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TIIVISTELMÄ
Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan virtuaalisen todellisuuden liittämistä
ympäröivään todellisuuden, esimerkiksi videon, äänen tai kuvan muodossa.
Lisätty todellisuus on lupaava teknologia, jolle löytyy tulevaisuudessa useita
mahdollisia tutkimuskohteita ja kaupallisia toteutuksia. Tässä työssä vertaillaan
SimpleCV ja OpenCV -konenäkökirjastojen käyttöä ja tehoa Pythonilla
käyttämällä niitä RSS-syötteiden heijastukseen lisätyn todellisuuden muodossa.
Lisäksi niiden toiminnallisuutta kokeillaan suorituskykytesteillä. Testiohjelmissa
vertaillaan tehoa normaalille videokuvalle, Cannyn reunantunnistukselle ja
eroosiolle.
Näiden testien lisäksi esitellään lisätyn todellisuuden sovellus, joka tehtiin
Python-ohjelmointikielellä Raspberry Pi -tietokoneelle. Sovelluksessa tulostetaan
RSS-uutissyötteitä kameran kuvaamalle tasolle. Taso löydetään käyttämällä
Cannyn reunantunnistusta ja Hough-muunnosta, jotka toteutetaan OpenCVkirjaston avulla. Käyttäjä voi ohjata ohjelmaa yksinkertaisilla näppäimistön
syötteillä.
Avainsanat: konenäkö, Raspberry Pi, Python, OpenCV, RSS-syöte, Cannyn
reunantunnistus, Hough-muunnos
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and comparing computer vision libraries in its implementation. University of
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ABSTRACT
Augmented reality means merging virtual reality and surrounding reality
together using video, sound or image. Augmented reality is a promising
technology with many possible research topics and commercial products. In this
bachelor’s thesis SimpleCV and OpenCV computer vision libraries were
compared for usability and efficiency. This was done as augmented reality by
using them to display RSS-feeds on top of a camera image. The performance and
speed were also tested by creating small test programs. In these programs the
performance was evaluated for video feed, Canny edge detection and erosion.
In addition to these tests an augmented reality program is introduced in this
thesis. It was implemented for Raspberry Pi platform using Python programming
language. The program shows RSS-feeds on top of a surface found on a camera
image. The surface is found using Canny edge detection and Hough transform.
OpenCV library was used for the algorithms. The user can control the program
with simple keyboard inputs.
Keywords: computer vision, Raspberry Pi, Python, OpenCV, RSS-feed, Canny
edge detection, Hough transform
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET
AR
ASCII
AV
CV
DV
FPS
MR
RSS
SG
SV
UTF-8
VR
XML

lisätty todellisuus (augmented reality)
7-bittinen tietokoneiden merkistö (American Standard Code for
Information Intercharge)
laajennettu virtuaalisuus (augmented virtuality)
tietokonenäkö (computer vision)
suora näkymä (direct vision)
ruudun päivitysnopeus (frames per second)
sekoitettu todellisuus (mixed reality)
verkkosyötemuoto (rich site summary)
stereografiikka (stereo graphics)
stereokuva (stereo vision)
merkistökoodaustyyppi, ASCII:ta monipuolisempi
virtuaalinen todellisuus (virtual reality)
rakenteellinen kuvauskieli (extensible markup language)

ρ
θ

pisteen etäisyys origosta
suoran kulma positiivisen x-akselin suhteen
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1. JOHDANTO
Oletko joskus kaupasta tullessasi joutunut etsimään autoasi isolta parkkipaikalta, joka
on täynnä autoja? Auton löytämistä olisi varmasti helpottanut laite, joka piirtää silmien
eteen reitin omalle autolle. Sama laite osaisi myös näyttää vaihe vaiheelta
kokoamisohjeet kaupasta ostamallesi laatikostolle. Jokaiselle ruuville ja tapille löytyy
paikka ja tiedät koko ajan, mikä osa menee mihinkin. Tämänkaltaista teknologiaa
kutsutaan lisätyksi todellisuudeksi.
Lisättyä todellisuutta käytetään monissa peleissä, kuten suositussa Pokémon Go:ssa,
mutta sille on myös käytännöllisempiä sovelluksia, kuten Microsoftin kehitteillä oleva
HoloLens-älylasit [1]. HoloLens-laseilla pystyy esimerkiksi tutkimaan tietokoneella
tuotettuja 3D-objekteja silmien edessä ja manipuloimaan niitä reaaliajassa.
Lisätyssä todellisuudessa lisätään siis tietokonegrafiikka olemassa olevaan
maailmaan. Sille on helppo keksiä käyttökohteita niin arkielämässä kuin
teollisuudessakin: putkimies näkee älylasien avulla seinän läpi suoraan korjattavat
kohteet, insinööri näkee kehitettävän moottorin prototyypin pöydällä ennen kuin sitä
on valmistettu ja pystyy samalla muokkaamaan sitä. Samoin arkkitehti voi nähdä
valmiin rakennuksen sen luonnollisella paikalla.
Tässä työssä tehtiin ohjelmistokirjastojen testien lisäksi yksinkertainen lisätyn
todellisuuden sovellus. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman laaja yleiskäsitys
aiheesta tekemällä ohjelmistoprojekti, joka käyttää lisättyä todellisuutta.

1.1 Lisätyn todellisuuden määritelmä
Lisätty todellisuus tarkoittaa todellisen ja virtuaalisen todellisuuden liittämistä
toisiinsa ja se on yksi sekoitetun todellisuuden (MR, mixed reality) muoto. Lisättyä
todellisuutta ei tule sekoittaa virtuaaliseen todellisuuteen (VR, virtual reality), jossa
käyttäjä eristäytyy todellisesta maailmasta virtuaaliseen maailmaan. Azuman
katsauksessa lisättyyn todellisuuteen määritellään lisätty todellisuus yhdeksi
variaatioksi virtuaalisista ympäristöistä (VE, Virtual Environment). Azuman mukaan
virtuaaliset ympäristöt upottavat käyttäjänsä kokonaan keinotekoiseen ympäristöön ja
sulkevat todellisuuden ulkopuolelle kun taas lisätty todellisuus tekee tämän vain
osittain [2]. Lisätyn todellisuuden käyttäjä voi havainnoida ympäristöään samalla
tavalla kuin normaalistikin, mutta havaittavaan todellisuuteen voidaan liittää
digitaalisesti erilaisia elementtejä, kuten ääntä, videota tai kuvaa.
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Kuva 1. Sekoitettu todellisuus havainnollistettuna todellisuusvirtuaalisuusjatkumona.
Drascicin ja Milgramin (1996) artikkelissaan esittelemä todellisuusvirtuaalisuusjatkumo [kuva 1] jakaa sekoitetun todellisuuden lisättyyn todellisuuteen
ja laajennettuun virtuaalisuuteen [3]. Tässä mallissa käyttäjän eri näkymät on jaoteltu
kolmeen eri kokonaisuuteen. Ensimmäisessä, eli suorassa näkymässä (DV, direct
view), käyttäjä tarkastelee maailmaa ilman välikappaleita. Stereokuvassa (SV,
stereoscopic view) käyttäjä katsoo todellista maailmaa stereovideokuvan välityksellä.
Kolmannessa eli stereografiikassa (SG, stereoscopic graphic) käyttäjä näkee vain
graafisesti tuotettua sisältöä eli siinä ei ole enää elementtejä todellisesta maailmasta.
Jatkumon alkupäässä on todellinen maailma, jota voidaan tarkastella suoralla
näkymällä eli paljaalla silmällä tai stereokuvalla. Oikeasta todellisuudesta
virtuaaliseen todellisuuteen edetessä ensimmäinen sekoitetun todellisuuden muoto on
lisätty todellisuus. Se voidaan toteuttaa suoralla näkymällä ja stereografiikalla tai
stereokuvalla ja stereografiikalla.
Seuraava sekoitetun todellisuuden muoto jatkumossa on laajennettu virtuaalisuus
(augmented virtuality, AV), jossa virtuaalista ympäristöä tehostetaan oikean maailman
elementeillä. Käyttäjä voi esimerkiksi käyttää älylaseja, joista näkee pelkkää
virtuaalista todellisuutta mutta käyttäjä näkee itsensä todellisen maailman versiona.
Laajennettu virtuaalisuus voidaan toteuttaa stereografiikan ja suoran näkymän
yhdistelmänä tai stereografiikalla ja stereokuvalla.
Todellisuus-virtuaalisuusjatkumon toisessa ääripäässä on virtuaalinen todellisuus,
jossa ei ole mitään todellisen maailman elementtejä. Tällöin käyttäjä uppoutuu
kokonaisuudessaan virtuaaliseen todellisuuteen stereografiikan avulla. Näihin
kuuluvat esimerkiksi VR-lasit, jotka heijastavat grafiikkaa käyttäjän päässä pitämään
silmikkonäyttöön.
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Kuva 2. Lisätyn todellisuuden laitejaottelu.
Kruijff, Swan ja Feiner (2010) jaottelivat artikkelissaan [4] lisätyssä todellisuudessa
käytettävät laitteet silmikkonäyttöihin, kädessä pidettäviin laitteisiin (esimerkiksi
älypuhelimet) sekä projektori-kamera -järjestelmiin [kuva 2]. Silmikkonäytöissä
lisätty todellisuus voidaan toteuttaa kahdella tavalla: läpinäkyvällä videokuvalla tai
läpinäkyvällä näytöllä. Läpinäkyvässä videokuvassa otetaan videokuvaa todellisesta
maailmasta yhdellä tai kahdella kameralla, lisätään videokuvaan graafisia elementtejä
ja näytetään sitten videokuva käyttäjälle. Läpinäkyvässä näytössä lisätään graafisia
elementtejä suoraan näyttöön, jonka läpi käyttäjä katsoo todellista maailmaa. Kädessä
pidettäviin laitteisiin voidaan lukea älypuhelimien lisäksi tabletit ja helposti mukana
kannettavat tietokoneet joissa on näyttö ja kamera. Projektori-kamera -järjestelmä
koostuu projektorista ja kamerasta, joiden avulla tunnistetaan ja projisoidaan lisättyä
todellisuutta halutulle pinnalle.

1.2 Lisätyn todellisuuden historia
Interaction Design Foundation -järjestön mukaan ensimmäinen fiktiivinen maininta
lisätystä todellisuudesta löytyy jo vuodelta 1901 [5]. Tällöin kirjailija Frank L. Baum
esitteli kirjassaan The Master Key eräänlaiset elektroniset silmälasit, “character
markerit”. Nämä heijastivat käyttäjälleen tietoa vastaan tuleviin ihmisiin.
Ensimmäinen virallinen maininta lisätystä todellisuudesta on vuodelta 1968 [6] jolloin
professori Ivan Sutherland ja opiskelija Bob Sproull loivat ensimmäisinä päähän
puettavan lisätyn todellisuuden laitteen nimeltä “The Sword of Damocles”. Tämä
ensimmäinen lisättyä todellisuutta käyttävä laite perustui sensoreihin, jotka mittasivat
käyttäjän pään asentoa ja liikuttivat silmikon heijastamaa kuvaa. Kyseinen laite käytti
hyväkseen sekä virtuaalista että lisättyä todellisuutta. Laite oli varsin monimutkainen
eikä se päässä voinut juuri liikkua mutta se on todistettavasti ensimmäinen
silmikkonäyttö.
Tietokoneet muuttuivat vuosien saatossa yhä pienemmiksi ja 1990-luvulla
ilmestyivät mukana kulkevat kämmentietokoneet [7]. Myös termi lisätty todellisuus
vakiintui varsinaisesti vasta vuonna 1990, jolloin sitä käytti Boeingin tutkija Tom
Caudell [8]. Samalla vuosikymmenellä ilmestyivät ensimmäiset toimivat lisätyn
todellisuuden sovellukset. Yhdysvaltojen armeija kehitti sovelluksen, jolla
robottikäden käyttäjä sai visuaalista lisätietoa oikeasta liikeradasta yksinkertaista
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Fittsin lain testiä toteutettaessa [9]. Avaruustutkimuksessa hyödynnettiin myös lisättyä
todellisuutta avaruusromun tutkimuksessa ja paikantamisessa [10].
Mukana kulkevien mobiililaitteiden yleistyessä ja niiden laskentatehojen kasvaessa
lisääntyivät mahdollisuudet erilaisiin AR-toteutuksiin. Lisättyä todellisuutta alettiin
pitää selkeästi omana tutkimusalanaan 1990-luvun lopussa ja siihen liittyen
perustettiin omia konferenssejaan, kuten International Workshop ja Symposium on
Augmented Reality ja Designing Augmented Reality Environments workshop.
Vuonna 2001 perustettiin International Symposium on Mixed and Augmented Reality
(ISMAR) [8], josta tuli merkittävin symposiumi teollisuudelle ja tutkimukselle lisätyn
todellisuuden kehitykseen.

1.3 Lisätyn todellisuuden nykytila
Nykyään lisätty todellisuus on tavallisille ihmisille tutuin erilaisten pelien kautta.
Heinäkuussa 2016 mobiililaitteille julkaistu Pokémon GO [11] saavutti suuren suosion
ympäri maailmaa ja aiheutti runsaasti vaaratilanteitakin käyttäjien uppoutuessa pelin
lisättyyn todellisuuteen.
Viimeisimpiä merkittäviä lisätyn todellisuuden sovelluksia ovat Googlen Glass ja
Microsoftin HoloLens älylasit. Googlen kehittämillä ja 2013 myyntiin tulleilla
älylaseilla pystyi soittamaan, lähettämään viestejä ja ottamaan valokuvia ja videoita.
Lasit toimivat Android-käyttöjärjestelmällä ja niille saattoi antaa äänikomentoja. Lasit
eivät kuitenkaan saavuttaneet kovin suurta suosiota ja Google lopetti niiden myymisen
tammikuussa 2015 [12].
Microsoftin HoloLens-älylasit [1] ovat Googlen älylaseista raskaampi versio ja
niissä on enemmän suorituskykyä ja toimintoja, kuten 3D-mallinnussovellus
HoloStudio jolla tehtyjä kappaleita voidaan tulostaa 3D-tulostimella [13]. Microsoftin
älylasit ovat vielä kehitysasteella, mutta niistä julkaistiin 30.3.2016 kehittäjille
tarkoitettu versio [14]. Microsoft ei ole vielä antanut kuluttajille suunnatun version
julkaisupäivämäärää.

1.4 Lisätyn todellisuuden tulevaisuudennäkymiä
Lisätyllä todellisuudella on todella paljon potentiaalia; sitä voidaan hyödyntää
opetuksessa, lääketieteessä, teollisuudessa, pelaamisessa ja sotilaskäytössä. Liu,
Cheok, Mei-Ling ja Theng (2007) esittivät artikkelissaan kaksi kehittämäänsä
sovellusta käytettäväksi opetuksessa luokkahuoneessa [15]. Molemmissa käytettiin
silmikkonäyttöjä, ensimmäisessä sovelluksessa käyttäjä pystyi tutkimaan ja
opiskelemaan aurinkokuntaa luokkahuoneessa ja esimerkiksi purkamaan maapallon
nähdäkseen miten se rakentuu. Toinen sovellus liittyi kasveihin ja niiden kasvamiseen.
Käyttäjä asetti lisätyssä todellisuudessa siemeniä kukkaruukkuun, jotka sitten
kasvoivat nopeutetusti käyttäjän antaman hoidon mukaan. Sovelluksessa pystyi myös
tutkimaan eri olosuhteiden vaikutusta kasvuun, esimerkiksi valon ja veden määrää
pystyi säätämään ja näkemään vaikutukset reaaliajassa.
Tulevaisuudessa voidaan toteuttaa seuraavia mahdollisia käyttökohteita liikkuvalle
lisätylle todellisuudelle. Rakennustyössä AR auttaa näkemään lopputuloksen ja sen
suhteen kesken olevaan projektiin. Ylläpidon käytössä AR auttaa löytämään nopeasti
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korjattavat kohteet. Navigoinnissa visuaalinen AR auttaa sijainnin määrittämisessä.
Maantiedetutkimuksessa AR-järjestelmillä nopeutetaan tiedon keräämistä ja niiden
rekisteröintiä. Arkkitehtuurissa AR auttaa visualisoimaan suunniteltavia rakennuksia
niiden todellisessa ympäristössä. Lääketieteessä AR-järjestelmä näyttää kirurgeille
leikattavat kohteet paikan päällä nopeasti [16].
Tarkempia ja monipuolisempia lisätyn todellisuuden sovelluksia kehitetään
jatkuvasti. Näihin kuuluvat henkilökohtaiset avustavat laitteet [17], jotka voivat
tallentaa käyttäjälleen tietoa sitä mukaa kun kuulevat sitä. Myös lisätyn todellisuuden
käyttö mainonnassa on mahdollista [17]. Turismi on suuri mahdollinen kohde lisätylle
todellisuudelle, sillä sen avulla matkailijat voivat oppia syvemmin kohteista [17].
Sotilaskäytössä simuloitu sodankäynti voi auttaa sotilaiden kouluttamisessa
turvallisesti ja taistelulentäjien kypärän sisäpintaan voidaan heijastaa tietoa
polttoaineen ja ammusten määrästä, kohteen etäisyydestä ja mahdollisista
vaaratekijöistä [2].
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2. DIGITAALINEN KUVANKÄSITTELY JA KONENÄKÖ
Lisätyn todellisuuden toteuttamiseen tietokoneella ja kameralla tarvitaan digitaalista
kuvankäsittelyä ja konenäköä, joista kerrotaan tarkemmin tässä luvussa. Uutisten
heijastamiseen tarvitaan erityisesti myös reunantunnistusta, jotta saadaan kuvassa
näkyvä taso tunnistettua.

2.1. Digitaalinen kuvankäsittely
Digitaalinen kuvankäsittely tarkoittaa kuvan sisältämän tiedon käsittelyä. Tietokone
näkee kuvan kaksiulotteisena lukujoukkona eli matriisina. Tämän matriisin sisältämiä
lukuja voidaan muokata, poistaa ja lisätä. Kuvan muokkaus digitaalisesti on siis
yksinkertaisesti joukko matemaattisia operaatioita. Tarkoituksena on muuttaa kuvaa
niin että se saadaan joko ihmiselle paremmin havaittavaan muotoon tai muuttaa se
itsenäiselle tietokoneoperaatiolle soveltuvaksi [18].
Digitaaliselle kuvankäsittelylle ja konenäölle on hankala määritellä tarkkaa rajaa.
Sen sijaan, että ne eroteltaisiin omiksi aloikseen, digitaalinen kuvankäsittely on
järkevää jakaa kolmeen osa-alueeseen [19]: matalan, keskitason ja korkean tason
prosessit. Matalan tason prosesseihin kuuluu yksinkertaiset operaatiot kuten kontrastin
säätäminen, kuvan terävöittäminen ja kohinan poisto. Keskitason prosesseihin luetaan
kuvien segmentointi eli kuvan jakaminen alueisiin tai objekteihin ja näiden objektien
kuvaaminen niin, että ne on helppo tunnistaa. Keskitason prosesseihin kuuluu myös
objektien tunnistus kuvasta. Korkean tason prosesseilla yritetään “ymmärtää”
tunnistettujen objektien muodostamia kokonaisuuksia eli analysoida kuvaa. Tämän
analyysin perusteella voidaan tehdä päätöksiä, esim. robotti voi tunnistaa ihmisen
ilmeen ja reagoida siihen tai robottiauto voi väistää tiellä olevan esteen.

2.1.1. Morfologiset operaatiot
Digitaalisessa kuvankäsittelyssä yksinkertaisimpia kuvalle tehtäviä operaatioita ovat
morfologiset operaatiot [19]. Morfologialla tarkoitetaan muoto-oppia ja morfologiset
operaatiot perustuvat matematiikan joukko-oppiin. Yksinkertaisimpia morfologisia
operaatioita ovat eroosio ja dilaatio. Niillä voidaan tehdä monimutkaisempia
operaatioita, kuten avaus ja sulkeminen, jotka ovat eroosion ja dilaation yhdistelmiä.
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Kuva 3. Esimerkki eroosiosta.
Eroosio voidaan havainnollistaa esimerkillä binäärikuvasta eli mustavalkokuvasta.
Eroosiossa käydään kuva läpi sovitulla rakenne-elementillä ja kuvasta poistetaan
kaikki rakenne-elementtiä pienemmät yksityiskohdat. Kuvassa 3 voidaan nähdä, miten
vasemmanpuoleinen kuvaelementti muuttuu, kun sille tehdään eroosio keskellä
olevalla rakenne-elementillä. Rakenne-elementin keskipiste on merkitty valkoisella
ympyrällä. Eroosion tulos on kuvassa oikealla.

Kuva 4. Esimerkki dilaatiosta.
Dilaatio kasvattaa muokattavaa objektia siinä missä eroosio pienentää sitä.
Dilaatiota on havainnollistettu binäärikuvalla kuvassa 4. Siinä vasemmanpuoleiseen
kuvaelementtiin on tehty dilaatio keskellä olevalla rakenne-elementillä, jonka
keskikohta on merkitty valkoisella ympyrällä. Operaation tulos on kuvassa oikealla.
2.1.2. Reunantunnistus
Digitaalisen kuvankäsittelyn avulla voidaan paikantaa kuvasta reunoja, joiden avulla
voidaan määrittää tarkemmin rajattava alue. Tähän tarkoitukseen sopii Cannyn
reunantunnistus. Sen algoritmi etenee seuraavasti [20]:
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1. Kuva tasoitetaan sopivalla Gaussin alipäästösuodattimella, jotta päästään
eroon liioista yksityiskohdista.
2. Määritellään jokaiselle pikselille sen gradientin arvo ja suunta.
3. Jos gradientin arvo on suurempi kuin sen naapuripikseli gradientin suunnassa,
pikseli merkitään reunaksi. Muulloin se merkitään taustaksi.
4. Heikot reunat poistetaan kynnystämällä hystereesin avulla.
Cannyn reunantunnistusta voidaan pitää eräänlaisena “standardina”. Se onkin
tunnettu optimaalisena reunantunnistusalgoritmina [21]. Muita käytettyjä
reunantunnistuksen menetelmiä ovat Sobelin operaattori, Robertsin operaattori ja
Prewittin operaattori. Koska työssä käytettävien kirjastojen, SimpleCV:n ja
OpenCV:n, reunantunnistukset pohjautuvat Cannyn reunantunnistukseen, käytetään
sitä ja sen johdannaisia.

2.1.3. Hough-muunnos
Klassisella Hough-muunnoksella voidaan erotella kuvasta tietynlaisten kuvioiden
muotoja. Muunnosta varten pitää eritellä, millaista geometrista muotoa kuvasta ollaan
hakemassa jotta se toimii. Muoto voi olla esimerkiksi ympyrä, ellipsi tai viiva [22]. Se
ei ole kovin herkkä kuvan kohinalle ja muunnos sietää myös aukkoja haettavien
muotojen reunoissa. SimpleCV:ssä ja OpenCV:ssä on molemmissa omat funktionsa,
joilla voidaan etsiä viivoja kuvista Hough-muunnoksen avulla. Tätä käytettiin tason
hakemiseen kuvasta Cannyn reunantunnistuksen ohella.

Kuva 5. Suoran parametriesitys.
Hough-muunnos on helppo selittää esimerkillä viivojen hausta [22], jonka periaate
toimii myös muiden muotojen hakemisessa. Suora y = ax + b esitetään
napakoordinaattimuodossa ρ = x cos θ + y sin θ, jossa ρ on suoran lyhin etäisyys
origosta ja θ on tämän lyhimmän etäisyyden esittämän suoran kulma x-akselin suhteen.
Nämä on esitetty esimerkkikuvaajan muodossa kuvassa 5.
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Kuva 6. Suora y = -2x + 5 piirrettynä xy-tasossa MATLAB-ohjelmalla,
suoran x = 0, x = 1, x = 2 ja x = 3 vastaavat pisteet ympyröitynä.

Kuva 7. Suoran y = -2x + 5 neljä pistettä (x = 0, x = 1, x = 2 ja x = 3) piirrettynä
napakoordinaattimuodossa MATLAB-ohjelmalla, pisteitä vastaavat sinikäyrät
leikkaavat toisensa.
Jokainen suoran koordinaattipiste karteesisessa koordinaatistossa eli xy-tasossa (x ,
y ) vastaa sinikäyrää ρθ-tasossa. Kun xy-tasossa esitetyn suoran koordinaattipisteet
(kuva 6) siirretään ρθ-tasoon (kuva 7), nämä sinikäyrät leikkaavat toisensa samassa
i

i
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pisteessä. Nämä leikkauspisteet etsimällä voidaan näin löytää suoria, jotka pystytään
taas esittämään siirtämällä ne takaisin xy-tasoon.
Muunnos toteutetaan jakamalla napakoordinaattitaso eli ρθ-taso pienempiin osiin
joita kutsutaan akkumulaattorisoluiksi. Hough-muunnoksen algoritmissa jokainen xytason piste muunnetaan erilliseksi ρθ-tason käyräksi ja tämän käyrän kohdalle sattuvia
akkumulaattorisoluja kasvatetaan. Näin xy-tason viivoja vastaavia soluja kasvatetaan
enemmän verrattuna soluihin, jotka eivät vastaa viivaa xy-tasossa. Tällä tavalla
syntyvät huippukohdat akkumulaattorisoluissa kertovat todennäköisestä viivasta xytasossa.

2.2. Konenäkö
Konenäkö muodostaa keskeisen osan työstä. Konenäöllä tarkoitetaan [23] niitä
keinoja ja metodeja, joilla saadaan aikaan kuvantunnistamista ja analyysia. Näitä
keinoja voidaan käyttää
teollisuudessa
automatisoituun
tarkastukseen,
prosessienhallintaan ja robottien ohjaamiseen. Tässä työssä sen avulla voidaan etsiä
kuvassa olevien kohteiden reunat ja etsiä ennalta määrätyn muotoisia objekteja. Erään
määritelmän [24] mukaan konenäöllä tarkoitetaan datan siirtoa kuvasta, joka johdetaan
joko päätökseen tai uuteen esitystapaan. Toisen määritelmän [25] mukaan konenäön
päämäärä on autonominen järjestelmä, joka kykenee vastaavaan visuaaliseen
toimintakykyyn kuin ihmisen näkökyky. Konenäön voidaan katsoa pohjautuvan
digitaaliseen kuvankäsittelyyn.
Konenäkö on nopea sarja peräkkäisiä kuvankäsittelyoperaatioita. Jos kamera ottaa
kuvan 1/60 sekunnin välein, tietokone joutuu tekemään 60 kuvankäsittelyoperaatiota
sekunnissa. Pienemmillä operaatioilla tämä ei ole ongelma, mutta jos järjestelmä tekee
kolme peräkkäistä muunnosta kuvaan, ohjelman reaaliaikainen suorituskyky voi
kärsiä. Tässä työssä käytetyn laitteiston suorituskyky ei ole suuri, joten sen
suoritusteho voi heikentyä huomattavasti reaaliaikaisia morfologisia operaatioita
suorittaessa.
Konenäölle löytyy useita hyödyllisiä sovelluksia. Szeliski (2010) mainitsee
seuraavia käyttökohteita: optinen hahmontunnistus, koneellinen tarkistus, 3Dmallinnus, lääketieteellinen kuvantaminen, ympäristön havainnointi (esimerkiksi
itseajavassa autossa) ja liiketunnistus. Yleinen käyttökohde on myös robotiikka, jossa
robotti havaitsee esteet käyttämällä kameran kuvaa [26].
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3. LAITTEISTON JA OHJELMISTON KUVAUS
Työssä käytettiin Raspberry Pi 2 -tietokonetta ja ohjelmointikielenä Pythonia ja sen
lisäksi useita eri moduuleita ja kirjastoja koodaamisen apuna. Konenäön ja digitaalisen
kuvankäsittelyn toteuttamiseen käytettiin myös valmiita SimpleCV- ja OpenCVkirjastoja. RSS-syötteille käytettiin Pythonin feedparser-kirjastoa. Jokaisen kirjaston
toimintaa kokeiltiin käyttämällä niiden valmiita ominaisuuksia.

3.1. Käytettävä laitteisto
Työssä käytettävä laitteisto toimitettiin erillisinä pakkauksina: Raspberry Pi 2 tietokone,
kameramoduuli,
WiFi-sovitin
ja
seitsemän
tuuman
kosketusnäyttö. Raspberry kiinnitettiin kosketusnäyttöön ruuveilla ja kamera ja
kosketusnäyttö yhdistettiin tietokoneeseen nauhakaapeleilla. WiFi-sovitin kytkettiin
Raspberryn USB-porttiin. Käytössä oli lisäksi langaton Logitech K400r -näppäimistö
ja langaton hiiri, jotka toimivat USB-porttiin liitettävien vastaanottimien kautta.
Raspberryn helpompaa kuljetusta varten tilattiin myös kotelo kosketusnäytölle ja
tietokoneelle. Tietokone oheislaitteineen näkyy kuvassa 8. Sen tarkemmat tekniset
ominaisuudet löytyvät taulukosta 1.
Taulukko 1. Raspberry Pi:n tekniset tiedot [27]
Prosessori

32-bittinen ja neliytiminen 900 MHz ARM Cortex-A7
ARMv7 CPU

Näytönohjain

VideoCore IV 3D tuplaydinprosessori

Keskusmuisti
(RAM)

1 GB LPDDR2

Tallennustila

microSD-korttipaikka

GPIO-pinnit

40

USB-portit

4x USB 2.0

Muut liitännät

Ethernet-portti, 3.5 mm audio- ja komposiittivideoliitäntä,
HDMI-liitäntä
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Kuva 8. Käytettävä laitteisto.

3.2. Python
Työssä käytettävä ohjelmointikieli oli Python, jonka versio on 2.7.9. Python on
tunnettu ja rakenteeltaan yksinkertainen ohjelmointikieli [28], joten se valittiin tämän
työn toteutuksen kieleksi. Pythonille löytyy suuri määrä kirjastoja. Nämä kirjastot ovat
kehittäjien tai harrastajien luomia koodipaketteja, jotka sisältävät Python-kielisiä
komentoja. Nämä tekevät itse ohjelmoinnista helpompaa; kaikkea vaadittavaa ei
tarvitse tehdä itse, jos vain löytää etsimänsä valmiiden pakettien seasta. Myös työssä
käyttämämme SimpleCV-moduuli on luotu Pythonilla [29].
Pythonin haittapuolena on sen raskaus: Python-sovellus kuluttaa huomattavasti
enemmän resursseja kuin vastaava C++ -kielinen sovellus [30]. Tämän vuoksi se ei
sovellu sulautettuihin järjestelmiin, joissa ohjelmien käytössä olevien resurssien määrä
on hyvin rajallinen. Raspberry Pi:n resurssit riittivät kuitenkin työssä käytettyjen
ohjelmien ajamiseen.
3.3. Kameramoduulin asennus
Raspberry Pi:n kamera kytketään I/O-porttiin nauhakaapeleilla. Tästä syystä kameran
toimintakuntoon asettaminen voi ajautua ongelmiin. Tätä varten voidaan ladata uv4lajuri, joka saa kameran näkymään laitteelle tavallisena USB-kamerana. Ajurin
asennusta varten saattaa joutua muokkaamaan pakettienhallinta-ohjelman
lähdetiedostoja. Näiden jälkeen kameran käyttämän näytönohjaimen muistin määrää
tulee kasvattaa, jotta se toimisi riittävän hyvin.
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Kuva 9. .bashrc-tiedostoon lisätty arvo.
Ensimmäisillä ohjelman ajokerroilla komentorivi voi ilmoittaa, että vaadittavia
ajureiden hakemistoja ei löydy. Tämä voidaan korjata asettamalla uusi ladattava arvo
komentorivin määrittelytiedostoon “.bashrc”, joka löytyy yleisimmin Linux-koneen
käyttäjän kotihakemistosta [kuva 9].

3.4. SimpleCV ja OpenCV
SimpleCV on avoimen lähdekoodin Python-pohjainen kirjasto, jonka tavoitteena on
tehdä konenäöstä mahdollisimman yksinkertaista [29]. Se yhdistää useita kirjastoja ja
muodostaa aloittelijaystävällisen kehitysympäristön. Sen käyttö on tehty helpoksi,
mutta siinä on rajallinen määrä ominaisuuksia.
OpenCV on avoimeen lähdekoodiin perustuva konenäkökirjasto, joka sisältää yli
2500 algoritmia kuvan ja videon käsittelyyn [31]. Sen julkaisijana toimii Itseez.
Kirjasto toimii C:lle, C++:lle, Pythonille, Javalle ja MATLAB:lle. OpenCV on
monimutkaisempi
käyttää
kuin
SimpleCV,
mutta
se
on
myös
ominaisuuksiltaan monipuolisempi.

3.4.1. SimpleCV:n asennus
Ensimmäiseksi koneelle asennettiin SimpleCV-moduuli, joka sisältää kuvan
muokkaukseen tarkoitettuja komentoja. SimpleCV vaatii toimiakseen lisäksi
seuraavat moduulit:
 IPython, reaaliaikainen interaktiivinen Python-konsoli
 pygame, objektien ja interaktiivisen näytön luomiseen
 OpenCV, kirjasto konenäköä varten
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SciPy, tieteellisiä työkaluja sisältävä kirjasto
NumPy, kirjasto matemaattisia laskutoimituksia varten
Setup tools, asennustyökaluja sisältävä kirjasto
pip, Pythonin oma pakettienhallintaohjelma

3.4.2. OpenCV:n asennus
OpenCV:n asennus vaatii pidempää kääntämisprosessia. Se vaatii toimiakseen
seuraavia kirjastoja:
 build-essential & pkg-config, kehitystyökaluja
 libjpeg, libtiff5, libjasper & libpng12, kuvatiedostojen kirjastoja
 libavcodec, libavformat, libswscale & libv4l, videotiedostojen kirjastoja
 libxvidcore & libx264, reaaliaikaisen videon kirjastoja
 libgtk2.0, GTK-työkalut OpenCV:n moduuleille
 libatlas ja gfortran, OpenCV:n operaatioiden optimoimiseen
 virtualenv & virtualenvwrapper, virtuaaliympäristöjen työkaluja
Kirjastojen asentamisen jälkeen luotiin virtuaaliympäristö jossa koneelle ladatut
OpenCV:n tiedostot käännettiin CMake-ohjelman avulla suoritettaviksi tiedostoiksi.
Prosessin kesto oli noin 3 h 30 min kääntämisen jälkeiset asennukset mukaan lukien.

3.4.3. SimpleCV – kirjaston ominaisuuksien kokeilu
Ensimmäisissä testeissä kokeiltiin SimpleCV-moduulin tarjoamia funktioita. Kameran
ja moduulin testaamiseksi kokeiltiin muutamia pieniä sovelluksia, joita moduulin
manuaali tarjosi. Ensimmäiset tulokset kameran ja kuvan muokkauksen liittämisestä
olivat onnistuneita.
Ensimmäiseksi kokeiltiin yksinkertaisia negatiivi- ja harmaasävykuvia. Näiden
jälkeen siirryttiin kokeilemaan eroosiota ja dilaatiota (morfologisen kuvankäsittelyn
operaatioita) videokuvalle. Eroosiossa [19] poistetaan elementtien osia, kun taas
dilaatiossa [19] niitä kasvatetaan. Operaatioiden käsittely liikkuvalle kuvalle on
Raspberry Pi:n käsittelytehon rajoilla, ja ruudunpäivitys putosi alle 20 kehykseen
sekunnissa. Tämän jälkeen kokeiltiin yksinkertaista liiketunnistinta. Perusidea on ottaa
kuvia puolen sekunnin välein ja vertailla niiden kuvamatriiseja. Jos ero on
kynnysarvoa suurempi, ohjelma ilmoittaa havaitusta liikkeestä.
Lopullisen version ensimmäinen toimiva osa tuotettiin SimpleCV:lla. Perusidea oli
hakea RSS-syöte ja tulostaa sen otsikko ja linkki kuvan päälle. SimpleCV suoriutui
tästä ongelmitta ja sille saatiin tehtyä ohjelma, joka vaihtaa otsikkoa käyttäjän
painaessa hiiren painiketta.
Useita peräkkäisiä operaatioita tehdessä ruudunpäivitys putosi alle viiteen
kehykseen sekunnissa. SimpleCV:n käyttöliittymä luo kaksi videokuvaa ruudulle:
toinen videokuva, jolle operaatiot tehdään, ja toinen pienempi kuva oikeaan alalaitaan,
joka näyttää käsittelemätöntä videokuvaa.
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3.4.4. OpenCV – kirjaston ominaisuuksien kokeilu
Aluksi kokeiltiin yksinkertaista videokuvan tuottamista näytölle ja sen resoluution
muuttamista. Seuraavaksi kokeiltiin yksinkertaista tekstin tulostamista näytölle.
OpenCV:n tekstin tulostus on varsin yksinkertainen ja se osaakin tulostaa vain ASCIIsymboleja. Sen sijaan SimpleCV osaa tulostaa myös skandinaavisia aakkosia.
Skandinaavisia merkkejä sisältävän tekstin tulostus tulostus onnistuu OpenCV:llä, jos
merkistön muuttaa UTF-8:sta ASCII:ksi ennen tekstin tulostusta.
Seuraava vaihe oli suorien viivojen etsiminen. Tämä tehtiin suorittamalla kuvalle
ensin Cannyn reunantunnistus ja seuraavaksi Houghin muunnos. Ohjelma piirsi
näytölle viivoja niille paikoille, joista se löysi selkeitä suoria viivoja.
OpenCV:llä ruudunpäivitys oli hieman nopeampi kuin SimpleCV:llä. Suurempi
muutos ruudunpäivitysnopeudessa saatiin aikaan, kun kuvan ottaminen siirrettiin
Picamera-moduulille. OpenCV:llä tuotettu ohjelma oli myös huomattavasti herkempi
käyttäjän syötteille kuin SimpleCV. OpenCV:tä voitiin ohjata näppäimistön syötteillä,
ja niiden käyttö oli nopeampaa kuin SimpleCV:llä.

3.5. RSS-syötteet
RSS (Rich Site Summary, myöhemmin Really Simple Syndication) on XML-kieltä
käyttävä verkkosyötemuoto. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli, jolla voidaan
jäsentää laajoja verkkojulkaisuja helpommin luettavaksi [32]. RSS-sisältöä haetaan
RSS-lukijoilla, jotka hakevat sisältöä käyttäjän tilaamalta sivulta. Lukija tarkistaa
säännöllisesti, onko tilatulle sivulle tullut uutta sisältöä ja hakee sitten uuden sisällön
otsikon ja URL-osoitteen käyttäjälle näytettäväksi. RSS-syötteeseen voi sisällyttää
otsikon ja URL-osoitteen lisäksi myös muuta tietoa, esimerkiksi uutissivuston
syötteessä voi olla koko uutisen sisältö.
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Kuva 10. BuiltWith-sivuston kuvaaja RSS-syötteiden käytöstä [33].
RSS-syötteitä käyttäviä internet-sivuja oli joulukuussa 2016 BuiltWith-sivuston
mukaan 6,1 % kaikista sen seuraamista 365 miljoonasta sivusta eli 22 miljoonaa [33].
Kuvasta 10 voidaan nähdä, että vaikka RSS:n käytössä on ollut viimeisen kahden
vuoden aikana myös laskua, käyttömäärä on koko aikavälillä katsottuna ollut kuitenkin
nousevaa. BuiltWith-sivuston kirjaama data ulottuu kuitenkin vain vuodesta 2014
eteenpäin, tarkempia tietoja RSS-syötteiden käytöstä ei voida tämän perusteella antaa.

3.5.1. RSS-syötteiden käyttö
Seuraava toimiva ratkaisu oli uutisten RSS-syötteen tulostaminen ruudulle
reaaliajassa. RSS-syötteiden hankkimiseen löytyy ”feedparser”-moduuli, joka sisältää
kaiken tarvittavan ja jonka käytöstä on tehty helppoa [34].
Sekä SimpleCV että OpenCV sisältävät komentoja tekstin kirjoittamiseen kuvan
päälle (SimpleCV:llä funktio drawText(), OpenCV:llä putText()), joten tämä tehtävä
oli nopea suorittaa. OpenCV:llä täytyi ensin muuttaa tekstin merkistöä. Ensiksi
ohjelma haki uusimmat 25 otsikkoa Helsingin Sanomien RSS-sivulta. Tämän jälkeen
ohjelma tulosti kuvan ylälaitaan yhden otsikon ja linkin. Ohjelma vaihtoi otsikoita,
kun hiiren oikeaa nappia painettiin. Vasemmalla painikkeella suljettiin ohjelma.

3.6. Rajoitukset
Raspberry Pi 2 ei ollut työn tekemishetkellä uusin Raspberryn valmistama tietokone,
vaan uusin malli oli Pi 3. Siinä on tehokkaampi 1.2 GHz 64-bittinen neliydinprosessori
verrattuna Pi 2:n 900 MHz 32-bittiseen neliydinprosessoriin [35]. Pi 2:n teho riitti
hyvin
pelkän
videokuvan
tuottamiseen,
mutta
monimutkaisempia
kuvankäsittelyoperaatioita tehdessä sen ruudunpäivitys laski alle kymmeneen
kehykseen sekunnissa. Ruudunpäivitystä saatiin parannettua osaksi pienentämällä
kamerakuvan resoluutiota, mutta se toi omia ongelmia uutisotsikoiden näkyvyyden
osalta. Paras ratkaisu suorituskyvyn kannalta olisi ollut tehokas pöytäkone yhden
piirilevyn tietokoneen sijasta, mutta se ei olisi ollut käytännöllinen työn tarkoituksen
kannalta. Työn tarkoitusta ajatellen käytettävän laitteiston tulisi olla helposti mukana
kuljetettavissa, mikä tuo rajoituksia suorituskyvyn osalta. Raspberry Pi 2 oli tästä
näkökulmasta hyvä alusta tämän työn kehitykselle.
Ohjelmien tehokkuutta rajoitti osaksi myös Pythonin valinta ohjelmointikieleksi.
C:llä tai C++:lla olisi saatu suorituskykyvertailujen perusteella [30] nopeampia
ohjelmia Pythoniin verrattuna. Työssä haluttiin kuitenkin nopea prototypointi ja
toteutus, joten se oli ajankäytön puolesta paras ratkaisu tähän työhön. Jatkokehitystä
ajatellen seuraavat versiot voitaisiin kuitenkin tehdä tehokkaammalla kielellä.
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4. KIRJASTOJEN TESTAUS JA TULOKSET
Eri ohjelmien ja kirjastojen suorituskykyjen vertausta varten tehtiin
testaussuunnitelma, jonka perusteella saatujen tulosten pohjalta jatkettiin ohjelman
kehittämistä. Ohjelman edetessä siitä luotiin demoja, joilla saatettiin esitellä sen
kehittymistä. Pidemmälle menevää toteutusta tehdessä haasteiksi osoittautui
esimerkiksi tason löytäminen luotettavasti kuvasta.
4.1. Testaussuunnitelma

Kuva 11. Testiohjelmien kuvat kynätelineestä videokuvalle, Cannyn
reunantunnistukselle ja eroosiolle.
Eri kirjastojen toiminnallisuuksia testattiin tekemällä niille pieniä sovelluksia [liite 1],
joilla testattiin suorituskyky muokkaamattomalle videokuvalle, Cannyn
reunantunnistukselle ja eroosiolle [kuva 11]. Muokkaamaton videokuva testattiin
käyttämällä silmukkaa, joka tulosti aina uuden kuvan ilman mitään
kuvankäsittelyoperaatioita. Seuraavassa sovelluksessa kokeiltiin kirjastojen tehoa
Cannyn reunantunnistuksessa suorittamalla jokaiselle kuvalle reunantunnistusoperaatio. Viimeisessä vaiheessa tehtiin sovellus, joka suorittaa kuvalle eroosion [luku
2.1.1]. Jokainen ohjelma tehtiin kolmella eri kirjastolla, jotta voitiin vertailla
kirjastojen toimintaa mahdollisimman monipuolisesti. Operaatiot suoritettiin aina
640x480 kokoiselle kameran kuvalle.
Testit suoritettiin ohjelmalla, joka teki määrätyn kuvankäsittelyoperaation sata
kertaa, mittasi siihen käytetyn ajan ja laski, montako kertaa operaatio saatiin
suoritettua sekunnissa. Jokainen ohjelma toimi samalla periaatteella: alustetaan
vaadittavat arvot ja aloitetaan silmukoiden suoritus. Jokaisen silmukan aikana kamera
ottaa kuvan, ohjelma käsittelee sen ja lopuksi tulostaa sen näytölle. Tämän jälkeen
silmukka alkaa taas alusta kunnes kaikki sata on suoritettu. Jokaisessa testissä kuvattiin
kohdetta, joka liikkui hieman ja suurimmaksi osaksi pysyi paikallaan. Testaustulokset
löytyvät seuraavista taulukoista, joihin on kirjattu ohjelman suoritusaika ja sekunnin
aikana suoritettujen silmukoiden määrä. Koska jokaisen silmukan aikana tulostetaan
näytölle kuva, voidaan sekunnissa suoritettujen silmukoiden lisäksi puhua myös
ruudunpäivitysnopeudesta. Raspberryn suorituskykyrajoituksista johtuen jokainen
ruutu ei kuitenkaan päivittynyt näytölle, joten tässä käytetään termiä silmukoita
sekunnissa.
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4.2. Testien tulokset
Muokkaamattoman videokuvan, Cannyn reunantunnistuksen
testaustulokset löytyvät alla olevista taulukoista.

ja

eroosion

Taulukko 2. Muokkaamattoman videokuvan testitulokset
Videokuva OpenCV SimpleCV OpenCV + Picamera
1
3,4572
8,5613
10,7595 Aika (s)
28,925
11,6805
9,2941 Silmukoita/s
2
3,5408
8,2399
10,8717
28,2425
12,136
9,1981
3
3,5749
8,156
10,8374
27,9727
12,2609
9,2273
4
3,6541
8,6209
10,6186
27,3664
11,5997
9,4174
5
3,514
8,3818
10,8004
28,457
11,9306
9,2589
6
3,4718
8,6002
10,372
28,8037
11,6277
9,6413
7
3,5353
8,1071
10,7538
28,2863
12,3348
9,299
8
3,5991
8,0202
10,5272
27,7851
12,4685
9,4991
9
3,6238
8,5687
11,0261
27,5954
11,6704
9,0694
10
3,4732
8,3379
10,7217
28,7921
11,9934
9,3269
Ensimmäisten kokeiden perusteella paras vaihtoehto käsittelemättömälle
videokuvalle on OpenCV, joka sai käytyä läpi lähes 30 silmukkaa sekunnissa.
SimpleCV pääsi vain puoleen tästä suorituskyvystä ja OpenCV:n ja Picameran
yhdistelmä toimi heikoiten, se kävi läpi keskimäärin alle kymmenen silmukkaa
sekunnissa [taulukko 2].
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Taulukko 3. Cannyn reunantunnistuksen testitulokset
Canny OpenCV SimpleCV OpenCV + picamera
1
7,4234
16,5927
23,4135 Aika (s)
13,4708
6,0267
4,271 Silmukoita/s
2
7,9936
15,9563
23,5528
12,51
6,2671
4,2458
3
8,2922
16,0394
24,042
12,06
6,2346
4,1594
4
8,027
16,1951
23,8774
12,458
6,1747
4,1881
5
8,021
16,2363
23,5178
12,4673
6,1591
4,2521
6
8,0567
16,2644
23,9191
12,4122
6,1484
4,1808
7
7,819
15,3369
23,5189
12,7893
6,5202
4,2519
8
7,968
16,4162
23,3809
12,5503
6,0915
4,277
9
7,8493
16,5848
23,8429
12,74
6,0296
4,1941
10
7,9137
16,2553
23,4592
12,6373
6,1518
4,2627
Toisessa kokeessa kuvalle tehtiin reunantunnistusoperaatio. Molempien kirjastojen
reunantunnistusalgoritmi oli Cannyn reunantunnistus, joten eroja testituloksissa ei
voida selittää algoritmien poikkeamilla. OpenCV oli jälleen paras lähes kolmellatoista
silmukalla sekunnissa. SimpleCV ja OpenCV:n ja Picameran yhdistelmä pärjäsivät
huomattavasti heikommin [taulukko 3].
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Taulukko 4. Eroosion testitulokset
Eroosio OpenCV SimpleCV OpenCV + Picamera
1
45,4686
33,1201
55,7265 Aika (s)
2,1993
3,0193
1,7945 Silmukoita/s
2
44,7307
33,8389
55,6768
2,2356
2,9552
1,7961
3
45,0037
33,6996
555,477
2,222
2,9674
1,8025
4
44,8747
33,677
55,0875
2,2285
2,9894
1,8153
5
44,8677
34,2638
54,9381
2,2288
2,9185
1,8202
6
44,8748
32,995
55,3159
2,2284
3,0308
1,8078
7
45,044
33,7389
55,6441
2,222
2,9639
1,7971
8
44,8691
33,5123
54,8469
2,2287
2,984
1,8233
9
44,7019
33,2419
54,0437
2,237
3,0083
1,8504
10
44,9692
33,564
54,8393
2,2237
2,9794
1,8235
Eroosiota suorittaessa OpenCV jäi yllättäen toiseksi SimpleCV:lle. Raskaita
operaatioita suorittaessa mikään kokeilluista kirjastoista tai niiden yhdistelmistä ei
yltänyt parempaan kuin kolme silmukkaa sekunnissa [taulukko 4]. Kaikille kirjastoille
suoritettiin eroosio kymmenellä iteraatiolla.

4.3. Testien yhteenveto
Seuraavassa taulukossa on otettu keskiarvot edellä saaduista testituloksista.
Taulukko 5. Ohjelman suorittamien silmukoiden määrä sekunnissa
Toiminto:

OpenCV

SimpleCV

OpenCV + Picamera

Videokuva

28,2

12,0

9,3

Canny

12,6

6,2

4,2

Eroosio

2,2

3,0

1,8
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Operaatioiden suoritusajan perusteella paras valinta yksinkertaisiin operaatioihin
olisi OpenCV, mutta SimpleCV suoriutuu nopeammin monimutkaisista tehtävistä,
kuten eroosiosta [taulukko 5]. OpenCV:n ja Picameran kirjastojen yhdistelmä oli
näistä kolmesta vaihtoehdosta huonoin, joka voi johtua osaksi ohjelman
monimutkaisesta rakenteesta: OpenCV:n ja Picameran sovellus vaatii enemmän
koodia toimiakseen. Testitulokset olivat täten ristiriidassa aiempien havaintojen
kanssa, joissa ohjelman ruudunpäivitys parani käyttämällä OpenCV:n ja Picameran
yhdistelmää [luku 3.4.4].
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5. TULOKSET
RSS-syötteiden heijastukseen tarkoitetusta ohjelmasta luotiin kaksi demoversiota.
Toisessa versiossa tason haun tehokkuutta oli parannettu ja ominaisuuksia oli viety
pidemmälle. Viimeisen version jatkokehitystä varten kirjattiin ylös muutamia
keskeisiä ongelmia, joiden poistaminen olisi tärkeässä osassa luotettavan toiminnan
takaamiseksi.
5.1. Demo-sovellukset
Työn demo-ohjelmat tehtiin OpenCV:llä Raspberry Pi -tietokoneelle. Tietokone oli
asennettu koteloon, joka kiinnitettiin kosketusnäytön kuoren takaosaan. Laitteen
kameralle oli oma jalustansa kotelon ylälaidassa. Tietokone laitteineen oli jatkuvasti
kytkettynä verkkovirtaan.
Ensimmäinen demo oli yksinkertainen sovellus joka etsi videokuvasta viivoja.
Viivat etsittiin kuvasta Hough-muunnoksen avulla. Ensimmäisessä vaiheessa kuvasta
etsittiin reunat Cannyn reunantunnistuksella ja toisessa vaiheessa etsittiin viivat.
Ohjelma piirsi suoria viivoja niille paikoille, joista se löysi viivan. Tämä versio oli
hidas ja sen tarkkuudessa oli virheitä.

Kuva 12. Toinen demo-ohjelma toiminnassa.
Toisessa demossa käytettiin samaa ideaa mutta sitä oli kehitetty pidemmälle [liite
2]. Ohjelma toimi tehokkaammin ja siihen oli lisätty RSS-syötteitä. Syötteet
tulostettiin kuvan vasempaan ylälaitaan ja niitä pystyi muuttamaan näppäimistön
syötteillä [kuva 12]. Kameran kuvasta löydetyt viivat piirrettiin keltaisina. Viivojen
haussa oli kuitenkin edelleen virheitä. Pystysuorat viivat ja vaakaviivat saatiin
piirrettyä oikein, mutta muihin suuntiin menevät viivat piirtyivät vääriin paikkoihin,
joko liian ylös tai liian alas viivan todelliseen paikkaan nähden.
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5.2. Lopullinen versio
Lopulliseen versioon kokeiltiin muutamia eri keinoja Cannyn reunantunnistuksen ja
Hough-muunnoksen lisäksi. Näihin kuuluivat esimerkiksi Harrisin kulmantunnistus ja
sen johdannainen, Shi-Tomasin kulmantunnistus. Yksinkertainen periaate oli löytää
videokuvasta neljä kulmaa, joiden avulla rajattiin suorakulmion muotoinen alue. Tälle
alueelle tulisi heijastaa RSS-syötteitä.
Keskeisiä ongelmia löytyi muutamia ja näistä kahdella oli selkeitä vaikutuksia
ohjelman luotettavaan toimintaan. Ensimmäinen ongelma oli se, miten ohjelma
tunnistaisi sopivan alueen RSS-syötteen heijastusta varten. Ohjelma etsi selkeitä
reunoja, joten vaikka alue olisi tasainen ja tekstille sopiva, siinä olevat kuviot estäisivät
heijastuksen. Toinen ongelma oli algoritmien epätasaisuus. Jokaiselle kameran
tuottamalle kuvalle tehtiin oma kuvankäsittelyoperaatio ja niille lasketut reunat ja
pisteet liikkuivat välillä huomattavan paljon edelliseen kuvaan verrattuna. Täten
tekstille heijastettavan alueen rajat saattoivat siirtyillä jatkuvasti jos kameran kuvassa
oli paljon yksityiskohtia. Cannyn reunantunnistuksessa kuva sumennetaan, mutta se ei
poistanut yksityiskohtia tarpeeksi tehokkaasti tätä ohjelmaa ajatellen. Tämä ongelma
voidaan ratkaista osittain käyttämällä eroosiota, jolloin suurimmat yksityiskohdat
saadaan häivytettyä.

5.3. Tuleva kehitys
Ohjelman toimivuuden kannalta Python ei ole paras mahdollinen kieli. Tässä
tapauksessa sitä käytettiin sen yksinkertaisuuden vuoksi. C++ olisi optimaalisen
toiminnan kannalta parempi, mutta sen opetteluun käytetty aika olisi ollut pois muusta
työhön käytetystä ajasta. Tulevaisuudessa työn voisi kääntää C:lle tai C++:lle, jotta
siitä saataisiin paremmin toimiva. C:lle ja C++:lle OpenCV tarjoaa enemmän
funktioita ja ominaisuuksia, joiden avulla saataisiin parannettua ohjelman toimintaa.
Toinen visio ohjelman toteutukseen on käyttää etäisyysmittaria kameran
yhteydessä, jotta voidaan havaita vinoja tasoja. Jos tason kaksi pistettä ovat eri
etäisyyksillä, ohjelma osaa kääntää tekstin perspektiiviä niiden mukaan. Etäisyyden
laskeminen kameran avulla on vaikea toteuttaa, joten jonkinlainen etäisyysmittari olisi
välttämätön. Korkeamman tason laitteistolla ohjelma voisi toimia reaaliajassa ilman
suurta viivettä. Viimeinen askel on kääntää työ Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille,
jolloin siitä saadaan liikkuvan AR:n sovellus. Tämä sovellusversio olisi helppo siirtää
Google Glassin kaltaisille Android-pohjaisille silmikkonäytöille. Niillä ohjelmasta
saisi paremman käyttökokemuksen kädessä pidettäviin laitteisiin verrattuna.
Ohjelman
käyttöliittymää
voidaan
parantaa
esimerkiksi
lisäämällä
kosketuspohjainen ohjaus. Kosketusnäytöllä näkyvien painikkeiden avulla voidaan
vaihtaa otsikoita ja verkkosivua, jolta uutiset haetaan, sekä kalibroida kuva uudelleen.
Ohjelmaan voitaisiin lisätä mahdollisuus kustomointiin, jolloin käyttäjä voi vaihtaa
ohjelman ulkoasua halutessaan.
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6. YHTEENVETO
Kandidaatintyössä esiteltiin lisättyä todellisuutta, sen historiaa, nykyisiä
käyttökohteita ja tulevaisuutta. Lyhyesti ilmaistuna lisätty todellisuus on virtuaalisen
todellisuuden liittämistä todellisuuteen erilaisten sovellusten kautta. Tämä voi olla
kuvaa, ääntä tai videota. Liittäminen voi tapahtua silmikkonäyttöjen, mobiililaitteiden
tai projektoreiden välityksellä. Lisätty todellisuus on monipuolinen ala, jolle löytyy
käyttökohteita niin opetuksessa, lääketieteessä, maantieteessä kuin myös
arkikäytössäkin.
Työssä tehtiin lisäksi sovellus lisätystä todellisuudesta Raspberry Pi tietokonealustalle, jotta saataisiin siitä laajempi kokonaiskuva. Ohjelma osasi heijastaa
näytölle RSS-syötteitä ymmärrettävässä muodossa, siirtyä otsikoiden ja
uutissivustojen välillä saumattomasti sekä löytää kuvasta suoria reunoja.
Lisättyyn todellisuuteen liittyen perehdyttiin myös konenäköön. Lisätyn
todellisuuden ohjelmassa tarvittiin Cannyn reunantunnistusta ja Hough-muunnosta.
Cannyn reunantunnistuksen suorituskykyä vertailtiin Python-kielelle valmiiksi
kirjoitettujen kirjastojen (OpenCV ja SimpleCV) suorituskykyä tälle ja muille
kuvankäsittelyoperaatioille. OpenCV:n totetutus Cannyn reunantunnistukselle oli
näistä kahdesta kirjastosta tehokkaampi ja sitä käytettiin ohjelman kehittämistä
jatkaessa.
Jatkokehitystä ajatellen ohjelman voisi tehdä C- tai C++ -kielellä. Ne ovat
tehokkaampia Pythoniin verrattuna, mutta niillä ohjelmoiminen vie huomattavasti
enemmän aikaa. Tästä johtuen työn ohjelmointikieleksi valittiin Python.
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