Taulukko 1: Tiivistelmä porukkapuhelu-kokeilujen tuloksista.
Sovellus

Ryhmän koko ja
laitteet

Puhelun muodostaminen,
henkilöiden lisääminen
myöhemmin, puhelun
lopettaminen

Puhelukokemus

Videokuvan välittäminen
yms. huomiot

Facebook/
Messenger

1) Ryhmä 1, 3 henk.:
Hlö1: iPhone, Macbook
Hlö2: Android -puh. ja
A- tabletti
Hlö3: Android-puhelin,
myös tekstin
katsomiseen.
2) Ryhmä 2, 4 henk.:
Hlö1: iPhone, Macbook
Hlö2: iPhone, iPad
Hlö3: Android puh.,
Macbook
Hlö4: Android-puh.
+kuulokkeet,
Android-tabletti.
Molemmat laivan WiFi
-verkon kautta.

Puhelu käynnistyi helposti
ryhmäviestin perustamisen
jälkeen valitsemalla luurin
kuva, jolloin sovellus soitti
kaikille ryhmässä oleville.
Kaiuttimen käyttö vapautti
kädet kirjoittamiseen, kaiutin
piti laittaa päälle puhelun
alussa.

Äänet kuuluivat yleensä
hyvin (kun muisti laittaa
puhelimen kaiuttimelle:).
Laivalta otetussa
yhteydessä kuitenkin oli
kuuluvuusongelmia.

Puhelun aikana pystyi
helposti käynnistämään
kameran ja lähettämään
Live-kuvaa.
Videoryhmäpuhelun
käynnistys onnistui myös
helposti.

Puheenvuoroja ei tarvinnut
jakaa, sillä meitä oli
riittävän vähän ja
tunnistimme toisemme
äänestä.
Hauska, hyvä kokemus.
Aluksi jännitti oma
osaaminen, mutta lopulta
tuntui helpolta.

Ryhmä 2:n laivalla olevan
henkilön yhteys menetettiin
tämän kokeilun aikana ja
pääteltiin, ettei laivan wifi
toiminut riittävän
tehokkaasti.

Google
Hangouts
(GH)

Ryhmä 1. Kolme
osallistujaa. Laitteet:
Android-puhelimet ja
tabletit sekä Iphone ja
Macbook. Ohjelmat
Googlen Hangouts ja
Docs.
Ryhmä 2, 4 osallistujaa.
Laitteet samat.

Ensimmäisen ryhmän kokeilu
ei onnistunut, koska yhtä hlöä
ei saatu mukaan. Ilmeisti
GH:n asetuksissa oli esto
puheluille.
Toisen ryhmän (4 henkilöä)
kokeillessa puhelu saatiin
ryhmän perustamisen jälkeen
onnistumaan hyvin soittamalla
ryhmälle. Uusien hlöiden
lisääminen puheluun kesken
puhelun ei onnistunut, joko se
ei ole mahdollista tai ei osattu.

Alkuun pääsemisen
jälkeen ok, myös
kuuluvuus.
Korvakuulokkeet
auttaisivat kirjoittamista
samaan aikaan.

Ei erityistä hinkua tämän
käyttämiseen.

Skype

Kolmen hlön ryhmä.
Laitteet:
OnePlus-puhelin
Samsung-tabletti
(Virosta) ja iPhonella.

Ensin koollekutsuja soitti
yhdelle, jonka jälkeen hän sai
lisättyä toisen henkilön.
Katkaisimme välillä
videoyhteydet ja ja jatkoimme
ryhmäpuheluna, mikä myös
onnistui.

Palaveri sujui hyvin, ääni
kuului ja kuvan laatu oli
hyvä.
Mukava kokemus.

Myös videokuvan välitys
toimi.

6 osallistujaa. Laitteet:
Android, Lumia,
iPhone-kännyköillä sekä
MaBook- ja
Win-tietokoneella.

Etukäteen perustettiin 7
hengen WA-ryhmä. Selvisi,
että ryhmä perustetaan
viestittelyyn monelle, mutta
ryhmäpuhelua se ei palvele.
Ryhmäpuheluun lisätään
henkilöitä soittamalla
yksitellen jokaiselle ryhmän
jäsenelle (lisäys tehdään
‘+tikku-ukko’ kuvakkeesta).
Oli hankaluuksia saada
toimiva yhteys, yrityksen ja
erehdyksen kautta saatiin
kerran neljän hengen
keskustelu, useimmiten kolme
oli maksimi.

Ryhmäpuhelu tuntui
hankalalle ensi tuntumalta.
Jotta tekstiä voisi
ryhmäpuhelujen aikana
muokata, pitäisi olla
kuulokkeet/kaiutin ja
tietsikka samanaikaisesti
käytettävissä.
Puhelun kuuluvuus ja
selkeys oli paljon parempi
kuin Hangoutsissa.
Ei jaettu puheenvuoroja,
odotettiin että edellinen
puhuja lopetti.
Varmistettiin kuka
kulloinkin oli äänessä.

Whatsapp on tosi kätevä ja
nopea viestien välittäjä,
mutta ryhmäkeskustelu ei
ainakaan ensi tuntumalta
tuntunut toimivalle.

WhatsApp
(WA)

Henkilöiden lisääminen
puheluun myöhemmin
onnistui helposti, sitä varten
oli oma painike.
Jokaisen piti itse lopettaa
puhelu “punaisesta luurista”,
yhdellä testaajalla puhelu oli
jäänyt tunniksi käyntiin.

Skypeä kannattaisi testata
usemmalla kuin kolmella
yhteydellä.

