tekniikkaa käyttäville kuntolaitteen harjoitustietoja hyödyntäville laitteille. Kuntolait-

teina toimii Tunturin nojapyörät E5R ja E6R. Matkapuhelimina on joko Nokian 7650

tai 6600 malli. Molemmissa on Symbian käyttöjärjestelmä.

Kuva 26:Kuntoilusovellusdemonstraation laitearkkitehtuuri

Tämän diplomityön puitteissa toteutettu kuntoiluohjelmisto esitti kuntolaitteilta kerä-

tyt harjoitustiedot vain yksinkertaisina numeroarvoina. Jatkossa on tarkoitus kehittää
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kappaleessa 5.2 esitetyn kaltainen havainnollinen näyttö. Siinä kuntoilijoilta kootut

harjoitustiedot esitetään havainnollisina numeroarvoina ja kuvina sekä käyrinä. Video-

tykin avulla kaikki harjoitukseen osallistujat voivat seurata harjoitusta yhtäaikaa.

Jatkossa tullaan kehittämään kuntoiluohjelmiston lisäksi myös matkapuhelimen ohjel-

mistoa niin, että se voi kerätä harjoitustietoja itseensä ja mahdollisesti myös vaihtaa

niitä samanaikaisesti harjoittelevan kuntoilijan kanssa. Kehityksen yhteydessä kiinni-

tetään huomiota kuntoilujärjestelmän käytettävyyteen, koska kuntoilijan on kyettävä

helposti omaksumaan kuntoilujärjestelmän toiminta. Silloin se ei ole kuntoilun esteenä

vaan lisäarvona. Myöhemmin voidaan toteuttaa myös liikkuvaan yhteisöön sopiva kun-

toilujärjestelmä. Silloin matkapuhelimien tietoliikenneyhteyksien hallinnoijaksi voi-

daan toteuttaa PeerHood-toiminnallisuuden sisältävä ohjelmisto. Tällöin PeerHood-

toiminnallisuutta käyttävän kuntoilusovelluksen tehtäväksi jää toteuttaa ainoastaan kun-

toiluohjelman operaatiot, kuten harjoitustietojen esittäminen ja tallentaminen.
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6 Johtopäätökset

Tämän diplomityön tarkoitus oli selvittää miten tällä hetkellä saatavilla olevia langatto-

mia tiedonsiirtotekniikoita ja päätelaitteita voidaan hyödyntää kuntoilussa. Tutkimuk-

sessa selvisi langattomien tietoverkkojen käytön edut ja haitat langallisia tietoverkkoja

käyttäviin kuntoilujärjestelmiin verrattuna. Lisäksi tuloksena oli selvitys langattomien

tietoverkkojen ja päätelaitteiden soveltuvuudesta pieniin ja isoihin kuntoiluyhteisöi-

hin sekä kuntoilusovellus kuntoilujärjestelmän palvelinkoneelle. Diplomityön tavoite

voidaan siis katsoa saavutetuksi ainakin teoriatasolla, sillä teoriaa tukevan käytännön

sovelluksen toteutus tapahtui vain osittain. Seuraavassa on esitetty tutkimustulosten

pohjalta tehdyt johtopäätökset sekä tulevaisuuden kehityssuunnat.

Kaapeloidut kuntoilujärjestelmät tarjoavat toimivan ympäristön yhteisölliselle kuntoi-

lulle ja harjoitustietojen keräämiselle sekä vertailulle. Niiden ongelmana on kuitenkin

paikkariippuvuus. Langallisten kuntoilujärjestelmien avulla on hankalampi suorittaa

harjoitusta liikkuvassa yhteisössä. Lisäksi langallisen kuntoilujärjestelmän laitepäivi-

tys on hankalampaa kuin langattoman. Tämän päivän kuntoilujärjestelmät hyödyntä-

vät eniten itse kuntoilijaa. Harjoitustietojen laajempi hyödyntäminen on vielä jäänyt

vähemmälle huomiolle.

Nykyisiä kuntoilujärjestelmiä voidaan kehittää toteuttamalla niiden tietoliikenneyhtey-

det langattomasti sekä mahdollistamalla harjoitustietojen reaaliaikainen analysointi ja

keräys henkilökohtaiselle päätelaitteelle. Harjoitustietojen ollessa kuntoilijan muka-

na kulkevalla päätelaitteella, niitä voidaan hyödyntää myöhemmin missä ja milloin

vain. Yksittäiseen käyttöön soveltuvien kuntoilujärjestelmien toteuttaminen on mah-

dollista nykyajan tekniikoilla, mutta yhteisömuotoisten isompien ryhmäharjoitusten

toteuttaminen on vielä hankalaa. Esteenä ovat kannettavien henkilökohtaisten pääte-

laitteiden sekä käytetyimpien langattomien tietoverkkojen vertaisverkon toteuttami-

seen edellytettävien operaatioiden puutteet sekä yhteensopivuusongelmat. Bluetooth-

verkon käyttäminen on työlästä isoissa yhteisöissä verkkotopologian vuoksi. Hajaverk-

kojen toteuttaminen on vielä vaikeaa, koska se ei ole tuettuna kuin harvoissa Bluetooth-

päätelaitteissa eikä sen toiminta ole vakaata. Esimerkiksi matkapuhelimet eivät toteuta

hajaverkkoja.

WLAN-verkon käytön ongelmaksi muodostuu sen virrankulutus. Päätelaitteiden akut

tyhjenevät liian nopeasti, jotta niitä voitaisiin käyttää kuntoilujärjestelmissä. Tähän on

kuitenkin tulossa muutos uusien WLAN-sirujen myötä. Matkaviestinverkkojen käytös-

tä taas koituu kuntoilijalle ylimääräisiä kuluja eikä matkaviestinverkkoja käyttämällä

voida muodostaa kuin kahden päätelaitteen välisiä yhteyksiä. Matkaviestinverkkojen

aiheuttama harjoittelun loppusumma tosin voi olla siedettävä datansiirron tarjoavas-
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ta operaattorista riippuen. Isojen yksittäisistä käyttäjistä muodostuvien etäyhteisöjen

muodostumista hidastaa kuntolaitteiden korkeat hinnat.

Diplomityön teoriaosuuden langattomien tietoverkkojen soveltava tutkimus sekä kun-

toyhteisötutkimus osoittivat, että käytetyimpien langattomien tietoverkkojen hyödyn-

täminen kuntoilujärjestelmissä on vielä ongelmallista. Käytännön toteutuksella ei eh-

ditty isojen yhteisöjen toimivuutta tutkia, mutta pienen ryhmän kuntoilujärjestelmä

voidaan todeta mahdolliseksi tehdyn Bluetooth-verkkoa käyttävän kehitysympäristö-

tutkimuksen avulla. Kuntoilujärjestelmän kommunikoinnin hoitanut palvelinkone pys-

tyy käsittelemään ja hallinnoimaan kuntoilujärjestelmän päätelaitteiden välisen liiken-

teen sujuvasti. Jatkossa jo osittain toteutettua langatonta kuntoilujärjestelmää tullaan

kehittämään niin, että sillä voidaan tutkia useamman käyttäjän lähiyhteisön kuntoilu-

järjestelmää.

Tulevaisuuden kehittyneemmillä tietoverkoilla ja päätelaitteilla voidaan mahdollises-

ti muodostaa sujuvampia langattomia kuntoiluyhteisöjä. Bluetooth-spesifikaatiosta on

valmistunut uusi versio 2.0, joka lupaa nopeampaa tiedonsiirtoa, verkon monipuoli-

sempia kommunikointimahdollisuuksia sekä alhaisempaa virrankulutusta. Monipuoli-

semmilla kommunikointimahdollisuuksilla tarkoitetaan multicast-tekniikkaa, jolla voi-

daan lähettää sama viesti monelle kohteelle yhtäaikaa. Tämä helpottaa kuntoilujärjes-

telmienkin toteutusta, mutta ei luo vieläkään pohjaa isojen kuntoiluyhteisöjen luomi-

seen Bluetooth-tekniikaa käyttäen. Sujuva kommunikointi kaikkien kuntoilijoiden pää-

telaitteiden välillä vaatisi silmukkaverkon luomista, jota Bluetooth-tekniikalla ei voida

toteuttaa.

Kehityksen kulku on kiinni myös siruvalmistajista. Bluetooth- ja WLAN-mikrosiruval-

mistajat työstävät yhä pienempiä ja virtaa säästävämpiä siruja. Niiden hinnat laske-

vat ja sen vuoksi ne päätyvät yhä useampiin laitteisiin, kuten matkapuhelimiin. Koska

matkapuhelin on suosituin henkilökohtainen päätelaite, kehitetään jatkuvasti yhä mo-

nipuolisempia älypuhelimia. Jatkossa yhä useampi älypuhelin tukee useampaa kuin

yhtä tietoverkkoa, jolloin käyttäjällä on mahdollisuus valita sopiva tietoverkko tilan-

teen mukaan. Älypuhelimien hintataso on kuitenkin vielä sen verran korkealla, että

niiden myynti ei vielä päihitä tavallisten matkapuhelinten myyntiä. Nopeiden matka-

viestinverkkojen yleistymisen ja käytön lisääntymisen myötä niiden laskutuskäytän-

töä ja hintoja tullaan oletettavasti tarkistamaan. Langattomien tietoverkkojen kehityk-

sen lisäksi sujuvien ja laiteriippumattomien kuntoilujärjestelmien rakentaminen vaatii

myös harjoittelutietojen siirtoprotokollien standardoimista.

Loppujen lopuksi kuntoilujärjestelmän on oltava tarpeeksi yksinkertainen ja halpa, jos

sen halutaan löytävän käyttäjänsä peruskuntoilijoiden parista. Yksinkertaisimmillaan
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kuntoilija haluaa vain selvittää yhden napin painalluksella kuntotasonsa ja mihin suun-

taan se on kehittynyt. Tekniikka ei kuulu kaikkien kuntoilijoiden mielenkiinnon aluei-

siin. Piirtyvistä käyristä innostuvat lähinnä niistä muutenkin kiinnostuneet ihmiset eli

insinöörit ja huippu-urheilijat. Tulevaisuuden langattomat tietoverkot mahdollistavat

sujuvien kuntoilujärjestelmien rakentamisen isoillekin ryhmille. Ongelmaksi voi kui-

tenkin muodostua nykyajan mukavuuksiin tottuneiden ihmisten saaminen liikunnan

pariin, vaikka käytössä olisikin hyödyllisiä kuntoilujärjestelmiä.
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