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Tämän  opinnäytetyössä  on  toteutettu  ja  arvioitu  virtuaalitodellisuuteen  soveltuvaa

käyttöliittymää. Motivaationa työlle oli Google Cardboardin mahdollistama todentuntuinen

virtuaalikokemus  älypuhelimen  hinnalla.  Cardboard-ympäristöön  ei  kuitenkaan  ollut

olemassa  kattavaa  käyttöliittymää  ja  tämän  työn  tavoitteena  olikin  selvittää,  onko

älypuhelimen kameraa mahdollista käyttää eleohjauksen toteuttamiseen niin että ohjaus on

käytettävyydeltään  kelvollinen  ja  se  tukee  läsnäolon  tunteen  syntymistä.  Asian

selvittämiseksi  kehitettiin  testipeli,  jolla  eleohjausta  verrattiin  Cardboardin

oletuskäyttöliittymään.  Koehenkilöt  saavuttivat  ehdotetulla  käyttöliittymällä  testipelissä

keskimäärin 45-% korkeampia pistemääriä ja lisäksi he arvioivat sen olleen toimiva ja sen

synnyttämän läsnäolon tunteen olleen voimakkaampaa.
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User interface for virtual reality is developed and evaluated in this thesis. The motivation 

for thesis was the realistic virtual experience that Google Cardboard made possible for the 

price of a smart phone. However Cardboard environment didn't have comprehensive user 

interface and thus the goal of this work was to find out if it was possible to implement 

gesture based user interface for virtual reality using smart phone's camera. The usability of 

the interface should be at least decent and interface should promote the feeling of presence.

A demo game was developed to answer these questions. Test subjects played the demo 

game with both the proposed gesture interface and with the Cardboard's default interface. 

Test subjects achieved on average 45-% higher scores in demo game with the proposed 

interface. They also thought that proposed interface was usable and that the feeling of 

presence was stronger with the proposed interface.
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ALKUSANAT

Työ  on  tehty  Lappeenrannan  teknillisessä  yliopistossa  kandidaatin  tutkinnon

opinnäytetyöksi.  Tahdon  erityisesti  kiittää  kaikkia  käyttöliittymän  testaamiseen

osallistuneita henkilöitä.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

3D Three-dimensional

C/C++ C and C++ programming languages

ES Embedded Systems

FPS Frames Per Second

Full HD Full high-definition

Ghz Gigahertz

GPS Global Positioning System

HMD Head-Mounted Display

HSV Hue-Saturation-Lightness color space

NDK Native Development Kit

OpenGL Open Graphics Library

RGB Red-Green-Blue color space

SDK Software Development Kit
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta

2010-luvun  alkupuolella  tapahtunut  teknologian  kehitys  on  mahdollistanut  sen,  että

markkinoilla  alkaa  vähitellen  olla  kuluttajakäyttöön  tarkoitettuja

virtuaalitodellisuuslaitteita.  Tunnetuimmat  laitteet,  kuten  Oculus  Rift  (kuva  1),  Project

Morpheus ja Google Cardboard (kuva 2), ovat ns. päähän kiinnitettäviä näyttölaitteita (eng.

Head-Mounted Display, HMD). Laitteissa lähellä silmiä oleva näyttö kattaa koko käyttäjän

näkökentän.  Näytön ja  silmien  välissä  on kaarevat  linssit,  jotka  tekevät  kuvasta  tarkan

hyvin  läheltä  katsottaessa.  Laite  peittää  ympäristön  näkyvistä,  joten  käyttäjä  havaitsee

ainoastaan  näytöllä  esitettävän  kuvan.  Todellisuuden  tuntua  lisäävät  laitteessa  olevat

liikesensorit, joiden avulla ruudulla näkyvää kuvaa käännetään käyttäjän pään liikkeiden

mukaan.  Kolmiulotteisuuden  vaikutelma  luodaan  stereoskooppisilla  kuvapareilla,  eli

näyttämällä kaksi erillistä hieman eri kuvakulmista kuvattua kuvaa. Kumpikin silmä näkee

vain toisen kuvan ja tästä syntyy kolmiulotteisuuden vaikutelma. (Firth, 2013)

Kuva 1: Oculus Rift Development Kit

Lähde:
https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2014/03/ocul

us-rift-dk2.jpg?w=400

2014  Google  julkaisi  oman  HMD-laitteensa  nimeltään  Google  Cardboard  ja

virtuaalitodellisuussovellusten  kehittämiseen  tarkoitetun  Cardboard  SDK:n  eli

sovelluskehityskirjaston (eng. Software Development Kit, SDK). Cardboard-laite itsessään

on erittäin edullinen ja yksinkertainen, sillä se koostuu ainoastaan pahvisesta kehikosta ja
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linsseistä.  Yhdessä  älypuhelimen  kanssa  se  sisältää  kuitenkin  samat  ominaisuudet  kuin

muutkin HMD-laitteet,  kuten koko näkökentän kattavan kuvan, stereoskooppisen 3D ja

liikesensorit.  (Brown, 2014) Toki myös älypuhelimen hinta on otettava huomioon, joten

todellisuudessa kokonaisuus ei ole aivan niin edullinen.  Joka tapauksessa Cardboard on

mielenkiintoinen konsepti,  sillä  älypuhelin sisältää aiemmin mainittujen  ominaisuuksien

lisäksi  joukon  muitakin  ominaisuuksia,  joita  voidaan  käyttää

virtuaalitodellisuussovelluksissa.  Näitä  ovat esim. kamera,  GPS-paikannus ja Bluetooth-

yhteys.  Alkuperäinen  Cardboard-laite  on  oikeastaan  vain  tekniikkademo,  mutta  sen

pohjalta on kuitenkin kehitetty jo paremmin kuluttajakäyttöön sopivia laitteita, kuten tässä

työssä käytetyt Archos VR Glasses-lasit (kuva 3).

Kuva 2: Google Cardboard

Lähde: http://cdn.slashgear.com/wp-content/uploads/2014/12/fold.jpg

Motivaationa  työlle  oli  Cardboardin  tarjoama  edullinen  ja  helppokäyttöinen

virtuaalikokemus.  Cardboardin  oletuskäyttöliittymä  on  kuitenkin  hyvin  rajoittunut.  Sitä

ohjataan  päätä  kääntelemällä  ja  yhdellä  laseissa  olevalla  painikkeella.

Virtuaalitodellisuuden ja mobiililaitteiden yhdistelmä asettaakin haasteita käyttöliittymälle,

sillä  älypuhelimen  ollessa  virtuaalilasien  sisällä  ei  sen  kosketusnäyttöä  ole  mahdollista

käyttää käyttöliittymän ohjaamiseen. Toisaalta erilaisten ulkoisten ohjauslaitteiden, kuten

bluetooth-näppäimistön  tai  peliohjaimen,  käyttäminen  ei  välttämättä  tue

virtuaalitodellisuuden kannalta tärkeän läsnäolon tunteen syntymistä. Lisäksi ylimääräiset

laitteet lisäävät kustannuksia ja niiden toimintaan olisi kehitettävä yhteinen standardi, jotta

voitaisiin olla varmoja siitä, että kaikki sovellukset toimivat kaikilla laitteilla.
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Kuva 3: Archos VR Glasses

Lähde: http://www.archos.com/img/products/objects/cself/avr/avr_img02.jpg

1.2 Tavoitteet ja rajaukset  

Tässä  työssä  pyrittiin  selvittämään,  voidaanko  kameraa  käyttää  Cardboard-

virtuaaliympäristön  ohjaamiseen.  Ensimmäisenä  oli  selvitettävä,  oliko  tämä  ylipäänsä

teknisesti mahdollista, ja tämän jälkeen, olisiko ohjauksen käytettävyys riittävän hyvä, niin

että käyttäjät kokevat käyttöliittymän olevan toimiva ja saavuttaisivat sillä saman suuruisia

tai  suurempia  pistemääriä  testipelissä  kuin oletus  käyttöliittymällä.  Ongelmaa lähdettiin

ratkaisemaan  kehittämällä  testipeli,  jossa  käyttäjä  ohjasi  kätensä  liikkeillä  kursoria

virtuaaliympäristössä.  Mielenkiinnon  kohteena  oli  myös  se,  tukiko  tällainen

kamerapohjainen  käyttöliittymä  läsnäolon  tunteen  syntymistä  Cardboardin  tapauksessa.

Käyttöliittymää  arvioitiin  käyttäjätesteillä,  joissa  kehitettyä  käyttöliittymää  verrattiin

Cardboardin  oletuskäyttöliittymään.  Testeissä  mitattiin  pelissä  saavutettuja  pisteitä  ja

kerättiin  palautetta  sekä  testin  aikana  testaajien  reaktioista  että  testin  lopuksi

kyselylomakkeella.  Arviointia  suoritettiin  ensisijaisesti  pelaajan,  eikä  esimerkiksi

hyötykäyttäjän, näkökulmasta. 

Tavoitteena  oli  ettei  käyttöliittymän  ohjaamiseen  tarvita  lisälaitteita,  jotka  sisältävät

painikkeita tai muita sensoreita. Cardboardin etuna on edullinen hinta, sillä virtuaalilasit

maksavat  valmistajasta  ja  ominaisuuksista  riippuen  n.  10-50€  ja  esimerkiksi  kehitetyn
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käyttöliittymän testaamiseen käytetyt Archos VR Glasses-lasit maksoivat 10€ toukokuussa

2015. Tämän takia  kustannuksia  lisäävät  ylimääräiset  ohjauslaitteet  jätettiin  tämän työn

ulkopuolelle. Rajallisten ohjelmistokehitysresurssien takia käytettiin kuitenkin konenäköä

helpottavaa  käsinettä.  Tarkoitus  kuitenkin  oli,  että  paremmalla

hahmontunnistusalgoritmilla  järjestelmä  tunnistaisi  käyttäjän  käden  ilman  käsinettäkin.

Käyttöliittymä kehitettiin  nimenomaan Cardboard-tyyppisiä  HMD-laitteita  varten,  joissa

älypuhelin toimii prosessorina ja näyttönä.

Tässä kohtaa on syytä selventää, että Cardboardilla tarkoitetaan tässä työssä ensisijaisesti

laitteista ja sovelluksista koostuvaa ns. Cardboard-ekosysteemiä, eikä pahvisia Cardboard-

virtuaalilaseja,  ellei  toisin  mainita.  Ekosysteemi  koostuu  sovelluksista,  jotka  käyttävät

Cardboard  SDK  ohjelmointikirjastoa  tai  jotakin  vastaavaa  ohjelmointikirjastoa,

virtuaalitodellisuussovellusten  toteuttamiseen,  sekä  erilaisista  päähän  kiinnitettävästi

näyttölaitteista, joissa älypuhelin toimii näyttönä ja prosessorina. Kaikkien näyttölaitteiden

toiminta on pohjimmiltaan samanlaista ja niillä voidaan käyttää samoja sovelluksia, joten

työn tulokset ovat yleistettävissä kaikille Cardboard-tyyppisille laitteille.

1.3 Työn rakenne

Luvussa  2  esitellään  lyhyesti  virtuaalitodellisuuteen  liittyviä  tutkimuksia  ja  kerrotaan

kuinka  ne  ovat  vaikuttaneet  tämän  työn  tekemiseen.  Tutkimukset  käsittelevät

virtuaalitodellisuutta  sekä  siellä  muodostuvia  uppoutumisen  ja  läsnäolon  kokemuksia,

virtuaalitodellisuuden  käyttökohteita,  erilaisia  tekniikoita  virtuaalitodellisuuden

käyttöliittymän  ohjaamiseen  sekä  virtuaalitodellisuuden  käyttöä  peleissä.  Luvussa  3

kerrotaan  menetelmät,  joilla  käyttöliittymä ja  testipeli  toteutettiin.  Lisäksi  käydään läpi

käyttöliittymän arviointiperusteet ja käytetty laitteisto. 4. luvussa esitetään käyttöliittymän

arvioinnista saadut tulokset. Tulosten arviointi ja kehitysehdotukset käsitellään 5. luvussa.

Luvussa 6 on lyhyt yhteenveto työn tuloksista.
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2 VIRTUAALITODELLISUUS

2.1 Virtuaalitodellisuus, uppoutuminen ja läsnäolo

Virtuaalitodellisuus  voidaan  käsittää  joko  teknologisena  järjestelmänä  tai  henkilön

kokemuksena. Steuer (Steuer, 1992 s. 5) määritteli, viitaten Bioccan tutkimukseen (Biocca,

1992),  1990-luvun  alkupuolella  virtuaalitodellisuuden  järjestelmäksi,  johon  kuuluu

reaaliaikaiseen  animaation  kykenevä  tietokone,  erilaisia  ohjaamiseen  käytettäviä

liikesensoreita  ja  päähän kiinnitettävä  stereoskooppinen  näyttö.  Määritelmä  pitää  hyvin

paikkansa  myös  tänä  päivänä  ja  tässä  työssä  kehitettyä  käyttöliittymääkin  testattiin

järjestelmällä,  joka  sisälsi  yllä  mainitut  komponentit.  Kokemukselliselta  kannalta

katsottuna  Steuer  (Steuer,  1992  s.  5-7) puolestaan  määritteli  virtuaalitodellisuuden

ympäristöksi, jossa käyttäjä kokee telemaattista läsnäoloa. Telemaattisella läsnäololla hän

tarkoitti  läsnäolon  kokemusta  median  välittämässä  ympäristössä.  Steuerin  määritelmän

mukaan virtuaalitodellisuuden kokemus ei ole riippuvainen käytetystä laitteistosta ja näin

ollen käytännössä kaikkea median välittämää informaatiota voidaan pitää jossain määrin

virtuaalikokemuksena. Siispä esimerkiksi sanomalehden lukeminen, tietokoneella luodussa

3-ulotteisessa  ympäristössä  liikkuminen  tai  elokuvan  katselu  ovat  tämän  määritelmän

mukaan  kaikki  virtuaalitodellisuuden  kokemuksia,  joskin  luonteeltaan  hyvin  erilaisia.

Steuer määritteli myös asteikon, jolla erilaisia telemaattisen läsnäolon muotoja pystyttiin

vertaamaan.  Esimerkki  vertailusta  on esitetty  kuvassa  4.  Asteikko koostuu eloisuudesta

(eng. vividness) ja interaktiivisuudesta, jotka jakautuvat edelleen syvyyteen ja leveyteen

sekä nopeuteen, kattavuuteen ja johdonmukaisuuteen.  (Steuer, 1992 s. 10-16) Kuvasta  4

havaitaan,  että  esimerkiksi  kirjan  eloisuus  ja  interaktiivisuus  ovat  heikkoja.  Sen sijaan

virtuaalilasit, -hanskat sekä kuulokkeet sisältävällä järjestelmällä nämä arvot ovat vahvoja.

Edelleen  esimerkiksi  3D-elokuvalla  on vahva eloisuus,  mutta  heikko interaktiivisuus  ja

online-chatillä  on  vahva  interaktiivisuus,  mutta  heikko  eloisuus.  Kuvattua  asteikkoa

käytettiin  soveltuvin  osin  kehitetyn  käyttöliittymän  arviointiin.  Tarkempi  kuvaus

arviointikriteereistä on kappaleessa 3.4.
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Kuva 4: Erilaisten medioiden vertailu (Steuer, 1992 s. 19)

Olennaisena  osana  virtuaalitodellisuuteen  liittyvät  käsitteet  uppoutuminen  (eng.

immersion)  ja  läsnäolo  (eng.  presence)  sillä  nämä  ovat  tuntemuksia,  joita

virtuaalitodellisuuden on tarkoitus synnyttää.  Käsitteet  ovat hyvin lähellä  toisiaan ja ne

menevätkin usein sekaisin.  Bowman ja  McMahan (Bowman and McMahan, 2007 s. 38)

määrittelivät,  viitaten  aiempaan  tutkimukseen  (Slater,  2003),  uppoutumisen  kuvaavan

järjestelmän  mitattavissa  olevaa  toistotarkkuutta.  Läsnäolo  puolestaan  tarkoitti

uppoutumisesta  seuraavaa  käyttäjän  subjektiivista  kokemusta  virtuaalitilassa  olemisesta.
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Tämän määritelmän mukaan aiemmin mainittu  telemaattinen läsnäolo sisältää osia sekä

uppoutumisesta  että  läsnäolosta,  sillä  esimerkiksi  eloisuuden  leveys  ja  tarkkuus  ovat

osittain  objektiivisesti  mitattavissa  olevia  asioita.  Bowmanin  ja  McMahanin  mukaan

uppoutumisen  määrä  riippuu  esimerkiksi  näkökentän  laajuudesta,  näytön  koosta  ja

tarkkuudesta,  pään liikkeiden  seurannasta  sekä  ruudunpäivitysnopeudesta.  Nämä tekijät

ovat  objektiivisesti  mitattavissa  ja  niihin  vaikuttavat  ainoastaan  järjestelmän  grafiikan

mallinnusohjelmisto  ja  näyttöteknologia.  Läsnäoloa  on  puolestaan  hankalampi  mitata,

koska se on subjektiivinen tuntemus ja eri  käyttäjät  voivat  arvioida saman järjestelmän

synnyttämän  läsnäolon  tunteen  eri  vahvuiseksi.  (Bowman  and  McMahan,  2007  s.  38)

Läsnäolon mittaamisen haasteellisuutta ovat tutkineet esimerkiksi Usoh, Catena, Arman ja

Slater, jotka totesivat, että käytetyt kyselytutkimukset eivät kyenneet erottamaan oikeaa ja

virtuaalista ympäristöä. Tutkijat olettivat, että koehenkilöt suhteuttavat vastauksensa aina

kulloiseenkin kontekstiin ja näin ollen vertailukelpoisten vastausten saaminen on vaikeaa.

Suhteuttamisen  seurauksena  koehenkilöt  eivät  esimerkiksi  aina  arvioineet  todellisen

maailman  synnyttämän  läsnäolon  tunteen  olevan  täydellistä,  vaikka  näin  asian  pitäisi

määritelmällisesti  olla.  Tutkijat  olettivat koehenkilöiden arvioivan läsnäolon todellisessa

maailmassa matalammaksi, jos he kokivat olonsa epämukavaksi.  (Usoh et al., 2000 s. 9-

10)

Kehitetyn  käyttöliittymän  oli  tarkoitus  tukea  uppoutumisen  ja  läsnäolon  tunteiden

syntymistä.  Tavoitteessa  onnistumista  pyrittiin  arvioimaan  vertaamalla  käyttöliittymää

Cardboardin  oletuskäyttöliittymään.  Näin  arviointiin  saatiin  kiinteä  vertailukohta  ja  eri

koehenkilöiden  vastaukset  olivat  vertailukelpoisempia.  On  kuitenkin  huomattava,  että

vertailun  tuloksia  ei  voitu  yleistää  muihin  tapauksiin.  Vertailun  perusteella  voitiin

esimerkiksi  sanoa  kehitetyn  käyttöliittymän  synnyttäneen  enemmän  tai  vähemmän

läsnäolon  tunnetta  kuin  alkuperäisen  käyttöliittymän.  Sen  sijaan  ei  voitu  sanoa

kuvailisivatko  koehenkilöt  läsnäolon  tunteen  voimakkaaksi  tai  kokivatko  he  ylipäätään

olevansa  läsnä  virtuaaliympäristössä.  Tulosten  perusteella  kehitettyä  käyttöliittymää  ei

voitu  myöskään  suoraan  verrata  esimerkiksi  hiiren  ja  näppäimistön  tai  peliohjaimen

käyttöön.  Saavutettavissa  olevan  informaation  määrä  oli  siis  varsin  rajallinen.  Tätä  ei

kuitenkaan  pidetty  ongelmana,  koska  tutkimuksen  kohteena  olevasta  eleohjauksesta

Cardboard-ympäristössä ei ole tehty aiempaa tutkimusta. Laajaa kvantitatiivista tutkimusta

tärkeämpää  oli  siis  selvittää,  tukiko  ehdotettu  käyttöliittymä  ylipäänsä  läsnäolon
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syntymistä. Näin ollen vähäisetkin uppoutumisen ja läsnäolon tunteista saadut tiedot olivat

tärkeitä, koska ne antavat pohjaa mahdolliselle jatkotutkimukselle.

2.2 Virtuaalitodellisuussovellukset

Erilaisia  virtuaalitodellisuusjärjestelmiä  on  ollut  olemassa  jo  vuosikymmeniä,  mutta  ne

ovat pitkään olleet kalliita ja teknologialtaan rajoittuneita. Tietokoneiden suorituskyky ja

näyttöteknologia  eivät  mahdollistaneet  riittävän  yksityiskohtaisen  grafiikan  piirtämistä

eivätkä  riittävän  matalaa  vasteaikaa  realistisen  virtuaalitodellisuuden  luomiseen.  Tämän

takia ne eivät  ole lyöneet  itseään laajasti  läpi  kuluttajakäytössä viihde-  tai  pelilaitteina.

Brooks arvioi vuonna 1999 silloisia tuotantovaiheessa, eli ns. oikeassa käytössä oikeilla

asiakkailla,  olevia  virtuaalitodellisuussovelluksia  ja  havaitsi  tällaisia  sovelluksia  olevan

melko  vähän.  Sovelluksia  käytettiin  esimerkiksi  ajoneuvosimulaatioissa,  viihteessä,

ajoneuvosuunnittelussa,  arkkitehtuurisuunnittelussa,  koulutuksessa  ja  psykiatriassa.

Yksikään sovellus ei ollut kuitenkaan levinnyt laajempaan käyttöön vaan niitä käyttivät

vain yksittäiset  yritykset ja/tai  organisaatiot.  Brooks arvioi sovellusten vähäisen määrän

johtuvan teknologian  uutuudesta  ja  hän odotti  sovellusten  määrän  kasvavan suuresti  jo

seuraavien viiden vuoden aikana. (Brooks Jr, 1999 s. 20-26)

Ainakaan  viihdekäytössä  virtuaalitodellisuus  ei  lyönyt  läpi  Brooksin  odotuksista

huolimatta.  Aivan  viime  vuosina  virtuaalitodellisuus  on  kuitenkin  noussut  jälleen

puheenaiheeksi. Tietokoneiden laskentateho on kasvanut tasaisesti ja teknologian kehitys

on mahdollistanut myös riittävän pienien, tarkkojen ja edullisten näyttöjen valmistamisen.

Kehitys  käy  hyvin  ilmi  taulukosta  1,  jossa  on  verrattu  Brooksin  kuvailemaa  päähän

kiinnitettävää näyttölaitetta vuodelta 1999 sekä tässä työssä käytettyä laitteistoa ja Oculus

Riftin uusinta  Development Kit 2 mallia.  Taulukon tiedot on kerätty useista lähteistä ja

kaikki  tiedot  eivät  välttämättä  ole  täysin  vertailukelpoisia  keskenään.  Kokonaisuutena

taulukko antaa kuitenkin hyvän kuvan laitteiden kehityksestä. Laitteiden ominaisuudet ovat

parantuneet huomattavasti jokaisella osa-alueella ja samalla hinta on pudonnut vain murto-

osaan  1999  vuoden  laitteen  hinnasta.  Useat  valmistajat  ovatkin  tuoneet  tai  tuomassa

markkinoille viihdekäyttöön ja pelaamiseen soveltuvia edullisia HMD-laitteita. Nähtäväksi

jää,  onko  teknologia  viimeinkin  riittävällä  tasolla  ja  kiinnostuvatko  kuluttajat  näistä

laitteista. Haasteena on myös virtuaalisisällön, kuten pelien, toistaiseksi rajallinen määrä.
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Tarvittava teknologia ja osaaminen sisällön tuottamiseen on kuitenkin jo olemassa, joten

tilanne muuttunee nopeasti jos laitteet saavuttavat suurempaa suosiota.

Taulukko 1: HMD-laitteiden vertailu

Laite 1999 vuoden HMD Archos VR Glass + OnePlus
One älypuhelin

Oculusrift DK2

Resoluutio 460 x 680 1920 x 1080 1920 x 1080

Näkökenttä 45° 90° 100°

Viive 40 – 50 ms ~ 30 ms ~ 15 ms

Hinta ~ $5000 n. 10€ + n. 300€ $350 + PC:n hinta

Lähde (Brooks Jr, 1999 s.17-
19)

https://oneplus.net/fi, 
http://www.archos.com/us/pr
oducts/objects/cself/avr/index
.html, (Grubb, 2014)

https://www.oculus.c
om/dk2/

2.3 Virtuaalitodellisuuden ohjaaminen

Bowman  on  tehnyt  laajaa  tutkimusta  virtuaaliympäristöissä  käytettävistä  3-ulotteisista

interaktiotekniikoista. Tämän työn kannalta kiinnostavinta on tutkimus objektien valinnasta

ja  manipuloinnista.  Bowmanin  mukaan  useimmat  virtuaaliympäristöt  käyttävät  natural

mapping-konseptia, joka tarkoittaa käden tai muun ohjauslaitteen etäisyyden ja sijainnin

kuvantamista  suoraan  virtuaaliympäristöön.  Näin  virtuaaliympäristöön  saadaan

virtuaalinen käsi tai kursori, jolla objekteja voidaan hallita. Bowmanin mukaan tällaisen

käyttöliittymän  etuna  on  sen  intuitiivisuus,  mutta  toisaalta  se  sisältää  monenlaisia

rajoituksia,  kuten  työskentelyalueen  pieni  koko  ja  tästä  seuraavat  vaikeudet  suurten

objektien käsittelyssä. Hän toteaakin natural mapping-konseptin olevan harvoin tehokkain

ratkaisu virtuaaliympäristön hallintaan. (Bowman, 1999 s. 67-68) 

Bowman myös vertaili erilaisia tekniikoita objektien hallintaan. Tekniikat jaettiin kahteen

pääryhmään: arm-extension, joka tarkoittaa fyysisen käden kuvantamista virtuaalisesti niin

että  virtuaalikäden  pituutta  voidaan  tarvittaessa  kasvattaa  yli  fyysisten  rajojen,  ja  ray-

casting,  jossa  käyttäjän  käsi  ohjaa  ”virtuaalista  valonsädettä”  jolla  objekteja  voidaan

osoittaa. Ray-castingin toiminta on siis pohjimmiltaan kaksiulotteista.  (Bowman, 1999 s.

68) Bowman esitti, että Arm-extension tekniikat tekevät objektien liikuttamisesta helppoa
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sillä  liikkeet  perustuvat  luonnollisiin  käden  liikkeisiin.  Objektien  valitseminen  voi

kuitenkin  tuottaa  vaikeuksia,  koska  virtuaalikäden  tähtääminen  kolmiulotteisessa

ympäristössä  on  haastavaa.  Ray-castingin  todettiin  puolestaan  helpottavan  objektien

valitsemista,  sillä valitseminen vaatii  vain objektin osoittamista.  Toisaalta tämä rajoittaa

objektien  hallitsemista,  koska  esimerkiksi  objektien  liikuttaminen  syvyyssuunnassa  ei

onnistu pelkällä ray-castingilla. (Bowman, 1999 s. 70-87)

Vuonna  2006  Bowman  arvioi  yhdessä  muiden  tutkijoiden kanssa  siihen  mennessä

kehitettyjä  3D-käyttöliittymiä  ja  tuli  siihen  tulokseen,  että  lähes  kaikki  hyödylliset

tekniikat  yleisiin  tehtäviin,  eli  navigointiin,  valintaan,  manipulointiin  ja  järjestelmän

ohjaamiseen,  oli  jo  löydetty.  He  päätyivät  tähän  johtopäätökseen  analysoimalla

tunnetuimpien,  viitatuimpien  ja  käytetyimpien  tekniikoiden  julkaisuajankohtia.

Julkaisuajankohdista n. 70-% sijoittui vuosien 1994 – 1999 väliin ja tämän jälkeen uusien

tekniikoiden  määrä  on  ollut  laskussa.  (Bowman  et  al.,  2006  s.  3-7) Tutkimusryhmä

huomauttaa kuitenkin, että samaan aikaan käytössä olevien 3D-käyttöliittymien määrä tai

laatu  ei  ole  huomattavasti  parantunut.  He päätyvätkin  ehdottamaan  tutkimuksella  uutta

suuntaa,  jossa  tulisi  erityisesti  ottaa  huomioon  käyttöliittymien  spesifisyys,  erilaisten

ominaisuuksien  lisääminen,  integraatio,  toteutus  ja  uudet  teknologiat.  (Bowman  et  al.,

2006 s. 26)

Kehitetty käyttöliittymä toimi pitkälti ray-casting idean mukaisesti, koska ohjaus perustui

kameralta saatavaan kuvaan ja kolmiulotteisen datan poimiminen kaksiulotteisesta kuvasta

olisi  hyvin haastavaa.  Käyttöliittymä oli  siis  itse asiassa kaksiulotteinen ja tämä saattoi

helpottaa  sen  käytön  oppimista,  mutta  toisaalta  rajoitti  sen  käyttökohteita.  Esimerkiksi

objektien  liikuttaminen  syvyyssuunnassa  ei  onnistuisi  kehitetyllä  käyttöliittymällä  ja

objektien kiertäminenkin olisi hyvin haastavaa. Käyttöliittymä sopi kuitenkin nimenomaan

objektien  valitsemiseen,  mikä  oli  tässä  tapauksessa  tärkeintä.  Käyttöliittymää  ohjattiin

käden liikkeillä  ja  liikkeet  siirrettiin  lähes  sellaisinaan virtuaaliympäristöön.  Näin ollen

ohjaamisen  tulisi  tuntua  luonnolliselta  ja  tämän  pitäisi  synnyttää  käyttäjissä  läsnäolon

tunnetta.
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2.4 Virtuaalitodellisuus peleissä

Virtuaalitodellisuuden  tavoitteena  pidetään  useimmiten  mahdollisimman  luonnollista  ja

realistista  kokemusta,  eli  toisin  sanoen  uppoutumisen  ja  läsnäolon  maksimoimista.

Esimerkiksi  sotilaallisessa  tai  lääketieteellisessä  koulutuksessa  virtuaalitodellisuutta

käytetään  helpottamaan  siirtymistä  teoriasta  käytäntöön.  Tavoitteena  on  saada  henkilö

reagoimaan aistiärsykkeisiin halutulla tavalla, joten ärsykkeiden on oltava mahdollisimman

realistisia.  (Bowman  and  McMahan,  2007  s.  37) Peleissä  tilanteen  voidaan  kuitenkin

ajatella olevan hieman toisenlainen. Pelien tarkoituksena on viihdyttää ja niiden ajatellaan

toisinaan  jopa  tarjoavan  mahdollisuuden  paeta  todellisuutta.  Tällöin  täydellinen

realistisuuden tavoittelu ei tietenkään ole järkevää ja siitä voi olla jopa haittaa. Esimerkiksi

lentosimulaattoripelin  fysiikoiden  ja  lentokoneen  ohjauksen  toteuttaminen  täysin

realistisiksi  tekisi  pelistä  erittäin  vaikean  tavalliselle  pelaajalle,  eikä  hän  kokisi  peliä

viihdyttäväksi.  Tosin  on  varmasti  olemassa  myös  pelaajia,  jotka  haluavat  simulaation

olevan  täysin  realistinen  pelattavuudenkin  kustannuksella.  On  kuitenkin  havaittu,  että

virtuaalitodellisuuspelit  eivät  aina  pyri  täydelliseen  realistisuuteen,  mutta  ne  tarjoavat

enemmän ja voimakkaampia aistiärsykkeitä  kuin tavalliset  videopelit.  Näin ne tuottavat

todentuntuisia kokemuksia, joita ei voida saavuttaa oikeassa maailmassa.  (Bowman and

McMahan, 2007 s. 37) Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen peleissä voi siis vaikuttaa

helpommalta  kuin  sovelluksissa,  joissa  tavoitteena  on  täydellinen  realistisuus.  Asia  ei

kuitenkaan  ole  näin  yksinkertainen  ja  tämä  käy  hyvin  ilmi  jos  virtuaalitodellisuuden

tehtävä  peleissä  muotoillaan  seuraavasti:  saada  pelaaja  tuntemaan  olevansa  läsnä

yliluonnollisessa maailmassa, jossa hän voi tehdä asioita joihin hän ei normaalisti pysty.

Läsnäolon tunteen luominen tällaisessa ympäristössä lienee vähintään yhtä haastavaa kuin

luonnollisessa  ympäristössäkin.  Toisaalta  realistisuuden  tavoittelu  ei  saisi  hankaloittaa

liikaa  itse  pelaamista,  sillä  peleissä  on  monia  toimintoja,  kuten  inventaariot,  pitkät

siirtymät jne., joiden toteuttaminen täysin todellisuutta vastaaviksi ei ole järkevää.

Virtuaalitodellisuuden  tarjoaman  realistisen  kokemuksen  takia  sen  uskotaan  tekevän

peleistä mielenkiintoisempia ja nautittavampia. Esimerkiksi Heo, Lee, Park, Kim ja Whang

(Heo  et  al.,  2010  s.  1370) havaitsivat  koehenkilöiden  arvioivan  virtuaalitodellisuutta

hyödyntävän  pelijärjestelmän  mielenkiintoisemmaksi  kuin  tavallisen  hiirellä  ja

näppäimistöllä  ohjattavan  järjestelmän.  Tämä  oletus  on  ollut  motivaationa  myös  tälle
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työlle. Ehdotetun käyttöliittymän haluttiin tukevan uppoutumisen ja läsnäolon syntymistä,

jotta  se  voisi  tehdä pelien ja  sovellusten  käytöstä  mielenkiintoisempaa.  Käyttöliittymän

toiminta ei  voinut kuitenkaan perustua pelkästään  läsnäolon synnyttämiseen vaan myös

käytettävyys oli otettava huomioon.
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3 KÄYTTÖLIITTYMÄ

3.1 Testisovellus

Testisovelluksen  pohjana  käytettiin  Googlen  tarjoamaa  Treasure  Hunt-peliä,  joka  on

tarkoitettu  yksinkertaiseksi  Cardboard-demoksi  ja  oppaaksi  Cardboard SDK:n käyttöön.

Valmista  pelipohjaa  päädyttiin  käyttämään  työn  tekijän  vähäisen

grafiikkaohjelmointikokemuksen  takia.  Toisaalta  peli  sopi  hyvin  myös  käyttöliittymien

vertailuun,  koska  pelin  idea  perustui  objektien  valintaan,  joka  on  yksi

virtuaalikäyttöliittymän  yleisistä  tehtävistä  (Bowman et  al.,  2006 s.  3).  Pelinäkymä  on

esitetty  kuvassa  5.  Ruudulla  on  kaksi  eri  kuvaa  stereoskooppisen  kolmiulotteisuuden

luomiseksi.  Pelissä  näkökenttä  päivittyi  pelaajan  pään  liikkeiden  mukaan,  mutta

varsinaisesti liikkumaan pelimaailmassa ei pystynyt.

Pelissä pelaaja  etsi  katseellaan  kuutiota  ympäristöstään.  Kuutiot  saattoivat  sijaita  missä

tahansa pelimaailmassa vaihtelevalla etäisyydellä pelaajasta. Kuution löydyttyä pelaaja sai

pisteen vetämällä virtuaalilaseissa olevasta magneettipainikkeesta, jonka voidaan ajatella

toimineen valintaoperaationa näytön koskettamisen tai hiiren klikkauksen tapaan. Samalla
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myös kuution paikka vaihtui. Testisovellukseen lisättiin kursori, jota pelaaja ohjasi kätensä

liikkeillä. Nyt kuutioita ei kerätty enää katseella, vaan ohjaamalla kursori niiden kohdalle.

Ohjaus oli raycasting-tyyppinen, eli kursoria oli mahdollista liikuttaa vain kaksiulotteisessa

avaruudessa, näin ollen kuutioiden keräämiseen riitti kursorin siirtäminen kuution päälle

näkökentässä.  Peliympäristöön  lisättiin  myös  toisen  värinen  kuutio,  jota  pelaajan  tuli

välttää  tai  hän  menetti  pisteitään.  Näin  pelaajan  tehtävästä  tuli  hieman  haastavampi  ja

myös  käyttöliittymältä  vaadittiin  suurempaa  tarkkuutta,  esimerkiksi  tilanteissa  joissa

kuutiot  olivat  lähekkäin.  Pelaajalla  oli  60 sekuntia aikaa kerätä mahdollisimman paljon

pisteitä.  Testausta  varten  sovellukseen  lisättiin  mahdollisuus  vaihtaa  käyttöliittymää

alkuperäisen painikeohjauksen ja kehitetyn eleohjauksen välillä. Sovellus toteutettiin Java-

ohjelmointikielellä ja virtuaaliympäristö luotiin OpenGL ES 2.0 pohjautuvalla Cardboard

SDK-ohjelmointirajapinnalla.  Rajapinta  tarjosi  valmiit  funktiot  esimerkiksi

stereoskooppisen 3D-kuvan piirtämiseen ja pään liikkeiden seuraamiseen.

On hankala sanoa olisivatko koehenkilöt saavuttaneet erilaisia tuloksia tai tehneet erilaisia

arvioita jos käyttöliittymää olisi testattu erilaisella pelillä. Itse käyttöliittymän toimintaan

pelillä ei pitäisi olla vaikutusta, mutta jos peli olisi ollut vaikeampi, esimerkiksi kerättävät

objektit  olisivat  olleet  pienempiä  tai  liikkuvia,  olisivat  koehenkilöt  voineet  saavuttaa

pelissä matalampia pisteitä  ja arvioida käyttöliittymän olleen epätarkempi.  Tässä työssä

ehdotettua  käyttöliittymää  arvioitiin  kuitenkin  pääasiassa  vertaamalla  sitä  oletus

käyttöliittymään  ja  vaikeampi  peli  olisi  oletettavasti  vaikuttanut  molempien

käyttöliittymien  tuloksiin  samalla  tavalla,  eikä  sillä  näin  ollen  olisi  ollut  vaikutusta

johtopäätöksiin. Sama päätelmä sopii myös tilanteeseen, jossa peli olisi ollut sisältönsä ja

grafiikkansa puolesta monipuolisempi. Tässä tilanteessa koehenkilöt olisivat voineet kokea

käyttöliittymän synnyttämän läsnäolon olleen voimakkaampaa kuin nyt käytetyssä pelissä,

vaikka  suurempi  läsnäolon  tunne  olisi  tietenkin  tullut  muista  tekijöistä  kuin

käyttöliittymästä.  Joka  tapauksessa  vaikutus  olisi  oletettavasti  ollut  samanlainen

molemmilla testatuilla käyttöliittymillä, joten lopullisiin johtopäätöksiin tälläkään ei olisi

ollut vaikutusta. Pelin vaikutusta tuloksiin ei siis voitu sulkea kokonaan pois, mutta mitään

ilmeistä syytä tai suuntaa vaikutuksella ei joka tapauksessa ollut.
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3.2 Hahmontunnistus

Hahmontunnistukseen käytettiin avoimen lähdekoodin OpenCV-ohjelmointikirjastoa, joka

tarjoaa  useille  alustoille  satoja  algoritmeja  kuvankäsittelyyn  ja  konenäköön.  Kirjaston

Android-versio OpenCV4Android on kirjoitettu Javalla, mutta Android NDK työkalujen

avulla  kirjastosta  voi  käyttää  myös  natiivia  C/C++  versiota.  Tämä  kuitenkin  lisää

sovelluksen  monimutkaisuutta,  eikä  juurikaan  paranna  algoritmien  suorituskykyä,  joten

tässä työssä käytettiin Java-pohjaista OpenCV4Androidia.

Hahmontunnistusalgoritmin  tuli  pystyä  etsimään  videokuvasta  haluttua  kohdetta,  tässä

tapauksessa ihmisen kättä.  Jos kuvassa oli  käsi,  määritettiin  sen sijainti.  Myös tilanteet

joissa kuvassa ei ollut kättä oli tunnistettava. Tunnistus tapahtui värin ja koon perusteella.

Algoritmin oli  toimittava reaaliaikaisesti,  eli  sen suorittaminen ei saanut hidastaa muun

ohjelman  toimintaa.  Testaus  osoitti,  että  kameran  automaattiset  valkotasapainon  ja

valotuksen  säädöt  oli  lukittava,  jotta  kuvan  värit  eivät  muuttuisi  kameran  reagoidessa

valaistuksen muutoksiin.

Hahmontunnistusalgoritmia  varten  kameralta  vastaanotettiin  320x240 pikselin  kokoinen

kuva.  Kuvan  tarkkuus  oli  mahdollisimman  alhainen  maksimaalisen  suorituskyvyn

saavuttamiseksi. Tarkkuus oli kuitenkin riittävä kursorin ohjaamiseen tarkasti ja sulavasti

pelimaailmassa. Algoritmi muunsi ensin RGB-kuvan (kuva  6a) HSV-kuvaksi (kuva  6b),

jotta seuraavassa vaiheessa tarvittavien raja-arvojen määrittäminen helpottui. 

(a) (b)

Kuva 6: a) RGB-kuva; b) HSV-kuva
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Tämän jälkeen kuvasta suodatettiin pois ei halutut värit vapaasti säädettävien raja-arvojen

perusteella  (kuva  7a).  Suodatetusta  kuvasta  vähennettiin  kohinaa  eroosio-algoritmilla,

jonka  ytimen  koko  voitiin  myös  määrittää  vapaasti  (kuva  7b).  Ytimen  koko  määritti

eroosion  voimakkuuden.  Käytännössä  suurempi  ydin  poisti  enemmän  kuvassa  olevia

kohteita. Parhaat tulokset saavutettiin 1-5 pikselin kokoisella ytimellä. 

(a) (b)

Kuva 7: a) Suodatettu kuva b) Kohinan poisto eroosiolla

Seuraavaksi kuvasta etsittiin yhtenäisiä alueita reunantunnistuksen avulla. Reunantunnistus

etsi  ainoastaan  uloimpia  reunoja.  Toisin  sanoen  ainoastaan  kuvassa  olleiden  kohteiden

ulkoreunat  tunnistettiin  ja  kohteissa olleet  reiät  jätettiin  huomiotta.  Löydetyistä  alueista

valittiin pinta-alaltaan suurin (kuva  8a). Jos pinta-ala oli riittävän suuri, laskettiin alueen

konveksi  verho  (eng.  convex  hull).  Jättämällä  liian  pienet  alueet  huomiotta  vältettiin

ongelmia  tilanteissa,  joissa  kuvassa  ei  ollut  kättä  vaan ainoastaan  kohinan aiheuttamia

pieniä alueita. Jos kuvassa oli riittävän suuri alue ja konveksi verho saatiin määritettyä,

etsittiin  seuraavaksi  sen  ylin  eli  lähimpänä  kuvan  yläreunaa  oleva  piste,  jonka

koordinaatteja käytettiin osoittimen sijoittamiseen pelimaailmaan (kuva 8b). 
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(a) (b)

Kuva 8: a) Konveksi verho ja sen korkein kohta b) Kursori pelimaailmassa

Osoittimen  sijoittaminen  konveksi  verhon,  eli  käden,  keskelle  olisi  voinut  olla

luonnollisempaa,  mutta  tämä aiheutti  ongelmia  tilanteissa,  joissa  osoitin  vietiin  ruudun

reunalle.  Ongelman  syynä  oli  käden  poistuminen  kuvasta,  jolloin  käden  ja  kuvassa

näkyvän konveksi verhon keskikohdat eivät olleet enää samassa pisteessä. Kuvasta saatiin

siis  vain  x-  ja  y-koordinaatit.  Tämä  ei  kuitenkaan  ollut  ongelma,  koska  toteutettu

käyttöliittymä  toimi  raycasting-periaatteella.  Myös  z-koordinaatin  laskemista  konveksi

verhon koon perusteella harkittiin, mutta lyhyen kokeilun perusteella tämä osoittautui liian

epätarkaksi  ja  virheherkäksi,  koska  konveksi  verhon kokoon voivat  vaikuttaa  käden ja

kameran etäisyyden lisäksi monet muutkin tekijät, kuten käden absoluuttinen koko, käden

liikkeet ja asennon muutokset sekä valoisuuden muutoksista johtuvat kuvassa olevan käden

koon muutokset.

Toinen kokeiltu, mutta lopullisesta käyttöliittymästä poisjätetty, ominaisuus oli valintaele.

Valinta  tarkoittaa  esimerkiksi  hiiren  klikkausta  työpöytäympäristössä.  Valinta  olisi

tapahtunut  tarttumiseleellä,  eli  laittamalla  käsi  nyrkkiin.  Tämä voitiin  havaita  konveksi

verhon  koon  muutoksella.  Muutoksen  luotettava  havaitseminen  osoittautui  kuitenkin

haasteelliseksi  ja  yhdessä  muiden  ongelmien,  kuten  kursorin  paikan  muuttuminen

laitettaessa käsi nyrkkiin, kanssa tämä johti ominaisuuden hylkäämiseen toistaiseksi.

3.3 Laitteisto

Sovelluksen  kehitysvaiheessa  testaamiseen  käytettiin  alkuperäistä  pahvista  Cardboard-

laitetta  (kuva  2),  mutta  käyttäjätestit  tehtiin  hieman  kehittyneemmillä  ARCHOS  VR
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Glasses-virtuaalilaseilla (kuva 3). Syynä muutokseen oli Cardboardin rajoittuneisuus, sillä

olihan  kyseessä  vain  tekniikkademo.  Cardboard  on  nimensä  mukaisesti  valmistettu

pahvista, eikä sitä voinut kiinnittää päähän, vaan sitä oli jatkuvasti kannateltava toisella

kädellä.  Lisäksi  se  oli  hieman  liian  pieni  käytössä  olleelle  5,5-tuuman  älypuhelimelle.

Tämän takia puhelin oli hankala asettaa paikoilleen ja osa sen kamerasta jäi laitteen reunan

alle piiloon. ARCHOSin lasit  olivat toimintaperiaatteeltaan ja mitoiltaan lähes identtiset

Cardboardiin verrattuna, mutta ne oli valmistettu muovista ja niissä oli valmiina remmit

päähän kiinnitystä varten. Laitteessa ei ollut varsinaista takaosaa, joten puhelimen kamera

pystyi kuvaamaan esteettömästi. Hinta oli lisäksi samaa n. 10-20€ luokkaa alkuperäisten

pahvisten lasien kanssa, joten ajatusta edullisesta virtuaalitodellisuuden kokemuksesta ei

tarvinnut  hylätä.  ARCHOSin  laseissa  ei  ollut  valmiina  samanlaista  magneettipainiketta

kuin  alkuperäisessä  Cardboardissa,  mutta  testausta  varten  laseihin  lisättiin  tällainen

painike.

Käyttöliittymän  testaamiseen  käytettiin  uudehkoa  OnePlus  One-älypuhelinta,  jossa  oli

Android 5.0.2 käyttöjärjestelmä, 5,5-tuuman Full HD-näyttö, 13 megapikselin takakamera

ja  2,5  Ghz:n  neliydin  prosessori  (LIITE  1).  Testilaitteen  käyttöjärjestelmässä  oli

mahdollisuus asettaa laite performance-suorituskykytilaan, jolloin laitteen prosessori toimi

kokoajan täydellä  kellotaajuudella.  Tällä oli  selkeä positiivinen vaikutus käyttöliittymän

toiminnan sulavuuteen. Vaikka testilaite  oli  keskiverto älypuhelinta  tehokkaampi,  pitäisi

järjestelmän  toimia  millä  tahansa  laitteella,  kunhan  se  täyttää  Cardboard  SDK:n

vaatimukset. Käyttäjäkokemus voi kuitenkin olla huonompi suorituskyvyltään heikommilla

laitteilla.

3.4 Käyttöliittymän testaaminen

Käyttöliittymän arviointia varten koottiin  8 ihmisen testiryhmä, joka koostui yliopisto- ja

amk-opiskelijoista.  Kaikki  koehenkilöt  olivat  18-30-vuotiaita  miehiä.  Koehenkilöillä  oli

siis oletettavasti hieman tavallista paremmat tietotekniset taidot ja tämä on voinut vaikuttaa

käyttöliittymän käytön oppimiseen ja arviointiin.  Koeryhmän ajateltiin  vastaavan melko

hyvin  suurinta  pelaajaryhmää  eli  nuoria  miehiä.  Käyttöliittymää  verrattiin  Cardboardin

oletuskäyttöliittymään  niin  että  koehenkilöt  pelasivat  samaa  testipeliä  molemmilla
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käyttöliittymillä.  Oletuskäyttöliittymä  tarjosi  selkeän  vertailukohdan  testattavalle

käyttöliittymälle  ja  näin  ollen  tulosten  arviointi  helpottui.  Jälkikäteen  on  kuitenkin

todettava,  ettei  oletuskäyttöliittymä  ollut  sellaisenaan  aivan  paras  mahdollinen

vertailukohta  johtuen  sen  toiminnan  erilaisuudesta.  Oletuskäyttöliittymällä  kuutioiden

kerääminen  pelissä  vaati  sekä  kohdistamista  että  valintaa,  kun  taas  ehdotetulla

käyttöliittymällä  riitti  pelkkä  kohdistaminen.  Oletuskäyttöliittymän  käyttäminen  oli  siis

jonkin verran vaativampaa ja tästä syystä sillä saavutetut pisteet olivat oletettavasti hieman

matalampia.  On  mahdotonta  arvioida,  kuinka  paljon  tämä  vaikutti  koehenkilöiden

tuloksiin,  eivätkä  tulokset  tämän  takia  olekaan  sellaisinaan  täysin  vertailukelpoisia

käyttöliittymien välillä.  Työn tavoitteena ei kuitenkaan ollut tehdä absoluuttisen tarkkaa

vertailua käyttöliittymien tehokkuuksien välillä, joten virhe ei ollut kriittinen. 

Puolet  koeryhmästä  pelasi  ensin  oletuskäyttöliittymällä,  jossa  kuutioita  kerättiin

painikkeen  painalluksilla,  ja  toinen  puoli  pelasi  ensin  varsinaisella  testattavalla

käyttöliittymällä,  jossa  kuutioita  kerättiin  käden  liikkeillä.  Tällä  pyrittiin  minimoimaan

oppimisesta  aiheutuvaa  vääristymää,  sillä  käyttöliittymä oli  vain osa  peliä,  joten  muun

pelin  pysyessä  samana  saivat  koehenkilöt  oletettavasti  keskimäärin  korkeampia

pistemääriä myöhemmillä pelikerroilla ensimmäisiin pelikertoihin verrattuna.  Näin ollen

jos kaikki koehenkilöt olisivat esimerkiksi pelanneet ensin oletuskäyttöliittymällä olisivat

heidän  siinä  keräämänsä  pistemäärät  olleet  suhteessa  matalampia  kuin  testattavalla

käyttöliittymällä  saavutetut  pisteet.  Itse  testitilaisuudessa  koehenkilöt  kävivät  yksi

kerrallaan.  Tilaisuuden  aluksi  koehenkilöille  kerrottiin  ensin  lyhyesti  työn  aiheesta  ja

testattavasta  sovelluksesta.  Heille  ei  kuitenkaan  kerrottu  että  ainoastaan  toinen

käyttöliittymä on varsinaisesti  testattavana  ja  toinen vain verrokkina.  Ennen varsinaisia

koepelejä  testaajat  saivat  nopeasti  kokeilla  käyttöliittymän  toimintaa.  Tämän  jälkeen

testaajat pelasivat molemmilla käyttöliittymillä  3  peliä, joiden aikana heitä kannustettiin

sanallisesti  kuvailemaan  havaintojaan.  Pelien  jälkeen  koehenkilöt  vastasivat  vielä

kyselylomakkeeseen,  jossa  heitä  pyydettiin  vertaamaan  testattavaa  käyttöliittymää

oletuskäyttöliittymään.

Kokeessa  havainnoitiin  testaajien  saavuttamia  pistemääriä,  suullista  palautetta  sekä

kyselylomakkeen  vastauksia.  Havainnoiduilla  asioilla  toivottiin  saatavan  vastauksia

seuraaviin taulukossa 2 esitettyihin kysymyksiin.
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Taulukko 2: Havainnoidut asiat

Pistemäärät • Käyttöliittymän opittavuus:
Saivatko koehenkilöt enemmän 
pisteitä myöhemmillä pelikerroilla.

• Käyttöliittymän toiminta ja 
tehokkuus:
Voidaanko käyttöliittymää sanoa 
toimivaksi ja kummalla 
käyttöliittymällä koehenkilöt saivat 
enemmän pisteitä?

Suullinen palaute • Käyttöliittymän hyvät ja huonot 
puolet:
Mistä koehenkilöt pitivät ja eivät 
pitäneet? Mitä he parantaisivat?

• Toteutuksen onnistuminen:
Kokivatko koehenkilöt 
käyttöliittymän olevan toimiva?

Kyselylomakkeet • Käyttöliittymän todentuntuisuus:
Kumpi käyttöliittymä synnytti 
voimakkaamman läsnäolon tunteen.

• Koehenkilöiden aiemmat 
kokemukset:
Ovatko aiemmin kokeilleet 
virtuaalitodellisuutta ja kuinka tämä 
kokemus vertautuu aiempaan?

Koehenkilöiden  tuli  saada  arvioitavalla  käyttöliittymällä  riittävästi  pisteitä

oletuskäyttöliittymään  verrattuna,  jotta  käyttöliittymää  voitaisiin  sanoa  toimivaksi.

Ehdotetun  käyttöliittymän  määritteleminen  toimivaksi  riippui  sekä  sillä  että  oletus

käyttöliittymällä  saavutetuista  pisteistä.  Vertaamalla  pisteitä  saatiin  tietoa  pelin

haastavuudesta  ja  näin  ollen  esimerkiksi  tilanteessa,  jossa  molemmilla  käyttöliittymillä

saatiin  6  pistettä,  voitiin  pelin  olettaa  olevan  melko  haastava  ja  näin  ollen  ehdotettua

käyttöliittymää voitiin pitää toimivana, vaikka saavutettu pistemäärä olikin absoluuttisesti

melko  matala.  Toisaalta,  jos  oletuskäyttöliittymällä  olisikin  saavutettu  20  pistettä  ja

ehdotetulla  käyttöliittymällä  edelleen 6 pistettä,  ei  sitä olisi  voitu  enää pitää toimivana,

koska oletettavasti peli olisi ollut tällöin helpompi. Testausta varten asetetut pisterajat on

esitetty  taulukossa  3.  Pisterajat  määritettiin  käyttöliittymän  kehityksen  aikana  tehtyjen

testien ja havaintojen perusteella. Taulukkoa luetaan etsimällä ensin rivi, jolle ehdotetun
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käyttöliittymän  saamat  pisteet  sijoittuvat,  esimerkiksi  8  pistettä  sijoittuu  riville  5-10.

Tämän  jälkeen  oletuskäyttöliittymän  pisteitä  verrataan  valitulla  rivillä  oleviin

vaihtoehtoihin,  esimerkiksi  16  pistettä  on  enemmän  kuin  15  pistettä  (vaihtoehto  >15).

Tämän vaihtoehdon oikealta puolelta nähdään arvio käyttöliittymän toimivuudesta eli tässä

tapauksessa ”ei toimiva”.  Jos oletuskäyttöliittymän pisteet  olisivat olleet  esimerkiksi  14

(vaihtoehto <15), olisi päätelmä ollut ”kohtalaisesti toimiva”.

Taulukko 3: Käyttöliittymän toimivuuden pisterajat

Ehdotetun pisteet Oletuksen pisteet Käyttöliittymän toimivuus

<5 X Ei toimiva

5-10 >15 Ei toimiva

<15 Kohtalaisesti toimiva

10-15 >20 Kohtalaisesti toimiva

<20 Toimiva

>15 X Toimiva

Pistemääriä  oli  helppo mitata  kvantitatiivisesti,  mutta työn tavoitteen kannalta  tärkeästä

läsnäolon  tunteesta  ne  eivät  kertoneet  mitään.  Kokonaisuuden  kannalta  yhtä  tärkeitä

mittareita  olivat  siis  suullinen  palaute  ja  kyselylomakkeet.  Suullisella  palautteella  oli

mahdollista saada hyvin monipuolista tietoa, joka auttaisi käyttöliittymän arvioinnissa ja

kehitysehdotusten kartoittamisessa. Kyselylomakkeella pyrittiin puolestaan saamaan tietoa

vaikeasti  mitattavasta  läsnäolon  tunteesta.  Koehenkilöiden  omien  tulkintojen  vaikutusta

(Usoh  et  al.,  2000  s.  9-10) pyrittiin  minimoimaan  asettamalla  kysymyksiin  selvä

vertailukohta  eli  oletuskäyttöliittymä.  Tämän  toivottiin  tekevän  koehenkilöiden

vastauksista  vertailukelpoisempia.  On  kuitenkin  huomattava,  että  samalla  tulosten

informaatioarvo kärsi, sillä tulosten perusteella ei voitu esimerkiksi sanoa, kuinka vahvaa

läsnäolon  tunnetta  koehenkilöt  kokivat.  Vertaamalla  käyttöliittymien  läsnäolon  tunteita

voitiin  kuitenkin  vastata  kysymykseen  siitä,  tukeeko ehdotettu  käyttöliittymä läsnäolon

syntymistä.  Kyselylomakkeen  kysymykset  on  esitetty  taulukossa  4.  Jotkin  kysymykset

saattoivat olla hieman vaikeasti ymmärrettäviä ja koehenkilöitä kehotettiinkin pyytämään

selvennystä  mahdollisesti  epäselviin  kohtiin.  Yksikään  koehenkilö  ei  kuitenkaan  näin

tehnyt,  joten  on  mahdollista  että  kysymyksissä  on  tullut  väärinymmärryksiä.  Jos  näin

epäillään käyneen, on tästä tulosten arvioinnissa maininta kysymyksen kohdalla.
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Taulukko 4: Käyttöliittymän arviointilomakkeen kysymykset

Kysymys Asteikko Lähde

Kumman käyttöliittymän 
vuorovaikutus vastasi paremmin 
vuorovaikutusta todellisessa 
maailmassa?

1-5
ele - painike

Sutcliffe ja Gault: Heuristiikka 1
Steuer: Interaktion johdonmukaisuus

Kumpi käyttöliittymä rajoitti 
vähemmän toimintaa ja ympäristön
tutkimista?

1-5
ele - painike

Sutcliffe ja Gault: Heuristiikka 3
Steuer: Interaktion kattavuus

Kumpi käyttöliittymä reagoi 
nopeammin?

1-5
ele - painike

Sutcliffe ja Gault: Heuristiikka 4
Steuer: Interaktion nopeus

Kumpi käyttöliittymä toimi 
tarkemmin?

1-5
ele - painike

Steuer: Eloisuuden syvyys

Kummalla käyttöliittymällä tehdyt 
toiminnot saivat aikaan 
realistisempia vaikutuksia?

1-5
ele - painike

Sutcliffe ja Gault: Heuristiikka 5
Steuer: Interaktion johdonmukaisuus

Mitä aisteja painikeohjaus 
stimuloi?

Vaihtoehdot Steuer: Eloisuuden leveys

Mitä aistia painikeohjaus stimuloi 
voimakkaimmin?

Vaihtoehdot Steuer: Eloisuuden leveys

Mitä aisteja eleohjaus stimuloi? Vaihtoehdot Steuer: Eloisuuden leveys

Mitä aistia eleohjaus stimuloi 
voimakkaimmin?

Vaihtoehdot Steuer: Eloisuuden leveys

Oletko aiemmin käyttänyt Head 
Mounted Display- laitetta tai muita
virtuaalilaseja? Jos olet niin mitä ja
kuinka vertaisit kokeilemaasi 
eleohjausta näiden laitteiden 
käyttöliittymään? 

Vapaamuotoi
nen teksti

Ei lähdettä

Uskotko tämän tyyppisestä 
käyttöliittymästä olevan hyötyä? 
Minkälaisissa 
käyttötarkoituksissa?

Vapaamuotoi
nen teksti

Ei lähdettä

Kummasta käyttöliittymästä pidit 
enemmän?

1-5
ele - painike

Ei lähdettä

Eleohjauksen tavoitteena oli 
synnyttää läsnäolon tunnetta 
virtuaaliympäristössä. Mitkä asiat 
mielestäsi edistivät/haittasivat 
läsnäolon tunteen syntymistä?

Vapaamuotoi
nen teksti

Ei lähdettä
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Kysymyksissä,  joihin  vastattiin  asteikolla  1-5,  tarkoitti  1  oletuskäyttöliittymän  olleen

huomattavasti parempia, 2 oletuskäyttöliittymän olleen hieman parempi, 3 käyttöliittymien

olleen yhtä hyviä ja 4 sekä 5 ehdotetun käyttöliittymän olleen hieman ja huomattavasti

parempi.  Itse  kyselylomakkeessa  käyttöliittymät  oli  nimetty  painike-  ja  eleohjaukseksi,

jotta  tutkimuksen  varsinainen  kohde  ei  paljastuisi  koehenkilöille.  Lisäksi  lomakkeessa

ohjeistettiin  ”hieman  paremman”  tarkoittavan  havaittavaa  eroa,  jolla  on  kuitenkin  vain

pieni  vaikutus  ja  ”huomattavasti  paremman”  eroa,  jolla  on  selkeä  vaikutus  ohjauksen

toimintaan.  Kysymykset  valittiin  Steuerin  telemaattisen  läsnäolon  ulottuvuuksien  sekä

Sutcliffen ja Gaultin virtuaalitodellisuussovellusten arviointiin kehittämien heuristiikoiden

perusteella  (Steuer, 1992 s. 10-16) (Sutcliffe and Gault,  2004 s. 832-833). Kysymykset

valittiin  siten,  että  ne  antaisivat  mahdollisimman  paljon  tietoa  syntyvästä  läsnäolon

tunteesta  ja  siihen  vaikuttavista  tekijöistä.  Kysymykset  kattoivat  kaikki  Steuerin

määrittelemät ulottuvuudet, jotka on kuvattu tarkemmin taulukossa 5. Sutcliffen ja Gaultin

heuristiikat on puolestaan tarkoitettu sovellusten kokonaisvaltaiseen arviointiin, joten niistä

valittiin  vain  ne,  joihin  käyttöliittymällä  uskottiin  olevan  suoraan  vaikutusta.  Valitut

heuristiikat  on  esitetty  taulukossa  6.  Lisäksi  valittiin  kolme  kysymystä,  joilla  kerättiin

kvalitatiivista  dataa  ja  yksi  kysymys,  jossa  koehenkilöt  saivat  valita  itselleen

mieluisemman käyttöliittymän.
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Taulukko 5: Telemaattisen läsnäolon ulottuvuudet

Eloisuus (vividness)
Kuinka voimakkaasti  käyttöliittymä stimuloi  aisteja  yhdessä muun sovelluksen kanssa.
Eloisuus jakautuu kahteen kategoriaan.

Leveys (breadth)
Kuinka  monia  eri  aisteja  stimuloidaan.
Tässä  tapauksessa  aisteilla  tarkoitetaan
tasapainoa,  kuuloa,  tuntoa,  näköä  sekä
maku- ja hajuaistia.

Syvyys (depth)
Syvyys tarkoittaa stimuloivan informaation
laatua tai  tarkkuutta.  Esimerkiksi suurempi
resoluutioisen  kuvan  syvyys  on  suurempi
kuin matala resoluutioisen kuvan.

Interaktiivisuus
Kuinka paljon käyttäjä  voi vaikuttaa ympäristöönsä.  Interaktiivisuus  jakautuu kolmeen
kategoriaan.

Nopeus
Kuinka  nopeasti  käyttäjän
toiminta  vaikuttaa
ympäristöön.  Toiminnan  ja
vaikutuksen  välinen  viive
heikentää interaktioita.

Kattavuus
Kuinka  paljon
vaikutusmahdollisuuksia
käyttäjällä  on.  Interaktio  on
suurempaa kun käyttäjällä on
useampia  mahdollisuuksia
vaikuttaa ympäristöön.

Johdonmukaisuus
Onko  käyttäjän  todellisella
toiminnalla
johdonmukainen  seuraus
virtuaaliympäristössä.
Johdonmukaista  on
esimerkiksi  virtuaalisen
esineen  liikuttaminen
vasemmalle  liikuttamalla
kättä  vasemmalle.
Vastaavasti  esineen
liikuttaminen  vasemmalle
hyppäämällä  on  erittäin
epäjohdonmukaista.

Taulukko 6: Käytetyt heuristiikat

• Heuristiikka 1: Vuorovaikutuksen luonnollisuus
Vuorovaikutuksen tulisi vastata käyttäjän odotusta luonnollisesta 
vuorovaikutuksesta. Ideaalitilanteessa käyttäjä ei huomaa toimivansa 
virtuaaliympäristössä.

• Heuristiikka 3: Toiminnan ilmaisun luonnollisuus
Virtuaaliympäristön tulisi mahdollistaa luonnollinen toiminta ja tutkiminen, eikä 
sen tulisi rajoittaa perustoimintoja.

• Heuristiikka 4: Toiminnan ja sen seurausten koordinointi
Käyttäjän liikkeiden sekä toimintojen ja virtuaaliympäristössä tapahtuvien 
reaktioiden välinen aika tulisi olla mahdollisimman pieni.

• Heuristiikka 5: Palautteen realistisuus
Käyttäjän toimintojen vaikutus virtuaaliobjekteihin tulisi olla välittömästi 
havaittavista ja sen tulisi noudattaa fysiikan lakeja.
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4 TULOKSET

4.1 Hypoteesit

Käyttöliittymän  kehitysvaiheessa  tehdyn  testauksen  perusteella  voitiin  esittää  joitakin

hypoteeseja testauksen tuloksista. Ensinnäkin oli selvää, että kehitetty käyttöliittymä toimi

ja lisäksi sen käytön oppiminen oli melko helppoa, sillä kehitysvaiheessa käyttöliittymää

ensimmäistä kertaa kokeilleet henkilöt oppivat sen käytön nopeasti ja saivat sillä vähintään

yhtä  korkeita  pistemääriä  kuin  oletuskäyttöliittymällä.  Toisinaan  käyttöliittymä  saattoi

kuitenkin tuntua epätarkalta. Tämän epätarkkuuden takia oletuskäyttöliittymän odotettiin

toimivan hieman tarkemmin ja nopeammin. Ehdotettu käyttöliittymä synnytti oletettavasti

myöskin jonkin verran enemmän läsnäolon tunnetta,  koska esineiden kerääminen käden

liikkeillä  on  ainakin  teoriassa  luonnollisempaa  kuin  niiden  kerääminen  katseella.

Molempien  käyttöliittymien  odotettiin  stimuloivan  pääasiassa  näköä ja  tasapainoa  sekä

mahdollisesti kuuloa ja tuntoa.

4.2 Pistemäärät

Pistemäärillä mitattiin käyttöliittymän toimivuutta ja opittavuutta. Koska otoskoko oli vain

kahdeksan henkilöä,  ovat tulokset lähinnä suuntaa antavia,  eikä niistä  voida vetää liian

pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Koehenkilöiden saavuttamat pisteet on esitetty taulukossa

7.  Taulukossa  on  esitetty  kunkin  koehenkilön  jokaisessa  pelissä  saavuttamat  pisteet  ja

keskiarvot  kaikkien  pelaajien  eri  pelikertojen  pisteistä.  Lisäksi  on  kerrottu,  kumpaa

käyttöliittymää  koehenkilö  käytti  ensin.  Koehenkilöt  saivat  oletuskäyttöliittymällä

keskimäärin  n.  9,2  pistettä  ja  ehdotetulla  käyttöliittymällä  n.  13,3  pistettä.  Ehdotetulla

käyttöliittymällä  saavutettiin  siis  keskimäärin  n.  45-%  korkeampia  pistemääriä  kuin

oletuskäyttöliittymällä.  Tässä  kohtaa  on  kuitenkin  syytä  muistaa  luvussa  3.4  esitetty

havainto,  jonka  mukaan  oletuskäyttöliittymän  käyttö  oli  lähtökohtaisesti  vaikeampaa,

koska  se  vaati  sekä  kohdistamista  että  valintaa.  Näin  ollen  ero  käyttöliittymien  välillä

lienee  todellisuudessa  pienempi.  Taulukossa  3 esitetyt  toimivaksi  määrittelyn  säännöt

ottivat  kuitenkin  huomioon käyttöliittymien  väliset  erot  ja  niiden  perusteella  ehdotetun
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käyttöliittymän voidaankin  todeta  olleen  toimiva,  koska sillä  saatiin  keskimäärin  10-15

pistettä ja oletuskäyttöliittymällä saavutettiin keskimäärin vähemmän kuin 20 pistettä. 

Taulukko 7: Koehenkilöiden saavuttamat pisteet eri pelikerroilla ja pisteiden keskiarvot

Koehen
kilö Id

1. Oletus 2. Oletus 3. Oletus 1.
Ehdotettu

2.
Ehdotettu

3.
Ehdotettu

Pelasi
ensin

1 12 13 8 13 12 20 Oletus

2 7 15 14 15 19 15 Oletus

3 4 9 12 13 13 15 Oletus

4 1 9 9 9 7 10 Ehdotettu

5 9 12 15 9 18 18 Ehdotettu

6 0 10 10 11 11 13 Ehdotettu

7 4 6 5 12 11 17 Oletus

8 11 11 14 11 13 14 Ehdotettu

KA. 6 10,625 10,875 11,625 13 15,25

Tuloksista  on  poistettu  yhteensä  kolme  peliä,  joissa  koehenkilö  ilmaisi  selkeästi

käyttöliittymän  lakanneen  toimimasta  aikaisessa  vaiheessa  testiä.  Näissä  tilanteissa

käyttöliittymä kalibroitiin  uudelleen  ja  koehenkilö  pelasi  korvaavan pelin.  Kaksi  näistä

tilanteista sattui oletuskäyttöliittymällä ja yksi ehdotetulla. Tuloksiin on myös voinut jäädä

joitakin pelejä, joissa koehenkilö ei ole ilmaissut käyttöliittymän toimimattomuutta, eikä

korvaavaa peliä ole näin ollen pelattu. Testipelissä oli myös mahdollista vahingossa kerätä

punaisia  laatikoita,  jotka  vähensivät  pistemäärää  yhdellä.  Näin  tapahtui  kuitenkin  vain

yhdessä  pelissä,  joka  pelattiin  ehdotetulla  käyttöliittymällä,  ja  tästä  syystä

pistevähennyksiä  ei  ole  erikseen  tuloksiin  merkitty.  Vahinko  poimintojen  vähäisestä

määrästä  voi  päätellä  sen,  että  molemmilla  käyttöliittymillä  oli  mahdollista  välttää

helppojen virheiden tekeminen. Varsinaisesta käyttöliittymien toimintatarkkuudesta tulos ei

kuitenkaan kerro paljoakaan, sillä punaisen laatikon välttäminen pelimaailmassa oli varsin

helppo tehtävä.

Taulukossa 8 on esitetty erikseen molempien käyttöliittymien eri pelikertojen pistemäärien

keskiarvot.  Tuloksista  on  selkeästi  havaittavissa  erityisesti  ehdotetulla  käyttöliittymällä

saavutettujen  pistemäärien  tasainen nousu.  Toinen huomion arvoinen seikka on se,  että

ehdotetulla käyttöliittymällä saavutettiin jo ensimmäisellä kerralla keskimäärin enemmän
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pisteitä kuin oletuskäyttöliittymän kolmannella pelikerralla. Näiden seikkojen perusteella

voidaan olettaa ehdotetun käyttöliittymän käytön oppimisen olevan melko helppoa. Sillä

saavutettiin suhteellisen korkeita pisteitä heti ensimmäisellä pelikerralla ja tämän jälkeen

pistemäärät nousivat tasaisesti. 

Taulukko 8: Pistemäärien keskiarvojen vertailu eri pelikerroilla

Syynä  hyvään  opittavuuteen  lienee  ohjauksen  luonnollisuus.  Toisaalta  ehdotetun

käyttöliittymän pisteet eivät kasva juurikaan nopeammin kuin oletuskäyttöliittymän pisteet,

joten  opittavuus  ei  välttämättä  ole  sen  parempi  kuin  oletuskäyttöliittymälläkään.  Tätä

havaintoa tukee osittain myös taulukko 9, jossa eri pelikertojen pisteitä vertaillaan ottaen

huomioon  myös  järjestys,  jolla  käyttöliittymiä  käytettiin.  Tuloksista  nähdään,  että

opittavuus ei näytä niinkään olevan riippuvainen pelikerrasta tietyllä käyttöliittymällä vaan

pelikerrasta  ylipäänsä.  Pelattaessa  ensin  oletuskäyttöliittymällä  saatiin  sillä  kolmesta

pelistä  keskimäärin  9,1  pistettä  ja  ehdotetulla  14,6  pistettä.  Vastaavasti  pelattaessa

ehdotetulla  ensin  saatiin  sillä  keskimäärin  12  pistettä  ja  oletuskäyttöliittymällä  9,3.

Molemmissa tapauksissa jälkimmäisenä käytetyllä käyttöliittymällä saavutettiin enemmän

pisteitä kuin tilanteessa, jossa sitä käytettiin ensin. Oletuksen ensimmäisenä saavuttama 9,1

pistettä on vähemmän kuin jälkimmäisenä saavuttama 9,3 pistettä ja vastaavasti ehdotetun

ensimmäisten pelien keskiarvo 12 on vähemmän kuin jälkimmäisten pelien 14,6.  Toisin
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sanoen koehenkilöt  saivat  jälkimmäisissä  peleissä  suhteellisesti  korkeampia  pistemääriä

riippumatta käyttöliittymien järjestyksestä. Tämä viittaisi siihen, että tulosten paraneminen

selittyy  ennemmin  koko  pelin  oppimisella  kuin  käyttöliittymän  oppimisella.  Tämän

suuntainen  tulos  oli  odotettavissakin,  sillä  testipelin  pysyessä  käyttöliittymää  lukuun

ottamatta  samana  kaikissa  peleissä,  tapahtui  koehenkilöissä  varmasti  yleisesti  peliin

liittyvää oppimista. Joka tapauksessa taulukoiden 8 ja 9 tulokset eivät anna syytä olettaa,

että ehdotetun ja oletuskäyttöliittymän opittavuudessa olisi eroja.

Taulukko 9: Pistekeskiarvojen vertailu ottaen huomioon käyttöliittymien järjestys

Taulukossa  9 on  mielenkiintoinen  yksityiskohta  oletuskäyttöliittymän  ensimmäisen  ja

toisen pelin pisteissä. Ne ovat ainoat pelit, joissa koehenkilöt saivat keskimäärin enemmän

pisteitä  pelaamatta  ensin  toisella  käyttöliittymällä.  Koehenkilöt,  jotka  pelasivat  ensin

oletuskäyttöliittymällä,  saivat  siis  näissä  peleissä  korkeampia  pisteitä,  kuin  koehenkilöt

jotka pelasit ensin ehdotetulla ja sitten oletuskäyttöliittymällä. Tämä voisi viitata siihen,

että  ehdotetun  käyttöliittymän  käytön  opettelu  haittasi  oletuskäyttöliittymän  käyttöä  ja

oppimista.  Tämä viittaisi  edelleen  siihen,  että  käyttöliittymien toimintaperiaatteet  olivat

vastakkaiset  tai  ainakin  hyvin  erilaiset.  Pienestä  otoskoosta  johtuen,  neljä  henkilöä

kummallakin järjestyksellä, kyseessä voi kuitenkin hyvinkin olla vain tulosten satunnainen

vaihtelu ja havainnon vahvistamiseen tarvitaan lisäkokeita.
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4.3 Kyselylomakkeen vastaukset

Käyttäjätestien  jälkeen  koehenkilöille  tehdyistä  vertailukysymyksistä  saatiin  pääasiassa

hyvinkin positiivista palautetta ehdotetun käyttöliittymän kannalta. Koehenkilöt arvioivat

ehdotetun  käyttöliittymän  keskimäärin  paremmaksi  jokaisessa  kysymyksessä.

Koehenkilöiden  mukaan  selvimmät  erot  ehdotetun  käyttöliittymän  hyväksi  olivat

ympäristön  tutkimisen  vapaus  ja  toimintojen  vaikutusten  realistisuus.  Pienin  ero  oli

puolestaan  käyttöliittymien  toimintatarkkuudessa.  Vastausten  hajonnat  on  kuvattu

taulukoissa 10-15.

Taulukosta  10 nähdään,  että  koehenkilöt  arvioivat  ehdotetun  käyttöliittymän

vuorovaikutuksen  vastanneen  todellisuutta  paremmin  kuin  oletuskäyttöliittymän.  Puolet

vastanneista  arvioi  eron  olleen  huomattava,  eikä  yksikään  pitänyt  oletuskäyttöliittymää

parempana.  Tulos  oli  odotettu,  sillä  esineiden  kerääminen  kättä  liikuttamalla  on

oletettavasti  luonnollisemman  tuntuista  katseella  keräämiseen  verrattuna.  Taulukon  11

tulokset  puolestaan  osoittavat  koehenkilöiden  pitäneen  ehdotetun  käyttöliittymän

tarjoamaa toiminnan vapautta  erittäin  paljon  suurempana.  Viisi  vastannutta  kahdeksasta

arvioivat  eron  olleen  huomattava  ja  loputkin  havaitsivat  pienen  eron  ehdotetun

käyttöliittymän  hyväksi.  Tämäkin  tulos  oli  ennakoitavissa,  sillä  oletuskäyttöliittymällä

objektien  valinta  oli  sidottu  tiukasti  näkökentän  keskikohtaan,  kun  taas  ehdotetulla

käyttöliittymällä valinta voidaan tehdä mistä tahansa kohtaa näkökentästä.

Taulukko 10: Kumman käyttöliittymän
vuorovaikutus vastasi paremmin

vuorovaikutusta todellisessa maailmassa?

 

Taulukko 11: Kummalla käyttöliittymällä
toiminta ja ympäristön tutkiminen tuntuivat

vapaammalta?
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Taulukoista  12 ja  13 nähdään  koehenkilöiden  arviot  käyttöliittymien  toimivuudesta.

Ehdotetun  käyttöliittymän  reagointinopeus  arvioitiin  hieman  paremmaksi.  Teoriassa

nopeuksien  välillä  ei  olisi  pitänyt  olla  eroa,  sillä  pään  ja  käden  liikkeet  sekä  napin

painallukset  rekisteröitiin  reaaliajassa  molemmilla  käyttöliittymillä.  Erot  koetussa

nopeudessa johtunevat satunnaisista ongelmista molempien käyttöliittymien toiminnassa.

Oletuskäyttöliittymän painike ei aina toiminut täydellisesti ja ehdotetulla käyttöliittymällä

käden seuranta saattoi hetkellisesti lakata toimimasta tai olla epätarkka. Näistä ongelmista

seuranneet vaikeudet kuutioiden keräämisessä on voitu tulkita käyttöliittymän hitaudeksi.

Arviot  toimintatarkkuudesta  ovat  mielenkiintoisia,  sillä  keskimäärin  käyttöliittymät

arvioitiin kutakuinkin yhtä tarkoiksi, mutta vastaukset ovat hajaantuneet asteikon reunoille.

Puolet  vastanneista  arvioi  ehdotetun  käyttöliittymän  olleen  huomattavasti  parempi  ja

puolet arvioi oletuskäyttöliittymän hieman tai huomattavasti paremmaksi. Kukaan ei siis

itse asiassa pitänyt tarkkuuksia yhtä hyvinä. Tulos lienee seurausta aiemmin mainituista

satunnaisista ongelmista. Jos koehenkilö koki ongelmia toisella käyttöliittymällä arvioi hän

toisen käyttöliittymän selvästi paremmaksi. Myös virhepisteiden määrät, ehdotetulla yksi

ja oletuksella ei yhtään, antavat hieman tukea sille ettei käyttöliittymien tarkkuuksissa ollut

isoa eroa.

Taulukko 12: Kumpi käyttöliittymä reagoi
nopeammin?

 

Taulukko 13: Kumpi käyttöliittymä toimi
tarkemmin?

Kysymys toimintojen vaikutusten realistisuudesta, jonka vastaukset on esitetty taulukossa

14, lienee ymmärretty hieman eri tavalla kuin oli tarkoitus. Toiminnoilla tarkoitettiin tässä

tapauksessa toimintoja pelimaailmassa, esimerkiksi kuution kerääminen ja tästä aiheutuva

seuraus  olisi  pistesaldon  kasvaminen  ja  kuution  paikan  vaihtuminen.  Näin  ajateltuna

käyttöliittymien välillä ei olisi pitänyt olla eroa, koska molemmilla oli mahdollista tehdä
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samat  toiminnot  ja  näillä  toiminnoilla  oli  samat  seuraukset.  Kysymys  lienee  kuitenkin

ymmärretty  niin  että  toiminnot  ovat  todellisen  maailman  toimintoja,  esimerkiksi

painikkeen  painallus  tai  käden  liikuttaminen,  ja  näitä  vastaavia  seurauksia  olisivat

esimerkiksi kursorin liikkuminen pelimaailmassa. Näin ymmärrettynä kysymys on pitkälti

sama  kuin  taulukossa  10 esitetty  kysymys  vuorovaikutuksen  realistisuudesta.  Joka

tapauksessa  näidenkin  vastausten  perusteella  ehdotettu  käyttöliittymä  on  tarjonnut

paremmin  todellisuutta  vastaavan kokemuksen.  Taulukosta  15 puolestaan  nähdään,  että

kokonaisuutena  koehenkilöt  pitivät  ehdotettua  käyttöliittymää  hieman  mieluisempana

vaihtoehtona. Puolet koehenkilöistä piti siitä huomattavasti enemmän, mutta toisaalta kaksi

koehenkilöä arvioi oletuskäyttöliittymän hieman mieluisammaksi.

Taulukko 14: Kummalla käyttöliittymällä
tehdyt toiminnot saivat aikaan

realistisemman tuntuisia vaikutuksia?

 

Taulukko 15: Kummasta käyttöliittymästä
pidit enemmän?

Kysyttäessä  stimuloiduista  aisteista,  ei  käyttöliittymien  välillä  vaikuttanut  olevan

havaittavaa  eroa.  Lähes  kaikki  koehenkilöt  arvioivat  molempien  käyttöliittymien

stimuloivan  voimakkaimmin  näköä.  Ehdotetun  käyttöliittymän  tapauksessa  kaksi

koehenkilöä oli kuitenkin eri mieltä. Toinen arvioi voimakkaimmin stimuloituneen aistin

olleen  tunto  ja  toinen  tasapaino.  Taulukossa  16 on esitetty,  kuinka  monta  koehenkilöä

arvioi käyttöliittymän stimuloivan kutakin aistia. Kuten taulukosta havaitaan, stimuloivat

molemmat  käyttöliittymät  koehenkilöiden  mukaan  lähes  yhtä  monia  aisteja.  Lisäksi

stimuloitavat aistit on arvioitu hyvin samanlaisiksi. Käyttöliittymien eloisuuden leveydessä

ei siis tämän perusteella vaikuta olevan juurikaan eroa (Steuer, 1992 s. 11).
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Taulukko 16: Käyttöliittymien stimuloimat aistit

Käyttöliittymä Näkö Tasapaino Kuulo Tunto Haju/maku Yhteensä

Oletus 8/8 6/8 2/8 3/8 0/8 19

Ehdotettu 8/8 7/8 2/8 3/8 0/8 20

4.4 Kyselylomakkeen vapaa palaute

Kyselylomakkeen  lopussa  oli  muutama  vapaamuotoinen  kysymys,  joilla  kartoitettiin

koehenkilöiden  aiempia  kokemuksia  ja  mielipiteitä  testatusta  laitteistosta.  Ainoastaan

yhdellä koehenkilöllä oli aiempaa kokemusta virtuaalilasien käytöstä. Hän arvioi testatun

laitteiston  tarjonneen  hieman  laajemmat  interaktiomahdollisuudet  verrattuna  aiemmin

kokeilemaansa Oculus Rift-demoon, jossa ainut  interaktio oli  näkökentän suuntaaminen

pään  liikkeillä.  Kysyttäessä  mahdollisista  käyttöliittymän  käyttökohteista  nousivat  pelit

selkeimmin  esiin.  Seitsemän  koehenkilöä  nimesi  pelit  mahdolliseksi  käyttökohteeksi.

Muita  useammin  kuin  kerran  mainittuja  kohteita  olivat  viihdekäyttö,  kuten  elokuvien

katselu, opetus, suunnittelu ja 3D-mallintaminen sekä lääketiede. Vastauksissa on lueteltu

pitkälti  niitä  käyttökohteita,  joissa  virtuaalitodellisuutta  jo  käytetäänkin  (Bowman  and

McMahan, 2007 s. 36-37) (Brooks Jr, 1999 s. 20-26).

Seuraavassa kysymyksessä kartoitettiin asioita, jotka edistivät tai haittasivat nimenomaan

eleohjauksen  synnyttämää  läsnäolon  tunnetta.  Viisi  koehenkilöä  mainitsi  edistävänä

tekijänä  pään ja  käden liikkeiden  käyttämisen  ohjaamisessa.  Erityisesti  lyhyt  vasteaika

liikkeiden ja pelin välillä  sekä pään liikkeiden seurannan tarkkuus koettiin  positiivisina

asioina. Sen sijaan satunnainen käden seurannan epätarkkuus haittasi läsnäolon tunnetta.

Mainitut  asiat  sopivat  hyvin  yhteen  Sutcliffen  ja  Gaultin  heuristiikoiden  kanssa.

Esimerkiksi  heuristiikoiden  kolme,  neljä  ja  kuusi  mukaan  virtuaalitodellisuuden

käyttöliittymän  tulee  tarjota  käyttäjälle  mahdollisuus  toimia  vapaasti  ja  luonnollisesti

virtuaaliympäristössä, viiveen todellisten toimintojen ja virtuaalitodellisuuden välillä tulee

olla  mahdollisimman pieni ja näkökentän tulee päivittyä pään liikkeiden mukaan ilman

viivettä.  (Sutcliffe  and  Gault,  2004 s.  833) Kaksi  koehenkilöä  mainitsi  pienen  viiveen

kursorin  liikkeissä  olleen  häiritsevä  tekijä,  mutta  he  pelasivatkin  laitteen  balanced-

suorituskykyprofiililla,  josta  seurasi  matalampi  ruudunpäivitysnopeus.  Erot
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päivitysnopeudessa  on  selitetty  tarkemmin  luvussa  5.1.  Muiksi  haitanneiksi  tekijöiksi

mainittiin grafiikan pikselimäisyys, pyörimisestä aiheutunut huonovointisuus ja ongelmat

painikkeen  kanssa.  Lisäksi  parannusehdotukseksi  annettiin  oman  käden  näkyminen

virtuaaliympäristössä pelkän kursorin sijaan.  Myös aivan viimeisessä vapaata  palautetta

keränneessä kysymyksessä huomautettiin pyörimisen aiheuttaneen huimausta ja toivottiin

viimeistellympää  grafiikkaa  virtuaaliympäristöön.  Muuta  palautetta  tähän  kohtaan  ei

annettu.

4.5 Suullinen palaute ja havainnot testin aikana

Kehotuksista  huolimatta  koehenkilöt  antoivat  melko  niukasti  suullista  palautetta  testin

aikana. Saadussa palautteessa oli kuitenkin joitakin toistuvia huomioita ja yhdessä muiden

havaintojen kanssa niistä voidaan tehdä joitakin päätelmiä. Ensinnäkin koko testin vaikein

asia vaikutti olevan virtuaalilasien magneettipainikkeen käyttäminen. Painiketta käytettiin

pelin  aloittamiseen  ja  kuutioiden  keräämiseen  oletuskäyttöliittymällä.  Painike  vaati

toimiakseen juuri oikeanlaisen tekniikan ja tämä haittasi erityisesti oletuskäyttöliittymän

ensimmäisiä pelejä. Ongelmat saattoivat osittain johtua käytetystä HMD-laitteesta,  jossa

painiketta ei ollut valmiina vaan se rakennettiin testejä varten, mutta kehitystyön aikana

käytetyssä  alkuperäisessä  Cardboard-laitteessakin  oli  vastaavanlaisia  ongelmia.

Opastuksen ja lyhyen kokeilun jälkeen kaikki koehenkilöt kuitenkin oppivat painikkeen

käytön.  Tämänkin  jälkeen  esiintyi  kuitenkin  satunnaisia  ongelmia.  Lisäksi  ongelmia

aiheutti katseen pitäminen kuutiossa painiketta käytettäessä. Ehdotetulla käyttöliittymällä

muutamia ongelmia aiheuttivat kursorin katoaminen ja pomppiminen. Näihin tilanteisiin

yleisin  syy  oli  koehenkilön  käden  asento.  Kun  heitä  neuvottiin  pitämään  käsi

pystyasennossa  kämmenselkä  kameraan  päin,  jolloin  kuvassa  oleva  käden  ylin  kohta

pysyisi  vakaana,  suurin  osa  ongelmista  katosi.  Muutama  koehenkilö  kommentoi

miinuspisteitä  tuottavien  kuutioiden  väistelyn  olevan  hankalampaa  ehdotetulla

käyttöliittymällä,  sillä  kääntyessä  kursori  saattoi  vahingossa  osua  kuutioon.  Heille

huomautettiin,  ettei  kättä  ole  pakko  pitää  näkökentässä  kokoajan,  jolloin

vahinkopoimintoja ei pääse tapahtumaan kääntyessä.
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Testin  päätyttyä  suurin  osa  koehenkilöistä  kommentoi  idean  olevan  erittäin

mielenkiintoinen. Oletettavasti  ”idealla” tarkoitettiin koko virtuaalitodellisuuskokemusta,

sillä koehenkilöt  eivät tienneet  varsinaista kokeen kohdetta.  Muutama koehenkilö kehui

kuitenkin  nimenomaan  ehdotetun  käyttöliittymän  toimintaa.  Lisäksi  he  esittivät  jonkin

verran kysymyksiä virtuaalitodellisuuteen ja käytettyyn laitteistoon liittyen. Yllättäen lähes

kukaan  ei  ollut  kiinnostunut  käden  tunnistamiseen  liittyvästä  tekniikasta,  mutta  HMD-

laitteessa  olevan  magneettipainikkeen  toiminta  keräsi  osakseen  suurta  mielenkiintoa.

Osalta  koehenkilöistä  myös  kysyttiin,  kokivatko  he  virtuaalitodellisuuden  aiheuttaneen

pahoinvointia.  Osa  kertoi  kokeneensa  lievää  pahoinvointia,  mutta  arvioi  sen  johtuvan

ennemmin jatkuvasta pyörimisestä pelin aikana, kuin itse virtuaalitodellisuudesta.
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5 ARVIOINTI

5.1 Käyttöliittymän toimivuus ja käytettävyys

Testauksen  tulokset  ja  kokemukset  käyttöliittymän  kehitystyön  aikana  osoittivat,  että

kamerapohjaisen eleohjauksen toteuttaminen Cardboard-ympäristöön oli  paitsi  teknisesti

mahdollista myös varteenotettava vaihtoehto ainakin Cardboardin oletuskäyttöliittymälle.

Käden seuraamiseen kehitetty  hahmontunnistusalgoritmi toimi riittävällä  tarkkuudella ja

tehokkuudella  käyttöliittymän  ohjaamiseen.  Käden  paikantaminen  320x240  pikselin

kokoisesta  kuvasta  mahdollisti  riittävän  tarkkuuden  kursorin  ohjaamiseen

virtuaaliympäristössä  ja  käytetyllä  laitteistolla  algoritmi  toimi  reaaliaikaisella  30  FPS

päivitysnopeudella. Nopeus olisi voinut olla vieläkin suurempi, mutta rajoittavana tekijänä

oli laitteen kameran kuvausnopeus. Hyvistä tuloksista huolimatta algoritmissa on kuitenkin

myös parantamisen varaa, sillä sen parametrit oli säädettävä manuaalisesti ja toimiakseen

se tarvitsi ympäristön, josta käsi erottui selkeästi värin perusteella. Ympäristön ei tarvinnut

kuitenkaan  olla  täysin  neutraali,  sillä  esimerkiksi  testauksessa  käytetty  tavallinen

luokkahuonekin  tarjosi  riittävän  hyvät  puitteet  algoritmille.  Lisäksi  algoritmin

tehokkuudessa  olisi  parantamisen  varaa,  sillä  tasainen  30  FPS  ruudunpäivitysnopeus

saavutettiin vain käyttämällä testilaitteen  performance-suorituskykyprofiilia,  joka pakotti

laitteen  kaikki  prosessorit  toimimaan  kokoajan  niiden  maksimikellotaajuudella.  Tämä

aiheutti  laitteen  lämpenemistä  ja  akun  varauksen  nopeaa  heikkenemistä.  Tavallisella

profiililla ruudunpäivitysnopeus vaihteli 15 ja 30 FPS välillä.

Ehdotettu  käyttöliittymä  oli  koehenkilöiden  käytössä  jopa  oletuskäyttöliittymää

tehokkaampi,  sillä  testauksen  aikana  koehenkilöt  keräsivät  ehdotetulla  käyttöliittymällä

keskimäärin 45-% korkeampia pistemääriä kuin oletuskäyttöliittymällä. On tosin otettava

huomioon, että oletuskäyttöliittymän käyttäminen oli lähtökohtaisesti hieman vaikeampaa,

kuten luvussa 3.4 on huomautettu,  joten ero tuskin on todellisuudessa  näin suuri.  Tätä

oletusta tukevat myös koehenkilöiden tekemän vertailun tulokset, joissa käyttöliittymien

nopeudessa  ja  tarkkuudessa  oli  vain  pieni  ero  ehdotetun  käyttöliittymän  hyväksi.  Joka

tapauksessa ehdotetulla käyttöliittymällä saavutettiin testipelissä niin korkeita pisteitä, että

käyttöliittymän  voidaan  sanoa  olevan  toimiva  ainakin  tässä  käyttötarkoituksessa.  Tätä
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väitettä  tukevat  myös  kyselylomakkeilla  ja  suullisesti  kerätty  palaute,  joka  oli

pääsääntöisesti  hyvin  positiivista,  eikä  kukaan  kyseenalaistanut  käyttöliittymän

toimivuutta.

5.2 Läsnäolon tukeminen

Ehdotettu  käyttöliittymä  suoriutui  hyvin  myös  toisena  mielenkiinnon  kohteena  olleen

läsnäolon tunteen synnyttämisessä. Koehenkilöt arvioivat ehdotetun käyttöliittymän olleen

parempi  jokaisessa  läsnäolon  tunnetta  mitanneessa  kysymyksessä.  Koehenkilöiden

vapaamuotoisen  palautteen  perusteella  eniten  läsnäolon  tunteen  syntymisessä  auttoi

testipelin  ohjaaminen pään sekä käden liikkeillä  ja tämä näkyykin kyselyn vertailuissa,

joissa  korostuu  erityisesti  ehdotetun  käyttöliittymän  tarjoama  toiminnan  vapaus  ja

vastaavuus todellisen maailman kanssa. Siispä Steuerin (Steuer, 1992 s. 10-16) läsnäolon

ulottuvuuksien  perusteella  erityisesti  ehdotetun  käyttöliittymän  interaktion

johdonmukaisuus ja  kattavuus  tukivat  läsnäolon syntymistä.  Sen sijaan käyttöliittymien

eloisuudessa ei vaikuttanut olevan suuria eroja, sillä käyttöliittymien arvioitiin stimuloivan

yhtä monia aisteja, eikä niiden toiminnan tarkkuudessakaan ollut juurikaan eroa. Tuloksista

voidaan päätellä, että älypuhelimen resursseillakin on mahdollista toteuttaa käyttöliittymä,

jonka käyttäminen tuntuu riittävän luonnolliselta tukeakseen läsnäolon tunteen syntymistä.

5.3 Jatkokehitys ja puutteet

Tässä työssä aiheeseen on tehty vasta pintaraapaisu ja idean jatkojalostaminen esimerkiksi

kuluttajakäyttöön  sopivaksi  ohjelmaksi  tai  peliksi  vaatisi  vielä  paljon  lisäkehitystä  ja

-tutkimusta.  Ensinnäkin  jo  tässä  työssä  kehitetylle  käyttöliittymälle  voisi  tehdä  hieman

laajemman  käyttäjätestauksen,  jossa  sitä  verrattaisiin  myös  muihin  mahdollisiin

ohjauslaitteisiin,  kuten  peliohjaimeen  sekä  hiireen  ja  näppäimistöön,  niin  että  kaikilla

ohjausmenetelmillä  täytyisi  tehdä  samat  toiminnot,  esimerkiksi  tähtääminen  ja  valinta.

Myös  testipeli  voisi  olla  hieman  monipuolisempi.  Näin  saataisiin  luotettavampaa

informaatiota  jatkokehityksen  pohjaksi.  Tätä  ennen  ehdotettuun  käyttöliittymään  olisi

toteutettava  valintaoperaatio,  joka  on  teoriassa  mahdollista  toteuttaa  nykyiselläkin

hahmontunnistusalgoritmilla niin että valinta tapahtuu kun käden konveksi verhon pinta-
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ala tai kehän pituus pienenevät nopeasti tai alle jonkin raja-arvon. Käytännössä toiminnon

tunnistaminen  riittävällä  tarkkuudella  voi  kuitenkin  olla  mahdotonta.  Tästä  päästään

seuraavaan  kehityskohteeseen  eli  paremman  hahmontunnistusalgoritmin  kehittämiseen.

Algoritmin  tulisi  tunnistaa  käsi  tavallisessa  huoneympäristössä  riippumatta  käden  ja

taustan  väreistä.  Lisäksi  kädestä  olisi  hyvä voida  tunnistaa  muutakin  kuin  sen  sijainti,

esimerkiksi erilaisten eleiden ja asentojen tunnistaminen mahdollistaisi monipuolisempien

toimintojen  toteuttamisen  käyttöliittymään.  Jos  kehitystä  tehdään  nykyisen  algoritmin

pohjalta, on yksi vaihtoehto käyttää käden tunnistamiseen värin lisäksi konveksi- verhon

muotoa. Käden konveksi- verhossa on sormenpäiden kohdalla kulmat ja näiden perusteella

käsi  voitaisiin  erottaa  useimmista  muista  objekteista.  Käytännössä paras ratkaisu lienee

kuitenkin toteuttaa tunnistusalgoritmi koneoppimista hyväksikäyttäen. Näin ollen algoritmi

ei myöskään tarvitsisi erillisiä parametreja, jotka käyttäjän olisi määritettävä.

Algoritmin  toteutustavasta  riippumatta  kamerapohjaisessa  lähestymistavassa  on  aina

ongelmana se, että käden on oltava kuvassa, jotta käyttöliittymää voidaan ohjata. Tämä

rajoittaa toimintojen monipuolisuutta ja tietyissä tilanteissa myös läsnäolon synnyttämisen

mahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaisia siirtymiä, kuten pelin aloittamista ja lopettamista tai

valikon avaamista varten on virtuaalilaseissa hyvä olla fyysinen painike, jolla järjestelmää

voidaan  ohjata  tilanteissa,  joissa  konenäköalgoritmi  ei  toimikaan.  Näin  vältetään  myös

tilanteet, joissa esimerkiksi valikko aukeaa vahingossa kesken pelin tai ohjelman käytön.

Läsnäolon  syntymistä  ongelma  puolestaan  rajoittaa,  koska  monet  ihmisen  tekemät

toiminnot ovat sellaisia, että ne tapahtuvat kokonaan tai osittain näkökentän ulkopuolella.

Jotta  tällaisia  toimintoja  voidaan  tehdä  ehdotetunlaisella  käyttöliittymällä

virtuaaliympäristössä, on niille keksittävä jokin korvaava toiminto, joka ei ole välttämättä

yhtä  luonnollinen.  Testauksessa  koehenkilöt  eivät  kohdanneet  tätä  ongelmaa,  koska

testipelissä ei ollut tarvetta tehdä toimintoja näkökentän ulkopuolella.
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6 YHTEENVETO

Työn tavoitteena oli selvittää, onko kamerapohjaisen ohjauksen toteuttaminen Cardboard-

virtuaaliympäristön  käyttöliittymäksi  teknisesti  mahdollista,  niin  että  myös  ohjauksen

käytettävyys  on  sillä  tasolla,  että  käyttöliittymää  testaavat  koehenkilöt  pitävät  sitä

toimivana ja saavuttavat sillä saman suuruisia tai suurempia pistemääriä testipelissä kuin

oletuskäyttöliittymällä. Mielenkiinnon kohteena oli myös ohjauksen synnyttämä läsnäolon

tunne.  Käyttöliittymän  toteuttaminen  osoittautui  teknisesti  mahdolliseksi,  sillä

käyttäjätestejä  varten  saatiin  toteutettua  toimiva  käyttöliittymä.  Testeissä  ehdotettu

käyttöliittymä  osoittautui  toimivaksi  ja  käytettävyydeltään  varteenotettavaksi,  sillä

koehenkilöt  saavuttivat  sillä testipelissä keskimäärin 45-% korkeampia pistemääriä  kuin

Cardboardin  oletuskäyttöliittymällä.  Lisäksi  saadun  palautteen  perusteella  koehenkilöt

myös  kokivat  käyttöliittymän  olevan  toimiva,  muutamia  yksittäisiä  häiriöitä  lukuun

ottamatta. Palautteen perusteella vaikuttaa myös siltä, että ehdotettu käyttöliittymä tukee

läsnäolon  tunteen  syntymistä.  Tärkeimpänä  tekijänä  läsnäolon  syntymisessä  mainittiin

nimenomaan käyttöliittymän ohjaaminen sekä pään että käden liikkeillä. Tämä on hyvin

luonnollista ja tarjoaa suurempaa toiminnan vapautta kuin verrokkina ollut käyttöliittymä.

Luonnollisuuden  ansiosta  myös  käyttöliittymän  käytön  oppiminen  oli  helppoa.

Koehenkilöt  saavuttivat  ehdotetulla  käyttöliittymällä  ensimmäisistä  peleistä  lähtien

korkeampia  pisteitä  kuin  oletuskäyttöliittymällä  ja  pistemäärät  kasvoivat  tasaisesti

myöhemmillä pelikerroilla.

Hyvistä  tuloksista  huolimatta  ehdotettu  käyttöliittymä vaatii  vielä  paljon jatkokehitystä.

Tärkeimpinä  kehityskohteina  ovat  kädentunnistuksen  parantaminen  vaativimmissa

ympäristöissä  toimivaksi  ja  tunnistamiseen  tarvittavien  parametrien  asettamisen

automatisointi.  Lisäksi  tunnistusalgoritmin  tulisi  pystyä  määrittämään  käden  sijainnin

lisäksi  erilaisia  eleitä  ja  asentoja,  jotta  käyttöliittymästä  olisi  mahdollista  tehdä

monipuolisempi. 
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LIITE 1 LAITTEISTO

Testitilaisuudessa käytetty älypuhelin:

Valmistaja ja Malli OnePlus One

Näyttö 5.5 tuumaa, 1080 x 1920 pikseliä

Prosessori 2.5 Ghz Krait 400, 4 ydintä

Näytönohjain Adreno 300

Kamera 13 MP

Akku 3100 mAh

Käyttöjärjestelmä Android 5.0.2

Sensorit Kiihtyvyysanturi, gyroskooppi, 
etäisyysanturi ja kompassi

Lähde: http://www.gsmarena.com/oneplus_one-6327.php
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