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TIIVISTELMÄ 

Immersio upottaa ihmisen virtuaalimaailmaan. RealXtend on avoimen 

lähdekoodin kehitysalusta. Tässä diplomityössä tutkitaan realXtendin kykyä 

toimia immersiivitilan alustana, sekä ohjelmoida vaadittava ohjelmisto tämän 

toteuttamiseksi. 

RealXtend Tundran sovelluskehitysympäristön avulla JavaScriptillä 

toteutetulla ohjelmalla tämä teknologinen haaste saatiin ratkaistua. Sovelluksen 

avulla yhden näytön kuva virtuaalimaailmasta saatiin levitettyä kaikkiaan 

kuudelle valkokankaalle luoden 360 asteen panoraamakuvan kuuden PC-

tietokoneen ja videotykin avulla. 

Tässä työssä käydään lyhyesti läpi virtuaalimaailmoja, erityisesti realXtendiä, 

sekä immersiivitiloja. Myös työssä vaadittu laitteisto ja ohjelmointityö käydään 

yksityiskohtaisesti läpi testituloksin. 
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ABSTRACT 

Immersion embeds human into virtual world. RealXtend is an open source 

platform. In this Master’s thesis, realXtend’s ability to work as an immersive 

space platform, is studied together with programming necessary software to 

implement this. 

By use of realXtend Tundra SDK and JavaScript implemented software, this 

technology challenge was resolved. By use of this software, one screen image 

from virtual world were spread to in all six silver screens creating 360 degrees 

panorama image by use of six PC computers and projectors. 

In this study virtual worlds are briefly gone through, especially realXtend and 

immersive spaces. Also hardware and programming task are gone through in 

detail with experiment results. 
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ALKULAUSE 

Tämä diplomityö on tehty osana Oulun yliopiston tietotekniikan osaston Internet of 

Things -tutkimusta. 3D-Internetkin on tuloillaan. Tähän ajankohtaan tämän 

diplomityön aihe tuntui todella sopivalta. Haluankin kiittää työni ohjaajaa Jukka 

Riekkiä mielenkiintoisesta aiheesta, hyvästä ohjauksesta ja kärsivällisyydestä 

kanssani. Kiitos myös työni toiselle tarkastajalle Mika Rautiaiselle, 

laboratorioinsinööri Hannu Rautioille kaikissa laite- ja ylläpitoasioissa sekä Toni 

Alatalolle suuresta avusta realXtendiin johdattamisessa ja projektin 

alkuunsaattamisessa. Robotti- ja immersiivilabrassa työskentelevillekin kiitokset siitä 

että sain tarvitsemani tilan tutkimukselleni. Henkilökunnasta haluan vielä mainita 

erityiskiitokset opintoneuvoja Varpu Pitkäselle valmistumiseen liittyvissä asioissa.  

Kiitokset haluan lähettää myös perheenjäsenilleni tuesta opintojeni ja tämän 

vaiherikkaan diplomityövaiheen aikana. Erityiskiitos myös tyttöystävälleni, joka 

taittoi yhdessä kanssani tätä diplomityövaiheen loppumatkaa ollen suurena tukena ja 

voimavarana, sekä oli mukana seuraamassa mielenkiinnolla tutkimuksiani ja 

kirjoittamistani. 

Kiitos myös lähimmille ystävilleni, opiskelukavereilleni, sekä graduryhmän 

jäsenille ja ohjaajille tukemisesta tämän projektin aikana. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

LYHENNE selitys 

CAD Computer-aided Design 

CAVE Cave Automatic Virtual Environment 

DVI Digital Visual Interface 

DP DisplayPort 

FOV Field of Vision 

FPS Frames per second 

JS JavaScript 

LMB Left mouse button 

MC MasterClient 

RMB Right mouse button 

SC SlaveClient 

SDK Software Development Kit 

VR Virtual Reality, virtuaalitodellisuus 

VRPN Virtual-Reality Peripheral Network 



1. JOHDANTO 
 

Virtuaaliseen maailmaan eläytymistä siten, että kokija tuntee sulautuvan ja uppoavan 

siihen, kutsutaan immersioksi. Immersio on tärkeä autenttisen elämyksen luomisessa 

erilaisissa mediaympäristöissä kuten tietokonepeleissä ja erityisesti tietokoneilla 

luoduissa virtuaaliympäristöissä. Tälläisiä virtuaaliympäristöjä ovat esimerkiksi 

erilaiset simulaattorit,  joissa voi harjoitella muun muassa lentämistä, 

lennonjohtamista ja autolla ajamista. Tulevaisuudessa käyttökohteet vaan lisääntyvät 

laitteistojen halventuessa ja ohjelmistojen kehittyessä. Myös motivaatio erilaisten 

järjestelmien rakentamiseen lisääntyy, koska on halvempaa harjoitella simulaattorilla 

kuin reaalimaailmassa. Virtuaalimaailmassa voidaan harjoitella myös erilaisia 

ongelmatilanteita ihmishenkiä ja omaisuutta vaarantamatta. 

Teknologiahaasteena työssäni oli saada käyttäjää ympäröiville pinnoille kuvaa 

virtuaaliympäristöstä, joka päivittyy riittävän nopeasti, jotta käyttäjäkokemus säilyisi 

hyvänä myös virtuaaliympäristössä tapahtuvien muutoksien ja liikkeiden aikana. 

Muutoksilla ja liikkeillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi virtuaalimaailman panorointia, 

virtuaalimaailmassa liikkumisen hahmottamista helpottavan avatarin ohjaamista sekä 

kulkusuunnan vaihtoa suhteessa käyttäjän katseen suuntaan. 

Erilaisia teknisiä toteutustapoja immersiivitilan rakentamiseen on useita. Tässä 

työssä lähtökohdaksi otettiin rakenne, jossa käyttäjä ympäröidään valkokankain. 

Näihin valkokankaisiin heijastetaan kuva virtuaaliympäristöstä kuuden eri videotykin 

kautta, joita kutakin ohjaa oma PC-tietokone. 

RealXtend tarjoaa valmiin virtuaalimaailma-alustan tälle tutkimukselle. 

Tutkimuksen aiheena on selvittää, miten realXtend soveltuu immersiivitilan 

perustaksi 360 asteen kuvan luomiseksi. Tutkimuksen kannalta on oleellista myös 

selvittää, miten virtuaaliympäristön ohjaus hoidetaan. Lähtökohtana on ajatus siitä, 

että kukin tietokone voi olla vuorollaan ohjauskone, muiden tietokoneiden ollessa 

tällöin ”orjakoneita” ohjauskoneelle. Toinen vaihtoehto olisi, että yksi tietokoneista 

olisi pysyvästi ohjauskone. Valittu toteutustapa määrää sen, millaiset asetustiedostot 

koneille suunnitellaan ja toteutetaan. Kommunikointi koneiden välillä hoidetaan 

normaalilla TCP/IP-pohjaisella lähiverkkotekniikalla. Tietokoneiksi valittiin 

tehokkaat PC-pohjaiset yritystietokoneet Intelin Xeon-suorittimilla varustettuina. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa tietokoneisiin valittiin perusnäytönohjaimet, jotka 

päivitettiin myöhemmin nopeampiin. Videotykkien resoluutiona käytettiin matalaa 

1024x768-resoluutiota, joten mistään teräväpiirtotarkkuudesta ei ole kyse, eikä 

periaatteellista tarvetta suorituskykyisille näytönohjaimille uskottu olevan. 

Toinen tutkittava asia liittyy siihen, miten virtuaaliympäristön panorointi on 

luontevinta toteuttaa. Toteutus voi olla esimerkiksi perinteisellä peliohjaimella, tai 

vaikka Xboxin Kinect-ohjaimella, jossa käyttäjän liikkeitä seurataan. Saatu 

liikeohjausdata siirretään ohjauskoneelle, ja virtuaalimaailman panorointia sekä 

liikettä ohjataan tämän avulla. Selvitettävänä on myös se, että miten käyttäjä kokisi 

luontevaksi virtuaalimaailmassa liikkumisen: olisiko järkevää esimerkiksi pystyä 

vaikuttamaan kulkusuuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että katseltavan 

valkokankaan suunnasta tulisi eteenpäin-suunta ja tämän suunnan tietokone olisi 

tällöin ohjauskoneena. Ohjauskone lähettäisi kullekin orjakoneelle tiedon siitä, 

minkä sektorin kuva-alasta niiden täytyisi näyttää suhteessa ohjauskoneen sektoriin. 

Työn eräänä tavoitteena on myös siirtää realXtendin avulla tehty Oulun kaupungin 

virtuaalimaailma osaksi tätä immersiivitilaa. 
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Seuraavissa kahdessa kappaleessa käydään lyhyesti läpi realXtendiä ja 

immersiivitiloja yleisesti. Neljännessä kappaleessa kerrotaan realXtendin 

sovittamisesta immersiiviympäristöön – minkälaisen laitteiston avulla tekninen 

toteutus rakennettiin ja minkäläinen ohjelmisto työssä koodattiin. Myös käytännön 

testit ja tulokset sisältyvät tähän kappaleeseen. Viidennessä kappaleessa pohditaan 

muun muassa sitä, mihin rakennettua laitteistoa ja ohjelmistoa voitaisiin käyttää. 
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2. REALXTEND 
 

3D-internetin kehittämisen nopeuttamista varten alkoi kehitys, joka johti avoimen 

lähdekoodin realXtend-sovelluskehitysalustan syntyyn Oulussa vuonna 2007. 

RealXtend voidaan käsittää myös organisaationa, joka auttaa yrityksiä ja ihmisiä 

toimimaan yhteistyössä standardisoinnissa ja kehitystyössä. On myös olemassa 

muitakin virtuaaliympäristöjen alustoja, kuten esimerkiksi OpenSimulator, joka 

pohjautuu Second Life –virtuaaliympäristöön. RealXtend-projektissa tavoitteena on 

ollut kuitenkin laajentaa OpenSimulator:in valmiuksia ja ominaisuuksia, joita ei ollut 

saatavilla alkuperäisessä Second Life -projektissa. [1, 2]  

 

RealXtendiin liittyviä teknologioita ja käsitteitä [1]: 

 

RealXtend Tundra SDK (aiemmin Naali). Täysi 3-ulotteinen monen käyttäjän 

sovelluskehitysjärjestelmä, jota voidaan käyttää ajamaan itsenäisiä sovelluksia ja 

verkotettuja maailmoja. Tundra käyttää Ogre3d:tä renderöintiin ja Qt:tä muun 

muassa käyttöliittymää varten. Tundra SDK on jaettu Tundra ytimeen,  lisänä 

tuleviin liitännäisiin sekä sovellustason ominaisuuksiin (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Tundra SDK:n yksinkertaistettu rakenne. [16] 

 

Exporttaus ja integraatio Blenderistä Ogreen/realXtendiin. 3D-

mallinnusohjelmia, kuten Blenderiä, Mayaa sekä 3DS Maxia voidaan käyttää 

luomaan virtuaalimaailmoja ja objekteja niihin. Blenderin avulla luotiin tämän 

diplomityön ohjelmistoon 3D-objektina virtuaalimaailmassa liikkumisen 

kulkusuuntaa osoittava nuoli. 
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Vaihtoehtoiset selainpohjaiset realXtend-asiakasohjelmat. Eri asiakasohjelmia on 

kehitetty valjastamaan realXtend-sovelluksia käytettäväksi ilman erityistä 

asiakasohjelmaa. Nykyään realXtendille luotuihin 3D-tiloihin pääsee käsiksi 

esimerkiksi Meshmoon-sovellusjulkaisujärjestelmän kautta suoraan Google Chrome 

ja  Mozilla Firefox -selaimilla WebRocket-rajapinnan kautta. 

 

RealXtend ja virtuaalimaailmat. RealXtend ei tällä hetkellä tarjoa täyttä 

virtuaalimaailmaratkaisua, vaan se perustuu olemassa olevien järjestelmien 

integraatioon. Autentikointiin voidaan käyttää esimerkiksi OpenID ja LDAP –

menetelmiä ja ryhmäviestimiseen XMPP-standardia. 

 

Meshmoon. Meshmoon on Adminotechin kehittämä, internetissä toimiva 

virtuaalitodellisuuden palvelujärjestelmä, joka perustuu ”on-demand”-

pilviteknologiaan tarjoten luotettavuutta ja skaalautuvuutta. Sinne voi tuoda 3D-

malleja esimerkiksi Unitystä, Blenderistä ja 3DS Maxista. Myös realXtend-

virtuaalimaailman sisältöineen saa tuotua Meshmooniin. Tämä tarjoaa helpon 

mahdollisuuden omien virtuaalimaailmojen jakamiseen internetissä. Meshmoon 

Rocket -toimintaohjelmalla voi myös rakentaa yksinkertaisia virtuaalimalleja 

Meshmooniin muiden maailmojen tutustumisen ohella. [3, 4]  
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3. IMMERSIIVITILAT 
 

Immersiivitila voidaan rakentaa usealla eri tavalla. Yhteistä eri ratkaisuille on 

kuitenkin se, että immersiivitilan käyttäjille pyritään luomaan mahdollisimman 

autenttinen ympäristö virtuaalimaailman aistimiseen. Autenttisuuden lisäämiseksi 

tärkeintä on käyttäjän ympäröiminen kuvaprojektiopinnoilla sitten että käyttäjä 

näkisi näkökentässään vain virtuaalimallin kuvan. Tämä poikkeaa siinä mielessä 

totutuista näyttöratkaisuista, että immersiivitilassa ihmisen näköaisti seuraa 

kokonaisvaltaisemmin näkymän tapahtumia ilman häiriöitä näkökentässä. Immersion 

vahvistamiseksi myös äänimaailmaa voisi käyttää. Tässä tutkimustyössä keskitytään 

kuitenkin visuaaliseen puoleen. Seuraavissa kappaleissa käsitellään erilaisia teknisiä 

ratkaisuja immersiivitilojen toteutuksista. 

 

3.1. Teleimmersiotekniikka 

Teleimmersiotekniikalla tarkoitetaan tekniikkaa, joka mahdollista maantieteellisesti 

erillään olevien käyttäjien kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa reaaliaikaisesti 

jaetun virtuaaliympäristön kautta. Käyttäjät kaapataan 

stereosyvyyskamerajärjestelmällä, joka digitoi käyttäjän pistepilveksi tai 3D-

verkkorakenteeksi, ja tämä voidaan kompressoida ja jakaa kaukanakin toisistaan 

olevien käyttäjien kesken. Teleimmersiotutkimus yhdistää 3D-konenäköä, 

yhteisöllistä virtuaalitodellisuutta ja tietoverkkoja. [5] 

Kalifornian yliopiston teleimmersioprojekteissa tutkitaan muun muassa 

teknologiaa ja terveydenhuoltoa, robotiikkaa sekä kone-ihminen-vuorovaikutusta.  

Myös opettaminen ja opetus on ollut osana tutkimusta, ja näin on saatu sovelluksia 

esimerkiksi etätanssiin, Tai Chin opettamiseen ja virtuaaliseen koreografiaan 

teleimmersion avulla. [6] 
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3.2. Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalitekniikan laboratorio 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun VR-laboratoriossa tutkitaan kolmiulotteisuuteen, 

virtuaalitodellisuuteen ja käyttöliittymiin liittyviä asioita. Kyseistä CAVE-tilaa 

käytetään muun muassa visualisoimaan kolmiulotteisia rakenteita, kappaleita ja 

maailmoja virtuaalitilassa. Vuonna 2005 valmistunut virtuaalikeskus oli aikanaan 

Pohjoismaiden uudenaikaisin ja tehokkain. Laboratorio on rakennettu siten, että 

käytössä on viisi projektiopintaa, jotka ympäröivät käyttäjän edestä, sivuilta, sekä 

ylhäältä että alhaalta (kuva 2). Takasivu on jätetty avoimeksi tilaan kulkua varten. [7] 

 

 

 

Kuva 2. Seinäjoen ammattikorkeakoulun CAVE-tila. 

 

3.3. Oulun ammattikorkeakoulun 3D-virtuaalilaboratorio 

Oulun ammattikorkeakoulun CAVE-tilassa (Cave Automatic Virtual Environment) 

kuva projisoidaan kaarevalle kuvapinnalle käyttäen kolmea stereokanavaa ja lattiaan 

yhdellä stereokanavalla (kuva 3). Tälläinen yhtenäinen, suuri ja kaareva kuvapinta 

yhdessä tehokkaiden tietokoneiden sekä tarvittavien videoprojektoreiden kanssa 

nostaa järjestelmän hinnan erittäin korkeaksi. Kyseisen laitteiston hinnaksi 

muodostui tarvittavineen ohjelmistoasennuksineen 350 tuhanteen euroon, ja 

laboratorion tilojen muutostöineen kokonaisuuden hinnaksi tuli noin 0,5 miljoonaa 

euroa. Vastaavan kaupallisen järjestelmän hinta olisi arviolta noin miljoona euroa. 

[8] 
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Kuva 3. Oulun ammattikorkeakoulun CAVE-tila. 

 

Oulun ammattikorkeakoulun 3D-virtuaalilaboratorio on valmistunut vuonna 2012, 

joten käytössä on tämän hetken uusinta tekniikkaa. Virtuaalimaailmojen tekeminen 

onnistuu esimerkiksi käyttämällä Unity 3D -pelimoottoria. Järjestelmässä voidaan 

ajaa myös realXtend Tundraan tehtyjä virtuaalimaailmoja. Järjestelmän ytimenä 

toimii klusteri, joka koostuu kolmesta PC-tietokoneesta, joista kaksi vastaa kuvan 

piirtämisestä ja yksi toimii ohjauskoneena. 3D-kuvaa käyttäessä käyttäjien on 

laitettava silmilleen passiiviset 3D-lasit nähdäkseen stereokuvan. Ohjausjärjestelminä 

käytettävissä on muun muassa näppäimistö ja hiiri, OptiTrack:in 

infrapunajärjestelmä ja Asuksen Xtion (Microsoftin Kinect –liikeohjainta vastaava 

laite). Ohjausrajapintana laitteille on tarjolla VRPN-järjestelmä, joka on suunniteltu 

erityisesti VR–oheislaitteita ja –sovelluksia varten. Tilassa käytössä olevat 

projektorit käyttävät etuprojisointia, joka auttaa saavuttamaan terävämpiä kuvia kuin 

taustaprojisoidussa asennuksessa. Projektoreiden optiikka tekee kuitenkin jokaisen 

projektorin kuvan keskustasta kirkkaamman verrattuna kuvan reunoihin, joten 

projektoreiden tuottama kuva ei ole kauttaaltaan intensiteetiltään sama. 

Projektoreiden lämpölaajeneminen aiheuttaa myös jonkin verran geometriavirhettä 

kuvaan, joka projektoreiden uudelleenkalibroinnilla voidaan korjata. Tilan 

äänentoisto on toteutettu 7.1-kanavaisella Surround-järjestelmällä. [8, 9]  

 

Kyseistä CAVE-tilaa käytetään muun muassa [8]: 

 

- arkkitehtuurissa ja sisätilojen rakennuksessa, 

- peliarkkitehtuurissa ja vuorovaikutustutkimuksessa, 

- panoraamakuvissa ja elokuvissa ja 

- simulaattoreissa. 

 

Tilaa on käytetty myös kokonaisen kaupunginosan virtuaalimallin esittelyyn [10]. 

Markkinointitarkoituksissa tilan potentiaali on vielä tutkimatta. 
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4. REALXTEND TUNDRAN SOVITTAMINEN 

IMMERSIIVIYMPÄRISTÖÖN 
 

 

Tässä työssä toteutettu ohjelmisto on esitetty toiminnassa kuvassa 4. Kuvan 

tilanteessa on käytössä viisi videoprojektoria valkokankaineen, joista kolmen 

projektorin kuva näkyvissä. Järjestelmä esittää kuvan tilanteesta, missä LudoCraftin 

Circus-virtuaalimalliin [23] on ladattu työssä kehitetty ImmersiveSpace-skripti. Tästä 

sovelluksen testaamisesta on ladattu video YouTube-videopalveluun [24]. 

 

 

Kuva 4. Laitteisto ja ohjelmisto toiminnassa. 

 

4.1. Laitteisto 

Tutkimusta varten rakennettiin kuuden PC-tietokoneen verkko. Jokainen kone 

pyrittiin tekemään laitteistoltaan, ohjelmistoiltaan ja ajureiltaan yhteneväisiksi. 

Yhteneväisyysperiaatteen mukaan koneisiin valittiin saman valmistajan komponentit, 

sekä käytettiin valmistajien samoja ajuriversioita kullekin komponentille. 

Tietokoneiksi valittiin suorituskykyiset Dell Precision T3600 työasemat, joiden 

suorittimina toimivat Hyper-Threading-tekniikkaa tukevat neliytimiset Intel Xeon 

Quad Core E5-1620 3,8 GHz:n prosessorit. Keskusmuistia kussakin koneessa oli 16 

gigatavua 1600 MHz:n taajuudella toimivaa DDR3-muistia. Tietokoneiden 

vakiokiintolevyjen ja –näytönohjaimien tilalle vaihdettiin SSD-asemat nopeuttamaan 

koneiden työpöytäkäyttöä, sekä tehokkaammat näytönohjaimet kiihdyttämään 3D-

grafiikan renderöintia.  Näytönohjaimiksi valitut Asuksen valmistamat Nvidia:n 

Geforce GTX 670 –sarjan näytönohjaimet edustivat hinnan ja laadun suhteeltaan 
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työn toteutuksen ajankohdan terävintä kärkeä. Vaihtoehtona mietittiin myös AMD:n 

näytönohjaimia, mutta Nvidia:n grafiikkasuorittimiin pohjautuneet ratkaisut 

tarjosivat yliopiston tuleviin tutkimushankkeisiin hyötyä, esimerkiksi konenäön 

tutkimuksissa, joissa hyödynnetään laskennassa Nvidian CUDA-arkkitehtuuria. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään laitteiston osalta videotykit ja valkokankaat, sekä 

tietoverkko ja etähallinta. 

4.1.1. Videotykit ja valkokankaat 

Jokaisen kuuden tutkimustietokoneen näyttönä käytettiin identtistä Sanyon 

videotykkiä. Mallimerkintäinen PDG-DWL2500 videotykki on erityisen hyvä 

immersiivitilakäyttöön johtuen tarjoamastaan erittäin lyhyestä heijastusetäisyydestä. 

Lyhyt etäisyys on saavutettu käyttämällä uudentyyppistä ”erittäin lyhyen 

tarkennuksen peilijärjestelmää”. Resoluutiona käytettiin projektorin 

natiiviresoluutiota WXGA 1280x800 16:10-kuvasuhteella. Projektorin 25 

senttimetrin etäisyys valkokankaasta synnytti valkokankaalle 100 tuuman kuvan 

(kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Valkokankaalle muodostuvan kuvan koon riippuvuus projektorin ja 

valkokankaan välisestä etäisyydestä. 
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Tutkimuslaboratorioon oli jo aiemmin rakennettu näiden videotykkien ympärille 

kuuden valkokankaan avulla 360 asteen näkymän kattava immersiivitila (kuva 6). 

Yksi osa tutkimusta oli myös tutkia sitä, kuinka saumaton ja yhtenäinen kuva 

tälläisellä useasta erillisestä valkokankaasta toteutetulla edullisella ratkaisulla olisi 

mahdollista saada, ja miten käyttäjä voisi saada mahdollisimman autenttisen 

immersiivikokemuksen jos eri videotykkien kuvien väliin jäisi rakoa. 

 

 

Kuva 6. Havainnekuva immersiivitilasta. 

 

4.1.2. Tietoverkko ja etähallinta 

Tietoverkkona toimi langallinen gigabitin lähiverkko, joka oli kytketty Internettiin 

panOulu-verkon kautta. Internet-yhteys ei ollut oleellinen tämän tutkimustyön 

kannalta muutoin kuin helpottamaan tarvittavien ohjelmistojen ja ajureiden 

lataamista. Tutkimustyön kaikki verkkoliikenne kulki lähiverkossa olleiden 

tietokoneiden välillä. Tietokoneiden hallinta hoidettiin samassa lähiverkossa olleen 

työkoneen kautta etähallintaa käyttäen. Kuuden tietokoneen hallinta perinteisin 

tavoin käyttämällä kullekin koneelle omia ohjauksen hallintalaitteita (hiiriä ja 

näppäimistöjä) sekä näyttöjä olisi ollut työlästä. Tutkimustyön kannalta oleellista oli 

kytkeä tietokoneiden näytönohjaimien näyttöportteihin pelkästään videotykit, joten 

sekin puolsi osaltaan etähallinnan käyttämistä koneiden ohjaamiseen. Kuuden 

lisänäytön järjestäminen tutkimuslaboratorioon olisi tilan rajallisuudesta johtuen ollut 

hankalaa, eikä olisi tuonut juurikaan mitään lisäarvoa tutkimukseen tai helpottamaan 

koneiden käyttöä. 
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4.1.3. Ohjausjärjestelmät 

Työssä tutkittiin myös erilaisia ohjausjärjestelmiä siihen, kuinka 

virtuaaliympäristössä liikkuminen olisi käyttäjälle mahdollisimman luontevaa 

immersiiviympäristössä. Immersiiviympäristö asettaa omat haasteensa 

ohjauslaitteille, koska tälläisessä tilassa käyttäjän liikkumista ei haluta liikaa 

rajoittaa. Normaalissa työpisteellä tapahtuvassa tietokoneen käytössä ei esimerkiksi 

kaapeloinnilla ole niin suurta merkitystä kuin immersiivitiloissa. Immersiivitiloissa 

kaapelointi pitää erikseen suunnitella, mikäli käytetään muuta kuin langatonta 

ratkaisua. 

Järjestelmä rakennettiin siten että yksi kuudesta tutkimustietokoneesta toimii 

”MasterClienttinä”, joka vastaanottaa Tundran ohjaukseen vaadittavat 

ohjauskomennot, ja ohjaa serverin kautta muiden koneiden toimintaa. Alunperin 

suunnitelmissa oli myös tutkia mahdollisuutta ohjauksen vaihtoa koneelta toiselle 

siten että ohjauksesta vastuussa oleva kone vaihtuu sen mukaan, minkä koneen 

kulkusuuntaa virtuaalimaailman suunta kulloinkin vastaa . Tästä kuitenkin luovuttiin, 

koska tälle toiminnallisuudelle ei nähty tarvetta yksinkertaisemmin onnistuneen 

toteutuksen myötä. Seuraavassa kappaleissa käydään tarkemmin erilaisia 

ohjausjärjestelmiä läpi, joita työssä tutkittiin tai mietittiin hankittaviksi. 

 

 

Näppäimistö ja hiiri 

 

Näppäimistö ja hiiri ovat perusohjausratkaisu realXtend Tundran käytössä. Näiden 

emuloinnin pohjalta saadaan tuki myös muille ohjausjärjestelmille, vaikka 

esimerkiksi Microsoftin Kinectille on kehitetty oma moduuli realXtend Tundralle 

[11]. Näppäimistön ja hiiren käyttö Tundrassa toimii samalla periaatteella kuin 

esimerkiksi perinteisissä ensimmäisen persoonan ammuntapeleissä (FPS-peleissä), 

joten ohjaus ei vaadi erikseen opettelua. Perusohjauksen lisäksi tutkimuksessa 

kehiteltyyn koodiin rakennettiin tuki myös ”eteenpäinsuunnan” muuttamiseksi. Tästä 

tarkemmin myöhemmissä kappaleissa. 

Tässä tutkimuksessa pääasiallisena ohjausmenetelmänä käytettiin Logitechin 

valmistamia langattomia näppäimistöä ja hiirtä. Langattomuus ei ollut vaatimuksena, 

mutta helpotti käytännön tutkimusta. Laitteiden yhteinen USB-vastaanotin kytkettiin 

ensimmäiseen asiakastietokoneeseen (MasterClienttiin), jonka kautta liikkumis- ja 

muut komennot välittyivät Tundraan. 
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Joypad (pad-ohjain) 

 

Näppäimistö ja hiiri ovat vaikeakäyttöisiä, mikäli käytössä ei ole pöytää, johon ne 

voi laittaa. Pöydät myös häiritsevät immersiivitilassa vapaata liikkumista. 

Vapaamman ohjaustavan tarjoaa kädessä pidettävä joypad (kuva 7). 

 

Kuva 7. Joypad 

 

Microsoft Kinect 

 

Microsoftin Kinect (kuva 8) on konenäköön perustuva laite, jolla voidaan seurata 

käyttäjän liikkeitä. Kinect sopii periaatteessa hyvin ihmisen liike-eleiden seurantaan, 

mutta immersiivitilassa ongelmaksi muodostui käyttäjän liike tilassa. Parhaiten 

Kinect sopii tilanteisiin, joissa käyttäjän etäisyys ja asento ovat kalibroitu Kinect-

kameraan nähden. 

 

 

Kuva 8. Microsoft Xbox 360 ja Kinect. [12] 

 

 

Erityiset ohjaimet virtuaalitodellisuuskäyttöön 

 

On myös olemassa ohjauslaitteita, joiden käyttö on suunniteltu puhtaasti VR-

sovelluksia varten. Eräs tälläinen on ART-yhtiön valmistama Flystick2-ohjain (kuva 

9), jollainen on myös käytössä Oulun ammattikorkeakoulun CAVE-tilassa. 

 

 

Kuva 9. Flystick2-ohjain. [13] 
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Infrapunatekniikkaan perustuvat sensorit 

 

Yksinkertaisempia ohjausliikkeitä voisi ottaa vastaan langattomasti myös 

infrapunatekniikkaa käyttäen. Eräs tälläinen järjestelmä on NaturalPoint Inc. –yhtiön 

kehittämä TrackIR (kuva 10), jossa pään liikkeitä seurataan optisesti. Vastaanotin 

kytketään käyttäjän eteen ja käyttäjä pitää päässään lippalakkia tai 

korvakuuloketyylistä ratkaisua, johon on kiinnitetty sarja infrapunaledejä. 

Vastaanotin seuraa näiden ledien liikkeitä, ja ohjausdata saadaan näiden liikkeiden 

perusteella. 

 

 

Kuva 10. TrackIR-järjestelmä. 

 

Kuten Kinect-järjestelmässä, myös tässä ongelmaksi muodostuisi se, kun käyttäjä 

kääntäisi vartaloaan, tai liikkuisi immersiivitilassa. Käytännössä tämä ohjaustapa 

soveltuisi yhdestä kolmeen näytön järjestelmiin, joka rajoittuisi ihmisen näkökentän 

kokoiseen sektoriin pään kääntämiset mukaanluettuina. Jotta käyttäjä voisi liikkua 

infrapunatekniikkapohjoisessa immersiivitilassa vapaasti, täytyisi tilaan asentaa 

useampia antureita. Näin rintamasuunnastaan kääntyneen ihmisen lähettämät 

infrapunasignaalit voitaisiin havainnoida. Tämä vaatisi runsaasti tutkimustyötä ja 

kalibrointia, jotta useat vastaanottimet saataisiin toimimaan yhdessä saumattoman 

liikkeen aikaansaamiseksi. 

TrackIR-järjestelmä ei sovi ainoaksi ohjausjärjestelmäksi, koska se tarjoaa lähinnä 

keinon katseen suunnan seuraamiselle, eikä varsinaista käyttäjän liikuttamista 

virtuaalimaailmassa ole yksinkertaista toteuttaa. Yhdessä esimerkiksi langattoman 

pad-ohjaimen kanssa TrackIR voisi tuoda hienon lisän käyttäjän 

immersiivikokemukseen, kunhan immersiivitilassa rajoitutaan maksimissaan 180 

asteen panoraamakuvaan. 

 

 

3D-hiiret 

 

3D-hiiret voisivat tarjota miellyttävimmän immersiiviohjauskokemuksen, kun 

otetaan huomioon myös ohjausjärjestelmän rakentamisen helppous. Siinä missä 

Kinect ja IR -järjestelmät vaativat muun muassa huolellista kalibrointia, 3D-hiiri olisi 

varsin nopea ohjelmoida immersiivikäyttöön. Runsaammin ominaisuuksia tarjoavat 

3D-hiiret ovat vielä nykyisellään langallisia, mutta langattomia perusversioitakin on 
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jo saatavilla. Langallisuus ei ole välttämättä kuitenkaan ongelma, koska 3D-hiirien 

käyttäminen vaatii tasaisen alustan, joten sylissä käyttäminen ei luontevasti onnistu. 

Keskelle immersiivitilaa asennettu pieni ja korkea pöytä toimivat hyvänä alustana 

3D-hiirelle. Käyttäjä voisi tällöin siirtyä pöydän ympärillä halutessaan katsella 

virtuaalimaailmaa eri kulmista. Kuvassa 11 esitettynä 3Dconnexion-yhtiön 

valmistama 3D-hiiri. 

 

 

Kuva 11. 3Dconnexion Space Explorer 3D-hiiri. [14] 

 

 

 

Automaattinen ohjaus 

 

Automaattisella ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä skriptaamisella toteutettua 

ohjausta. RealXtend tarjoaa näppäimistökomennoille tuen, jota voi hyväksikäyttää 

esimerkiksi kirjoittamalla makroja, joilla voidaan saada aikaiseksi pitkiä liikesarjoja. 

Näiden liikesarjojen avulla liikkeitä virtuaalimaailmoissa on mahdollista 

automatisoida esimerkiksi siten, että avatar tai muu ohjattava objekti saadaan 

kulkemaan ennalta määrättyä reittiä tai suorittamaan sarja haluttuja toimintoja. Tarve 

automaattiselle ohjaukselle voi tulla immersiivitiloissa, joissa oletusarvo ei ole 

tarjota interaktiivista ohjausta käyttäjille. Tälläisiä immersiivitiloja voisivat olla 

esimerkiksi mainoskäyttöön tarkoitetut tilat. 
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4.2. Ohjelmisto 

Kuten aiemmassa kappaleessa mainittiin, kukin immersiivitilan PC-tietokone tehtiin 

identtisiksi toistensa kanssa. Ohjelmistojen osalta tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa 

tietokoneessa oli sama käyttöjärjestelmä, samat ajuriversiot ja sama realXTundran 

versio käytössä. Käyttöjärjestelmäksi koneisiin valittiin 64-bittiset Microsoftin 

Windows 7 -versiot. RealXtend Tundrasta on saatavilla myös Linux-versiot [11], 

mutta tutkimustyön koettiin olevan helpointa toteuttaa Windows-ympäristössä. Kun 

tutkimustyö aloitettiin, oli uusin Tundran versio 2.3.3.1. Työn aikana Tundrakin 

kehittyi ja uusia ohjelmistoversioita ilmestyi, ja sitä mukaa koneille päivitettiin 

uudemmat Tundran versiot. Lopulliset mittaustyöt ja työssä tehty koodi on kuitenkin 

sovitettu versiolle 2.5 uusimman version ollessa tällä hetkellä 2.5.2 [17]. 

 

4.2.1. ImmersiveSpace-skripti 

RealXtend Tundran soveltuvuus immersiivitilan käyttöliittymäksi piti testata 

suunnittelemalla JavaScript-koodi, joka mahdollistaisi eri asiakaskoneiden 

kommunikoinnin siten, että kullekin koneelle on jaettu sama näkymä 

virtuaalimallista. Tätä yhteistä näkymää vasten kunkin koneen näytettäväksi jää 

näkymästä sektori, jonka koko on kääntäen verrannollinen koneiden määrään. Tässä 

tutkimustyössä immersiivitilan kuvaprojisoinnista vastasi kuusi konetta, joten kunkin 

koneen sektoriksi tuli 60 astetta. 

Tutkimustyön alussa oli epäselvää, onnistuuko työ siten kuin sen oli ajateltu 

onnistuvan, vai törmättäisiinkö työssä liian suuriin teknisiin haasteisiin. Ensimmäiset 

kuukaudet työstä meni realXtend Tundraan tutustumiseen, ja siihen että mitä 

ohjelmointikeinoja olisi käytettävissä. Varsin pian kuitenkin selvisi, että Tundran 

toimintaan on helppo vaikuttaa JavaScript-koodilla, ja tätä kautta 

ohjelmointiongelma voisi olla ratkaistavissa. Pian olikin ensimmäinen 

ohjelmistoversio valmis, jolla pystyttiin osoittamaan mahdollisen ratkaisun 

olemassaolo. Ensimmäisessä versiossa onnistuttiin saamaan haluttu tulos siten, että 

kaikki ”clientit” olivat käynnissä samalla koneella (kuva 12). Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä että eri clienttien data siirtyi saman tietokoneen sisällä, eikä 

tietoverkon yli, joka oli projektin päämääränä. 

 

 

 

Kuva 12. Ensimmäisen ohjelmistoversion testiajo. 

 

 Projektin edetessä tuli kuitenkin selville, että teknisiä haasteita ei ole, ja lopulta 

ohjelma saatiin toimimaan myös verkon yli. Seuraava ohjelmointivaihe oli tutkia 

ohjelmallisia keinoja avatarin liikuttamiseen virtuaalimaailmassa. Tähän haluttiin 

kaksi erillaista lähestymistapaa. Ensimmäinen tapa oli niin sanottu normaali tapa, 
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jossa käyttäjä ohjaa avataria kuin tietokonepelissä. Tässä ohjauskomennot välittyvät 

siten, että käyttäjän kääntäessä avataria sivusuunnassa, maisema pyörii. Täyttä 360 

asteen kuvaprojisointia käyttäessä jää tällöin varsinkin takakuva-alat hyödyntämättä. 

Kun käyttäjää halutaan aktivoida, tai immersiivitilan luontainen käyttö sitä 

edellyttää, voidaan käyttää myös toisenlaista ohjaustapaa. Tässä aktiivinen rooli on 

käyttäjällä, ja hän voi ohjata järjestelmää siten että ”eteenpäinsuunta” vaihdetaan 

pääprojektorilta jollekin toiselle projektorille. Nyt käyttäjän liikuttaessa avataria 

eteenpäin, liikkuukin se suoraan eteenpäin valitulla projektorilla. 

Viimeinen vaihe ohjelmointityössä oli tutkia sitä, miten kunkin videoprojektorin 

näkymää voitaisiin ohjelmallisesti säätää, jotta immersiivitilan käyttäjälle tarjoutuisi 

mahdollisimman virheetön ja sulava kuva. Tätä kautta käyttäjä voisi saada sellaisen 

elämyksen, joka upottaisi hänet syvemmälle virtuaalimaailmaan.  

Ohjelmointityön tuloksena saavutettu ohjelmisto nimettiin ImmersiveSpace-

skriptiksi. Lähdekoodi on saatavilla GitHubin lähdekoodin hallinta- ja jakopalvelussa 

[15]. Tämän ohjelman tiedostorakenne on esitetty kuvassa 13. 

 

 

 

Kuva 13. Ohjelman tiedostorakenne. 
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Ohjelman toiminnallisuus on jaettu seuraaviin lohkoihin ja tiedostoihin: 

 

- ImmersiveSpace.js. Varsinainen pääohjelma, joka ajetaan jokaisella koneella 

koneen roolista riippumatta. 

 

- Käyttötiedostot (asset files) 

 

 compass.png ja needle.png 

Kaksiulotteisen kompanssin tarvitsemat kuvatiedostot. Näille ei ole 

erikseen rakenne- ja materiaalitietoja. Kompanssin neulan pyöritys 

tapahtuu ohjelmallisesti masterclient.js-tiedoston kautta ja kompassi 

näytetään vaan pääasiakkaalle (MasterClient). 

 

 Arrow.mesh, Arrow.mesh.xml, Metal.material ja metal1.png 

Näissä tiedostoissa on kolmiulotteisen kulkusuuntaa osoittavan 

nuoliobjektin rakenne- ja materiaalitiedot. Varsinainen nuolen piirtäminen 

on sisälletetty masterclient.js ja slaveclients.js -tiedostoihin. Palvelimella 

ei näytetä suuntanuolta. 

 

- Ohjelman roolitiedostot (script role files). Näistä tarkemmin myöhemmissä 

kappaleissa. 

 

 server.js 

Ohjelman palvelinpuoli. Ajetaan vain yhdellä koneella. 

 

 masterclient.js 

Ohjelman pääasiakaspuoli (MasterClient). Yksi asiakaskoneista saa 

roolinsa mukaisen koodin tästä tiedostosta. 

 

 slaveclients.js 

Loput asiakaskoneista (SlaveClientit) saavat roolinsa mukaisen koodin 

tästä tiedostosta. 

 

- Aputiedostot 

 

 helpers.js 

RealXtend-yhteisön kirjoittama aputiedosto. Sisältää funktiot muun 

muassa kertomaan, että ajetaanko skriptiä asiakas- vai 

palvelininstanssissa. 

 

- Testausta varten ohjelma tarvitsee myös virtuaalimalliin liittyvät tiedostot: 

 

 scene.txml 

Tundran jakeluversiosta pohjaksi tälle tutkimustyölle valittiin DayNight-

malli [18], jota hieman yksinkertaistettiin poistamalla mallista muun 

muassa näppäimistökomponentti ja muita tarpeettomia komponentteja.  

 

 terrain_map.ntf 

Malliin liittyvä maastokarttatiedosto. 
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Kuva 14. Ohjelman luokkahierarkia. 

 

Kuvassa 14 esitetään ohjelman rakenne myös luokkahierarkian avulla. Vaikka 

JavaScript on prototyyppipohjainen ohjelmointikieli ja ei sisällä luokkailmaisua, niin 

sen sijaan funktioita käytetään luokkina JavaScriptissä. Luokan määrittely on yhtä 

helppoa kuin funktion määrittely. [19] 

LoaderClass-luokka on ohjelman pääluokka, joka huolehtii oikean aliluokan 

kutsumisesta riippuen siitä, mihin rooliin skripti asetetaan. Tundra-sovellus, joka 

käynnistetään ”server”-parametrein (eli käynnistetään palvelinrooliin), kutsuu 

ServerClass-luokkaa. Vastaavasti ”client”-rooleihin (asiakasrooleihin) käynnistetyt 

Tundra-sovellukset saavat joko MasterClass- tai SlaveClass-luokan. MasterClass-

luokkaa kutsutaan pääasiakasroolin saaneella koneella ja muilla asiakaskoneille 

kutsutaan SlaveClass-luokkaa. MasterClass-luokassa käytetään hyväksi myös 

MovementModifier-luokkaa, joka on luokkansa ainoa ilmentymä (objekti). Tämän 

”singleton”-objektin ominaisuuksien avulla saadan ohjelmassa laskettua VoidEntity-

entiteetin uusi positio ja rotaatio. MovementModifier antaa rotaation ja siirtymisen 

herkkyysasetuksille, sekä siirtymisen määrälle ja liikkeelle suureet. Kaikki ohjaushan 

tapahtuu MasterClientin kautta, jonka MasterClass-luokka toteuttaa. Kukin luokka 

on sisälletettyinä omissa skriptitiedostoissaan, paitsi MasterClass- ja 

MovementModifier-luokat ovat samassa ”masterclient.js”-tiedostossa yhteisten 

toiminnallisuuksiensa vuoksi. 
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Kuvassa 15 esitetään ImmersiveSpace-skriptin toimintokaavio, jonka LoaderClass-

luokka toteuttaa. 

 

 

Kuva 15. ImmersiveSpace-skriptin toimintokaavio. 

 

Helpers.js-tiedoston tärkeimmät funktiot ovat: 

 
- isClient(). Tarkistaa onko suorituksessa asiakasversio. 
- isServer(). Tarkistaa onko suorituksessa palvelinversio. 
- SetLogChannel(name). Asettaa logikanavan nimen. 
- LogInfo(msg), LogWarning(msg), LogError(msg), Log(msg). Uudelleenohjaa 

kirjaamisfunktiot. 

 

 

LoaderClass-luokan funktiot ovat: 
 

- client.LoginProperty(”username”). Palautaa käyttäjänimen login-tiedoista. 
- engine.ImportExtension(file). Tuo halutun laajennuksen käyttöön. 
- engine.IncludeFile(file). Sisällyttää toisen JavaScript-tiedoston. 
- init(). LoaderClass-luokan alustusfunktio. 
- isClient(). Tarkistaa onko suorituksessa asiakasversio. 
- isServer(). Tarkistaa onko suorituksessa palvelinversio. 
- Log(msg). Tulostaa logiviestin. 
- LogError(msg). Tulostaa logivirheviestin. 
- username.match(regexp). Tarkistaa vastaako käyttäjänimi haluttua.

 

Tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1. 
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Server.js-skripti vastaa palvelininstanssin luomisesta. Käynnistämisen yhteydessä 

luodaan VoidEntity-entiteetti, joka toimii eräänlaisena yhteisenä paikkamerkkinä. 

Tämän paikkamerkkin avulla muut asiakaskoneet saavat sijaintitiedon 

kameraentiteeteilleen. Kuvassa 16 on esitetty tämän skriptin toimintokaavio ja 

kuvassa 17 on esitetty tiedoston luokkakuvaus. 

 

 

 

Kuva 16. Toimintokaavio Server-skriptin toiminnasta. 

 

 

ServerClass-luokan funktiolistaus alla. Tarkempi kuvaus liitteessä 2. 

 
- Class.extend(). Lisää tuen JavaScript-luokkaperinnälle. [20] 
- createVoidEntity(). Luo Void-entiteetin EC_Placeable ja EC_Camera-komponentein. 

Entiteetin replikointiattribuutit asetetaan tosi-arvoisiksi, jotta kyseinen entiteetti näkyy 
myös asiakaskoneilla. 

- init(). ServerClass-luokan alustusfunktio. 
- removeFreeLookCamera(). Poistaa virtuaalimallista FreeLookCamera-entiteetin, jotta 

mallissa ei olisi kahta kameranohjauskomponenttiä. Varsinainen kameranohjausentiteetti 
luodaan masterclient-skriptissä. 

- scene.CreateEntity(parameters). Luo entiteetin. 
- scene.GetEntityByName(name). Hakee entiteetin. 
- scene.RemoveEntity(entityID). Poistaa entiteetin. 
- voidEntity.camera.SetActive(). Asettaa entiteetin kamerakomponentin aktiiviseksi. 
- voidEntity.SetName(name). Asettaa entiteetille nimen. 
- voidEntity.SetTemporary(boolean). Asettaa tosi/epätosi-arvon entiteetin temporary-

arvolle.

 

 

Kuva 17. UML-luokkakaavio server.js-tiedostosta. 
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MasterClient.js-skriptin lähettämä ohjausdata välittyy palvelimelle ja muille 

asiakaskoneille. Tämä skripti myös luo käyttöliittymän grafiikoineen ja vastaa 

näppäinkomentojen tulkitsemisesta. Kuvissa 18 ja 19 on esitettynä vuokaaviot tämän 

skriptin kulusta. 

 

 

 

Kuva 18. Toimintokaavio MasterClient-skriptin toiminnasta. 
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Kuva 19. Toimintokaavio MasterClient-skriptin signaalinkäsittelylohkosta. 

 

Signaalinkäsittelylohkossa käsitellään kahdenlaisia signaaleja. Osa signaaleista on 

MasterClass-luokan sisäisiä, eli joita ei ohjata myös SlaveClienteille. Tälläiset 

signaalit on esitetty yllä olevassa toimintokaaviossa (kuva 19) palaavan ”Return”-

toiminnon kautta. Signaalit, jotka lähtevät myös muille, palaavat ”Send data to the 

clients” -toiminnon kautta. Alla on lueteltuna MasterClass-luokan signaalit, jotka 

triggeröityvät MasterClientillä. Näistä ”MSG”-alkuiset signaalit ja 

”AttributeChanged”-signaali lähtevät myös SlaveClienteille, joissa ne triggeröivät 

samat toiminnot kuin MasterClientillä. 

 

entity.Action("MSG_LETTER_BOX").Triggered.connect 

entity.Action("MSG_MOVE_CAM").Triggered.connect 

entity.Action("MSG_STATUSMSG").Triggered.connect 

entity.placeable.AttributeChanged.connect 

frame.Updated.connect 

inputContext.KeyPressed.connect 

inputContext.KeyReleased.connect 

inputContext.MouseEventReceived.connect 

ui.GraphicsScene().sceneRectChanged.connect  
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MasterClass-luokan funktiot ovat: 

 
- asset.GetAsset(path+filename).DiskSource().Määrittelee polun, josta tiedosto voidaan 

tarvittaessa uudelleenladata. 
- camera.SetActive(). Aktivoi kameran. 
- ChangeForwardDirectionByMouse(). Funktio kulkusuunnan muuttamiseksi hiiren avulla. 
- clearScene(). Tyhjentää skenen duplikaateista. 
- create3DArrow(). Luo 3DArrow-entiteetin. 
- createInputHandler(). Luo käsittelijän näppäimistön ja hiiren tapahtumille. 
- createMasterClient(). Luo MasterClient-entiteetin. 
- drawCompass(). Näyttää kompassin näytöllä. 
- entity.camera(). Hakee entiteetin kamerakomponentin. 
- entity.Exec(params). Esittää ajettavia komentoja entiteetille. 
- entity.mesh.meshMaterial(param). Asettaa verkkomateriaalin entiteetille. 
- entity.mesh.meshRef(param). Asettaa verkkoreferenssin entiteetille. 
- entity.mesh.RemoveMesh(). Poistaa verkon. 
- entity.placeable.Orientation(param). Palauttaa entiteetin orientaation. 
- entity.placeable.SetParent(entity). Asettaa viittauksen toiseen entiteettiin (parenting). 
- entity.placeable.SetPosition(). Asettaa entiteetin sijainnin. 
- entity.placeable.transform(). Asettaa muutoksen entiteetille. 
- entity.SetName(param). Asettaa entiteetille nimen. 
- entity.SetTemporary(boolean). Asettaa tosi-/epätosi-arvon entiteetin temporary-arvolle. 
- HandleKeyPress(e). Käsittelijä näppäimenpainalluksille. 
- HandleKeyRelease(e). Käsittelijä näppäimenvapautuksille. 
- HandleMouse(e). Käsittelijä hiiren tapahtumille. 
- HandleMouseLookX(param). Käsitteljä hiiren x-akselin liikkeelle. 
- HandleMouseLookY(param). Käsittelijä hiiren y-akselin liikkeelle. 
- helpWidget(). Luo avustajapienoisohjelman. 
- init(). MasterClass-luokan alustusfunktio. 
- input.RegisterInputContextRaw(params). Rekisteröi uuden syöte-käsittelijän. 
- layout.addWidget(params). Lisää pienoisohjelman soluruudukkoon. 
- layout.setContentsMargins(params). Asettaa asettelun marginaalit. 
- layout.setSpacing(param). Asettaa välin eri pienoisohjelmien väliin asettelussa. 
- LetterBox(param). Muuttaa mustien palkkien kokoa näytön reunoilla. 
- mainWidget.setFixedWidth(param). Asettaa mainWidgetin minimi- ja maksimileveydet. 
- mainWidget.setLayout(param). Asettaa asettelun mainWidgetille. 
- mainWidget.setStyleSheet(params). Kustomoi pienoisohjelman ulkoasua. 
- mainWidget.setWindowOpacity(param). Asettaa mainWidgetin läpinäkyvyysasteen. 
- Math.ceil(param). Pyöristää numeron lähimpään suurempaan kokonaislukuun. 
- Math.floor(param). Pyöristää numeron lähimpään pienempään kokonaislukuun. 
- MoveCameras(param). Siirtää MasterClientin kamerakomponenttiä eteen-/taaksepäin. 
- ParentEntityRefChanged(attrib). Tarkistaa onko oikea attribuutti muuttunut, ja jos on niin 

lähettää sen myös SlaveClienteille. 
- profiler.BeginBlock(label). Aloittaa koodilohkon profiloinnin. 
- QGraphicsPolygonItem.setBrush(param). Käytetään tässä ohjelmassa asettamaan 

polygonin väri. 
- QGraphicsPolygonItem.setOpacity(param). Asettaa polygonin läpinäkyvyysasteen. 
- QPixmap.hide(). Piilottaa QPixmap-objektin. 
- QPixmap.setRotation(param). Pyörittää Qpixmap-objektia. 
- QPixmap.setTransformOriginPoint(params). Asettaa muutospisteen koordinaatit. 
- QPixmap.show(). Tuo piilotetun QPixmap-objektin esille. 
- removeFreeLookCamera(). Poistaa FreeLookCameran skenestä. 
- scene.CreateLocalEntity(params). Luo paikallisen entiteetin. 
- scene.GetEntityByName(param). Hakee entiteetin nimellä. 
- scene.GetEntityRaw(param). Hakee entiteetin ID:llä. 
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- scene.RemoveEntity(param). Poistaa entiteetin, jos haettu entiteetti löytyy. 
- setInfoWidgetLayout(). Luo InfoWidgetin. 
- setMasterCamera(). Asettaa MasterClientin kamerakomponentin parametrit. 
- setSpawnPoint(). Asettaa sijainnin virtuaalimaailmasta, johon MasterClient syntyy. 
- showInfoWidgetDefaultValues(). Näyttää InfoWidgetin oletusarvot. 
- ui.AddProxyWidgetToScene(param). Lisää proxy-pienoisohjelman skeneen. 
- ui.AddWidgetToScene(param). Luo proxy-pienoisohjelman pienoisohjelmalle ,ja lisää sen 

skeneen. 
- ui.GraphicsScene().addItem(param). Lisää nimikkeen skeneen. 
- ui.GraphicsScene().addPixmap(param). Luo ja lisää pixmap-objektin skeneen. 
- ui.GraphicsScene().items(). Palauttaa skenen nimikelistan. 
- ui.GraphicsScene().removeItem(param). Poistaa nimikkeen skenestä. 
- ui.GraphicsScene().sceneRect(). Palauttaa skenen rajaavan suorakulmion. 
- ui.MainWindow(). Palauttaa pääohjelman ikkunan. 
- ui.MainWindow.size.height(). Palauttaa pääohjelman ikkunan korkeuden. 
- ui.MainWindow.size.width(). Palauttaa pääohjelman ikkunan leveyden. 
- Update(param). Huolehtii framepäivityksistä. 
- UpdateStatus(param). Näyttää statusviestejä. 
- windowResized(param). Asettaa uuden x-koordinaattipisteen InfoWidgetille, jos 

sovelluksen ikkunan kokoa on muutettu.

 

Tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 3. 
   
Slaveclients.js-skripti ajetaan kaikilla viidellä muulla asiakaskoneella. Tämä skripti 

ottaa vastaan viestit MasterClientiltä ja vastaa näkymän pyörittämisestä 

asiakaskoneella suhteessa siihen, mihin avataria on siirretty MasterClientillä, ja 

miten avatarin näkymä on muuttunut. Kuvissa 20 ja 21 on esitettynä tämän skriptin 

toiminta vuokaavioina. 

 

 

Kuva 20. Toimintokaavio SlaveClient-skriptin toiminnasta. 
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Kuva 21. Toimintakaavio SlaveClient-skriptin signaalinkäsittelylohkosta. 

SlaveClientin signaalinkäsittelylohkossa otetaan pääasiassa vastaan vain 

MasterClientiltä tulevia signaaleja yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Ohjelman ainoa 

sisäinen signaali on ”sceneRectChanged”, joka triggeröityy kun kyseisellä 

asiakaskoneella muutetaan realXtend Tundra -ikkunan kokoa. Tätä käytetään 

hyväksi, jotta inforuudulle saadaan laskettua uusi sijainti ikkunassa, eikä ruutu jäisi 

tällöin kuvaruudun ulkopuolelle. Muut signaalit vastaavat tietojen jakamisesta 

MasterClientiltä, esimerkiksi 3D-suuntanuoli saa oikean referenssiasteluvun, jonka 

perusteella kyseiselle SlaveClientille osataan laskea vastaava asteluku, johon 3D-

suuntanuoli osoitetaan näyttämään. Vastaavasti saadaan kameran säätösignaalit ja 

erilaisia informaatioviestejä MasterClientiltä, joita päivitetään SlaveClientin 

käyttöliittymän näkymään. Alla on lueteltuna SlaveClass-luokan signaalit, jotka 

triggeröityvät SlaveClientillä. 

 

entity.Action("MSG_FOV_CHG").Triggered.connect 

entity.Action("MSG_LETTER_BOX").Triggered.connect 

entity.Action("MSG_MOVE_CAM").Triggered.connect 

entity.Action("MSG_PARENT_ENTITY_REF_CHG").Triggered.conne
ct 

entity.Action("MSG_RESET_CAMERAS").Triggered.connect 

entity.Action("MSG_ROTATE_ARROW").Triggered.connect 

entity.Action("MSG_STATUSMSG").Triggered.connect 

entity.Action("MSG_TOGGLE_WIDGETS").Triggered.connect 

ui.GraphicsScene().sceneRectChanged.connect  
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SlaveClass-luokan funktiot ovat: 

 
- camera.SetActive(). Aktivoi kamerakomponentin. 
- ChangeFov(param). Muuttaa FOV-arvoa. 
- clearScene(). Tyhjentää skenestä aiemmin ladatut 3Darrow-entiteetit. 
- create3DArrow(). Luo 3Darrow-entiteetin. 
- createSlaveClient(). Luo SlaveClient-entiteetin. 
- entity.camera(). Hakee entiteetin kamerakomponentin. 
- entity.mesh.meshMaterial(param). Asettaa verkkomateriaalin entiteetille. 
- entity.mesh.meshRef(param). Asettaa verkkoreferenssin entiteetille. 
- entity.placeable.SetParent(entity). Asettaa viittauksen toiseen entiteettiin. 
- entity.placeable.transform(). Asettaa muutoksen entiteetille. 
- entity.SetName(param). Asettaa entiteetille nimen. 
- entity.SetTemporary(Boolean). Asettaa tosi-/epätosi-arvon entiteetin temporary-arvolle. 
- init(). SlaveClass-luokan alustusfunktio. 
- layout.addWidget(params). Lisää pienoisohjelman soluruudukkoon. 
- layout.setContentsMargins(params). Asettaa asettelun marginaalit. 
- layout.setSpacing(param). Asettaa välin eri pienoisohjelmien väliin asettelussa. 
- LetterBox(param). Muuttaa mustien palkkien kokoa näytön reunoilla. 
- mainWidget.setFixedWidth(param). Asettaa mainWidgetin minimi- ja maksimileveydet. 
- mainWidget.setLayout(param). Asettaa asettelun mainWidgetille. 
- mainWidget.setStyleSheet(params). Kustomoi pienoisohjelman ulkoasua. 
- mainWidget.setWindowOpacity(param). Asettaa mainWidgetin läpinäkyvyysasteen. 
- MoveCameras(param). Siirtää SlaveClientin kamerakomponenttiä eteen-/taaksepäin. 
- QGraphicsPolygonItem.setBrush(param). Käytetään tässä ohjelmassa asettamaan 

polygonin väri. 
- QGraphicsPolygonItem.setOpacity(param). Asettaa polygonin läpinäkyvyysasteen. 
- removeFreeLookCamera(). Poistaa FreeLookCameran skenestä. 
- ResetCameras(). Resetoi SlaveClient-entiteetin ja kamerakomponentin sijainnit. 
- RotateArrow(param). Pyörittää 3DArrowia parametrin mukaisesti. 
- scene.CreateLocalEntity(params). Luo paikallisen entiteetin. 
- scene.GetEntityRaw(param). Hakee entiteetin ID:llä. 
- scene.RemoveEntity(param). Poistaa entiteetin, jos haettu entiteetti löytyy. 
- setInfoWidgetLayout(). Luo InfoWidgetin. 
- setParentEntityRef(attrib). Asettaa uuden parent-entiteettiviittausarvon. 
- setSlaveCamera(). Asettaa SlaveClientin kamerakomponentin parametrit. 
- ToggleWidgets(Boolean). Näyttää/piilottaa pienoisohjelmat. 
- ui.AddWidgetToScene(param). Luo proxy-pienoisohjelman pienoisohjelmalle, ja lisää sen 

skeneen. 
- ui.GraphicsScene().addItem(param). Lisää nimikkeen skeneen. 
- ui.GraphicsScene().sceneRect(). Palauttaa skenen rajaavan suorakulmion. 
- ui.MainWindow(). Palauttaa pääohjelman ikkunan. 
- ui.MainWindow.size.height(). Palauttaa pääohjelman ikkunan korkeuden. 
- ui.MainWindow.size.width(). Palauttaa pääohjelman ikkunan leveyden. 
- UpdateStatus(param). Näyttää statusviestejä. 
- windowResized(param). Asettaa uuden x-koordinaattipisteen InfoWidgetille, jos 

sovelluksen ikkunan kokoa on muutettu. 

 

 

Tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 4. 
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4.2.2. Käyttöliittymä 

 

Ohjelman käyttöä varten ImmersiveSpace-skriptin avulla ohjelmaan toteutettiin 

yksinkertainen käyttöliittymä. Palvelinversioon ei koettu tarpeelliseksi tehdä 

minkäänlaisia ylimääräisiä käyttöliittymän elementtejä, koska ohjelman 

käyttötilanteissa tätä näkymää ei juurikaan tarkkailla. Sitä vastoin MasterClient-

asiakasversiolle tehtiin seuraavat elementit ohjelman käyttöä helpottamaan (kuva 

22): 3DArrow, Compass, HelpWidget ja InfoWidget. Tapahtuuhan ohjelman 

käyttäminen tämän version kautta. SlaveClient-asiakasversioihin toteutettiin 

vastaavat InfoWidget- ja 3DArrow-elementit kuin MasterClientille. Käyttöliittymän 

komponentit toteuttiin Qt:n ja JavaScriptin avulla. Qt on alustariippumaton 

ohjelmistojen ja graafisten käyttöliittymien kehitysympäristö, joka toimii realXtend 

Tundran käyttöliittymän pohjana [21]. 

 

 

Kuva 22. MasterClientin käyttöliittymän elementit. 

 

Jotta ohjelman toimintaa ymmärtää paremmin, alla olevassa kuvassa näytetään (kuva 

23), miten sektorit on järjestetty tässä ohjelmassa. Kukin asiakasohjelma vastaa 

omasta 60 asteen sektorin näkymästä 360 asteen panoraamakuvassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfoWidget 

HelpWidget 

Compass 

3D Arrow 

Sektori 4 

SlaveClient#3 

Sektori 6 
SlaveClient#5 

Sektori 5 

SlaveClient#4 

Sektori 2 

SlaveClient#1 

Sektori 1 

MasterClient 

Sektori 3 

SlaveClient#2 

Kuva 23. Ohjelmiston sektorijako. 
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3DArrow (3D-nuoli, kulkusuuntanuoli) näyttää kulkusuunnan kyseisellä 

näyttölaitteella. Alla olevassa kuvassa (kuva 24) esimerkki siitä, mihin kulkusuunta 

osoittaa eri näyttölaitteilla (sektoreissa) kun kulkusuunta on suoraan eteenpäin (nolla 

astetta) 1. sektorin mukaan. Kulkusuuntanuoli on tarkoitettu selventämään 

kulkusuuntaa katsottiinpa minkä näyttölaitteen (sektorin) kuvaa tahansa. 

 

 

Kuva 24. Kulkusuunnat eri näyttölaitteilla esimerkkitapauksessa. 

 

Kulkusuuntanuolelle lasketaan kiertokulma θ alla olevan kaavan mukaisesti: 

 

 

 

(1) 

 

 

Taulukko  1. Kiertokulmat kuvan 24 tapauksessa 

Sektori / i Kiertokulma θ 

1 0° 

2 -60° 

3 -120° 

4 -180° 

5 -240° 

6 -300° 

 

Ohjelmassa kulkusuuntaa (ja kiertokulmaa) muutetaan hiiren vasemmalla 

näppäimellä pitämällä tätä pohjassa ja liikuttamalla hiirtä vaakasuunnassa. Toinen 

vaihtoehto kulkusuunnan muuttamiseen on painamalla numeronäppäimistöltä plus- 

tai minus-näppäimiä, jotka vastaavasti siirtäävät kulkusuunnan seuraavaan tai 

edelliseen sektoriin. Kulkusuunta muuttuu tällöin 60 astetta ylös- tai alaspäin. 
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Compass (kompassi) osoittaa suuntaneulansa avulla ilmansuuntia ja virtuaaliseen 

pohjoiseen (kuva 25). Virtuaalinen pohjoinen määräytyy kussakin 

virtuaalimaailmassa sen mukaan, mihin suuntaan MasterClientin MasterCamera 

näyttää ImmersiveSpace-skriptin latauksen jälkeen. Pohjoinen on asetettu kiinteästi 

nollaan asteeseen, mutta tämä voidaan muuttaa MasterClient.js-tiedostoa 

muokkaamalla. Esimerkiksi silloin, jos halutun virtuaalimallin pohjoinen on eri 

suuntaan johtuen mallin ja skriptin koordinaatistojen erosta. Kompassi näytetään 

vain MasterClientillä. 

 

 

Kuva 25. Kompassineula (c) toteutettuna kompassiruusun (a) ja suuntaneulan (b) 

avulla. 

 

Ohjelman kompanssin suuntaneula pyörii vain silloin kun ohjelmassa pyöritetään 

maisemaa hiiren oikea näppäin pohjassa. Kompassin suunta ei siis muutu sijainnin 

suhteen virtuaalimaailmassa (kuva 26). Tämä vaatisi staattis-virtuaalisen 

pohjoisnapapisteen asettamista malliin. Laskennallisesti tämä voitaisiin helposti 

toteuttaa, mutta vaatisi enemmän pohtimista, että mikä olisi mahdollinen välimatka 

virtuaalimallin ja asetetun pohjoisnapapisteen välillä. Myös virtuaalimallin 

orientoimista suhteessa tähän pohjoisnapapisteeseen tulisi tutkia, ja sitä, miten sen 

voisi toteuttaa. Nämä jätettiin kuitenkin tämä työn ulkopuolelle, vaikkakin 

pohjoisnapapistettä hieman tutkittiinkin asettamalla välimatka virtuaalimallin ja 

pohjoisnavan välille erittäin suureksi, esimerkiksi vastaamaan suuruusluokaltaan 

10000 kilometriä. Tällöin kompassineulan rotaatioille voitiin ohjelmoida liike myös 

virtuaalimallissa esimerkiksi sivuttain liikkuessa. 

 

 

Kuva 26. ImmersiveSpace-skriptin pohjois-käsite havainnollistettuna. 
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HelpWidget (avustuspienoisohjelma) esittää käytössä olevat näppäinkomennot 

ohjelman käynnistettyä (kuva 27). Tämä ”widgetti” näytetään vain MasterClientillä, 

koska muilta koneilta ohjauskäskyjä ei voi syöttää. 

 

 

Kuva 27. Näppäinkomennot esitettynä HelpWidgetin kautta. 

 

 

InfoWidget (informaatiopienoisohjelma) näyttää erilaista informaatiota ohjelman 

toiminnasta (kuva 28). Tämä widgetti näytetään kaikilla asiakaskoneilla, mutta 

informaation määrä on rajatumpi SlaveClienteillä. InfoWidget on jaettu viiteen 

pienempään widgettiin (widget1 – widget5), joista kukin vastaa omien 

informaatioviestiensä näyttämisestä. 

 

 

 
widget1: ClientID 

widget2: Azimuth 

widget3: Direction of travel 

widget4: Sector 

widget5: Altitude/Status message 

Kuva 28. InfoWidget ja tyypilliset informaatioviestit. 
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4.2.3. Ohjelman käyttäminen 

Työssä valmistuneen ohjelman käyttämiseksi omissa virtuaalimaailmoissa, on 

käyttäjän ensimmäiseksi kopioitava tämä ImmersiveSpace-ohjelmisto GitHubista 

[15] haluttuun kohdehakemistoon, jossa virtuaalimaailman mallitiedostot sijaitsevat. 

Tämän jälkeen käyttäjän tulee varmistua, että realXtend Tundran mukana tuleva 

ScriptImporter-moduuli on käytössä muokkaamalla plugins.xml-tiedostoa. 

Vaihtoehtoisesti kyseisen moduulin voi ottaa käyttöön komentoriviparametrillä 

Tundra-serveriä käynnistettäessä. 

Ohjelma asetetaan toimintaan siten, että käyttäjä käynnistää yhden Tundra-

sovelluksen palvelimeksi ”server”-parametrillä, seuraavan sovelluksen 

MasterClientiksi asettamalla ”login/username”-parametrin arvoksi ”client1” ja loput 

viisi sovellusta, omilla koneillaan, asettamalla näille sama parametri arvoon 

”client2”:sta eteenpäin (kuva 29). Server ja MasterClient voivat olla myös samalla 

tietokoneella suorituksessa, mutta kukin SlaveClienteistä käynnistetään omalle 

koneelleen. Palvelinversion käynnistyttyä, vedetään ImmersiveSpace.js-tiedosto 

käynnistyneen Tundra-sovelluksen ikkunan päälle. Täten skripti saadaan tuotua 

virtuaalimalliin. Tämän jälkeen asiakasversiot (MasterClient ja SlaveClientit) 

voidaan käynnistää. Virtuaalimalin tiedostot saattavat vaatia lisäksi vielä 

muokkausta, jotta ImmersiveSpace-skriptin saa toimimaan omassa mallissa oikein. 

Voi esimerkiksi joutua muuttamaan viittaukset tiedostoihin siten, että paikallisten 

hakemistopolkujen sijaan ne muutetaan viittaamaan suhteellisiin polkuihin. 

 

 

 

Kuva 29. Käyttötapauskaavio ohjelman toimintaan saattamiseksi. 
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Ohjelman käyttö on tämän jälkeen suoraviivaista. Käyttäjä asettuu MasterClient-

koneelle, ja ohjaa näppäimistön ja hiiren avulla ohjelman toimintaa. Kuva 30 

selventää, mitä toimintoja käyttäjällä on käytettävissään, ja miten toiminnot ovat 

kytkeytyneenä toisiinsa. Usean toiminnon päätteeksi ohjelma lähettää myös 

informaatioviestin InfoWidgetille, mutta tämä jätettiin kuvasta pois 

yksinkertaistamisen vuoksi. 

 

 

 

Kuva 30. Käyttötapauskaavio ohjelman toiminnan vaikuttamiseen MasterClientillä. 
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4.3. Testit ja tulokset 

Analyysiä varten ImmersiveSpace-skriptiä testattiin Fraps-ohjelmalla [22]. Ohjelma 

mittaa ruudunpäivitysnopeutta, ja sillä saadan helposti testattua erilaisten 

näyttökonfiguraatioiden vaikutus laitteiston suorituskykyyn. Testauksessa 

mallitiedostona käytettiin LudoCraftin realXtendiin tekemää Circus-mallia [23], 

jonka avulla tietokoneiden näytönohjaimia ja lähiverkkoa saatiin rasitettua enemmän 

kuin tämän tutkimustyön pohjana olevalla DayNight-mallilla. Rasituksen avulla 

testiin saatiin eroja eri testauskonfiguraatioiden välille. Fraps mittasi 

ruudunpäivitysnopeutta sekunnin välein, ja yhden testin kesto oli 55 sekunttia. Kesto 

määräytyi ajasta, jonka vuoristoradan kyytiin laitettu avatar vietti vuoristoradassa 

kyydissä tässä Circus-mallissa. Kukin konfiguraatio testattiin kolme kertaa ja näistä 

laskettiin keskiarvo. 

Testit suoritettiin kahdella erilaisella laitteistolla tuloksien osittaista vertailua 

varten. Ensimmäinen testiosio ajettiin tämän tutkimuksen pohjana olevilla laitteilla, 

jotka on kuvattu luvussa 4.1. sillä erotuksella, että testauksessa käytettiin 

maksimissaan kolmea tietokonetta ja kolmea videotykkiä. Tämä kolmen laitteen 

rajoitus tuli siitä, että testejä haluttiin myös vertailla keskenään, ja Nvidia Surround -

testiä varten näytönohjaimeen oli mahdollista kytkeä vain kolme näyttölaitetta, joten 

tämä esti testien tekemisen koko kuuden laitteen kokoonpanolla. Toinen testiosio 

suoritettiin huomattavan paljon hitaammalla kotitietokoneella, jossa suorittimana 

toimi Intelin neliytiminen Q6600-prosessori, keskusmuistina oli kuusi gigatavua 800 

MHz:n taajuudella toimivaa DDR2-muistia ja näytönohjaimena oli AMD:n Radeon 

6950 -näytönohjain. Näyttöinä laitteistossa oli kolme kappaletta 24:n tuuman BenQ:n 

valmistamia Full HD -näyttöjä. Ensimmäisen testiosion testit suoritettiin 1280x800-

resoluutiolla, jotka olivat videotykkien natiiviresoluutiot, ja joiden avulla laitteiston 

sekä ohjelmiston tuottama kuva oli säädetty levittymään tasaisesti kaikille 

valkokankaille. Toisen testiosion testit suoritettiin 1920x1080-resoluutioilla, joka oli 

natiiviresoluutio kyseisillä näytöillä. Tämänkään vuoksi testiosioiden suora 

vertaaminen ei onnistu niin hyvin, koska suurempi resoluutio kuormittaa 

näytönohjaimia enemmän. Kuitenkin, testit oli luontevinta ajaa natiiviresoluutioilla, 

jotka myös kuvastavat laitteiden ja ohjelmistojen todellisia käyttötilanteita. 
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Ensimmäisen testiosion testit ajettiin neljällä erilaisella konfiguraatiolla: 

 

1. Default-testi. Testi ajettiin oletusasetuksin siten että käytössä oli vain 

palvelinkone, jossa Circus-malli oli ladattu palvelinasetuksin, sekä yksi 

asiakaskone, joka otti yhteyden palvelinkoneeseen (kuva 31). 

 

 

Kuva 31. Default-testin konfiguraatio. 

 

 

2. ImmersiveSpace-testi. Tämä oli joukon ainoa testi, jossa kolmen videotykin 

panoraamakuva otettiin käyttöön ImmersiveSpace-skriptin avulla. 

Palvelinkoneeseen oli yhteydessä kolme asiakaskonetta (MasterClient ja 

kaksi SlaveClientiä,  kuva 32). MasterClient-entiteetin Placeable-

komponentin ”parenting reference” täytyi asettaa viittaamaan avatariin, jotta 

näkymä saataisiin seuraamaan vuoristoradan vaunussa istuvaa avataria, ja 

testi suoritettua. ImmersiveSpace-skripti hoiti tämän jälkeen automaattisesti 

viittauksen siirtämisen myös SlaveClient-koneilla. 

 

 

Kuva 32. ImmersiveSpace-testin konfiguraatio. 
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3. Nvidia Surround -testi. Testissä käytettiin hyväksi Nvidian Surround-tilaa, 

joka antaa monen näytön tuen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että yhden 

Tundra-sovelluksen näkymä saadaan levitettyä myös useammalle kuin 

kahdelle näytölle (kuva 33). Ilman Surround-tilaa näkymä saadaan vain 

maksimmissaan kahdelle näytölle samanaikaisesti, vaikka näytönohjain 

tarjoaisikin useampaa näyttöliitäntää. Tämä testi ajettiin yhdeltä 

asiakaskoneelta, jonka näytönohjaimeen oli kytketty kolme videotykkiä 

käyttäen kahta DVI-liitäntää ja yhtä DP-liitäntää aktiivisen DisplayPort-DVI-

adapterin avulla. Kolmen videotykin kuva saatiin tällöin yhdistettyä yhdeksi 

laajemmaksi kuvaksi Surround-teknologian avulla. Tämän testin asetelma 

kuvastaa tilannetta, miten CAVE-tila yleisesti toteutetaan yhden tietokoneen 

(ja mahdollisen erillisen palvelinkoneen) avulla ilman tässä työssä toteutettua 

tai vastaavanlaista skriptiä. Tällöin koneen suorituskyky ja näytönohjaimen 

ominaisuudet määräävät, kuinka monta näyttölaitetta koneeseen voidaan 

kytkeä. Yleisesti voidaan sanoa, että näytönohjaimen liitäntöjen osalta 

Nvidian näytönohjaimiin voidaan kytkeä maksimissaan kolme näyttölaitetta 

ja AMD:n näytönohjaimiin kuusi kappaletta. 

 

 

Kuva 33. Nvidia Surround -testin konfiguraatio. 
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4. Tundra MiniCave -testi. Tässä testissä käytettiin Tundran sisäistä CAVE-

tilaa, jolla Tundran pääikkuna saatiin jaettua kolmeen erilliseen 

pikkuikkunaan, jotka voitiin siirtää kukin omalle näytölleen ja suurentaa 

täydenruudun kokoisiksi (kuva 34). Tämäkin testi ajettiin yhdeltä 

asiakaskoneelta, jonka näytönohjaimeen oli kytketty kolme videotykkiä, 

mutta sillä erotuksella edelliseen testiin, että Nvidian Surround-tila ei ollut 

käytössä. 

 

 

Kuva 34. Tundra MiniCave -testin konfiguraatio. 

 

Ensimmäisen testiosion tulokset esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 35). 

 

 

Kuva 35. Ensimmäinen Fraps-testiosio eri konfiguraatioilla. 
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Toinen testiosio ajettiin muuten samanlaisilla konfiguraatioilla muutamaa muutosta 

lukuunottamatta. Kyseessä oli siis yhden tietokoneen järjestelmä tämän luvun 

alkupuolella mainituin ominaisuuksin. Samalla koneella ajettiin sekä palvelin- että 

asiakasveriot realXtend Tundrasta. Tämä kuormitti entisestään tätä tietokonetta 

verrattuna ensimmäisen testiosion laitteistoon. Päämääränä ei ollut niinkään vertailla 

puhtaasti näiden kahden testiosion testejä keskenään, vaan tuoda lisäarvoa ja 

pohdittavaa esimerkiksi järjestelmävaatimuksista ja ImmersiveSpace-skriptin 

hyödyllisyydestä. Tämän testiosion konfiguraatiot ovat kuvattuna alla: 

 

1. Default-testi. Testi ajettiin oletusasetuksin. Circus-malli käynnistettiin 

palvelinparametrein ja tältä samalta koneelta otettiin asiakasyhteys tähän 

Tundra-palvelinversioon (kuva 36). 

 

 

Kuva 36. Default-testin konfiguraatio. 

 

 

2. ImmersiveSpace-testi. Tässä testiosiossa testi poikkesi ensimmäisen osion 

testistä siinä, että niin palvelinosio kuin asiakasosiot olivat kaikki ladattuna 

samalle koneelle. Koneella oli siis suorituksessa neljä Tundra-sovellusta (yksi 

palvelin, yksi MasterClient ja kaksi SlaveClientiä) sekä käytössä kolme 

näyttöä (kuva 37). 

 

 

Kuva 37. ImmersiveSpace-testin konfiguraatio. 
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3. AMD Eyefinity -testi. Tämä testi oli vastaava kuin Nvidian Surround -testi. 

Tässä teknologiana oli kuitenkin AMD:n useamman näytön tekniikka, joka 

mahdollistaa jopa kuuden näytön kytkemisen samaan näytönohjaimeen [25]. 

Testiä varten kolmen 1920x1080-resoluutioisen näytön työpöytäpinta-alasta 

muodostettiin yksi 5760x1080-resoluution Eyefinity ”Display Group” 

(näyttöryhmä), johon Tundra-asiakassovelluksen näkymä suurennettiin koko 

tälle alalle (kuva 38). 

 

 

Kuva 38. AMD Eyefinity -testin konfiguraatio. 

 

 

4. Tundra MiniCave -testi. Tässä käytettiin myös Tundran CAVE-tilaa, kuten 

ensimmäisessä testiosiossa (kuva 39). 

 

 

Kuva 39. Tundra MiniCave -testin konfiguraatio. 
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Toisen testiosion tulokset esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 40). 

 

 

 

Kuva 40. Toinen Fraps-testiosio eri konfiguraatioilla. 

 

Testeistä voidaan sanoa että laitteiston suorituskyvyllä on selvä vaikutus 

ruudunpäivitysnopeuksiin, vaikkakin näitä testejä ei voikaan suoraan verrata toisiinsa 

johtuen siitä että laitteistot olivat niin erilaisia. Tärkeää on kuitenkin huomata näistä 

kahdesta eri testiosiosta, että ImmersiveSpace-skripti tarjoaa parempaa suorituskykyä 

verrattuna Tundran sisäiseen MiniCave-ratkaisuun. Ensimmäisessä testiosiossa myös 

Nvidian Surround-tila jäi ImmersiveSpace-skriptin taakse. Ero varmasti myös 

kasvaisi skriptin eduksi, jos Surround-testissä koneeseen olisi saanut kytkettyä 

enemmän kuin kolme videotykkiä. Kuvien 35 ja 40 kaavioihin merkittiin 60 FPS:n 

raja näkyviin korostetusti. Tätä rajaa pidetään yleisesti riittävänä takaamaan tarpeeksi 

hyvän ruudunpäivitysnopeuden. Pohdintakappaleessa kerrotaan lisää tuloksista. 
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5. POHDINTA 
 

 

Ivan Sutherland hahmotteli jo vuonna 1965 käsitteen ”ultimate display”, jolla hän 

tarkoitti huonetta, jossa käyttäjä kokee ympäristön, joka on täysin tietokoneen luoma 

[26]. Kaukana ei olla tästä. Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailma-alustat kuten 

realXtend, OpenSim, Open Wonderland, Open Cobal ja OpenQwag tarjoavat 

uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi kolmiulotteisten oppimisympäristöjen 

toteuttamiseen ollen potentiaalisia vaihtoehtoja Second Lifelle. Second Life on yksi 

tunnetuimmista virtuaalimaailmoista, mutta muun muassa käyttökustannukset ovat 

ajaneet etsimään muita vaihtoehtoja. [27] 

RealXtend on käyttäjilleen maksuton kehitysalusta. Tämän tutkimuksen 

alkuperäisenä ajatuksena olikin rakentaa realXtendiin perustuva edullinen 

immersiivitila. Tämä onnistuikin, ainakin jos vertaa keskenään tämän laitteiston 

rakentamiskustannuksia esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun 3D-

virtuaalilaboratorion perustamiskustannuksiin, jotka liikkuivat useissa sadoissa 

tuhansissa euroissa. Tämän tutkimuksen laitteistokustannukset olivat noin 12000 

euroa, joka koostui pääasiassa kuuden 2000 euron tietokoneen 

hankintakustannuksista. Täytyy kuitenkin muistaa, että Oulun yliopiston 

tietotekniikan osaston immersiivitila oli muilta osin rakennettu jo aiemmin, eikä 

varoja tarttenut käyttää videotykkeihin, valkokankaisiin ja rakentamiskustannuksiin. 

Kuitenkin, tälläisen järjestelmän rakentaminen kokonaisuudessakin tulisi joka 

tapauksessa edullisemmaksi verrattuna kaupallisiin järjestelmiin. Rahaa voi käyttää 

oman tarpeen mukaan myös enemmän tai vähemmän, riippuen käyttötarpeesta. 

Kustannuksista voi tiputtaa esimerkiksi karkeasti arvioiden puolet pois jos tyytyy 

puoliympyrän kokoiseen immersiivitilaan. Yleisesti ajatellen kaikissa immersiivitilan 

käyttötarkoituksissa ei tälläistä kokoympyrän panoraamaa tarvita, varsinkin jos tilaa 

käyttää tyypillisesti yksi ihminen tai erittäin pieni ryhmä. Kokoympyrä toisaalta tuo 

enenmmän vapautta ja valinnanvaraa ihmisten sijoittumiselle immersiivitilassa. Voi 

myös miettiä, että voidaanko puhua immersiivitilasta, jos käyttäjä ei ole täysin 

uppoutunut siihen tietäen, että näkökentän takana oleva sektori ei ole käytössä. 

Toisaalta, täydellinen immersio vaatisi myös kuvan lattiaan ja kattoon. Tilassa olikin 

yksi videotykki tuottamaan myös lattiakuvaa, mutta tätä ei otettu mukaan 

tutkimukseen. Tämä olisi vaatinut myös yhden ylimääräisen tietokoneen videotykkiä 

varten. ImmersiveSpace-skriptissä oli sitä vastoin ollut helppo huomioida myös 

lattiaprojisointi – eihän se olisi tarvinnut kuin yhden koodinosan lisää, joka olisi 

luonut ylimääräisen kameraobjektin suunnattuna kohden virtuaalimaailman maata. 

Työssä toteutetun immersiivitilan käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. 

Mielikuvitustakaan ei välttämättä tarvitse käyttää. Aiemmin mainitun opetuskäytön 

lisäksi tilaa voisi käyttää markkinointi- ja kaupallisissa tarkoituksissa, lääketieteen 

sovelluksissa, vanhustenhuollossa, arkkitehtuurissa, tulevaisuuden toimistona, 

pelimaailmoina, erilaisissa viihdetarkoituksissa, kolmiulotteisessa 

tietokoneavusteisessa suunnittelussa (3D CAD), lasten leikkitiloina, 

armeijasovelluksissa, etäneuvottelutiloina, yhteistoimintatiloina, luovien tieteiden 

sovelluksissa (esimerkiksi psykologisissa sovelluksissa). Tälläinen tila voi myös 

korvata kalliit 3D-ratkaisut avoimuudellaan. Lisäksi esimerkiksi haptisia sensoreita 

käyttämällä immersiivitilaratkaisuja saataisiin vietyä pidemmälle. Nämä erilaiset 

käyttömahdollisuudet vaativat kuitenkin vielä paljon tutkimusta. Tämä tarjoaakin 

haastetta, sekä erilaisia businessmahdollisuuksia tutkijoille. 
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Työn mittaustulokset olivat odotuksen mukaiset. Tutkimusta varten hankittu 

tietokonelaitteisto osoittautui riittäväksi realXtend Tundraan perustuvassa 

immersiivitilassa. Ruudunpäivitysnopeudet kohosivat yli 150 FPS:n, eikä laskenut 

tämän alle ImmersiveSpace-skriptin osalta. Tämä tulos takaa myös sen, että 

ohjelmisto suoriutuisi raskaammistakin virtuaalimalleista ilman koodin optimointia, 

ainakin tutkimuksessa ja testeissä käytetyllä resoluutiolla. Kuitenkin, koodia 

optimoimalla on mahdollista saavuttaa parempi suorituskyky. Esimerkiksi 

toiminnallisuutta voi helpostikin keventää karsimalla ylimääräisiä ominaisuuksia ja 

pienoisohjelmia pois. Koodin voisi myös kirjoittaa kokonaan uusiksi eri 

lähtökohdista, ja panostaa verkkoviiveiden minimointiin tehostamalla palvelin- ja 

asiakasohjelmien välistä viestinvälitystä. Verkkoviivet olisi myös ollut hyödyllistä 

mitata osana tätä tutkimusta, mutta tämä olisi vaatinut vielä paljon enemmän 

tutkimustyötä. 

Ohjelman yksi keskeisimmistä tavoitteista oli tarjota immersiivitilan kokijalle 

miellyttävää eläytymistä virtuaalimaailmaan, siten että kaikki liike olisi sulavaa ja 

viiveetöntä. Tässä onnistuttiinkin. Myös valkokankaiden rajakohdat onnistuttiin 

saamaan lähes saumattomiksi, mikä lisäsi kokijan uppoutumisen vaikutelmaa 

virtuaalimaailmaan. ImmersiveSpace-skripti sovitettiin myös Oulun kaupungin 

virtuaalimallille, ja immersiivitilassa päästiin näkemään, miltä kaupunkiarkkitehtuuri 

näyttää 360 asteen panoraamakuvana immersiivitilassa. 
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