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Tiivistelmä

Monet ihmiset kuuntelevat musiikkia kuulokkeilla samalla kun liikkuvat kävel-
len tai pyöräillen. Usein he kulkevat samoja reittejä, mutta joskus heidän täytyy
löytää uusiin paikkoihin. Tässä tutkimuksessa käytettiin musiikin kuuntelua hyö-
dyksi tekemällä sen avulla navigointikäyttöliittymä, jossa käyttäjä seuraa musiikin
havaittua suuntaa. Käyttöliittymässä on kaksi ohjaustapaa, joissa musiikki ohjaa
käyttäjää määränpäätä kohti joko tiettyä reittiä pitkin tai vaihtoehtoisesti ilmoittaen
majakan tavoin suunnan suoraan kohteeseen. Navigointia musiikin avulla tutkittiin
jalankulkijoilla kaupunkiympäristössä ja pyöräilijöillä esikaupunkialueella. Tulok-
set osoittavat, että useimmat ihmiset pystyvät helposti navigoimaan äänivihjeiden
avulla sekä kävellessä että pyöräillessä. Käyttäjät myös kokevat tällaisen navigointi-
tavan mieluisaksi ja tuloksien perusteella nähdään, että reitti- ja majakkaohjaukset
soveltuvat erilaisiin tilanteisiin riippuen käyttäjien mieltymyksistä.

1 JOHDANTO

Nykypäivänä monet ihmiset kuuntelevat päivittäin matkapuhelimistaan musiikkia kuulok-
keilla liikkuessaan paikasta toiseen kävellen tai pyöräillen. Välillä heidän täytyy löytää
uuteen paikkaan, tai uutta reittiä pitkin tuttuun paikkaan, ja apuna tähän tehtävään he voi-
vat käyttää kartta- ja navigointisovelluksia, jotka antavat visuaalisia ohjeita määränpäähän
löytämiseksi. Jotta näköaistia voisi käyttää ympäristön tarkkailemiseen ja pyöräillessä
käsiä polkupyörän ohjaamiseen, voidaan käyttäjää ohjata käännös käännökseltä myös
puhutuilla ohjeilla.

Puhutut ohjeet voivat kuitenkin häiritä samanaikaista musiikin kuuntelua. Toinen vaih-
toehto onkin esittää ohjeet tilaäänen, eli tässä tapauksessa tietystä suunnasta kuuluvan
musiikin, avulla. Löytyykin viitteitä siitä, että tilaäänen käyttö navigointitehtävissä tuot-
taa käyttäjälle sanallisia suuntaohjeita vähemmän kognitiviista kuormaa ja jättää näin
ollen hänelle enemmän resursseja toisiin tehtäviin [1].

Musiikin avulla navigointia on aiemmin jonkin verran tutkittu, pääosin jalankulkijoilla
[2, 3, 4], mutta myös pyöräilijöillä [5]. Tulokset ovat näissä aiemmin tehdyissä käyt-
täjäkokeissa olleet positiivisia, mutta kovin laajasti ei näissä olla paneuduttu tällaisen
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(a) Majakkaohjaus (b) Reittiohjaus

Kuva 1: Käyttäjäkokeissa käytetyt ohjaustavat.

(a) (b) (c)

Kuva 2: Reittiohjauksessa musiikkilähde liikkuu kuljettavaa reittiä käyttäjän edellä.

navigointipalvelun käytettävyyden eri osa-alueisiin. Näissä tutkimuksissa musiikkina-
vigointi on toteutettu majakkaohjauksena. Majakkaohjauksessa (kuva 1(a)) musiikki
kuuluu koko ajan suoraan määränpään suunnasta, ja käyttäjä valitsee reittinsä itse.

Tässä artikkelissa esitetään tuloksia kolmesta käyttäjäkokeesta, joissa musiikkinavigoin-
tipalvelua kokeilivat sekä jalankulkijat että pyöräilijät. Tässä tutkimuksessa koehenkilöt
kokeilivat majakkaohjauksen lisäksi reittiohjausta. Reittiohjauksessa (kuva 1(b)) musiik-
kilähde kulkee käyttäjän edellä tiettyä reittiä pitkin, ja osoittaa näin ollen käyttäjälle,
milloin hänen pitää tehdä käännös johonkin suuntaan. Tätä on havainnollistettu kuvassa
2. Tämä tutkimus on jatkoa käyttäjäkokeille, joissa saman testialustan ensimmäisen to-
teutuksen avulla tutkittiin jalankulkijoiden suoriutumista navigointitehtävästä tilaäänen
avulla [6]. Näissä kokeissa käytettiin abstraktia, kaupunkiympäristöstä erottuvaa ääntä
reittinavigoinnin ohjaamiseen.

Aiemmissa musiikkinavigointikokeissa [2, 3, 4, 5] on määränpään (tai seuraavan väli-
pisteen) suunta esitetty muokkaamalla musiikin voimakkuuseroa korvien välillä. Tällä
tavoin musiikki kuuluu alkuperäisenä, jos käyttäjä kulkee suoraan määränpäätä kohti.
Musiikkikappaleissa käytetyt stereoefektit voivat kuitenkin sekoittaa tätä suuntahavaintoa
[2]. Tässä artikkelissa esitellyissä kokeissa käytettiin suuntahavainnon tuottamiseen kor-
vien välisen äänenvoimakkuuden muokkaamisen sijaan HRTF:iä (head-related transfer
function), jotka tarkemmin mallintavat äänen kulkua tietyssä suunnassa olevasta piste-
lähteestä ihmisen korvakäytäviin. Stereomusiikista tehtiin monomiksaus, jota soitettiin
käyttäjälle HRTF:ien avulla siitä suunnasta, mihin käyttäjää piti ohjata.
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Taulukko 1: Yhteenveto käyttäjäkokeiden järjestelyistä
Koe A Koe B Koe C

Liikkumistapa kävely kävely pyöräily

Ympäristö kaupungin keskusta kaupungin keskusta esikaupunkialue
(Helsinki) (Helsinki) (Espoo)

Tehtävät reittiohjaus 1 reittiohjaus reittiohjaus
reittiohjaus 2 majakkaohjaus majakkaohjaus

majakkaohjaus

Balansointi ei kyllä kyllä
Reittiohjaus ohjaus käännöksissä jatkuva ohjaus jatkuva ohjaus

Koehenkilöitä 12 10 12
– naisia/miehiä 6/6 5/5 1/11
– ikä 21–41 24–39 22–43

(med. 31.5) (med. 33.5) (med. 29)

Monista aiemmista tutkimuksista poiketen tässä tutkimuksessa käytettiin hyväksi myös
pään suunnan seurantaa, jonka avulla musiikki voidaan aina esittää oikeasta suunnasta
käyttäjän pään liikkeistä riippumatta. Pään suunnan seuranta ei ole nykyisissä kaupallisis-
sa sovelluksissa mahdollista (jos ei älypuhelimen antureita käytetä hyväksi kiinnittämällä
puhelinta esimerkiksi kuulokkeisiin [5]), mutta tarvittavat anturit sisältäviä kuulokkeita,
kuten Jabra Intelligent Headset1, ilmestynee markkinoille lähivuosina.

2 METODI

Taulukossa 1 on esitetty tiedot kolmen toteutetun käyttäjäkokeen järjestelyistä. Kokeissa
käyttäjän piti suorittaa kaksi (kokeet B ja C) tai kolme (koe A) navigointitehtävää
käyttäen hyväkseen ainoastaan musiikkiohjausta; käyttäjälle ei kerrottu määränpäätä tai
näytetty karttaa missään vaiheessa. Tehtävien kesto oli kokeessa A keskimäärin n. 10
minuuttia ja kokeissa B ja C n. 15 minuuttia. Jokaisen tehtävän jälkeen koehenkilö täytti
kyselylomakkeen kirjallisesti sekä vastasi muutamiin suullisiin kysymyksiin.

Kokeen A reittiohjaustehtävissä musiikki esitettiin tilanteesta riippuen joko stereo- tai
ohjausmoodissa. Kun käyttäjän piti jatkaa suoraan eteenpäin, musiikki kuului stereomoo-
dissa, eli alkuperäisenä stereomiksauksena. Ainoastaan kun käyttäjän piti tehdä käännös
johonkin suuntaan, musiikki kuului ohjausmoodissa, eli pistelähteenä siinä suunnassa.
Koska koehenkilöt pitivät tätä moodien vaihtumista häiritsevänä, luovuttiin kokeissa B ja
C stereomoodista, ja musiikki kuului koko ajan ohjausmoodissa. Kokeessa A kohenkilöt
kulkivat aina samat kolme reittiä samassa järjestyksessä, ja kokeilivat majakkaohjaus-
ta viimeisellä reitillä. Kokeissa B ja C koetilanne balansoitiin koehenkilöiden välillä,
eli kahden tehtävän suoritusjärjestys sekä kahden reitin suunta ja järjestys vaihtelivat
koehenkilöstä toiseen.

1http://intelligentheadset.com
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Kuva 3: Käyttäjäkokeiden laitteisto.

Kokeissa käytetty laitteisto on esitetty kuvassa 3. Koehenkilöt kuuntelivat musiikkia
nappikuulokkeilla. Binauraalisten mikrofonien ja ARA-mikserin [7] avulla saatiin kuu-
lokkeista akustisesti läpinäkyvät. Pään suunnan seurantaan käytettiiin Intersense Wireless
InertiaCube3 -suunta-anturia. Navigaatio-ohjelmisto pyöri taulutietokoneella koehen-
kilön kantamassa repussa, ja kokeen vetäjä pystyi vierestä kontrolloimaan ohjelmistoa
älypuhelimen avulla.

3 TULOKSET

Alla esitetään käyttäjäkokeiden tuloksia koehenkilöiden lomake- ja haastatteluvastausten
pohjalta. Kokeissa esitettiin hyvin suuri määrä erilaisia kysymyksiä, joten tässä esitetään
tärkeimmät huomiot yhteenvedon muodossa. Kuvassa 4 on piirretty reitit kokeesta B ja
nostettu esiin muutama erikoistapaus.

Yleisesti ottaen koehenkilöt pitivät musiikkiohjauksesta; ainoastaan muutamalla koehen-
kilöllä oli hieman eriävä mielipide. Useimmissa tapauksissa koehenkilöt totesivat, että he
itse käyttäisivät tällaista navigointipalvelua. Eniten epävarmoja tällaisen palvelun käytös-
tä koehenkilöt olivat, kun he kokeilivat majakkaohjausta pyöräillessä esikaupunkialueella
kokeessa C. Tässä tapauksessa koehenkilöt pitivät reittiohjausta selkeästi parempana
vaihtoehtona, koska oman reitin löytäminen majakkaohjauksella tällaisessa ympäristössä
oli haastavaa. Loppujen lopuksi valtaosa koehenkilöistä löysi majakkaohjauksellakin no-
pean reitin määränpäähän, mutta useat heistä tunsivat olonsa hyvin epävarmaksi tehtävän
aikana.

Kokeessa B, eli kaupungissa kävellessä, koehenkilöillä ei ollut selkeää preferenssiä reitti-
ja majakkaohjauksen välillä. Jotkut pitivät selkeästi enemmän toisesta vaihtoehdosta,
mutta useimmat pitivät molempia hyvinä vaihtehtoina, ja käyttäisivät jompaakumpaa
tilanteesta riippuen. Useat koehenkilöt käyttäisivät mieluummin majakkaohjausta, jos
ympäristö on heille jokseenkin tuttu. Reittiohjausta taas pidettiin tuntemattomaan ympä-
ristöön paremmin soveltuvana vaihtoehtona. Muutamat koehenkilöt kuitenkin sanoivat,
että haluaisivat käyttää majakkaohjausta esimerkiksi tutustuessaan uuteen kaupunkiin tai
ollessaan “sunnuntaipyöräilyllä.” Reittiohjausta taas pidettiin parempana vaihtoehtona,
jos on kiire päästä määränpäähän.

Koehenkilöt eivät yleisesti ottaen pitäneet kovin häiritsevänä sitä, että musiikki esitettiin
ikään kuin yhdestä pistelähteestä kuuluvana normaalin stereon sijaan kokeissa B ja C sekä
kokeessa A majakkaohjauksen aikana. Kokeessa A, jossa reittiohjauksen aikana musiikin
esitystapa vaihteli stereomoodin ja ohjaavan moodin välillä, koehenkilöt pitivät enemmän
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(a) Reitit reittiohjauksella. Muut kuin suorakulmai-
set käännökset tuottivat joissain tapauksissa vai-
keuksia, kuten yhdellä koehenkilöllä pisteen a koh-
dalla.

(b) Reitit majakkaohjauksella. Yhdellä koehenki-
löllä oli kuulokkeet huonosti toisessa korvassa, jol-
loin ohjaus kuulosti tulevan väärästä suunnasta, ku-
ten pisteen a kohdalla näkyy. Pisteen b kohdalla tuli
kolmelle koehenkilölle vastaan pitkä suora ilman
mahdollisuutta kääntyä määränpäätä kohti, mikä
aiheutti hieman hämmennystä.

Kuva 4: Koehenkilöiden kävellen kulkemat reitit käyttäjäkokeessa B.

majakkaohjauksesta. Jatkuva moodin vaihtuminen koettiin häiritseväksi, ja tätä korosti
moodien välillä oleva äänenvoimakkuusero: ohjaavassa moodissa oli äänenvoimakkuutta
hieman korotettu, jotta moodin vaihtuminen huomattaisiin selkeästi.

Koehenkilöt pitivät toteutetun reittiohjauksen yhtenä heikkoutena, että he eivät tienneet
mihin seuraavassa risteyksessä piti kääntyä, ennen kuin olivat lähellä kyseistä risteystä.
Tämä ongelma korostui näissä käyttäjäkokeissa, koska koehenkilöille ei missään vaihees-
sa näytetty karttaa tai kerrottu, mikä oli tehtävän määränpäänä. Koehenkilöt taas pitivät
majakkaohjauksessa siitä, että heillä oli koko ajan tiedossa määränpään suunta. Kaksi
muuta havaittua ongelmaa toteutetussa reittiohjauksessa on esitetty kuvassa 5.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET

Käyttäjäkokeiden perusteella koehenkilöt pääosin pitivät toteutetusta musiikkinavigoin-
nista ja käyttäisivät mielellään sellaista sekä kävellessä että pyöräillessä. Stereomusiikin
kanavien monomiksaus ja tämän esittäminen tietystä suunnasta binauraalisena ei ollut
koehenkilöiden mielestä erityisen häiritsevää, ja useimmat heistä kokivat tällä taval-
la esitetyn musiikin kuuntelun mieluisaksi tällaisessa sovelluksessa. Sekä reitti- että
majakkaohjaus todettiin toimiviksi vaihtoehdoiksi, mutta nämä soveltuvat hieman eri
tilanteisiin ja ympäristöihin, sekä eri henkilöille.
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?

(a) Kun kahden vaihtoehtoisen
reitin välillä on alle 90 asteen
kulma, käyttäjän on vaikea kuul-
la tarkalleen, kumpaa reittiä pit-
kin musiikki ohjaa.

?

(b) Jos peräkkäin on useampia
risteyksiä lähellä toisiaan, käyt-
täjän on vaikea tietää, kummas-
sa risteyksessä ohjaus ehdottaa
kääntymään.

Kuva 5: Reittiohjauksen ongelmatapauksia.
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