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Tiivistelmä 

Tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa olemassa olevia silmään perustuvia 
käyttöliittymiä ja järjestelmiä, jotka ainakin osittain käyttävät hyväkseen silmäluomea ja 
sen liikuttavuutta. Tutkielman tavoitteena oli tuoda esille silmään perustuvia 
käyttöliittymiä eri käyttökohteista kuten tietokoneen hiiren simuloinnissa, 
pyörätuoliohjauksessa sekä puhelimen ohjauksessa. Tarkoituksena oli myös tuoda esille 
näistä eri järjestelmistä mitä silmän osia niissä hyödynnetään. Pääaihetta on tässä 
tutkielmassa pohjustettu silmän, silmäluomen ja silmän räpyttämisen lääketieteellisellä 
katsauksella.  

Tämän tutkielman menetelmänä kartoitettiin tieteellisistä artikkeleista ne oleellisimmat 
ominaisuudet ja toimintametodit, jotka kertovat silmään perustuvista käyttöliittymistä 
hiiren simuloinnissa, pyörätuolin ohjauksessa ja puhelimen ohjauksessa. Toisin sanoen 
kertoa, että miten kyseiset järjestelmät tunnistavat silmän ja sen liikkeet, sekä mitä 
ongelmia kyseisistä järjestelmistä on havaittu.  

Tutkielman tuloksena voidaan havaita se, että vaikka käyttökohde näillä järjestelmillä 
oli erilainen, niin silmien tunnistamisen toteutus ja toiminta käytännössä olivat hyvin 
samankaltaisia keskenään näiden järjestelmien välillä. Nämä eri järjestelmät kohtasivat 
myös hyvin samankaltaisia ongelmia silmän tunnistuksen ja toimivuuden kanssa.  

Avainsanat 

Silmään perustuvat käyttöliittymät, käyttöliittymät, silmä, silmäluomi, HCI 
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1. Johdanto 

Viime vuosina avustavien teknologioiden suunnitteluun on aloitettu panostamaan, jotta 
voidaan tarjota sellaisille henkilöille työkaluja, joilla on jokin vaikea vamma. Näiden 
avustavien teknologioiden avulla esimerkiksi tavallisen tietokoneen käyttäminen 
voidaan toteuttaa siten, että rajoittunut tai vammautunut henkilö voi toteuttaa komentoja 
tietokoneeseen jonkin vaihtoehtoisen ruumiinosan avulla. Kyseisten teknologioiden 
avulla vaikean vamman omaava henkilö voi esimerkiksi käyttää simuloiden 
näppäimistöä ja hiirtä, joka olisi mahdotonta käytännössä tai muuten vaikeaa (Missimer 
ja Betke, 2010.) Toisaalta, erityisesti puhelimien osalta, vaaditaan koko ajan uusia 
innovaatioita, joista yksi on puhelimen ohjaus silmällä. Viimeisin merkittävä innovaatio 
muutamien vuosien takaa on kosketusnäytön ottaminen puhelimiin mukaan (Miluzzo, 
Wang & Campbell, 2010). 

Tämän tutkimuksen tavoite on kartoittaa ne eri menetelmät, joita silmiin perustuvissa 
käyttöliittymissä käytetään ja silmän osat, joita hyödynnetään näissä menetelmissä. 
Tarkoitus on saada selville millä eri menetelmillä silmän räpyttäminen ja vinkkaaminen 
saadaan tunnistettua järjestelmässä ja kuinka katseella voidaan kontrolloida liikkumista 
esimerkiksi pyörätuoliohjauksessa.  
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2. Silmän toimintakuvaus 

2.1 Silmän ja silmäluomen toimintakuvaus 

Ihminen saa suurimman osan informaatiostaan ympäröivästä maailmasta näköaistinsa 
avulla. Heijastava valo ja absorboituminen ympärillä olevista esineistä ovat näkemisen 
perusperiaatteita (Leppäluoto ja muut, 2013.) 

Silmän (oculus) pääosan muodostaa silmämuna. Silmämuna sijaitsee luisen 
silmäkuopan suojaamana. Silmää suojaavat silmäluomet ja silmäluomien suojaus 
tapahtuu edestäpäin. Silmäluomet levittävät liikkuessaan silmän ulkokulmassa 
sijaitsevan kyynelrauhasen muodostamaa kyynelnestettä silmän pinnalle. Kyynelnesteen 
tarkoitus on puhdistaa ja kostuttaa silmän ulkopintaa. Kyynelnesteet poistuvat 
kyyneltiehyisiin, jotka laskevat nenäonteloon. Silmäluomien sisäpuolella on 
päällysteenä sidekalvo, joka peittää osan sarveiskalvon etupintaa (Leppäluoto ja muut, 
2013.) 

 

Kuva 1. Kuva silmästä (Cavallotti & Cerulli, 2008; Leppäluoto ja muut, 2013). 

Keskimäärin ihminen räpyttää silmiään noin joka viides sekunti (Woodard, 2015). 
Minuutissa tahatonta silmien räpyttämistä tapahtuu keskimäärin viidestä 
kolmeenkymmeneen kertaan. Päivän aikana ihminen räpyttää silmiään yhteensä noin 10 
000 kertaa. Silmien räpytys voi minimissään kestää jopa vain 300 millisekuntia 
(Hartman, 2015.) Ten Tusscherin, Kloosterin, Baljetin, Van Der Werfin ja Vrensenin 
mukaan (viitattu lähteessä Cavallotti & Cerulli, 2008) sukupuoli voi vaikuttaa silmän 
räpyttämisen määrään, sillä esimerkiksi miehet räpyttävät silmiään nopeammin kuin 
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naiset.  Sunwoon, Choun, Takeshitan, Murakamin ja Tochiharan (viitattu lähteessä 
Cavallotti & Cerulli, 2008) mukaan räpyttämisen määrään voivat tämän lisäksi 
vaikuttaa tekijät kuten päivän aika, ympäristö, tunteellinen tila sekä henkinen taakka. 
Yleisesti ihminen ei edes huomaa räpyttävänsä silmiään, ellei ole siihen varta vasten 
keskittynyt (Woodard, 2015). 

Itsessään silmien räpyttäminen on automaattinen toiminta, kuten esimerkiksi 
hengittäminen. Kun silmät kuivuvat joko ilmaston, ympäristön tai fyysisten tapahtumien 
takia, niin silmien räpyttämisen määrä kasvaa tuottaakseen kosteutta silmämunaan. 
Myös niin sanotut ärsyttävät tekijät, kuten pölyt, infektiot tai vieraat kappaleet silmässä, 
aiheuttavat yleensä nopeampaa silmien räpyttämistä (Woodard, 2015.) Muita syitä 
silmien räpyttämiselle on ehdotettu muun muassa henkilön hermostuneisuus. Yksi 
uskomus tähän on esimerkiksi se, että valetta kertova ihminen paljastaa itsensä 
valehtelijaksi räpyttämällä silmiään tavallista enemmän. Toinen syy silmien 
räpyttämiseen on muun muassa se kun liikutetaan silmiä. Jotkut ihmiset ovat 
huomanneet räpyttävänsä silmiään useammin sinä aikana kun he vaihtavat silmiensä 
fokusta kohteesta toiseen. Tämä kyseinen silmän räpyttäminen voi johtua esimerkiksi 
siitä, että silmä tottuu näin paremmin uuteen kohteeseen (Hartman, 2015.) 

2.2 Silmien liikkeet 

Silmämunan liikkeistä vastaavat kuusi silmänliikuttajalihasta, joiden supistumista 
aivohermot säätelevät. Silmänliikuttajalihasten, eli silmälihasten edustus 
liikeaivokuorella on suuri, koska silmän liikkeet ovat tärkeät. Silmälihasten motoriset 
yksiköt ovat pieniä, sillä yksi liikehermo hermottaa vain 5-10 lihassyytä. Tästä johtuen 
silmälihasten liikkeet ovat tarkkoja. Jos silmälihas vaurioituu, niin silloin voi aiheutua 
kaksoiskuvien näkemistä ja karsastusta. Näköhavainnot kerätään pääasiassa tarkan 
näkemisen alueelta verkkokalvolta, joten silmän liikkeiden tarkoitus on osoittaa kohde 
sinne. Silmä seuraa ympäristön liikkeitä osittain tahdonalaisesti tavoiteliikkeillä mutta 
lisäksi esiintyy nopeita liikkeitä joilla kuva palautetaan tarkan näkemisen alueelle. 
Esimerkiksi lukiessa silmä seuraa riviä hitaasti, mutta siirtyy nopeasti seuraavan rivin 
alkuun (Leppäluoto ja muut, 2013.)  

  

Kuva 2. Kuvassa silmän eri lihaksia (Leppäluoto ja muut, 2013). 

Kun liikutetaan päätä, niin silmä pysyy kohteessa. Kun kohde joutuu niin sanotusti 
näkökentän ulkopuolelle, niin silmä liikkuu nopeasti uuteen kohteeseen. Tätä nopeaa 
liikettä kutsutaan silmävärveeksi. Lepotilassa sitä ei esiinny terveellä ihmisellä, vaan 
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sitä esiintyy ainoastaan pyörimisliikkeessä ja jos seurataan liikkuvaa kohdetta 
(Leppäluoto ja muut, 2013.) 

2.3 Silmien räpyttämiseen kohdistuvia ongelmia 

Silmien kontrolloimaton räpyttäminen on yksi yleisempiä nykimisoireiden muotoja. Se 
voi johtua mistä tahansa neurologisesta häiriöstä, kuten muutkin nykimisoireet. Terve 
ihminen, joka räpyttää silmiään liikaa, voi olla esimerkiksi psyykkisesti ahdistunut, 
kärsiä allergiasta tai olla lääkityksessä jonka sivuvaikutukset saavat nykimisoireita 
aikaan. Koska silmien räpyttämiselle on useita eri syitä, niin siihen vaikuttavat tekijät 
voi olla vaikea jäljittää tai selvittää (Hartman, 2015.)  

On melko yleistä, että silmäluomessa voi esiintyä nykivää toimintaa, varsinkin kun 
ihminen on väsynyt. Toisaalta toistuvat liikaräpytykset, sekä tahattomat silmän 
sulkemiset ovat harvinaisia. Tällaista oireyhtymää kutsutaan blefarospasmiksi, eli 
luomikouristukseksi. Jokainen "kouristus" voi kestää viidestä sekunnista aina viiteen 
minuuttiin asti. Varsinaista syytä luomikouristuksille ei tiedetä, mutta usein se laukeaa 
kirkkaan valon, stressin tai väsymyksen takia (Eyelid Problems, 2013.) Monet 
neurologiset häiriöt joihin liittyy silmäluomen liikuttaminen, kuten Parkinsonin tauti tai 
luomikouristus, nähdään useammin keski-ikäisten ja vanhempien ihmisten keskuudessa 
(Fahn, 1995).  
 

Ikääntyminen vaikuttaa silmäluomen toimintaan. Sunin ja muiden (1997) tutkimuksen 
mukaan keskimääräinen luomiraon leveys ikäluokilta 40 - 49 ikäluokille 80 - 89 
pienenee mitä korkeampaan ikäluokkaan mennään. Tutkijat tulkitsivat tämän 
muutoksen johtuvan ikääntymiseen liittyvän ptoosin, eli riippuluomen, takia. Tutkimus 
myös osoittaa, että silmien räpyttämisen huippunopeus ja amplitudi pienenevät iän 
myötä ja niiden välinen suhde osoittaa muutoksia (Sun ja muut, 1997.) 
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3. Silmäluomeen perustuvat käyttöliittymät 

Silmiin perustuvat käyttöliittymät ovat jo 90-luvun alkupuolen peruja. Nykyiset 
tutkimukset silmiin perustuvissa käyttöliittymissä keskittyvät pääosin kiinteisiin 
asetuksiin, mutta liikkuvat silmänliikelaitteet, sekä automaattiset silmänliikeanalyysit 
antavat mahdollisuuden tutkia silmän luonnollisia liikkeitä ja sitä myöten tuoda silmiin 
perustuvia interaktioita ihmisten jokapäiväiseen elämään (Bulling & Gellersen, 2010.)   

3.1 Silmä hiiren tilalla 

Lähes jokainen tutkimus, joka koskee silmän toimintaa hiiren tilalla, on tehty 
liikuntarajoittuneita henkilöitä silmällä pitäen. Puhutaan siis liikuntarajoittuneisuudesta, 
joka estää jollakin tapaa hiiren käyttämisen joko kokonaan tai osittain. Silmän tarkoitus 
on tällaisessa tilanteessa toimia hiiren korvikkeena. Niille henkilöille, jotka pystyvät 
kontrolloimaan pään liikkeitä ja jotka pystyvät räpäyttämään silmää toisen silmän 
ollessa auki, tällaiset järjestelmät korvaavat hiiren toiminnallisuuden täysin (Missimer 
& Betke, 2010.)  

Missimer ja Betke (2010) esittävät paperissa Blink and Wink Detection for Mouse 
Pointer Control järjestelmän, jonka avulla silmä voi toimia hiiren tilalla. Järjestelmä 
tarjoaa mahdollisuuden siirtää kursoria silmän liikkeillä, vasemman ja oikean 
klikkauksen, tuplaklikkauksen sekä klikkaus-raahauksen. Ne ihmiset, jotka eivät pysty 
tekemään vinkkaustoimintoa silmällä, eli pistämään vain joko vasemman tai oikean 
silmäluomensa kiinni, voivat käyttää vasenta klikkausta vapaaehtoisella silmän tai 
silmien räpäyttämisellä (Missimer & Betke, 2010.)  Vastaavanlaisen, mutta kuitenkin 
erilaisen järjestelmän ovat kehittäneet myös Siriluck, S. Kamolphiwong, T. 
Kamolphiwong ja Sae-Whong (2007), jotka esittelevät järjestelmän, jonka tarkoitus on 
auttaa henkilöitä joilla on jonkinlainen käden liikuttamisen vaikeus. Tämä järjestelmä, 
kuten Missimerin ja Betken vastaava, auttaa näitä käsiongelmista kärsiviä ihmisiä 
käyttämään tietokonetta ilman, että tarvitaan normaalia ja tavallista näppäimistön tai 
hiiren käyttämistä (Siriluck, S.Kamolphiwong, T.Kamolphiwong & Sae-Whong, 2007). 
Kyseisessä järjestelmässä tulkitaan ihmisen silmiä ja naaman ilmeitä. Naamaa 
liikuttamalla voidaan siirtää hiiren osoitinta mihin tahansa kohtaan näytöllä ja 
silmäluomet puolestaan kontrolloivat hiiren toimintoja, kuten vasenta ja oikeaa 
klikkausta (Siriluck, S.Kamolphiwong, T.Kamolphiwong & Sae-Whong, 2007.) Idea 
kummassakin esitetyssä järjestelmässä on samanlainen, mutta menetelmät poikkeavat 
kuitenkin toisistaan.  
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Kuva 3. Algoritmin vuokaavio (Missimer ja Betke, 2010). 

Missimerin ja Betken (2010) järjestelmässä silmän räpyttäminen tunnistetaan algoritmin 
avulla. Tässä algoritmissa on kolme eri vaihetta. Kuten kuva 3 osoittaa: ensimmäisessä 
vaiheessa tarkkaillaan käyttäjän silmiä, jotta löydetään kontrolloidut ja ei-kontrolloidut 
vinkkaukset. Toisessa vaiheessa saadaan asianmukaiset seurantapisteet ja kolmannessa 
vaiheessa haetaan online-templaatti silmistä. Näitä templaatteja käytetään tunnistamaan, 
että ovatko silmät auki vai kiinni. Algoritmi käyttää äärellistä tilakonetta (FSM) 
kummallekin silmälle. Äärellisillä tilakoneilla voidaan kontrolloida hiiren klikkausta ja 
niitä voidaan käyttää silmän räpyttämisen määrittelyssä. Määritellään siis se, että onko 
räpyttäminen tapahtunut tahallisesti vai tahattomasti. Äärellisillä tilakoneilla voidaan 
myös suodattaa virheelliset havainnot pois ja määrittää millaisia hiirikomentoja käyttäjä 
yrittää antaa. Algoritmi antaa käyttäjälle kaksi mahdollista muotoa simuloida hiiren 
komentoja. Jos käyttäjä pystyy tekemään vinkkauksen silmällään, niin algoritmi simuloi 
tuplaklikkauksen kun käyttäjä räpyttää silmiään ja vasemman tai oikean klikkauksen jos 
käyttäjä vinkkaa kyseisellä silmällä. Algoritmi simuloi myös left-drag - toiminnon, kun 
käyttäjä sulkee vasemman silmänsä ja pitää sen suljettuna samalla kun hän liikuttaa 
hiiren osoitinta. Kun käyttäjä aukaisee vasemman silmänsä, algoritmi lähettää left-
release – signaalin järjestelmälle. Jos käyttäjä ei pysty tekemään vinkkausta silmällään, 
voidaan samaa äärellistä tilakonetta hyödyntää eri tavalla. Tällöin tuplaklikkauksen 
sijasta algoritmi lähettää vain left-click - signaalin järjestelmälle. Missimerin ja Betken 
(2010) järjestelmä antaa myös palautetta käyttäjälle, jotta käyttäjä tietää järjestelmän 
toimivan oikein. Tähän palautteeseen sisältyy informaatio siitä, että ovatko käyttäjän 
silmät auki vai kiinni ja onko räpyttäminen vapaaehtoinen vai tahaton (Missimer & 
Betke, 2010.) 
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Kuva 4. Tilakone-esimerkki vasemman silmän sulkeutumisesta (Missimer & Betke, 
2010). 

 

Silmien paikantaminen tapahtuu etsimällä liikettä, joka tapahtuu kun käyttäjä räpyttää 
silmiään. Ensin saadaan kolme peräkkäistä kuvaa ja kun kuvia haetaan, ei tapahdu 
minkäänlaisia laskelmia. Näin ollen kuvat ovat ajallisesti niin lähellä toisiaan kuin ne on 
määritelty kameran ruudunnopeuden mukaan. Kun käytetään kolmea peräkkäistä 
kehystä, niin saadaan kaksi erotuskuvaa, jonka jälkeen tuotetaan kaksi binääristä kuvaa. 
Liitostoiminta yhdistää kuvat lopulta yhdeksi liikekuvaksi (Missimer & Betke, 2010.) 
Siriluckin ja kumppaneiden (2007) järjestelmässä käytetään liiketunnistinta silmän niin 
sanottuun ROI-alueeseen (Region of Interest) jotta huomataan silmäluomen liike. ). Jos 
ROI-alue on isompi kuin kynnysarvo niin tällöin voidaan todeta, että on tapahtunut 
silmän räpyttäminen. Räpyttämisen tarkoitus on tehdä niin sanottu vinkkaus, eli toinen 
silmä on auki ja toinen kiinni. Jotta voidaan välttää toistuvat silmän räpyttämiset ja 
luonnolliset räpyttämiset, järjestelmä käyttää menetelmää jossa tunnistetaan 
räpyttämisen pituus (Siriluck, S.Kamolphiwong, T.Kamolphiwong & Sae-Whong, 
2007.) 

3.2 Pyörätuoliohjaus silmällä 

Shaw, Crisman, Loomis ja Laszewski esittivät vuonna 1990 käyttöliittymän, jonka 
avulla liikuntarajoitteiset henkilöt voivat hallita mekaanisia laitteita, kuten tässä 
tapauksessa pyörätuolia, silmän vinkkauksen avulla. Tämän järjestelmän edut ovat 
huomaamaton ja edullinen ohjauslaite, lisääntynyt käyttömukavuus sekä se, että 
käyttäjälle mahdollisia komentoja on enemmän ja ne ovat monimuotoisemmat.  Tämä 
The Eye Wink Control Interface (EWCI) niminen käyttöjärjestelmä sisältää 
infrapunailmaisin yhdistelmän, joka rekisteröi silmän vinkkaukset elektronisesti. Kun 
tarkoituksellinen silmän vinkkaus tapahtuu, niin ilmaisinyksikkö lähettää informaation 
välittömästi mikro-tietokoneelle. Tietokone sovittaa ennalta määritetyn komentojoukon 
avulla silmän vinkkauksen sekvenssin ja antaa vastaavan signaalin tulostuslaitteelle. 
Kuva 5 esittää peruskonseptin kuinka EWCI-järjestelmä käytännössä toimii (Shaw, 
Crisman, Loomis & Laszewksi, 1990.) Al-Haddadin, Sudirmanin, Omarin, Huin ja 



11 

Jimin (2012) vastaavan mutta tuoreemman metodin myötä käyttäjä pystyy vapaasti 
katsomaan ympärilleen samalla kun pyörätuoli navigoi automaattisesti haluttuun 
kohteeseen. Electro-Oculography (EOG) tarkkailee silmän liikkeitä tallentamalla 
sarveiskalvon-verkkokalvon potentiaalista polariteettia depolarisaatiosta ja 
hyperpolarisaatiosta verkkokalvon ja sarveiskalvon väliltä. Tämä uusi metodi esittää, 
että EOG-signaaleja käytetään vain pyörätuolin ohjaamiseen. Tässä uudessa 
automaattisessa navigointimetodissa mikrokontrolleri tietää kohteen ja etäisyyden 
laskemalla käyttäjän katsekulman (Al-Haddad, Sudirman, Omar & Jimin, 2012.) 

Metodi käyttää PointBug nimistä algoritmia. PointBug algoritmi on tehty 
navigointirobottia ajatellen, joka on tuntemattomassa ympäristössä ja jossa on 
paikallaan olevia esteitä. Esteet voivat olla minkä tahansa muotoisia, joten sen takia Al-
Haddad ja muut (2012) toteavat että algoritmi sopii heidän projektiinsa oikein hyvin. 
Etäisyyssensorit tunnistavat pyörätuolin liikkumisen pisteestä toiseen. Myös yllättävät 
etäisyyden muutokset havaitaan etäisyyssensoreiden avulla (Al-Haddad, Sudirman, 
Omar, Hui & Jimin, 2012.) 

 

Kuva 5. ECWI-järjestelmän peruskonsepti (Shaw, Crisman, Loomis & Laszeksi, 1990). 

Käyttäjä voi valita kahdesta eri tavasta kontrolloida pyörätuolia. Yksi tapa on ohjata 
pyörätuolia manuaalisesti, missä käyttäjä katsoo ylös kun haluaa mennä eteenpäin, 
katsoo oikealle tai vasemmalle kun haluaa kääntyä haluttuun suuntaan ja katsoo alas 
kun haluaa pysähtyä. Manuaalisessa ohjaustavassa käyttäjä ei voi katsoa ympärilleen 
vapaasti. Tämän takia toisessa tavassa näin voi tehdä, koska käyttäjän tarvitsee vain 
katsoa haluamaansa menosuuntaan ja räpäyttää silmäänsä, jonka jälkeen pyörätuoli 
automaattisesti navigoi haluttuun kohteeseen. Katselukulma mitataan EOG 
mittausjärjestelmän avulla. Tarkoitukselliset silmän räpytykset ovat input-signaaleja ja 
ne ovat komentoja joilla voidaan vaihtaa kontrollointi metodia ja joilla toteutetaan 
navigointiprosessi. EOG:n mittausjärjestelmä pystyy havaitsemaan silmän liikkeet 
virheettä. Silmän räpyttäminen voidaan helposti havaita EOG:n vertikaalisessa 
mittausjärjestelmässä, koska silmän räpyttämisellä on erilaisia tunnusmerkkejä kuin 
katseella. Tämän takia silmän räpyttämisen käyttäminen kontrollointiominaisuutena ei 
aiheuta virheitä (Al-Haddad, Sudirman, Omar, Hui & Jimin, 2012.) 
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3.3 Puhelimen ohjaus silmällä 

Nykyään useimmat puhelimet, jotka ovat myynnissä, sisältävät sisäänrakennetun 
kameran ja monet näistä vielä toisenkin ylimääräisen kameran joko etu- tai takapuolella. 
Tämä on etu puhelimille, koska nykypäivänä silmien seuranta - teknologia toimii 
pääsääntöisesti videokameran ja kuvanprosessointi algoritmien avulla, jotta voidaan 
havaita käyttäjän silmä. Kun verrataan puhelimen navigointia esimerkiksi 
tietokoneeseen, niin puhelinta ei ohjata niin sanotulla osoitinlaitteella, kuten esimerkiksi 
tietokonetta ohjataan hiirellä tai kosketusalustalla (Drewes, De Luca & Schmidt, 2007.)  

Drewes, De Luca ja Schmidt (2007) ovat kehittäneet järjestelmän puhelimelle, joka 
tunnistaa käyttäjän silmällä tekemät toiminnot. He ovat kehittäneet ele-algoritmin, jonka 
pohjana toimii jo aiemmin kehitetyt algoritmit, Firefox-selaimelle tarkoitettu plug-in 
sekä EdgeWrite. Eleet (Gestures) ovat hyvin tunnettuja konsepteja ihmisen ja 
tietokoneen välisissä vuorovaikutuksissa ja sen tutkimuksissa, joka yleensä sisältää 
iskujen sekvenssin peräkkäisessä aikajärjestyksessä. Koska hiiren eletunnistuksen 
algoritmit ovat käytössä vain silloin, kun elenäppäin on painettuna, se ei sellaisenaan 
toimi puhelimen kanssa. Heidän algoritmin avulla silmien seuranta onnistuu ilman 
minkäänlaista kalibrointia, joka on tärkeää puhelimen silmien seurantaominaisuuden 
takia, koska kalibrointi jokaisen puhelun tai taskuun laittamisen jälkeen olisi pakollista 
ja näin ollen tuottaisi lisää vaivannäköä käyttäjälle. Yksi helpottava tekijä silmien 
seurantaan ilman kalibrointia on se, että järjestelmä skaalaa pupillin liikkeet suhteessa 
näytöllä tapahtuviin liikkeisiin (Drewes, De Luca & Schmidt, 2007.) 

 

 

Kuva 6. Kalibrointinäyttö. Vaihe 1 vasemmalla ja vaihe 2 oikealla (Drewes, De Luca & 
Schmidt, 2007). 

Miluzzo, Wang ja Campbell (2010) esittelevät EyePhone-järjestelmän, joka puhelimen 
etukameran avulla antaa käyttäjälle mahdollisuuden avata applikaation silmää 
räpyttämällä simuloiden hiiren klikkausta. Heillä on algoritmi, joka perustuu jo 
luotuihin algoritmeihin, jotka ovat alkujaan rakennettu työpöytäympäristöihin. 
Algoritmi käsittää neljä eri vaiheitta, joita ovat silmän tunnistaminen, auki olevan 
silmän templaatin luominen, silmän seuranta ja silmän räpyttämisen tunnistaminen. 
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Silmän tunnistaminen identifioidaan vasemman ja oikean silmän ääriviivan mukaan. 
Järjestelmä luo käyttäjän auki olevasta silmästä templaatin heti ensimmäisellä kerralla 
kun käyttäjä käyttää järjestelmää ja funktio, joka etsii vastaavan templaatin, laskee auki 
olevan silmän templaatin ja hakuikkunan väliset korrelaatiopisteet. Silmän räpyttämisen 
havaitsemiseksi he käyttävät kynnystekniikkaa templaatin yhteensovittamistoiminnon 
palauttamaan normalisoituun korrelaatiokertoimeen (Miluzzo, Wang & Campbell, 
2010.) 

3.4 Havaitut ongelmat 

Bulling ja Gellersen (2010) kertovat (Viitattu lähteessä Majaranta & Räihä, 2002) että 
on olemassa kolme tärkeää haastetta, jotka kohdistuvat paikallaan toimiviin 
järjestelmiin. Nämä haasteet ovat silmien seurannan tarkkuus, kalibrointi drift ja niin 
sanottu Midaksen kosketus-ongelma, eli ongelma tunnistaa käyttäjän tarkoituksella 
tehdyt silmän komennot muista silmän liikkeistä, joita tapahtuu kun käytetään 
järjestelmää. Nämä samaiset kolme avaintekijää ovat myös liikkuvien järjestelmien ja 
käyttöliittymien (kuten puhelin) kohdistuvia haasteita. Silmien seurannan tarkkuuteen 
liittyvät muun muassa seuraavat: silmien liikkeet, kalibroinnin laatu ja kalibrointi drift 
operaation aikana (Bulling ja Gellersen, 2010.)   

Siriluckin ja muiden (2007) järjestelmää testattiin MS Word-applikaation kanssa, jossa 
todettiin että kasvojen liikuttamisella voidaan kontrolloida kursorin sijoittamista 
jokaiseen suuntaan ja silmien räpyttämisellä voidaan kontrolloida hiiren näppäimiä. 
Ongelmaksi kuitenkin muodostui se, että jos kasvoja liikutti liian nopeasti, niin 
järjestelmä ei välttämättä pystynyt paikantamaan oikeaa suuntaa. Toinen havaittu 
ongelma Wordin testaamisessa oli myös tahattomat silmien räpyttämiset, jotka saattavat 
aiheuttaa hiiren klikkauksen (Siriluck, S.Kamolphiwong, T.Kamolphiwong & Sae-
Whong, 2007.)  Missimerin ja Betken (2010) järjestelmässä ongelmat havaittiin myös 
silmän räpyttämisen ja erityisesti vinkkaamisen yhteydessä. Ensimmäiseksi huomattiin, 
että heidän kaikki koehenkilöt eivät suinkaan edes osanneet vinkata, joka aiheutti 
tutkijoille hieman alkuvaikeuksia. Myös asennusvaihe pitää tehdä huolellisesti, jotta 
silmän räpyttäminen ja vinkkaus onnistuu ongelmitta. Esimerkiksi joskus kun käyttäjä 
vinkkaa toista silmää, niin hänen toinen silmä on hieman sulkeutumassa ja järjestelmä 
voi tunnistaa sen silmän räpyttämiseksi (Missimer & Betke, 2010.) 

Myös Shaw, Crisman, Loomis ja Laszewski (1990) havaitsivat samankaltaisia 
ongelmia. Yksi heidän testikäyttäjistään ei esimerkiksi voinut sulkea toista silmäänsä 
ilman, että toinen ei menisi samaan aikaan kiinni. Tässäkin tapauksessa käyttöliittymän 
käyttäminen kuitenkin onnistui käyttämällä pelkästään vasenta silmää ohjauksiin. 

Puhelimen silmien seurannan ongelmat ovat vielä haasteellisempia kuin edellä mainitut. 
Yksi ongelmista on silmässä tapahtuva värinä, joka aiheuttaa silmän 
katseenkohdistamisen epätarkkuuden. Toinen ongelma on liikkumisen vapaus silmien 
seurantajärjestelmän edessä. Tämä ongelma koskee erityisesti puhelinta, koska kameran 
suunta vaihtuu herkästi kun puhelin on käyttäjän kädessä eikä paikallaan. Vastaavasti 
paikallaan olevan järjestelmän edessä vapaa liikkuvuus ei ole niin iso ongelma (Drewes, 
De Luca & Schmidt, 2007.) Toisaalta, jos järjestelmä käyttää templaattia silmän 
seurantaan ja tunnistamiseen, niin esimerkiksi paikallaan olevassa tilassa luotu 
templaatti voi aiheuttaa ongelmia silmän tunnistuksen kanssa kun käyttäjä on liikkeessä 
(Miluzzo, Wang & Campbell, 2010). Puhelimen silmien seuranta kärsii myös 
ulkoilmassa, kun käytetään infrapuna LED:iä silmämunan heijastuspisteen saamiseksi. 
Tällöin kirkas valo auringonvalo voi aiheuttaa ongelmia (Drewes, De Luca & Schmidt, 
2007.) Valo-ongelmia ilmenee myös templaatin kanssa, jolloin esimerkiksi valoisassa 
säässä otettu templaatti voi vertautua huonosti silmään tummemmalla säällä (Miluzzo, 



14 

Wang & Campbell, 2010).  Kalibrointiprosessi on myös ongelmana puhelimille, koska 
se vaatii paljon vaivannäköä lyhyeen vuorovaikutukseen ja koska kalibrointi katoaa sen 
jälkeen, kun puhelimen laittaa korvalle tai takaisin taskuun. Käyttäjätestauksessa 
havaittiin myös aiemmin mainittua Midaksen kosketus-ongelmaa, eli käyttäjät 
suorittivat tahattomia komentoja, jotka vaikeuttivat järjestelmän käyttöä. (Drewes, De 
Luca & Schmidt, 2007.)  
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4. Yhteenveto 

Aiemmin esitetyissä käyttöliittymissä vahvassa osassa ovat silmäluomet, joiden 
liikkeiden avulla voidaan tunnistaa henkilön tekemät komennot. Kun silmä ja 
silmäluomet toimivat hiiren painikkeiden sijaisena, järjestelmien tarkoitus on tunnistaa 
tarkoitukselliset silmän räpyttämiset ja vinkkaukset. Tämä tunnistus tapahtuu 
esimerkiksi ennalta määritettyjen templaattien avulla kuten Missimer ja Betke (2010) 
esittävät tai kuten Siriluckin ja muiden (2007) järjestelmässä niin sanotulla 
liiketunnistimella, jossa havainnoidaan silmän ROI-aluetta.  

Pyörätuoliohjauksessa käytettävät EOG-signaalit käyttävät silmän sarveis- ja 
verkkokalvoa kohteeseen liikkumiseen (Al-Haddad, Sudirman, Omar, Hui & Jimin, 
2012). Al-Haddadin ja kumppaneiden (2012) järjestelmässä käytetään kyseisiä EOG-
signaaleja myös katsekulman määrittämiseen, jos halutaan käyttää automaattista 
navigointia, jossa esimerkiksi pyörätuoli automaattisesti liikkuu kohteeseen, jonka 
käyttäjä katseellaan määrittää.  

Drewesin, De Lucan ja Schmidtin (2007) järjestelmässä seurataan pupillin liikkeitä 
puhelimen ohjauksessa. Pupillin liikehdintä skaalataan suhteellisesti puhelimeen, jolloin 
ei tarvita minkäänlaista kalibrointia. Eli toisin sanoen skaalaamisella konvertoidaan 
pupillin liikkeiden suuruudet näytön liikkeiden suuruuksiin (Drewes, De Luca & 
Schmidt, 2007.) 

Täysin ongelmattomia eivät silmiin perustuvat käyttöliittymät ole. Ongelmaksi 
muodostui esimerkiksi Siriluckin ja muiden (2007) järjestelmässä silmien räpyttämisen 
tunnistaminen. Ongelmaksi muodostui varsinkin se, että miten tunnistetaan tahattomat 
ja tahalliset silmän räpytykset, koska testitilanteessa havaittiin tilanteita jossa tahattomat 
silmän räpytykset aiheuttivat hiiren komentoja (Siriluck, S. Kamolphiwong, T. 
Kamolphiwong  Sae-Whong, 2007). Tämä kyseinen ongelma havaittiin myös muissa 
järjestelmissä ja Majarannan ja Räihän (2002) mukaan kyseinen ongelma on yksi 
kolmesta haasteesta, jotka erityisesti koskevat paikallaan toimivia 
silmänseurantajärjestelmiä. Myös henkilöiden kykenevyydessä pystyä vinkkaamaan 
pelkästään toisella silmällä oli yksi ongelma, joka havaittiin parissakin eri järjestelmässä 
(Shaw, Crisman, Loomis & Laszewski, 1990; Missimer & Betke, 2010.) Missimerin ja 
Betken (2010) järjestelmässä, jossa hiirtä simuloidaan silmän avulla, kuitenkin 
käyttäminen onnistui ilman silmän vinkkaustakin eikä se sinänsä ollut este järjestelmän 
käyttämiselle. Näiden ongelmien lisäksi puhelimen silmän seurannan ongelmina ovat 
lisäksi vielä puhelimen herkkyys liikkumisen suhteen, joka vaikeuttaa silmän 
katseenkohdistamista (Drewes, De Luca & Schmidt, 2007).  
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