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TIIVISTELMÄ 

Elektronisen laitteen valmistus on monivaiheinen prosessi, jossa virheitä voi tulla monessa 

eri vaiheessa. Laadun varmistamiseksi laitteita testataan useassa eri vaiheessa 

valmistuksen aikana. Yksi tärkeä testattava ominaisuus on tabletin näyttö, jolle 

suoritetaan kasauksen loppuvaiheessa visuaalinen tarkistus vikojen ja laadullisten 

ongelmien havaitsemiseksi. Tablettien näyttöjen resoluutio on suuri ja osa näytöissä 

esiintyvistä vioista on hyvin pienikokoisia tai muuten vaikeasti havaittavia. Lisäksi 

visuaaliseen tarkistukseen tuotannossa käytettävissä oleva aika on rajallinen. 

Ihmisvoimin suoritettuna tarkistustyö on yksitoikkoista ja vaatii suurta tarkkuutta sekä 

hyvää keskittymistä, jolloin virheitä tulee helposti. Silmämääräisesti suoritettuna 

tarkistuksen laatu vaihtelee suuresti eri testaajien välillä ja samakin testaaja voi tulla 

samasta viasta erilaiseen lopputulokseen eri aikana. 

Tämän ongelman ratkaisemiseksi tässä työssä kehitettiin automaattinen konenäköön 

perustuva testiasema, jossa tablettitietokoneen näyttö kuvataan kameralla käyttäen 

erilaisia testikuvia ja kuvat analysoidaan tietokoneella. Testioperaattorille esitetään 

tarkistuksen tulokset ja mahdollisesti löydettyjen vikojen sijainnit. Jokaisesta testatusta 

laitteesta tallennetaan raportti tuotannontestauksen tietokantaan.  

Testijärjestelmään kehitettiin testit, joilla voidaan havaita mm. näytön luminanssin 

epätasaisuuksia, epäpuhtauksia näyttöpaneelin välikerroksissa, toimimattomia alueita, 

viivavikoja, kirkkaita tai tummia pisteitä, matalan kontrastin vikoja ja naarmuja näytön 

pinnassa. Työssä kehitettiin testiasemalle ohjelmisto, joka sisältää analyysit näiden 

vikojen paikantamiseksi. Lisäksi kehitettiin testisekvensseri, jonka kautta testausta 

ohjataan, tuloksia kerätään ja testien etenemistä voidaan seurata. Ohjelmistoon 

kehitettiin myös moduulit testattavan laitteen ohjaamiseksi, tuloksien esittämiseksi 

testioperaattorille ja tuloksien raportoimiseksi tuotannontestauksen tietokantaan. Työn 

loppuvaiheessa esitetään järjestelmän toiminnan verifiointi piirretyin vikakuvin ja  

lisäksi tehtaalla tuotannossa noin viidellä sadalla testatulla laitteella. Alustavien 

kokemuksien perusteella testiaseman toteutus onnistui hyvin ja asetetut tavoitteet 

saavutettiin. 

 

Avainsanat: Mobiililaite, tabletti, tietokone, näyttö, tuotannontestaus, automaattinen 

optinen tarkastus. 
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ABSTRACT 

Manufacturing of an electronic device is a process with multiple steps where errors can 

occur at many places. To ensure the quality of the finished product, the devices are tested 

at many different phases throughout the production process. Display is one of the key 

parts for which a visual inspection is done also at the end of the assembly process to detect 

different types of defects. Modern tablet computers have a high-resolution display. Many 

of the defects are small or low in contrast and thus difficult to detect by naked eye. The 

time available for visual inspection in production is limited and locating the small faults 

requires a lot of attention making it easy to miss a defect. For these reasons visual 

inspection of displays made by human operators has high variance in the quality of the 

inspection. The inspection results may vary greatly between different inspectors and the 

conclusions of the same operator may be different at different times.  

As a solution to this problem, an automatic visual inspection system was developed in 

this thesis. In the automatic system the display of the tablet is photographed with a camera 

using different test pictures and the pictures are analyzed with a computer. The results of 

the inspection and the locations of the possible faults are presented to the test operator. A 

report of each test run is stored in the production testing database. 

In this work the software for the automatic inspection system was developed. Tests were 

developed for locating different types of defects such as luminance nonuniformity, 

impurities between different layers of the display assembly, nonfunctional areas, line 

faults, bright or dark spots, low contrast faults and scratches at the display surface. A test 

sequencer was developed to control of the testing, collecting results, and visualizing the 

testing progress to the test operator. Software modules were also developed to controlling 

the device under test, presenting results to the test operator, and reporting results to the 

database.  

Finally, a test and verification of the system function was performed, and the system 

was deployed at the factory where it has been tested with about five hundred devices. 

Based on the experiences from factory implementation of the test system was successful 

and the initial targets were satisfied. 

 

Key words: mobile device, tablet computer, display, production testing, automatic optical 

inspection 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

ADB Android Debug Bridge, ohjelmointityökalu, jolla voidaan etäohjata Android 

laitetta. 

AOI Automatic Optical Inspection, automaattinen optinen tarkastus 

DLL Dynamic Link Library, Microsoftin toteutus jaetusta ohjelmakirjasto 

konseptista 

DUT Device Under Test, testattava laite 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, hypertekstin siirtoprotokolla on web-selaimissa 

käytetty tiedonsiirto protokolla 

IDMS Information Display Measurement Standard 

JBP Jig Back Plate on Aava Mobile Oy:n kehittämä ja tuotannontestauksessa 

käytetty I/O- ja relekortti 

JSON Javascript Object Notation, tekstipohjainen tiedontallennus- ja siirtomuoto 

LED Light Emitting Diode, valoa emittoiva diodi 

PoE Power over Ethernet, Käyttöjännitteen kuljettaminen Ethernet liitännän kautta. 

REST Representational State Transfer, Arkkitehtuurimalli ohjelmistorajapintojen 

toteuttamiseen 

RGB Red Green Blue, punainen, vihreä, sininen -väriavaruus 

RS-232 Recommended Standard 232 on standardi sarjamuotoiseen tiedonsiirtoon 

UART Universal Asynchrous Receive and Transmit, Universaali Asynkroninen 

lähetin/vastaanotin 

USB Universal Serial Bus, universaali sarjaväylä, yleisesti käytetty liitäntä 

oheislaitteiden liittämiseksi tietokoneeseen. 
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä kehitettiin automaattinen testiasema Aava Mobile Oy:lle tablettitietokoneiden 

näyttöjen tuotannontestaukseen tuotantolinjalle. Aava Mobile Oy suunnittelee 

tablettitietokoneita, jotka on tarkoitettu erityisesti kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. 

Elektronisen laitteen valmistus on monivaiheinen prosessi, jossa virheen mahdollisuuksia on 

paljon. Valmistettavaa tuotetta testataan valmistuksen aikana useassa eri vaiheessa, jotta 

mahdolliset vialliset tuotteet havaittaisiin mahdollisimman aikaisin, jolloin korjaaminen on 

yksinkertaisempaa. Kaikista suurin kustannus tulee niistä vioista, mitkä vasta asiakas havaitsee, 

jotka näkyvät korjauskulujen lisäksi myös huonompana asiakastyytyväisyytenä. 

Tuotannontestauksen tarkoituksena on omalta osaltaan varmistaa, että valmistettu tuote täyttää 

sille asetetut vaatimukset ja, että valmistettu tuote on toimiva ja virheetön, kun se lähetetään 

asiakkaalle.  

Yksi tuotannossa, tabletin kasauksen loppuvaiheessa, testattava osa-alue on tabletin näyttö, 

josta tarkastetaan sen kuvanlaatu ja pinta. Tällä hetkellä Aava Mobilen valmistamien 

tablettitietokoneiden näytöt tarkastetaan tuotannossa ihmisvoimin silmämääräisesti. 

Testattavan laitteen näytöllä näytetään eri värejä, kuten musta, valkoinen, harmaa, punainen, 

vihreä ja sininen. Testaajaan tehtävänä on katsoa näyttöä ja pyrkiä havaitsemaan siitä 

mahdollisia vikoja. Helposti näkyvät viat havaitaan hyvin ja jäävät kiinni aikaisin. Sen sijaan 

osa vioista on kooltaan pienikokoisia tai muuten nopealla vilkaisulla vaikeasti havaittavia. 

Suurin osa testattavista laitteista on näytön osalta ehjiä ja näyttöjen viat ovat harvinaisempia. 

Lisäksi näyttöjen testaus on vain yksi testi lukuisten muiden manuaalisten testien joukossa ja 

yhdelle laitteelle käytettävissä oleva testiaika on rajallinen, jolloin testioperaattorilla ei ole 

kovin paljoa aikaa katsoa yhtä testikuvaa. Testaajat voivat väsyä yksitoikkoiseen näyttövikojen 

etsimiseen massatuotannossa, jonka seurauksena tarkastuksen laatu vaihtelee myös riippuen 

testaajasta ja testaajan vireystilasta. Tällä menetelmällä ihmisvoimin tehdystä testauksesta ei 

jää tarkempaa tietoa vian tyypistä. Jäljelle jää vain tieto, että näyttö oli ehjä tai viallinen tietyllä 

testivaiheella sekä se, millä testikuvalla vika tunnistettiin. 

Näyttötestauksen laadun parantamiseksi päätettiin tutkia mahdollisuutta automatisoida 

näyttöjen tuotannontestausta. Tämän ongelman ratkaisuehdotukseksi tässä työssä toteutettiin 

automaattinen testiasema näyttöjen tuotannontestausta varten, jossa näyttö kuvataan kameralla 

käyttäen erilaisia testikuvia ja kuvat analysoidaan tietokoneella. Tulokseksi testeri antaa 

hyväksytty tai hylätty ja demonstroi testioperaattorille mahdollisesti havaitun vian tyypin sekä 

sijainnin. Testien tulokset esitellään testaajalle ja tallennetaan tuotannontestauksen 

tietokantaan. Konenäköjärjestelmässä testien toistettavuus on hyvä, jolloin samalla kuvalla 

saadaan aina sama lopputulos. Automaattisen testerin avulla on myös mahdollista kerätä 

yksityiskohtaisempaa tietoa kaikista testatuista näytöistä, kuten numeerista tietoa näyttöjen 

kirkkauksista, tasaisuuksista, yleisistä vikatyypeistä, sekä voidaan kerätä myös kuvia kaikista 

kuvatuista näytöistä. Tätä tietoa voidaan käyttää testijärjestelmän systemaattiseen 

kehittämiseen siten, että testauksen laatu paranee. Kerättyjä kuvia voidaan käyttää 

kohdennettujen testien kehittämiseen yleisiksi havaituille vikatyypeille tai nykyisten testien 

kehittämiseen paremmiksi, esimerkiksi arvioimalla testialgoritmeihin tehtyjen muutoksien 

vaikutusta analysoimalla uudelleen aiemmin kerättyjä kuvia. Kerättyä tietoa voidaan käyttää 

myös päätöksenteon tukena ja havaitsemaan muutoksia tuotantoprosessissa. 

Tuotantoprosessin saannon parantamiseksi sekä hinnan kurissa pitämiseksi yleensä sallitaan 

tietty määrä vähäisiä vikoja. Sallittujen vikojen rajamääritykset vaihtelevat asiakaskohtaisesti. 

Automaattisella testiasemalla voidaan varmistaa asiakaskohtaisen määrittelyiden käyttäminen, 

mikä voi olla haasteellista ihmisvoimin tehdyssä testauksessa. 
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Tavoitteeksi asetettiin saada uuden testipaikan avulla kiinni selvät viat, mitkä näkyvät 

paljain silmin ja olisivat mahdollisesti häiritseviä käytössä. Tällaisia vikoja ovat esimerkiksi 

laitteen näytön eri kerroksien välissä olevat riittävän suuret roskat, taustavalon liian suuri 

epätasaisuus, taustavalon valovuodot näytön reunoilla, toimimattomat alueet näyttöpaneelissa, 

naarmut ja halkeamat näytön pinnassa. 

Yksi haaste erityisesti pienimpien lähellä pikselin kokoa olevien vikojen havaitsemisessa 

tulee siitä, että kaikki tehdasympäristössä näytön päälle laskeutunut pöly ja näyttöön laitteen 

käsittelyn seurauksena tullut lika näkyy myös testikuvissa ja on mittakaavaltaan samaa luokkaa 

mahdollisen vian kanssa. Pieni määrä pölyä näytön pinnalla pyritään tunnistamaan sivulta 

tulevan valon avulla ja näin jättämään huomiotta testauksessa siten, että sitä ei tulkita viaksi. 

Automaattinen testivaihe tullaan alussa lisäämään nykyisen testauksen lisäksi ja suoritetaan 

siinä vaiheessa, kun laite on jo kokonaan kasattu. Alkuvaiheessa suurin lisäarvo automaattisesta 

testeristä tulee todennäköisesti pienien ja vaikeasti havaittavien vikojen tunnistamiseen, sillä 

helposti näkyvät ja suuret viat pitäisi jäädä kiinni jo manuaalisessa testauksessa aiemmilla 

testivaiheilla. 

Kappaleessa kaksi esitellään pikaisesti manuaalinen testaus ja sen hyvät sekä huonot puolet. 

Sen jälkeen esitellään automaattinen testaus ja esimerkkejä automaattisista testijärjestelmistä. 

Kappaleessa kolme esitellään näyttöjen vikatyypit, sekä taustaa kuvien analysoinnissa 

käytettävistä algoritmeista, joita tarvitaan työn toteutusvaiheessa. Kappaleessa neljä esitellään 

testiaseman toteutus elektroniikan, mekaniikan, kameran ja valaistuksen osalta. Ohjelmiston ja 

kuvien analysointialgoritmien toteutus esitellään viidennessä kappaleessa. Kappaleessa kuusi 

esitellään järjestelmän toiminnan verifiointi. Kappaleessa seitsemän on pohdinta toteutuksen 

onnistumisesta. Viimeisessä kappaleessa kahdeksan on yhteenveto työn vaiheista. 



 10 

2 NÄYTTÖJEN TUOTANNONTESTAUS 

Tässä kappaleessa esitellään pikaisesti manuaalinen visuaalinen tarkistus vahvuuksineen ja 

heikkouksineen. Seuraavaksi esitellään automaattisen testijärjestelmän idea ja esimerkkejä 

automaattisista näyttöjentestijärjestelmistä. 

 

 

2.1 Manuaalisen testauksen haasteet 

Visuaalisessa tarkastuksessa etsitään virheitä tarkastettavasta kohteesta huolellisesti katsomalla 

[1 s. 13]. Perinteisesti näyttöjen visuaalinen tarkistus tuotannossa on suoritettu manuaalisesti 

ihmisvoimin. Näytölle asetetaan vuorollaan erilaisia testikuvia, jolloin tarkastajan tehtävänä on 

katsoa, että näyttö täyttää sille asetetut vaatimukset. 

Manuaalisen tarkastuksen hyvänä puolena voi pitää tarkastuksen helppoa käyttöönottoa. 

Ihminen voi havaita joitakin sellaisia vikoja helposti, joiden tunnistaminen automaattisesti on 

osoittautunut haastavaksi [2]. Toinen vahvuus manuaalisessa näyttöjen tarkastuksessa on se, 

että myös näytön lopullinen käyttäjä on ihminen, jolloin vikojen merkittävyyden ja näkyvyyden 

arviointi ihmisen näkökulmasta on yksinkertaista. 

Visuaalista tarkastusta on tutkittu paljon useilla eri aloilla ja havaittu, että lukuun ottamatta 

aivan yksinkertaisimpia visuaalisia tarkastuksia, manuaalisen tarkastuksen luotettavuus 

vaihtelee suuresti. Kirjallisuudessa usein esitetty tarkastusvirheiden taso on noin 20 - 30 % 

[3][4]. 

Tarkastusvirheiden määrään vaikuttaa useita eri tekijöitä. Näitä ovat mm. tarkastustehtävän 

monimutkaisuus [5], vikojen esiintymistiheys [6], tyyppi, sijainti, merkittävyys ja näkyvyys. 

Muita vaikuttavia tekijöitä ovat käytettävissä oleva aika ja tarkastustyön tahditus. Tahdituksella 

tarkoitetaan sitä, saako ihminen tehdä työtä omaa tahtia vai onko toimittava esimerkiksi 

tuotantolinjan tahdissa. Näiden lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat tarkastajan perehdytys 

tehtävään, ergonomia, työympäristö, sosiaaliset tekijät, tarkistukseen annetut ohjeet, standardit, 

apuvälineet ja vertailukohteet. [1] 

Visuaalinen tarkastustehtävä voidaan jakaa hakuun ja päätöksentekoon. Hakuvaiheessa 

tarkastettavaa kohdetta katsotaan siirtäen katsetta eri puolille ja käyden koko tarkastettava alue 

huolellisesti läpi [8 s. 13 - 14]. Tämä on tarpeen, koska ihmisen tarkan näön alue on varsin 

kapea ja sen ulkopuolella näön tarkkuus laskee nopeasti. Tästä seuraa se, että vikojen 

havaitsemiseen vaikuttaa merkittävästi vikojen koko ja tarkastukseen käytettävissä oleva aika. 

Suuret viat havaitaan helposti riippumatta tarkastusajasta ja katseen kohdistuksesta. Sen sijaan 

pienien ja huonosti näkyvien vikojen havaitsemisessa, havaitseminen riippuu siitä, kuinka 

kauan tarkastaja kohdistaa katseensa vikaa kohti ja kuinka suuri on etäisyys katseen 

kohdistuspisteen ja vian välillä. Näistä syistä johtuen, vaikeasti havaittavien vikojen 

havaitseminen luotettavasti vaatii pitkän tarkastusajan. [9] 

Toinen virheiden lähde tarkastuksessa liittyy päätöksentekoon. Ihminen ei ole kovin tarkka 

arvioimaan esimerkiksi värejä tai kirkkauksia ilman apuvälineitä tai vertailukohdetta. Sen 

sijaan ihminen on usein hyvä vertaamaan kahta asiaa keskenään. Tämän vuoksi manuaalisessa 

tarkastuksessa tarvitaan hyviä vertailukohteita ja apuvälineitä tarkkojen mittauksen 

suorittamiseksi. [10] 

Ihmisen ja koneen parhaiden puolien yhdistämiseksi on kehitetty myös ns. 

hybriditestijärjestelmiä [11]. Automaattinen järjestelmä voi esimerkiksi tehdä helposti 

automatisoitavia ja ihmiselle työläitä osia tarkastuksesta, kuten mahdollisten vikojen haun ja 

jättää epäselvissä tapauksissa päätöksenteon ihmiselle. 
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2.2 Automaattinen visuaalinen testaus ja siinä hyödynnettäviä menetelmiä 

Testauksen laatua voidaan parantaa automaattisen testauksen avulla. Automaattinen 

näyttöjentestaus perustuu konenäköön (engl. Machine Vision). Konenäkö tarkoittaa menetelmiä 

ja teknologioita kuvien automaattisen tulkintaan [12 s. 1 - 4]. Tyypillinen automaattinen 

testijärjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta kamerasta, kameroiden optiikasta, 

valaistuksesta, sekä laitteistosta ja ohjelmistosta kuvien analysointiin [13]. Automaattisessa 

testauksessa testattava kohde kuvataan kameralla. Seuraavaksi kuva analysoidaan 

tietokoneella, jossa ajettavat analyysit tekevät päätöksen siitä, onko testauksen kohde 

hyväksytty vai hylätty. Lisäksi järjestelmä voi tehdä tarkemman luokittelun mahdollisesti 

havaitun vian tyypin tunnistamiseksi. 

Automaattisen testauksen hyötyjä verrattuna manuaaliseen testaukseen ovat mm. testauksen 

nopeus, kuvasta suoritettavien mittauksien tarkkuus, testauksen tasalaatuisuus, toistettavuus, 

väsymättömyys ja mahdollisuus kerätä helposti monenlaista tietoa. [14] 

Näyttöjentestaus järjestelmiä on toteutettu useilla eri tavoilla eri vaiheisiin 

valmistusprosessia ja erilaisilla tavoilla ilmenevien vikojen paikantamiseksi sekä 

luokittelemiseksi. Merkittävimmät erot järjestelmien välillä ovat kuvien analysoinnissa 

käytettävissä algoritmeissa. 

Järjestelmiä voidaan jaotella sen mukaan, minkä kokoisia vikoja etsitään. Tunnistettaessa 

hyvin pieniä vikoja ongelmaksi muodostuu viallisten alueiden tunnistaminen näytön 

kuvapisteiden eri elementtien muodostavien säännöllisten kuvioiden seasta. Toinen haastava 

vikatyyppi tunnistetavaksi ovat suuremmat viat, joilla on matala kirkkausero suhteessa 

lähiympäristöön. Kirkkausero suhteessa lähiympäristöön voi olla pienempi kuin normaali 

näytön kirkkauden vaihtelu koko näytön alalla. Tällöin yksinkertainen menetelmä tämän 

tyyppisten vikojen tunnistamiseksi ja erottamiseksi taustasta suoraan esimerkiksi kynnysarvon 

avulla on epäkäytännöllinen. Useat tutkimukset kirjallisuudessa keskittyvät näiden vaikeasti 

erotettavien vikojen tunnistamiseen ja segmentointiin. 

Useat menetelmät vikojen erottamiseksi taustalla olevien kuvioiden ja muuttuvan 

taustavalon kirkkauden seasta perustuvat taustan rekonstruktioon ja vähennykseen. Tausta 

pyritään rekonstruktoimaan ilman vikoja, jolloin taustan rekonstruktio voidaan vähentää 

alkuperäisestä kuvasta vikojen segmentoimiseksi. 

Yksi menetelmä taustan rekonstruktioon on pääakselihajotelma (engl. Singular Value 

Decomposition). Pääakselihajotelmassa kuvamatriisi hajotetaan kolmeksi matriisiksi, joiden 

tulona kuva voidaan rekonstruktoida. Yksi näistä matriiseista on diagonaalinen matriisi, joka 

sisältää alkuperäisen kuvamatriisin ominaisarvot, jotka kuvaavat yksityiskohtien tasoa kuvassa. 

Diagonaalisen matriisin alkupään ominaisarvot ovat suuria ja enemmän merkitseviä ja loput 

ovat pienempiä sekä vähemmän merkitseviä. Tunnistamalla ne ominaisarvot, jotka 

rekonstruktoivat taustan kuviot, voidaan nämä ominaisarvot asettaa nollaksi ja rekonstruktoida 

kuva ilman taustan kuvioita vikojen erottamiseksi taustasta. Esimerkiksi Lu ja Tsai sovelsivat 

pääakselihajotelmaa pienien vikojen segmentoinnissa taustan säännöllisten kuvioiden 

poissuodattamiseen [16]. Yang, Li ja Zhang sovelsivat pääakselihajotelmaa yhdessä diskreetin 

kosinimuunnoksen kanssa epätasaisen taustan approksimointiin vaikeasti havaittavien Mura-

vikojen segmentoimiseksi [17]. Mura-vian ilmeneminen esitellään kappaleessa 3.1. 

Toinen menetelmä taustan rekonstruktioon on pääkomponenttianalyysi (engl. Principal 

Component Analysis), jonka laskemisessa voidaan hyödyntää myös edellä mainittua 

pääakselihajotelmaa.  Pääkomponenttianalyysi on ulottuvuuksien vähennysmenetelmä, jossa 

alkuperäisen aineiston muuttujia vähennetään esittämällä aineisto uusilla muuttujilla siten, että 

mahdollisimman suuri osa alkuperäisen aineiston varianssista säilytetään. Yun et al. jakoivat 
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alkuperäisen kuvan kahteen datajoukkoon. Ensimmäinen datajoukko muodostui kuvan 

vaakariveistä ja toinen kuvan pystyriveistä. Näille datajoukoille tehtiin 

pääkomponenttianalyysi, jonka tuloksena saatiin pääkomponentit, joista valittiin tietty määrä 

suurimpia arvoja ja pienimmät asetettiin nollaksi, jolloin tausta voidaan rekonstruktoida ilman 

vikoja ja viat segmentoida taustasta. [18][19] 

Kolmas samantyylinen menetelmä taustan rekonstruktioon on riippumattomien 

komponenttien analyysi (engl. Independent Component Analysis, ICA). [20][21] 

Osa kirjallisuuden tutkimuksista keskittyy taustan rekonstruktointiin hyödyntäen erilaisia 

käyrän tai pinnan sovitukseen perustuvia menetelmiä, joissa taustaa approksimoidaan jollakin 

funktiolla. Esimerkiksi Lee ja Yoo mallinsivat taustaa pienen osan kerrallaan käyttäen 

kolmannen asteen polynomifunktiota [22].  

Taustan rekonstruktio ilman vikoja voidaan suorittaa myös tilasuunnassa suodatuksella. Ma 

ja Gong suodattivat suuritaajuiset näytön kuvapisteiden yksityiskohdista aiheutuvat kuviot 

aluksi pois Gabor suodatuksella, jonka jälkeen matalataajuinen kirkkauden vaihtelu tasoitettiin 

Gaussin suodatuksella. Gabor suodattimet muodostuvat Gaussin funktion ja sinifunktion 

yhdistelmänä. Säätämällä näiden kahden funktion parametreja, voidaan tehdä lukuisia erilaisia 

Gabor suodattimia. Gabor suodatuksen jälkeen tausta approksimoitiin tilasuunnassa Gaussin 

suodatusta käyttäen alipäästösuodattamalla. Tällöin viat ja muut pienet epätasaisuudet oletetaan 

kohinaksi, joka häviää Gaussin suodatuksessa, josta jäävät jäljelle vain matalat taajuudet. 

Lopuksi approksimoitu tausta vähennetään alkuperäisestä kuvasta, jonka jälkeen viat voidaan 

segmentoida kynnysarvon avulla. [23] 

Suodatus voidaan suorittaa myös fourier muunnoksen (FFT), kosini muunnoksen (DCT), tai 

Wavelet-muunnoksen avulla. Näissä muunnoksissa kuva muunnetaan, suodatetaan halutut 

kohteet pois ja suoritetaan käänteismuunnos takaisin tilatasoon. [24][25] 

Toinen ongelma etenkin vaikeasti havaittavien Mura-vikojen testauksessa koskee niiden 

luokittelua. Konenäköjärjestelmä voi havaita herkästi pienetkin poikkeamat. Kaikki konenäön 

havaitsemat poikkeamat eivät välttämättä ole häiritseviä ihmisen katsoessa näyttöä. Tästä 

syystä vikoja on pystyttävä luokittelemaan ottaen huomioon vikojen näkyvyys ihmiselle, jotta 

lievästi virheellisiä näyttöjä ei liian helposti hylätä, josta syntyy ylimääräistä työtä manuaalisten 

uudelleen tarkistuksien muodossa ja saanto huononee. Tämän ongelman ratkaisemiseksi 

useissa tutkimuksissa on kehitetty ratkaisuja vikojen luokitteluun ihmisen näköaistin kannalta 

arvioituna. 

Yksi ratkaisu vikojen arviointiin ja luokitteluun on NASA:n kehittämä Spatial Standard 

Observer (SSO) malli. SSO-malli pyrkii mallintamaan ihmisen herkkyyttä spatiaaliselle eli 

tilasuuntaiselle kontrastille. SSO-malli tarvitsee kaksi kuvaa, jotka ovat alkuperäinen 

mahdollisesti vian sisältämä kuva ja referenssi kuva, jossa vikaa ei ole. Näistä kahdesta kuvasta 

lasketaan erotus ja erotuksen tuloksena saatu kuva suodatetaan kontrastiherkkyysfunktiolla 

(Contrast Sensitivy Function, CSF). CSF kuvaa ihmisen herkkyyttä spatiaaliselle taajuudelle. 

Spatiaalisella taajuudella tarkoitetaan sinimuotoisia kontrastin vaihteluita tilasuunnassa. CSF-

funktio on kaksisuuntainen ja mallintaa ihmisen visuaalisen herkkyyden laskua tilasuuntaisen 

taajuuden kasvaessa, samoin kuin tilasuuntaisen taajuuden ollessa erittäin matala. Lisäksi 

ihmisen visuaalinen herkkyys on pienempi viistossa kulmassa, kuin pystysuorassa tai 

vaakasuorassa. Seuraavaksi suodatettu kuva kerrotaan aukko funktiolla, joka kuvaa ihmisen 

visuaalisen herkkyyden laskua, mitä kauemmas katseen kohdistuspisteestä mennään. Lopuksi 

kuvan jokainen kuvapiste yhdistetään Just Noticeable Difference (JND) arvoksi käyttäen 

Minkowski metriikkaa. Minkowski metriikassa kuvan jokaisen kuvapisteen arvo korotetaan 

potenssiin beta, kuvapisteiden arvot lasketaan yhteen ja lopuksi otetaan betan juuri. Beta on 

SSO-mallin parametri, joka on noin 2,4. SSO-malli on kalibroitu kokeellisella datalla ja 
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tuloksena saadaan JND-asteikolla ilmoitettu luku, joka kuvaa miten paljon kaksi kuvaa eroaa 

toisistaan ihmisen visuaalisen herkkyyden asteikolla arvioituna. [26] 

Toinen hieman vastaava menetelmä on Parkin ja Yoon kehittämä malli. Ihminen havaitsee 

erityisen hyvin vikoja, joiden raja suhteessa taustaan on jyrkkä ja selvästi näkyä sekä vikoja, 

joiden koko on suuri. Sen sijaan hidas kirkkauden muutos ei ole ihmiselle yhtä häiritsevä. 

Jokaisesta paikannetusta viasta erotetaan kolme piirrettä, jotka ovat keskimääräinen 

kirkkausero vian ja taustan välillä, vian pinta-ala pikseleinä sekä vian reunan gradientti, eli 

kuinka nopeasti kirkkaus muuttuu tilasuunnassa. Manuaalisella testauksella kerättiin 

kokeellisesti dataa, jotta saatiin selville, mikä on havaitsemistodennäköisyys vioille näiden 

piirteiden eri arvoilla. Tämän perusteella selvitettiin JND, eli taso, jossa vian 

havaitsemistodennäköisyys on 50 %. [27] 

Syvät neuroverkot ovat saaneet paljon suosiota viime aikoina konenäköjärjestelmien 

toteuttamisessa parhaillaan erittäin hyvän luokittelukykynsä ansiosta. Suuri haaste syvien 

neuroverkkojen sovelluksessa visuaaliseen tarkistukseen on niiden tarvitsema suuri merkityn 

koulutusdatan määrä ja neuroverkon koulutukseen tarvittava suuri laskentakapasiteetti [28 s. 

6]. Riittävän koulutusaineiston kerääminen visuaaliseen tarkistukseen voi olla hyvin haastavaa, 

koska vikatapaukset ovat usein harvinaisia [28 s. 137]. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on 

siirrosoppiminen (engl. transfer learning) [29]. Tässä menetelmässä hyödynnetään syvää 

neuroverkkoa, joka on koulutettu jollakin muulla datalla johonkin muuhun tarkoitukseen hyvin 

toimivaksi. Vain neuroverkon ylimmät kerrokset koulutetaan uudelleen, jolloin tarvittavan 

koulutusdatan määrää saadaan merkittävästi vähennettyä. Toinen ratkaisu on viallisten kuvien 

generointi. Jo ja Kim [30] ratkaisivat koulutusdatan vähäisyydestä aiheutuvan ongelman 

käyttämällä kuvia ehjistä näytöistä ja generoimalla kuvia vioista, joita käytettiin järjestelmän 

koulutukseen. Mei ja Yang kehittivät ratkaisun, jossa järjestelmän koulutukseen tarvitaan vain 

ehjien näyttöjen kuvia [31]. Tässä menetelmässä tausta rekonstruktoidaan käyttäen 

konvolutiivista autoenkooderi neuroverkkoa. Tausta rekonstruktoidaan useassa eri 

kokoluokassa eri kokoisten vikojen segmentoimiseksi. Alkuperäisen kuvan ja rekonstruktoidun 

kuvan erot paljastavat mahdollisesti viallisten kohtien sijainnin. 
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3 NÄYTTÖVIAT JA KUVIEN ANALYSOINTI 

3.1 Näyttöjen vikatyypit 

Tässä kappaleessa esitellään vikatyyppejä, joita näyttöjen visuaalisessa tarkastuksessa pyritään 

havaitsemaan. Information Display Measurement Standard (IDMS) luokittelee näyttöjen 

vikatyypit kosmeettisiin vikoihin, Mura-vikoihin ja pikselivikoihin [32]. 

 

 

Kosmeettiset viat 

 

Kosmeettiset viat ovat vikoja, jotka sijaitsevat näytön pinnassa tai moduulin sisällä. 

Kosmeettiset viat näkyvät sekä tummalla että valkoisella näytöllä vähentäen kirkkautta vian 

kohdalla. Esimerkkejä kosmeettisista vioista ovat kuplat, tahrat, naarmut, halkeamat ja 

epäpuhtaudet näytön sisällä (Kuva 1). [32 s. 35]  

 

 
Kuva 1. Epäpuhtauksia näyttöpaneelin sisällä. 

 

 

Pikseliviat 

 

Vialliset pikselit ovat kuvapisteitä, jotka eivät ohjaudu oikeaan arvoon ohjaussignaalin 

ohjatessa niitä. Esimerkki viallisesta pikselistä on pikseli, joka asetetaan mustaksi, mutta pysyy 

valkoisena. Jos pikselin tila ei koskaan muutu, vaan pysyy aina samana ohjauksesta riippumatta, 

on kyseessä juuttunut pikseli (engl. stuck pixel). Jos pikselin tila muuttuu itsestään, vaikka sitä 

ei ohjata, on kyseessä ajoittainen vika. Kokonaiset vialliset rivit ja sarakkeet eivät varsinaisesti 

välttämättä ole pikselivikoja, vaan vika voi olla koko rivin tai sarakkeen ohjauksessa. Pikseli 

voi olla juuttunut päälle, pois päältä tai himmeäksi. Näyttöjentestistandardissa pikselivikojen 

luokitteluun määritellään kynnysarvot mustan ja valkoisen pikselin luminanssille. Pikseli voi 

olla myös vain osittain viallinen, esimerkiksi osa väreistä jumittunut, tai osa pinta-alasta 

toimimaton, jolloin kyseessä on osittainen vika. [32 s. 137 - 138]  

Yksi pikselivikoihin liittyvä käsite on viallisten pikseleiden lukumäärä ja etäisyys toisistaan. 

Suuremman resoluution näytössä on enemmän pikseleitä, jolloin sama lukumäärä viallisia 
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pikseleitä suuren resoluution näytössä merkitsee vähemmän kuin sama määrä viallisia 

pikseleitä matalan resoluution näytössä.  

 

 

Mura 

 

Mura on japanin kieltä ja näyttöjen yhteydessä sillä tarkoitetaan paikallista kirkkauden 

vaihtelua. Mura-vialla voi olla matala kontrasti suhteessa lähiympäristöön ja sillä ei välttämättä 

ole tarkkoja reunoja tai säännöllistä muotoa, jotka erottaisivat vian ympäristöstä [32 s. 36]. 

Näistä syistä etenkin matalan kontrastin Mura-vikojen tunnistaminen ja luokittelu 

automaattisesti on osoittautunut haastavaksi [33]. Mura-vika on näkyvä silloin, kun näyttö on 

toiminnassa. Mura-vika voi olla vaalea tai tumma. Vika voi sijaita näytön eri kerroksissa ja 

johtua lukuisista eri poikkeamista näytön valmistusprosessissa [34]. Näyttöjentestistandardi 

määrittelee Mura-vikojen kokoluokaksi muutaman pikselin kokoisista vioista aina noin 20% 

näytön pinta-alasta saakka. [32 s. 36, s. 154, s. 163 – 166] 

Usein Mura viat luokitellaan vielä omiin luokkiinsa; pistemäinen Mura, viiva Mura, alue 

Mura. [35] 

 

 

Ylikuuluminen 

 

Ylikuuluminen (engl. corsstalk), tai toiselta nimeltään varjostuminen (engl. shadowing), on 

yksi yleisimpiä vikoja LCD-näytöissä, jossa näytön yhden alueen luminanssi vaikuttaa toiseen 

alueeseen näytöllä [36]. Ilmiö ilmenee näytön ruudukon pysty- tai poikittaisrivien suuntaisesti. 

Esimerkiksi jos näytölle asetetaan kuva, jossa on valkoinen laatikko, laatikosta voi näkyä 

varjokuva muualla näytössä. Alla olevassa esimerkki kuvassa 3 on esitelty, miten vika voi 

ilmetä. Esimerkissä käytetään valkoista väriä harmaalla taustalla, mutta sama ilmiö voi näkyä 

myös muilla väreillä. [32 s. 134] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Ehjä näyttö, jossa on kuvana 

valkoinen laatikko harmaalla taustalla 

(b) Sama testikuva viallisessa näytössä 

aiheuttaa varjokuvan alueen ulkopuolelle 

 

Kuva 2. Ehjä näyttö ja ylikuuluvuusviallinen näyttö, kun testikuvana on valkoinen 

laatikko harmaalla taustalla. 
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Luminanssin epätasaisuus 

 

Luminanssin epätasaisuus (engl. luminance nonunoformity) kuvaa näytön luminanssin 

vaihtelua koko näytön alalla [32 s. 151]. Näyttöjen luminanssi vaihtelee normaalisti jonkin 

verran johtuen mm. nestekidenäytössä taustavalon epätasaisuudesta ja näytön eri kerroksien 

vaihteluista. Näytön luminanssi voi olla liian epätasainen esimerkiksi viallisen taustavalon 

johdosta, jolloin kyseessä on vika [37]. 

Luminanssin epätasaisuus voidaan mitata useilla eri tavoilla ja myös laskutapoja 

luminanssin epätasaisuudelle on monia. Mittaustavat voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin; 

näytteistetty tasaisuusmittaus ja aluetasaisuusmittaus. [32 s. 151 - 166] 

Näytteistetyssä mittauksessa (engl. sampled uniformity) näytön luminanssi mitataan tietyistä 

diskreeteistä pisteistä näytön alueella ja luminanssiarvoista lasketaan näytön luminanssin 

tasaisuutta kuvaava lukuarvo. IDMS-standardi suosittelee käytettäväksi laskukaavaksi 

pienimmän ja suurimman mitatun luminanssin suhdetta alla olevan kaavan (1). mukaisesti. [32 

s. 151] 

 

 
𝑈 = 100%

𝐿𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑚𝑎𝑥
 (1) 

 

Lmin on pienin mittauspisteistä mitattu luminanssi ja Lmax on suurin mitattu luminanssi arvo. 

Tasaisuus mittauksessa on useita eri variaatioita, joissa merkittävänä erona on mittalaitteen 

sijainti suhteessa mitattavaan näyttöön, mittauspisteiden lukumäärä ja käytetty laskentatapa. 

Automaattisella testiasemalla testi tehdään kameralla, joten mittalaite on aina samassa kohden, 

jolloin kyseessä on katselukulmasta tapahtuva tasaisuus mittaus (engl. vantage point 

uniformity). IDMS-standardi esittelee viiden ja yhdeksän pisteen mittauksen. 

Näytteistetyn mittauksen sijasta voidaan tehdä myös niin sanottu aluemittaus (engl. area 

uniformity), jossa koko näytön ala mitataan kerralla käyttäen siihen kykenevää mittalaitetta, 

kuten kameraa. Aluemittauksen tuloksesta voidaan suorittaa tilastollinen analysointi tuloksille, 

sekä analyysi Mura-vikojen paikantamiseksi. [32 s. 159 - 166] 

Kameralla mitattaessa mittalaite on yhdessä kohdassa ja kaikki pisteet mitataan kerralla. Jos 

kameralla on tarkoitus suorittaa tarkkoja mittauksia, on kameralle tehtävä tasaisen kentän 

kalibrointi (engl. flat field calibration), jossa selvitetään kameran kennon kuvapisteiden oma 

epätasaisuus ja selvitetään korjauskertoimet kullekin kameran kennon kuvapisteelle. Kameralla 

kuvattaessa on myös huomioitava kameran optiikan aiheuttamat virheet mittaustuloksiin sekä 

mahdollinen Moiré-ilmiö. Moiré-ilmiö kuvattaessa näyttöjä aiheutuu samasta ilmiöstä kuin 

signaalin laskostuminen näytteistettäessä suuritaajuista signaalia liian pienellä 

näytteenottotaajuudella. Kameran kennon resoluution ollessa pieni suhteessa näytön 

resoluutioon ja optiikan ollessa riittävän tarkka, osa kameran kennon kuvapisteistä osuu näytön 

pikselirajojen kohdalle ja osa osuu näytön pikselien keskelle. Tämä voi näkyä kuvassa Moiré-

ilmiönä. Moiré-ilmiö voidaan estää säätämällä kameran tarkennus hieman epätarkaksi tai 

jälkikäteen suodattaa pois taajuustasossa. [32 s. 643] 

Alla olevassa kuvassa 3 on esimerkki pienestä epätasaisuudesta näytössä. 
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Kuva 3. Taustavalon valovuoto vasemmassa alakulmassa. 

 

 

3.2 Kuvien analysointi 

Perinteisen automaattisen kuvien analysoinnin toiminta voidaan jakaa karkeasti seuraaviin 

vaiheisiin; kuvan kaappaus, kuvan esikäsittely, segmentointi, piirteiden erottaminen ja 

luokittelu. Analyysin aluksi kaapatulle kuvalle suoritetaan esikäsittely, jossa kuvasta 

vähennetään tutkittavan asian kannalta epäoleellista vaihtelua [38]. Esikäsittely voi sisältää 

esimerkiksi suodatuksen kohinan vähentämiseksi, valotuksen korjaamisen myöhempiin 

vaiheisiin sopivammaksi, erilaisia suodatuksia haluttujen piirteiden korostamiseksi ja kameran 

aiheuttamien vääristymien korjaamisen. Esikäsittelyn jälkeen voidaan suorittaa segmentointi, 

jossa kuvasta erotetaan kiinnostavat alueet tarkempaa analyysiä varten. Kiinnostavista alueista 

lasketaan joukko ennalta määrättyjä ja sovelluksen kannalta hyödyllisiä piirteitä luokittelua 

varten. Piirteitä voivat olla esimerkiksi segmentoidun kohteen pinta-ala, reunan pituus, 

kirkkausero suhteessa taustaan tai kirkkauden muutosnopeus reunoilla. Kuvasta tehdyistä 

mittauksista voidaan myös laskea uusia piirteitä, jotka yhdistävät monta eri tekijää yhdeksi 

luvuksi. Kustakin kohteesta lasketut piirteet voidaan koota tiiviimpään esitysmuotoon ns. 

piirrevektoriksi. Piirteiden avulla suoritetaan luokittelu, eli päätöksenteko siitä, onko kohde 

hyväksytty vai hylätty. Luokitteluun piirteiden perusteella on useita erilaisia menetelmiä. 

Yksinkertaisimmillaan luokittelu voidaan tehdä sääntöpohjaisesti vertaamalla ovatko eri 

piirteiden arvot sallituissa raja-arvoissa. Monimutkaisemmassa tapauksessa luokittelussa 

voidaan soveltaa esimerkiksi tilastollista koneoppimista. Kaikki konenäköjärjestelmät eivät 

välttämättä sisällä edellä esitettyjä vaiheita. Esimerkiksi käytettäessä kuvien analysointiin syviä 

neuroverkkoja, manuaalinen piirteiden erottelu ei ole tarpeen. [28 s. 129][15] 

Tietokoneelle digitaaliset kuvat ovat matriiseja, joissa jokainen luku matriisissa tyypillisesti 

kuvastaa kirkkautta kyseisessä kohtaa kuvaa [39 s. 15]. Värikuvassa on yleensä oma luku 

kuvaamaan kunkin värin intensiteettiä, esimerkiksi punaista, vihreää ja sinistä. Kuvissa voidaan 

käyttää käsittelyn aikana erilaisia lukuformaatteja; sekä kokonaislukuja, että liukulukuja. Jos 
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kuvaformaatti on esimerkiksi 8-bittinen etumerkitön kokonaisluku, jokaisen kuvapisteen arvo 

on välillä 0 - 255, jolloin 0 yleensä merkitsee mustaa ja 255 valkoista. Seuraavissa kappaleissa 

esitellään muutamia kuvankäsittelyoperaatioita, joita tarvitaan myöhemmin esiteltävien 

näyttövikoja etsivien analyysien toteutuksessa. 

 

 

Geometriset muunnokset     

 

Geometristen muunnosten avulla kuvaa voidaan siirtää, skaalata ja kiertää. Lisäksi voidaan 

tehdä affiinimuunnnoksia ja perspektiivimuunnoksia, joita voidaan käyttää mm. kuvan 

perspektiivin korjaamiseen. 

Laskutoimitusten yksinkertaistamiseksi muunnoksissa suositaan usein homogeenisia 

koordinaatteja, joiden avulla suurin osa muunnosoperaatioista muuttuu matriisikertolaskuiksi. 

Homogeenisiä koordinaatteja käytettäessä mm. kuvan siirto, skaalaus, pyöritys ja perspektiivin 

muunnos voidaan tehdä matriisikertolaskuna ja useita operaatioita voidaan yhdistää yhteen 

matriisiin. [40 s. 3.15] 

 

 

Kameran vääristymien korjaus 

 

Kameran aiheuttamien geometristen vääristymien korjaamiseksi voidaan tehdä kameran 

kalibrointi. Kameran kalibrointi on tarpeellinen toimenpide silloin, kun kuvasta halutaan mitata 

tarkkoja etäisyyksiä. Kameroiden rakenne, optiikka ja sijainti suhteessa kuvattavaan kohteeseen 

aiheuttavat kuvaan vääristymiä, jotka vaikeuttavat kuvasta tehtäviä mittauksia ja tekevät niistä 

epätarkkoja. Yksi esimerkki vääristymistä on kameran optiikan aiheuttama tynnyrivääristymä, 

joka tekee samansuuntaisista suorista kuvan reunoilla kaarevia, jolloin todellisuudessa 

suorakulmion muoto näyttää kuvassa tynnyriltä. Kameran kalibroinnissa tarkoituksena on 

luoda yhteys kuvan koordinaattien ja todellisen maailman koordinaattien välille, jotta nämä 

vääristymät voidaan korjata. [41 s. 479] 

Vääristymien korjauksessa tarvittavat parametrit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin 

parametreihin. Sisäiset parametrit sisältävät mm. kameran ja kameran optiikan aiheuttamat 

tekijät. Ulkoiset parametrit sisältävät kameran sijainnin ja suunnan. Sisäiset parametrit säilyvät 

samalla kameralla ja optisella asetelmalla aina samana, jolloin samaa kameran kalibrointia 

voidaan käyttää uusillekin kuville. [42 s. 51] [43] 

Kameran sisäiset parametrit voidaan selvittää ottamalla kameralla kuvia tunnetusta 

kohteesta, joka voi olla esimerkiksi kalibrointia varten tehty kalibrointikuvio. Tämän jälkeen 

jokaisesta kalibrointikuvioista otetusta kuvasta tunnistetaan pisteet, joiden todellinen geometria 

tunnetaan ja tämän perusteella voidaan laskea tarvittavat muunnokset kameran ja optiikan 

aiheuttamien vääristymien korjaamiseksi. [43] Konenäkökirjastot sisältävät yleensä valmiit 

funktiot näiden parametrien laskemiseksi ja kameran aiheuttamien vääristymien korjaamiseksi 

kuvasta. 

 

 

Valotuksen korjaus 

 

Toisinaan on tarpeen säätää kuvan kontrastia ja kirkkautta. Kuvan kontrastin ja kirkkauden 

muutos voidaan suorittaa kertolaskun ja yhteenlaskun avulla. Tällöin kuvan jokaiselle 
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kuvapisteelle lasketaan uusi arvo alla olevan kaavan (2). mukaisesti, jossa parametri a määrittää 

kuvan kontrastin muutoksen ja b kuvan kirkkauden muutoksen. 

 

 𝑔(𝑥) = 𝑎(𝑓)𝑥 + 𝑏 (2) 

 

Kirkkauden ja kontrastin arvot voivat olla myös tilasuunnassa muuttuvia, jolloin niitä voidaan 

säätää eri voimakkuudella eri puolille kuvaa. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi mahdollisen 

kameran ja optiikan aiheuttaman vinjetoinnin korjaukseen. [42 s. 103] 

 

 

Lineaarinen suodatus 

 

Lineaarisen suodatuksen tuloksena saadaan uusi kuva, jossa jokainen kuvapiste on painotettu 

summa alkuperäisen kuvan vastaavasta kuvapisteestä ja sen lähialueen kuvapisteistä [44 s. 

327]. Lineaarinen suodatus on monipuolinen kuvankäsittelyoperaatio, jolla on sovelluksia 

esimerkiksi kuvan sumennuksessa, tarkennuksessa tai reunojen tunnistuksessa. Lineaariseen 

suodatukseen tarvitaan suodatettava kuva ja suodatusydin (engl. kernel). Ydin on yleensä 

pienempi kuin suodatettava kuva. Lineaarinen suodatus suoritetaan kaksiulotteisena 

konvoluutiona siten, että ydin kohdistetaan vuorollaan kunkin alkuperäisen kuvan kuvapisteen 

kohdalle, ja lasketaan siinä kohdassa alkuperäisen kuvan kuvapisteen arvon ja sen 

lähiympäristön kuvapisteiden arvojen painotettu summa [42 s. 111]. Tämä painotettu summa 

sijoitetaan uuteen kuvaan alkuperäisen kuvapisteen paikalle. Suodatusytimen 

painotuskertoimet määrittävät kuinka paljon kukin lähialueen kuvapisteistä merkitsee. 

Gaussin sumennus on yksi esimerkki lineaarisesta suodatuksesta, joka suoritetaan 

konvoluutiona alkuperäisen kuvan ja Gaussin funktion muotoisen suodatinytimen kanssa. 

Gaussin suodatuksessa kuvaa sumennetaan siten, että lähialueen pikselit merkitsevät enemmän 

ja kauempana olevat pikselit merkitsevät vähemmän kunkin pikselin uuteen arvoon. 

Säädettäviä parametreja Gaussin suodattimessa ovat suodattimen ytimen koko ja Gaussin 

funktion keskihajonta σ, joka määrittää miten leveä Gaussin funktio on. Alla olevassa kuvassa 

4 on esimerkki Gaussin funktion muotoisesta suodatinytimestä. 

 

 
Kuva 4. 9x9 gauss-suodatinydin, σ = 1,5. 
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Gaussin sumennuksella on useita eri sovelluksia. Gaussin sumennusta voi käyttää myös kuvan 

tarkentamiseen tai ns. kaistanpäästösuodatukseen, joissa erotetaan eri tasoisilla Gaussin 

suodattimilla suodatettuja kuvia toisistaan haluttujen piirteiden korostamiseksi (engl. 

Difference of Gaussians) [45].  

Sumentavan suodatuksen käyttämistä kuvan tarkennukseen kutsutaan epäteräväksi 

maskauskseksi (engl. unsharp masking). Tässä menetelmässä alkueräinen kuva aluksi 

sumennetaan, jonka jälkeen sumennettu kuva vähennetään alkuperäisestä kuvasta. Erotuksesta 

jäljelle jäävät vain nopeat vaihtelut kirkkaudessa. Kun tämä kuva lisätään takaisin 

alkuperäiseen kuvaan, tuloksena on alkuperäisen kuvan yksityiskohtien tarkentuminen. [42 s. 

118]. 

Yksi haaste etenkin nopeutta vaativissa sovelluksissa on konvoluution vaatima suuri 

laskutoimitusten määrä suodatinytimen ollessa suuri. Laskutoimituksien määrää voidaan 

vähentää kahdella eri tavalla.  Separoituvissa suodatinytimissä laskenta voidaan tehdä erikseen 

x- ja y-suunnassa, jolloin laskutoimitusten määrä vähenee merkittävästi. Toinen menetelmä 

laskennan vähentämiseksi, joka on hyödyllinen suurempaa suodatinydintä käytettäessä, on 

muuntaa kuva taajuustasoon Fourier-muunnoksella, suorittaa suodatus siellä kertolaskuna ja 

suorittaa käänteismuunnos takaisin tilatasoon [46 s. 397]. Näin on tehty esimerkiksi OpenCV-

kirjastossa, jossa suodatusytimet, jotka ovat suurempia kuin 11x11 pikseliä, lasketaan Fourier 

muunnoksen avulla taajuustasossa ja pienemmät lasketaan tilatasossa [47]. 

 

 

Mediaanisuodatus 

 

Mediaanisuodatus on epälineaarinen suodatus, jossa suodatus ydintä siirretään aina kunkin 

pikselin kohdalle ja valitaan keskellä olevan pikselin arvoksi alkuperäisestä kuvasta 

mediaaniarvo suodatusytimen osoittamalta alueelta [42 s. 124]. Mediaanisuodatus soveltuu 

hyvin esimerkiksi pippuri ja suola tyyppisen kohinan poistoon [48 s. 107].  

 

 

Reunojen tunnistus 

 

Reunat ovat niitä kohtia kuvassa, joissa kirkkauden muutos tilasuunnassa on nopea [42 s. 239]. 

Differenttiaaliset gradienttiin perustuvat menetelmät ovat yksi joukko reunojen 

tunnistusmenetelmiä. Näissä menetelmissä estimoidaan kuvan kirkkauden gradienttia 

suodattamalla kuva sopivalla suodatusytimellä [41 s. 113]. Tähän tarkoitukseen on useita 

erilaisia suodatusytimiä, kuten esimerkiksi ensimmäisen asteen derivaattaan perustuvat Sobel- 

ja Scharr-operaattorit. Konvoluutio kuvan kanssa näillä operaattoreilla suoritetaan erikseen 

pysty- ja korkeussuunnassa ja tuloksena saadaan kaksi uutta kuvaa, joissa jokaisen pikselin arvo 

kuvaa kirkkauden muutosnopeutta tilasuunnassa alkuperäisessä kuvassa saman pikselin 

kohdalla. Alla kuvassa 5 on esitetty 3x3 Sobel-operaattorit. 
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Kuva 5. Sobel-operaattorit x- ja y-suunnassa. 

 

 

Canny reunojen tunnistus 

 

Edellisten pohjalta on kehitetty myös edistyneempiä ja luotettavampia reunojen tunnistus 

algoritmeja, joista yksi esimerkki on Canny. Canny koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäiseksi 

suoritetaan tilasuuntaisten taajuuksien alipäästösuodatus, eli sumennus, esimerkiksi Gaussin-

suodattimella. Tämän jälkeen käytetään ensimmäisen asteen differentiaalisia operaattoreita, 

kuten esimerkiksi Sobel-operaattoreita mahdollisten reunojen paikantamiseksi. Seuraavaksi 

suoritetaan ei maksimi arvojen vaimennus (engl. non maximum suppression) siten, että 

tunnistetaan reunan suunta ja liikutaan reunan maksimikohdan päälle. Kaikki muut kohdat 

paitsi maksimi asetetaan nollaksi. Lopuksi suoritetaan hysteresis kynnystys. Hysteresis 

kynnystyksessä on tarkoituksena tunnistaa reuna siten, että siitä saadaan jatkuva käyrä ilman 

katkoksia. Suoritettaessa kynnystys normaalisti kynnysarvon pitäisi olla hyvin matala, jotta 

kaikki reunapisteet saataisiin varmasti mukaan. Ongelma tässä on se, että silloin helposti 

mukaan tulee myös reunojen ulkopuolisia muita alueita. Sen sijaan, jos kynnysarvo nostetaan 

riittävän korkeaksi, että ylimääräisiä pisteitä ei tule, reuna voi olla katkonainen. Hysteresis 

kynnystyksessä aluksi otetaan korkea kynnysarvo, josta tunnistetaan varmat aloitus pisteet 

reunalle. Sen jälkeen otetaan matala kynnysarvo, jolla saadaan kaikki potentiaaliset pisteet. 

Lähtien liikkeelle varmoista pisteistä, lisätään epävarmoista pisteistä uusia pisteitä vain, jos uusi 

piste on edellisen varmasti reunaksi tunnistetun pisteen vieressä. Näin saadaan erotettua jatkuva 

reuna minimoiden samalla reunan ulkopuoliset häiriöt. [41 s. 129] 

 

 

Kynnystys 

 

Harmaasävykuvasta voidaan tuottaa binäärikuva, jossa kuvasta valitaan tietyt kuvapisteet 

edustamaan etualaa ja loput jätetään huomiotta, jolloin ne edustavat taustaa. Tätä operaatiota 

voidaan soveltaa esimerkiksi kiinnostavien alueiden erottamiseen kuvasta tarkempaa 

analysointia varten. Yksi menetelmä binäärikuvan tuottamiseen on kynnystys (engl. 

thresholding), jossa kuvan jokainen kuvapiste käydään läpi ja kuvapisteitä verrataan asetettuun 

kynnysarvoon. Jokaisen pikselin kohdalla verrataan, onko kuvapisteen arvo suurempi vai 

pienempi kuin asetettu kynnysarvo. Yksinkertaisin esimerkki kynnysarvosta on operaatio, jossa 

kynnysarvon ylittävät pikselit kuuluvat etualaan ja asetetaan valkoiseksi. Arvoltaan 

kynnysarvoa pienemmät pikselit kuuluvat taustaan ja asetetaan mustaksi. [42 s. 128] 

Kynnysarvon tason määrittäminen on kehitetty myös automaattisia ratkaisuja, joilla voidaan 

automattisesti etsiä hyvin toimiva kynnysarvo erilaisista kuvista. Otsun menetelmässä 

optimaalinen kynnysarvo määritellään automaattisesti kuvan histogrammin avulla etsimällä 

optimaalinen kynnysarvo, jossa sekä etualan, että taustan sisäinen varianssi minimoituu ja 

luokkien välinen varianssi maksimoituu. Otsun menetelmä toimii hyvin silloin, kun pikselien 

arvot ovat jakautuneet kahteen eri luokkaan. [49] 
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Jos kuvan kirkkaus vaihtelee koko kuvan alalla enemmän kuin paikallisesti erotettavien 

kohteiden kirkkausero, sama kynnysarvo koko kuvalle ei pysty segmentoimaan kohteita 

järkevästi. Tähän ongelmaan ratkaisuksi on kehitetty mm. adaptiivinen kynnysarvo, joka 

valitsee kullekin kuvapisteelle kynnysarvon lähiympäristön kuvapisteiden perusteella [50]. 

 

 

Morfologiset muunnokset 

 

Morfologiset muunnokset ovat muotoon ja rakenteeseen perustuvia operaatioita, joita käytetään 

usein kynnystyksen tuloksena saaduille binäärikuville [42. s. 128]. Matemaattinen morfologia 

määriteltiin alun perin joukko-operaatioina ja operaatiot havaittiin hyödyllisiksi 

kaksiulotteisten kuvien käsittelyssä [39 s. 75]. Matemaattisen morfologian operaatioita voidaan 

käyttää esimerkiksi kynnystyksen tuloksena saatujen alueiden yhdistämiseen, erottamiseen, 

kasvattamiseen, pienentämiseen, reikien täyttämiseen ja haluttujen piirteiden etsimiseen [39 s. 

63]. 

Morfologisteen muunnokseen tarvitaan kuva ja rakenne-elementti. Rakenne-elementti on 

yleensä huomattavasti pienempi kuin kuva, jolle muunnos suoritetaan. Rakenne-elementin 

muoto voidaan määritellä tarpeen mukaan. Suosittuja muotoja rakenne-elementille ovat mm. 

suorakulmio ja ellipsi. Rakenne-elementin koolla määritellään, miten voimakkaita morfologiset 

muunnokset ovat. Morfologisessa muunnoksessa rakenne-elementin keskipiste kohdistetaan 

vuorollaan kunkin alkuperäisen kuvan kuvapisteen kohdalle ja siinä kohtaa elementtiä 

verrataan alla oleviin alkuperäisen kuvapisteisiin, jonka perusteella suoritetaan jokin operaatio. 

Esimerkiksi laajennusoperaatiossa, jos rakenne-elementin keskikohdan alla oleva pikseli on 

alkuperäisessä kuvassa valkoinen, asetettaisiin kaikki rakenne-elementin osoittamat pikselit 

uudessa kuvassa vastaavassa kohdassa valkoiseksi. 

Yleisiä morfologisia muunnoksia ovat esimerkiksi laajennus (engl. dilation) ja eroosio (engl. 

erosion). Laajennuksessa kuvan valkoiset alueet kasvavat ja eroosiossa ne pienentyvät. Alla 

olevassa kuvassa 6 on esitetty laajennus ja eroosio operaatioiden vaikutus suoritettuna ellipsin 

muotoisella rakenne-elementillä. [51][52] 

 

 
Kuva 6. Alkuperäinen kuva (vasemmalla), morfologisen laajennuksen jälkeen (keskellä) ja 

morfologisen eroosion jälkeen (oikealla). 

 

Perusmuunnoksia yhdistämällä voidaan tehdä myös monimutkaisempia muunnoksia, joita ovat 

esimerkiksi avaus (engl. opening) ja sulkeminen (engl. closing). Morfologinen avaus on 

eroosio, jota seuraa laajennus. Avausta voidaan käyttää pienien kohteiden suodattamiseen pois 

kuvasta. Avauksessa aluksi suoritettava eroosio hävittää pienet kohteet kuvasta, jonka jälkeen 

tehtävä laajennus palauttaa suuret kohteet alkuperäiseen kokoonsa. Morfologinen sulkeminen 
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on laajennus, jota seuraa eroosio. Sulkemista voidaan käyttää aukkojen täyttämiseen valkoisissa 

alueissa. Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty avaus- ja sulkemismuunnosten vaikutus. 

 

 
Kuva 7. Alkuperäinen kuva (vasemmalla), alkuperäinen kuva avauksen jälkeen (keskellä), 

alkuperäinen kuva sulkemisen jälkeen (oikealla). 

 

 

Näiden lisäksi on lukuisia muita morfologisia muunnoksia, kuten esimerkiksi tophat ja blackhat 

muunnokset. 

 

 

3.3 Ohjelmakirjastoja kuvien analysointiin 

Kuvankäsittely ja konenäkökirjastoja on lukuisia erilaisia. Tässä kappaleessa esitellään 

ohjelmakirjastoja, jotka olivat ehdolla järjestelmän toteuttamiseen. Ohjelmakirjaston 

valinnassa yksi oleellinen ero eri kirjastojen välillä on prosessoinnin nopeus ja ajoituksen 

ennustettavuus. Osa ohjelmistoista on keskittynyt kovaan reaaliaikaprosessointiin. Esimerkiksi 

Beckhoffin Twincat Vision kirjastossa, konenäköalgoritmeja ajetaan reaaliaikaisesti 

tietokoneen varsinaisen käyttöjärjestelmän rinnalla. Tässä työssä ei kuitenkaan ollut kovaa 

reaaliaikavaatimusta johtuen siitä, että näyttötestiasema on manuaalisesti käytettävä, jonka 

vuoksi vaihtoehdoiksi valikoitui kaksi hyvin suosittua avoimen lähdekoodin kirjastoa. 

 

 

OpenCV 

 

OpenCV on konenäkö- ja koneoppimiskirjasto, joka sisältää yli 2500 optimoitua algoritmia 

konenäkö- ja koneoppimissovelluksien kehittämiseen. OpenCV on varsin suosittu ja aktiivisesti 

kehitetty kirjasto, jonka kehittämiseen on osallistunut Githubissa yli 1300 kehittäjää ja sitä on 

ladattu Pythonin paketinhallintajärjestelmästä hieman yli 165 miljoonaa kertaa. Kirjasto on 

avointa lähdekoodia ja tuettuna useassa eri käyttöjärjestelmäympäristössä. OpenCV on 

kehitetty C ja C++ ohjelmointikielillä ja sisältää oletusrajapinnan on C++-ohjelmointikielelle. 

Tämän lisäksi kirjastossa on valmiina rajapinnat mm. Pythonille, Javalle ja MATLAB:iin [53]. 

Käytettäessä kirjastoa Pythonilla kuvat ovat NumPy-kirjaston tietotyypeissä, jolloin OpenCV:n 

käyttäminen yhdessä muiden Python-kirjastojen kanssa on helppoa. [54] 

OpenCV kirjastossa on modulaarinen rakenne, joka koostuu noin 15 päämoduulista ja 

vajaasta kuudestakymmenestä lisämoduulista. OpenCV:n core moduuli sisältää 

perustietotyypit, joita käytetään kaikissa muissa moduuleissa, ja funktiot niiden käsittelyyn. 

Moduuli sisältää esimerkiksi funktiot matriiseilla laskemiseen. Lisäksi OpenCV:ssä on 

moduuleita ja funktioita mm. kuvankäsittelyyn, piirteiden erotteluun, segmentointiin, liikkeen 
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ja stereokuvien käsittelyyn sekä analysointiin. OpenCV:ssä on myös moduulit perinteiseen 

koneoppimiseen ja syviin neuroverkkoihin pohjautuvaan koneoppimiseen. OpenCV:ssä on 

myös moduuleita esimerkiksi laskennan siirtämiseksi grafiikkakiihdyttimellä (GPU) 

tehtäväksi. [54] 

 

 

Scikit-image 

 

Scikit-image on suosittu kuvankäsittelykirjasto, joka sisältää laajan kokoelman kuvankäsittely 

algoritmeja käytettäväksi Python-ohjelmointikielellä. Scikit-image rakentuu scipy.ndimage 

kirjaston päälle [55]. Kirjasto on avointa lähdekoodia ja lisenssoitu muokatulla BSD-lisenssillä. 

Kirjasto on vapaaehtoisista koostuvan kehittäjäyhteisön kehittämä. Projektin tavoitteena on 

kehittää korkealaatuinen, hyvin dokumentoitu ja helppokäyttöinen kirjasto, joka sisältää 

yleisimmät kuvienkäsittelyalgoritmit. Myös scikit-image käyttää NumPy-kirjaston 

tietotyyppejä, joka tekee kirjaston helposti yhteensovitettavaksi muiden Python kirjastojen 

kanssa. Scikit-image on tuettuna useilla eri alustoilla, mm. BSD, GNU/Linux, OS X ja 

Windows. [56] 

Scikit image sisältää moduulit mm. väri, data, piirto, valotus, piirteiden erotus, suodatus, 

graafit, io, mittaus, morfologia, restoraatio, segmentaatio, transformaatiot, kuten geometriset 

transformaatiot, ja viewer moduuli, joka tarjoaa graafisia käyttöliittymä komponentteja kuvien 

näyttämiseen ja visualisointiin. [56] 

Poiketen useimmista muista Pythonilla käytettävissä olevista kuvankäsittelykirjastoista, 

Scikit-image on kehitetty Python and Cython ohjelmointikielillä. Tämän tarkoituksena on 

madaltaa kynnystä osallistua kirjaston kehittämiseen tekemällä lähdekoodi helpommin 

saavutettavaksi ja muokattavaksi. Tämä voi tulla kuitenkin nopeuden ja suorituskyvyn 

kustannuksella, jolloin scikit-image ei välttämättä ole optimaalisin valinta silloin, kun 

suoritusajan minimointi on tärkeä asia. [56] 

 

 



 25 

4  ELEKTRONIIKKA JA MEKANIIKKA 

Automaattinen testiasema on esitetty alla olevassa kuvassa 8 ja koostuu seuraavista osista; 1) 

kamera, 2) tietokone ja ohjelmistot kuvien analysointiin ja testerin ohjaukseen, 3) valaistus 

näytön pinnan tarkistukseen, 4) I/O-ja relekortti, jonka välityksellä tietokone voi ohjata testerin 

eri toimintoja. Lisäksi järjestelmä on yhteydessä tuotannontestauksen tietokantaan, jonne 

tallennetaan testitulokset ja josta on nähtävissä testattavan laitteen koko testihistoria. 

 

 
Kuva 8. Testijärjestelmän rakenne. 

 

 

4.1 Kameran ja optiikan valinta 

Testijärjestelmän ensimmäisessä versiossa tutkittiin, kuinka hyvin näyttöjen testaus on 

mahdollista toteuttaa käyttäen yhtä mustavalkoista kameraa. Konenäkökamerat voidaan jakaa 

kahteen luokkaan, jotka ovat viivakamerat (engl. line scan camera) ja matriisikamerat (engl. 

area scan camera). Viivakamerassa kameran kennossa on vain yhden pikselin levyinen 

pikselirivi ja kuva muodostetaan pikselirivi kerrallaan kuvattavan kohteen liikkuessa kameran 

ohi. Viivakamera sopii sellaisiin tilanteisiin, joissa kuvattava kohde liikkuu nopeasti 

esimerkiksi liukuhihnalla. Sitä vastoin matriisikamerassa kameralla saadaan kaksiulotteinen 

suorakulmion muotoinen kuva, jossa on kuvapisteitä sekä korkeus-, että leveyssuunnassa, 

jolloin kamera sopii myös paikallaan olevien kohteiden kuvaamiseen.  

Tarvittavaan kameran ja optiikan resoluutioon vaikuttaa se, miten pieniä kohteita on 

pystyttävä erottamaan ja kuinka suuri on suurin kuvattava kohde, joka täytyy kerralla mahtua 

kuvaan. Tällöin resoluutiolle rajan asettavat pienimmät viat, mitkä halutaan varmuudella 

havaita yhdestä kuvasta, jossa on kuvattuna suurimman testerillä testattavan laitteen koko 

näyttö. Lisäksi varauduttiin laitteessa olevien lataus- ja kamera-LED:ien testaamiseen, jonka 

vuoksi nekin sisällytettiin kuva-alaan. Suurin testerissä testattava laite on noin 10-tuumainen 

tablettitietokone ja pienin noin 6-tuumainen. Kaikki testattavat laitteet kuvataan samalta 
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kuvausetäisyydeltä, joka on testerin mekaniikan kannalta yksinkertainen ratkaisu ja 

mahdollistaa erilaisten tuotteiden testaamisen helposti samalla testerillä ilman tarvetta säätää 

testeriä mekaanisesti tuotetta vaihdettaessa. 

Nyquistin näytteenottoteoreeman mukaan, näytteenottotaajuuden on oltava kaksinkertainen 

verrattuna suurimpaan signaalissa esiintyvään taajuuskomponenttiin, jotta vältetään signaalin 

laskostuminen [41 s. 735]. Kuvien tapauksessa tämä voidaan käsittää myös tilasuunnassa. 

Näyttöpaneeli koostuu kuvapisteistä eli pikseleistä. Jokainen kuvapiste koostuu kolmesta eri 

väristä, jotka ovat punainen, sininen ja vihreä. Näytön kuvapisteiden eri elementtien rajoista 

aiheutuvat yksityiskohdat voivat näkyä kameralla otetuissa kuvissa laskostumiskuviona. Tätä 

ongelmaa voidaan lievittää alipäästösuodattamalla signaali ennen muunnosta, eli kuvan 

tapauksessa säätämällä kameran optiikan tarkennus hieman epätarkaksi.  

Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty kuvattavien tuotteiden näyttöjen koot, näyttöpaneelien 

resoluutiot ja näyttöpaneelin yksittäisten pikselien kokoluokka. 

 

Taulukko 1. Testattavien tuotteiden näyttöjen koot ja resoluutiot 

Tuote Näytön koko (cm) Näytön resoluutio Näytön pikselin koko (mm/px) 

6”  7,45 x 13,25 1080 x 1920 0,069  

8” 18,00 x 11,25 2560 x 1600 0,070 

10”  21,70 x 13,55 2560 x 1600 0,085 

 

Vaatimusmäärittelyn mukaan viallisia pimeitä pikseleitä sallitaan 5 kpl, kunhan ne ovat yli 5 

mm etäisyydellä toisistaan. Kirkkaana loistavia pikseleitä ei sallita. Kirkkaiksi juuttuneet 

pikselit voidaan havaita pienemmänkin tarkkuuden kameralla, sillä kokeiden perusteella 

kirkkaana loistava pikseli leviää mustalla testikuvalla kuvassa suuremmalle alueelle ja erottuu 

hyvin pienemmänkin tarkkuuden kameralla. Pienin viivatyyppisten vikojen leveys on 0,05 mm 

ja pistemäisten vikojen pienin leveys on 0,20 mm. Näitä pienemmät viat sallitaan.  

Konenäkökameroita on tarjolla mustavalkoisia ja värillisiä. Yleensä värikamera on toteutettu 

siten, että kameran kuvakennon edessä on värisuodin. Kuvakennon kuvapisteet mittaavat 

saapuvan valon luminanssia kaikilla aallonpituuksilla ja kuvakennon edessä olevalla 

värisuotimella valitaan, millä värillä kukin pikseli valotetaan. Yleinen värisuodatin tyyppi on 

Bayer-suodatin, jossa kuvakennon jokaisen pikselin edessä on vihreä, sininen tai punainen 

värisuodin. Värikuvauksessa jokaiselle lopullisen kuvan pikselille lasketaan RGB-väriarvot 

vierekkäisten pikselien perusteella. Tämän seurauksena menetetään pieni osa tarkkuudesta, sillä 

vierekkäiset pikselit sekoittuvat hieman keskenään. Värisuodatin pienentää myös kameran 

herkkyyttä, sillä värisuodatin päästää läpi kunkin pikselin kohdalla vain yhden kolmesta väristä. 

Tämän seurauksena kuvakennolle pääsee vähemmän valoa kuin samalla kuvakennolla 

varustetussa mustavalkokamerassa ilman värisuodinta, jossa kaikki värit valottavat kaikki 

pikselit. Suurta herkkyyttä tarvitaan lähinnä silloin, kun halutaan ottaa kuvia lyhyellä 

valotusajalla esimerkiksi liikkuvasta kohteesta tai muuttuvasta ilmiöstä. [57] 

Tunnettujen vikatyyppien perusteella päätettiin, että näyttöjen tuotannontestauksessa väri ei 

ole välttämätön ja toisaalta pienien vikojen osalta, suurempi tarkkuus voisi olla hyödyllinen 

ominaisuus. Lisäksi kuvien analysointi mustavalkoisena on yksinkertaisempaa ja pienemmän 

datamäärän myötä nopeampaa kuin värillisenä. Näistä syistä päädyttiin alustavasti toteuttamaan 

järjestelmän käyttäen mustavalkokameraa. 

Näyttö on testauksen aikana paikallaan ja siihen komennetaan pysyvä testikuva kuvanoton 

ajaksi, jolloin kuvanopeudeksi riittää hyvin edullisempienkin kameroiden noin 20 - 30 kuvaa/s. 

Kameran liityntärajapinnaksi tietokoneeseen valittiin USB3-liitäntä. USB3-liitäntä löytyy 

suurimmasta osaa nykyisistä tietokoneista oletuksena. USB3-kamera on helppo ottaa käyttöön 
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ja kamera saa käyttöjännitteensä suoraan tietokoneesta. Toinen yleinen rajapinta 

konenäkökameroiden liittämiseksi tietokoneeseen on Gigabit Ethernet Vision. Ethernet-

liitynnän vahvuus on se, että kamera voidaan sijoittaa kauemmas tietokoneesta, mitä USB-

standardi sallii USB-laitteille. Ethernet-kamera vaatii erillisen virtalähteen tai Power Over 

Ethernet (PoE) kytkimen kameran ja tietokoneen väliin, joka vie kameralle käyttöjännitteen 

Ethernet kaapelissa. Ethernet-liitäntä mahdollistaa kameran jakamisen helposti useiden 

tietokoneiden tai käyttäjien kesken. Tässä tapauksessa tietokone on sijoitettu kameran 

läheisyyteen, ja kameran jakaminen ei ole tarpeellista. Näistä syistä USB3-liitäntä todettiin 

sopivaksi ja helpommin ylläpidettäväksi. 

Kameraksi valittiin Basler acA4024-29um mustavalkoinen matriisikamera, jossa on Sony 

IMX226 12,2 Megapikselin CMOS-kenno [58]. Kamera kytketään tietokoneeseen USB3-

liitännän välityksellä. Kameraan sopivat C-mount liitännällä olevat objektiivit. Kameran 

objektiiviksi valittiin Basler C10 / TS1614-MP 16 mm, F1.4 [59]. Valitulla kameralla, 

optiikalla ja kuvausetäisyydellä yksi kameran kuvapiste vastaa noin 0,060 mm matkaa 

kuvattavalla näytöllä. 

 

 

4.2 Mekaaninen rakenne 

Ympäristön häiriöiden minimoimiseksi testeri rakennettiin kuvassa 9 esitettyyn suljettuun 

laatikkoon, jossa kamera ja kuvattava laite sijaitsevat. Laatikossa on tarkasti hallitut 

valaistusolosuhteet ja suljetussa ympäristössä minimoidaan näytön kiiltävään pintaan 

ympäristöstä tulevat heijastukset. 

Testattava laite asetetaan ulosvedettävän testijigin päälle kuvan 10 mukaisesti. Jigin avulla 

testattavan laitteen paikka on tarkoin määritelty testauksen aikana, jolloin kuvausetäisyys ja 

testattavan laitteen sijainti suhteessa kameraan saadaan vakioitua aina hyvin lähelle samaksi.  

Testerin lopullista mekaanista rakennetta osaltaan määrittelee se, että laitteen kaiuttimien ja 

mikrofonien testaus sisällytettiin myös tälle testivaiheelle, sillä myös niiden testaus hyötyy 

suljetusta ympäristöstä. Kuvassa 11 on esitettynä testerin sisäpuoli yksi sivu avattuna. 
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Kuva 9. Testeri toteutettiin ympäristön häiriöiltä suljettuun laatikkoon. 

 

 
Kuva 10. Testattava laite asetetaan ulosvedettävän jigin päälle. 
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Kuva 11. Näkymä testerin sisälle yksi sivu avattuna. 

 

 

4.3 Valaistus 

Näytön kuvanlaadun testaus tapahtuu pimeässä, jolloin valo tulee näytöstä itsestään. Sen sijaan 

näytön pinnan tarkistusta ja pölyn tunnistusta varten testeriin lisättiin kuvausvalaistus, joka on 

tyypiltään nk. pimeän kentän valaistus (engl. dark field lighting) [38]. Näytön pinnassa voi olla 

epäpuhtauksia, pölyä, naarmuja tai halkeamia. Niiden kuvauksen aikana näyttö sammutetaan ja 

sivuilta tulevat kuvausvalot kytketään päälle. Testattavien laitteiden näytöt ovat 

kiiltäväpintaisia, jonka seurauksena yhdeltä sivulta tulevasta valosta suurin osa heijastuu näytön 

pinnasta eteenpäin toiselle sivulle kuvassa 12. esitetyllä tavalla. Tämän seurauksena tasainen ja 

puhdas näyttöpinta näkyy kuvassa tummana. Jos näytön pinnalla on epätasaisuuksia tai eri 

tavalla heijastavaa materiaalia, niihin osuneesta valosta osa heijastuu suoraan kameraa kohti. 

Tällöin näyttöpinnan poikkeamat erottuvat kuvassa hyvin kirkkaana kuvan 13. mukaisesti. 

Kuvassa 14. on esitettynä valojen käytännön toteutus ja sijoittelu testerissä. 

 

 



 30 

 
Kuva 12. Sivulta tuleva valaistus korostaa näytön pinnan epätasaisuuksia ja heijastukseltaan 

poikkeavia alueita kuvassa. 

 

 

 
Kuva 13. Näyttö kuvattuna konenäkökameralla kuvausvalon ollessa käytössä ja näytön 

ollessa sammutettuna, jolloin näytön pinnalla olevat epäpuhtaudet sekä mahdolliset naarmut 

tai halkeamat korostuvat. 
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Kuva 14. 10-tuumainen tabletti testerissä sivulta kuvattuna, kun kuvausvalo on kytkettynä 

päälle. 

 

 

Valoksi valittiin edullinen LED-nauha, joka kokeilemalla erilaisia valaistusvaihtoehtoja 

todettiin sopivaksi tähän tarkoitukseen. Valitun Airam LED-nauhan valovirta on 500 lm/m, 

värilämpötila 3000 K ja käyttöjännite 12V. Nauhassa on LED:ejä noin 3 cm välein ja nauha 

kiertää koko testerin, jolloin valoa tulee joka  suunnasta. Valojen etäisyys testattavasta näytöstä 

on noin 20 cm. Valoa voidaan ohjata ohjelmallisesti testeriä ohjaavalta tietokoneelta. 

Valaistuksen ohjaukseen ja käyttöjännitteen tarjoamiseen testerissä hyödynnetään Jig Back 

Plate (JBP) nimistä levyä, jossa on saatavana valon tarvitsema 12V käyttöjännite sekä releitä ja 

I/O-ohjauksia. Rele- ja I/O-kortti on testeritietokoneen ohjattavissa tietokoneen RS232-

sarjaportin välityksellä. 
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5 OHJELMISTO 

5.1 Ohjelmiston rakenne 

Testijärjestelmän ohjelmisto voidaan jakaa kolmeen osaan alla olevan kuvan 15 mukaisesti. 
 

 
Kuva 15. Lohkokaavio, jossa on esitettynä ohjelmiston korkean tason rakenne. 

 
 

5.1.1 Pääohjelma 

Testerin C++-ohjelmointikielellä kehitetty pääohjelma sisältää näyttötestit, algoritmit kuvien 
analysointiin, yksinkertaisen testisekvensserin ja tuloksien raportoinnin tietokantaan. Lisäksi 
ohjelma sisältää moduulit kameran ohjaukseen, testattavien tuotteiden ohjaukseen ja testijigin-
ohjaukseen. Pääohjelmassa on websocket-palvelin, jonka välityksellä kommunikoidaan web-
selaimessa toimivan käyttöliittymän kanssa. 

Ohjelman kehityksessä tavoitteena oli pitää ohjelmiston rakenne helposti ylläpidettävänä ja 
modulaarisena. Tarkoituksena on, että kehitettäviä ohjelmistokomponentteja voidaan helposti 
hyödyntää muihin testivaiheisiin tulevaisuudessa, uusia tuotteita voidaan helposti lisätä tai 
vanhoja poistaa ja kamera voidaan helposti vaihtaa toisen valmistajan kameraksi. 

 
 

5.1.2 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymä toteutettiin web-selaimessa toimivaksi. Käyttöliittymän tehtävä on esitellä 
testioperaattorille testauksen etenemistä, visualisoida selkeästi missä vaiheessa testausta ollaan 
menossa ja näyttää jo ajettujen testien tulokset. Lisäksi käyttöliittymä tarjoaa kontrollit, joiden 
avulla testaus voidaan käynnistää ja pysäyttää. Käyttöliittymässä näytetään testien ajon aikana 
ohjeita testioperaattorille. Lisäksi näytetään kameran ottamia tai analysointialgoritmien 
tuloksena saatuja kuvia. Sekvenssin lopussa esitetään testiajon tulos. 
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5.1.3 Testattavan laitteen ohjelmisto 

Kolmas osa ohjelmistoa ovat testattavan tablettitietokoneen testiohjelmisto. Tabletissa olevan 

ohjelmiston tarkoituksena on tarjota helposti ohjelmallisesti käytettävä rajapinta 

testeritietokoneelle, jonka avulla tietokoneella ajettava pääohjelma voi ohjata testattavaa laitetta 

testauksen aikana. Tabletin näytölle voidaan etänä asettaa haluttu testikuva, näytön kirkkautta 

voidaan säätää, laitteen sarjanumero ja edellisen testivaiheen tulos voidaan lukea laitteen 

muistista. Tabletin ohjelmistoja ei ollut tarvetta kehittää tässä työssä, sillä olemassa olevissa 

tuotannontestaukseen räätälöidyissä ohjelmistoissa oli valmiina tarvittavat toiminnot 

esimerkiksi kuvien ja värien näyttämiseen. 

 

 

5.2 Työkalut ja kehitysympäristö 

Kuvien käsittelyyn ja analysointiin valittiin ohjelmakirjastoksi avoimen lähdekoodin OpenCV 

konenäkö- ja koneoppimiskirjasto [60].  OpenCV sisältää suuren määrään valmiita algoritmeja 

konenäkösovelluksien kehittämiseen. OpenCV on hyvin optimoitu ja sopiva myös 

reaaliaikaisten konenäkösovelluksien kehittämiseen. Tässä tapauksessa erityisen suurta 

nopeutta tai tarkkaa ajoitusta ei vaadita, sillä testattava laite on testauksen aikana paikallaan ja 

tietokoneen ohjattavissa. OpenCV-kirjaston hyvä suorituskyky tarjoaa kuitenkin pohjan 

testausnopeuden kehittämiseen paremmaksi.  

Testerin kehitykseen valittiin ohjelmointikieleksi C++ ja kehitysympäristöksi Microsoftin 

Visual Studio ja sen C++ kehitystyökalut. C++ ohjelmointikieli on nopea korkean tason kieli, 

joka on OpenCV:n oletusrajapinta. C++-ohjelmointikieli on hyvin yhteensopiva muiden Aava 

Mobilen tuotannontestivaiheiden kanssa, joilla käytetään Microsoftin ohjelmistoja sekä 

National Instruments LabWindows/CVI-ympäristöä.  Tämä helpottaa myös aiemmin 

kehitettyjen valmiiden moduuleiden hyödyntämistä. Tällä testivaiheella hyödynnetään CVI:llä 

kehitettyä DLL-kirjastoa testerin releiden sekä I/O-:en ohjaamiseen ja testerissä olevien 

mikrokytkimien tilan lukemiseen. 

Baslerin valmistamaa kameraa voidaan ohjata Baslerin Pylon-ohjelmistossa mukana 

tulevien kirjastojen avulla. Pylonissa on tarjolla rajapinnat kameran ohjaamiseen useilla eri 

ohjelmointikielillä, joista tämän testerin kehityksessä hyödynnettiin C++-rajapintoja. Pylon-

ohjelmistopaketissa tulee mukana Pylon Viewer niminen työkalu, jonka avulla kameran kuvaa 

voidaan katsoa ja tutustua kaikkiin kameran säätöihin. Työkalun avulla voi myös selvittää 

kameran säätöjen nimet Pylonin ohjelmistorajapinnassa, joka helpottaa ohjelmien kehitystä. 

Pylon on yhteensovitettavissa OpenCV:n kanssa kirjaston mukana tulevien valmiiden 

esimerkkien opastamana. 

 

 

5.3 Kameran ohjaus 

Kuvankaappausta ja kameran ohjausta varten suunniteltiin rajapintaluokka C++-ohjelmaan. 

Rajapinnassa on metodit kuvien ottamiseksi, kameran alustamiseksi ja säätämiseksi sekä 

vapauttamiseksi. Tällöin näyttötestifunktioissa voidaan kutsua tämän yleisen rajapintaluokan 

funktiota, jolloin näyttötestifunktiot eivät ole riippuvaisia kameravalmistajakohtaisista 

rajapinnoista. Tämä mahdollistaa kameran vaihtamisen toisen valmistajan kameraan tai 

näyttötestifunktioiden testaamisen ilman kameraa käyttäen tallennettuja testikuvia. 
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Rajapintaluokasta periytettiin kamera valmistajakohtainen toteutus käytetyn Basler kameran 

ohjaukselle. Baslerin kameraa ohjataan Pylon-kirjastojen kautta. 

Lisäksi kamera rajapintaluokasta periytettiin luokka näyttötestien ajamiseen tallennetuista 

kuvatiedostoista. Tämä helpottaa aiemmin otettujen kuvien analysointia uudelleen, josta on 

erityistä hyötyä näyttötestien kehityksessä ja testauksessa. Testejä voidaan muuttaa ja 

muutoksien vaikutusta voidaan testata suurella määrällä aiemmin otettuja kuvia. 

 

 

5.4 Testisekvensseri 

Pääohjelmaan kehitettiin testisekvensseri, joka suunniteltiin siten, että sitä voidaan myöhemmin 

käyttää myös muilla testivaiheilla. Ajettava testisekvenssi on tallennettu Java Script Object 

Notation (JSON) muodossa tekstitiedostoon. Testisekvenssissä määritellään suoritettavat testit, 

testien nimet tietokannassa, testien suoritusjärjestys, testien numeeriset rajat ja testeille 

testisekvenssissä säilytettävät parametrit. Jokainen testi testisekvenssissä sisältää parametrinä 

testiä vastaavan funktion nimen C++-koodissa, jota kutsutaan kyseisen testin kohdalla. Funktio 

palauttaa double-tyyppisen luvun, jota verrataan sekvenssissä oleviin rajoihin ja tämän 

perusteella testin tulokseksi asetetaan Hyväksytty tai Hylätty. 

JSON-tallennusmuoto mahdollistaa testisekvenssin helpon muokkaaminen millä tahansa 

tekstieditorilla tai skripteillä, jolloin voidaan nopeasti ottaa haluttuja testejä käyttöön tai pois 

käytöstä, muuttaa testien suoritusjärjestystä ja valita mitä testejä ajetaan kullekin tuotteelle. 

Sellaiset parametrit, jotka halutaan olevan nopeasti säädettävissä ja yhteisiä kaikille 

näyttötestiasemille, voidaan myös säilyttää testisekvenssissä. Testisekvenssiin lisättiin 

mahdollisuus kutsua alisekvenssejä, jolloin eri kokonaisuudet voidaan koota omiksi alemman 

tason testisekvensseiksi, joihin viitataan ylemmän tason sekvensseissä. 

 

 

5.5 Testattavalle tuotteelle kommunikointi 

Näyttötesterillä testattavissa tuotteissa on käytössä kaksi erilaista käyttöjärjestelmää ja 

kommunikointirajapintaa. Osa tuotteista käyttää tuotannontestaukseen Aava Mobilella 

kehitettyä Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää, jolle kommunikoidaan testauksen aikana 

sarjaportin välityksellä. Testattavassa laitteessa sarjaporttiyhteys on muodostettu laitteen USB-

liitäntään kytketyn USB-UART-adapterin välityksellä. USB-UART adapterista lähtevät RX ja 

TX ovat kytketty testerin JBP:llä olevan tasomuuntajan kautta testeritietokoneen COM-porttiin. 

Sarjaportin kautta on käytettävissä testattavan laitteen Linux pohjaisen käyttöjärjestelmän 

komentotulkki, josta voidaan ajaa Linux-testiohjelmiston ohjelmia ja skriptejä. 

Tuotannontestaukseen räätälöity testiohjelmisto sisältää komennot mm. kuvien näyttämiseksi 

tabletin näytöllä ja näytön taustavalon kirkkauden säätämiseen. Suurempien tiedostojen siirto 

laitteelle PC:ltä on mahdollista laitteen USB-C liitännän kautta asettamalla testattava laite 

näkymään testeritietokoneelle USB-levyasemana. 

Osa testattavista tuotteista käyttää tuotannontestaukseen räätälöityä Android-

käyttöjärjestelmää, jolle kommunikoidaan Android Debug Bridge (ADB) rajapinnan 

välityksellä laitteen USB-C liitännän kautta. ADB-rajapinnan kautta voidaan ajaa komentoja 

Androidin komentotulkissa. Kuvien näyttö näytöllä tapahtuu tuotannontestaukseen kehitetyn 

testisovelluksen avulla, joka voidaan asentaa ja käynnistää ADB:n kautta. Testisovellukselle 

annetaan parametrina väri, joka näytölle halutaan asettaa tai, kun halutaan näyttää kuvia, 

näytettävän kuvan tiedostonimi. Näytettävät kuvat siirretään laitteeseen myös ADB:n 
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välityksellä. ADB:ssä on säädettävissä myös suuri osa Androidin asetuksista, kuten näytön 

taustavalon kirkkaus. 

Laite on testauksen aikana laturissa laitteen pohjaliittimen välityksellä, jotta testaus ei 

häiriinny liian tyhjän akun vuoksi. Tabletissa on telakointiasemaa varten pohjaliitin, jossa on 

USB ja HDMI-liitännät, sekä 12V latausliitin. Testerissä on tätä vastaava telakointiaseman 

liitin, johon laite kytkeytyy, kun laite asetetaan testeriin. 

 

 

5.6 Testattavan tuotteen tunnistus ja ohjaus 

Testauksen alussa testioperaattorin tehtävänä on asettaa testattava laite testeriin, kytkeä 

laitteeseen virta päälle, puhdistaa näyttö ja poistaa siitä mahdollinen näytön suojakalvo, sekä 

kytkeä USB-C-kaapeli kiinni. Tämän jälkeen testerin luukku suljetaan. Luukun takaosa painaa 

testerissä olevaa mikrokytkintä, jota ohjelmallisesti luetaan ja josta tiedetään, milloin testaus 

voi alkaa. Tuotteen tyyppi tunnistetaan automaattisesti kokeilemalla molempia 

kommunikointirajapintoja vuoron perään ja odottamalla laitteen vastausta. Jos laite vastaa, 

saadaan selville mitä rajapintaa ja käyttöjärjestelmää laite käyttää. Tämän jälkeen laitteelta 

luetaan sarjanumero, jonka perusteella saadaan tarkasti selville tuotetyyppi, näytön koko ja 

onko edellinen testivaihe suoritettu hyväksytysti. Edellisen testivaiheen tulos luetaan laitteesta, 

jotta mahdollisesti hylätyn tuloksen saanut laite ei voi edetä tuotantolinjalla seuraavaan 

vaiheeseen ennen kuin edellinen testivaihe on suoritettu hyväksytysti. 

C++-koodissa laitteen ohjaus toteutettiin luomalla yksi luokka, joka määrittelee 

yksinkertaisen rajapinnan testattavan tuotteen ohjaamiseen näyttötestifunktioiden 

käytettäväksi. Rajapinnassa on komennot testikuvan näyttämiseksi, näytön kirkkauden 

asettamiseksi, tiedostojen siirtämiseksi testattavaan laitteeseen tai laitteelta testeritietokoneelle. 

Lisäksi rajapinnassa on komennot laitteen tyypin ja sarjanumeron lukemiseksi. Tästä 

rajapintaluokasta periytettiin oma luokka molemmille käytössä oleville 

kommunikointirajapinnoille, jossa sijaitsee rajapintakohtaiset toteutukset edellä mainituille 

toiminnoille. Tämä helpottaa ohjelmakoodin ylläpitoa, sillä uusia tuotteita lisättäessä on tarve 

toteuttaa vain tuotetta ohjaava luokka ja itse näyttötestifunktioissa voidaan kutsua yleisiä 

rajapinnan funktiota halutuille toiminnoille. 

 

 

5.7 Näyttötestit 

Näyttötestien alussa näytön sijainti tunnistetaan kuvasta ja paikannetaan näytön kulmapisteet. 

Kulmapisteiden avulla tarkistetaan, että näyttö on oikean muotoinen ja kokoinen verrattuna 

hyvään laitteeseen. Lisäksi näytön kulmapisteitä käytetään testien aikana kuvan rajaamiseen ja 

näytön kuva-alan erottamiseen taustasta. Seuraavaksi näytön pinta tarkistetaan sivulta tulevan 

valon avulla, jotta voidaan havaita näytössä olevat naarmut ja näytön päällä oleva pöly. Tämän 

jälkeen suoritetaan näyttötestit vikojen etsimiseksi näytöstä. Etsittävien vikojen tyyppi ja koko 

vaihtelee suuresti. Tästä johtuen testaus ositettiin muutamaan erityyppiseen testiin, joilla 

etsitään eri tavalla ilmeneviä vikoja. Näyttötesteissä käytetään testikuvana kuutta eri väriä, jotka 

ovat koko näytön kattavat värit musta, harmaa, valkoinen, sininen, punainen ja vihreä. Näytöstä 

otetaan kuva jokaisella testivärillä näytön taustavalon ollessa maksimikirkkaudella ja kuville 

tehdään muutama eri analyysi erilaisten vikatyyppien havaitsemiseksi. Lisäksi suoritetaan 

ylikuuluvuustesti käyttäen siihen sopivaa testikuvaa. Kuvauksessa käytetyt valotusajat kaikille 

eri testikuville ja kirkkausasetuksille opetetaan testerille hyväksi tiedetyllä kalibrointilaitteella 
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tuotekohtaisesti. Tällöin samalla tuotteella käytetään aina samassa testissä samaa valotusaikaa, 

mikä mahdollistaa eri laitteiden näyttöjen kirkkauksien suhteellisen vertailun keskenään. 

Tällöin voidaan helposti havaita kirkkauden osalta poikkeavat yksiköt. 

Seuraavissa kappaleissa esitetään yksityiskohtaisempi kuvaus edellä mainituista vaiheista 

siinä järjestyksessä, kuin ne suoritetaan testerillä testisekvenssissä. 

 

 

5.7.1 Näytön sijainnin tunnistus 

Näytön kulmapisteiden sijainti tunnistetaan testauksen alussa. Kulmapisteiden paikantamisella 

on kolme tehtävää: 

 

1) Tarkistaa, että laite on oikein sijoitettu testerissä. 

2) Tarkistaa, että näyttö on oikean kokoinen, eikä ole esimerkiksi osittain pimeänä. 

3) Kulmapisteiden avulla kuva segmentoidaan eli näytön ala erotetaan taustasta tarkempaa 

analysointia varten. 

 

Ensimmäistä kertaa opetettaessa uusi tuote testerille, testeri kalibroidaan käyttäen yhtä 

silmämääräisesti hyväksi todettua yksilöä. Yksi kalibroitavista parametreista on näytön 

kulmapisteiden karkea sijainti. Kalibrointivaiheessa näytön kulmapisteet tunnistetaan ja 

tallennetaan kalibrointitiedostoon. Lisäksi tunnistetaan kuva-ala, mihin näytöstä otettu kuva 

tullaan jatkossa suoraan rajaamaan tälle tuotetyypille, jotta näyttötestejä tehtäessä otetussa 

kuvassa olisi vain näyttö ja hieman tyhjää ympärillä. Kameran koko kuva-ala on jonkin verran 

näytön alaa suurempi ja useimmille varsinkin pienemmille tuotteille kuva-alassa näkyy paljon 

muutakin kuin näyttö. Esimerkiksi laitteen etupaneelissa olevia ledejä, kameroita ja laitteen 

kehykset voivat näkyä kameran koko kuva-alalla otetussa kuvassa. Alla olevassa kuvassa 16. 

on esitetty kalibroinnin tuloksena saatavat näytön kulmapisteet ja kuvan rajaus. 
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Kuva 16. Punaiset pisteet ovat kalibroinnin tuloksena saatavat näytön kulmapisteet ja vihreä 

suorakulmio on tunnistettu rajaus, johon kuva voidaan jatkossa rajata kalibroitavalle 

tuotetyypille näyttötesteissä. 

 

Kalibroinnissa ensimmäisenä tehtävä on tunnistaa näyttö kuvasta. Tämä tehdään siten, että 

näytölle asetetaan aluksi valkoinen kuva ja otetaan näytöstä kuva käyttäen kameran koko kuva-

alaa. Seuraavaksi näyttö sammutetaan, jolloin se näkyy kuvassa mustana ja otetaan näytöstä 

toinen kuva. Ensimmäisestä kuvasta, joka sisältää valkoisen näytön, vähennetään toinen kuva, 

joka sisältää mustan näytön. Tällöin kaikki näytön ulkopuolinen mahdollisesti kuvassa näkyvä 

häviää kuvasta. Esimerkiksi laitteen lataus LED-valot ja laitteen kehykset häviävät, koska ne 

näkyivät molemmissa kuvissa samalla tavalla ja kuvien erotuksessa kumoavat toisensa. Näyttö 

jää kuvaan, sillä jälkimmäisessä kuvassa se oli pimeänä eikä siis tule vähennetyksi pois. 

Tuloksena saatu kuva muutetaan binäärikuvaksi ottamalla siitä kynnysarvo käyttäen 

OpenCV:n threshold-funktiota. Threshold-funktion tuloksena saadaan uusi binäärikuva, jossa 

kaikki parametrina annettua kynnysarvoa kirkkaammat pikselit asettuvat 8-bittisen kuvan 

maksimiarvoon 255 ja kaikki annettua kynnysarvoa pienemmässä arvossa olevat pikselit 

asettuvat arvoon 0. 

Saadusta kaksivärisestä mustavalkoisesta kuvasta etsitään valkoisten alueiden ääriviivat 

käyttäen OpenCV:n findContours funktiota. Kuvassa pitäisi olla valkoisia alueita yksi kappale, 

joka on kuvatun laitteen näytön ala. OpenCV:n findContours-funktion saa palauttamaan listan 

koordinaatteja. Koordinaatit muodostavat käyrän, joka on löydetyn alueen ääriviiva. Vaikka 

näyttö on suorakulmion muotoinen, käytännössä näytön ääriviiva mutkittelee kuvassa hieman. 

Osaltaan tästä johtuen findContours funktion tuloksena saadussa käyrässä on paljon pisteitä. 

Käyrän pisteistä saadaan näytön kulmapisteet käyttäen OpenCV:n approxPolyDP-funktiota. 

Tämä funktio approksimoi löydettyjen pisteiden muodostamaa käyrää käyttäen Douglas-

Peucker-algoritmia [61], jonka tuloksena saadaan uusi käyrä, jossa on vähemmän pisteitä kuin 

alkuperäisessä käyrässä. Funktion parametrit säädettiin kokeilemalla siten, että jäljelle jää vain 

neljä pistettä. Kalibroinnissa tarkistetaan, montako pistettä löydettiin. Jos approksimaation 



 38 

tulokseksi saadaan neljä pistettä, näytön kulmien paikannus todennäköisesti onnistui ja nämä 

neljä pistettä valitaan edustamaan näytön kulmapisteitä. Jos pisteitä tulee eri määrä kuin neljä 

kappaletta, todetaan kalibrointi epäonnistuneeksi ja näytetään kuva testioperaattorille 

mahdollisen ongelman tunnistamista varten. Onnistuneesti löydetyt kulmapisteet tallennetaan 

JSON-tyyppiseen kalibrointitiedostoon tunnetuiksi oikeiksi kulmapisteiksi kalibroitavalle 

tuotetyypille. 

Seuraavaksi näytön kulmapisteistä selvitetään, miten paljon kuvaa voidaan jatkossa rajata 

suoraan tälle tuotetyypille, jotta normaalisti testattaessa kuvassa olisi jäljellä vain näyttö ja 

hieman tyhjää näytön ympärillä. Kameran Region of Interest (ROI) asetuksella voidaan jo 

ennen kuvan ottoa määrittää kameran kennosta se alue, jota käytetään kuvanottoon. Kuva-alaan 

jätetään hieman varaa kuvattavan näytön reunoille, jotta näyttö mahtuu aina varmasti kuvaan, 

vaikka laitteen sijainti hieman vaihtelee johtuen välyksistä testerin mekaniikassa tai pienestä 

vaihtelusta laitteen sijoittelussa. Myös tieto kuvan rajauksesta tallennetaan 

kalibrointitiedostoon. 

Jokaisen tavallisen testiajon alussa laitteen näytön kulmapisteiden sijainti tarkastetaan ja sitä 

verrataan hyvällä laitteella kalibroituihin arvoihin. Kuvassa 17 on esitetty kulmapisteiden 

tarkistuksessa käytetty algoritmi. Sijainnin tarkistuksen alussa laitteen näytölle asetetaan 

valkoinen kuva ja näytöstä otetaan kuva käyttäen kalibroitua kuva-alaa. Tuloksena saadusta 

kuvasta selvitetään näytön kulmapisteet muuten samalla tavalla kuin kalibrointivaiheessa, 

mutta kalibrointivaiheessa tehtyä mustan näyttökuvan vähennystä ei tarvitse tehdä tavallisilla 

testiajoilla, koska kuva on rajattu jo kalibroidun tiedon perusteella lähelle näytön todellista 

sijaintia, jolloin kuvassa pitäisi olla vain näyttö ja hieman tyhjää tilaa näytön ympärillä. 

Kalibroituja ja oikeiksi tiedettyjä kulmapisteitä verrataan testattavan laitteen 

kulmapisteisiin. Tämä tehdään siten, että aluksi luodaan uusi tyhjä alkuperäisen kokoinen musta 

kuva, johon piirretään yhden pikselin paksuiset valkoiset viivat tunnistettujen kulmapisteiden 

välille. Tämän jälkeen luetaan kalibroidut ja hyväksi tiedetyt kulmapisteet tiedostosta ja 

piirretään niiden välille viivat samaan kuvaan mustalla leveällä viivalla. Piirretyn viivan leveys 

määrittää, kuinka paljon testattavan näytön reunojen sijainti saa vaihdella. Seuraavaksi 

käytetään OpenCV:n countNonZero funktiota, joka laskee parametrina annetusta kuvasta, 

montako pikseliä kuvassa on nollasta poikkeavassa arvossa. Jos yhtään valkoista pikseliä ei ole 

kuvassa, piirretty musta viiva peitti kokonaan tunnistettujen pisteiden avulla piirretyt 

reunaviivat ja tulokseksi asetetaan hyväksytty. Jos valkoisia pikseleitä on edelleen jäljellä, ero 

hyväksi tiedettyyn kalibrointilaitteeseen on liian suuri ja testattava laite hylätään. Tässä 

vaiheessa havaitaan myös sellaiset vialliset näytöt, jotka ovat selvästi pimeänä jostakin laidasta. 

Tunnistetut kulmapisteet otetaan talteen testiajon ajaksi. Kulmapisteitä käytetään näytön kuvan 

rajaamiseen ja levittämiseen myöhemmissä analyyseissä, joissa halutaan analysoitavaan 

kuvaan vain näytön ala. Pientä vaihtelua tällä tavalla tunnistettujen kulmapisteiden sijaintiin 

voi aiheuttaa myös kuvattavien näyttöjen kirkkauksien vaihtelu, sillä reunojen tunnistuksessa 

käytetylle threshold-funktiolle on annettu parametrina kynnysarvo, jota tummemmat pikselit 

tulkitaan mustiksi ja kirkkaammat valkoisiksi. 
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Kuva 17. Näytön kulmapisteiden paikantaminen ja löydettyjen pisteiden vertaaminen hyviksi 

tiedettyihin kalibrointilaitteen näytön kulmapisteisiin. 

 

 

5.7.2 Näytön pinnan tarkistus ja pölynpoistokuvan ottaminen 

Näytön pinnan tarkistamiseksi toteutettiin testi, jonka tarkoituksena on havaita liian suuret 

epäpuhtaudet ja mahdolliset naarmut näytön pinnalla. Testissä saatua kuvaa epäpuhtauksien 

sijainnista käytetään myöhemmissä analyyseissa pienempien epäpuhtauksien huomiotta 

jättämiseen testituloksissa. Pienet epäpuhtaudet näytön pinnalla sallitaan, sillä näytön saaminen 

täydellisen puhtaaksi tehdasympäristössä voi olla hankalaa ja aikaa vievää. Pienikokoiset viat 

halutaan kuitenkin edelleen havaita, jonka vuoksi samaa kokoluokkaa olevat pienet 

epäpuhtaudet pyritään tunnistamaan ja suodattamaan pois. Oletus on, että sivulta tulevan valon 

avulla havaitut epäpuhtaudet sijaitsevat näytön pinnassa. Jos epäpuhtaus sijaitsee näytön eri 

kerroksien välissä, se olisi tulkittava viaksi ja sitä ei saisi suodattaa pois. 

Aluksi näyttö sammutetaan ja kuvausvalot, jotka valaisevat näytön sivusuunnasta, kytketään 

päälle. Näytön pinta on kiiltävää materiaalia ja heijastaa sivulta tulevan valon samassa kulmassa 

edelleen toiselle sivulle. Epätasaisuudet ja poikkeavat materiaalit näytön pinnalla heijastavat 

osan valosta paremmin kameraa kohti, jolloin ne näkyvät kuvassa kirkkaana. 

Kuvausvalon ollessa käytössä näytön pinta näkyy kuvassa harmaana, hieman kirkkaudeltaan 

vaihtelevana, pöly ja poikkeamat pinnassa näkyvät kirkkaan valkoisena. Lisäksi näytön 

pinnassa näkyy heijastuksia testerin sisältä. Heijastuksien määrä on pyritty minimoimaan 
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testerin sisäpuolen materiaalivalinnoilla, mutta joitakin heijastuksia edelleen jää jäljelle, joista 

yksi on kameran oma peilikuva.  

Tarkkojen heijastuksien näkyminen näytön pinnassa estettiin säätämällä kameran optiikan 

syväterävyysalue kapeammaksi. Kun kameran tarkennus on säädetty tietylle etäisyydelle, kuva 

on tarkka tarkennustasossa. Tämän lisäksi kuva on hyväksyttävän tarkka jonkin matkaa tätä 

tasoa lähempänä ja kauempana. Aluetta, jossa tarkennus on riittävä, kutsutaan 

syväterävyysalueeksi. Syväterävyysaluetta voidaan säätää muuttamalla kameran optiikan 

aukkoasetusta. Suuremmalla aukolla syväterävyysalue kapenee ja tarvittava valotusaika 

lyhenee [62 s. 5]. 

Tarkennus säädettiin näytön tasolle ja aukko säädettiin siten, että syväterävyysalue on 

sopiva, jolloin testerin sisältä tulevat heijastukset ovat pehmeitä, mutta isoimmankin laitteen 

näyttö on suunnilleen yhtä tarkka sekä reunoiltaan, että näytön keskeltä samanaikaisesti.  

Tällöin näytön pintaan testerin sisältä tulevat heijastukset näkyvät kuvassa pehmeinä ja sen 

seurauksena ovat helposti suodatettavissa pois.  

Kuvassa 18 on esitetty algoritmi pölyn tunnistamiseksi näytöstä. Näytöstä otetusta kuvasta 

suodatetaan tasaisen näyttöpinnan pehmeä tilasuunnassa matalataajuinen vaihtelu pois. 

Suodatus tapahtuu siten, että kuvasta otetaan kopio, joka sumennetaan ja sumennettu kopio 

vähennetään alkuperäisestä kuvasta. Tällöin kuvaan jäävät jäljelle nopeat vaihtelut, jotka ovat 

näytön pinnalla olevia epätasaisuuksia. Tästä kuvasta otetaan kynnysarvo käyttäen OpenCV:n 

threshold funktiota. Kynnysarvon tuloksena saadaan kaksivärinen binäärikuva, jossa näkyvät 

valkoisena nopeat muutokset kuvassa ja mustana tasainen pinta. 
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Kuva 18. Pölynpoistomaskin generointi. 

 
Pienet yksittäisen pikselin kokoiset valkoiset alueet voivat johtua myös kuvan kohinasta, jonka 
vuoksi ne poistetaan morfologisella avauksella. Todellinen pölypartikkeli voi olla hieman 
suurempi, kuin kuvassa näkyvä alue, jonka takia jäljelle jääville alueille tehdään morfologinen 
laajennus. 

Seuraavaksi kuvasta tarkastetaan, että näyttöpinta on riittävän puhdas ja virheetön. Tämä 
tehdään tarkistamalla pölypartikkeleiden koko, pinta-ala ja se, miten lähellä ne ovat toisiaan. 
Jos partikkelit ovat liian isoja tai lähellä toisiaan, tämä demonstroidaan testioperaattorille 
piirtämällä kuva, jossa liian suuret poikkeamat on ympyröity ja pyydetään testioperaattoria 
puhdistamaan näyttö. Löydettyjen partikkelien pinta-alojen tarkistus tehdään etsimällä niiden 
ääriviivat findContours-funktion avulla ja laskemalla pinta-alat contourArea-funktiota 
käyttäen. Partikkelin kokoluokka saadaan selville selvittämällä pienin suorakulmio, minkä 
sisälle partikkeli mahtuu käyttäen boundingRect funktiota, joka palauttaa pienimmän oikein 
päin olevan suorakulmion, minkä sisälle partikkeli mahtuu. Morfologisella laajennuksella ja 
findContoursilla voidaan myös testata, miten lähellä pienet partikkelit ovat toisiaan. Jos 
morfologisen laajennuksen tuloksena saadaan suuri yhtenäinen alue, kuvassa on paljon 
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epäpuhtauksia pienellä etäisyydellä toisistaan. Kuvassa 19 on esitetty esimerkki etäisyyden 

testaamisesta. 

 

 
Kuva 19. Partikkeleiden välisen etäisyyden testaaminen morfologisella laajennuksella ja 

laskemalla alueiden määrä kuvassa ennen (81 kpl) ja jälkeen laajennuksen (20 kpl). 

 

Testin lopuksi näytetään kuva löydetyistä poikkeamista, jonka perusteella testioperaattori voi 

helposti tarkastaa, onko kyseessä oikea vika, esimerkiksi naarmu, vai onko näytön päällä liian 

suuria epäpuhtauksia, pölypartikkeleita, tai muuta ylimääräistä.  Testiajan säästämiseksi 

testioperaattorille annetaan mahdollisuus avata testerin luukku ja puhdistaa näytöllä näytettävät 

epäpuhtaudet. Jos löydetyt partikkelit ovat pieniä ja riittävän etäällä toisistaan, testin tulokseksi 

asetetaan hyväksytty ja saatu kaksivärinen kuva otetaan testauksen ajaksi talteen, pienien 

partikkeleiden pois suodattamista varten myöhemmissä testeissä. 

 

 

5.7.3 Näytön kirkkaus ja tasaisuus 

Näytön kirkkaus ja tasaisuus testataan kaikilla koko näytön kattavilla testiväreillä. Testin 

tarkoituksena on tarkistaa, että näytön kirkkaus ei vaihtele liian paljon näytön pinta-alalla tai 

liian nopeasti tietyllä matkalla. Lisäksi testissä tarkistetaan, että testattavan näytön kirkkaus ei 

ole liian matala tai liian suuri verrattuna hyvään verrokkilaitteeseen. 

Testissä näytön ala jaetaan lohkoihin. Jokaisesta lohkosta lasketaan keskiarvo ja 

keskihajonta. Kirkkauksien keskiarvot sijoitetaan listaan järjestyksessä pienimmästä 

suurimpaan ja listan arvoista otetaan mediaani edustamaan koko näytön kirkkautta yhdellä 

luvulla. Mediaani arvo valittiin edustamaan näytön kirkkautta, sillä mediaani on vähemmän 

herkkä poikkeuksille ääripäissä kuin keskiarvo. Näin selvitettyä näytön kirkkautta verrataan 

kalibrointilaitteen näytön kirkkauteen, jolloin havaitaan liian paljon kirkkauden osalta 

poikkeavat yksilöt. 

Kirkkauden tasaisuus saman näytön alalla tarkistetaan vertaamalla jokaisen lohkon 

keskiarvoa mediaanilohkon keskiarvoon. Jos lohkon ero verrattuna mediaanilohkoon on liian 

suuri, näyttö tulkitaan vialliseksi. Lisäksi jokaisen lohkon arvoa verrataan vierekkäisten 

lohkojen arvoihin. Jos vierekkäisten lohkojen arvot poikkeavat liian paljon toisistaan, näyttö 

tulkitaan vialliseksi. Jokaisen lohkon keskihajonta-arvoa verrataan ennalta määriteltyihin 

rajoihin. Näyttöjen reunoilla sijaitseville lohkoille on omat hieman avoimemmat rajat, sillä 

kokeissa näytöt havaittiin yleensä hieman tummemmiksi tai hieman kirkkaammiksi aivan 

reunojen läheisyydessä. 

Testissä on yhteensä neljä säädettävää parametria, jotka ovat näytön kirkkauden suurin 

sallittu poikkeama verrattuna hyvään verrokkilaitteeseen, lohkon suurin sallittu poikkeama 
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verrattuna testattavan näytön mediaanilohkoon, suurin sallittu poikkeama vierekkäisten 

lohkojen välillä, ja suurin sallittu poikkeama lohkon keskihajonta-arvossa. Säädettäviä 

parametreja on paljon, jonka vuoksi tässä voisi olla järkevää soveltaa koneoppimista 

parametrien opettamiseen testerille, mutta alkuvaiheessa päädyttiin säätämään parametrit 

manuaalisesti käyttäen testikuvia ehjistä laitteista. Parametrit tuodaan testisekvenssistä, jossa 

niitä voidaan säätää tuotekohtaisesti, sekä jokaiselle testissä käytettävälle värille, että 

kirkkausasetukselle erikseen. 

Lohkojen kirkkauksissa ja keskiarvoissa on pieni vääristymä johtuen kuvausasetelmasta. 

Näytön kuva on yleensä kirkkain näytön keskellä ja tummenee reunoja kohti johtuen käytetystä 

kuvausasetelmasta, joka on huomioitu testin rajojen määrittelyssä. 

 

 

5.7.4 Pienikokoisten vikojen tunnistaminen 

Pienikokoisten vikojen tunnistamiseen toteutettiin oma testi. Testillä on tarkoitus havaita 

pienimmillään lähellä muutaman näytön pikselin kokoluokkaa olevia vikoja, pimeitä alueita, 

kirkkaita ja tummia pisteitä sekä roskia näytön eri kerroksissa. Testi tehdään kaikilla 

testattavilla väreillä. Osa vioista näkyy paremmin tietyillä väreillä ja eri värien käyttäminen 

mahdollistaa tiettyyn väriin juuttuneiden pikseleiden havaitsemisen. Alla olevassa kuvassa 20 

on esitetty tarkistuksen eri vaiheet ja seuraavissa kappaleissa ne esitellään 

yksityiskohtaisemmin. 
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Kuva 20. Algoritmi, jolla poikkeavat alueet erotetaan taustasta. 

 
Analyysin alkuehto on kuva koko näytöstä testattavalla värillä. Kuvasta korjataan kameran ja 
optiikan aiheuttama vääristymä ja tämän jälkeen kuvasta poistetaan perspektiivin aiheuttama 
vääristymä venyttämällä kuva näytön kulmapisteistä alkaen näyttöpaneelin tiedettyä 
kuvasuhdetta vastaavan muotoiseksi ja resoluutioltaan kaksinkertaiseksi suhteessa 
näyttöpaneelin resoluution. Kuvassa 21 on tuloksena saatu kuva. Kaksinkertainen resoluutio on 
suurempi kuin kuvan alkuperäinen resoluutio, jolloin ei menetetä kovin paljoa informaatiota 
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tässä vaiheessa ja säilytetään riittävä tarkkuus lähellä pikselin kokoluokkaa olevien vikojen 

tunnistamiseen. Kuvan venytys ja skaalaus normalisoi erilaisten kameroiden vaikutusta 

testialgoritmiin, jolloin testissä pikseleinä annetut rajat ja pikseleinä lasketut pinta-alat ovat 

vertailukelpoisia riippumatta kamerasta, optiikasta tai kuvan rajauksesta. 

 

 
Kuva 21. Kuva näytöstä testattavalla värillä kameran ja optiikan aiheuttamien vääristymien 

korjaamisen ja perspektiivin korjaamisen jälkeen. 

 

Seuraavaksi kuvassa näkyvä kirkkauden pehmeä vaihtelu suodatetaan kuvasta pois. 

Kirkkauden pehmeä vaihtelu kuvassa johtuu osittain käytetystä kuvausasetelmasta, jossa 

kamera on näyttöä kohden kohtisuorassa vain näytön keskellä, jonka seurauksena kuva voi 

tummentua näytön reunoja kohti. Osittain kirkkauden vaihtelu johtuu näyttöpaneelista 

itsestään, koska näyttöjen taustavalot ovat luonnostaan hieman epätasaisia. 

Kirkkauden tasoitus suoritetaan ottamalla kuvasta kopio, jota sumennetaan voimakkaasti, 

jonka jälkeen alkuperäinen kuva jaetaan sumennetulla kuvalla. Tuloksena saadaan uusi kuva, 

jossa yksityiskohtien kontrasti on hyvä, mutta hidas kirkkauden vaihtelu kuvan alalla on 

eliminoitu. Jakolaskun käyttäminen vähennyslaskun sijasta säilyttää yksityiskohtien kontrastin 

hyvänä silloin, kun kirkkauden epätasaisuuden alkuperäinen aiheuttaja on epälineaarinen ilmiö. 

[46 s. 407 – 410] 

 Edellä mainittu sumennus ja jakolasku suoritetaan kuvan ollessa 64-bittisessä 

liukulukuformaatissa, jotta informaatiota ei menetetä kovin paljoa lukujen epätarkkuuden 

vuoksi. Tuloksena saatu kuva kerrotaan arvolla 127 kuvan skaalaamiseksi takaisin 8-bittisen 

kuvan kirkkausalueen 0 - 255 puoliväliin. Tällöin kaikissa kuvatuissa laitteissa on tässä 

vaiheessa analyysia sama keskimääräinen kirkkaus, jolloin saadaan minimoitua näyttöjen 

kirkkauksien vaihtelun vaikutus testiin. Kirkkauden tasoituksessa käytetyn sumennuksen 

voimakkuus ja koko määrittää sen, millaisia vikoja testillä voidaan havaita. Suuremmat 

pehmeärajaiset viat häviävät kirkkauden tasoituksessa. 
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Tuloksena saatu kuva on tasainen kuvan 22 mukaisesti, mutta sisältää edelleen kaikki 

pienikokoiset yksityiskohdat, joka on demonstroitu kuvassa 23. Kuvassa näkyy heikosti myös 

näytön pikselien yksityiskohdista aiheutuva kuvio, jonka näkyvyys vaihtelee ympäri näytön 

alaa ja riippuen myös kameran tarkennuksesta, optiikasta sekä resoluutiosta. Pikseliruudukon 

aiheuttamaa kuviota vaimennetaan kevyellä sumennuksella kuvan 24 mukaisesti. 

 

 
Kuva 22. Pehmeän vaihtelun tasoituksen jälkeen kuvassa ovat jäljellä vain tilasuunnassa 

nopeat kirkkauden vaihtelut. 

 

 
Kuva 23. Lähikuva pieneltä alueelta näytöstä edellisestä kuvasta, jossa ovat jäljellä vain 

kirkkauden nopeat vaihtelut. 
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Kuva 24. Pienempiä yksityiskohtia vaimennetaan sumentamalla. 

 

Suurin osa näyttöalasta on tässä vaiheessa noin lukuarvossa 127. Vialliset alueet, näytön päällä 

olevat epäpuhtaudet sekä näytön välikerroksissa olevat epäpuhtaudet näkyvät kuvassa joko 

kirkkaampana tai tummempana. Näiden tunnistamiseksi kuvasta otetaan kynnysarvo asetetulla 

kirkkauden alarajalla ja asetetulla kirkkauden ylärajalla. Kummankin kynnysarvon tuloksena 

saadaan uusi mustavalkoinen binäärikuva. jossa ovat liian tummat tai liian kirkkaat alueet 

näytöstä. Kuvassa 25 on esimerkki kynnysarvon tuloksesta. 

 

 

 
Kuva 25. Kirkkauden alarajalla otetun kynnysarvon tuloksena saatu kaksivärinen binäärikuva, 

jossa mahdollinen vika näkyy mustana ja ehjä alue valkoisena. 

 

Osa tässä vaiheessa jäljellä olevista alueista on pölyä ja epäpuhtauksia näytön pinnalla, eivätkä 

varsinaisia vikoja. Näytön pinnalla oleva pöly suodatetaan tuloksista pois käyttäen 

testisekvenssin alussa luotua pölynpoistomaskia. Testisekvenssin alussa näytöstä otettiin kuva 

näytön ollessa poissa päältä käyttäen sivulta tulevaa valaistusta ja kuvasta tehtiin pölynpoistoa 
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varten kaksivärinen mustavalkoinen maski, jossa valkoiset alueet edustavat pölyä, joka tulisi 

suodattaa pois ja musta alue taustaa. Alla olevassa kuvassa 26. on esitetty 

pölynpoistoalgoritmin toiminta piirretyillä esimerkkikuvilla. 

 

 
Kuva 26. Pöly ja pienet partikkelit jätetään tuloksissa huomiotta poistamalla ne kuvasta testin 

alussa tehdyn pölynpoistomaskin avulla. 

 

Löydetyt viat sisältävän kuvan ja pölynpoistokuvan välillä tehdään biteittäin TAI-operaatio, 

jonka tuloksena saadaan uusi kuva, josta kaikki pölynpoistokuvassa olevat kohteet on 

suodatettu pois. Pölynpoiston ei kuitenkaan saisi suodattaa pois liian suuria kohteita, sillä 

suurien kohteiden alla voi olla oikeita vikoja. Tämän vuoksi suurien kohteiden suodatusta pois 

ei sallita ja ne palautetaan kuvaan. Tämä tehdään siten, että alkuperäiselle kaikki viat 

sisältävälle kuvalle tehdään morfologinen avaus operaatio, jonka tuloksena saadaan uusi kuva. 

Uudesta kuvasta sallittavat pienet kohteet puuttuvat, mutta siinä on edelleen jäljellä liian 

suurikokoiset kohteet.  Tämän kuvan ja pölystä kokonaan suodatetun kuvan välillä tehdään 

biteittäin JA-operaatio, jolloin saadaan uusi lopullinen kuva, josta on suodatettuna pois vain 

pienikokoiset partikkelit. Morfologisessa avauksessa käytetyn rakenne-elementin koko 

määrittää, miten suuret kohteet sallitaan suodatettavaksi pois. 
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Seuraavaksi tuloksena saaduista binäärikuvista tarkistetaan löydettyjen alueiden koot ja 

verrataan niitä asetettuihin rajoihin liian suurien vikojen tunnistamiseksi. Viat jaetaan muodon 

mukaan pistevikoihin ja viivavikoihin. Pistevikojen koko on määritelty korkeuden ja leveyden 

keskiarvona alla olevan kaavan (3). mukaisesti. 

 

 
𝜑 =

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠 + 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠

2
 

 

(3) 

 

Pistevioille on määritelty minimi ja maksimi arvot 𝜑:lle, jotka ovat 𝜑𝑚𝑖𝑛= 0.20 mm ja  

𝜑𝑚𝑎𝑥= 0.35 mm. Alle minimiarvon olevat kohteet sallitaan, minimin ja maksimin välillä olevia 

kohteita sallitaan 5 kpl ja yli maksimin olevia kohteita ei sallita. Viivavioille on määritelty 

kolme parametria. Minimi leveyttä kapeammat kohteet sallitaan, maksimi leveyden ylittävät 

kohteet hylätään. Kooltaan mini- ja maksimileveyden välillä olevia kohteita sallitaan 5 kpl, jos 

pituus on alle maksimipituuden. Jos samasta näytöstä löytyy useampia piste- tai viivavikoja, 

vikojen on oltava vähintään 5 mm etäisyydellä toisistaan. 

Vikojen koon mittauksen aluksi kuvasta poistetaan pienimmät sallittavat kohteet, jotka ovat 

viivavikojen minimileveyttä pienempiä. Tämä tehdään suorittamalla morfologinen avaus 

viivavikojen minimileveyden arvolla. Seuraavaksi kuvasta etsitään jäljelle jääneiden alueiden 

ääriviivat findContours-funktiota käyttäen. Löydetyistä alueista voidaan OpenCV:n 

minAreaRect-funtktion avulla selvittää pienin suorakulmio, jonka sisälle alue mahtuu. Tämän 

tuloksena saadusta suorakulmiosta voidaan laskea leveyden ja korkeuden keskiarvo ja verrata 

sitä pistevioille annettuihin rajoihin. Jos 𝜑 ylittää pistevikojen ylärajan 0.35 mm, tarkistetaan, 

onko alue viivavikana hyväksyttävä. Alkuperäisestä kuvasta tehdään morfologisella avauksella 

toinen uusi kuva, josta myös viivavikojen maksimi leveyttä pienemmät kohteet on suodatettu 

pois. Tästä kuvasta voidaan tarkistaa, onko alue leveydeltään alle vai yli viivavikojen 

maksimileveyden. Jos aluetta ei ole kuvassa jäljellä, se on alle maksimi leveyden ja 

hyväksyttävän kokoinen. Viivavian pituus tarkistetaan vertaamalla minAreaRectistä saadun 

suorakulmion korkeutta ja leveyttä maksimi viivavian pituuteen. Mutkittelevalle viivalle 

suorakulmion pituus ei vastaa todellista pituutta, mutta on todennäköisesti riittävä 

approksimaatio. 

Morfologisella laajennuksella voidaan tarkistaa, kuinka lähellä viat ovat toisiaan. Tämä 

tapahtuu laskemalla löydettyjen alueiden määrä kuvassa. Sen jälkeen kuvalle suoritetaan 

morfologinen laajennus, joka kasvattaa vikojen kokoa noin puolet minimi etäisyydestä. 

Seuraavaksi kuvasta etsitään alueet uudelleen findContours funktiota käyttämällä ja lasketaan 

alueiden määrä uudelleen. Jos alueita tulee eri määrä kuin ennen laajennusta, osa alueista on 

liittynyt yhteen, joka tarkoittaa, että ne olivat lähempänä toisiaan kuin pienin sallittu etäisyys. 

Alla olevassa kuvassa 27 on esimerkki etäisyyden tarkistuksen tuloksesta. 
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Kuva 27. Näyttö, jossa on kaksi roskaa näyttöpaneelin välikerroksissa lähellä toisiaan. 

 
 

5.7.5 Matalan kontrastin viat ja Mura-testi 

Matalan omaavien kontrastin vikojen ja Mura-vikojen tunnistamiseen toteutettiin oma testi. 
Testillä on tarkoitus tunnistaa kooltaan pienempiä epätasaisuuksia näytön pinnan kirkkaudessa, 
kuin aiemmalla koko näytön tasaisuutta mittaavalla testillä, mutta kuitenkin selvästi suurempia 
kuin näytön pikselin koko. 

Testi suoritetaan mustalla ja valkoisella värillä. Testin alussa kuvaa skaalataan analysoinnin 
ajaksi pienemmäksi. Suuresta resoluutiosta ei ole erityistä hyötyä pienen kontrastin vikoja 
etsittäessä, sillä lähellä pikselin kokoluokkaa pikselien rajat ja muut vaihtelut aiheuttavat 
suurempaa vaihtelua kirkkaudessa, kuin mitä tällä testillä pienimmillään on tarkoitus tunnistaa. 
Lisäksi valitulla toteutustavalla analyysi on nopeampi kuvan ollessa pienempi. Alla olevassa 
kuvassa 28 on esimerkki näytöstä kuvattuna piirretyllä testikuvalla, joka simuloi matalan 
kontrastin vikoja. Kuvassa on eri kokoisia suorakulmioita, joiden kirkkausero suhteessa 
taustaan on pieni. Osa kohteista on teräväreunaisia ja osa pehmeäreunaisia 
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Kuva 28. Testin demonstroimiseksi näyttö kuvattuna piirretyllä testikuvalla. 

 

Pienemmäksi skaalatusta kuvasta otetaan kopio, joka sumennetaan voimakkaasti käyttäen 

Gauss-sumennusta (Kuva 29). Sumennetun kuvan on tarkoitus approksimoida virheettömän 

näytön luminanssia, jolloin sumennuksen taso määrittää sen, minkä kokoisia vikoja tällä 

menetelmällä voidaan havaita. Alkuperäisestä ja sumennetusta kuvasta lasketaan erotus (Kuva 

30), jolloin jäljelle jäävät vain epätasaisuudet ja nopeat muutokset näytön kirkkaudessa.  

 

 
Kuva 29. Gauss-sumennuksen jälkeen. 
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Kuva 30. Alkuperäisen kuvan ja sumennetun kuvan erotus. Kuvaa on kirkkaudeltaan ja 

kontrastiltaan skaalattu eron havainnollistamiseksi. 

 

Seuraavaksi tuloksena saatu erotuskuva suodatetaan käyttäen Sobel-operaattoria. Sobel-

operaattorin avulla voidaan luoda kuva, joka approksimoi alkuperäisen kuvan intensiteetin 

gradienttia. Tuloksena saadussa kuvassa jokaisen pikselin arvo kuvastaa kirkkauden 

muutosnopeutta ja suuntaa tilasuunnassa siinä kohdassa alkuperäistä kuvaa. Sobel-operaattoria 

voidaan käyttää esimerkiksi reunojen tunnistamiseen.  Sobel-suodatus tehdään suorittamalla 

konvoluutio alkuperäisen kuvan ja Sobel-operaattorin välillä ja se suoritetaan erikseen x- sekä 

y-suunnassa. [63] 

Tässä testissä Sobel-kuvan muutoksen suunta jätetään huomiotta ottamalla Sobel kuvasta 

itseisarvo, jolloin jäljelle jää vain muutoksen suuruus alla olevan kuvan 31 mukaisesti. Tasaiset 

alueet ovat arvossa nolla ja näkyvät kuvassa mustana. Nollasta poikkeavat arvot kuvaavat 

kirkkauden muutoksen suuruutta siinä kohtaa kuvaa. 

 

 
Kuva 31. X-suunnassa suoritetun Sobel operaattorin ja itseisarvon jälkeen.  
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Sobel-suodatuksen tuloksena saadusta kuvasta otetaan kynnysarvo, jonka avulla saadaan 

eroteltua riittävän suuret muutokset ja jätetään huomiotta pienet muutokset. Tuloksena saatu 

kuva on edelleen varsin kohinainen ja sisältää paljon pieniä muutaman pikselin kokoisia alueita, 

jotka eivät ole todellisia vikoja, vaan kohinaa ja normaaleja epätasaisuuksia näytön 

luminanssissa (Kuva 32). Pieniä alueita poistetaan ja liitetään toisiinsa morfologisilla 

operaatioilla, jolloin jäljelle jäävät vain suuremmat alueet (Kuva 33), mitkä vielä edelleen 

suodatetaan pinta-alojen perusteella siten, että vain riittävän suurikokoiset yhtenäiset alueet 

jätetään jäljelle. Näytön reuna-alueet jätetään huomiotta piirtämällä ne mustaksi, sillä testin 

toteutustavasta johtuen kuvan reunoilla sumennetun kuvan ja alkuperäisen kuvan erotus on 

suuri. 

 

 

 
Kuva 32. Kynnysarvon ottamisen jälkeen Sobel X kuvasta. 

 

 

 

 
Kuva 33. Morfologisten operaatioiden jälkeen vain suuremmat alueet ovat jäljellä. Nämä 

alueet suodatetaan vielä pinta-alojen perusteella mahdollisten vikojen paikantamiseksi. 
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Jäljelle jääneet alueet vastaavat niitä kohtia näytössä, missä kirkkaus on muuttunut riittävän 

paljon ja nopeasti sekä riittävän suurella pinta-alalla, jolloin nämä kohdat olisivat 

todennäköisesti silmin nähtäviä vikoja. Jos yhtään alueitta ei löytynyt, näyttö tulkitaan ehjäksi 

ja testin tulokseksi annetaan hyväksytty. Jos tässä vaiheessa on vielä jäljellä alueita, testin 

tulokseksi asetetaan hylätty. 

 

 

5.7.6 Ylikuuluvuustesti 

Ylikuuluvuusilmiössä yhden alueen kuva vaikuttaa toiseen alueeseen näytöllä, yleensä näytön 

ruudukon pysty- tai poikittaisrivien suuntaisesti [32 s. 118]. Ylikuuluvuusvian ilmeneminen on 

esitelty kappaleessa 3.1. 

Ylikuuluvuustestissä näyttö kuvataan kuvan 34 mukaisella testikuvalla, jossa on musta 

laatikko harmaalla taustalla.  

 

 
Kuva 34. Näyttö kuvattuna crosstalk-testikuvalla. 

 

Lisäksi näyttö kuvataan vain harmaalla taustalla ilman mustaa laatikkoa alla esitetyn kuvan 35 

mukaisesti. Tasaisen harmaan kuvan avulla saadaan kirkkausvaihtelut ja tummentumat näytön 

reuna-alueilla tasoitettua yllä olevasta mustan laatikon sisältämällä testikuvalla otetusta kuvasta 

kuitenkaan hävittämättä mahdollista vikaa. Kuvassa 36 on esitettynä kuva kirkkauden 

tasoituksen jälkeen. 
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Kuva 35. Näyttö kuvattuna vain harmaalla taustalla. 

 

 
Kuva 36. Kuva, josta kirkkauden vaihtelua on tasoitettu. 

 

Seuraavaksi kuva rajataan pienemmäksi ja sitä sumennetaan kohinan, pikselirajojen ja muiden 

pienien yksityiskohtien vähentämiseksi alla olevan kuvan 37 mukaisesti. 
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Kuva 37. Kuva rajattuna pienemmäksi ja sumennettuna pienien yksityiskohtien 

vaimentamiseksi. 

 

Tämän jälkeen kuvasta tunnistetaan erilaisen kirkkauden omaavien alueiden rajat. Ideaalissa 

ehjässä näytössä pitäisi olla rajat vain testikuvassa olevan laatikon reunoilla. Sen sijaan 

viallisessa näytössä laatikon rajaviivat voivat jatkua edelleen kuvan reunoille asti joko pysty- 

tai vaakasuunnassa. 

Rajojen tunnistus kuvasta tehdään käyttäen Sobel-operaattoria. Rajat tunnistetaan erikseen 

x- ja y-suunnassa. Sobel-operaattorin tuloksena saatava kuva muutetaan binäärikuvaksi 

ottamalla kynnysarvo sopivaa raja-arvoa käyttäen, jolloin tuloksena saadaan kuvassa 38 esitetyt 

binäärikuvat. Kynnysarvon tuloksena saaduissa kuvissa on edelleen paljon ylimääräistä, sillä 

niissä näkyy pienetkin kirkkausvaihtelut. Kuvalle aiemmin suoritetusta sumennuksesta johtuen 

rajaviivojen paksuus riippuu alkuperäisten alueiden kirkkauserosta, jolloin laatikon reunat 

näkyvät leveämpänä valkoisena viivana. Mahdollinen vika näkyisi todennäköisesti ohuempana 

kuin mustan laatikon ja harmaan taustan rajaviiva. 

Erittäin pienet kirkkauserot näkyvät noin pikselin paksuisena viivana ja suodatetaan kuvasta 

pois käyttäen morfologista avaus operaatioita, jonka tulos näkyy kuvassa 39. Morfologinen 

avaus on morfologisten eroosio ja laajennus operaatioiden yhdistelmä. Eroosio operaatiossa 

valkoisia alueita kuvassa pienennetään reunoilta ja laajennus operaatiossa vastaavasti kuvan 

valkoisia alueita kasvatetaan reunoilta. Avaus operaatiossa suoritetaan ensin eroosio, jossa 

valkoisia alueita pienennetään, jolloin ohuet alueet häviävät kuvasta. Tämän jälkeen tehdään 

morfologinen laajennus, jolloin alun perin leveät alueet kasvavat takaisin alkuperäisen 

kokoonsa. Morfologisille operaatioille annetaan parametrina operaattorin koko, joka määrittää 

miten voimakas operaatio on. Koska viivojen paksuus riippuu alkuperäisten alueiden 

kirkkauserosta, analyysissa käytetty morfologinen avaus operaatio saattaa hävittää hyvin 

pienen kirkkauseron rajaviivat. 
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Kuva 38. Kuvat käsiteltynä Sobel-operaattorilla x- ja y-suunnassa kynnystyksen jälkeen. 

 

 

 
Kuva 39. Kuvat morfologisen avaus operaation jälkeen, jolloin jäljellä ovat vain paksut viivat. 

 

Vian tunnistamiseksi tarkistetaan jatkuvatko löydetyt rajaviivat kuvan reunoille saakka. 

Tarkistus tehdään jokaiselle kulmalle erikseen, jonka vuoksi kuvat jaetaan neljään lohkoon. 

Tarkistus tehdään käyttäen OpenCV:n floodFill funktiota, jonka avulla voidaan testata ovatko 

kunkin kulman mustat alueet yhteydessä toisiinsa. Viallisessa näytössä rajaviiva erottaa 

laatikon ulkopuoliset alueet toisistaan ja ehjässä näytössä laatikon ulkopuoliset alueet ovat 

yhteydessä toisiinsa. 

Testin kehitysvaiheessa viallista laitetta simuloitiin piirtämällä vikatilannetta jäljitteleviä 

testikuvia. Viallista näyttöä esittävä kuva asetettiin laitteen näytölle, jolloin jäljitellään 

mahdollisimman tarkasti todellista testitilannetta. Testikuvia piirrettiin muutamalla eri 

kirkkauserolla, jotta voitiin arvioida miten pienen kontrastieron tällä testimenetelmällä voi 

havaita luotettavasti ja varmistettiin ettei testi ole liian herkkä antamaan väärää tulosta ehjälle 

laitteelle. Kuvassa 40 on ehjän laitteen näyttö kuvattuna piirretyllä vikakuvalla ja kuvassa 41 

on analysoinnin loppuvaiheessa saadut kuvat. 
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Kuva 40. Laitteen näyttö kuvattuna piirretyllä testikuvalla, joka jäljittelee vikatilannetta.  

 

 
Kuva 41. Viallisessa näytössä analyysin loppuvaiheessa saadut rajaviivat jatkuisivat kuvan 

reunoille saakka. 

 

 

5.8 Tuloksien raportointi tietokantaan 

Tulokset ja liitetiedostot raportoidaan tuotannontestauksen tietokantaan tietokannan tarjoaman 

Representational State Transfer (REST) -rajapinnan välityksellä. REST on HTTP-protokollaan 

perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmistorajapintojen toteuttamiseen. REST:issä käytetään http 

protokollan operaatioita, kuten esimerkiksi GET ja POST. URL-osoitteella ohjataan, mitä tietoa 

haetaan tai tallennetaan. Testiajon tulos koostetaan tietokannan edellyttämään rakenteeseen 

JSON-muotoon ja tallennetaan tietokantaan http POST-kyselyllä. 

 

 

5.9 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymän suunnittelussa pyrittiin helppokäyttöisyyteen, havainnollisuuteen ja 

ylläpidettävyyteen. Käyttöliittymän tehtävä on tarjota testioperaattorille helppokäyttöiset 

kontrollit testiajon käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi, sekä opastaa käyttäjää. Lisäksi 

käyttöliittymän tehtävänä on näyttää selkeästi, missä vaiheessa testisekvenssiä testiajo on 

menossa, esittää jo ajettujen testien tulokset ja lopussa luoda yksityiskohtaisempi raportti 

testiajon tuloksista. Testauksen aikana testeritietokoneen näytöllä näytetään konenäkökameran 
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ottamia kuvia tai analysointien tuloksena saatuja kuvia. Kuvien avulla voidaan havainnollistaa 

löydettyjen vikojen sijaintia ja tyyppiä. Lisäksi kuvien on tarkoitus auttaa testioperaattoria 

ymmärtämään paremmin testivaiheen tarkoitusta ja toimintaa sekä helpottaa 

ongelmatilanteiden ratkaisua.  

Käyttöliittymä toteutettiin pääasiassa web-selaimessa toimivaksi. Web ympäristössä on 

käytettävissä suuri määrä valmiita web-kirjastoja ja työkaluja. Web on hyvin standardoitu ja 

pitkälle kehitetyt selaimet tuottavat samanlaisen käyttäjäkokemuksen eri 

käyttöjärjestelmäympäristöissä, mikä tekee mahdolliseksi myös ohjelman helpon siirtämisen 

toiseen käyttöjärjestelmäympäristöön. Käyttöliittymän kehityksessä käytettiin React 

JavaScript-kirjastoa ja React Material UI kirjastoa. C++-pääohjelma ja web-selaimessa toimiva 

graafinen käyttöliittymä kommunikoivat keskenään websocketin-välityksellä. Websocket on 

RFC6455 standardissa [64]  määritelty protokolla, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen 

kommunikoinnin asiakasohjelman, kuten web-selaimen, ja palvelimen välillä. C++ 

pääohjelmaan toteutettiin Boost C++ kirjaston avulla websocket-palvelin, johon web-

selaimessa toimiva käyttöliittymä ottaa yhteyden. Testisekvenssin tilaviestit ja ohjauskomennot 

välitetään JSON-muodossa websocketin välityksellä.  

 

 

5.9.1 Testien ajaminen 

Testejä ajettaessa testioperaattorille näytettävä näkymä on alla olevan kuvan 42. kaltainen. 

Näkymä koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat kuvaikkuna, testisekvenssinäkymä ja 

komentoikkuna. Siniset alueet kuvassa ovat pölynpoistokuvasta tunnistettua pölyä näytön 

pinnalla, jotka jätetään huomiotta. 

Oppimiskynnyksen madaltamiseksi testisekvenssinäkymä suunniteltiin toimintalogiikaltaan 

samantyyliseksi kuin muilla testivaiheilla Aava Mobilen tablettituotannossa. 

Testisekvenssinäkymä koostuu listasta testejä siinä järjestyksessä, kuin ne suoritetaan.  

Sekvenssinäkymässä näkyvät ajettavien testien nimet, jotka vastaavat testien nimiä ja 

numeroita tuotannontestauksen tietokannassa. Lisäksi sekvenssinäkymässä näkyvät jo ajettujen 

testien numeeriset tulokset ja testien numeeriset rajat. Jo ajettujen testien kohdalla näkyy lisäksi 

testin tulos (Hyväksytty / Hylätty). 
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Kuva 42. Näkymä testerin näytöllä testauksen aikana koostuu testioperaattorille näytettävistä 

kuvista, testisekvenssinäkymästä ja komentoikkunasta.  

 

Sekvenssi-ikkunassa näytetään testauksen aikana ohjeita testioperaattorille, esimerkiksi 

testauksen aloittamiseksi tai näytön pinnan tarkistamiseksi. Sekvenssinäkymässä näkyvät myös 

testerin nimi ja testerissä olevan laitteen sarjanumero, tuotekoodi ja kuvaus. Testiaseman nimi 

ja testattavan laitteen tiedot ovat hyödyllisiä tietoja esimerkiksi ongelmatilanteiden ratkaisussa. 

Sekvenssinäkymä ja sen eri osa-alueet on esitelty alla olevassa kuvassa 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvien näyttö Sekvenssinäkymä 

Komentoikkuna / loki 
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Kuva 43. Sekvenssinäkymä testauksen aikana näyttää, missä vaiheessa testaus on menossa, 

testerissä olevan tuotteen tiedot, testiaseman tiedot sekä kontrollit testauksen 

käynnistämiseksi ja lopettamiseksi. 

 

 

5.9.2 Tuloksien esittäminen testioperaattorille 

Testisekvenssin lopussa ilmaistaan selkeästi testiajon tulos. Jos kaikki testit menivät läpi, tämä 

ilmoitetaan testioperaattorille Hyväksytty-viestillä (Kuva 44) ja asettamalla testerin 

etupaneelissa oleva testauksen tuloksen ilmaiseva LED-valo vihreäksi. Tämän jälkeen testaus 

etenee testauksen alkuun odottamaan seuraavaa laitetta. Testerissä on mikrokytkin, jonka avulla 

voidaan tunnistaa, milloin testerin luukku avataan tai suljetaan. Tämän tiedon avulla voidaan 

tunnistaa, milloin uusi laite vaihdettu testeriin ja aloittaa uuden laitteen testaus. Jos jonkin testin 

tulokseksi tulee hylätty, testisekvenssi pysähtyy testauksen lopussa näyttämään 

yksityiskohtaisempaa raporttia testauksen tuloksista (Kuva 45) ja asettaa testauksen tuloksen 

ilmaisevan LED-valon punaiseksi. Vikaraportissa voidaan näyttää kuvia, joissa havaitun vian 

sijainti on korostettu kuvan 46. mukaisesti. Lisäksi näytetään laitteen pinnasta pölynpoistoa 

varten otettu kuva, johon on merkitty vian sijainti. Tämän avulla testioperaattori voi havaita 

mahdollisen näytön pinnalla sijaitsevan vian, epäpuhtauden tai naarmun. Vikaraporttiin 

voidaan lisätä myös tekstimuodossa selitys viasta ja esimerkiksi numeerisena vian kokoluokka 

tai havaittujen vikojen lukumäärä. Lisäksi pienien vikojen tapauksessa vian sijainti näytetään 

tabletin näytöllä. Tablettiin ladataan kuva, jossa on taustana testissä käytetty testikuva, jonka 

Testauksen aloitus ja pysäytys 

Testattavan tuotteen tiedot 

Ajossa oleva testi 
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päälle on piirretty viiva paikannetun vian ympärille samalla tavalla kuin tietokoneella 

näytettävissä kuvissa. 

 

 
 

Kuva 44. Kun testattava laite läpäisee kaikki testit, testisekvenssi ilmaisee tämän Hyväksytty-

viestillä ja etenee testauksen alkuun.  

 

 

 
 

Kuva 45. Hylätyn testiajon rapotti, jossa tuloksia esitellään testioperaattorille 

yksityiskohtaisemmin.  
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Kuva 46. Testin tullessa hylätyksi raporttiin liitetään kuvia löydettyjen vikojen sijainnin 

havainnollistamiseksi. 

 

 

5.9.3 Testerin kalibrointi 

Käyttöliittymässä on näkymä testerin eri osa-alueiden kalibrointia varten. Kalibrointi 

suoritetaan silloin, kun jokin osa testijärjestelmässä tai tuotteessa on muuttunut, tai kun uusia 

tuotteita opetetaan testerille ensimmäistä kertaa. Näyttötestien osalta kalibroitavia 

ominaisuuksia ovat kamera, jonka kalibrointi on kaikille tuotteille sama. Kameran kalibrointi 

suoritetaan OpenCV:n kamera kalibrointi funktioita käyttäen. Kamera kalibroinnin avulla 

kuvasta voidaan korjata kameran aiheuttamat vääristymät. Kameran lisäksi kalibroidaan 

tuotekohtaisesti näyttötestien valotusajat jokaiselle testikuvalle sekä näytön sijainti. Alla 

olevassa kuvassa 47 on esitettynä käyttöliittymän kalibrointinäkymä. 
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Kuva 47. Kalibrointinäkymässä on napit kalibrointien aloittamiseksi kameralle ja eri 

tuotteille, sekä tieto kalibrointien tilasta. 
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6 JÄRJESTELMÄN TESTAUS JA VERIFIOINTI 

Jokaisen näyttötestin toiminnasta testattiin ja verifioitiin kaksi asiaa: 

1) Vaatimusmäärittelyn mukaan vialliset laitteet jäävät kiinni. 

2) Ehjiä laitteita ei tulkita viallisiksi. 

 

Lisäksi mitattiin testiaika jokaiselle testille ja koko näyttötestisekvenssin aika, jotta voitiin 

arvioida testerin testauskapasiteettia. 

Todellisia viallisia laitteita oli käytettävissä vain vähän, jonka vuoksi näyttötestien 

verifiointi suoritettiin pääasiassa käyttämällä testikuvia, joihin piirrettiin testattavat viat 

todellisten vikojen simuloimiseksi. Vika piirrettiin testikuvaan ja näytettiin tabletin näytöllä, 

jolloin testi voitiin suorittaa siten, että myös kameran ja optiikan vaikutus tuli huomioiduksi 

testien toiminnan verifioinnissa. 

Näyttöjen kirkkaus eri laitteiden välillä vaihtelee hieman. Kirkkauksien vaihtelua simuloitiin 

säätämällä kameran valotusaikaa ja ottamalla kaikista testikuvista oikein valotetun kuvan 

lisäksi ylivalotettu ja alivalotettu versio analysoitavaksi. Testaus suoritettiin 10-tuumaisella 

tabletilla, jossa näytön pikselin koko on noin 0,085 mm. Tämä asetti rajat sille, minkä kokoisia 

vikoja voitiin generoida. 

 

 

6.1 Näytön kirkkaus- ja tasaisuustesti 

Näyttöjen kirkkauden vaihtelua simuloitiin kameran valotusaikaa säätämällä. Testikuvasta 

otettiin 30 % alivalotettu ja 30 % ylivalotettu versio analysoitavaksi. 

Kirkkauden tasaisuutta mittaava testi verifioitiin piirtämällä testikuvia, joissa on hidas 

kirkkauden muutos koko näytön leveydellä kirkkaasta tummempaan muutamalla eri 

kirkkauserolla. Lisäksi piirrettiin erilaisia testikuvia, joissa on tilasuunnassa nopeampia 

kirkkauden muutoksia eri kirkkauseroilla. Kuvassa 48 on esiteltynä muutama esimerkki testin 

verifioimiseen käytetyistä testikuvista, joiden avulla testin toimintalogiikka verifioitiin oikein 

toimivaksi. 

Vaatimusmäärittelyssä ei määritelty tarkkoja numeerisia rajoja sallitulle kirkkauden 

epätasaisuudelle. Testin rajat säädettiin alustavasti testaamalla sarja silmämääräisesti ehjiksi 

tulkittuja laitteita, joiden perusteella testien rajat säädettiin siten, että normaali kirkkauden 

vaihtelu ja epätasaisuus näytön alalla sallitaan ja poikkeamat voidaan havaita jatkossa. 

Kirkkausmittausta ei ole kalibroitu esimerkiksi luminanssimittaria käyttäen siten, että saadut 

arvot voitaisiin ilmoittaa oikeilla yksiköillä. Tätä ei pidetty tarpeellisena, sillä testin tarkoitus 

on tunnistaa poikkeavat yksilöt. 
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Kuva 48. Näyton kirkkautta ja tasaisuutta mittaavan testin verifioinnissa käytettyjä testikuvia. 

 

 

6.2 Pienien vikojen tunnistustesti 

Näytöille asetetun vaatimusmäärittelyn mukaan piste- ja viivaviat voidaan jakaa kolmeen 

luokkaan. Minimikokoa pienemmät viat sallitaan, minimi- ja maksimirajojen välillä olevia 

vikoja sallitaan rajattu lukumäärä minimi etäisyydellä toisistaan ja maksimirajaa suuremmat 

viat hylätään. Lisäksi viat on jaettu kahteen luokkaan vikojen muodon perusteella; piste- ja 

viivavikoihin. 

Pistevikoja etsivän testin verifioimiseksi näytön ala jaettiin 26x16 lohkoon, jolloin jokaisen 

lohkon kooksi tuli noin 100x100 näytön kuvapistettä. Jokaiselle lohkolle testikuvaan 

generoitiin satunnaiseen sijaintiin vika, jolloin saatiin testattua vikojen tunnistuksen toiminta 

eri puolilla näyttöä. Pistemäisiä kohteita sisältäviä kuvia generoitiin eri kokoluokissa ja 

kahdella eri vian kontrastilla suhteessa taustaan; 50 % ja 100 %. Vian kontrastin ollessa 100 %, 

vika on testikuvassa väriltään musta tai valkoinen taustan ollessa testattavan värin 

maksimiarvossa. 50 % kontrastilla vika on puolessa välissä taustan väriä ja mustaa tai valkoista 

väriä. 

Ohjelmakoodiin lisättiin tarkistus, jossa todelliset viat sisältävää generoitua kuvaa ja testissä 

tunnistettuja kohteita verrattiin keskenään ja tunnistettiin oikein havaitut viat. Testijärjestelmä 

luokittelee pisteviat kolmeen luokkaan vian koon perusteella alla olevan taulukon 2 mukaisesti. 

Luokka 1. sisältää kohteet, joita ei havaittu tai tunnistettu vioiksi. Luokassa 2. ovat sallitun 

kokoiset kohteet ja luokka 3. sisältää liian suuret kohteet. Vikojen lukumäärän ja 

minimietäisyyden mittaamisen verifiointi suoritettiin erikseen. 
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Taulukko 2. Pistemäiset viat luokiteltiin kolmeen luokkaan vian koon perusteella 

 

 Koko 𝜑(mm) 

Luokka 1 𝜑 < 0,20  

Luokka 2 0,20 <  𝜑 < 0,35 

Luokka 3 𝜑 > 0,35 

 

Konenäköjärjestelmien ja luokittelujärjestelmien suorituskykyä voidaan arvioida 

sekaannusmatriisin avulla. Sekaannusmatriisissa pystyrivit kuvaavat todellisia luokkia ja 

vaakarivit järjestelmän tulkitsemia luokkia testitapauksista. [65] 

Suorituskyvyn arvioimiseksi sekaannusmatriisista voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja, 

kuten herkkyys (engl. sensitivity) ja spesifisyys (engl. specificity). Herkkyys kertoo, kuinka 

suuri osa luokan todellisista positiivisista luokiteltiin oikein. Spesifisyys kuvaa, kuinka suuri 

osa luokan todellisista negatiivisista luokiteltiin oikein. 

 
𝑇𝑃 = 𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑡 (𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠) 

 

𝐹𝑃 = 𝑉ää𝑟ä𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑡 (𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠) 

 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑡 (𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠) 

 

𝐹𝑁 = 𝑉ää𝑟ä𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑡 (𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠) 
 

 

 
𝐻𝑒𝑟𝑘𝑘𝑦𝑦𝑠 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

(4) 

 

 
𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 =  

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

(5) 

 

 

Alla olevissa taulukoissa 3, 4 ja 5 on esitelty testien tuloksia eri värisillä testikuvilla 

generoitujen vikojen ollessa mustia pisteitä. Taulukoissa on laskettuna herkkyys ja spesifisyys 

kullekin pistevian kokoluokalle. 

 

Taulukko 3. Sekaannusmatriisi pistevikojen tunnistuksesta valkoisella taustalla testidatan 

ollessa mustia pistemäisiä vikoja kokoluokassa 1 - 5 näytön kuvapistettä 

 

    Todellinen     

  

Valkoinen 

100 % Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 

Herkkyys 

(Sensitivity) 

Spesifisyys 

(Specificity) 

T
es

te
ri

n
 

tu
lk

in
ta

 

Luokka 1 416 2 0 1.0 1.0 

Luokka 2 0 823 6 0.99 1.0 

Luokka 3 0 7 826 0.99 0.99 
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Taulukko 4. Valkoinen tausta, vikojen ollessa kirkkaudeltaan 50 % 

 

    Todellinen     

  

Valkoinen 

50 % Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 

Herkkyys 

(Sensitivity) 

Spesifisyys 

(Specificity) 

T
es

te
ri

n
 

tu
lk

in
ta

 

Luokka 1 416 6 3 1,00 0,99 

Luokka 2 0 826 53 0,99 0,96 

Luokka 3 0 0 776 0,93 1,00 

 

 

 

Taulukko 5. Punainen tausta, vikojen ollessa kirkkaudeltaan 50 % 

 

    Todellinen     

  

Punainen 

50 % Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 

Herkkyys 

(Sensitivity) 

Spesifisyys 

(Specificity) 

T
es

te
ri

n
 

tu
lk

in
ta

 

Luokka 1 416 3 0 1,00 1,00 

Luokka 2 0 829 57 1,00 0,95 

Luokka 3 0 0 775 0,93 1,00 

 

 

Testien perusteella testijärjestelmä suoriutuu hyvin piste- ja viivavikojen havaitsemisesta. 

Pistevikojen minimirajaa 0,20 mm suuremmat viat havaitaan luotettavasti eri puolilta näyttöä, 

näytön kirkkauden vaihtelusta riippumatta ja kaikilla testattavilla taustaväreillä. Selvärajaiset 

ja suuren kontrastin taustaan omaavat viat on mahdollista havaita kaikki. Kokeiluja 

suoritettaessa havaittiin, että vika voi jäädä havaitsematta näytön päällä olevan pölyn vuoksi, 

jolloin pöly ja sen alla oleva vika suodatetaan pois tulkittavasta kuvasta. 

 

 

6.3 Matalan kontrastin viat ja Mura-testi 

Matalan kontrastin testin toimivuus testattiin generoimalla sarja testikuvia. Testikuvien 

generoinnissa oli kolme säädettävää parametria, jotka olivat vian koko, vian kirkkausero 

suhteessa taustaan ja Gaussin sumennuksen taso. Sumennuksen tasoa vaihtelemalla luotiin 

vikoja, joiden rajat suhteessa taustaan ovat pehmeydeltään eri tasoisia. Alla olevassa kuvassa 

49. on esitettynä esimerkkejä generoiduista testikuvista. 
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Kuva 49. Esimerkkejä matalan kontrastin testin testauksessa käytetyistä testikuvista. 

 

Testiä on testattu myös tehtaalla, jossa saatujen kokemuksien perusteella testin yksi ongelma 

on liian suuri herkkyys. Tämä johtunee siitä, että poikkeamien tunnistamisen jälkeinen 

luokittelu testissä perustuu vain yhteen piirteeseen, joka on vian pinta-ala. 

 

 

6.4 Ylikuuluvuustesti 

Ylikuuluvuustestin toimintalogiikka testattiin oikein toimivaksi piirtämällä ehjiä ja viallisia 

testikuvia ja näyttämällä ne laitteen näytöllä. Alla olevassa kuvassa 50 ovat testin verifioinnissa 

käytetyt testikuvat kahdella eri vian kontrastilla suhteessa taustaan.  

 

 
Kuva 50. Ylikuuluvuustestin verifioinnissa käytettyjä testikuvia. 

 

 

6.5 Testien suoritusajat 

Testien suoritusajat koostuvat karkeasti kahdesta osasta; kuvankaappaukseen kuluvasta ajasta 

ja kuvan analysointiin kuluvasta ajasta. Jokaisella testattavalla värillä otetaan yksi kuva, jolle 
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tehdään neljä eri analyysiä. Lisäksi testiaikaa kuluu laitteen käynnistykseen ja alustamiseen 

testauksen alussa, pölynpoistokuvan ottamiseen ja laitteen sijainnin tunnistukseen. 

Testien analysointeihin kuluva aika otetaan jokaisesta testistä ylös tuotannontestauksen 

tietokantaan. Alla olevassa taulukossa 6 on yhdellä testiasemalla noin 200 testatun laitteen 

analysointiaikojen keskiarvot ja keskihajonnat jokaiselle testityypille muutamalla eri värillä. 

Teoriassa käytetyllä testivärillä ei pitäisi olla vaikutusta kuvan analysointiaikaan. Testiaseman 

kuvien analysoinnissa käytetty tietokone on PC-tietokone, jossa on kuusi ytiminen Intel Core 

i5-8400T suoritin ja noin 16 Gt RAM muistia. 

 

Taulukko 6. Testien analysointiaikojen keskiarvot ja keskihajonnat kolmella eri testivärillä 

mitattuna 

 

Testin nimi Analysointiaika 

keskiarvo (ms) 

Analysointiaika 

keskihajonta (ms) 

Tasaisuus ja kirkkaustesti musta 221 17 

Tasaisuus ja kirkkaustesti sininen 220 22 

Tasaisuus ja kirkkaustesti valkoinen 240 22 

Pienet viat testi musta 752 37 

Pienet viat testi sininen 777 44 

Pienet viat testi valkoinen 768 45 

Isommat viat ja Mura-testi musta 295 22 

Isommat viat ja Mura-testi valkoinen 297 20 

 

Taulukosta puuttuu ylikuuluvuustesti, jolle otetaan testin aikana kaksi kuvaa. 

Ylikuuluvuustestin suoritusajoissa on tämän vuoksi mukana myös laitteen ohjaamiseen ja 

kahden kuvan ottamiseen kulunut aika, jolloin suoritusaikojen keskiarvo on noin 1,8 s ja 

keskihajonta noin 15 ms. 

Merkittävä osa testiajasta kuluu testattavan laitteen ohjaamiseen kuvan asettamiseksi 

näytölle ja kuvanottoon. Kameran vahvistus asetus on nollassa kohinan minimoimiseksi, jolloin 

valotusaika on varsin pitkä. Jokaisen testikuvan komentamiseen laitteen näytölle ja kuvan 

ottamiseen kuluu noin 1 - 2 s. Tällöin kaikkiin näyttötesteihin yhteensä kuudella eri testikuvalla 

kuluu noin 20 – 25 s, sisältäen laitteen ohjauksen, kuvauksen ja kuvien analysoinnin. 

Pölynpoistokuvan ottoon kuluu noin 5 s. Pitkä aika koostuu kuvausvalojen kytkemisestä 

päälle, näytön sammutuksesta, näytön sammumisen odottamisesta ja pölynpoistokuvan 

ottamisessa käytetystä pitkästä valotusajasta. Lopuksi näytölle asetetaan vielä kirkas testikuva 

seuraavaa testiä varten valmiiksi ja odotetaan että näytön taustavalo on kirkastunut vakaaksi 

valmiiksi testausta varten. 

Tämän lisäksi merkittävä osa testiajasta kuluu laitteen käynnistykseen ja alustukseen 

testausta varten. Jos laite on valmiiksi käynnissä, alustukseen kuluu noin 2 – 15 s testattavasta 

tuotteesta riippuen. Jos laitteen käynnistymistä täytyy odottaa, silloin alkuvaiheeseen kuluu 

noin 10 - 30 s testattavasta tuotteesta riippuen. 
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7 POHDINTA 

Tavoitteeksi asetettiin näyttöjen visuaalisen tarkistuksen laadun parantaminen verrattuna 

kokonaan ihmisvoimin tehtävään tarkistukseen, jotta voitaisiin havaita pienet ja vaikeasti 

havaittavat viat luotettavammin. Työssä kehitetyn automaattisen testijärjestelmän avulla on 

mahdollistaa havaita manuaalisessa tarkistuksessa vaikeasti havaittavia vikatyyppejä, joita on 

aiemmin päässyt asiakkaalle ja tullut takaisin asiakaspalautuksina. Jatkossa 

asiakaspalautuksina tulevat laitteet voidaan analysoida näyttötesterillä ja parantaa algoritmeja 

tarpeen mukaan. 

   Testiasemalla suoritettujen kokeiden perusteella ja tehtaalla tuotannossa testiasemasta 

kerätyn kokemuksen perusteella, alkuperäiset tavoitteet saavutettiin hyvin. Pienimmät 

testiasemalla havaittavat epäpuhtaudet ja taustasta selvästi poikkeavat kohteet ovat pienempiä 

kuin vioille määritelty minimi koko. Tällöin on todennäköistä, että lähes kaikki minimi kokoa 

suuremmat, taustasta selvästi erottuvat viat, havaitaan luotettavasti, koska näiden vikojen 

näkyvyys paranee vian suuretessa. Näytön pinnalla olevat epäpuhtaudet voivat edelleen estää 

tämän tyyppisten vikojen havaitsemisen, jonka vuoksi näytön on hyvä olla puhdas ennen 

testausta. 

   Toisena tavoitteena oli havaita paremmin muita vaikeasti havaittavia vikoja, jollaisia ovat 

esimerkiksi sellaiset viat, joiden kirkkausero suhteessa taustaan on matala. Näyttötestiasema on 

ollut käytössä samanaikaisesti ihmisvoimin tehtävän manuaalisen tarkistuksen kanssa ja 

automaattinen tarkistus on suoritettu manuaalisen tarkistuksen jälkeen. Tällöin kaikki 

näyttötestiasemalla tehtaalla testatut laitteet ovat sellaisia, jotka ovat läpäisseet manuaalisen 

tarkistuksen. Näyttötestiasemalla on havaittu pieni määrä virheellisiä laitteita, jonka johdosta  

testauksen laatu myös tämän vikatyypin osalta on parantunut automaattisen testauksen myötä. 

   Myös testiajan osalta tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Testiasema kuvaa ja analysoi 

jokaista testikuvaa noin 5 sekuntia, jolloin kokonaisaika näyttötesteille kuudella testikuvalla on 

noin 30 s. Testiaikaa on mahdollista edelleen parantaa esimerkiksi rinnakkaisprosessointia 

lisäämällä, algoritmeja parantamalla ja testattavan laitteen ohjausta nopeuttamalla. 

   Konenäköön perustuvan näyttöjen testauksen lisäksi toinen työn tulos ovat työssä kehitetyt 

ohjelmistokomponentit. Työssä kehitettiin uusi web-selaimessa käytettävä testisekvensseri, 

jota voidaan käyttää tulevaisuudessa muillakin testivaiheilla. Tässä työssä kehitettiin myös 

ensimmäinen konenäköjärjestelmä Aava Mobilen tablettituotannon kasausvaiheeseen ja työssä 

hankittua tietoa sekä kokemusta konenäkösovellusten kehittämisestä voidaan hyödyntää 

jatkossa esimerkiksi kameroiden automaattisessa testauksessa ja laitteen kasauksen 

automaattisessa visuaalisessa tarkistuksessa. 

 

 

7.1 Haasteet ja kehityskohteet 

Testauksen sujuvuutta on edelleen kehitettävä, jotta väärien hälytysten määrä johtuen näytön 

likaisuudesta minimoituu. Testaamisen täytyy olla helppoa ja nopeaa siten, että laitteen 

puhdistamisesta ennen testausta ei tule kohtuuttoman suurta työmäärää. Alkuvaiheessa 

haasteena tehtaalla oli näyttöjen likaisuus ja testeriin asetettu varsin tiukka vaatimus näyttöjen 

puhtaudelle, joka teki testaamisesta työlästä. Testeriin asetettua puhtausvaatimusta lievennettiin 

ja pölynpoistomaskin luontia parannettiin siten, että vain riittävän kirkkaat ja teräväreunaiset 

pölypartikkelit otetaan pölynpoistomaskiin suodatettaviksi pois testikuvista. Tämän 

tarkoituksena on pyrkiä erottamaan pehmeät ja suurimmalta osin läpinäkyvät epäpuhtaudet, 

kuten sormenjäljet ja huonosti läpinäkyvät epäpuhtaudet, kuten pöly, toisistaan. Tällöin 
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pölynpoistomaskin avulla tuloksissa huomiotta jätettävä alue olisi mahdollisimman pieni ja 

testin kattavuus hyvä. Läpinäkyvät tahrat eivät juurikaan haittaa näytön tarkistusta, sillä näytön 

valo tulee niistä läpi. Sen sijaan pölypartikkelit eivät päästä paljoa valoa läpi ja vastaavanlaisia 

epäpuhtauksia on tarkoitus tunnistaa myös näytön välikerroksista, jonka vuoksi on pystyttävä 

erottamaan näytön pinnalla ja näytön välikerroksissa olevat partikkelit toisistaan. 

Tunnettujen vikatyyppien perusteella tämän järjestelmän toteutuksessa kiinnitettiin eniten 

huomiota testiin pienien vikojen havaitsemiseksi ja luminanssin tasaisuutta mittaavaan testiin. 

Tämän vuoksi Mura- ja ylikuuluvuustestien toteutukset ovat vielä varsin yksinkertaisia.  

Matalan kontrastin vikoja etsivä testi on herkkä huomaamaan poikkeamia, mutta tuotannossa 

kerättyjen kokemuksien perusteella suurin osa testin huomaamista poikkeamista on niin pieniä 

tai huomaamattomia, että ne voidaan sallia. Testin yliherkkyyttä voi osaltaan selittää se, että 

tällä hetkellä vikojen luokitteluun käytetään vain yhtä piirrettä, joka on vian pinta-ala. Testiä 

voisi kehittää edelleen lisäämällä testin luokittelun perusteiksi uusia piirteitä, kuten esimerkiksi 

vian kirkkausero suhteessa taustaan ja vian reunan jyrkkyys. Myös kuvan esiprosessointia ja 

vikojen korostamista voisi parantaa lisäämällä suodatuksen ihmisen näköaistin visuaalista 

herkkyyttä mallintavalla kontrastiherkkyysfunktiolla aiemmin esitetyn SSO-mallin mukaisesti 

[26]. 

Heikosti näkyvien ja vaikeasti tulkittavien poikkeamien kohdalla voisi myös antaa 

testioperaattorille mahdollisuuden päästää testiaseman hylkäämä laite testistä läpi manuaalisen 

lisätarkastuksen jälkeen. Näin testien rajoja voi pitää tiukemmalla ilman, että testauksesta tulee 

liian suurta haittaa tuotannon sujuvuudelle heikosti näkyvien poikkeamien kohdalla. 

Yksi kehityskohde on tuloksien raportointi. Testijärjestelmään toteutettu näytön luminanssin 

tasaisuutta mittaavan testin laskutoimituksia ja raportointia voisi parantaa sisältämään IDMS-

standardin mukaisen yhdeksän pisteen (engl. 9-point vantage point uniformity) tasaisuus 

mittauksen tulokset [32 s. 151]. Tällöin testin tulokset olisivat paremmin vertailukelpoisia 

näyttövalmistajien kanssa sovittuihin vaatimusmäärittelyihin, joissa usein suositaan tätä 

mittaustapaa luminanssin tasaisuudelle. Tätä ei ole toistaiseksi pidetty tärkeänä, koska 

mittaustulos olisi todennäköisesti vain suuntaa antava. Tämä johtuu siitä, että mittalaite on 

kamera, jolle ei ole suoritettu kameran kennon omaa epätasaisuutta korjaavaa tasaisen kentän 

kalibrointia. Lisäksi mittalaitteen etäisyys testattavasta näytöstä vaikuttaa tähän 

mittaustulokseen oleellisesti, koska näytön kuvapisteiden luminanssi riippuu katselukulmasta, 

joka näytön reunoilla riippuu mittausetäisyydestä. Toisaalta, jos tavoitteena on vain erottaa 

poikkeavat yksilöt ehjistä laitteista, se onnistuu myös ilman näiden virheiden korjaamista. 

 

  

7.2 Jatkokehitys 

Yksi kehityskohde pienien vikojen testissä on vikojen koon demonstrointi. Tuloksia 

demonstroivaan kuvaan voisi merkitä mitatut koot vialle, jotta vian vertaaminen testattavan 

näytön vaatimusmäärittelyyn olisi helpompaa. 

Näytön reuna-alueiden ja kulmien tarkempaan tarkistukseen on tarkoitus kehittää testi 

esimerkiksi Sobel tai Laplace suodatukseen perustuen. Sobel suodatus tehdään erikseen x- ja 

y-suunnassa, jolloin testi on helposti tehtävissä näytön reunan suuntaisesti herkemmäksi ja 

kohtisuoraan näytön reunaa kohden sallivamaksi. Tällöin näytöissä tyypillinen kirkkauden 

nopeampi muutos näytön reunaa kohti voidaan helposti sallia pitäen samalla suuri herkkyys 

näytön reunan kanssa saman suuntaisille poikkeamille. Järjestelmään voitaisiin lisätä testi myös 

katselukulmasta riippuvien vikojen havaitsemiseen ja ajan suhteen muuttuvien vikojen 

havaitsemiseen, jollaisia ovat esimerkiksi näytön tai jonkin sen alueen välkkyminen. 
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Testiaseman nopeutta on myös mahdollista kehittää. Testit suoritetaan tällä hetkellä 

peräkkäin, jolloin kuvattaessa näyttöä kameralla, tietokone odottaa ja vastaavasti analysoitaessa 

kuvaa, kamera odottaa. Kuvien analyysit suoritetaan peräkkäin yksi kerrallaan. Testausta voisi 

nopeuttaa ottamalla kaikki tarvittavat testikuvat peräkkäin ja aloittamalla uusia analyyseja aina 

uudessa säikeessä sitä mukaa, kun tarvittava testikuva tulee saataville. Toinen nopeuden 

parannuskohde on testattavan tuotteen ohjaus. Etenkin Android käyttöjärjestelmällä testattavan 

laitteen ohjaus on nykyisessä toteutuksessa hidas. Myös kuvien analysointialgoritmeja edelleen 

kehittämällä on nopeutta mahdollista parantaa. 

Tärkeä asia testiaseman käytössä on sen ylläpidettävyys. Tällä hetkellä testiasemia on vain 

yksi, jolloin esimerkiksi ohjelmiston päivitys manuaalisesti ei ole ollut ongelma. Testiasemien 

määrän kasvaessa on ohjelmiston päivitys järkevää automatisoida. 

Testien jatkuva kehittäminen tulee olemaan yksi osa aseman ylläpitoa. Tämän 

helpottamiseksi ohjelmiston rakenne toteutetaan jatkossa sellaiseksi, että kuva-analyysien 

ajaminen tiedostosta on mahdollisimman helppoa. Tämän ominaisuuden pohjalta voidaan myös 

kehittää yksikkötestit, joihin kerätään esimerkkejä vioista, jotka on havaittava ja esimerkkejä 

ehjistä laitteista, jotka eivät saa saada hylättyä tulosta. Näin aina kuva-analyyseja muutettaessa 

voidaan suorittaa ohjelmistolle automaattinen testaus. Tällä varmistetaan, että kukin analyysi 

edelleen havaitsee aiemmat viat, joille analyysi on säädetty toimivaksi ja päästää läpi ehjät 

laitteet. 

Kameran tarkennus ja aukko säädetään manuaalisesti. Näitä asetuksia voi olla 

huoltotoimenpiteiden yhteydessä tai testiasemaa päivitettäessä tarvetta muuttaa, jonka vuoksi 

kameran säätöön on tarkoitus kehittää ohjelma, jolla kameran säätäminen opastetaan, ohjataan 

ja tarkistetaan. Lisäksi testisekvenssiin olisi hyvä lisätä tarkistus sille, että kameran tarkennus 

on säädetty oikein. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä työssä kehitettiin automaattinen näyttöjentestausasema Aava Mobile Oy:lle 

tablettitietokoneiden näyttöjen tuotannontestaukseen kasauksen loppuvaiheeseen. 

Automaattisen testiaseman avulla on tavoitteena parantaa näyttöjen testauksen laatua verrattuna 

kokonaan ihmisvoimin tehtävään tarkistukseen havaitsemalla pieniä sekä hankalasti havaittavia 

vikoja luotettavammin. 

Testiasema toteutettiin ympäristön häiriöiltä suljettuun laatikkoon käyttäen yhtä 

mustavalkoista matriisikameraa. Ongelmiksi näyttöjen testauksessa tehdasympäristössä, ja 

etsittäessä pieniä vikoja, muodostuvat pöly ja epäpuhtaudet näytön pinnalla. Näytön pinnalla 

olevien epäpuhtauksien suodattamiseksi pois testikuvista testeriin lisättiin kuvausvalaistus. 

Kuvausvalaistuksen avulla näytöstä otetaan kuva näytön ollessa sammutettuna ja valaistuna 

sivulta, jolloin näytön pinnalla olevat epäpuhtaudet ja viat korostuvat. Lisäksi kuvausvalon 

avulla voidaan havaita näytön pinnassa olevia vikoja, kuten naarmuja tai halkeamia. 

Näytöntestaus ositettiin karkeasti neljään eri testiin eri tavalla ilmenevien vikojen 

paikantamiseksi. Näillä testeillä voidaan havaita näytön luminanssin epätasaisuuksia, 

kirkkaudeltaan poikkeavia näyttöjä, epäpuhtauksia näyttöpaneelin välikerroksista, 

toimimattomia alueita, viivavikoja sekä Mura-vikoja näytössä. Testit suoritetaan käyttäen 

testikuvana kuutta eri väriä, jotka ovat musta, harmaa, valkoinen, sininen, punainen ja vihreä. 

Lisäksi toteutettiin testi ylikuuluvuusvian havaitsemiseen. Kuvien analyysialgoritmit 

toteutettiin käyttäen avoimen lähdekoodin OpenCV kirjastoa. 

Näytön luminanssin tasaisuutta mittaavassa testissä näytön ala jaetaan lohkoihin. Jokaiselle 

lohkolle lasketaan keskiarvo ja keskihajonta. Lohkojen keskiarvoja vertaillaan keskenään 

näytön luminanssin tasaisuuden tarkistamiseksi. Lohkojen keskiarvot järjestetään pienimmästä 

suurimpaan ja otetaan mediaani edustamaan näytön kirkkautta yhdellä luvulla. Näin saatua 

näytön kirkkautta verrataan hyviksi tiedettyjen laitteiden kirkkauteen liian tummien tai liian 

kirkkaiden näyttöjen havaitsemiseksi. 

Pienien vikojen tunnistus testissä taustan epätasaisuus poistetaan sumentamalla kuva 

käyttäen Gauss-sumennusta ja jakamalla alkuperäinen kuva Gauss-sumennetulla kuvalla. 

Kuvasta otetaan kaksi kynnysarvoa kirkkaiden ja tummien alueiden paikantamiseksi. Löydetyt 

alueet luokitellaan vioiksi tai sallituiksi perustuen alueiden kokoon, alueiden etäisyyteen 

toisistaan ja alueiden lukumäärään. Näytön pinnalla oleva pöly suodatetaan pois tuloksista 

virheellisten tulkintojen vähentämiseksi. 

Matalan kontrastin omaavia Mura-vikoja tunnistavassa testissä taustan epätasaisuutta 

vähennetään alipäästösuodattamalla tausta Gauss-sumennuksella ja vähentämällä se 

alkuperäisestä kuvasta. Tämän jälkeen käytetään Sobel-suodatusta ja morfologista 

prosessointia poikkeavien alueiden paikantamiseksi kuvasta. Löydetyt alueet suodatetaan pinta-

alojen perusteella liian suurien poikkeamien havaitsemiseksi. 

Ylikuuluvuustestissä etsitään tietyn tyyppistä vikaa, jossa yksi alue näytössä vaikuttaa 

toiseen alueeseen näytöllä. Ylikuuluvuustesti suoritetaan käyttäen testikuvaa, jossa on musta 

laatikko näytön keskellä harmaalla taustalla. Otetusta kuvasta tunnistetaan reunoja käyttäen 

Sobel-suodatusta ja morfologista prosessointia. Jos reunoja löytyy tasaiselta harmaalta alueelta, 

jossa niitä ei pitäisi olla, näyttö tulkitaan vialliseksi. 

    Lisäksi toteutettiin testisekvensseri ja siihen web-selaimessa toimiva käyttöliittymä. 

Testisekvensserin avulla testiasemaa voidaan ohjata, kerätään testien tuloksia ja esitellään 

testauksen etenemistä sekä testien tuloksia testioperaattorille. Ohjelmistoon kehitettiin myös 

moduulit testattavan laitteen ohjaamiseksi ja tuloksien raportoimiseksi tuotannontestauksen 
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tietokantaan. Testisekvensseri toteutettiin yleiskäyttöiseksi siten, että sitä voidaan jatkossa 

käyttää muillakin testivaiheilla Aava Mobilen tablettituotannossa. 

Kuva-analysointien toiminta verifioitiin kehitysvaiheessa erilaisin piirretyin vikakuvin ja 

pienellä määrällä todellisia viallisia sekä ehjiä laitteita. Lisäksi testien toiminta on verifioitu 

tehtaalla tuotannossa, jossa testiasemalla on testattu yhteensä noin viisisataa laitetta. Tehtaalta 

saadun kokemuksen avulla testejä ja testien rajoja on säädetty ja testauksen sujuvuutta kehitetty 

edelleen. 

Alustavien kokemuksien perusteella työn tuloksena saatiin hyvin toimiva ensimmäinen 

versio testiasemasta tablettitietokoneiden näyttöjen tuotannontestaukseen. Työssä kehitetty 

testiasema on ensimmäinen Aava Mobilella tuotannontestaukseen kehitetty 

konenäköjärjestelmä, jonka vuoksi siinä on edelleen paljon parantamisen varaa esimerkiksi 

testikattavuudessa, testien luotettavuudessa sekä testauksen nopeudessa ja sujuvuudessa. Työn 

tuloksena kerättyä kokemusta, dataa ja työssä kehitettyjä ohjelmistokomponentteja voidaan 

tulevaisuudessa käyttää pohjana myös uusien konenäköön perustuvien testien kehittämiseen 

muille tuotannontestauksen tai tuotekehityksen osa-alueille. 
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