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Virtuaaliympäristöjen avulla on mahdollista monipuolisesti tarkastella reaalimaailman 

kappaleista tai ympäristöistä tietokonegrafiikalla luotuja malleja. Käyttäjän liikkeitä 

virtuaaliympäristössä pyritään havaitsemaan, jotta voidaan luoda reaaliaikainen 

vuorovaikutus käyttäjän ja virtuaaliympäristön välille. Erilaiset vuorovaikutteisuuden 

mahdollistavat käyttäjän havainnointijärjestelmät ovat kuitenkin perinteisesti olleet hyvin 

kalliita. Optiseen havainnointiin perustuvalla tunnistusjärjestelmällä on mahdollista luoda 

tehokas ja kustannuksiltaan edullinen vaihtoehto käyttäjän tunnistamiseen 

virtuaaliympäristöissä. Tämän työn tarkoituksena on esitellä optisen 

havainnointijärjestelmän rakentamista koskevaa ongelmakenttää sekä virtuaalisten 

grafiikkamallien ohjausta käyttäjän omien fyysisten liikkeiden perusteella.  
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Virtual environments are a powerful way to introduce and explore different types of models 

which are produced by using computer graphics. To maximize the benefits of virtual 

environments an interaction between the users and the machine should be provided. There 

are different types of methods which can be used to track user movements within the region 

of interest. Traditionally these tracking methods have been very expensive. Nowadays, 

consumer aimed computer technology has evolved so far that is relatively cheap to build an 

optical tracking based system for movement detection in virtual environments. The goal of 

this thesis is to investigate optical observation systems and how they can be used to 

manipulate virtual models created with computer graphics based on user’s physical 

movements. 
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1 JOHDANTO 

 
Virtuaaliympäristö (Virtual Reality, VR) on tietotekniikan menetelmiä hyödyntämällä 

aikaansaatu uskottava vaikutelma esineistä, ympäristöstä tai tilasta, jota todellisuudessa ei ole 

olemassa. Läsnäolon illuusio ja todellisuuden tunne muodostuvat ihmisen omien havaintojen 

sekä virtuaaliympäristöstä saatujen ärsykkeiden yhteisvaikutuksesta. Ollessaan 

vuorovaikutuksessa virtuaaliympäristön kanssa käyttäjää ympäröi eri dataprojektoreilla 

tuotettu kolmiulotteinen tietokonekuva, ja käyttäjän on mahdollista omalla fyysisellä 

toiminnallaan vaikuttaa näytettävän mallin esitystapaan. Vuorovaikutteisuuteen voidaan lisätä 

realistisuutta luomalla käyttäjän ympäröivä kolmiulotteinen äänimaailma. 

Virtuaaliympäristöissä voidaan mallintaa aidon näköisiä virtuaalimalleja erilaisista 

reaalimaailman kohteista tai vastaavasti reaalimaailman videokuvaan voidaan lisätä 

virtuaalisia kappaleita, jolloin kyseessä ovat lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) 

sovellukset.  

 

Virtuaaliympäristöissä voidaan reaalimaailman tilanteita ja kappaleita usein mallintaa oikeita 

mittasuhteita vastaavina sekä tehdä erilaisia testejä ilman että niistä on todellista vaaraa 

ihmisille tai ympäristölle. Interaktiivinen virtuaaliympäristö on erinomainen apuväline 

erityisesti tutkimuksessa, opetuksessa ja simuloinnissa. Sen avulla on mahdollista 

havainnollistaa myös sellaiset asiat, joita ei oikeasti voida havaita reaalimaailmassa. 

Esimerkiksi lääketieteen opetukseen liittyvissä sovelluksissa ihmisen rakennetta voidaan 

tutkia monipuolisesti valitsemalla jokin tietty kehon osa kerrallaan tarkasteltavaksi tai liikkua 

vapaasti ihmiskehon sisällä. Muita mahdollisia käyttökohteita virtuaaliympäristöille löytyy 

esimerkiksi teollisuudesta, missä laitteiden rakennetta ja kokoamisprosessia voidaan esitellä ja 

tarkastella monipuolisesti virtuaaliympäristöjen avulla.  

 

1.1 Ongelman määrittely 

 

Virtuaaliympäristöjen tarkoituksena on yleensä tuottaa käyttäjäkeskeistä interaktiota 

tietokonenäkymän ja käyttäjän välille. Halutun visualisoitavan mallin tai näkymän realistisen 

liikuttamisen mahdollistamiseksi on havainnoitavan kohteen reaaliaikainen paikantaminen 

ensisijaisen tärkeä tehtävä interaktiivisissa virtuaaliympäristöissä. Havaittavan kohteen 
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valintaan ja sovelluskehitysmahdollisuuksiin vaikuttaa paljon se, millaisella 

tunnistusmenetelmällä kohdetta havainnoidaan. Tunnistusmenetelmästä riippuen havaittavana 

kohteena voi toimia jokin ennalta määrätty fyysinen sijainti virtuaaliympäristössä, käyttäjä 

itse tai mikä tahansa reaalimaailman objekti. Kohteen paikannuksessa tarkoituksena on 

havaita tarkasteltavan kohteen orientaatio ja sijainti jonkin valitun viitekoordinaatiston 

suhteen. Havaittavia kohteita voi olla samanaikaisesti useita, jolloin esimerkiksi käyttäjästä 

voidaan havaita molempien käsien sekä pään asentoa samanaikaisesti. Mikäli pystytään 

havaitsemaan ja seuraamaan käyttäjän pään asentoa ja eri raajojen liikkeitä, näkymää voidaan 

projisoida halutulla tavalla realistisen vuorovaikutteisuuden aikaansaamiseksi. Virtuaalisten 

kappaleiden sijainnin muuttaminen sekä virtuaalisessa mallissa liikkuminen käsiä tai jalkoja 

hyödyntämällä olisi tällöin mahdollista ilman varsinaisia fyysisiä hallintalaitteita.  

 

1.2 Työn tarkoitus 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia optiseen havainnointiin perustuvan 

tunnistusjärjestelmän hyödyntämismahdollisuuksia tietokonegrafiikalla luotujen kappaleiden 

ohjaamiseen virtuaaliympäristöissä. Työssä esitellään virtuaaliympäristön tekninen rakenne ja 

käytetyt sovellusohjelmistot sekä tarkastellaan tutkimuksessa esiintyneitä ongelmia ja niihin 

löydettyjä ratkaisumalleja. 
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2 C.A.V.E VIRTUAALIYMPÄRISTÖ 

 

C.A.V.E (Cave Automatic Virtual Environment) tarkoittaa virtuaaliympäristöä, jossa 

käyttäjän ympärille tuotetaan dataprojektorien avulla tietokonenäkymä. CAVE-

virtuaaliympäristöistä on olemassa paljon erilaisia toteutustapoja, mutta yleisin versio on 

avonainen kuutio, jossa käyttäjää ympäröi virtuaalimaailma neljältä, viideltä tai kuudelta eri 

suunnalta [kuva 1]. Jokaiselle kuution seinälle ohjataan kuvaa normaalisti kahdella erillisellä 

dataprojektorilla, jolloin on mahdollista luoda samasta näkymästä eri vaiheessa polarisoidut 

videokuvat. Voidakseen katsella tällä tavoin tuotettua videokuvaa käyttäjä tarvitsee 3D-lasit, 

joissa molemmat linssit päästävät ainoastaan toisen polarisoituneista videokuvista lävitseen. 

Tuotettaessa molemmille silmille samanaikaisesti erillistä videokuvaa saadaan aikaan 

realistisen tuntuinen syvyysvaikutelma.  

 

 

      Kuva 1 : C.A.V.E - Virtuaaliympäristö 

 

Käyttäjällä on normaalisti pelkän virtuaalimallin havainnoinnin lisäksi mahdollisuus myös 

liikuttaa mallia haluamallaan tavalla. Perinteisesti tietokonetta on totuttu käyttämään hiiren ja 

näppäimistön avulla. Virtuaaliympäristöissä tällainen olisi kuitenkin melko hankalaa ja 

epäkäytännöllistä. Eräs yksinkertainen lähestymistapa virtuaalimallin ohjaamiseen 
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virtuaaliympäristössä on hiiriosoittimen kaltainen langaton osoitinlaite (TrackBall), jonka 

avulla mallia voidaan liikuttaa eri suuntiin. Vuorovaikutteisuus jää tällä tavoin kuitenkin 

melkoisen vähäiseksi, sillä käyttäjän omalla fyysisellä liikkumisella ei varsinaisesti ole 

vaikutusta esitystapaan, vaan siihen vaikuttaa ainoastaan osoitinlaitteesta saatavat 

ohjauskomennot. Osoitinlaitteella ei tavallisesti ole myöskään mahdollista ohjata kuin yhtä 

mallin osaa kerrallaan. Huomattavasti parempi vuorovaikutteisuus saadaan aikaiseksi erilaisia 

tunnistusjärjestelmiä hyödyntämällä, jolloin käyttäjän omat reaalimaailman liikkeet 

aiheuttavat haluttuja muutoksia myös virtuaalisessa näkymässä. Käyttäjän ja virtuaalimallin 

välisen interaktion toteuttamiseen on olemassa lukuisia toisistaan poikkeavia toteutustapoja, 

joita tarkastellaan lähemmin kappaleessa 3. 

 

2.1 VTT:n aiempaa tutkimusta virtuaaliympäristöissä 

 

VTT:llä on tehty tutkimustyötä liittyen virtuaaliympäristöihin ja niissä toteutettavaan 

käyttäjän optiseen paikantamiseen jo vuonna 2005. Tätä ennen käytössä oli ollut erilaisia 

kalliita kaupallisia järjestelmiä, jotka perustuivat pääasiassa magneettisen tunnistuksen 

menetelmiin. Tutkimusyksikön muutettua uusiin toimitiloihin ei uutta optista järjestelmää ole 

ehditty saamaan toimintakuntoiseksi. Edellinen virtuaalitila oli muodoltaan ”perinteisen” 

kuution muotoinen, missä vierekkäiset seinät olivat kohtisuorassa toisiaan vastaan [kuva 1]. 

Virtuaalitilan ylänurkkiin oli asennettu videokamerat kuvaamaan käyttäjän liikkeitä, jotka 

tilan muodosta johtuen olivat kaikki yhtä kaukana tilan keskipisteestä. Yhtäläisen etäisyyden 

ansiosta kaikissa kameroissa oli mahdollista käyttää samaa optiikkaa. Käytettävänä optiikkana 

olivat laajakulmalinssit, joiden aukeama horisontaalisuunnassa oli 75 astetta ja aukon koko 

3.5. Aukeamalla tarkoitetaan sitä aluetta jonka kamera näkee kuvakentässään. Ihmissilmän 

katselukulma, eli aukeama, on hieman vajaa 180 astetta. Ihminen näkee käytännössä siis 

suunnilleen puoliympyrän muotoisen alueen edessään. Laajemmalla aukeamalla on 

mahdollista kuvata leveämpää aluetta samanaikaisesti, mutta samalla tarkasti kuvattavan 

alueen etäisyys pienenee. 

 

Ennen virtuaaliympäristö-järjestelmän purkamista edellisestä toimipisteestä sillä ehdittiin 

testaamaan hieman paikka/asentotietojen toimivuutta. Kohteiden tunnistamiseen käytettiin 

ARToolkit-ohjelmistoa ja eri kameroista saatujen havaintojen yhdistämisessä tarvittavien 

muunnosmatriisien mittaamiseen oli kehitetty oma ohjelma. Järjestelmästä saatiin tuolloin 
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järkevältä vaikuttavia paikka- ja orientaatiokoordinaatteja tunnistuksessa havaituille kohteille, 

mutta kehitystyötä ei ehditty viedä eteenpäin.  

 

2.2 Nykyinen järjestelmä 

 

VTT:n tämän hetkinen tutkimuskäytössä oleva virtuaaliympäristö on rakennettu muodoltaan 

kaarevaksi, joka tuo käyttäjälle enemmän liikkumatilaa kuutiomaiseen toteutukseen 

verrattuna. Virtuaaliympäristön yhteyteen on sijoitettu suuri neuvottelutila, jolloin 

virtuaaliesitysten pitäminen on mahdollista kokousten yhteydessä siten, että kaikki 

paikallaolijat voivat niitä seurata. 

 

Virtuaaliympäristö rakentuu kahdeksan dataprojektorin järjestelmästä, joiden avulla 

tietokonekuvaa voidaan ohjata neljälle erilliselle käyttäjää ympäröivälle projisointitasolle 

[kuva 2]. Järjestelmällä on halutessa mahdollista siis tuottaa myös 3-ulotteista stereokuvaa 

hyödyntäviä sovelluksia. Virtuaalitilassa on asennettuna neljä videokameraa alueen eri 

nurkkauksiin, joiden avulla voidaan rekisteröidä havaittavien kohteiden liikkeitä. 

Virtuaalitilaan on asennettuna myös audiolaitteisto, jolla käyttäjän ympärille on mahdollista 

luoda 3-ulotteinen äänimaailma käyttökokemuksen realistisuuden lisäämiseksi.   
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Kuva 2 : VTT:n nykyinen virtuaalitila 

 

Tunnistuksessa käytettävät kamerat ovat VGA-resoluution (640x480) 8-bittisiä 

mustavalkokameroita, jotka toimivat 60Hz:n taajuudella. Näin järjestelmän suorituskyvyn 

pitäisi olla halutessa riittävä myös erilaisiin pelisovelluksiin. Jokainen kameroista on kytketty 

omaan tietokoneeseensa 1394a-väylän (FireWire) välityksellä. Kuvaa prosessoivat tietokoneet 

(Client) on kytketty nopean lähiverkkoyhteyden avulla palvelimelle (Master), joka 

vastaanottaa eri kameroilta tulevia havaintoja tunnistettavista kohteista. Palvelin yhdistää eri 

kameroilta tulevan datan ja lähettää sen lähiverkon välityksellä mallia ohjaaville tietokoneille. 

 

Uudistuneen virtuaaliympäristön rakenteen vuoksi aiemmin käytössä olleet videokameroiden 

optiikat eivät ole riittäviä havainnointien tekemiseen. Virtuaalitilan fyysisen koon kasvettua 

tarvitaan aukeamaltaan pienemmät optiikat, jotta käyttäjä pystytään tunnistamaan 

suuremmalta etäisyydeltä. Nykyisessä tilassa eri kameroiden etäisyys käyttäjästä ei myöskään 

ole enää vakio vaan reunimmaiset kamerat ovat kauempana kohteesta kuin tilan keskellä 

sijaitsevat kamerat. Reunimmaisiin kameroihin valittiin laajakulmalinssit joiden aukeama 

horisontaalisuunnassa on 33 astetta (f=8mm) ja keskellä sijaitseviin kameroihin 

laajakulmalinssit aukeamalla 45 astetta (f=6mm). 
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3 KOHTEEN TUNNISTAMINEN VIRTUAALIYMPÄRISTÖISSÄ 

 

Virtuaaliympäristöjen tarkoituksena on tarjota käyttäjälle visuaalinen ja vuorovaikutteinen 

käyttökokemus. Vuorovaikutteisuuden mahdollistamiseksi havaittavan kohteen 

mahdollisimman tarkka tunnistaminen on tärkeää. Tarkkuudella voidaan erilaisissa 

sovelluskohteissa tarkoittaa hieman eri asioita. Erilaisissa pelisovelluksissa voi 

tunnistettavaan kohteen havainnoinnin ja mallin liikuttamisen välinen aika olla ratkaisevin 

tekijä, kun se taas toisenlaisissa sovelluskohteissa saattaa olla eri kameroiden suorittamien 

havaintojen täsmällisen havainnointijärjestyksen määrittäminen.  

 

3.1 Tunnistusmenetelmiä virtuaaliympäristöissä  

 

Havaittavan kappaleen tunnistamiseen on olemassa lukuisia erilaisia menetelmiä, jotka 

poikkeavat tekniikaltaan ja toteutustavoiltaan huomattavasti toisistaan. Erilaisia 

tunnistusmenetelmiä ovat esimerkiksi magneettisen, mekaanisen, akustisen ja optisen 

tunnistuksen menetelmät. Menetelmän valintaan vaikuttaa paljon se sovelluskohde, mihin 

järjestelmää on aikomus käyttää. 

 

3.1.1 Magneettiset tunnistusmenetelmät 

 

Magneettisen tunnistusjärjestelmän tekniikka perustuu magneettikentän vaihteluihin rajatulla 

havaintoalueella. Käyttäjä kiinnittää haluamiinsa kohteisiin johdollisia, magneettisia 

tunnistimia joiden liikuttaminen aiheuttaa tunnistimen paikan ja orientaation muutoksen 

havaintokentässä. Menetelmää rajoittaa magneettisen alueen koko (yleensä noin 3x3x3 

metriä) sekä liikkumista oleellisesti hankaloittavat johdotukset. Magneettikenttä on myös altis 

ulkoisille häiriöille, jonka takia käyttäjän tulee aina riisua kaikki metalliesineet ennen 

järjestelmän käyttöä. 

 

3.1.2 Mekaaniset tunnistusmenetelmät 
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Mekaanisessa tunnistusmenetelmässä käyttäjä pukee ylleen eräänlaisen ”mekaanisen 

luurangon” (exoskeleton). Tässä keinotekoisessa luurangossa on lähekkäin toisiinsa 

kiinnitettyjä mekaanisia osia, jotka vastaavat ihmisen luustossa olevia nikamia. Jokaiseen 

kappaleeseen on kiinnitetty potentiometri, joiden avulla voidaan laskea osien keskinäistä 

muutosta. Monimutkaisen rakenteensa vuoksi tällainen menetelmä rajoittaa liikkumista hyvin 

paljon, mutta on toisaalta melko immuuni ulkoisille häiriötekijöille.  

 

3.1.3 Akustiset tunnistusmenetelmät 

 

Akustisissa menetelmissä tunnistamiseen käytetään pieniä äänilähettimiä, jotka toimivat 

ultraäänitaajuuksilla ja ovat näin ollen ihmiskorvan kuuloalueen ulkopuolella.  Vastaanottoon 

käytetään äänivastaanottimia, jotka mittaavat signaalin vastaanottimelle kulkeman matkan 

ajan. Järjestelmä on kuitenkin hyvin altis häiriöille joita syntyy mm. ääniaaltojen 

interferenssistä ja heijastuksista.   

 

3.1.4 Optiset tunnistusmenetelmät 

 

Optisissa seurantajärjestelmissä kohdetta havainnoidaan yhden tai useamman videokameran 

avulla. Optinen järjestelmä havainnoi käyttäjän liikettä kameran näkökentässä sekä laskee 

kuvasta havaittavan kohteen sijaintia ja orientaatiota valitun vertailukoordinaatiston suhteen. 

Optinen tunnistaminen tapahtuu langattomasti ja se voi toimia myös infrapuna-alueella, 

jolloin havaittavan kohteen tunnistamiseen ei tarvita välttämättä lainkaan näkyvää valoa. 

Optinen tunnistaminen voidaan suorittaa useilla eri tavoilla. Tunnistaminen voi perustua 

johonkin ohjelman tunnistamaan valmiiseen malliin, erilaisiin fluoresoiviin palloihin, jotka 

erottuvat hyvin kirkkaina kameran kuvakentässä tai erilaisiin suoriin kasvojen tai kehon 

piirteiden tunnistamismenetelmiin. Optiseen tunnistukseen perustuvien seurantamenetelmien 

suurimpia etuja on juuri niiden käyttäjäystävällisyys.  

 
Langattomuus ja menetelmien lukuisat sovellusmahdollisuudet erilaisissa sovelluksissa 

tekevät optisten menetelmien tutkimisesta erittäin suosittua monissa maailman johtavista 

tutkimuskeskuksista. Monimutkaisten kuvantunnistusalgoritmien käyttäminen sekä erilaisten 

sovellusohjelmien hyödyntäminen ja kehittäminen ovat tarpeen optisia järjestelmiä 
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suunniteltaessa, joka puolestaan edellyttää järjestelmien kehittäjiltä monipuolista 

ohjelmointiosaamista.  

 

3.2 Tunnistusmenetelmien ongelmat 

 

Useissa tapauksissa yksi merkittävimmistä teknisen järjestelmän käyttöön vaikuttavista 

tekijöistä on käytettävyys ja käyttömukavuus. Käyttäjän kannalta miellyttävin vaihtoehto on 

tietenkin sellainen, jossa tarvittavien valmistelevien toimenpiteiden määrä ennen varsinaista 

järjestelmän käyttöä olisi mahdollisimman pieni. Virtuaaliympäristöissä käyttäjiä saattaa olla 

lisäksi samanaikaisesti useita, jolloin järjestelmän ohjaamisen luovuttaminen käyttäjältä 

toiselle tulisi olla sujuvaa.  

 

Perinteisesti liikkeen tunnistamiseen virtuaaliympäristöissä on käytetty edellä mainittua 

magneettisuuteen perustuvaa tunnistintekniikkaa. Suurin ongelma tässä toteutustavassa on 

kuitenkin hankalasti puettavat asut joihin magneettiset tunnistimet on kiinnitetty, sekä 

tarvittavien johdotuksien aiheuttamat liikkumisen rajoitukset. Optisessa tunnistamistavassa 

vastaavia rajoituksia ei ole. 

 

3.3 Tunnistusjärjestelmien ongelmat 

 

Erilaisille tunnistusjärjestelmille, tunnistusmenetelmästä riippumatta, olisi olemassa lukuisa 

määrä erilaisia sovelluskohteita. Ongelmana on kuitenkin ollut tunnistusjärjestelmien hyvin 

korkea hinta. Kaupallisten tunnistusjärjestelmien hinnat liikkuvat toteutustekniikoista riippuen 

useissa kymmenissä tuhansissa euroissa ja rajoittavat näin ollen niiden hyödyntämistä vain 

hyvin rajattuihin erikoistapauksiin.  

 

Optiseen tunnistamiseen perustuvat järjestelmät tuovat kuitenkin muutoksen tähän, sillä 

kuluttajamarkkinoille suunnattu laitteisto on nykyisin riittävän suorituskykyistä optisissa 

tunnistusjärjestelmissä hyödynnettäviksi. Käyttämällä normaaleja PC-tietokoneita (hinta alle 

500€/kpl) sekä tavallisia teollisuuskameroita (hinta alle 1000€/kpl linsseineen) saadaan hyvin 

pienin kustannuksin tehokas tunnistusjärjestelmä. 
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4 KÄYTETTÄVÄT SOVELLUSOHJELMISTOT 

 

Ratkaisujen löytäminen optiseen tunnistukseen liittyviin ongelmiin virtuaaliympäristöissä 

vaatii melko laajaa tietoteknistä osaamista eri alueilta. Teknistä osaamista vaaditaan 

kameroiden sekä muun järjestelmän kalibroinnissa ja testauksessa, matemaattista osaamista 

kappaleiden tunnistuksesta saatavien matriisien laskemisessa ja koordinaatistomuunnosten 

ymmärtämisessä sekä monipuolista ohjelmointiosaamista järjestelmän kehittämisessä.  

 

Tunnistuksen tapahtuessa on reaaliaikaisesta videokuvasta erotettava ne kohteet, joita on 

tarkoituksena seurata. Virtuaaliympäristöissä havainnointiin käytetään useita eri kameroita, 

joten kaikkien näiden kameroiden keräämät tiedot tulee prosessoida ja yhdistää sopivalla 

tavalla. Virtuaalisten mallien ohjaamiseen tarvitaan lisäksi oma mallinnusohjelma, jonka 

malleja ohjataan kerätyn havainnointiaineiston perusteella.   

 
Tutkimustyössä hyödynnetään lukuisia erilaisia sovellusohjelmistoja, joita ovat mm. 

ARToolkit-ohjelmisto, OpenGL-grafiikkakirjasto, OpenSceneGraph-grafiikkakirjasto sekä 

RakNet-ohjelmistoon perustuva kommunikointiohjelma. Varsinaiseen sovelluskehitykseen 

käytetään Microsoftin Visual Studio-kehitysympäristöä. Ohjelmistojen opettelun lisäksi 

vaaditaan myös hyvää osaamista C- ja C++-ohjelmointikielistä. Kaikilla eri ohjelmistoilla on 

oma tärkeä tarkoituksensa kokonaisessa järjestelmässä. Tämän vuoksi jokaisen niiden 

huolellinen opetteleminen ja toiminnan ymmärtäminen on tärkeää kokonaisen järjestelmän 

toteutuksen tutkimuksessa. 

 

4.1 ARToolKit - sovellusohjelmisto 

 

ARToolKit on C-kieleen perustuva ohjelmointikirjasto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti 

lisätyn todellisuuden sovelluksien luomiseen. ARToolKit-ohjelmistoon pohjautuvissa 

sovelluksissa reaaliaikaiseen videokuvaan lisätään virtuaalisia objekteja, jotka luovat illuusion 

reaalimaailmassa sijaitsevista keinotekoisista esineistä. Sovelluksissa videokuvasta 

tunnistetaan ennalta määriteltyjä kohteita joiden havaittuun sijaintiin perustuen asetetaan 

virtuaaliset mallit videokuvaan. Käyttäjän liikuttaessa tunnistettavaa kohdetta myös 

virtuaalimalli liikkuu tätä liikettä vastaavalla tavalla.  
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ARToolKit hyödyntää konenäköön (Computer Vision) perustuvia algoritmejä havaittavien 

kohteiden tunnistamiseen sekä käyttäjän luoman mallin asettamiseen oikealla tavalla 

havaittuun kohteeseen nähden. ARToolKitin avulla on mahdollista tunnistaa useita 

havainnoitavia kohteita samanaikaisesti, jonka ansiosta se tarjoaa hyvän lähtökohdan 

virtuaaliympäristöissä tapahtuvan paikannuksen sovelluskehitykselle.  

 

4.1.1 Tunnistettavat kohteet 

 

ARToolKit-ohjelmiston reaaliaikaisesta kamerakuvasta tunnistamia kohteita kutsutaan 

“markkereiksi”(marker). Markkerit ovat mustareunaisia neliöitä, joiden keskellä on pienempi 

valkoinen neliö [Kuva 3a]. Pienemmän neliön keskellä sijaitsee jokaisen markkerin yksilöivä 

tunniste, joka voi olla periaatteessa mikä tahansa tunnistekuvio. Tärkeää tunnistekuviossa on, 

että se on mahdollisimman yksinkertainen eikä sisällä mitään pieniä ja tarkkoja 

yksityiskohtia. Tunnistekuvioiden tulee olla myös asymmetrisiä, jotta kuvion orientaatio 

pystytään tunnistamaan kaikista havainnointisuunnista yksiselitteisesti.  

 

 
Kuva 3 : (a) Tavallinen markkeri               (b) Matriisimarkkeri 
 

Markkereita voi valmistaa aivan tavallisella kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla 

mustesuihkutulostimella. Markkereita tehtäessä tulee kuitenkin huomioida, että tulostusta ei 

tehdä kiiltävälle valokuvapaperille, sillä tämä heijastaa yleensä valonsäteitä voimakkaasti ja 

tekee näin tunnistuksesta epävarmaa. Tulostuksen jälkeen markkerit tulee asettaa jollekin 

kiinteälle alustalle, esimerkiksi jäykälle pahvinpalalle, jotta ne säilyttävät tasaisen muotonsa.  

 
ARToolKit-ohjelmiston kaupalliseen käyttöön tarkoitetussa versiossa on lisäksi mahdollisuus 

käyttää ohjelmallisesti luotuja markkereita, jotka muodostuvat 3x3 ruudun matriisista [Kuva 

3b]. Näitä matriisimarkkereita hyödyntämällä havainnoinnin tunnistustarkkuus ja 
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tunnistusnopeus paranevat, sillä matriisimarkkerit on ohjelmallisesti optimoitu tehokkaiksi. 

Matriisimarkkereita hyödyntämällä ei ohjelmistossa myöskään tarvitse erikseen määritellä 

jokaista käytettävää markkerin kuviota vaan ohjelmisto tunnistaa automaattisesti 64 erilaista 

matriisimarkkeria. Tämä riittää normaalisti eri sovelluksiin, mutta matriisimarkkerien määrää 

voidaan tarvittaessa kasvattaa entisestään jakamalla matriisia pienempiin osiin. 

 

 
Kuva 4 : Matriisimarkkerin toimintaperiaate 

 

Matriisimarkkerien yhdeksästä ruudusta kolme ovat aina staattisia ruutuja, joista kaksi on 

mustaa ja yksi valkoinen [Kuva 4]. Näiden vakioarvoisien ruutujen avulla markkerin 

orientaatio pystytään tunnistamaan mistä asennosta tahansa. Loput kuusi ruutua voidaan valita 

vapaasti mustaksi tai valkoiseksi.  

 

Matriisimarkkerit toisistaan erottava yksilöllinen tunniste muodostuu binäärikoodina siten, 

että kutakin ruutua kuvaavan bitin arvoksi tulee 0 jos ruutu on valkoinen ja 1 jos se on musta. 

Tunnistearvo markkerille saadaan täten muuttamalla binääriarvo kymmenkantaisen 

lukujärjestelmän arvoksi. Esimerkiksi, jos kuvassa 4 olevassa matriisiissa ruudut 5 ja 2 

olisivat mustia, niin binäärikoodi kyseiselle markkerille olisi 010010 ja tunnistearvo 18.  

 

ARToolKit-ohjelmiston avulla on myös mahdollista määritellä matriisikenttiä (matrixfields), 

joissa jonkin halutun markkerin sijainti pystytään laskemaan minkä tahansa muun 

matriisikentässä määritellyn markkerin avulla. Tämä mahdollistaa sovellusten luomisen, 

joissa voidaan havainnoida kappaleen sijaintia useampien markkerien perusteella. Tämä 

ominaisuus on erittäin hyödyllinen virtuaaliympäristöissä, sillä sen avulla voidaan eri 
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suunnista ja eri kameroilla havaittua kohdetta tarkastella monipuolisemmin. Matriisikenttien 

käyttöä sovelluksissa tarkastellaan lähemmin kappaleessa 7.  

 

4.1.2 ARToolKit-ohjelmiston toimintaperiaate 

 

ARToolKit-ohjelmisto suorittaa videokamerasta saatavalle yksittäiselle still-kuvalle tietyn 

joukon algoritmisia operaatioita, tallentaa kuvasta mahdollisesti havaitun markkerin tiedot ja 

ottaa tämän jälkeen seuraavan kuvan käsittelyyn. Käsiteltävien kuvien määrä on riippuvainen 

kameran omasta suorituskyvystä. Tyypillinen kamerasta saatavien kuvien määrä on noin 60 

kuvaa sekunnissa (Frame/s). Mikäli sovelluksessa tarvitaan hyvin nopeaa näytteenottoa, on 

saatavilla myös kameroita jotka pystyvät ottamaan kuvia useita satoja kertoja sekunnissa.  

 

Ohjelmisto tekee kuvasta ensin binaariesityksen eli suorittaa yksittäiselle kuvalle musta/valko 

muunnoksen. Muunnos suoritetaan jonkin valitun raja-arvon (threshold) mukaisesti, jolloin 

kyseistä raja-arvoa pienemmät kuvan pikselit muutetaan valkoisiksi ja suuremmat mustiksi. 

Muunnoksen ansiosta harmaat alueet kuvasta muuttuvat valkoisiksi ja haluttu informaatio, eli 

musta neliö kuvioineen, on helpommin löydettävissä kuvankäsittelyalgoritmeilla 

kuvakentästä.  

 

 
Kuva 5 : ARToolKit-ohjelmiston toimintaperiaate 

 

Binaarimuunnoksen jälkeen muokatusta still-kuvasta etsitään ARToolKit-ohjelmiston 

tunnistamia markkereita. Markkerin löytyessä tutkitaan neliön sisälle jäävää tunnistekuviota 

ja verrataan sitä aiemmin tallennettuun mallitietokantaan. Vertaamista mallitietokantaan ei 

tarvitse suorittaa, jos tunnistuksessa käytetään matriisimarkkereita. Jos kuvion sisältä 

tunnistettu kuvio vastaa mallitietokannassa olevia kuvioita, piirretään grafiikkaobjekti merkin 

osoittamaan kohtaan [kuva 5]. Grafiikkaobjektin ei tarvitse sijaita täsmälleen mallin päällä 

vaan se voidaan sijoittaa minne tahansa markkerin paikkaan suhteutettuna.  
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4.2 OpenGL - sovellusohjelmisto 

 

OpenGL on grafiikkakirjasto, jota ARToolKit käyttää grafiikkamallien tuottamiseen 

havaittujen markkerien kohdalle. OpenGL on erittäin tunnettu ja paljon käytetty grafiikan 

tuottamiseen tarkoitettu ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface, API) 

interaktiivisten 2D- ja 3D-ohjelmien luomiseen. OpenGL:n pääasiallinen kilpailija on 

Microsoftin Direct3D, joka on saavuttanut suuremman suosion peliteollisuudessa OpenGL:n 

ollessa vahvempi tutkimusympäristöissä ja teollisissa sovelluksissa. OpenGL on yleisesti 

käytössä erityisesti mainos- ja viihdeteollisuudessa, CAD-suunnittelussa, lääketeollisuudessa 

sekä virtuaaliympäristöissä. 

 

OpenGL koostuu noin 250 erilaisesta funktiosta, joita hyödyntämällä on mahdollista luoda 

näyttäviä monimutkaisia graafisia esityksiä. OpenGL:n avulla on mahdollista luoda malleihin 

myös teksturointia, valaistuksia, varjoja sekä muita erikoistehosteita. OpenGL on 

toiminnaltaan nopea ja soveltuu sen vuoksi erinomaisesti reaaliaikaisen grafiikan 

esittämiseen.  

 

OpenGL tarjoaa kokonaisuudessaan hyvin monipuoliset mahdollisuudet grafiikan 

tuottamiseen. Se pitää sisällään valmiita grafiikkaprimitiivejä, joita voidaan ottaa käyttöön 

yksinkertaisilla muutaman rivin funktiokutsuilla. OpenGL tarjoaa mahdollisuuden myös 

näyttävien monimutkaisten mallien muodostamiseen hyödyntämällä NURBS (Non Uniform 

Rational B-Spline)-pintoja sekä erilaisia valaistus- ja varjostusmalleja. Tällaisten 

monimutkaisten mallien toteuttaminen vaatii kuitenkin OpenGL:n hyvin syvällistä osaamista 

ja muodostuu helposti todella vaativaksi ohjelmistokehittäjälle. Jos käytetään OpenGL:n 

tyylistä matalan tason ohjelmointikieltä, näyttävien graafisten esitysten luomiseen tarvittavien 

koodirivien määrä kasvaa helposti satoihin ja jopa tuhansiin riveihin hyvin yksinkertaisillakin 

malleilla.     

 

4.3 OpenSceneGraph - sovellusohjelmisto 

 

OpenSceneGraph on graafiteoriaan pohjautuva 3D-grafiikan tuottamiseen tarkoitettu 

ohjelmointirajapinta. OpenSceneGraph on OpenGL:n ”päälle” luotu korkeamman tason 

grafiikkakirjasto, joka perustuu täysin standardiin C++ kieleen ja OpenGL:n funktioihin. 
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OpenSceneGraph yksinkertaistaa graafista ohjelmointia niputtamalla yhteen lukuisia erilaisia 

OpenGL:ssä olevia funktiokutsuja [Kuva 6] sekä tarjoamalla myös paljon lisäominaisuuksia 

ja vaihtoehtoisia toimintatapoja grafiikan luomiseen. OpenSceneGraph esimerkiksi optimoi 

reaaliaikaista grafiikan piirtoa. Tämä mahdollistaa huomattavasti nopeamman 

sovelluskehityksen ja realistisempien mallien luomisen OpenGL:ään verrattuna. 

OpenSceneGraph:n avulla on mahdollista luoda suhteellisen nopeasti ja vain muutamia 

funktiokutsuja hyödyntämällä sellaisia graafisia esityksiä, jotka normaalisti vaatisivat jopa 

tuhansia rivejä perinteistä OpenGL-koodia. 

 

 

VIRTUAALINEN MALLI 

KORKEAMMAN TASON OHJELMOINTI 
(OpenSceneGraph) 

MATALAN TASON OHJELMOINTI 
(OpenGL) 

Kuva 6 : OpenSceneGraph-ohjelmiston sijainti mallinnushierarkiassa 

 

OpenSceneGraph on laajasti käytössä erilaisissa reaaliaikaisen grafiikan tuottamiseen 

tarkoitetuissa järjestelmissä. Tällaisia ovat esimerkiksi visuaaliset simulaattorit, 

virtuaaliympäristöt, pelit sekä tieteellisen mallintamisen sovellukset. OpenSceneGraph-

ohjelmistossa voidaan hyödyntää lukuisten tunnettujen 3D-mallinnusohjelmien eri 

tiedostoformaatteja kuten esimerkiksi 3ds MAX(.3ds), AUTOCAD (.dxf), ja LIGHTWAVE 

(.lwo). Kaikille eri tiedostoformaateille ei kuitenkaan vielä löydy suoraa tukea vaan niiden 

käyttämiseen vaaditaan erilaisten lisäosien (Plug-in) asentamista.  

 

4.3.1 OpenSceneGraph – ohjelmiston toiminta  

OpenSceneGraph perustuu siis graafeihin, jotka ovat erittäin hyödyllisiä tietorakenteita 

graafisten kuvausten esittämisessä. Graafit koostuvat erilaisista toisiinsa liittyneistä solmuista, 

jotka muodostavat ylhäältä alaspäin polveutuvan hierarkian. Solmuista muodostetut graafit 
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voivat olla rakenteeltaan hyvinkin monimutkaisia. Graafissa olevaa ylintä solmua kutsutaan 

juurisolmuksi ja alimpia solmuja, joihin ei ole kiinnittyneenä muita solmuja, lehtisolmuiksi.  

Juurisolmu löytyy jokaisesta graafista ja se kuvaa koko esitettävää mallia. Kuljettaessa 

graafissa alaspäin lehtisolmuja kohti graafinen malli jakautuu aina hienojakoisempiin osiin. 

Kuljetun polun varrelle jäävät solmut voivat olla primitiiveistä koostuvia joukkoja kuvaavia 

solmuja, muunnossolmuja, paikkasolmuja tai mallissa esiintyvien kappaleiden tilatietoja. 

Lehdissä sijaitsevat solmut ovat varsinaisia primitiivejä eli grafiikkaobjekteja. Samasta 

graafisesta näkymästä on mahdollista muodostaa hyvinkin erilaisia graafeja sen mukaisesti, 

miten mallia on tarkoitus muokata.  

 

 

 

 

NÄKYVÄ 3D 
MALLI  

GEOMETRIA 
SOLMU 1 

HUONEEN 3D-
MALLI 

TUOLIN 3D- 
MALLI 

GEOMETRIA 
SOLMU 3

GEOMETRIA 
SOLMU 2

PÖYDÄN 3D-
MALLI

Kuva 7 : Esimerkki OpenSceneGraph-ohjelmiston graafista 

Kuvassa 7 on esitetty eräs esimerkki siitä, kuinka graafi-ajatusmallia hyödynnetään graafisen 

esityksen toteutuksessa. Mallinnettavassa näkymässä on huone, jossa sijaitsee kaksi tuolia ja 

yksi pöytä. Graafin juurisolmuun on kiinnitetty neljä muuta solmua, yksi huoneen 

mallintamiseen tarkoitettu solmu ja kolme erilaista geometria solmua. Geometria solmut ovat 

aina liittyneenä joihinkin grafiikkaprimitiivejä sisältäviin solmuihin, joiden paikkaa voidaan 

niiden avulla määrittää. Graafissa alemmalla tasolla olevat solmut periytyvät aina ylemmältä 

tasolta ja niillä on sen vuoksi sama toiminnallisuus kuin yläpuolella olevilla solmuilla. 

Periytymisen ansiosta samasta graafisesta objektista on mahdollista luoda monta erillistä 

instanssia, jolloin ainoastaan sen eri sijainnit graafisessa mallissa muuttuvat.  

OpenSceneGraph:ssa on lukuisia erilaisia toiminnallisia solmutyyppejä joiden avulla voidaan 

vaikuttaa graafiin ja sitä kautta esitettävään malliin. Erilaisia toiminnallisia solmutyyppejä 

geometria solmujen lisäksi ovat mm. boolean-solmut, joilla voidaan ottaa käyttöön tai poistaa 

käytöstä jokin solmu tai graafin osa sekä LOD (Level of Detail)-solmut, joissa näytettävän 

grafiikkaobjektin tarkkuus muuttuu mallin tarkasteluetäisyyden perusteella. LOD-solmuihin 
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kiinnitetyt grafiikkaobjektit tarkentuvat yksityiskohtaisemmiksi lähemmäksi tultaessa ja 

hävittävät turhia yksityiskohtia niistä kauemmas kuljettaessa. Tällaisella menetelmällä on 

mahdollista toteuttaa laajojen graafisten ympäristöjen reaaliaikainen mallintaminen. 

Erilaisten solmutyyppien suuri määrä ja niiden vapaa sijoiteltavuus graafiin mahdollistavat 

kappaleiden muokkaamisen tavalla, joka ei ole mahdollista perinteisillä matalan-tason 

grafiikan mallintamiseen suunnitelluilla grafiikkakirjastoilla kuten OpenGL ja Direct3D.  

 

4.4 RakNet – sovellusohjelmisto 

 
RakNet on C++-kieleen ja olioarkkitehtuuriin perustuva verkkoliikennöintiin tarkoitettu 

ohjelmointirajapinta, joka hyödyntää kommunikoinnissa ”Winsock”-portteja Windows-

ympäristöissä. RakNet mahdollistaa toisten sitä hyödyntävien ohjelmien kommunikoinnin 

keskenään sijaintipaikasta riippumatta. Ohjelmat voivat sijaita samassa tietokoneessa, 

sisäverkossa (Local Area Network, LAN) tai internetin välityksellä missä tahansa.  

 

Verkkoyhteyksissä käytettävät verkkotopologiat jaetaan tyypillisesti kahteen eri luokkaan: 

suorakytkentäiset (peer-to-peer) verkot tai asiakas/palvelin (Client/Server)-arkkitehtuuriin 

perustuvat verkot. Suorakytkentäisissä verkoissa kaikki verkon jäsenet ovat kytkeytyneinä 

muihin verkon jäseniin, kun taas Asiakas/palvelin-arkkitehtuurissa verkossa on yksi tai 

useampia palvelimia (server) johon verkon muut jäsenet (client) ovat kytkeytyneinä [kuva 8]. 

Raknet tukee molempia edellä mainittuja verkkotopologioita. Virtuaaliympäristöissä 

tapahtuvassa optisen havainnoin järjestelmässä asiakas/palvelin-arkkitehtuuri on hyödyllinen, 

sillä jokaiseen kameraan kytketty tietokone lähettää havaitsemansa tiedot palvelimelle. 

Palvelin vastaanottaa tiedot ja lähettää ne edelleen grafiikkaa suorittaville tietokoneille.   

 22



      
   

 

Kuva 8 : Asiakas/palvelin – arkkitehtuurin toimintaperiaate 

 

Perinteisesti tietoliikenteeseen liittyvissä sovelluksissa on usein huomioitava tulevatko 

vastaanotetut data paketit palvelimelle samassa järjestyksessä kuin ne alun perin lähetettiin. 

Usein on myös tarkistettava, että kaikki lähetetyt paketit varmasti myös saapuvat 

määränpäähänsä. RakNet perustuu UDP (User Datagram Protocol)-yhteyskäytäntöön, jossa 

lähetettävän paketin perillemenoa ei varmisteta lähtöpisteestä päätepisteeseen. Tämän vuoksi 

se on tarkoitettu erityisesti ajasta riippuviin (time-critical) sovelluksiin. Virtuaaliympäristöissä 

tapahtuvassa optisessa tunnistamisessa erityisen tärkeää on usein kuinka nopeasti kuvasta 

tunnistetun markkerin sijainti saadaan siirrettyä palvelinkoneelle jatkokäsittelyä varten.  

 

4.5 Lisätietoa käytettävistä ohjelmistoista 

 

Lisätietoa työssä käytetyistä sovellusohjelmista on löydettävissä alla näkyvistä internet-

osoitteista. Suurin osa käytetyistä ohjelmistoista perustuu OpenSource-lähdekoodiin, joten 

käyttäjä voi halutessaan ladata ne itselleen ilmaiseksi suoraan verkkosivuilta. 

 

Microsoft Visual Studio - kehitysympäristö  www.microsoft.fi/visualstudio  

OpenGL – grafiikkaohjelmisto  www.opengl.org/ 

ARToolkit – lisätyn todellisuuden ohjelmisto www.hitl.washington.edu/artoolkit/ 

OpenSceneGraph – grafiikkaohjemisto  www.openscenegraph.org/ 

RakNet – tietokoneiden väliseen kommunikointiin www.rakkarsoft.com/ 
 

 23



      
   

5 JÄRJESTELMÄN KALIBROINTI 

 

Optiseen tunnistamiseen perustuvat usean kameran havainnointijärjestelmät ovat usein 

monimutkaisempia toiminnaltaan kuin mitä aluksi tulee ajatelleeksi. Haasteellisiksi ne 

muodostuvat sen vuoksi, että niissä ollaan tekemisissä useiden eri koordinaatistojen kanssa 

samanaikaisesti. Usean kameran järjestelmässä jokainen kamera havainnoi tunnistettavia 

kohteita omassa koordinaatistossaan, joten on tärkeää että näistä erillisistä koordinaatistoista 

saadaan luotua yksi yhteinen viitekoordinaatisto. Fyysisen maailman kappaleiden virtuaalinen 

mallintaminen ilman koordinaatistojen yhteensovitusta ei ole mahdollista.  

 
Ymmärtääksemme miten koordinaatistomuunnokset tulisi suorittaa, tulee ensin ymmärtää 

kuinka erilaiset geometriset kappaleet esitetään erilaisissa koordinaatistoissa. Tavanomaiseen 

alkeisgeometriaan viitataan puhumalla euklidisesta geometriasta, joka on perusjoukko, johon 

pisteet ja suorat sijoitetaan. Klassisessa euklidisessa geometriassa kaikki pisteet ovat 

samanlaisia eli niillä ei ole toisistaan erottavia tekijöitä kuten sijaintia toistensa suhteen. Jos 

euklidiseen geometriaan lisätään koordinaatisto, 2 tai 3-ulotteinen, niin saadaan joko 

euklidinen taso tai euklidinen avaruus, jossa origo on jossakin kohtaa määritelty ja pisteiden 

sijainnit tässä koordinaatistossa on erotettavissa toisistaan.  

 

Reaalimaailmassa havainnoimme ympäristöämme 3-ulotteisessa euklidisessa avaruudessa. 

Voimme liikuttaa käsissämme olevia geometrisia kappaleita kolmeen mielivaltaiseen 

suuntaan, jolloin niiden sijainti itsemme suhteen muuttuu koordinaattien (x,y,z) mukaisesti. 

Videokamera havainnoi kappaleita ja ympäristöään ainoastaan sen optiikan mahdollistamassa 

näkökentässä, joka on 2-ulotteinen taso. Kamera toimii siis 2-ulotteisessa euklidisessa 

avaruudessa ja sen pisteet esitetään muodossa (x,y).  
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Kuva 9 : Havaittujen koordinaattien muuntaminen reaalimaailman koordinaateiksi 

 
Tunnistettaessa havaittavia kohteita reaalimaailman kuvasta kamera havainnoi täten 3-

ulotteisia kappaleita 2-ulotteisessa tasossa. ARToolKit- ohjelmiston avulla pystytään 

tunnistamaan havaittavan kohteen sijainti ja orientaatio kameran koordinaateissa. Kameran 

havaitsemat sijainnit eri kohteille eivät kuitenkaan suoraan vastaa reaalimaailman sijainteja 

kameroista ja linsseistä aiheutuvien erilaisten vääristymien takia. Kameroiden havaitsemat 

tason pisteet tulee tämän vuoksi muuttaa vielä kalibroituun kamerakoordinaatistoon, joka 

vastaa paremmin reaalimaailman tilannetta [kuva 9]. Työssä toteutetussa usean kameran 

havainnointiin perustuvassa ohjelmistossa on tärkeää, että yksittäiset kamerat ovat 

huolellisesti kalibroituja sillä virheelliset tulokset vaikuttavat koko ohjelmiston toimintaan.  

   

5.1 Yksittäisten kameroiden kalibrointi 

 

Virtuaalitilassa käytettäviin kameroihin vaihdettiin ensimmäiseksi uutta käyttöympäristöä 

vastaavat optiikat. Tämän jälkeen kameroiden kalibrointi suoritettiin erillisessä työpisteessä, 

jossa valaistusolosuhteet ja tarkat mittasuhteet pystyttiin parhaiten huomioimaan. Kameroiden 

kalibrointi toteutettiin kaksivaiheisesti ARToolKit-ohjelmistoon kuuluvalla kameroiden 

kalibrointiin tarkoitetulla ohjelmistolla.  
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Kalibrointi suoritetaan ARToolKit-ohjelmistolla ottamalla kameralla yksittäisiä still-kuvia 

erilaisista kalibrointimalleista [kuva 10]. Kalibrointimallit ovat tavalliselle A4-paperille 

tulostettuja säännöllisiä geometrisia kuvioita. Ensimmäinen kalibrointimalleista koostuu 

toisistaan tasavälisesti erotelluista pisteistä ja toinen säännöllisestä ruudukkokuviosta. Näitä 

kalibrointimalleja hyödyntämällä voidaan määrittää kameran havainnoimien pisteiden ja 

reaalimaailman pisteiden välinen vastaavuus. Kuvassa 10a on hyvin havaittavissa se kuinka 

kameran havaitsema kuva vääristää suorakulmaista A4-paperia. Kyseessä on niin sanottu 

tynnyrivääristymä, jossa kuvan reunat kaareutuvat voimakkaasti. Mikäli kameralta saatuja 

havaintoja käytettäisiin nyt suoraan optisen havainnoinnin sovelluksessa, havaitut pisteet eivät 

vastaisi oikeita pisteitä reaalimaailmassa.  

 

 
Kuva 10 : (a) Kalibrointimalli 1            (b) Kalibrointimalli 2 
 
Kalibroinnin ensimmäisessä vaiheessa ohjelma laskee kameran kuvan keskipisteen sekä 

linssivääristymän suuruuden. Tämä tapahtuu ottamalla kameralla yksittäinen still-kuva 

ensimmäisestä kalibrointimallista siten, että kaikki pisteet ovat näkyvissä kuvakentässä. 

Tämän jälkeen yksittäiset pisteet merkitään ennalta määrätyssä järjestyksessä kuvasta [kuva 

11a]. Ohjelma laskee jokaiselle merkitylle pisteelle keskikohdan, joiden informaatiota se 

hyödyntää myöhemmässä vaiheessa parametrien määrittämiseksi. Ensimmäisen kuvan 

merkkauksen jälkeen siirretään kalibrointimallia eri kuvakulmaan kameran suhteen ja 

toistetaan edellä kuvattu pisteiden merkkaamien. Tunnistuksen riittävän tarkkuuden 

saavuttamiseksi tulee yksittäisiä kuvia ottaa useampia siten, että kukin niistä on eri suunnassa 

kameraan nähden. Testiaineiston perusteella ohjelma sovittaa viivat annettuihin pisteisiin 

[kuva 11b] ja tuottaa keskipisteen sekä linssivääristymän lukuarvot. Työssä suoritetussa 

kalibroinnissa käytettiin 10 kuvasta saatavaa opetusaineistoa, jonka perusteella kohdistukset 

laskettiin. 
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Kuva 11 : (a) Kalibrointipisteet  (b) Ohjelmallinen sovitus        (c) Kalibrointiviivat 
 
 
Kalibroinnin toisessa vaiheessa hyödynnetään ensimmäisestä vaiheesta saatuja lukuarvoja 

ohjelman parametreina. Toisen vaiheen tarkoituksena on selvittää kameran polttoväli sekä 

joukko muita parametreja. Kalibrointi tapahtuu sijoittamalla jälkimmäinen 

kalibrointimalleista kohtisuoraan kameran kuvakenttään nähden siten, että se peittää 

mahdollisimman suuren osan näkyvästä kuva-alasta. Tämän jälkeen otetaan yksittäinen still-

kuva, jonka jälkeen sovitetaan ohjelman antamat pysty- ja vaakasuorat viivat mahdollisimman 

tarkasti ruudukon viivojen mukaisesti [kuva 11c].  

 
Kun ensimmäinen testikuva on saatu kalibroitua, siirretään ruudukkoa ennalta määrätty 

vakiomatka taaksepäin ja toistetaan edellä kuvattu proseduuri. Riittävän tarkkuuden 

varmistamiseksi siirtoja tehdään kokonaisuudessaan 5 kappaletta siten, että siirrettävä matka 

on aina vakiomittainen. Kaikkien suoritettujen testiotosten jälkeen ohjelma prosessoi 

laskettuja tietoja ja tuottaa ARToolKit-ohjelmistossa käytettävän kamerakalibrointitiedoston.  

 

Kameroiden kalibrointi on tarkkaa ja aikaa vievää puuhaa, erityisesti jos kalibroitavia 

kameroita on kerralla useita. Kameroiden kalibroimiseen on olemassa myös muunlaisia 

lähestymistapoja eri ohjelmistoissa. Esimerkiksi kuvankäsittelyyn tarkoitetussa OpenCV-

ohjelmistossa kalibrointi suoritetaan liikuttelemalla shakkilaudan muotoista ruudukkoa 

kameran kuvakentässä. Näillä vaihtoehtoisilla kalibrointi-ohjelmistoilla ei ole kuitenkaan 

mahdollista luoda ARToolKit-ohjelmiston ymmärtämiä kalibrointitiedostoja.  
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5.2 Virtuaalitilan kalibrointi 

 

Yksittäisten kameroiden lisäksi myös varsinainen virtuaalitila tulee kalibroida, jotta eri 

kameroiden havaitsemat kohteet pystytään muuttamaan yhteiseen koordinaatistoon. Jokainen 

virtuaalitilaan sijoitetuista yksittäisistä kameroista tunnistaa havaittavan kohteen omassa 

kuvakentässään. Esimerkiksi, jos kamera 1 havaitsee kohteen kuvakenttänsä vasemmassa 

laidassa, niin kamera 2 saattaa havaita täysin saman kohteen kuvakenttänsä oikeassa laidassa. 

Tästä johtuen yksittäisten kameroiden havaitsemia koordinaatteja ei ole mahdollista 

hyödyntää suoraan.  

 

Ongelma ratkaistaan siten, että jokaiselle kameralle määritellään muunnosmatriisit, joiden 

avulla kameran havaitseman pisteen koordinaatit muutetaan toisen koordinaatiston pisteiksi. 

Virtuaalitilassa tämä toteutetaan siten, että jokaisen kameran havaitsemat koordinaatit 

muutetaan kameran 1 koordinaatistoon. Tällöin kaikki kameroiden havaitsemien kohteiden 

koordinaatit ovat yhteisessä koordinaatistossa keskenään. Virtuaalitilassa koordinaatiston 

keskipiste valitaan tavallisesti siten, että se sijaitsee havainnoitavan alueen keskellä. 

Kameroiden ollessa muunnettuna yhteiseen koordinaatistoon kameran 1 suhteen voidaan 

virtuaalitilan keskipiste, koordinaatiston origo, sijoittaa halutulle paikalle suorittamalla 

matriisimuunnos kamerasta 1 haluttuun pisteeseen. Kamerat havaitsevat liikkeen edelleen 

yhteisessä koordinaatistossa, mutta nyt koordinaatiston nollakohta on siirretty haluttuun 

reaalimaailman kohtaan. Suoritettujen matriisimuunnosten jälkeen kameroiden havaitseman 

liikkuvan kohteen koordinaatit muuttuvat reaalimaailmaa vastaavalla tavalla virtuaalimallissa.  
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Kuva 12 : Virtuaalitilan yksittäisten kameroiden muunnosmatriisien määrittäminen 

 
Varsinainen kalibrointi virtuaalitilassa suoritettiin siten, että virtuaalitilan keskelle asetettiin 

havainnoitava kappale siten että kaikki kamerat havaitsivat tämän kappaleen samanaikaisesti 

omassa kuvakentässään [kuva 12]. Tällöin jokainen kamera tunnisti kyseisen kohteen omassa 

koordinaatistossaan ja lähetti tiedot tästä lähiverkon ylitse palvelinkoneelle, jossa havaitut 

koordinaatit muunnettiin kameran 1 koordinaatistoon. Tietysti etäisyydet ja kulmat olisi 

voinut mitata ja laskea matriisit käsin, mutta tätä ”kokeellista” tapaa pidettiin parempana.  

 

Virtuaalitilan origon määrittäminen suoritettiin siten, että yksi kameroista sijoitettiin haluttuun 

origon paikkaan virtuaalitilan keskelle [kuva 13]. Tämän jälkeen asetettiin tunnistettava 

kohde kameran 1 ja nollakohdassa sijaitsevan kameran välille siten, että se oli molempien 

kameroiden näkökentässä. Saadusta aineistoista pystyttiin laskemaan kameran 1 

matriisimuunnos nollakohdassa sijaitsevan kameran koordinaatistoon. 

 
Kuva 13 : Virtuaalitilan nollakohdan määrittäminen 

 

Kohteen havainnointi videokuvasta ARToolKit-ohjelmistoa hyödyntämällä ei ole täysin 

tarkka, vaikka havainnoitavaa kohdetta ei virtuaalitilassa liikutettaisikaan. Tämän vuoksi 

havaintoaineistona käytettiin lukuisia tunnistuksia, joista keskiarvoistettiin käytettävä 

muunnosmatriisi. Keskiarvoistuksen yhteydessä havaintodatasta voidaan poistaa sellaiset 

yksittäiset havaintokohdat, jotka selkeästi poikkeavat muista havaituista arvoista. Näin 

virheelliset havainnot eivät vaikuta varsinaisen keskiarvon laskentaan. Saadut 

havaintoaineistot eri kameroille on esitelty liitteessä II. Kuvaajista voidaan huomata kohteen 

paikkakoordinaattien olevan erilaisia eri kameroille, mutta niitä kuvaavien käyrien muodot 
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ovat lähes suoria. Tämä tarkoittaa sitä että tunnistusvirheet sijainnin suhteen ovat hyvin pieniä 

verrattuna tilan fyysiseen kokoon.  

 

Suoritetun kalibroinnin lisäksi pohdittiin, ovatko muunnosmatriisit vähän erilaiset kohteen 

sijaitessa eri paikoissa yksittäisten kameroiden kalibroinnista huolimatta. Tällöin havaittavaa 

kohdetta liikuttamalla saataisiin mahdollisesti matriiseille hyvät keskiarvot koko 

työskentelyalueen ylitse. Kokeilimme myös tätä lähestymistapaa, mutta tuloksissa ilmeni niin 

paljon kohinaa ja ”vääriä hälytyksiä”, että muunnosmatriisien laskeminen tulosten pohjalta ei 

ollut mahdollista.  
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6 OHJELMISTOJEN YHTEENSOVITUS 

 

Ohjelmistokehitys toteutettiin pääasiassa normaalissa työpöytäympäristössä, jossa käytössä 

oli tavallinen kuluttajamarkkinoille suunnattu tietokone. ARToolKit-ohjelmistossa on 

mahdollista käyttää mitä tahansa videokameraa, joten ohjelmistotestauksessa käytettiin 

normaalia USB-liitäntäistä web-kameraa. Kameran suorituskyky 640x480 resoluutiolla oli 30 

kuvaa sekunnissa (Frame/s).  

 

Kehitysympäristönä käytettiin Microsoftin VisualStudio – ympäristöä, josta käytettävissä 

olivat sekä 2003- että 2005- ohjelmistoversiot. Aluksi työssä käytettiin Visual Studio 2005 -

ohjelmistoversiota yhdessä ARToolKit-ohjelmiston OpenSource-version kanssa. Näiden 

yhteensopivuudessa ei ilmennyt suurempia hankaluuksia, mutta siirryttäessä käyttämään 

ARToolKit-ohjelmiston kaupalliseen käyttöön tarkoitettua versiota yhdessä Visual Studio 

2005 -ohjelmistoversion kanssa yhteensopivuudessa ilmeni paljon ongelmia. 

Ongelmatilanteiden minimoimisen vuoksi päätettiin ohjelmistokehityksessä käyttää 

vanhempaa Visual Studio 2003 -ohjelmistoversiota, jonka kanssa vastaavia ongelmia ei 

esiintynyt. 

 

Toinen ongelma siirryttäessä käyttämään kaupalliseen käyttöön tarkoitettua ARToolKit-

versiota oli yhteensopimattomuus sen OpenSource-versiolla toteutettujen ohjelmien kanssa. 

Useiden käytettävien muuttujien nimet, funktiokutsujen rakenteet ja itse funktioiden 

toiminnallisuudet poikkesivat OpenSource-versiosta. Tämän lisäksi osa toiminnallisuudesta 

puuttui tai oli toteutettu täysin eri tavalla kuin mitä siihen mennessä oli opetellut, jonka 

vuoksi aiemmin toteutetut ohjelmat vaativat perusteellista läpikäyntiä ja uudistamista.  

 

ARToolKit-ohjelmiston toiminnallisuudesta haluttiin hyödyntää havaittavien kohteiden 

tunnistamista, mutta videokuvaan piirtämisen sijaan saatuja paikkatietoja haluttiin käyttää eri 

grafiikkakirjastoilla luotujen virtuaalimallien ohjaamiseen. Grafiikkakirjastoista tutkittiin 

ensin OpenGL:ää jonka jälkeen siirryttiin tutkimaan OpenSceneGraph-kirjaston 

yhteensopivuutta.  

 

OpenGL-grafiikkakirjaston ja ARToolKit-ohjelmiston keskinäisessä toimivuudessa ei 

ilmennyt suuria ongelmia työn edetessä, sillä ARToolKit on suunniteltu hyödyntämään 

nimenomaisesti OpenGL:ää grafiikan piirtämisessä. Eräs huomioitava seikka kuitenkin on, 
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että ARToolKit tallentaa havaitsemansa kohteen sijainnin kaksiulotteiseen taulukkoon, joka 

on muotoa: ”kappaleen_x_sijainti[3][4]”. OpenGL puolestaan käsittelee samaa informaatiota 

yksiulotteisena jonona, joka olisi muotoa ”kappaleen_x_sijainti[16]”. ARToolKit-

ohjelmistolta saatu paikkainformaatio on siis ensin muutettava OpenGL:n tunnistamaan 

muotoon, jotta virtuaalista mallia voidaan liikuttaa saatuja koordinaatteja vastaavalla tavalla.  

 

Siirryttäessä OpenGL-grafiikkakirjastosta käyttämään OpenSceneGraph-grafiikkakirjastoa 

ongelmia ilmeni huomattavasti enemmän. OpenSceneGraph käyttää, samoin kuin OpenGL, 

paikkainformaation määrittelemiseen erilaista formaattia kuin ARToolKit. Käytössä on 

kaksiulotteinen taulukko muotoa: ”kappaleen_x_sijainti[4][4]”, johon ARToolkit-ohjelmiston 

tallentaman 3x4 matriisin alkiot tulee sijoittaa oikeisiin kohtiin.  OpenSceneGraph-poikkeaa 

myös toteutustavaltaan monin tavoin OpenGL:stä. Koska OpenSceneGraph-ohjelmisto 

perustuu graafiteoriaan, täytyy mallien rakenteet ja niiden ohjaamiseen tarvittavat solmut 

suunnitella eri näkökulmasta kuin OpenGL:ssä. OpenSceneGraph pohjautuu myös täysin C++ 

-kielen olio-arkkitehtuuriin, jonka hahmottaminen saattaa olla aluksi hankalaa olio-

ohjelmoinnin parissa vähemmän töitä tehneille. 

 

Kun ohjelmiston esiversio oli saatu toimintakuntoiseksi yhden työaseman ja yhden kameran 

ympäristössä, oli seuraava vaihe siirtyä verkkoympäristön suunnitteluun. Verkkoympäristössä 

toimivissa sovelluksissa eri toiminnalliset kokonaisuudet on usein hajautettu erillisille 

tietokoneille. Hajautettaessa yksittäistä sovellusta tulee miettiä millaista toiminnallisuutta 

yksittäinen kone voi hallita ja millä tavoin tietokoneiden välinen kommunikointi toteutetaan.  

Verkkoympäristöissä yksittäisen sovelluksen toteutustapaa voidaan muokata halutulla tavalla 

muuhun järjestelmään puuttumatta niin kauan kun sovelluksen kommunikointiin tarkoitettu 

rajapinta pysyy muuttumattomana. 

 

Verkkoympäristön toteutuksessa hyödynnettiin soveltuvin osin Kari Rainion aiemmin 

VTT:llä suunnittelemaa, RakNet-ohjelmistoon pohjautuvaa kommunikointiohjelmistoa. 

Kommunikointiohjelmiston tehtävänä on muuntaa havainnoitavasta kohteesta saatava 

informaatio merkkijonoksi, joka lähetetään lähiverkon välityksellä palvelinkoneelle. Palvelin 

vastaanottaa eri kameroiden havainnoista lähetetyt merkkijonot ja purkaa ne takaisin 

alkuperäisiin muotoihinsa jatkokäsittelyä varten. Kun palvelin on muokannut vastaanotettua 

informaatiota halutulla tavalla, se muuntaa sen takaisin merkkijonoksi ja lähettää 

grafiikkasovelluksia ohjaaville tietokoneille.  
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Verkkoympäristön simulointia ja testausta varten rakennettiin käytettävälle työpisteelle 

pienimuotoinen lähiverkko, joka koostui kolmesta eri työasemasta. Eri tietokoneisiin oli 

asennettuna itsenäinen osa ohjelmistoa, joissa oli käytetty kyseiseen tehtävään tarkoitettuja 

sovelluskirjastoja [kuva 14]. Tietokoneet kommunikoivat toistensa kanssa yhteisen rajapinnan 

(interface) välityksellä, joka toteutuksessa oli lähiverkossa kulkevat viestit. Yksi tietokoneista 

toimi kuvantunnistusta tekevänä asiakaskoneena ja siihen oli asennettuna web-kamera. 

Toinen tietokoneista toimi palvelimena, jonka tehtävänä oli prosessoida edelliseltä saadut 

tiedot havaituista kohteista. Kolmannen tietokoneen tehtävänä oli toimia 

mallinnustietokoneena, joka ohjasi OpenSceneGraph-ohjelmistolla toteutettua virtuaalista 

kappaletta vastaanottamiensa ohjauskomentojen perusteella.  

 

Valittu ohjelmiston toteutustapa mahdollistaa jatkossa yhden ohjelmiston osan kehittämisen 

kerrallaan. Tulevaisuudessa ARToolKit-ohjelmistoon perustuva tunnistus voitaisiin 

mahdollisesti korvata piirteistä tunnistamisella (feature detection) tai hyödyntämällä jotakin 

muuta sovelluskirjastoa kuten esimerkiksi OpenCV (Open Source Computer Vision Library).  

 

 
 
Kuva 14 : Toteutetun sovellusohjelmiston rakenne 
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7 ESIMERKKISOVELLUSTEN TOTEUTTAMINEN 

 

Työn pyrkimyksenä oli toteuttaa varsinaisen optisen havainnointijärjestelmän lisäksi myös 

järjestelmän toimintaa havainnollistavia esimerkkisovelluksia. Varsinaisen ohjelmiston 

rakenteen sekä eri sovelluskirjastojen opetteluun kuluneen ajan vuoksi ei kovin syvällisten ja 

näyttävien virtuaaliympäristöjen toteuttaminen ollut tämän työn puitteissa mahdollista. 

Työssä toteutettu esimerkkisovellus esittelee kuitenkin hieman millaisia sovelluksia 

järjestelmällä olisi jatkossa mahdollista toteuttaa.  

 

Esimerkkisovelluksena toteutettiin kuutio, jonka kullekin sivulle liimattiin erilainen 

matriisimarkkeri. Näistä erillisistä matriisimarkkereista luotiin markkerikenttä, jonka avulla 

pystytään tunnistamaan jokin haluttu markkeri minkä tahansa muun havaitun markkerin 

perusteella. Määrittelytiedosto tälle on esitelty työn liitteenä [LIITE I], jossa on nähtävissä 

mitkä kaikki ARToolkit-ohjelmiston tunnistamista markkereista kuuluvat markkerikenttään 

sekä mitkä niiden muuntomatriisit ovat vertailutasona käytettävän markkerin suhteen. 

Markkerien matriisimuutoksien periaate on sama kuin eri kameroille tehtävät muutosmatriisit, 

jotka on esitelty kappaleessa 5.  

 

Varsinainen esimerkkisovelluksessa käytettävä kuutio rakennettiin huolellisesti paksusta 

aaltopahvista jämäkän rakenteen ja tarkkojen mittasuhteiden aikaansaamiseksi. Kuution sivun 

pituudeksi valittiin 20cm. Jokaiselle kuution kyljelle liimattiin heijastamattomalle paperille 

tulostettu kuva erilaisesta matriisimarkkerista, joiden mustan neliön halkaisija oli 12cm. 

Jokaiselle kuution sivulle jäi täten reilunkokoinen valkoinen reunus markkerin paremman 

tunnistettavuuden aikaansaamiseksi [kuva 15].  
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Kuva 15 : Erilaisia ARToolKit-ohjelmiston tunnistamia kohteita 

 

Koska suurin osa sovelluskehitystä toteutettiin työpöytäympäristössä, yksittäistä web-kameraa 

hyödyntäen, luotiin edellä tehdylle kuutiolle ”pikkuveli” samoista materiaaleista. Pienemmän 

kuution koko oli 10cm ja tunnistettavan markkerin mustan neliön sivun pituus 6cm. 

Pienemmässä neliössä oli isompaa kuutiota vastaava markkerien sijoittelu. Pienempää 

kuutiota oli helpompi käsitellä ja hyödyntää työpöytäympäristössä, kun taas isompi kuutio oli 

helpommin tunnistettavissa tilaltaan suuremmassa virtuaaliympäristössä. 

 

Graafinen toteutus tehtiin OpenSceneGraph-grafiikkaohjelmistolla siten, että luotiin 

reaalimaailman kuutiota vastaava virtuaalinen objekti erillisistä grafiikkaprimitiiveistä. 

Virtuaalista mallia kuvaava graafi on esitetty kuvassa 16.  
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Kuva 16 : Työssä toteutetun virtuaalisen näkymän graafin rakenne 

 

Luotuun virtuaaliseen kuution liitettiin tekstuureina täsmälleen samanlaiset markkerikuviot 

samoihin kohtiin kuin havainnoitavana kohteena käytetyssä kuutiossa [Kuva 17]. 

Reaalimaailman kuutiota pyöritettäessä ja siirrettäessä liikkui toteutettu virtuaalinen malli 

näitä liikkeitä vastaavalla tavalla. 

 

 
Kuva 17 : Virtuaalisen mallin näkymä 
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Samanlaista matriisikenttiin pohjautuvaa tekniikka voidaan hyödyntää myös minkä tahansa 

muiden reaalimaailman kappaleiden sijaintien määrittämiseen. Esimerkiksi käyttäjän 

päänliikkeitä voitaisiin seurata ”markkerihatulla”, jossa ympäri päähinettä olisi kiinnitetty 

erilaisia markkereita. Nämä markkerit muodostaisivat matriisikentän, jonka origo olisi 

laskettu käyttäjän pään keskipisteeseen. Näin ollen käyttäjän pään liikkeitä voitaisiin seurata 

erilaisissa simulaattoreissa tai peleissä.  

 

Toisena esimerkkisovelluksena oli ajatuksena kiinnittää erilaisia markkereita käyttäjän käsiin, 

joiden perusteella voitaisiin toteuttaa erilaista vuorovaikutteisuutta mallissa ja antaa 

esimerkiksi hiiren liikkeitä vastaavia ohjauskomentoja liikuttamalla käsiä ylös ja alas. 

Tällaista esimerkkisovellusta ei ehditty rajallisen ajan vuoksi toteuttamaan, mutta esitellään 

kuitenkin hieman sen ideaa. 

 

 
Kuva 18 : Hahmotelma monimutkaisen mallin ohjaamisesta järjestelmällä 

 

Ajatuksena olisi toteuttaa 3ds Max – sovellusohjelmalla mallinnetun ihmisen luurangon 

ohjaaminen markkereihin perustuvalla tunnistustekniikalla. 3ds Max on teollisuudessa laajasti 

käytetty ammattitason 3D-mallinnusohjelmisto, jolla voidaan luoda erittäin monimutkaisia ja 

realistisen näköisiä malleja. Kuvassa 18 on esitelty kyseisellä sovellusohjelmalla toteutettu 

ihmisen luurankoa kuvaava virtuaalinen malli.  

 37



      
   

NÄKYVÄ 3D MALLI 
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(MARKKERI 1) 
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(MARKKERI 3)
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(MARKKERI 2)

PÄÄN 3D-MALLI KYYNÄRVARSI 

……
KÄMMEN KÄMMENEN SIJAINTI KÄMMENEN 3D-MALLI 

 
Kuva 19 : Hahmotelma ihmisen luurangon muodostamasta graafista 

 

Mikäli muissa sovellusohjelmissa toteutetut graafiset mallit halutaan tuoda hyödynnettäväksi 

OpenSceneGraph-ohjelmistoon, tulee ne purkaa erilaisiin graafiin sijoitettaviin solmuihin. 

Kuvassa 19 on hahmoteltu miten ihmisen luurangon virtuaalinen malli jakaantuisi eri 

solmuihin. OpenSceneGraph ei tällä hetkellä tuo suoraan 3ds max-ohjelmistolla luotuja 

malleja, joten sillä luotujen mallien muuntaminen graafiksi [kuva 19] vaatii erillisten 

ohjelmien käyttämistä. Eräs lähestymistapa olisi hyödyntää COLLADA-formaattia, joka 

tukee sekä 3ds max- että OpenSceneGraph-tiedostomuotoja. COLLADA on Sony Computer 

Entertainment – yhtiön kehittämä XML-kieleen (eXtensible Markup Language) pohjautuva 

tiedostomuoto. Erilaisissa grafiikkasovelluksissa toteutetut mallit on mahdollista tallentaa 

COLLADA-formaattiin ja siitä edelleen halutun sovellusohjelman käyttöön. 

 

Esimerkkisovelluksen toiminta-ajatuksena on, että käyttäjä kiinnittää käsiinsä ennalta 

määrätyt markkerit, joiden reaalimaailman sijainti vastaa virtuaalimallin käsien sijaintia. 

Virtuaalimallissa näiden markkerien sijainnin perusteella liikutettaisiin mallin niitä kohtia 

joihin markkerit viittaavat. Mallin rakentuessa erilaisista solmuista voidaan niiden 

liikkuminen määritellä halutulla tavalla. Esimerkiksi käsi voi olla määritelty siten, että sen 

pyörimisakselin keskipiste on määritelty olkaniveleen. Tällöin nostettaessa markkeria 

virtuaaliympäristössä ylöspäin luurangon koko käsivarsi nousee ylös olkavarren kiintopisteen 
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pysyessä paikallaan. Mallin eri osat voivat olla myös toistensa suhteen kiinnitettyinä, jolloin 

erilaisia kiintopisteitä hyödyntämällä myös muita mallin osia voidaan liikuttaa yhden osan 

sijainnin muuttuessa. Jos edellä mainittu olkanivel olisi kiinnitetty edelleen yläruumiiseen, 

siirtyisi koko yläruumis käden mukana kurkotettaessa kättä tarpeeksi kauas. Yhdellä ainoalla 

havainnoitavalla markkerilla voitaisiin täten saada virtuaalimallin liikkeistä sulavamman ja 

realistisemman oloisia.    
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ANALYYSI 

 

Tutkimustyön tuloksena saatiin VTT:n tutkimusyksikössä sijaitsevan CAVE-tyyppisen 

virtuaaliympäristön optinen havainnointijärjestelmä toimintakuntoiseksi siten, että sillä 

pystytään tunnistamaan useita ARToolKit-ohjelmiston tunnistamia matriisimarkkereita 

samanaikaisesti. Toteutettu sovellusohjelmisto koostuu kolmesta itsenäisestä osasta, joka 

rakenteensa vuoksi helpottaa järjestelmän kehitystä tulevaisuudessa. Järjestelmän toiminnasta 

toteutettiin myös esimerkkisovellus, jossa eri kameroilla havaittujen kohteiden sijaintitiedot 

lähetettiin palvelimelle ja tästä edelleen virtuaalinäkymää ohjaaville tietokoneille. 

 

Erilaisia parannusideoita varsinaisen järjestelmän sekä sovellusohjelmiston kehittämiseen 

liittyen syntyi paljon työn aikana. Esitellään seuraavassa hieman ajatuksia siitä, kuinka 

toteutettua optiseen havainnointiin perustuvaa tunnistusjärjestelmää voitaisiin parantaa.  

 

Yksi ARToolKit-ohjelmiston puutteista on adaptiivisen threshold-arvon puuttuminen, joka 

sopeutuisi ympäristön valoisuuden muutoksiin. Muuttuvien säätilojen vuoksi virtuaalitilaan 

tulee huoneen ikkunoista helposti liikaa tai liian vähän valoa, jolloin havaittavien kohteiden 

tunnistaminen vaikeutuu. Esitysgrafiikka kärsii osaltaan myös kirkkaasta valaistuksesta, sillä 

pimeässä huoneessa kontrastierot tulevat paremmin esiin ja grafiikka näyttää huomattavasti 

paremmalta. Kamerat voivat toimia myös infrapuna-alueella, jolloin tunnistusjärjestelmä ei 

olisi riippuvainen näkyvästä valosta. Kameroiden linssien ympärille tulisikin kiinnittää 

infrapunavaloa tuottavat lisäkkeet, jotka osoittaisivat kuvattavaan kohteeseen [kuva 20a]. 

 

      
Kuva : 20 (a) Kameran IR-valaistus (b) Retroreflektiivisen materiaalin hyödyntäminen 
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Varsinaisten tunnistettavien kohteiden havaitsemisen parantamiseksi ne tulisi päällystää 

valonsäteitä voimakkaasti heijastavalla retroreflektiivisellä materiaalilla. Retroreflektiiviset 

materiaalit heijastavat niihin osuvan valonsäteen takaisin valonlähteeseen vaikka säde ei 

osuisi aivan kohtisuorassa kappaleen pintaan [kuva 21]. Valon heijastus on täten normaalia 

huomattavasti voimakkaampaa, joka sopii erinomaisesti optisen havainnoinnin sovelluksiin.  

 

Retroreflektiivisiä materiaaleja käytetään mm. tieliikennekylteissä, urheiluvaatteissa ja 

asusteissa. Kuvassa 20b näkyvässä moottoripyöräilijän takkiin ommellussa ornamentissa on 

hyödynnetty retroreflektiivisiä materiaaleja, jotka näkyvät pimeässä hyvin voimakkaina auton 

ajovalojen osuessa niihin.  

 

Kohde johon 
valonsäde osuu VALONSÄDE 

Retroreflektiivinen materiaali 
heijastaa tulevan valon takaisin 
lähtöpisteeseen 

 Tavallinen heijastava 
materiaali taittaa tulevan 
valon eri suuntiin 

VALONSÄDE 
Kohde johon 
valonsäde osuu 

Kuva 21 : Retroreflektiivisten materiaalien toimintaperiaate 

 

Eräs järjestelmän toimintaa parantavista ominaisuuksista olisi erilaisten suodatusalgoritmien 

suunnittelu. Havaittavien markkerien sijainnin virheellisestä tunnistamisesta aiheutuu 

virtuaaliseen malliin epätarkkuutta ja ”tärinää” (jittering). Samoin jos havaittava kohde katoaa 

hetkeksi kameran näkökentästä käyttäjän yhä liikkuessa, aiheuttaa se mallinnettavassa 

kohteessa ”hyppäyksen” järjestelmän havaittua kohteen hetken kuluttua uudestaan. Näiden 

virheiden minimoimiseksi suodatusalgoritmit vertailisivat edellisten havaintojen tilatietoja 

uusiin tilatietoihin ja pyrkisivät estämään virheelliset sijaintitiedot sekä minimoimaan 

tunnistuksessa syntyvää epätarkkuutta. 
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Työn tekeminen on ollut erittäin mielenkiintoinen ja haastava prosessi. Opeteltavaa on ollut 

suhteellisen lyhyessä ajassa melko paljon, sillä aiempaa kokemusta itselläni ei ollut mistään 

käytetyistä sovellusohjelmista eikä myöskään virtuaaliympäristöjen tekniikasta tai 

toteutustavoista. Ongelmia tuli vastaan myös melkoisesti varsinaisen kehitysympäristön 

kanssa työskenneltäessä. Tämän työn seurauksena on helpompi ymmärtää sitä, miksi 

ohjelmistoteollisuudessa on joskus hyvin vaikeaa määrittää tarkkaa valmistumisajankohtaa 

jollekin lopputuotteelle tai miten yksittäinen virheellinen merkki ohjelmistossa voi aiheuttaa 

useiden tuntien työn sen selvittämiseksi. Tutkimustyössä vastaan tulleiden ongelmien ja 

niiden selvittämisen ansiosta olen saanut runsaasti tietoa käytetyistä sovellusohjelmista ja 

kehitysympäristöstä sekä varsinaisten virtuaaliympäristöjen teknisestä toteutuksesta.  

Opituista asioista tulee varmasti olemaan korvaamatonta hyötyä niin tulevissa opinnoissani 

kuin myöhemmin myös työelämässä. 
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LIITE I 

 
// Markkerikentässä olevien markkerien lukumäärä  
 
6 
 
// Vertailumarkkerin tunnistenumero, koko, sekä sijainti 
// Y-akselilla siirrytään puolet kuution koosta alaspäin, jotta päästään kuution keskipisteeseen 
 
2 
70 
1.00000 0.00000 0.00000  |     0.00000 
0.00000 1.00000 0.00000  |  -35.00000 
0.00000 0.00000 1.00000  |     0.00000 
 
// Muiden markkerien sijainnit vertailumarkkerin suhteen. Keskellä on transformaatio matriisi ja 
// oikeassa reunassa olevat arvot ovat siirtymät x-, y- ja z-suunnissa 
 
5 
70 
-0.99607 0.02783 -0.05430  1.19992 
 0.03134 0.99733  0.02684  6.35717 
 0.05998 0.02705 -0.99610  -116.04175 
 
17 
70 
0.99970 0.00537 -0.02335 -5.23075 
-0.02472 -0.04146 -0.99885 -41.79439 
-0.00786 1.00080 -0.03975 -57.75930 
 
29 
70 
-0.01135 -0.00722 -1.00519 -67.94388 
-1.00505 -0.02317 0.00627 -2.44678 
-0.01800 1.00505 -0.01231 -50.06298 
 
33 
70 
0.00396 0.01319 1.00151 61.68560 
1.00123 -0.02878 -0.00521 2.89838 
0.02721 1.00117 -0.01485 -56.17435 
 
39 
70 
-1.00686 0.01342 0.00403 0.29140 
0.00424 0.01169 1.00337 65.35082 
0.01335 1.00329 -0.01868 -48.09984 
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LIITE II, 1 
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LIITE II, 2 
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