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TIIVISTELMÄ

Viime vuosina syväoppiminen on mullistanut useita tietokonenäkötehtäviä,
kuten ulkonäköön perustuvaa katseen suunnan estimointia. Katseen suunnan
estimointitutkimus on viime vuosina keskittynyt enenevissä määrin ulkonäköön
perustuviin menetelmiin, sillä ne tuovat useita etuja verrattuna perinteisempiin
menetelmiin. Ulkonäköön perustuvat menetelmät eivät vaadi erityisiä laitteita,
ja ne ovat huomattavasti vakaampia ympäristön muutoksille. Syväoppimisen
avulla ulkonäköön perustuvat menetelmät ovat toimineet hämmästyttävän
tarkasti myös haastavissa olosuhteissa. Tutkimuksissa käytettävien menetelmien
ja sulautettuihin järjestelmiin sovellettavissa olevien menetelmien välillä on
kuitenkin suuri kuilu.

Suurin osa nykyisistä konenäön tutkimuksista tehdään tehokkailla
tietokoneilla. Parhaimpia tuloksia saavuttaneet, tietokoneilla kehitetyt,
menetelmät eivät kuitenkaan usein ole käyttökelpoisia sulautetuilla järjestelmillä.
Sulautetuilla järjestelmillä on usein hyvin rajallinen muisti, alhainen
laskentateho ja ne toimivat usein akkujen avulla verkkovirran sijaan. Lisäksi
sulautetut järjestelmät eivät välttämättä tue toimintoja tai menetelmiä,
joilla on saavutettu parhaimpia tuloksia. Laskentateho on hyvin rajallista
sulautetuissa järjestelmissä, joten laitevalmistajien on usein hyödynnettävä
optimointimenetelmiä suorituskyvyn parantamiseksi. Tämän takia sulautetut
järjestelmät eivät välttämättä tue kaikkia tietokoneilla toimivia menetelmiä.

Tässä opinnäytetyössä testattiin useiden viimeaikaisten katseen suunnan
estimointimenetelmien suorituskykyä ja mahdollista käyttöä sulautetuilla
järjestelmillä. Lisäksi katseen suunnan estimointitutkimuksen ja sulautettujen
järjestelmien välisen kuilun pienentämiseksi, tässä työssä kehitettiin
konvoluutioneuroverkko käyttämällä vain neuroverkkojen yksinkertaisia ja
hyvin tunnettuja rakennuspalikoita. Tulosten perusteella työssä kehitetty
menetelmä on useiden vertailtujen menetelmien joukosta ainoa, joka toimii
sulautetuilla järjestelmillä kilpailukykyisellä tarkkuudella. Lisäksi kehitetty
menetelmä osoitti kyvyn toimia reaaliajassa muistirajoitteisessa, vähäisen
laskentatehon omaavassa sulautetussa laitteessa.

Avainsanat: ulkonäköön perustuva katsesuunnan estimointi, katseenseuranta,
syväoppiminen, sulautettu laite
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ABSTRACT

In recent years, deep learning has revolutionized several computer vision tasks,
including appearance-based gaze estimation. Over the past few years, the
emphasis of gaze estimation research has shifted more and more to appearance-
based methods, as they bring several advantages compared to more traditional
methods. Appearance-based methods do not require dedicated devices, and
they are significantly more robust to environmental changes. Thanks to deep
learning, appearance-based methods have achieved astonishing accuracy in gaze
estimation, even in challenging environments. However, there is a large gap
between methods used in research and the methods that are applicable to
embedded systems.

Most research is carried out on powerful computers, whereas embedded
systems have several limitations. Embedded systems often have very limited
memory, low computing power and rely on batteries. In addition, embedded
systems may not support functions or methods that have been utilized in studies
leading to the best accuracies. Computing power is limited in embedded
systems, so manufacturers must implement optimization methods to improve
performance. Thus, embedded systems may not be able to perform all the
functions or methods supported by desktop computers.

In this thesis, the performance of several recent gaze estimation methods and
whether they can be used with embedded systems was tested. Furthermore,
a convolutional neural network using only the simple and well-known building
blocks of convolutional neural networks was developed to reduce the gap between
gaze estimation research and embedded systems. Based on the results, the method
developed in the thesis was the only one among several compared methods that
works with embedded systems while achieving competitive accuracy. In addition,
the developed method demonstrated the ability to run in real-time in a memory-
constrained, low-computing embedded device.

Keywords: appearance-based gaze estimation, eye tracking, deep learning,
embedded device
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ALKULAUSE

Vanha sanonta ”silmät ovat sielun peili” kiteyttää hyvin tämän opinnäytetyön
merkitystä. Silmät voivat välittää henkilöstä niin lämpimän, aidon ja kutsuvan
kuin kylmän ja hylkivänkin vaikutelman. Ihmisen katse paljastaa todella paljon
henkilön terveydentilasta, keskittymisen tasosta ja mielenkiinnon kohteista. Tämän
työn tavoitteena on kehittää reaaliaikainen katseen suunnan estimointimenetelmä,
mikä mahdollistaisi edellä mainittujen ominaisuuksien automaattisen analysoinnin.

Haluaisin kiittää Visidon Oy:tä, joka opinnäytetyön mahdollistamisen lisäksi
on tarjonnut minulle työympäristön, jossa pääsen jatkuvasti kehittämään ja
haastamaan itseäni. Kiitos kuuluu myös Janne Heikkilälle rakentavasta palautteesta
ja työn ohjaamisesta, Tapio Seppäselle opinnäytetyöni tarkastamisesta sekä Henri
Nykäselle ideoista työn teknisen osuuden toteuttamiseen. Lopuksi haluaisin kiittää
työkavereitani, perhettäni ja ystäviäni, jotka ovat olleet tukenani ja apunani niin
opinnoissani, kuin tämän työn teossakin.

Oulussa 30. marraskuuta 2022

Samu Majabacka



LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

2D two dimensional, kaksiulotteinen
3D three dimensional, kolmiulotteinen
IR infrared, infrapuna
CNN convolutional neural network, konvoluutioneuroverkko
DNN deep neural network, syvä neuroverkosto
CPU central processing unit, prosessori
GPU graphics processing unit, grafiikkaprosessori
FPU floating point unit, matematiikkasuoritin
DSP digital signal processor, digitaalinen signaaliprosessori
VPU vector processing unit, vektorisuoritin
EV embedded vision
MAC multiply–accumulate operation

δ angular error, kulmavirhe
N number of cycles, kellojaksojen määrä
f clock speed, kellotaajuus
t processing speed, prosessointinopeus
te estimated processing speed, estimoitu prosessointinopeus
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1. JOHDANTO

Katse on yksi ihmisten tärkeimmistä vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoista. Katseen
avulla pystymme viestimään sanaakaan sanomatta. Katseella voimme esimerkiksi
välittää tunnetiloja ja osoittaa mielenkiintoa keskustelun aikana. Tutkimuksissa on
havaittu, että jo varhaisesta iästä asti vauvat katsovat mieluummin kasvoja, jotka
katsovat suoraan kohti kuin jotka katsovat sivulle. Katseella onkin epäilty olevan suuri
merkitys vauvojen ja lasten sosiaalisten taitojen kehityksessä. [1, 2]

Katseenseurantaa on tutkittu jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien invasiivisillä
menetelmillä. Näihin menetelmiin sisältyvät elektro-okulografia (EOG), jossa silmän
liikettä mitataan silmän ympärille kiinnitettyjen elektrodien avulla ja mekaaniset
katseenseurantalaitteet, joilla silmän liikettä mitataan piilolinsseihin asetettujen
peilien tai magneettikenttäsensoreiden avulla [3]. Ensimmäinen videopohjainen
katseenseurantatutkimus tehtiin lentokoneita ohjaaville lentäjille 1940-luvulla,
toisen maailmansodan jälkeen [1]. Tietokoneiden rajoitetun saatavuuden vuoksi
katseenseurantatutkimus kuitenkin rajoittui pääasiassa psykologisiin, kognitiivisiin ja
lääketieteellisiin tutkimuksiin lähes 2000-luvulle asti [3].

Viime vuosikymmeninä tapahtuneen laskentanopeuden kehityksen, digitaalisen
videokäsittelyn ja laitteistojen halpenemisen myötä katseenseurantatutkimus on
kehittynyt vauhdilla, ja useita uusia menetelmiä on kehitetty katseen suunnan
mittaamiseksi [3, 4]. Erityisesti syväoppimiseen pohjautuvat ratkaisut ovat
osoittautuneet hyödyllisiksi, koska niiden avulla saadaan luotettavampia ja tarkempia
tuloksia perinteisempiin menetelmiin verrattuna. Ensimmäisessä syväoppimiseen
pohjautuvassa katseen suunnan mittausmenetelmässä yhdistettiin yhden silmän
harmaasävykuvasta mitattuja piirteitä pään asentoon [5]. Viimeaikaiset menetelmät
puolestaan hyödyntävät videoista saatavaa ajallista tietoa parantaakseen estimoidun
katseen suunnan luotettavuutta [6, 7, 8, 9].

Vaikka katseen suunnan mittausmenetelmiä on tutkittu ja kehitetty laajalti
viime vuosina, sulautetuille laitteille suunnattuja katseenseurantatutkimuksia
on hyvin niukasti saatavilla. Tämän työn tavoitteena on täydentää aukkoa
katseenseurantatutkimuksien ja sulautettujen laitteiden välillä. Työssä pyritään
luomaan pienitehoisella sulautetulla laitteella toimiva, ympäristöstään riippumaton
reaaliaikainen katseen suunnan estimointimenetelmä. Lisäksi toteutetun ratkaisun
odotetaan saavuttavan kilpailukykyisen tarkkuuden verrattaessa muihin viimeaikaisiin
kirjallisuudessa ehdotettuihin ratkaisuihin.

Tämä työ on koottu seuraavalla tavalla. Luvussa 2 esitellään katseen
suunnan mittaamisen taustaa, kuten ihmisen näkökykyyn ja katseen suuntaan
vaikuttavia tekijöitä sekä eri menetelmien toimintaperiaatteita. Luvussa 3 tutustaan
katseenseurantaa hyödyntäviin sovelluksiin. Luvussa 4 avataan syväoppimisen
perusteita sekä esitellään katseenseurantatutkimuksia, jotka pohjautuvat
syväoppimiseen. Työssä luotu ratkaisu sekä katseen suunnan ennustamiseen vaaditut
työvaiheet esitellään perusteellisesti luvussa 5. Luvussa 6 puolestaan esitellään
ehdotetun ratkaisun saavuttamat tulokset, joita pohditaan vielä tarkemmin luvussa 7.
Lopuksi opinnäytetyön johtopäätökset kerrataan luvussa 8.
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2. KATSEEN SUUNNAN MITTAAMINEN

Ymmärtääkseen miten katseenseurantalaitteet toimivat, on tärkeä ymmärtää mihin
ihmisen näkökyky perustuu. Kuvassa 1 on ihmisen näkökykyn kannalta olennaisimmat
osat. Ulkoapäin katsottuna silmän näkyvät osat ovat pupilli (musta osa), iiris (värillinen
osa) ja kovakalvo (valkoinen osa). Silmän etuosassa sijaitsee sarveiskalvo, joka on
kupolin muotoinen läpinäkyvä kerros. Sarveiskalvo päästää ympäristöstä heijastuvan
valon silmän sisään, ja valo kulkee pupilliksi kutsuttavan aukon läpi. Pupillin
keskuksen, sarveiskalvon keskuksen ja silmämunan keskuksen yhdistävää linjaa
kutsutaan optiseksi akseliksi, ja se kertoo katseen sijainnin. Pupillin ympäriltä löytyy
iiris, joka säätelee pupillin läpi kulkevan valon määrää ja toimii samaan tapaan kuin
kameran valotusaukko. Silmään tuleva valo kulkee kaksoiskuperan linssin eli mykiön
läpi, josta valo taittuu verkkokalvolle. Verkkokalvo on valoherkkiä soluja sisältävä
silmämunan sisäpinnan peittävä kerros, jossa solut muuttavat valon sähköisiksi
signaaleiksi [10]. Nämä signaalit kulkevat verkkokalvolta näköhermon kautta aivoihin,
jossa signaalit muutetaan näkemiksimme kuviksi. Verkkokalvolla sijaitsee pieni alue
nimeltä keskikuoppa eli fovea, joka sisältää suurimman osan silmän väriherkistä
soluista. Keskikuoppa on vastuussa pienten yksityiskohtien havaitsemisesta, ja sitä
kutsutaankin usein tarkan näkemisen alueeksi. Tyypillisellä aikuisella keskikuoppa
sijaitsee noin 4-5 astetta optisen akselin ja verkkokalvon leikkauspisteen vieressä ja
noin 1,5 astetta leikkauspisteen alapuolella [11]. Linjaa, joka yhdistää keskikuopan ja
sarveiskalvon keskuksen, kutsutaan visuaaliseksi akseliksi, ja tämän linjan sanotaan
olevan katseen todellinen suunta [10].

Linssi

Näköhermo

Valonlähde

Pupilli

Iiris

Keskikuoppa
Etukammio

Kovakalvo
Verkkokalvo

Visuaalinen akseli
Optinen akseli

Kiiltopiste

Taitepiste

Kuva kiiltopisteestä
Kuva pupillin 
keskipisteestä

Sarveiskalvo

Kuva 1. Yleinen malli ihmissilmän rakenteesta, sen olennaisimmista osista näkökyvyn
kannalta ja katseen suunnan mittaamiseen käytetty laitteisto.

Katseenseurantalaitteen, joka mittaa katseen suuntaa ja silmien liikettä, täytyy ottaa
huomioon silmän vaistonvaraiset ja tahdonalaiset liikkeet. Silmänräpäytykset ovat
vaistonvaraisia liikkeitä, jotka pitävät silmät kosteina ja puhtaina [10]. Muut silmän
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liikkeet voidaan yleisesti jakaa sakkadeihin, hitaisiin seurantaliikkeisiin ja fiksaatioihin
[10, 12]. Sakkadit ovat nopeita silmän liikkeitä, jossa silmän keskikuoppa kohdistetaan
uuteen visuaaliseen ärsykkeeseen. Sakkadit voivat olla vaistonvaraisia tai tahdonalaisia
ja niiden kesto on noin 10-100 millisekuntia [13]. Seurantaliikkeet ovat vaistonvaraisia,
sakkadeita hieman hitaampia silmän liikkeitä ja niiden tarkoituksena on pitää
liikkuva kohde tarkan näkemisen alueella. Fiksaatiot ovat 100-600 millisekuntia
kestäviä silmän liikkeitä, jotka mahdollistavat paikallaan pysyvään kohteen pitämisen
tarkkana näkökentässämme [12, 13]. Silmän fysiologisten toimintojen lisäksi toimivan
katseenseurantalaitteen rakentamisesta haastavaa tekee useat muut häiriötekijät, kuten
kuvissa esiintyvä kohina, ympäristön valaistus, kohteen vaihteleva etäisyys kamerasta
sekä pään asennon vaikutus katseen suuntaan [3, 4, 10].

2.1. Lähestymistavat ja menetelmät

Ihmisen katseen suunnan estimointi on todella haastavaa, sillä pienikin silmämunan
liike voi muuttaa katseen suuntaa dramaattisesti. Tämän lisäksi henkilöiden väliset
erot silmien rakenteessa vaikeuttavat estimointia entisestään. Katseen suuntaa on
pyritty mittaamaan monilla menetelmillä ja silmän toimintaa on tutkittu useiden
vuosikymmenien ajan.

Varhaiset katseensuunnan mittausmenetelmät perustuvat silmien liikekuvioiden,
kuten fiksaatioiden ja sakkadien havaitsemiseen [14]. Tietokonenäön kehityksen
myötä nykyaikaiset katseenseurantamenetelmät hyödyntävät kameroilta saatavia
silmä- ja kasvokuvia. Konenäköön perustuvat menetelmät voidaan yleensä jakaa
kolmeen erilliseen luokkaan: kolmiulotteiseen silmämalliin pohjautuvat ratkaisut,
kaksiulotteiseen regressioon pohjautuvat ratkaisut ja silmän ulkonäköön pohjautuvat
ratkaisut [4]. Jokaisella näistä ratkaisuista on hyötyjä ja haittoja, joita on
havainnollistettu kuvassa 2.
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2D-regressioon pohjautuvat ratkaisut 3D-silmämalliin pohjautuvat ratkaisut Silmän ulkonäköön pohjautuvat ratkaisut

Käytettävyys:

Tarkkuus:

Vakaus:

Useita kameroita ja useita valojaYksi kamera ilman valonlähteitä Yksi kamera ja useita valojaYksi kamera ja yksi valo

Matala Korkea

Matala Korkea

Matala Korkea

Kuva 2. Katseen suunnan estimoinnissa käytettyjen menetelmien ja laitteistojen välisiä
riippuvuuksia sekä etuja. Kuvassa havainnollistetut suhteet ovat suuntaa antavia
yleistyksiä, sillä käytettävyys, vakaus ja tarkkuus ovat riippuvaisia useista tekijöistä.
Käytettävyyteen vaikuttavat lähestymistavan vaatimat laitteistot, niiden tarvitsemat
toimenpiteet sekä ympäristö, jossa kyseinen lähestymistapa on käyttökelpoinen.
Vakaus kuvastaa kuinka herkkä lähestymistapa on ympäristössä tapahtuville
muutoksille, kuten valaistuksen vaihtelulle, pään asennolle ja kasvojen etäisyydelle.

2.1.1. 2D-regressioon pohjautuvat ratkaisut

2D-regressioon pohjautuvissa menetelmissä käyttäjän katseen sijainti näytöllä
regressoidaan kuvassa 1 havainnollistettujen kiiltopisteiden avulla [15, 16].
Sarveiskalvolta heijastuvat kiiltopisteet saadaan tuotettua ulkoisen valonlähteen avulla,
ja näiden kuvaamiseen käytetään usein infrapunakameraa (IR). Toimiakseen kunnolla
2D-regressioon pohjautuvat menetelmät vaativat henkilökohtaista kalibrointia, jolloin
käyttäjää pyydetään katsomaan useita kohteita tietokoneen näytöltä yksi kohde
kerrallaan. Käyttäjän katsoessa kohdetta, pupillien keskipisteet ja sarveiskalvolta
heijastuvat kiiltopisteet kerätään talteen. Kalibroinnin jälkeen kiiltopisteistä ja
pupillien keskipisteistä muodostetuista erovektoreita hyödynnetään kartoitusfunktion
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luomiseen, jonka avulla käyttäjän katseen sijainti näytöllä voidaan regressoida
suhteellisen tarkasti [16]. Tarkkuuden ansiosta tätä menetelmää voidaan hyödyntää
esimerkiksi kursorin ohjaamiseen graafisessa käyttöliittymässä.

Vaikka tällä yksinkertaisella menetelmällä voidaan luoda tarkkoja
katseenseurantajärjestelmiä, on siinä useita haittapuolia. Sarveiskalvon kiiltopisteisiin
pohjautuvat menetelmät vaativat usein henkilökohtaista kalibrointia ja erityistä
laitteistoa. Tämän lisäksi menetelmä on herkkä pään liikkeille sekä valaistuksen
muutoksille [15, 16]. Näistä syistä 2D-regressioon pohjautuvat ratkaisut ovat
luotettavia vain vakaissa ympäristöissä, joissa valaistus pysyy samana, ja käyttäjän
pään liikkeet ovat hyvin vähäisiä katseen suunnan mittauksen ajan.

2.1.2. 3D-silmämalliin pohjautuvat ratkaisut

Kolmiulotteiseen silmämalliin pohjautuvissa menetelmissä käytetään kuvassa 1
havainnollistettua silmän geometrista rakennetta silmän osien, kuten sarveiskalvon
keskuksen, visuaalisen akselin ja optisen akselin määrittämiseksi [3, 4, 10].
Yleinen lähestymistapa on ensin arvioida sarveiskalvon keskusta silmäkuvista, mikä
mahdollistaa kolmiulotteinen optisen akselin laskemisen. Visuaalista akselia, eli
todellista katseen suuntaa, ei kuitenkaan voida suoraan laskea silmän ulkonäön tai
optisen akselin avulla, sillä henkilöiden välillä keskikuopan sijainti voi vaihdella
jopa 3 astetta [11]. 3D-silmämalliin pohjautuvien menetelmien perustana onkin
selvittää henkilökohtaisia parametreja, kuten optisen akselin ja visuaalisen akselin
välinen kulma, todellisen katseen suunnan selvittämiseksi [10]. Akseleiden välistä
kulmaa kutsutaan kappakulmaksi, ja se voidaan selvittää henkilökohtaisen kalibroinnin
avulla [3, 4]. Kalibroinnin aikana käyttäjälle näytetään vähintään yksi visuaalinen
ärsyke näytöltä ja häntä pyydetään katsomaan kyseistä ärsykettä. Kalibroinnin aikana
selvitetään silmästä lähtevän optisen akselin leikkauskohta näytöllä sarveiskalvon
heijastumia hyödyntäen [3, 10]. Tämän leikkauspisteen ja visuaalisen ärsykkeen
sijainnin poikkeaman avulla voidaan laskea vakiona pysyvä kappakulma, mikä
mahdollistaa optisen akselin selvittämisen kyseiselle henkilölle.

3D-silmämalliin pohjautuvien menetelmien etuna on mahdollisuus selvittää
käyttäjän katseen kolmiulotteinen sijainti käyttäjän ympäristössä. Yhdistämällä
estimoitu visuaalinen akseli käyttäjän ympäristöstä löytyviin esineisiin, voidaan
katseen sijainti estimoida visuaalisen akselin ja lähimmän esineen leikkauspisteestä.
Lisäksi 3D-silmämallimenetelmillä on saavutettu luotettavampaa tarkkuutta kuin 2D-
regressioon pohjautuvilla ratkaisuilla [17]. Näiden menetelmien kääntöpuolena ovat
kuitenkin korkeat laitteistovaatimukset ja menetelmät voivat olla herkkiä ympäristön
muutoksille, kuten valaistuksen muutoksille ja pään liikkeille. Käyttämällä useampaa
kameraa tai valonlähdettä voidaan ympäristön muutosten tuomia haasteita lieventää.
3D-silmämallipohjaiset menetelmät luokitellaan sen perusteella, käyttävätkö ne
yhtä vai useampaa kameraa ja minkälaista kalibrointia ne vaativat. Kiitettävästä
tarkkuudesta huolimatta 3D-silmämallimenetelmien käyttökohteet ovat rajalliset ja
niitä käytetäänkin suurimmaksi osaksi tutkimuksissa sekä toimistokäytössä [4].
Tällaisissa olosuhteissa aikaa vievät kalibrointitoimenpiteet ja sopivan valaistuksen
asentaminen mahdollistavat tarkan katseen suunnan mittauksen.
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2.1.3. Silmän ulkonäköön pohjautuvat ratkaisut

Silmän ulkonäköön perustuvat menetelmät eivät vaadi erityistä laitteistoa, vaan
ne hyödyntävät helposti saatavia web-kameroita silmän ulkonäön kuvaamiseen ja
katseen suunnan regressointiin. Nämä menetelmät eivät siis vaadi sarveiskalvolta
lähteviä heijastuksia tai erillistä valonlähdettä toimiakseen, vaan ne hyödyntävät
kuvien pikseleitä katseen suunnan estimointiin. Vaikka laitteistovaatimukset ovat
vähäisiä, perinteiset ulkonäköön pohjautuvat menetelmät vaativat yleensä useita
komponentteja toimiakseen luotettavasti [4, 17]. Katseeseen liittyvät ominaisuudet
täytyy erotella korkeaulotteisista raakakuvista, ja tätä varten vaaditaan tehokas
piirteiden erottelija. Piirteiden erottelijat tunnistavat kuvasta tärkeimmät ominaisuudet
ja yhdistävät ne uusiksi piirteiksi vähentäen näin käsiteltävän datan määrää. Tämän
lisäksi vakaa regressiofunktio on olennainen osa silmän ulkonäköön perustuvia
menetelmiä. Regressiofunktion tehtävänä on selvittää korkeadimensionaalisen silmän
ulkonäön ja mataladimensionaalisen katseen suunnan välinen suhde. Tähän
tarkoitukseen on käytetty kirjallisuudessa useita regressiofunktioita, kuten paikallista
lineaarista interpolaatiota [18], adaptiivista lineaarista regressiota [19] ja Gaussin
prosessiregressiota [20]. Näiden funktioiden tehokkuuden on kuitenkin raportoitu
olevan kohtalaisen heikkoja katseen suunnan ennustamisessa. Regressiofunktion
toimivuuteen vaikuttaa suuresti saatavilla olevan datan määrä ja laatu. Tämän vuoksi
silmän ulkonäköön perustuvat menetelmät tarvitsevat suuren määrän koulutusdataa, ja
perinteiset menetelmät vaativat usein henkilökohtaista kalibrointia tarkkojen tuloksien
saavuttamiseksi.

Viime vuosina syväoppimiseen perustuvasta katseen suunnan estimoinnista
on tullut silmän ulkonäköön pohjautuvien tutkimuksien keskipiste. Perinteisiin
regressiofunktioita käyttäviin menetelmiin verrattuna syväoppimiseen pohjautuvilla
menetelmillä on useita etuja. Syväoppimismenetelmät pystyvät poimimaan korkean
tason abstrakteja katsepiirteitä korkeaulotteisista kuvista sekä oppivat erittäin
epälineaarisia kartoitusfunktioita silmän ulkonäön ja katseen väliltä. Nämä edut
tekevät syväoppimiseen pohjautuvista menetelmistä paljon vakaampia ja tarkempia
perinteisimpiin ulkonäköön pohjautuviin menetelmiin verrattuna. Perinteisissä
ulkonäköön perustuvissa menetelmissä suorituskyky heikkenee pään liikkuessa,
kun taas syväoppimiseen pohjautuvat menetelmät sietävät pään liikettä tiettyyn
pisteeseen asti. Syväoppimiseen perustuvat menetelmät toimivat myös huomattavasti
paremmin ilman henkilökohtaista kalibrointia, mikä mahdollistaa entistä laajemmat
sovellusalueet.

Alhaiset laitteistovaatimukset tekevät silmän ulkonäköön pohjautuvista
menetelmistä sopivia alustoille, jotka eivät käytä korkearesoluutioisia kameroita
tai lisävalolähteitä. Tämän lisäksi nämä menetelmät ovat datapohjaisia, minkä
seurauksesta ne ovat paljon vakaampia lievälle kohinalle kuvissa. Suuri määrä dataa
mahdollistaa kohinan erottamisen tärkeistä piirteistä ja näin ollen katseen suunta
pystytään estimoimaan kohinaisistakin kuvista. Silmän ulkonäköön pohjautuvien
menetelmien tarkkuus on kuitenkin yleensä heikompi kuin useita kameroita ja
valonlähteitä käyttävien 3D-silmämalliin pohjautuvien menetelmien.

Kuvausympäristöllä on todella suuri rooli menetelmien tarkkuudessa. Erityisesti
rajoittamattomassa ympäristössä pään liike, ympäristön valaistus ja henkilöiden
väliset erot voivat vaikuttaa tarkkuuteen huomattavasti. Näillä tekijöillä on suuri
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merkitys silmien ulkonäköön ja siihen, miltä silmät näyttävät kuvissa. Perinteiset
silmän ulkonäköön perustuvat menetelmät eivät toimi luotettavasti rajoittamattomassa
ympäristössä heikon sovituskyvyn vuoksi. Syväoppimiseen pohjautuvat menetelmät
ovat kuitenkin osoittaneet kiitettävää tarkkuutta myös haastavissa olosuhteissa.

2.2. Pään asennon vaikutus katseen suuntaan

Tarkastellessamme henkilön katseen suuntaa, käytämme automaattisesti useita näkyviä
vihjeitä, kuten tarkasteltavan henkilön käsien ja kasvojen asentoa [21]. Vaikka
ihmisillä iiriksen ja kovakalvon välinen kontrasti on suuri, ja näin ollen mahdollistaa
pupillin helpon paikantamisen silmämunasta, ei tämä tieto yksinään riitä paljastamaan
havaitun katseen suuntaa. Wollaston [22] havainnollisti ensimmäisenä, että katseen
havaitsemiseen liittyy monimutkaisia vihjeitä silmien asennon lisäksi. Hän käytti
kasvojen piirustuksia havainnollistamaan, että katseen suunnan arvio ei perustu
pelkästään iiriksen sijaintiin silmämunalla, vaan pään asennolla on myös vaikutus
havaittuun katseeseen. Vaikka kuvan 3 molempien kasvojen silmät ovat identtiset,
vaikuttaa siltä, että vasemmanpuoleiset kasvot ovat katsekontaktissa katsojaan, kun
taas oikeanpuoleiset kasvot katsovat katsojan ohi oikealle puolelle.

Kuva 3. Muunnelma Wollastonin alkuperäisistä piirustuksista. Vaikka oikean ja
vasemman puolen kasvojen silmät ovat ulkonäöltään identtiset, pään käännös saa
aikaan vaikutelman, että kasvot katsovat eri suuntiin.

Pään asento täytyy ottaa huomioon katseen suuntaa mittaavissa menetelmissä,
sillä ainoastaan pupillin paikkaa seuraamalla ei voida tietää, johtuuko pupillin
liike pään vai silmän liikkeistä. Tämä on erityisen tärkeää menetelmille, jotka
hyödyntävät sarveiskalvolta lähteviä heijastuksia ja pupillin keskipistettä katseen
suunnan mittaamiseen. Käyttäjän liikuttaessa päätään kamera-akselin suuntaisesti
pitäen katseensa samassa paikassa, kiiltopisteiden ja pupillin keskipisteen välinen
suhde muuttuu. Tämä heikentää estimoidun katseen suunnan tarkkuutta, joten pään
asento täytyy huomioida laskualgoritmilla tai päätä paikoillaan pitävällä leukatuella
tarkemman estimaatin saavuttamiseksi. Yhtälö 1 esittää estimoidun katseen suunnan
vestk , todellisen katseen suunnan vtodk ja pään asennon suunnan vp välistä suhdetta [23]:
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vp − vestk = k(vtodk − vestk ) (1)

missä k on pään kääntymistä (engl. yaw) ja nyökkäämistä (engl. pitch) kuvaava
parametri.

2.3. Katseen suunnan estimoinnin tarkkuus

Tyypillisessä katseenseurantatutkimuksessa käyttäjä katselee visuaalisia ärsykkeitä
tietokoneen näytöltä. Katseenseurannan tarkkuus arvioidaan todellisen ärsykesijainnin
ja mitatun katseen sijainnin keskimääräisenä erona. Yleisesti kirjallisuudessa
katseenseurantamenetelmien toimivuutta arvioidaan ja vertaillaan käyttäen
kulmavirhettä tai euklidista etäisyyttä. Kulmavirhettä käytetään yleensä tarkkuuden
mittaamiseen katseen estimointimenetelmissä, joiden ulostulo on kolmiulotteinen
suuntavektori. Olettaen, että katseen todellinen suunta on k ∈ R3 ja estimoitu katseen
suunta on k̂ ∈ R3, kulmavirhe δ voidaan laskea seuraavasti:

δ = arccos
k · k̂
||k||||k̂||

(2)

Kaksiulotteisissa katseen estimointimenetelmissä tarkkuuden mittaamiseen
puolestaan käytetään euklidista etäisyyttä pikseleinä tai senttimetreinä. Kun merkitään
todellinen katseen sijainti näytöllä pisteenä p ∈ R2 ja estimoitu katseen sijainti
pisteenä p̂ ∈ R2, voidaan euklidinen etäisyys de laskea seuraavasti:

de = ||p− p̂|| (3)

2.4. Laitteistokonfiguraatiot

Katseen suunnan estimointitutkimuksissa saavutetut tulokset esitellään hyvin
vaihtelevilla tavoilla. Yleisimpiä käytettyjä mittareita ovat kuitenkin kulmavirhe δ
asteina, katseen tunnistusaste prosentteina sekä euklidinen etäisyys de pikseleinä.
Nämä mittarit eivät korreloi keskenään, mikä vaikeuttaa tulosten vertailua.
Lisäksi useissa tutkimuksissa ratkaisujen toimivuutta testataan kohtalaisen
rajallisissa olosuhteissa, ja nämä olosuhteet saattavat poiketa suuresti muiden
tutkimusten olosuhteista. Tämän seurauksena useimpia katseen estimointimenetelmiä
ei voida suoraan verrata keskenään, ja laitteiston sekä alustojen vaikutusta
menetelmien tarkkuuteen voi olla haasteellista mitata. Suuri määrä tehtyjä
katseenseurantatutkimuksia kuitenkin mahdollistaa eri laitteistojen ja alustojen
tuomien hyötyjen ja haittojen tarkastelun.

Katseenseurannassa käytetyt laitteistot voidaan luokitella pääsääntöisesti kolmen
tyyppisiin alustoihin: tietokoneisiin, mobiililaitteisiin ja päähän kiinnitettäviin
laitteisiin. Tietokone on näistä yleisin alusta silmän ulkonäköön perustuville
ratkaisuille. Kamerat sijoitetaan yleensä tietokonenäytön ala- tai yläpuolelle.
Mobiililaitteet ovat toinen yleinen alusta katseen suunnan estimoinnille. Tällaiset
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laitteet sisältävät usein etukameran, jonka avulla katse estimoidaan pisteenä näytöllä
3D-katsevektorin sijaan, sillä geometrinen kalibrointi on huomattavasti haastavampaa
mobiililaitteilla kuin tietokoneilla. Mobiililaitteiden lisäksi päähän kiinnitettävillä
laitteilla laskentaresurssit ovat rajalliset, minkä vuoksi päähän kiinnitettävillä laitteilla
kamerat ovat yleensä matalaresoluutioisia, ja ne sijaitsevat lähellä silmää. Jokaisella
alustalla on omat käyttökohteensa, joita esitellään tarkemmin luvussa 3.

Katseen estimointi voidaan suorittaa joko yksittäisille kuville tai videoille,
jälkimmäisen ollessa yleisempi. Videopohjaiset katseenseurantajärjestelmät vaativat
yleensä vähintään 30 hertsin (Hz) näytteenottotaajuuden. Nykypäivänä edistyneimmät
kaupalliset laitteet operoivat jopa 1200 Hz:n taajuudella [24], sillä sakkadidynamiikan
ja silmän liikkeiden tallentaminen vaatii korkeita nopeuksia.

Katseen suunnan estimointitutkimuksissa on käytetty hyvin erinlaisia
laitteistoasetelmia. Yleisin katseen suunnan estimoinnissa käytetty laite on RGB-
kamera, mutta tutkimuksissa on hyödynnetty myös IR-kameroita parantamaan
heikossa valaistuksessa tapahtuvaa katseen suunnan estimointia ja syvyyskameroita
tarkempaa pään asennon arviointia varten. Eri kameroiden tuottamat kuvat ovat
esitelty kuvassa 4. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että käyttämällä useampaa
kameraa tai lisävalonlähteitä, on katseen estimointi yleensä vakaampaa ja tarkempaa.

RGB-kamera Syvyyskamera IR-kamera

Kuva 4. Kameran valinta on kriittisessä roolissa katseenseurantajärjestelmää
suunniteltaessa. Perinteisen RGB-kameran etuna on kuvien korkea resoluutio.
Syvyyskameralla voidaan estimoida käyttäjän sijainti ja pään asento RGB-
kameraa luotettavammin. IR-kamera puolestaan tuo toimintavarmuutta vaihteleviin
valaistusolosuhteisiin.
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2.4.1. Yksi kamera ja yksi valo

Varhaisissa katseenseurantajärjestelmissä yhtä kameraa ja valonlähdettä hyödyntävät
lähestymistavat olivat melko yleisiä niiden yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi
[10]. Varsinkin 2D-regressioon pohjautuvat menetelmät käyttävät yleensä yhtä
kameraa ja valonlähdettä, mutta myös 3D-silmämalliin pohjautuvissa katseen suunnan
estimointitutkimuksissa on hyödynnetty tätä laitteistokonfiguraatiota. Esimerkiksi
Ohno ym. [25] ehdottivat 3D-silmämalliin pohjautuvaa lähestymistapaa, jossa
he käyttivät vain yhtä kalibroitua kameraa ja valonlähdettä. Optisen akselin
määrittämiseksi he hyödynsivät sarveiskalvon kaarevuuden, pupillien keskustan
ja sarveiskalvon keskustan välisen etäisyyden sekä mykiön taitekertoimien
väestökeskiarvoja.

Shih ym. [26] todistivat, ettei pelkästään yksi sarveiskalvon kiiltopiste riitä
saavuttamaan pään asennosta riippumatonta katseen estimointia. He osoittivat, että
pään liike täytyy kompensoida joko ylimääräisellä laitteistolla, kuten lisäkameroilla,
leukatuilla tai käyttämällä väestökeskiarvoja optisen akselin määrittämisessä. Guestrin
ja Eizenman [27] yleistävät nämä tulokset täysin kalibroiduille järjestelmille.
He osoittavat tutkimuksessaan, että katseen suunta voidaan määrittää yhdellä
kiiltopisteellä, mikäli silmän ja näytön välinen etäisyys on tiedossa tai pitämällä pää
paikallaan katseen mittauksen ajan.

Pään liikkuessa kiiltopisteen sijainti muuttuu huomattavasti. Tämän lisäksi
kiiltopisteen sijainti muuttuu myös pelkästä silmän liikkeestä. Silmä pyörii
silmämunan keskustan ympärillä, ei sarveiskalvon keskuksen ympärillä. Tämä
tarkoittaa, että katseen suunnan muutos liikuttaa myös sarveiskalvoa, jolloin myös
kiiltopiste liikkuu. Vähäisellä pään ja silmien liikkeellä on kuitenkin todella
minimaalinen vaikutus havaittuihin kiiltopisteisiin. Sen sijaan suuremmilla liikkeillä
vaikutus voi olla todella merkittävä. Tämän takia yhden kameran ja valonlähteen
menetelmiä käytetäänkin yleensä katseenseurantalaitteissa, joissa kameroiden sijainti
pysyy vakiona suhteessa silmän sijaintiin [10].

2.4.2. Yksi kamera ja useita valoja

Valonlähteiden lisääminen yhden valonlähteen järjestelmiin ei ole merkittävän suuri
lisä katseenseurantajärjestelmien laitteistovaatimuksiin, mutta tällä on osoitettu olevan
valtava vaikutus pään asennon riippumattomuuden saavuttamisessa. Shih ym. [26]
sekä Guestrin ja Eizenman [27] osoittavat tutkimuksissaan, että sarveiskalvon
keskipiste sekä katseen suunta voidaan estimoida tarkasti täysin kalibroiduissa
mittausympäristössä käyttämällä vain kahta valonlähdettä, jos sarveiskalvon kaarevuus
on tiedossa. Guestrinin ja Eizenmanin yhden kameran ja kahden valonlähteen
järjestelmä mahdollistaa kuitenkin vain pienet pään liikkeet, mutta he ovat
väittäneet lähestymistavan mahdollistavan myös suuremmat pään liikkeet käyttämällä
korkearesoluutioisempaa kameraa [27].

Guestrinin ja Eizenmanin lähestymistapaa [27] on hyödynnetty useiden
tutkimuksien pohjalla. Tekemällä pieniä muutoksia heidän ehdottamaansa malliin,
useissa tutkimuksissa on saavutettu entistä tarkempia katseenseurantajärjestelmiä.
Näitä menetelmiä käytetään useissa kaupallisissakin katseenseurantalaitteissa [10].
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Useita kiiltopisteitä käyttävät menetelmät vaativat jatkuvaa geometristen sekä kameran
kalibrointitietojen keräämistä ja ylläpitoa. Riittämätön ylläpito johtaa usein virheisiin
mittauksissa, mikä tekee useiden valonlähteiden järjestelmistä työläitä käyttää [10].
Lisäksi usean valonlähteen järjestelmissä on haastavaa saada näkymään kaikki
kiiltopisteet sarveiskalvolla samanaikaisesti, ja pienikin pään liike saattaa kadottaa
jonkin näistä pisteistä. Tämän vuoksi usean valonlähteen järjestelmissä on tarpeellista
asettaa fyysisiä rajoituksia pään sijainnille, jotta kaikki kiiltopisteet olisivat selvästi
havaittavissa mittauksen aikana.

2.4.3. Useita kameroita ja useita valoja

Tarkkaa katseen suunnan estimointia, joka mahdollistaa samanaikaisesti vapaan
pään liikkeen on todella haastavaa saavuttaa pelkästään yhdellä kameralla. Jotta
päätä voidaan liikuttaa vapaasti, katseenseurantajärjestelmässä kameralla täytyy olla
suuri näkökenttä, kun taas riittävän korkearesoluutioisten silmäkuvien ottaminen
on edellytys luotettavalle katseen suunnan estimoinnille. Korkearesoluutioisten
silmäkuvien saavuttaminen edellyttää kameralta puolestaan mahdollisimman
pientä näkökenttää. Molempien tavoitteiden saavuttaminen samanaikaisesti yhdellä
kameralla on siis hyvin ongelmallista, minkä vuoksi tarkan ja vapaan pään liikkeen
sallivan järjestelmän saavuttamiseksi käytetään useita kameroita. Useiden kameroiden
käyttö myös mahdollistaa tarkemman 3D-silmämallinnuksen.

Ensimmäiset kirjallisuudessa esiintyneet katseenseurantajärjestelmät, jotka
hyödyntävät useita kameroita, sisältävät erilliset kamerat molemmille silmille tai
käyttävät yhtä kameraa pään asennon seurantaan ja toista kameraa silmän lähikuvia
varten [28, 29]. Beymer ja Flickner esittelevät tutkimuksessaan monimutkaisen
järjestelmän, joka mallintaa silmän 3D-muodossa ja estimoi katseen suunnan
neljän kameran avulla [30]. Näistä kaksi ovat stereolaajakulmakameroita ja
kaksi kapean näkökentän stereokameroita. Stereolaajakulmakameroita käytetään
kasvojen havainnointiin 3D-avaruudessa, ja havaittujen kasvojen avulla ohjataan
galvanometrimoottoreita, jotka suuntavat kapean näkökentän kamerat kohti silmiä.
Beymerin ja Flicknerin työn innoittamana Brolly ja Mulligan [31] hyödyntävät
myös galvanometrimoottoreita seuraamaan pään liikkeitä. Poiketen aiemmasta
menetelmästä, Brolly ja Mulligan käyttävät vain yhtä kapean näkökentän kameraa
silmien kuvaamiseen. Huolimatta silmäkuvien alhaisemmasta resoluutiosta, Brolly ja
Mulligan raportoivat samankaltaista tarkkuutta kuin Beymerin ja Flicknerin [30].

Useita kameroita hyödyntäviä ratkaisuja on myös onnistuneesti käytetty päähän
kiinnitettävien laitteiden kanssa. Näissä järjestelmissä yleensä yksi tai useampi kamera
on suunnattu käyttäjää kohti ja yksi poispäin käyttäjästä. Poispäin osoittava kamera
on synkronoitu katseen suuntaan, mikä mahdollistaa käyttäjän katseen sijainnin
löytämisen 3D-avaruudessa [32]. Useiden kameroiden järjestelmät ovat tuottaneet
vakaita tuloksia, mutta ne vaativat usein monimutkaista kalibrointia useiden laitteiden
vuoksi. Lisäksi nämä järjestelmät kohtaavat tavallisia stereokuvaamiseen liittyviä
ongelmia, kuten pistesovituksen, okkluusion ja kasvavan datamäärän tuomia haasteita
[33].
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2.4.4. Yksi kamera ilman valonlähteitä

Pelkästään yhtä kameraa hyödyntävät menetelmät ovat laitteistovaatimuksiltaan
hyvin yksinkertaisia. Vähäiset laitteistovaatimukset tekevät yhden kameran
menetelmistä käyttökelpoisia tavallisilla kannettavilla tietokoneilla sekä valtaosalla
nykyaikaisista puhelimista. Vähäiset laitteistovaatimukset ja viimeaikaiset harppaukset
syväoppimisessa ovat tehneet yhden kameran ratkaisuista todella tutkittuja viime
vuosina. Valonlähteen puute kuitenkin estää kiiltopisteitä hyödyntävien menetelmien
käytön näillä laitteistoasetelmilla. Näin ollen suurin osa 3D-silmämalliin ja 2D-
regressioon pohjautuvista ratkaisuista eivät ole käyttökelpoisia yhdellä kameralla
ilman valonlähdettä. Pelkästään yhtä kameraa hyödyntävät menetelmät ovat lähes
poikkeuksetta silmän ulkonäköön ja syväoppimiseen pohjautuvia ratkaisuja,
joita esitellään tarkemmin luvussa 4.2. Vähäisten laitteistovaatimuksien lisäksi
nämä menetelmät ovat aiempia menetelmiä huomattavasti vakaampia ympäristön
muutoksille. Valonlähteiden ja kiiltopisteiden puute kuitenkin tekee yhden kameran
menetelmistä vielä tänä päivänä valonlähteitä hyödyntäviä menetelmiä epätarkempia.
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3. SOVELLUSALUEET

Ihmisen katse voi kertoa henkilön aikomuksista ja huomion kohteesta. Tämä
sanattoman viestinnän vihje on usein tärkeänä osana älykkäitä interaktiivisia
järjestelmiä. Tunnistamalla mihin käyttäjä katsoo, voidaan katsetta käyttää
interaktiivisissa järjestelmissä tavanomaisten hiiren ja näppäimistön tilalta syötteenä.
Katseen ballistisen liikkeen ansiosta katseohjatut laitteet ovat osoittautuneet monissa
tilanteissa perinteisiä syöttölaitteita, kuten hiirtä tehokkaammiksi [34]. Lisäksi katseen
käyttö syöttölaitteena mahdollistaa vuorovaikutuksen olosuhteissa, joissa ulkoista
syöttölaitetta ei ole saatavilla tai käyttäjän käytettävissä fyysisten tai motorististen
rajoitteiden takia. Eksplisiittisen syötteen lisäksi silmien liikkeestä voidaan analysoida
käyttäjän kognitiivista tilaa.

Katseenseurantaa ja silmäntunnistusta hyödynnetään laaja-alaisesti muun muassa
lääketieteessä, peliteollisuudessa sekä autoteollisuudessa. Silmäntunnistus on usein
ensimmäinen ja yksi tärkeimmistä vaiheista monissa tietokonenäkösovelluksissa,
kuten kasvojentunnistuksessa, kasvojen piirteiden seurannassa, ilmeanalyysissä sekä
iiriksen havaitsemisessa ja tunnistuksessa. Lisäksi silmien asennon ja avoimuuden
havainnointi sekä katseen suunnan estimointi ovat tärkeimpiä vaiheita kuljettajan
vireystilaa valvovissa sovelluksissa. Katseenseurantaa käytetään myös tehokkaana
empiirisenä työkaluna reaaliaikaisen kognitiivisen prosessoinnin ja tiedonsiirron
tutkimuksissa.

Katseenseurantasovellukset voidaan jakaa kahteen pääsovellusalueeseen:
diagnostisiin ja interaktiivisiin sovelluksiin [35]. Diagnostiset
katseenseurantasovellukset tarjoavat objektiivisen ja kvantitatiivisen menetelmän
käyttäjän silmien liikkeiden tallentamiseen. Tätä tallennettua tietoa voidaan hyödyntää
tutkittaessa käyttäjän katseen käyttäytymistä mainoksia katsottaessa tai apuna
sairauksien diagnosoinnissa. Interaktiiviset sovellukset puolestaan reagoivat käyttäjän
katseeseen joko ohjaussyötteenä tai muokkaamalla käyttäjälle näkyvää sisältöä
katseen sijainnin perusteella.

Tässä osiossa avataan muutamia katseenseurannan merkittäviä käyttökohteita ja
sovellusalueita. Käyttökohteet eivät kuitenkaan rajoitu alla mainittuihin sovelluksiin
vaan katseenseurantaa voidaan hyödyntää monissa muissa käyttökohteissa, kuten
verkko-oppimisen tukena, käyttäjän oikeuksien todentamisessa, sekä ihmisen ja
robotin välisessä vuorovaikutuksessa [36, 37, 38].

3.1. Autoteollisuus

Autoihin asennettava kuljettajan valvontajärjestelmä on noussut arvokkaaksi
sovellukseksi liikenneturvallisuuden takaamisessa, sillä kuvassa 5 näkyvät
tarkkaamattomuus ja huomion häiriintyminen ovat kaksi yleistä auto-onnettomuuteen
johtavia syitä. Vuonna 2020 Yhdysvalloissa menehtyi 38 824 ihmistä
liikenneonnettomuuden seurauksesta ja näistä jopa 3 142 kuolemantapausta oli
suoraan seurausta kuljettajien tarkkaavaisuuden puutteesta [39]. Yleisimmät syyt
tarkkaamattomuudelle ovat mobiililaitteiden sekä auton viihdekeskuksen käyttö ajon
aikana. Näiden lisäksi taustapeiliin tai nopeusmittariin katsominen väärään aikaan voi
koitua kohtalokkaaksi virheeksi.
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Kuva 5. Kuljettajan valvontajärjestelmän avulla voidaan havaita, mikäli kuljettaja
käyttää puhelinta ajon aikana.

Kuljettajan valvontajärjestelmä valvoo useita piirteitä, kuten tarkkaavaisuutta ja
uneliaisuutta, kuljettajan käyttäytymisessä. Näitä piirteitä pystytään seuraamaan
useilla erilaisilla sensoreilla, mutta kamerapohjaiset ratkaisut ovat suosituimpia, sillä
ne tarjoavat paljon hyödyllistä informaatioita kuvien ja videoiden välityksellä. Yksi
kuljettajan valvontajärjestelmän tärkeimmistä osista on katseen suunnan estimointi,
sillä katse antaa paljon tietoa kuljettajan huomion ja keskittymisen tasosta. Mikäli
kuljettajan havaittu katse ei ole ennalta määrätyn alueen sisällä, voidaan suorittaa
tarvittavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä
ovat muun muassa äänivaroitukset, ajoneuvon hidastaminen, tärisevät istuimet sekä
autonomisten ominaisuuksien poiskytkentä. Näitä keinoja hyödyntämällä kuljettajan
valvontajärjestelmä kykenee varmistamaan, että kuljettaja on hereillä ja tarkkaavainen
ajon aikana.

3.2. Lääketiede

Katseenseurantaa hyödynnetään lääketieteessä muun muassa kliinisissä sovelluksissa
ja neurologisten sairauksien diagnosoinnissa. Yksi kliinisistä sovelluksista on
silmänseurannan käyttö avustajana refraktiivisessa linssileikkauksessa [40, 41]. Tässä
operaatiossa korjataan silmän taittohäiriöitä, kuten liki-, kauko- ja hajataittoisuutta
laserablaation avulla [17]. Leikkauksen ajan potilasta pyydetään pitämään silmänsä
mahdollisimman paikoillaan katsomalla ennalta määrättyä kiintopistettä, sillä
operaatio vaatii erityistä tarkkuutta. Tästä huolimatta potilaan silmä saattaa
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tahattomasti liikkua hieman operaation aikana, minkä vuoksi nykyaikaiset laserlaitteet
ovat usein varustettu kehittyneillä katseenseurantajärjestelmillä. Nämä järjestelmät
seuraavat silmän liikkeitä ja korjaavat reaaliajassa laserin sijainnin silmän
verkkokalvolla, mikäli silmä liikkuu operaation aikana [17].

Katseenseuranta on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi kliinisten sovelluksien
lisäksi myös neurologisten sairauksien diagnosoinnissa. Viime vuosina onkin kehitetty
useita testejä silmän liikkeiden muutosten analysoimiseksi. Erityisesti on havaittu,
että sakkadiset silmäliikkeet tarjoavat hyödyllistä tietoa testattavan terveydentilasta.
Silmän liikkeitä mitatessa potilasta pyydetään esimerkiksi katsomaan kiintopistettä
näytön keskellä, kunnes uusi piste ilmestyy näytön reuna-alueelle. Uuden pisteen
ilmestyessä potilaan tulee katsoa sitä kohti (pro-sakkadinen tehtävä) tai sen
vastakkaiselle puolelle (anti-sakkadinen tehtävä) mahdollisimman nopeasti ja tarkasti.
Tämän lisäksi lisävariaatiota saadaan kytkemällä uusi kiintopiste päälle ennen kuin
ensimmäinen sammutetaan tai vastaavasti muutaman millisekunnin ensimmäisen
sammutuksen jälkeen. Näitä paradigmoja yhdistelemällä saadaan erilaista metriikkaa
jatkoanalysointia varten. Nämä testit ovat hyvin yksinkertaisia suorittaa, ja ne voivat
kertoa tärkeää tietoa potilaan terveydentilasta.

Katseenseurantaan perustuvia testejä on hyödynnetty useissa tutkimuksissa
neurologisten sairauksien diagnosointiin. Näiden tutkimusten perusteella
on todettu, että oikein suunniteltu katseenseurantakoe mahdollistaa useiden
mielenterveyssairauksien, kuten skitsofrenian [42, 43], kaksisuuntaisen
mielialahäiriön [44], Alzheimerin taudin [45, 46], autismin [47], Parkinsonin
taudin [48] ja psykoosin [49] diagnosoinnin. Aivojen kyky käyttää ja tulkita
visuaalista tietoa ympäröivästä maailmasta on hyvin monimutkainen, ja visuaalinen
prosessointi tapahtuu aivojen useissa osissa, kuten hippokampuksessa ja
temporaalilohkorakenteissa [50, 51]. Tämä aivojen tapa käsitellä visuaalista
informaatiota mahdollistaa erilaisten sairauksien tunnistamisen suhteellisen
yksinkertaisen katseenseurantakokeen avulla [17].

3.3. Markkinointi

Kuluttajat kohtaavat brändejä päivittäin. Kuluttajat altistuvat päivittäin keskimäärin
3 000 mainokselle, ja merkkituotteita on kaikkialla heidän ympärillään, varsinkin
läntisellä pallonpuoliskolla [52]. Erityisesti tuotteiden pakkaus lähettää kuluttajalle
tiedostamattomia signaaleja, joista tulee ratkaisevia ostoprosessin aikana.
Tuotepakkauksen tehtävänä on tarjota kuluttajille valinnanvaraa ja vakuuttaa
kuluttaja myytävästä tuotteesta, sillä pakkauksen ominaisuuksilla voidaan korostaa
tuotteen ominaisuuksia. Pakkauksen ulkomuoto ja ulkonäkö voivat myös vaikuttaa
siihen, kuinka laadukkaana kuluttaja näkee tuotteen.

Kuva 6 havainnollistaa, miten katseenseurantaa voidaan hyödyntää
markkinoinnissa. Markkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena on kohdistaa
asiakkaiden mielenkiinto myytävään tuotteeseen ja edistää kyseisen tuotteen
myyntiä. Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat useat tekijät, kuten tuotteen sijoittelu,
ulkonäkö sekä mahdolliset tarjoukset. Asiakkaan katseen suunta toimii hyvänä
mittarina edellä mainituille tekijöille. Asiakkaan katseen avulla saadaan analysoitua,
minkä väriset ja näköiset tuotteet kiinnittävät asiakkaiden huomion parhaiten, tai
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miten tuotteiden sijainti vaikuttaa asiakkaan mielenkiinnon herättämiseen. Nämä
tiedot ovatkin erittäin tärkeitä tuoteanalyytikoille, jotka suunnittelevat tuotteista
mahdollisimman houkuttelevia.

Kuva 6. Katseenseurantaa hyödyntämällä voidaan tutkia, miten tuotesijoittelu sekä
tuotteiden ulkonäkö vaikuttaa asiakkaiden mielenkiintoon.

3.4. Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuusjärjestelmiä on hyödynnetty useissa sovelluksissa ja tutkimuksissa
viime vuosina käyttämällä tavanomaisia laitteita, kuten ohjaussauvoja, jotka
ovat vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa. Vaikka ohjaussauvat mahdollistavat
videopelien ohjaamisen, ne ovat luonnottomia käyttöliittymiä. Virtuaalitodellisuuden
luonnottomat käyttöliittymät estävät käyttäjiä uppoamasta täysin kokemuksen sisälle
ja näin ollen vähentävät immersiivisyyden tunnetta.

Virtuaalitodellisuuden käyttäjäkokemuksista voidaan rakentaa huomattavasti
immersiivisempiä ja luonnollisempia katseenseurannan avulla. Katseenseuranta
yhdessä kasvojenanalyysin kanssa mahdollistavat käyttäjän ilmeiden, katseen
suunnan ja tunnetilojen havainnoinnin. Näitä tietoja hyväksi käyttämällä sovellusten
tekoälyt voivat reagoida sopivalla tavalla kussakin tilanteessa. Katseenseuranta
mahdollistaa pelikokemuksen parantamisen tarjoamalla käyttäjälle luonnollisen tavan
olla vuorovaikutuksessa pelin kanssa. Silmien liikkeitä seuraamalla voidaan suorittaa
liikettä vastaavia toimintoja pelin sisällä. Esimerkiksi kilpapelissä autoa voidaan
ohjata katseen avulla, tai pulmapelissä palapelin palasia voidaan ohjata näytöllä
silmän liikkeillä [53].
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Katseenseurannan avulla laitevalmistajat voivat vähentää näytönohjaimiin
kohdistuvaa kuormitusta ja parantaa käyttäjäkokemusta hyödyntämällä tarkan
näön renderöintiä. Kuvassa 7 havainnollistettu tarkan näön renderöinti on ihmissilmän
näkökykyä muistuttava tekniikka, joka renderöi täydellä resoluutiolla vain sen
osan näytöstä, johon käyttäjä kullakin hetkellä katsoo. Tämä lähestymistapa vaatii
korkeaa virkistystaajuutta sekä tarkkaa katseenseurantaa, mutta se mahdollistaa
mukaansatempaavamman ympäristön luomisen, jossa virtuaalimaailma muistuttaa
enemmän todellista maailmaa. Immersiivisemmän kokemuksen lisäksi pienemmän
kuormituksen ansiosta laitevalmistajat voivat lisätä sekä näytön resoluutiota että
virkistystaajuutta.

Kuva 7. Tarkan näön renderöinnissä täydellä resoluutiolla renderöidään vain alue,
johon käyttäjä katsoo. Tämän alueen ulkopuolella olevat alueet renderöidään
vaiheittain pienemmällä resoluutiolla prosessointiresurssien säästämiseksi.

Luonnollisempien ja tehokkaampien pelien lisäksi katseenseuranta mahdollistaa
entistä luotettavampien tutkimuksien suorittamisen virtuaaliympäristöissä.
Suorittamalla enemmän todellista elämää vastaavia tutkimuksia, voidaan olettaa
tutkimuksiin osallistujien käyttäytymisen olevan myös lähempänä todellista elämää.
Käyttämällä katseenseurantaa voidaan osallistujien huomio- ja käyttäytymisprosesseja
mitata tarkemmin sekä luotettavammin. Näin ollen tutkijat voivat luottaa yhä
enemmän siihen, että virtuaalimaailmojen avulla tehtyjä tutkimuksia voidaan soveltaa
virtuaalimaailman ulkopuolellakin. Katseenseurantatekniikkaa hyödyntämällä
voidaan virtuaalimaailmoissa suorittaa tutkimuksia, jotka olisivat liian kalliita tai
epäkäytännöllisiä toteuttaa perinteisin menetelmin. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa
vaihtelevien maailmojen luonnin, joita ei ole ennen ollut tai ei voi olla olemassa.
Tämän ominaisuuden ansiosta tutkijat voivat toteuttaa kokeiluja ympäristöissä, jotka
eivät muuten olisi mahdollisia.
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4. SYVÄOPPIMINEN KATSEEN SUUNNAN
MÄÄRITTÄMISESSÄ

Syväoppiminen on koneoppimisen ja tekoälyn suuntaus, jonka avulla pyritään
jäljittelemään ihmisten tapaa ymmärtää tietyntyyppistä tietoa. Viime vuosikymmenten
aikana tekoälyn kehitys on ottanut valtavia harppauksia, mikä on mahdollistanut
koneiden toimimisen ihmisten rinnalla tai jopa korvaten ihmisiä kokonaan monilla
aloilla. Tähän pisteeseen pääseminen on vaatinut valtavasti tutkimustyötä tekoälyn eri
aloilla, joista yksi tutkituimmista on konenäkö.

Konenäön tavoitteena on antaa koneille kyky nähdä ja ymmärtää niitä
ympäröivää maailma samalla tavalla kuin ihmiset ymmärtävät. Tämän ymmärryksen
avulla tietokoneet pystyvät toteuttamaan itsenäisesti erilaisia toistuvia tehtäviä,
kuten kasvojentunnistamista lentokenttien turvatarkastuspisteillä tai suorittamaan
automaattista laadunvalvontaa tehtaiden liukuhihnoilla. Edistykset syväoppimisen ja
konenäön saralla ovat pääosin yhden tietyn algoritmin, konvoluutioneuroverkkojen,
ansiota.

4.1. Konvoluutioneuroverkot

Visuaaliselle aivokuorelle kohdistuneiden tutkimusten pohjalta on kehitetty
konvoluutioneuroverkot (engl. convolutional neural networks, CNN), joita on
käytetty työkaluna kuvantunnistuksessa jo 1980-luvulta lähtien [54]. Laskentatehon
ja saatavilla olevan koulutusdatan lisääntymisen myötä CNN:t ovat viime vuosina
osoittaneet yli-inhimillistä kykyä useissa monimutkaisissa visuaalisissa tehtävissä.
Niiden avulla on rakennettu useita mullistavia sovelluksia, kuten kuvanhakupalveluita
sekä itseajavia autoja, ja CNN:n viimeisimpiä läpimurtoja ovat olleen tyhjästä
generoidut taideteokset [55, 56].

Aivot käsittelevät valtavan määrän tietoa samalla hetkellä, kun ihminen katsoo
kuvaa. Jokainen hermosolu työskentelee omalla alueella ja on yhteydessä muihin
hermosoluihin siten, että hermosolut muodostavat yhdessä hermoverkoston, joka
kattaa koko näkökentän. Aivoissa jokainen hermosolu vastaa ärsykkeisiin vain oman
alueen sisällä. Myös CNN:n jokainen neuroni käsittelee dataa vain oman alueen
sisällä. CNN:t ovatkin erikoistuneet käsittelemään dataa, jolla on ruudukkomainen
topologia, kuten digitaalinen kuva. Digitaalinen kuva sisältää sarjan ruudukkomaisesti
järjestettyjä pikseleitä, jossa kukin pikseliarvo osoittaa, kuinka kirkas ja minkä värinen
kyseinen pikseli on.

Nykypäivänä edistyneimmät CNN:t voivat olla rakenteeltaan hyvinkin
komplekseja ja niiden toimintaa voi olla haastava ymmärtää. Kuvassa 8 on
havainnollistettu yksinkertainen CNN:n arkkitehtuuri, jonka elementit löytyvät
usein myös komplekseista arkkitehtuureista. Kyseinen arkkitehtuuri koostuu neljästä
konvoluutioneuroverkkojen yleisimmästä kerroksesta: konvoluutiokerroksesta,
aktivointikerroksesta, koontikerroksesta ja täysin yhdistetystä kerroksesta. Nämä
kerrokset on järjestetty siten, että ne havaitsevat ensin yksinkertaisemmat kuviot
(viivat, käyrät, jne.) ja monimutkaisemmat kuviot (kasvot, esineet, jne.) pidemmälle
edetessä. Tämän ominaisuuden ansiosta CNN:t antavat tietokoneille kyvyn nähdä.
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Kuva 8. Tyypillinen konvoluutioneuroverkon arkkitehtuuri, joka koostuu konvoluutio-,
aktivointi- ja koontikerroksesta sekä täysin yhdistetystä kerroksesta.

4.1.1. Konvoluutiokerros

Konvoluutiokerroksessa tapahtuu suurin osa konvoluutioneuroverkkojen laskennasta
ja tämä kerros onkin CNN:n tärkein kerros. Tämä kerros suorittaa pistetulon kahden
matriisin välillä, joista ensimmäinen matriisi on joukko opittavia parametreja, eli
kerneli, ja toinen matriisi on syötekuvan tai edellisen kerroksen rajattu alue. Kerneli on
spatiaaliselta kooltaan pienempi kuin syötekuva, mutta sen syvyys vastaa syötekuvan
syvyyttä. Tämä tarkoittaa, että jos kuva koostuu kolmesta (RGB) kanavasta, on
kernelin leveys ja korkeus pienempiä (tai yhtä suuria) kuin kuvan leveys ja korkeus,
mutta kernelin syvyys ulottuu kaikkiin kolmeen kanavaan.

Ensimmäisen konvoluutiokerroksen neuronit eivät ole yhteydessä syötekuvan
jokaiseen pikseliin, vaan pikseleihin, jotka ovat rajatulla, käytetyn kernelin kokoisella
alueella. Seuraavien konvoluutiokerroksien neuronit ovat puolestaan aina yhteydessä
edeltävässä kerroksessa rajatulla alueella oleviin neuroneihin. Tämän arkkitehtuurin
ansiosta CNN kykenee keskittymään pieniin matalan tason piirteisiin ensimmäisessä
kerroksessa, jonka jälkeen näistä ominaisuuksista rakennetaan suurempia korkeamman
tason piirteitä seuraavissa kerroksissa. Tosielämässä kuvissa esiintyy usein edeltävä
hierarkkinen rakenne, minkä vuoksi CNN:t ovat erittäin tehokkaita kuvien
tunnistamistehtävissä.

Syötettäessä kuva konvoluutiokerroksien läpi kerneli liukuu kuvan leveyden
ja korkeuden poikki tuottaen jokaisesta kohdasta uuden kuvaesityksen. Tämä
kuvaesitys tunnetaan myös kaksiulotteisena aktivointikarttana tai piirrekarttana, joka
kuvastaa kernelin tulosta jokaisessa syötekuvan spatiaalisessa paikassa. Kuvassa 9 on
havainnollistettu yksinkertaisen kernelin toimintaa. Kernelillä on useita säädeltäviä
parametreja, kuten askelkoko (engl. stride), joka kertoo kuinka monta askelta
kerneliä liu’utetaan aina kerralla. Toinen yleinen parametri on täytteistys (engl.
padding), joka mahdollistaa alkuperäisen kuvakoon säilyttämisen aktivointikartoissa
lisäämällä syötteen reunoille uusia lukuja, kuten nollia. Näiden parametrien lisäksi
kernelin rakennetta voidaan vaihdella tehtävästä riippuen. Kernelinä voidaan käyttää
esimerkiksi niin kutsuttua laajentunutta kerneliä, joka sisältää tyhjiä välejä pikseleiden
ohittamiseen. Tämä mahdollistaa laajemman alueen kattamisen syötekuvasta samalla
laskentamäärällä.
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Kuva 9. Esimerkki konvoluutio-operaatiosta. Esimerkissä kuvan koko on 5 × 5 ja
kernelin koko on 3 × 3. Kernelin askelkoko on 1, mikä tuottaa 3 × 3 -kokoisen
kaksiulotteisen aktivointikartan.

4.1.2. Aktivointikerros

Aktivointikerroksien tehtävänä on lineaaristen aktivointikarttojen muuntaminen
epälineaarisiksi. Aktivointikerrosten ansiosta CNN:t pystyvät käsittelemään
monimutkaistakin dataa. Aktivointikerroksissa edeltävien kerroksien ulostulot
ajetaan joko lineaarisen tai epälineaarisen aktivointifunktion läpi. Yleensä
aktivointikerroksissa käytetään kuitenkin epälineaarisia funktioita, sillä ne
mahdollistavat konvoluutioneuroverkkojen mukautumisen hyvinkin erilaisiin
datasetteihin. Alla on esiteltynä yleisimmin käytettyjä aktivointifunktioita sekä niiden
kaaviot kuvassa 10.

Sigmoid

σ (x)

x

ReLu

x

f (x)

Tahn

tahn (x)

x

Kuva 10. Yleisimmin käytettyjen aktivaatiofunktioiden kaaviot.

ReLU-funktio (Rectified Linear Unit) on noussut yleisimmin käytetyksi
aktivointifunktioksi. ReLU:n kaava on melko yksinkertainen:

f(x) = max(0, x) (4)
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Funktion paluuarvo on nolla, mikäli syötearvo on pienempi kuin nolla ja funktio
palauttaa syötearvon, kun se on suurempi kuin nolla. ReLu:n yksinkertaisuuden
ansioista sen gradienttien laskeminen on helppoa ja nopeaa. ReLu kuitenkin kärsii
neuronien kuoleentumisongelmasta, jossa osa neuroneista saattaa päivittyä nollaksi
oppimisen aikana, eivätkä näin ollen tarjoa CNN:lle lisäarvoa. Kuoleentumisongelmaa
on pyritty ratkomaan ReLu:n variantilla "Leaky Relu:lla", jossa pieni, nollasta
poikkeava gradientti α on sallittu, kun syöte on alle nollan.

Toinen yleinen aktivointifunktio on sigmoid-funktio ja se määritellään seuraavasti:

σ(x) =
1

1 + e−x
(5)

Funktion ulostulo on välillä 0 ja 1, minkä lisäksi funktio on epälineaarinen, jatkuva,
differentioituva ja monotoninen. Nämä kaikki ominaisuudet ovat aktivointifunktiolle
toivottuja ominaisuuksia, mutta valitettavasti sigmoid-funktion kääntöpuolena on,
että se kärsii katoavan gradientin ongelmasta. Tämän seurauksesta CNN ei
kykene oppimaan enää kunnolla tietyn pisteen jälkeen, tai oppiminen on erittäin
hidasta. Katoavan gradientin ongelma aiheutuu sigmoid-funktion määritelmästä,
minkä mukaan syötteen ollessa erittäin pieni tai iso, erot ulostulossa ovat lähes
huomaamattomia.

Hyperbolinen tangentti (tahn) on hyvin samankaltainen kuin sigmoid-funktio ja se
määritellään:

tahn(x) =
1− e−2x

1 + e−2x
(6)

Poiketen sigmoid-funktiosta, tahn-funktio on nollakeskeinen, mikä tekee siitä
paremman aktivointifunktion negatiivisten ja positiivisten arvojen kartoitukseen.
Tahn-funktio on ominaisuuksiltaan muuten sigmoid-funktion kanssa identtinen,
joten se kärsii myös katoavan gradientin ongelmasta. Sopivan aktivointifunktion
valitseminen on usein kriittinen osa konvoluutioneuroverkkojen suunnitteluvaihetta,
ja aktivointifunktio täytyy usein valita tapauskohtaisesti.

4.1.3. Koontikerros

Konvoluutiokerrokset tallentavat piirrekarttoihin syötekuvan piirteiden tarkat sijainnit.
Tämä voi olla ongelmallista, sillä pienetkin liikkeet syötekuvassa, jotka voivat
olla seurausta syötekuvan uudelleen rajaamisesta, kääntelystä tai siirtelystä, johtavat
erilaisiin piirrekarttoihin. Signaalinkäsittelyssä alasnäytteistys on yleinen tapa ratkoa
tätä ongelmaa. Alasnäytteistys luo tulosignaalista alhaisemman resoluution version,
jossa ainoastaan signaalin tärkeimmät rakenteet säilyvät ja tarkimmat yksityiskohdat
suodatetaan pois.

Konvoluutioneuroverkoissa koontikerrosten tehtävänä on vähentää spatiaalista
ulottuvuutta alasnäytteistystä hyödyntäen. Tämän avulla syötekuvista saadaan
säilytettyä keskeisimmät piirteet, mikä puolestaan auttaa verkkoa oppimaan datan
rakenteita tehokkaammin. Yleensä koontikerroksia käytetään konvoluutiokerroksien
perässä olevien aktivointikerroksien jälkeen.
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Koontikerroksen sisällä käytetään koontioperaatioita, jotka toimivat ikään
kuin filtterinä piirrekartoille. Koontioperaatiota käytetään koontialueen sisällä
oleville arvoille ja koontialueen koko määritellään verkon luontivaiheessa, mutta
yleisemmin käytetty koontialueen koko on 2 × 2. Kuvassa 11 on näkyvillä kaksi
yleisintä koontioperaatiota, keskiarvokoonti ja maksimikoonti, sekä niiden tuottamat
pienempiresoluutioiset piirrekartat.
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Kuva 11. Yleisimmin käytetyt koontioperaatiot koontikerroksessa. Maksimikoonnissa
koontialueen sisältä valitaan suurin arvo. Keskiarvokoonnissa puolestaan koontialueen
sisällä olevista arvoista lasketaan keskiarvo.

4.1.4. Täysin yhdistetty kerros

Täysin yhdistetty kerros on yleensä CNN:n viimeinen kerros. Täysin yhdistetyn
kerroksen syöte on viimeisen koonti- tai konvoluutiokerroksen ulostulo, joka
tasoitetaan ennen syöttöä täysin yhdistettyyn kerrokseen. Nimensä mukaisesti kaikki
tämän kerroksen neuronit on yhdistetty edellisen kerroksen kaikkiin neuroneihin.
Täysin yhdistetyssä kerroksessa syöte kerrotaan painomatriisilla, jonka jälkeen siihen
lisätään vinoumavektori. Täysin yhdistetyn kerroksen tehtävänä on oppia kompleksiset
suhteet koonti- tai konvoluutiokerrokselta saatujen korkeatasoisten piirteiden väliltä,
jonka jälkeen kerros antaa verkon lopullisen arvauksen syötekuvalle.
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4.2. Syväoppimiseen perustuva katseen suunnan estimointi

Varsinkin rajoittamattomassa ympäristössä ulkonäköön perustuva katseen estimointi
kärsii monista haasteista, kuten pään liikkeestä ja henkilöiden välisistä eroista.
Nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi silmien ulkonäköön ja vaikeuttavat ulkonäköön
perustavaa katseen estimointia. Perinteiset ulkonäköön perustuvat katseen suunnan
estimointimenetelmät eivät kykene käsittelemään näitä haasteita heikon sovituskyvyn
vuoksi, ja ne toimivat epäluotettavasti rajoittamattomassa ympäristössä.

Konvoluutioneuroverkkoja käytetään useissa tietokonenäön tehtävissä, kuten
hahmontunnistamisessa [57] ja kuvien segmentoinnissa [58]. CNN:t ovat myös
osoittaneet ylivoimaista suorituskykyä katseen suunnan estimoinnissa, erityisesti
rajoittamattomassa ympäristössä. Zhang ym. [5] ovat ehdottaneet ensimmäisenä
CNN-pohjaista katseen suunnan estimointimenetelmää hyödyntämällä silmäkuvia.
He käyttävät CNN:ää erottelemaan tärkeät piirteet harmaasävyisistä silmäkuvista.
Yhdistämällä nämä piirteet arvioituun pään asentoon he saavat regressoitua katseen
suunnan paljon tarkemmin kuin suurin osa perinteisistä ulkonäköön pohjautuvista
menetelmistä.

Tämän tutkimuksen seurauksena CNN-pohjaisia katseen estimointimenetelmiä
on paranneltu ja laajennettu useissa tutkimuksissa. Pelkkien silmäkuvien lisäksi
myös kasvojen kuvia [59] sekä videoita [9] käytetään syötteenä CNN:lle katseen
suunnan estimoimiseksi. Videot ja kasvokuvat antavat enemmän ja arvokkaampaa
tietoa kuin pelkät yksittäiset silmäkuvat. Informaatiorikkaampien syötteiden lisäksi
rajoittamattomien ympäristöjen tuomia haasteita on pyritty ratkomaan CNN:n avulla.
Cheng ym. [60] hyödynsivät epäsymmetristä regressiota käsitelläkseen äärimmäisiä
pään asentoja ja heikkoja valaistusolosuhteita.

Syväoppimiseen perustuvat menetelmät erottelevat automaattisesti tärkeitä piirteitä
syötekuvista. Konvoluutioneuroverkkojen syvyys sekä käytettyjen kerneleiden koko
ja rakenne määrittelevät kuinka informatiivisia piirteitä voidaan syötekuvista
erotella. Zhang ym. laajensivat aiempaa työtään [5] esittelemällä 13-kerroksisen
GazeNetin, joka pohjautuu 16-kerroksiseen VGG-verkkoon [61]. GazeNet on
aiemmassa julkaisussa esiteltyä LeNet-pohjaista verkkoa syvempi, mikä mahdollisti
paremman tarkkuuden saavuttamisen uudella GazeNetillä. Chen ym. [62] puolestaan
käyttivät tutkimuksessaan laajentuneita kerneleitä, mikä mahdollisti laajemman alueen
kattamisen syötekuvista, vähentämättä spatiaalista resoluutiota.

Rajoittamaton ympäristö tuo mukanaan useita haasteita, kuten ihmisten vaihteleva
ulkonäkö sekä kuvien valaistusolosuhteet. Generatiivinen kilpaileva verkko (engl.
generative adversarial network, GAN) mahdollistaa syötekuvien manipuloinnin, ja
niitä on hyödynnetty useissa katseen estimointitutkimuksissa lievittämään edellä
mainittuja haasteita. Cheng ym. [63] ehdottavat GAN-pohjaista verkkoa, joka
puhdistaa kasvojen piirteitä. Tämä menetelmä poistaa syötekuvan kasvoista katseen
kannalta merkityksettömät piirteet ja säilyttää vain olennaisimmat piirteet. Tämä
optimointimenetelmä ei paranna verkon tarkkuutta huomattavasti, mutta lisää verkon
vakautta eri henkilöiden välillä. Lisäksi joissain tutkimuksissa käytetään GAN:ia
silmäkuvien esikäsittelyyn, erityisten ympäristötekijöiden huomioon ottamiseksi.
Kim ym. [64] hyödyntävät GAN:ia parantaakseen hämärässä otettujen silmäkuvien
kirkkautta. Rangesh ym [65] puolestaan poistivat henkilöiltä katseen kannalta
epäolennaiset silmälasit GAN:n avulla.
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Viime vuosina tutkimus on keskittynyt yhä enenevissä määrin kohdeinvarianttien
katsepiirteiden erottamiseen. Silmien ulkonäössä on suuria eroja yksilöiden
välillä. Ihannetapauksessa koulutusdatan tulisi kattaa kaikki mahdolliset silmien
ulkonäöt, mutta käytännössä tämä ei ole mahdollista. Useat tutkimukset ovatkin
yrittäneet erotella kohdeinvariantteja piirteitä silmäkuvista vakaamman tarkkuuden
saavuttamiseksi [66, 67, 68]. Park ym. [67] ovat muuttaneet alkuperäiset silmäkuvat
graafiseen esitysmuotoon silmämunasta, iiriksestä ja pupillista luodakseen
yhtenäisemmät syötteet silmistä, jonka jälkeen katseen suunta estimoidaan hyödyntäen
uusia yhtenäisempiä graafisia esityksiä silmäkuvista. Wang ym. [68] puolestaan ovat
ehdottaneet kilpailevaa oppimislähestymistapaa henkilön muuttumattomien piirteiden
poimimiseen. Tässä lähestymistavassa ulkonäkövaihteluiden käsittelemiseksi
kuvista erotellut piirteet syötetään ylimääräiselle luokittelijalle, minkä lisäksi
lähestymistavassa käytetään kilpailevaa häviöfunkitiota, jonka tehtävänä on oppia
löytämään muuttumattomat piirteet kuvista.

Edellä mainitut menetelmät ovat kaikki käyttäneet yksittäisiä kuvia verkkojen
syötteenä. Ihmisen katse on kuitenkin jatkuva, mikä on inspiroinut tutkijoita
käyttämään ajallista tietoa hyödyksi katseen suunnan ennustamisessa. Takaisinkytketyt
neuroverkot (engl. recurrent neural network, RNN) ovat erikoistuneet käsittelemään
ajallisesti peräkkäistä dataa. RNN-pohjaisia ratkaisuja onkin käytetty onnistuneesti
estimoimaan katseen suuntaa videoista [9, 69]. Hyödyntämällä ajallista tietoa RNN:t
kykenevät myös estimoimaan katseen suunnan luotettavasti, vaikka osassa kuvista
kasvot tai silmät olisivat hetkellisesti hyvinkin epäselviä. RNN:n lisäksi transformer-
verkot ovat viime vuosina myös tehneet läpimurtoa konenäön saralla. Cheng ja Lu [70]
ehdottivat ensimmäisinä transformer-pohjaista verkkoa katseen suunnan estimointiin.
He syöttivät transformer-verkolle perinteisellä CNN:llä erotellut piirrekartat, joiden
pohjalta transformer-verkko antaa ulostulona katsevektorin. Tällä menetelmällä onkin
saavutettu parhaimpia tuloksia useilla silmän ulkonäköön pohjautuvilla dataseteillä.
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5. TOTEUTUS

Suurin osa varhaisista katsedataseteistä on kerätty laboratorioympäristössä, jossa
koehenkilöt ovat käyttäneet leukatukia tai keräys on suoritettu hyvässä valaistuksessa
[71, 72, 73]. Nämä olosuhteet eivät heijasta tosielämän olosuhteista, minkä
seurauksesta laboratorioympäristö-datalla koulutetut CNN:t eivät toimi enää
luotettavasti tosielämässä. Viime aikoina katseen suunnan estimointitutkimuksissa
on kuitenkin kiinnitetty enemmän huomiota rajoittamattomaan katseen suunnan
estimointiin. Rajoittamattomassa katseen suunnan estimoinnissa kuvien valaistus
ja tausta ovat molemmat tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Näiden tekijöiden
vaihdellessa kasvojen ja silmien ulkonäkö muuttuu monimutkaisemmaksi ja katseen
suunnan estimointi vaikeammaksi. Vaikka CNN:t omaavat korkean sovituskyvyn,
katseen suunnan estimointi on osoittautunut haastavaksi tehtäväksi rajoittamattomissa
ympäristöissä. Dataa puhdistamalla pyritään eliminoimaan tehtävää vaikeuttavat
ympäristötekijät ja yksinkertaistamaan katseen suunnan estimointia. Nykyisissä
tutkimuksissa datan puhdistusmenetelmien pääpaino on pään asennon ja valaistuksen
korjaamisessa kuvien esikäsittelyn avulla.

Kuvassa 12 esitellään tyypilliset, sekä tässä työssä vaaditut, katseen suunnan
estimoinnin työvaiheet. Käsittelemättömät syötekuvat sisältävät yleensä katseen
suunnan estimoinnin kannalta tarpeetonta informaatiota, kuten kuvassa 12 näkyvä
tausta. Tarpeettomien tietojen karsimisessa ensimmäinen vaihe on käyttää kasvojen
tai silmien havaitsemismenetelmää. Kasvojen havaitsemisen jälkeen kasvoista
tunnistetaan kiintopisteet, jotka mahdollistavat kasvo- ja silmäkuvien rajaamisen
halutun kokoisiksi.

Histogrammitasoitetut
silmäkuvat

Kasvojen havaitseminen ja 
kiintopisteiden tunnistus

Syötekuva

Datan 
normalisointi

kasvokuva
Normalisoitu

Katseverkko

Katsevektori

avaruudessa
normalisoidussa

Geneerinen
kasvomalli

Kameran kalibrointi

Normalisointi- ja
projektiomatriisien 

laskeminen

Katsevektorin projektointi
syötekuvan avaruuteen

Kuva 12. Katseen suunnan ennustaminen syötekuvasta on monivaiheinen prosessi,
jossa vaiheet voivat hieman vaihdella riippuen valitusta menetelmästä ja sovelluksen
käyttötarkoituksesta.

Syötekuvassa havaittujen kasvojen sijainti voi vaihdella horisontaalisella akselilla
vasemmalle ja oikealle, vertikaalisella akselilla ylös ja alas sekä syvyysakselilla
eteen ja taakse. Tämän lisäksi kasvot voivat olla kääntyneitä pituus- (engl. roll),
pysty- (engl. yaw) ja poikkiakselin (engl. pitch) suhteen. Yhdessä nämä translaatiot
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ja rotaatiot antavat kasvoille 6 vapausastetta liikkua 3D-avaruudessa. Sugano ym.
[71] ehdottivat menetelmää vapausasteiden vähentämiseksi siirtämällä ja kääntämällä
virtuaalikamera osoittamaan samaan vertailupisteeseen jokaisen havaitun kasvon
kohdalla. Virtuaalikameran liikuttaminen suoritetaan perspektiivimuunnoksen avulla,
ja se on tarkemmin havainnollistettu kuvassa 13.

Pään asennon muutosten lisäksi ympäristön valaistus muuttaa silmien ulkonäköä
ja vaikeuttaa katseen suunnan estimointia. Valaistuksen muutosten tuomien
haasteiden lievittämiseksi RGB-kuvat voidaan muuttaa histogrammitasoitetuiksi
harmaasävykuviksi. Histogrammin tasoitus parantaa kuvien kontrastia, joten
histogrammin tasoituksen avulla pupillit ovat helpompia havaita muista silmän osista
huonossa valaistuksessa. Yhdessä nämä prosessit vähentävät vapausasteiden määrää
kuudesta kahteen sekä lievittävät ympäristömuutosten tuomia haasteita, mikä tekee
koulutetuista CNN:stä huomattavasti vakaampia.
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Kuva 13. Kasvokuvien normalisoinnin vaiheet ja niiden vaikutukset syötekuvaan.
I)-vaiheessa virtuaalikameraa käännetään siten, että virtuaalikameran z-akseli
osoittaa kasvoista löytyvään referenssipisteeseen. Virtuaalikameran z-akselin kääntö
referenssipisteeseen (kasvojen keskipiste) siirtää kasvot keskelle kuvaa. II)-
vaiheessa virtuaalikameran x-akseli käännetään samansuuntaiseksi kasvojen x’-akselin
kanssa. Tämä muutos kääntää syötekuvan asentoon, jossa kasvojen silmät ovat
samansuuntaisia kuvan horisontaalisella akselilla. III)-vaiheessa virtuaalikamera
siirretään ennalta määrätyn etäisyyden päähän referenssipisteestä. Viimeisen vaiheen
jälkeen normalisoitujen kasvojen koko, sijainti sekä kääntyminen pituusakselin
suhteen ovat yhtenäisiä eri syötekuvien välillä.
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Katseen suunnan ennustamisen prosessin viimeisenä vaiheena on katsevektorin
projektointi takaisin syötekuvan avaruuteen. Mikäli normalisoituja kasvo- ja
silmäkuvia käytetään CNN:n syötteenä, on myös CNN:n ulostulo tässä samassa
normalisoidussa avaruudessa. Verkon ulostulona käytetään yksikkövektoria joko
karteesisessa koordinaatistossa tai pallokoordinaatistossa. Pallokoordinaatisto on
kuitenkin näistä suotuisampi, sillä CNN:llä on tällöin yksi parametri vähemmän
opittavana. Pallokoordinaatisto koostuu säteestä r, joka on yksikkövektorilla aina 1,
atsimuuttikulmasta φ sekä elevaatiokulmasta θ. Pallokoordinaatisto voidaan muuntaa
yhtälön 7 avulla karteesiseen koordinaatistoon.

x = sin(θ) ∗ cos(φ)
y = sin(θ) ∗ sin(φ)
z = cos(θ)

(7)

Karteesiseen koordinaatiston avulla katsevektori saadaan projektoitua takaisin
syötekuvan avaruuteen hyödyntämällä kasvojen normalisoinnissa käytetyn
projektiomatriisin käänteismatriisia.

5.1. Kehitysalusta

Yksi työn tavoitteista oli kehittää erityisesti sulautetuille järjestelmille suunnattu
katseen suunnan estimointimenetelmä. Tavoitteeseen pääsemiseksi työssä
hyödynnettiin Synopsys ARC MetaWare EV -kehitysympäristöä [74], joka
mahdollistaa kehitetyn ratkaisun toimintakyvyn ja nopeuden simuloinnin ARC-
prosessoreilla. ARC-prosessorit tarjoavat laajan valikoiman konfigurointi- ja
laajennettavuusominaisuuksia järjestelmäpiiriä käyttäville laitteille, kuten internet-
ja mobiililaitteille sekä digitaalisen kodin ja auton laitteille. Sen lisäksi, että ARC-
prosessoreita on lisensoinut yli 200 yritystä, niitä käytettiin vuonna 2014 yli 1,5
miljardissa tuotteessa vuosittain [75].

Synopsys ARC MetaWare EV -kehitysympäristö mahdollistaa kehityksen
koko ARC-prosessori tuoteperheen prosessoreilla. ARC-prosessori tuoteperhe
sisältää vaihteleviin käyttötarkoituksiin suunniteltuja prosessoreita, kuten ARC
HS -prosessorit, jotka ovat optimoitu GHz+ -toimintanopeuksille alhaisella
virrankulutuksella. Tämä tekee niistä ihanteellisia sulautettuihin sovelluksiin, jotka
vaativat erittäin korkeaa suorituskykyä. Pienikokoiset ARC EM -prosessoreiden ytimet
puolestaan sisältävät erinomaisen kooditiheyden ja erittäin alhaisen virrankulutuksen,
mikä tekee niistä ihanteellisia tehokriittisiin, syvälle upotettuihin sovelluksiin.

Tässä työssä simuloitavaksi prosessoriksi valittiin sulautettujen laitteiden
konenäköön kehitetty ARC EV (Embedded Vision) -tuoteperhe. EV-prosessorit on
optimoitu erityisesti käsittelemään konvoluutioneuroverkkojen suuria työkuormia. EV-
prosessorit on suunniteltu heterogeenisella arkkitehtuurilla, ja ne integroivat vektori-
DSP:n, vektori-FPU:n ja neuroverkkokiihdyttimen. Lisäksi uusimmat EV-prosessorit
sisältävät jopa neljä tehostettua vektorisuoritinta (VPU) ja DNN-kiihdyttimen,
joka pystyy suorittamaan jopa 3 520 multiply-accumulate-käskyä (MACs) yhden
kellojakson aikana [76]. Tehonkulutuksen vähentämiseksi EV-prosessoreissa
hyödynnetään kello- ja virtasignaalin portitustekniikoita. Tehokkaan näkömoottorin



34

ja DNN-kiihdyttimen yhdistelmä tekee Synopsysin EV-prosessoreista ihanteellisia
monenlaisiin konenäkösovelluksiin, joissa käytetään useita algoritmeja rinnakkain.
Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi videovalvonta, kuljettajan valvontajärjestelmät
sekä virtuaalisen todellisuuden sovellukset.

5.2. Katseen suunnan ennustava verkko

Kuvassa 14 on esitelty työssä kehitetyn konvoluutioneuroverkon arkkitehtuuri, joka
on saanut inspiraationsa Dilated-Net:stä [62]. Työssä kehitettyä CNN:ää kutsutaan
jatkossa katseverkoksi epäselvyyksien välttämiseksi erityisesti tuloksia vertailtaessa.
Katseverkko koostuu kasvoverkosta ja kahdesta silmäverkosta, joiden syötteenä on
kuva kasvoista sekä histogrammitasoitetut harmaasävykuvat silmistä.
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Kuva 14. Työssä käytetyn kasteverkon arkkitehtuuri. Katseverkko koostuu
kasvoverkosta, jonka syötekuvana on 224 × 224 -kokoinen kasvokuva sekä
kahdesta identtisestä silmäverkosta, joiden syötteenä ovat 60 × 36 -kokoiset
silmäkuvat. Vihreä neliskulmainen putki esittää täysin yhdistettyä kerrosta ja
neliskulmaiset särmiöt puolestaan esittävät konvoluutiopalikoita. Konvoluutiopalikka
koostuu konvoluutiokerroksesta, normalisointikerroksesta sekä aktivointikerroksesta.
Konvoluutiopalikoiden yläpuolella oleva luku kertoo konvoluutiokerroksen koon,
minkä lisäksi palikan väri kertoo sen syvyyden.
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Kasvoverkko on MobileNet-pohjainen verkko [77], joka koostuu 26 peräkkäisestä
konvoluutiopalikasta. Konvoluutiopalikka sisältää konvoluutiokerroksen, jonka
perässä on erän normalisointikerros (engl. batch normalization) sekä ReLu-
aktivointikerros. Kasvoverkon päättelyssä käytetään kolmea täysin yhdistettyä
kerrosta, jotka keräävät yhteen kasvojen tärkeimmät piirteet katseen suunnan
kannalta. Molemmilla silmäverkoilla on täysin identtiset arkkitehtuurit, minkä
lisäksi silmäverkot jakavat keskenään eri kerroksissa opittavat painot. Silmäverkon
alkuosa koostuu 12:sta edellä avatusta konvoluutiopalikasta. Alkuosan jälkeen
silmäverkko koostuu kolmesta konvoluutiopalikasta, joista ensimmäinen ja
viimeinen konvoluutiokerros on korvattu laajentuneilla konvoluutiokerroksilla, joiden
kerneleiden koot ovat järjestyksessä (2, 2) ja (4, 4). Laajentuneita konvoluutiokerroksia
käyttämällä silmäkuvien spatiaalinen resoluutio säilyy ilman, että parametrien määrä
kasvaa merkittävästi. Silmäverkko päätellään kahdella täysin yhdistetyllä kerroksella.
Lopuksi kasvoverkon sekä silmäverkkojen täysin yhdistettyjen kerrosten ulostulot
kytketään yhteen ja syötetään kahdelle täysin yhdistetylle kerrokselle, jotka antavat
ulostulona katseen suuntavektorin pallokoordinaatistossa.

Ehdotetun katseverkon arkkitehtuuri on suunniteltu pitäen nopeus, koko sekä
verkon toimivuus sulautetuilla järjestelmillä ensisijaisina kriteereinä. Katseverkon
arkkitehtuurissa ei hyödynnetty kaikkein uusimpia menetelmiä, kuten transformer-
verkkoja, jotka ovat osoittautuneet tarkkuudeltaan ylivertaisiksi [70] katseen
suunnan estimoinnissa rajoittamattomissa ympäristöissä. Monimutkaisen ja uuden
arkkitehtuurin vuoksi transformer-verkot eivät kuitenkaan ole vielä tänä päivänä
sopiva valinta käytettäväksi useissa sulautetuissa järjestelmissä. Esimerkiksi työssä
käytetty Synopsys ARC MetaWare EV -kehitysympäristö ei työn tekohetkellä tukenut
transformer-verkkoja. Katseverkon arkkitehtuurissa puolestaan on hyödynnetty
vain perinteisiä konvoluutioverkkojen rakennepalikoita, minkä ansiosta katseverkon
voidaan olettaa toimivan luotettavasti muissakin sulautetuissa järjestelmissä kuin
työhön valitussa ympäristössä.

5.3. Koulutusprosessi

Konvoluutioneuroverkkojen kouluttaminen todellisia olosuhteita edustavilla
dataseteillä on välttämätöntä, jotta koulutettua mallia voidaan soveltaa monenlaisiin
olosuhteisiin ja laitteisiin myös koulutusympäristön ulkopuolella. Mallit voivat
ylioppia helposti vähäisen koulutusdatan määrän, joten malli tulisi altistaa
riittävälle datan määrälle ja vaihtelulle koulutusvaiheessa. Ylioppiminen voi johtaa
odottamattomaan ja yleensä huonoon suorituskykyyn alkuperäisen koulutusdatan
ulkopuolella. Erityisesti katseen suuntaa ennustavaa verkkoa koulutettaessa on tärkeä
huomioida koulutusdatan valinnassa useita tekijöitä, kuten katseen suunnan ja pään
asentojen monipuolisuus. Lisäksi syötekuvien resoluutio, valaistusolosuhteiden
monipuolisuus ja henkilöiden väliset eroavaisuudet ovat olennaisessa roolissa
koulutusvaiheessa.

Laboratorioympäristössä kerätty ETH-XGaze-datasetti [78] sisältää yli miljoona
korkearesoluutioista kuvaa vaihtelevista katsesuunnista useilla pään asennoilla.
Vaihtelevien pään asentojen lisäksi datasetti sisältää 80 erillistä henkilöä ja datan
keräys on toteutettu vaihtelevissa valaistusolosuhteissa. ETH-XGaze-datasetti sisältää
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parhaimman kattavuuden pään asentoihin sekä katsesuuntiin verrattaessa aiemmin
julkaistuihin datasetteihin [78]. Tämän vuoksi kyseinen datasetti valittiin käytettäväksi
tässä työssä.

Ehdotettu katseverkko koulutettiin käyttämällä ETH-XGaze-datasetin
koulutusjoukkoa, joka sisältää yhteensä 785 000 kuvaa 80:stä eri henkilöstä.
Datasetin raakakuvien resoluutio on 6000 × 4000, ja ne sisältävät ylimääräistä
taustatietoa. Ylimääräisen taustatiedon karsimiseksi kuville käytettiin kuvassa 13
havainnollistettua normalisointimenetelmää. Kasvojen normalisoinnin lisäksi kuvista
rajattiin silmät, jotka muutettiin harmaasävykuviksi. Lisäksi harmaasävykuville
suoritettiin histogrammin tasoitus kuvien kontrastin parantamiseksi, mikä tekee
silmistä ja pupilleista helpommin erottuvat.

Ehdotetun katseverkon koulutuksen aikana käytettiin 512 eräkokoa (engl. batch size)
ja mallia opetettiin 40 opetuskierroksen (engl. epoch) ajan. Verkon oppimisnopeus
oli koulutuksen alkuvaiheessa 0,001 ja joka kymmenes opetuskierros oppimisnopeus
kerroottiin 0,1:lla. Verkon painoja säädeltiin Adam-optimoijalla [79], jossa β1 = 0,65
ja β2 = 0,7. Verkon ulostulo on katsevektori pallokoordinaatistossa, jota minimoitiin
L1-häviöfunktion avulla.
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6. KOKEELLISET TULOKSET

Tässä osiossa vertaillaan työssä kehitetyn katseverkon tarkkuutta sekä
suorituskykyä kirjallisuudesta löytyviin johtaviin menetelmiin. Tarkkuutta arvioidaan
MPIIFaceGaze- [80] ja EyeDiap-datasettien [72] avulla. Suorituskykyä puolestaan
arvioidaan perusteellisesti mittaamalla sulautettujen laitteiden kannalta olennaisimpia
metriikoita, kuten verkkojen kokoja ja nopeuksia.

6.1. Kehitetyn katseverkon tarkkuus

Yksi suosituimmista ulkonäköön perustuvan katseen estimointimenetelmien
dataseteistä on jokapäiväisessä elämässä kerätty MPIIFaceGaze [80]. Kyseinen
datasetti sisältää yhteensä 213 659 kuvaa, jotka on kerätty 15 tutkittavalta henkilöltä
useiden kuukausien aikana. Datan keruuseen osallistuville henkilöille ei asetettu
rajoitteita pään asennolle tai ympäristölle, minkä ansiosta datasetistä löytyy kuvia
vaihtelevilla pään asennoilla sekä eri valaistusolosuhteissa. MPIIFaceGaze on
jaettu standardisoituun evaluointidatasettiin, joka sisältää 3 000 kuvaa jokaiselta 15
koehenkilöltä.

EyeDiap-datasetti [72] on puolestaan kerätty laboratorio-olosuhteissa 16
osallistujalta, ja se sisältää yhteensä 94 videota. Datan keruussa on käytetty
kolmea erilaista kohdetta, joihin osallistujien on täytynyt katsoa tutkimuksen aikana:
näytöllä jatkuvasti liikkuvaa ärsykettä, näytöllä paikallaan pysyvää ärsykettä sekä
ilmassa leijuvaa palloa. Vaihtuvien kohteiden lisäksi osallistujia on pyydetty aluksi
pitämään päätään paikallaan katseen mittauksen aikana, minkä jälkeen uudessa
mittauksessa päätä on saanut vapaasti liikutella. Jokaisesta osallistujasta on siis
kerätty yhteensä 6 videota, joten datasetin sisältä löytyy vaihtelua sekä pään liikkeelle,
että katseen suunnalle. Datasetti on kuitenkin kerätty laboratorio-olosuhteissa, joten
valaistusolosuhteiden vaihtelu on hyvin vähäistä.

Katseen suunnan estimoinnin tarkkuuden arvioimiseksi katseverkko koulutettiin
käyttäen sekä MPIIFaceGaze-dataa, että EyeDiap-dataa. Katseverkon koulutuksessa
käytettiin samoja koulutusmenetelmiä kuin aiemmissa julkaisuissa [4, 70], jotta
katseverkkoa voidaan vertailla muihin kirjallisuuden menetelmiin luotettavasti.
MPIIFaceGaze-datasetillä koulutettaessa katseverkossa hyödynnettiin leave-one-out-
ristiinvalidointia, eli katseverkko koulutettiin ensin käyttäen koulutusdatana henkilöitä
p02 − p15 ja testidatana henkilöä p01. Tämän jälkeen katseverkko koulutettiin
uudelleen käyttämällä henkilöitä p01 ja p03 − p15 koulutusdatana ja henkilöä
p2 testidatana. Tätä menettelyä jatkettiin, kunnes jokaista henkilöä oli käytetty
testidatana. EyeDiap-datasetillä puolestaan käytettiin nelinkertaista ristiinvalidoinita,
jossa aineisto jaetaan likimain neljään yhtä suureen osaan. Leave-one-out-
ristiinvalidoinnin tapaan nelinkertaisessa ristiinvalidoinnissa käytetään yhtä osaa
testidatana ja kolmea osaa koulutusdatana. Molemmat koulutukset suoritettiin ETX-
XGaze-datalla esikoulutetun mallin päälle ja koulutuksen aikana käytettiin muuten
samoja parametreja kuin ETX-XGaze-datalla koulutettaessa, mutta opetuskierrosten
määrä tiputettiin 40:stä 20:een. Mallien tarkkuudet on koottu taulukkoon 1,
jossa MPIIFaceGaze-sarakkeessa tarkkuus on 15 henkilön keskiarvo ja EyeDiap-
sarakkeessa tarkkuus on 4 osan keskiarvo.
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Taulukko 1. Katseverkon sekä johtavien menetelmien kulmavirheet δ, jossa pienempi
numero kuvastaa tarkempaa mallia

Menetelmä

Datasetti EyeDiap [72] MPIIFaceGaze [80]

Dilated-Net [62] 6,19◦ 4,42◦

FullFace [80] 6,53◦ 4,93◦

GazeTR [70] 5,17◦ 4,00◦

Gaze360 [9] 5,36◦ 4,06◦

Itracker [59] 7,13◦ 7,33◦

Katseverkko 5,98◦ 4,45◦

Katseverkko saavuttaa 4,45 asteen kulmavirheen MPIIFaceGaze-datasetissä ja
5,98 asteen virheen EyeDiap-datasetissä. Katseverkko jää tarkkuudessa jälkeen
viime vuosina pinnalle nousseille transformer- ja LSTM-verkoille [9, 70]. Muihin
menetelmiin vertailtaessa katseverkko saavuttaa hyvin kilpailukykyisen tarkkuuden.
Katseverkko päihitti 448 × 448 -kokoisia syötekuvia käyttävän FullFace-menetelmän
0,48 asteella MPIIFaceGaze-datasetissä ja 0,55 asteella EyeDiap-datasetissä. Dilated-
Net-menetelmään verrattaessa katseverkko saavutti 0,21 astetta paremman tarkkuuden
EyeDiap-testissä, mutta niukasti 0,03 astetta huonomman tarkkuuden MPIIFaceGaze-
testissä. Huomattavin ja tämän työn kannalta olennaisin tarkkuusero on kuitenkin
katseverkon ja Itracker-verkon [59] välillä. Katseverkko saavutti MPIIFaceGaze-
testissä 2,88 astetta ja EyeDiap-testissä 1,15 astetta paremman tarkkuuden kuin
mobiililaitteille kehitetty Itracker.

Katseverkko osoittaa kilpailukykyistä tarkkuutta sekä EyeDiap- että MPIIFaceGaze-
dataseteillä. Kummassakin datasetissä kasvokuvat ovat kuitenkin hyvin selkeitä,
joten suoritetut testit eivät kerro, miten kasvojen piirteiden selkeys vaikuttaa
katseverkon tarkkuuteen. Henkilön siirtyessä kauemmaksi kamerasta kasvot ovat
näkyvillä pienemmällä alueella kamerassa, minkä seurauksesta kasvot muuttuvat
epäselvemmiksi. Kasvojen piirteiden selkeyden vaikutusta tarkkuuteen testattiin
kuvilla, joissa henkilö on eri etäisyyksillä kamerasta ja analysoimalla katseverkon
ennustamia katsevektoreita silmämääräisesti.

Kuvassa 15 on näkyvillä esimerkkejä siitä, miten kasvojen etäisyys kamerasta
vaikuttaa kasvojen selkeyteen. 50 cm etäisyydellä kasvojen ja silmien ääriviivat ovat
hyvin selkeitä, mutta 300 cm etäisyydellä ääriviivat alkavat hämärtyä ja pupillin tarkka
sijainti on vaikeampi hahmottaa. Vaikka kuvassa 15 oikealla näkyvien normalisoitujen
kasvojen välillä on suuri ero laadussa, katseverkko näyttäisi olevan suhteellisen vakaa
kasvojen etäisyyksien vaihtelulle. Huomioitavaa on kuitenkin, että johtopäätös on tehty
silmämääräisen analysoinnin perusteella hyvin vähäisillä näytteillä, koska todellisia
katseen suuntia ei ole saatavilla. Luotettavamman ja tarkemman tuloksen saamiseksi
katseverkkoa tulisi testata useammalla henkilöllä vaihtelevissa valaistuksissa sekä
useilla katseen suunnilla.
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Kuva 15. Katseverkon toiminta eri etäisyydellä olevilla kasvoilla. Vasemmalla puolella
olevat kuvat on otettu 640× 480 -resoluutioisella web-kameralla. Oikealla puolella on
esillä normalisoidut kasvo- ja silmäkuvat sekä katseverkon ennuste katseen suunnalle
normalisoidussa avaruudessa.

6.2. Esikoulutuksen merkitys

Konvoluutioneuroverkkojen esikoulutuksen on todettu parantavan koulutettavien
mallien konvergenssinopeutta, vakautta sekä vähentävän epävarmuutta [70, 81].
Lisäksi esikouluttaminen mahdollistaa CNN:n sopeuttamisen uuteen ympäristöön
vähäiselläkin datan määrällä. Esikoulutuksen merkitystä tässä työssä tutkittiin
suorittamalla kolme erillistä koulutusta katseverkolle:

1. Katseverkko koulutettiin pelkällä ETH-XGaze-datasetillä ja tarkkuutta testattiin
MPIIFaceGaze-datasetillä.

2. Katseverkko esikoulutettiin ETH-XGaze-datasetillä, jonka jälkeen katseverkko
koulutettiin MPIIFaceGaze-datasetillä käyttäen leave-one-out-ristiinvalidointia.

3. Katseverkko koulutettiin pelkällä MPIIFaceGaze-datasetillä käyttäen leave-one-
out-ristiinvalidointia.

Koulutuksien tulokset ovat näkyvillä kuvassa 16. Kuvasta nähdään, että henkilöiden
välillä on suurta vaihtelua saavutetussa tarkkuudessa. MPIIFaceGaze-data on kerätty
joukkoistamisen avulla useilta eri henkilöiltä vaihtelevista ympäristöolosuhteista,
mikä selittää osaksi henkilöiden välistä tarkkuusvaihtelua. Henkilöiden väliset
tarkkuusvaihtelut voivat selittyä myös osaksi keskikuopan sijainnin vaihtelulla
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henkilöiden välillä [11]. Zhang ym. osoittivat tutkimuksessaan, että hyödyntämällä
henkilökohtaista kalibrointia heidän menetelmänsä keskiarvotarkkuus parani
4,8 asteesta 2,0 asteeseen MPIIFaceGaze-datasetissä [78]. Tämän lisäksi
MPIIFaceGaze-datasetin tarkkuuden keskihajonta laski 1,57:stä 0,45:een, mikä
kuvastaa henkilökohtaisen kalibroinnin tärkeyttä katseen suunnan estimoinnissa.
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Kuva 16. Esikoulutuksen vaikutus kulmavirheisiin δ MPIIFaceGaze-datasetissä.1

Kuvasta 16 voidaan havaita, että pelkällä ETH-XGaze-datasetillä koulutetun
katseverkon tarkkuus on selvästi huonompi testattaessa MPIIFaceGaze-datasetillä kuin
verkoilla, joiden koulutuksessa on käytetty MPIIFaceGaze-datasettiä. Pelkällä ETH-
XGaze-datalla koulutetun verkon tarkkuus on 2,74 astetta huonompi kuin pelkällä
MPIIFaceGaze-datalla koulutetun verkon. Parhaimpiin tuloksiin päästiin kuitenkin
käyttämällä koulutuksessa molempia datasettejä. ETH-XGaze-datasetillä esikoulutettu
katseverkko saavuttaa 0,24 astetta paremman tarkkuuden kuin pelkällä MPIIFaceGaze-
datasetillä koulutettu katseverkko.

Vaikka ETH-XGaze-datasetti sisältää reilusti enemmän vaihtelevuutta pään
asennoille, katseen suunnille sekä valaistukselle kuin MPIIFaceGaze-datasetti, työn
tulokset havainnollistavat, kuinka tärkeää katseverkon kouluttaminen suunniteltua
käyttöympäristöä vastaavalla datalla on. Lisäksi kuvan 16 sekä aiempien tutkimuksien
perusteella voidaan todeta esikoulutuksen sekä henkilökohtaisen kalibroinnin olevan
tärkeässä roolissa ulkonäköön pohjautuvien katseen suunnan estimointimenetelmien
tarkkuuden parantamisessa [70, 78]. Mikäli työssä kehitettyä katseverkkoa
hyödynnettäisiin esimerkiksi kuljettajan valvontajärjestelmässä, koulutusdatan
tulisi sisältää näytteitä myös auton sisältä ja parhaimpien tulosten saavuttamiseksi
vaaditaan henkilökohtaista kalibrointia.

1Kuvaajan kasvokuvat ovat esimerkkejä MPIIFaceGaze-datasetistä [80] CC BY-NC-SA 4.0:
https://www.mpi-inf.mpg.de/departments/computer-vision-and-machine-learning/research/gaze-based-
human-computer-interaction/appearance-based-gaze-estimation-in-the-wild
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6.3. Kehitetyn katseverkon nopeus

Katseverkon nopeuden mittaamiseksi sulautetuissa järjestelmissä työssä hyödynnettiin
Synopsys ARC MetaWare EV -kehitysympäristöä, jolla simuloitiin EV62-prosessoria.
Nopeutta mitattiin syöttämällä 100 testikuvaa katseverkon läpi ja mittaamalla tähän
toimenpiteeseen kuluneiden kellojaksojen määrä, joiden keskiarvolla saadaan yhden
kuvan vaatima kellojaksojen määrää. Mitattuja kellojaksoja hyödyntämällä estimoitu
prosessointinopeus te tietyllä kellotaajuudella voidaan laskea seuraavan yhtälön avulla.

te =
N

f
(8)

missä f on käytetyn laitteen kellotaajuus ja N suoritukseen kuluneiden kellojaksojen
määrä.

Katseverkon lisäksi useita kirjallisuudesta löytäviä johtavien menetelmien
nopeuksia pyrittiin myös mittaamaan Synopsys ARC MetaWare EV -
kehitysympäristössä. Kehitysympäristön tuomien rajoitteiden vuoksi yksikään
kirjallisuuden menetelmä ei toiminut alkuperäisillä arkkitehtuurilla. Tämän
vuoksi kirjallisuuden menetelmiä pyrittiin muokkaamaan siten, että tehdyt
rakennemuokkaukset eivät vaikuttaisi liian dramaattisesti menetelmien
arkkitehtuureihin. Monimutkaisia LSTM- ja transformer-verkkoja ei saatu toimimaan
kehitysympäristössä vähäisin muutoksin, minkä vuoksi kyseisille verkoille ei
suoritettu nopeusmittauksia simuloidulla EV62-prosessorilla. Myöskään Itracker-
verkkoa ei saatu toimimaan Synopsys ARC MetaWare EV -kehitysympäristössä,
mutta Itracker-verkon raportoitiin toimivan 50 ms nopeudella iPhone 6s puhelimella
alkuperäisessä tutkimuksessa [59]. Alkuperäisessä Dilated-Net-menetelmässä
hyödynnetään laajentuneita konvoluutioita, joiden koot ovat järjestyksessä (2, 2),
(3, 3), (4, 5) ja (5, 11) [62]. Kehitysympäristössä ei ollut tukea epäsymmetrisille
kerneleiden ko’oille työn tekohetkellä, joten nopeusmittauksia varten kerneleiden koot
muutettiin seuraaviksi: (2, 2), (3, 3), (4, 4) ja (6, 6). Alkuperäinen Fullface-verkko
puolestaan oli kooltaan liian suuri toimiakseen simulaattorissa. Kokorajoituksen
välttämiseksi Fullface-verkon ensimmäisen konvoluutiokerroksen kernelin koko
muutettiin (4,4):stä (8,8):aan, mikä laski verkon kokoa sekä parametrien määrää noin
neljäsosaan alkuperäisestä.

Kaikille taulukossa 1 esitetyille menetelmille suoritettiin lisäksi nopeusmittaukset
tietokoneen prosessorilla (CPU) sekä näytönohjaimella (GPU). Tietokoneella
suoritetut nopeusmittaukset mahdollistavat katseverkon vertailun myös menetelmiin,
joiden nopeuksia ei pystytty mittaamaan Synopsys ARC MetaWare EV -
kehitysympäristössä. Tietokoneella suoritetuissa nopeusmittauksissa käytettiin AMD
Ryzen 7 2700X CPU:ta sekä Nvidia GeForce RTX 2060 GPU:ta.

Taulukosta 2 nähdään katseverkon saavuttavan ylivoimaisen nopeuden teoreettisessa
EV62-prosessoria käyttävässä sulautetussa järjestelmässä. Katseverkon teoreettinen
nopeus 60 MHz laitteella on 15,9 ms, eli katseverkko pystyisi prosessoimaan lähes
63 kuvaa sekunnissa. Modifioitu Dilated-Net puolestaan pystyisi prosessoimaan vain
noin 11 kuvaa sekunnissa. Modifioidulla FullFace-menetelmällä puolestaan kestää
yli 6 sekuntia yhden kuvan prosessoinnissa, mikä tekee alkuperäisestä FullFace-
menetelmästä käyttökelvottoman alhaisen laskentatehon sulautetuissa järjestelmissä.
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Taulukko 2. Katseverkon sekä johtavien menetelmien suoritusnopeudet eri alustoilla.
Nopeudet kertovat kunkin verkon vaatiman ajan yhdelle normalisoidulle kuvalle
tai kuvaparille, eivätkä sisällä muita katseen suunnan mittaamiseen vaadittavia
toimenpiteitä. EV62-sarakkeen nopeudet ovat teoreettisia nopeuksia EV62-prosessoria
käyttävälle sulatetulle järjestelmälle, jossa f = 60MHz

Menetelmä Kellojaksoja
N(M)

EV62
te(ms)

CPU
t(ms)

GPU
t(ms)

Dilated-Net [62] N/A N/A 35,5 3,17

Dilated-Net
Modifioitu 5,33 88,9 36,2 3,23

FullFace [80] N/A N/A 65,5 4,12

FullFace
Modifioitu 366,02 6100,3 22,8 1,52

GazeTR [70] N/A N/A 27,2 4,9
Gaze360 [9] N/A N/A 114,7 6,6
Itracker [59] N/A N/A 32,5 26,7
Katseverkko 0,95 15,9 11,7 4,4

Katseverkko saavutti myös tietokoneella suoritetuissa mittauksista erittäin
kilpailukykyisen nopeuden. CPU-nopeuksissa katseverkko oli lähes 3 kertaa
nopeampi, kuin toiseksi nopein GazeTR-verkko. GPU-nopeuksissa verkkojen välillä
ei havaittu merkittäviä eroja, lukuun ottamatta Itracker-verkkoa, joka oli noin 5
kertaa hitaampi kuin muut menetelmät. Tasaisempien GPU-nopeusmittauksien
voidaan olettaa johtuvan näytönohjaimien tehokkaasta rinnakkaislaskentakyvystä.
Rinnakkaislaskennan tehokkuus on selvimmin havaittavissa 7 syötekuvaa käyttävän
Gaze360-verkon tuloksissa. CPU-prosessoinnissa jokainen kuva joudutaan
käsittelemään yksitellen, mutta GPU:lla kuvat voidaan prosessoida tehokkaammin
samanaikaisesti rinnakkain.

6.4. Kehitetyn katseverkon ominaispiirteet

Nopeuden lisäksi sulautetut järjestelmät asettavat niissä käytettäville
konvoluutioneuroverkoille useita muita rajoitteita. Sulautetuilla laitteilla on käytössä
usein hyvin rajallinen määrä muistia, joten laitteilla käytettyjen menetelmien
tulee olla kooltaan mahdollisimman pieniä. Vähäisen muistin lisäksi sulautetut
laitteet käyttävät yleensä akkuja tai paristoja verkkovirran sijaan. Tämän vuoksi
konvoluutioneuroverkkojen virrankulutuksen tulisi olla mahdollisimman alhainen.

Yleensä tietokoneella kehitetyille konvoluutioneuroverkoille suoritetaan
erilaisia optimointeja verkkojen pienentämiseksi ja nopeuttamiseksi ennen kuin
ne otetaan käyttöön sulautetuissa järjestelmissä. Yksi yleisimmistä mallien
optimointimenetelmistä on kvantisointi. Kvantisoinnissa 32-bittisiä liukulukuja
käyttävät konvoluutioneuroverkot muutetaan käyttämään pienempää esitystapaa,
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kuten 8-bittisiä kokonaislukuja. 32-bittisten liukulukujen muuttaminen 8-bittisiksi
kokonaisluvuiksi pienentäisi mallin koon noin neljäsosaan, joten kvantisointi
vähentää muistin käyttöä merkittävästi. Lisäksi laskuoperaatioiden suorittaminen
kokonaisluvuilla liukulukujen sijaan voi nopeuttaa verkkoja huomattavasti sekä
parantaa niiden tehokkuutta.

Taulukko 3 sisältää katseverkon sekä muiden johtavien menetelmien tärkeimpiä
ominaispiirteitä, jotka mahdollistavat menetelmien suuntaa-antavan vertailun. Mallien
ominaispiirteet on kerätty 32-bittisiltä liukulukumalleilta, joten mallien kvantisointi
pienentäisi mallien koot noin neljäsosaan. Taulukossa 3 näkyvä MACs-sarake kertoo,
kuinka monta MAC-operaatiota joudutaan kullekin menetelmälle suorittamaan. MAC-
operaatiossa lasketaan kahden luvun tulo, jonka jälkeen tulo siirretään rekisteriin a:

a← a+ (b× c) (9)

Vaikka konkreettisia virtamittauksia ei ole mahdollisia suorittaa simulaattorin
avulla, menetelmien koot ja MAC-operaatioiden määrät toimivat yhdessä suuntaa
antavina mittareina menetelmien virrankulutukselle.

Taulukko 3. Kehitetyn katseverkon sekä johtavien menetelmien ominaispiirteet

Menetelmä Koko
(MB)

Parametreja
(M)

MACs
(G)

Dilated-Net [62] 14,98 3,92 3,15

Dilated-Net
Modifioitu 16,48 4,31 3,16

FullFace [80] 749,99 196,60 2,99

FullFace
Modifioitu 217,99 57,14 0,72

GazeTR [70] 43,60 11,39 1,83
Gaze360 [9] 55,64 14,58 12,79
Itracker [59] 23,98 6,29 1,32
Katseverkko 9,01 2,35 0,14

Katseverkko on ominaispiirteiltään huomattavasti muita menetelmiä edellä.
Parametreja katseverkolla on huomattavasti vähemmän kuin muilla menetelmillä.
Kokonsa puolesta katseverkko on vain 1,2% FullFace-verkon koosta ja 60,1%
Dilated-Net-verkon koosta. Katseverkon kvantisointi pienentäisi mallin koon edelleen
9,01 MB:stä 2,5 MB:iin, mikä tekee katseverkosta erinomaisen vaihtoehdon
muistirajoitteisiin sulautettuihin järjestelmiin. Lisäksi katseverkolla on 1,69G
vähemmän MAC-operaatioita, kuin parhaan tarkkuuden saavuttaneella GazeTR-
verkolla ja 1,18G vähemmän kuin mobiililaitteille kehitetyllä Itracker-verkolla.
Vähäisten MAC-operaatioiden ja parametrien määrän sekä koon perusteella kehitetyn
katseverkon voidaan olettaa olevan huomattavasti virtatehokkaampi kuin muut
vertailtavat menetelmät.
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7. POHDINTA

Opinnäytetyön tulokset osoittavat sulautettujen järjestelmien olevan huomattavasti
tietokoneita haasteellisempi alusta katseen suunnan estimoinnille. Vaikka suurin osa
työssä tarkastelluista menetelmistä toimii reaaliajassa keskiverto pöytätietokoneella,
ei yksikään tarkastelluista menetelmistä toiminut simuloidussa sulautetussa
järjestelmässä alkuperäisellä arkkitehtuurillaan. Sulautetuissa järjestelmissä
on valmistajakohtaisia eroja toimivuuden kannalta, joten vaikka vertailtavat
menetelmät eivät toimineet työssä käytetyssä sulautetussa järjestelmässä, eivät
työssä tehdyt havainnot kerro menetelmien toimivuudesta muissa sulautetuissa
järjestelmissä. Työssä kehitetty menetelmä käyttää yksinkertaisimpia ja tunnettuja
konvoluutioneuroverkkojen operaatiota, joten kehitetyn menetelmän voidaan kuitenkin
olettaa toimivan myös useissa muissa kuin työssä käytetyssä kehitysympäristössä.

Työssä kehitetyn katseverkon koko on vain 9 MB, kun mallin sisällä käytetään
liukulukuja. Liukulukujen muuttaminen kokonaisluvuiksi pienentää mallin koon
2,5 MB:iin, mikä tekee kasteverkosta sopivan vaihtoehdon muistikriittisiin
sulautettuihin laitteisiin. Nopeusmittauksien tulokset puolestaan osoittivat, että
kehitettyä katseverkkoa pystytään käyttämään yli 60 kertaa sekunnissa 60 MHz
sulautetulla laitteella. Vaikka virrankulutukselle ei työssä suoritettu konkreettisia
mittauksia, voidaan virrankulutuksen olettaa olevan kohtalaisen vähäistä muihin
kirjallisuudesta löytyviin rajoittamattoman katseen suunnan estimointimenetelmiin
verrattuna. Nämä ominaisuudet tekevät kehitetystä katseverkosta todella monipuolisen
vaihtoehdon sulautetuille järjestelmille. Katseverkkoa voidaan hyödyntää niin
virtakriittisissä, muistirajoitteisissa, kuin alhaisen laskentatehon sulautetuissa
laitteissa.

Yksi työn tavoitteista oli kehittää ympäristöstään riippumaton katseen suunnan
estimointimenetelmä. Tavoitteen onnistumista mitattiin kahdella datasetillä sekä
keräämällä testikuvia, jossa kasvot sijaitsevat vaihtelevilla etäisyyksillä. Kehitetty
katseverkko saavutti kilpailukykyisen tarkkuuden molemmilla dataseteillä ja
silmämääräisesti arvioituna katseverkko on vakaa kasvojen etäisyyksien muutoksille
myös kerätyissä testikuvissa. Käytetyt datasetit ja kerätyt testikuvat eivät kuitenkaan
sisällä riittävästi vaihtelevuutta, jotta kehitetyn katseverkon voidaan sanoa toimivan
moitteettomasti rajoittamattomassa ympäristössä. EyeDiap-datasetti on kerätty
laboratorioympäristössä, mikä ei heijasta testatun verkon toimintaa tosielämän
kuvilla. MPIIFaceGaze-datasetti puolestaan on kerätty joukkoistamisen avulla,
joten datasetin sisältämät kuvat vastaavat enemmän tosielämää. Datasetti sisältää
kuitenkin hyvin vähän vaihtelua katseen suunnille sekä henkilöiden etäisyyksille
kamerasta. Yksi työn jatkokehitysideoista on testata kattavasti kehitetyn menetelmän
toimivuutta vaihtelevissa ympäristöissä. Kattava menetelmän toimivuuden analysointi
sisätiloissa, ulkotiloissa sekä vaihtelevissa valaistusolosuhteissa mahdollistaisi
kehitetyn menetelmän käyttöympäristön tarkan määrittämisen.

Työssä havaittiin kehitetyn menetelmän tarkkuuden vaihtelevan kohtalaisen paljon
henkilöiden välillä MPIIFaceGaze-datasetissä. Suuri tarkkuusvaihtelu henkilöiden
välillä voi olla seurausta datan huonosta laadusta, sillä joukkoistamisen myötä
kerätyn datan laatua ja tarkkuutta on huomattavasti vaikeampi kontrolloida
kuin laboratorio-olosuhteissa. Toinen selitys tarkkuusvaihtelulle on keskikuopan
sijainnin vaihtelu henkilöiden välillä. Toisena työn jatkokehitysideana onkin testata
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miten henkilökohtainen kalibrointi vaikuttaa kehitetyn menetelmän tarkkuuteen ja
keskihajontaan.

Työssä kehitetty menetelmä toimii yksinkertaisella web-kameralla, minkä ansiosta
menetelmää pystytään hyödyntämään useissa käyttökohteissa ilman erityistä
laitteistoa. Kehitettyä menetelmää voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kuljettajan
vireystilaa valvovassa sovelluksessa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Menetelmä voitaisiin ottaa myös käyttöön puhelimissa, jossa katse voisi toimia
syötteenä sormien ohella. Lisäksi vähäiset laitteistovaatimukset ja menetelmän nopeus
mahdollistaisi laajamittaisten katseen suuntaa tarvitsevien tutkimuksien tekemisen
tavallisilla kannettavilla tietokoneilla. Vaikka kehitetty menetelmä mahdollistaa useita
käyttökohteita, erityistä laitteistoa käyttävät menetelmät ja kaupalliset sovellukset
ovat merkittävästi tarkempia kuin työssä kehitetty menetelmä. Kaupalliset menetelmät
ovatkin sopivampia vaihtoehtoja sovelluksiin, jossa ylimääräisen laitteiston käytölle
ei ole esteitä, ja ympäristön muutokset ovat kontrolloituja. Tällaisia sovelluksia ovat
esimerkiksi katseohjatut pelit, joissa pienetkin virheet katseen suunnan ennusteessa
voivat vaikuttaa negatiivisesti pelikokemukseen sekä lääketieteelliset sovellukset,
joissa katseenseurantaa käytetään diagnosoinnin tukena.
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8. YHTEENVETO

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sulautetuilla laitteella toimiva,
ympäristöstään riippumaton ja reaaliaikainen katseen suunnan estimointimenetelmä.
Tavoitteeseen pääsemiseksi työssä kehitettiin konvoluutioneuroverkko, joka hyödyntää
vain hyvin perinteisiä konvoluutioneuroverkkojen rakennuspalikoita. Perinteisiä
rakennuspalikoita käyttämällä voidaan kehitetyn menetelmän olettaa toimivan
muissakin kehitysympyräistöissä kuin työssä käytetyssä Synopsys ARC MetaWare EV
-kehitysympäristössä.

Työssä osoitettiin, että vaikka useimmat kirjallisuudessa esitellyt menetelmät
saavuttavat todella lupaavia tarkkuuksia, eivät menetelmät ole sellaisenaan
toimivia sulautetuissa järjestelmissä. Työssä kehitetty menetelmä oli ainoa, useista
työssä vertailluista menetelmistä, joka toimi Synopsys ARC MetaWare EV -
kehitysympäristön avulla simuloidulla EV62-prosessorilla. Toimivuuden lisäksi
kehitetty menetelmä saavutti hyvin kilpailukykyistä tarkkuutta kahdella eri datasetillä
sekä osoitti ylivoimaista nopeutta teoreettisessa 60 MHz:n sulautetussa järjestelmässä
sekä tietokoneen CPU:lla. Kehitetty menetelmä oli myös huomattavasti pienempi
kuin vertailtavat menetelmät, mikä tekee kehitetystä menetelmästä hyvin mukautuvan
useisiin sulautettuihin järjestelmiin. Kehitettyä menetelmää voidaan hyödyntää niin
rajallisen muistin kuin rajallisen laskentatehonkin sulautetuissa järjestelmissä, sillä
reaaliaikavaade saavutettiin jo simuloidussa 60 MHz:n järjestelmässä.



47

9. VIITTEET

[1] Mohamed A., Perreira Da Silva M. & Courboulay V. (2007) A history of eye gaze
tracking .

[2] Farroni T., Csibra G., Simion F. & Johnson M.H. (2002) Eye contact detection
in humans from birth. Proceedings of the National academy of sciences 99, ss.
9602–9605.

[3] Kar A. & Corcoran P. (2017) A review and analysis of eye-gaze estimation
systems, algorithms and performance evaluation methods in consumer platforms.
IEEE Access PP, ss. 1–1.

[4] Cheng Y., Wang H., Bao Y. & Lu F. (2021) Appearance-based gaze estimation
with deep learning: A review and benchmark. arXiv preprint arXiv:2104.12668 .

[5] Zhang X., Sugano Y., Fritz M. & Bulling A. (2015) Appearance-based gaze
estimation in the wild. Teoksessa: 2015 IEEE Conference on Computer Vision
and Pattern Recognition (CVPR), ss. 4511–4520.

[6] Wang Z., Chai J. & Xia S. (2021) Realtime and accurate 3d eye gaze capture with
dcnn-based iris and pupil segmentation. IEEE Transactions on Visualization and
Computer Graphics 27, ss. 190–203.

[7] Zhou X., Lin J., Jiang J. & Chen S. (2019) Learning a 3d gaze estimator
with improved itracker combined with bidirectional lstm. Teoksessa: 2019 IEEE
International Conference on Multimedia and Expo (ICME), ss. 850–855.

[8] Wang K., Su H. & Ji Q. (2019) Neuro-inspired eye tracking with eye movement
dynamics. Teoksessa: 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition (CVPR), ss. 9823–9832.

[9] Kellnhofer P., Recasens A., Stent S., Matusik W. & Torralba A. (2019) Gaze360:
Physically unconstrained gaze estimation in the wild. Teoksessa: Proceedings of
the IEEE/CVF international conference on computer vision, ss. 6912–6921.

[10] Hansen D.W. & Ji Q. (2009) In the eye of the beholder: A survey of models for
eyes and gaze. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence
32, ss. 478–500.

[11] Slater A. & Findlay J. (1972) The measurement of fixation position in the
newborn baby. Journal of Experimental Child Psychology 14, ss. 349–364.

[12] Ferhat O. et al. (2017) A gaze estimation method and system for natural light
cameras. Universitat Autònoma de Barcelona.

[13] Duchowski A. (2007) Eye tracking techniques. Teoksessa: Eye tracking
methodology, Springer.

[14] Young L.R. & Sheena D. (1975) Survey of eye movement recording methods.
Behavior research methods & instrumentation 7, ss. 397–429.



48

[15] Wang J., Zhang G. & Shi J. (2016) 2d gaze estimation based on pupil-glint vector
using an artificial neural network. Applied Sciences 6, s. 174.

[16] Morimoto C.H. & Mimica M.R. (2005) Eye gaze tracking techniques for
interactive applications. Computer vision and image understanding 98, ss. 4–24.

[17] Larrazabal A.J., Cena C.G. & Martínez C.E. (2019) Video-oculography eye
tracking towards clinical applications: A review. Computers in biology and
medicine 108, ss. 57–66.

[18] Tan K.H., Kriegman D.J. & Ahuja N. (2002) Appearance-based eye gaze
estimation. Teoksessa: Sixth IEEE Workshop on Applications of Computer
Vision, 2002.(WACV 2002). Proceedings., IEEE, ss. 191–195.

[19] Lu F., Sugano Y., Okabe T. & Sato Y. (2014) Adaptive linear regression for
appearance-based gaze estimation. IEEE transactions on pattern analysis and
machine intelligence 36, ss. 2033–2046.

[20] Williams O., Blake A. & Cipolla R. (2006) Sparse and semi-supervised visual
mapping with the sˆ 3gp. Teoksessa: 2006 IEEE Computer Society Conference
on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR’06), nide 1, IEEE, nide 1,
ss. 230–237.

[21] Langton S. & Bruce V. (2000) You must see the point: Automatic processing
of cues to the direction of social attention. Journal of experimental psychology.
Human perception and performance 26, ss. 747–57.

[22] Wollaston W.H. (1824) Xiii. on the apparent direction of eyes in a portrait.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London , ss. 247–256.

[23] Ba S.O. & Odobez J.M. (2010) Multiperson visual focus of attention from head
pose and meeting contextual cues. IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence 33, ss. 101–116.

[24] Most advanced eye tracking system - tobii pro spectrum. URL:
https://www.tobii.com/products/eye-trackers/screen-
based/tobii-pro-spectrum, viitattu: 2022-11-29.

[25] Ohno T., Mukawa N. & Yoshikawa A. (2002) Freegaze: a gaze tracking system
for everyday gaze interaction. Teoksessa: Proceedings of the 2002 symposium on
Eye tracking research & applications, ss. 125–132.

[26] Shih S.W., Wu Y.T. & Liu J. (2000) A calibration-free gaze tracking technique.
Teoksessa: Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition.
ICPR-2000, nide 4, IEEE, nide 4, ss. 201–204.

[27] Guestrin E.D. & Eizenman M. (2006) General theory of remote gaze estimation
using the pupil center and corneal reflections. IEEE Transactions on biomedical
engineering 53, ss. 1124–1133.

[28] Zhu Z. & Ji Q. (2004) Eye and gaze tracking for interactive graphic display.
Machine Vision and Applications 15, ss. 139–148.

https://www.tobii.com/products/eye-trackers/screen-based/tobii-pro-spectrum
https://www.tobii.com/products/eye-trackers/screen-based/tobii-pro-spectrum


49

[29] Wang J.G., Sung E. & Venkateswarlu R. (2005) Estimating the eye gaze from one
eye. Computer Vision and Image Understanding 98, ss. 83–103.

[30] Beymer D. & Flickner M. (2003) Eye gaze tracking using an active stereo head.
Teoksessa: 2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition, 2003. Proceedings., nide 2, IEEE, nide 2, ss. II–451.

[31] Brolly X.L. & Mulligan J.B. (2004) Implicit calibration of a remote gaze tracker.
Teoksessa: 2004 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Workshop, IEEE, ss. 134–134.

[32] Boening G., Bartl K., Dera T., Bardins S., Schneider E. & Brandt T. (2006)
Mobile eye tracking as a basis for real-time control of a gaze driven head-
mounted video camera. Teoksessa: Proceedings of the 2006 symposium on Eye
tracking research & applications, ss. 56–56.

[33] Gosta M. & Grgic M. (2010) Accomplishments and challenges of computer
stereo vision. Teoksessa: Proceedings ELMAR-2010, IEEE, ss. 57–64.

[34] Sibert L.E. & Jacob R.J. (2000) Evaluation of eye gaze interaction. Teoksessa:
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing
Systems, ss. 281–288.

[35] Duchowski A.T. & Duchowski A.T. (2017) Eye tracking methodology: Theory
and practice. Springer.

[36] Wang C.C., Hung J.C., Chen S.N. & Chang H.P. (2019) Tracking students’ visual
attention on manga-based interactive e-book while reading: an eye-movement
approach. Multimedia Tools and Applications 78, ss. 4813–4834.

[37] Cantoni V., Musci M., Nugrahaningsih N. & Porta M. (2018) Gaze-based
biometrics: An introduction to forensic applications. Pattern Recognition Letters
113, ss. 54–57.

[38] Zaraki A., Mazzei D., Giuliani M. & De Rossi D. (2014) Designing and
evaluating a social gaze-control system for a humanoid robot. IEEE Transactions
on Human-Machine Systems 44, ss. 157–168.

[39] Stewart T. (2022) Overview of motor vehicle crashes in 2020. tekninen raportti.

[40] Lee Y.C. (2007), Active eye-tracking improves lasik results.

[41] Mrochen M., Eldine M.S., Kaemmerer M., Seiler T. & Hütz W. (2001)
Improvement in photorefractive corneal laser surgery results using an active eye-
tracking system. Journal of Cataract & Refractive Surgery 27, ss. 1000–1006.

[42] Diefendorf A.R. & Dodge R. (1908) An experimental study of the ocular
reactions of the insane from photographic records. Brain 31, ss. 451–489.

[43] Levy D.L., Sereno A.B., Gooding D.C. & O’Driscoll G.A. (2010) Eye tracking
dysfunction in schizophrenia: characterization and pathophysiology. Behavioral
neurobiology of schizophrenia and its treatment , ss. 311–347.



50

[44] García-Blanco A., Salmerón L., Perea M. & Livianos L. (2014) Attentional biases
toward emotional images in the different episodes of bipolar disorder: an eye-
tracking study. Psychiatry research 215, ss. 628–633.

[45] Lagun D., Manzanares C., Zola S.M., Buffalo E.A. & Agichtein E. (2011)
Detecting cognitive impairment by eye movement analysis using automatic
classification algorithms. Journal of neuroscience methods 201, ss. 196–203.

[46] Crutcher M.D., Calhoun-Haney R., Manzanares C.M., Lah J.J., Levey A.I. &
Zola S.M. (2009) Eye tracking during a visual paired comparison task as a
predictor of early dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other
Dementias® 24, ss. 258–266.

[47] Wang S., Jiang M., Duchesne X.M., Laugeson E.A., Kennedy D.P., Adolphs R. &
Zhao Q. (2015) Atypical visual saliency in autism spectrum disorder quantified
through model-based eye tracking. Neuron 88, ss. 604–616.

[48] Tseng P.H., Cameron I.G., Pari G., Reynolds J.N., Munoz D.P. & Itti L. (2013)
High-throughput classification of clinical populations from natural viewing eye
movements. Journal of neurology 260, ss. 275–284.

[49] Ettinger U., Kumari V., Chitnis X.A., Corr P.J., Crawford T.J., Fannon D.G.,
O’Ceallaigh S., Sumich A.L., Doku V.C. & Sharma T. (2004) Volumetric neural
correlates of antisaccade eye movements in first-episode psychosis. American
Journal of Psychiatry 161, ss. 1918–1921.

[50] Gibson J.J. (2014) The ecological approach to visual perception: classic edition.
Psychology Press.

[51] Grossman E.D. & Blake R. (2002) Brain areas active during visual perception of
biological motion. Neuron 35, ss. 1167–1175.

[52] Mundel J., Huddleston P., Behe B., Sage L. & Latona C. (2018) An eye tracking
study of minimally branded products: hedonism and branding as predictors of
purchase intentions. Journal of Product & Brand Management .

[53] Corcoran P.M., Nanu F., Petrescu S. & Bigioi P. (2012) Real-time eye gaze
tracking for gaming design and consumer electronics systems. IEEE Transactions
on Consumer Electronics 58, ss. 347–355.

[54] Fukushima K. & Miyake S. (1982) Neocognitron: A self-organizing neural
network model for a mechanism of visual pattern recognition. Teoksessa:
Competition and cooperation in neural nets, Springer, ss. 267–285.

[55] Ramesh A., Dhariwal P., Nichol A., Chu C. & Chen M. (2022) Hierarchical text-
conditional image generation with clip latents. arXiv preprint arXiv:2204.06125
.

[56] Rombach R., Blattmann A., Lorenz D., Esser P. & Ommer B. (2021), High-
resolution image synthesis with latent diffusion models.



51

[57] Krizhevsky A., Sutskever I. & Hinton G.E. (2017) Imagenet classification with
deep convolutional neural networks. Communications of the ACM 60, ss. 84–90.

[58] Long J., Shelhamer E. & Darrell T. (2015) Fully convolutional networks for
semantic segmentation. Teoksessa: Proceedings of the IEEE conference on
computer vision and pattern recognition, ss. 3431–3440.

[59] Krafka K., Khosla A., Kellnhofer P., Kannan H., Bhandarkar S., Matusik W.
& Torralba A. (2016) Eye tracking for everyone. Teoksessa: Proceedings of the
IEEE conference on computer vision and pattern recognition, ss. 2176–2184.

[60] Cheng Y., Zhang X., Lu F. & Sato Y. (2020) Gaze estimation by exploring two-
eye asymmetry. IEEE Transactions on Image Processing 29, ss. 5259–5272.

[61] Simonyan K. & Zisserman A. (2014) Very deep convolutional networks for large-
scale image recognition. arXiv preprint arXiv:1409.1556 .

[62] Chen Z. & Shi B.E. (2018) Appearance-based gaze estimation using dilated-
convolutions. Teoksessa: Asian Conference on Computer Vision, Springer, ss.
309–324.

[63] Cheng Y., Bao Y. & Lu F. (2022) Puregaze: Purifying gaze feature for
generalizable gaze estimation. Teoksessa: Proceedings of the AAAI Conference
on Artificial Intelligence, nide 36, nide 36, ss. 436–443.

[64] Kim J.H. & Jeong J.W. (2020) Gaze estimation in the dark with generative
adversarial networks. Teoksessa: ACM Symposium on Eye Tracking Research
and Applications, ss. 1–3.

[65] Rangesh A., Zhang B. & Trivedi M.M. (2020) Driver gaze estimation in the
real world: Overcoming the eyeglass challenge. Teoksessa: 2020 IEEE Intelligent
Vehicles Symposium (IV), IEEE, ss. 1054–1059.

[66] Park S., Mello S.D., Molchanov P., Iqbal U., Hilliges O. & Kautz J. (2019)
Few-shot adaptive gaze estimation. Teoksessa: Proceedings of the IEEE/CVF
international conference on computer vision, ss. 9368–9377.

[67] Park S., Spurr A. & Hilliges O. (2018) Deep pictorial gaze estimation. Teoksessa:
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), ss. 721–
738.

[68] Wang K., Zhao R., Su H. & Ji Q. (2019) Generalizing eye tracking with bayesian
adversarial learning. Teoksessa: Proceedings of the IEEE/CVF conference on
computer vision and pattern recognition, ss. 11907–11916.

[69] Palmero C., Selva J., Bagheri M.A. & Escalera S. (2018) Recurrent cnn
for 3d gaze estimation using appearance and shape cues. arXiv preprint
arXiv:1805.03064 .

[70] Cheng Y. & Lu F. (2021) Gaze estimation using transformer. arXiv preprint
arXiv:2105.14424 .



52

[71] Sugano Y., Matsushita Y. & Sato Y. (2014) Learning-by-synthesis for appearance-
based 3d gaze estimation. Teoksessa: Proceedings of the IEEE conference on
computer vision and pattern recognition, ss. 1821–1828.

[72] Funes Mora K.A., Monay F. & Odobez J.M. (2014) Eyediap: A database for the
development and evaluation of gaze estimation algorithms from rgb and rgb-d
cameras. Teoksessa: Proceedings of the symposium on eye tracking research and
applications, ss. 255–258.

[73] Smith B.A., Yin Q., Feiner S.K. & Nayar S.K. (2013) Gaze locking: passive
eye contact detection for human-object interaction. Teoksessa: Proceedings of
the 26th annual ACM symposium on User interface software and technology, ss.
271–280.

[74] Synopsys arc metaware ev development toolkit. URL: https:
//www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=arc-metaware-ev,
viitattu: 2022-10-17.

[75] Thompson M. (2014), Overcoming the power/performance paradox in processor
ip. URL: https://www.techdesignforums.com/practice/
technique/power-performance-processor-ip/, viitattu: 2022-10-
17.

[76] Synopsys ev7x vision processors. URL: https://www.synopsys.com/
dw/ipdir.php?ds=ev7x-vision-processors, viitattu: 2022-10-18.

[77] Howard A.G., Zhu M., Chen B., Kalenichenko D., Wang W., Weyand T.,
Andreetto M. & Adam H. (2017) Mobilenets: Efficient convolutional neural
networks for mobile vision applications. arXiv preprint arXiv:1704.04861 .

[78] Zhang X., Park S., Beeler T., Bradley D., Tang S. & Hilliges O. (2020) Eth-
xgaze: A large scale dataset for gaze estimation under extreme head pose and
gaze variation. Teoksessa: European Conference on Computer Vision (ECCV).

[79] Kingma D.P. & Ba J. (2014) Adam: A method for stochastic optimization. arXiv
preprint arXiv:1412.6980 .

[80] Zhang X., Sugano Y., Fritz M. & Bulling A. (2017) It’s written all over your face:
Full-face appearance-based gaze estimation. Teoksessa: Proceedings of the IEEE
conference on computer vision and pattern recognition workshops, ss. 51–60.

[81] Hendrycks D., Lee K. & Mazeika M. (2019) Using pre-training can improve
model robustness and uncertainty. Teoksessa: International Conference on
Machine Learning, PMLR, ss. 2712–2721.

https://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=arc-metaware-ev
https://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=arc-metaware-ev
https://www.techdesignforums.com/practice/technique/power-performance-processor-ip/
https://www.techdesignforums.com/practice/technique/power-performance-processor-ip/
https://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=ev7x-vision-processors
https://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=ev7x-vision-processors

	
	
	Lähestymistavat ja menetelmät
	2D-regressioon pohjautuvat ratkaisut
	3D-silmämalliin pohjautuvat ratkaisut
	Silmän ulkonäköön pohjautuvat ratkaisut

	Pään asennon vaikutus katseen suuntaan
	Katseen suunnan estimoinnin tarkkuus
	Laitteistokonfiguraatiot
	Yksi kamera ja yksi valo
	Yksi kamera ja useita valoja
	Useita kameroita ja useita valoja
	Yksi kamera ilman valonlähteitä


	
	Autoteollisuus
	Lääketiede
	Markkinointi
	Virtuaalitodellisuus

	
	Konvoluutioneuroverkot
	Konvoluutiokerros
	Aktivointikerros
	Koontikerros
	Täysin yhdistetty kerros

	Syväoppimiseen perustuva katseen suunnan estimointi

	
	Kehitysalusta
	Katseen suunnan ennustava verkko
	Koulutusprosessi

	
	Kehitetyn katseverkon tarkkuus
	Esikoulutuksen merkitys
	Kehitetyn katseverkon nopeus
	Kehitetyn katseverkon ominaispiirteet

	
	
	VIITTEET

