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Lappeenrannan lentokenttä, ESATKYn 
kevätkokous 2011 
 
uusimmat älypuhelimet ja tabletit, 
käyttökokemukset ja erilaiset 
operaattorien datapakettien huomioon 
ottaminen käytössä 
 Android-, Symbian- ja Apple-puhelimet sekä tabletit  

 

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia - SuoraanSuoneen™ - erityistoimeksiannot 



2 

Lappeenranta International Airport 26.4.2011 

• http://www.lppairport.fi/ 

 

http://www.lppairport.fi/
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kaistan käyttö: esim. Microsoft BPOS, tuleva Office 365 

• tietoliikenne kriittinen pilvipalveluissa (99,9 % saatavuus) 

– per/kk rajoitukset otettava huomioon päätelaitteissa 
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Esimerkkejä elävästä elämästä 

• käyttäjällä on kännykkä ja siinä datapaketti 

– ei ollenkaan dataa 

– peruspaketti, mininetti, ad hoc, satunnaiseen käyttöön 

– tehopaketti, täysnetti, super, tehokäyttöön 

• käyttäjä käyttää puhelinta modeemina 

– bluetoothin kautta 

– USB-kaapelin kautta 

– tukiasemana (WLAN-käyttö) 

– erillisellä SIM-kortilla kannettavan sisällä 

– mokkulalla 
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Esimerkkejä elävästä elämästä 

• käyttäjällä on tabletti 

– ei ollenkaan dataa, pelkkä WLAN 

– peruspaketti, mininetti, ad hoc, satunnaiseen käyttöön 

– tehopaketti, täysnetti, super, tehokäyttöön 

– SIM-kortti ja/tai WLAN 

• käyttäjä käyttää tablettia modeemina 

– harvinaisempaa mutta onnistuu 

• mokkula, ADSL-linja tai vastaava kotona/matkoilla ja käyttö 
sen kautta 

– nopeus 2/1, 8/1, 24/1, 100/5 Mbps esim. etäyhteyksiin 

– rajoitukset data per kk käytössä osalla operaattoreita 
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Esimerkki 1: olen kiinnostunut Teknarista 

• http://www.teknari.fi/ 

 

http://www.teknari.fi/
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Esimerkki 2: haluan AirBalticin aikataulut kännyyn 

• http://www.airbaltic.com 

 

 

http://www.airbaltic.com/
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Esimerkki 3: haluan RyanAir Magazinen tablettiin 

• http://www.ryanair.com/ 

 

 

 

http://www.ryanair.com/
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Esimerkki 4: Finnair – mitä heillä mobiilikäyttöön? 

• http://www.finnair.fi/ 

 

 

 

 

http://www.finnair.fi/
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Kysymys – kuinka paljon dataa siirtyy jos… 
teen tämän Teknari Air Baltic RyanAir Finnair 

luen yhden 
asiakaslehden 
mobiililaitteella 

teen 
aikataulukyselyn 
tai vastaavan 
mobiilisti 

Push-tieto ja/tai 
Location tieto 
päällä (kyllä/ei) 
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Taustaksi vähän automaailmaa (Audi ja Saab) 
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Taustaksi vähän automaailmaa (Audi ja Saab) 
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Taustaksi vähän automaailmaa (Audi ja Saab) 
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Taustaksi vähän automaailmaa (Audi ja Saab) 
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Taustaksi vähän automaailmaa (Audi ja Saab) 
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Taustaksi vähän automaailmaa (Audi ja Saab) 
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Taustaksi vähän automaailmaa (Audi ja Saab) 
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Taustaksi vähän automaailmaa (Audi ja Saab) 
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Arvatkaapa kuinka paljon dataa siirtyy (mobiili)linjoilla? 

• osaksi käyttäjien harhauttamista 

– Audin vuosikertomus tehty Adobe Flashin avulla joten ei edes näy 
Apple iPadilla 

– ohjataan nettisivuille jotka optimoitu min. 1024 * 768 resoluutiolle 

– käytetään Microsoft Silverlight – tekniikkaa joka sekin ongelmallinen 
älypuhelimille ja tableteille 

• Ilmaisuus versus maksullisuus 

– miniversio ilmainen, houkuttelevan alun jälkeen maksulliseksi 

– irtonumerot maksavat X Euroa/kappale 

– RyanAir – muistatteko ”vessamaksu 1 Euroa markkinoinnin?”  heillä 
maksaa jopa tuo RyanAir client 0,79 Euroa Applen kaupassa 
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Esimerkkejä datan kulutuksesta 

• Skype, Messenger, IM 

• Facebook, LinkedIn, Flipboard, Twitter, some ylipäänsä 

• älypuhelimen radio 

• nettiradiot, nettipelit 

• ladattavat kirjat (Elisa Kirja, iBooks, jne) 

• reaaliaikaiset uutiset, sääinfot, karttainfot, feedit, jne 

• sähköpostin ja kalenterin synkronisointi (push, ajastus), 
liitetiedostojen avaus 

– datan osalta 100 Mt/kk rikkoutuu helposti jos ei ole yrityksen 
rajoituksia/estoja päällä ja et itse maksa puhelinlaskuasi! 
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Ja lisää uusia kaistan kuluttajia (tietoliikenne) 

 

PS: 3.10.2010 Chelsea – Arsenal, lopputulos 1-0 
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Suomessa Katsomo, YLE Areena, jne  mitä 2020? 
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IT tänään – seuraavana Rdio (ja Spotify) 

• Skypen kehittäjät 
avasivat palvelun 
www.rdio.com 

• Apple iPhone & 
iPad, Samsung 
Galaxy, Nokian 
kännyt,  Android-
puhelimet, 
Blackberry 

• Elisa Viihde, 
Voddler, UrhoTV 

 

vaativat tietoliikennekaistaa (myös off-line 

käyttöön jotta voi ladata kännyyn), mutta 

tietoliikenne pystytään erottamaan 

analysointityökaluilla verkossa 

Spotify Open – 20 

tuntia/kk - ilmaiseksi 

http://www.rdio.com/
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Uudestaan kysymys – kuinka paljon dataa siirtyy jos… 

 teen tämän Teknari Air Baltic RyanAir Finnair 

luen yhden 
asiakaslehden 
mobiililaitteella 

teen 
aikataulukyselyn 
tai vastaavan 
mobiilisti 

Push-tieto ja/tai 
Location tieto 
päällä (kyllä/ei) 
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Summa summarum 

• tarkista missä kaikissa liittymissä käytetään dataliittymää 

• tarkista mikä on yrityksesi dataliittymin kk-kulutuksen raja ja 
erityisesti kuinka paljon lisädata/laskutuskausi maksaa 

– voiko työntekijä tilata itse lisäkaistaa pelkällä tekstiviestillä? 

• dataliittymissä on eroja: ”FullSpeed”, ”Hispeed”, ”maksiNetti”, 
”TehoTikku” jne ovat operaattoreilla erilaisia 

– rajoittamaton versus kohtuullinen käyttö 

• ota huomioon että http-sivujen käytössä voi olla myös kk-
rajoitus päällä jos nettisivut operaattorin hoidossa 

– esim. 1 Gt/kk, lisäliikenne X Euroa/jokainen 100 Mt 
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Lisätietoa? 

• http://www.doaudit.fi/ 
 
 
 

• ota yhteyttä  Jari Harju, jari.harju@doaudit.fi, 040 566 8833 

• selvitetään missä dataa liikkuu 24/7 periaatteella 

– Microsoft Office 365 hyvä esimerkki missä datan käyttö pitää ottaa 
huomioon jo suunnittelussa 

– pilvipalveluiden käyttö kaatuu usein huonoihin tietoliikennelinjoihin! 

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia - SuoraanSuoneen™ - erityistoimeksiannot 

http://www.doaudit.fi/
mailto:jari.harju@doaudit.fi

