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Käsitteet ja lyhenteet
Avatar

3D-hahmo, jota käytetään tietokonegrafiikassa.

Ele

Keholla suoritettava ennalta määritelty liikesarja tai asento, esim. vilkutus.

FPS

Frames per second. Kuvataajuus, sekunnissa piirrettyjen kuvien määrä.

GPS

Global Positioning System. Maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä.

Kinect

Microsoftin kehittämä liikkeentunnistuskamerajärjestelmä.

Kinect v2

Kinect for Xbox One. Toisen sukupolven Kinect-liikkeentunnistusjärjestelmä, joka hyödyntää kulkuaikatekniikkaa.

Klusteri

Cluster. Verkkotietokoneita, jotka voivat toimia yhtenä yksikkönä.

Kulkuaikatekniikka
Time-of-flight, ToF. Tekniikka, jossa kohteen etäisyys lasketaan valon nopeuden avulla.
Lidar

Light and radar. Light imaging, detection, and ranging. 3D-skannauskokonaisuus, jossa kohteen muoto tunnistetaan heijastuneesta valosta.

Liikkeenkaappaus
Motion capture, Mocap. Tekniikka, jossa analoginen liike muutetaan digitaaliseen muotoon.
Liikkeen vapausaste
Degrees of freedom. Kolmiuloitteisessa avaruudessa on kuusi liikkeen vapausasteen suuntaa (6DoF): sijainti xyz-koordinaatistossa ja rotaatio
vaaka-, pysty- ja sivusuuntaisilla akseleilla.
Luurankomalli

Luurankomalli tai rigi on tietokoneanimoinnissa hahmoa liikuttava rakenne.
Markkeri

Seurantapiste. Optisessa liikkeentunnistuksessa käytetty liikkeentunnistuksen apuväline.

Pilvilaskenta Cloud computing. Verkossa tapahtuvaa laskentaa, johon osallistuu useita
tietokoneita. Tietokoneiden laskentatehoa vuokrataan pilvipalveluissa.
RGB

Red, green and blue. Värimalli, jossa värisävy muodostetaan sekoittamalla
keskenään punaisen, vihreän ja sinisen värisiä valoja.

Syvyyssensori
Kamera, joka tunnistaa myös kohteen eri osien etäisyyksiä sensorista.
Syväoppiminen
Deep learning. Syväoppiminen on tekoälymenetelmä, joka käyttää usean
kerroksen neuroverkkoja ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia.
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1

Johdanto

Insinöörityön tarkoituksena on luoda yleiskatsaus liikkeentunnistukseen, sen eri tekniikoihin, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä antaa esimerkki liikkeentunnistusjärjestelmän toteutuksesta projektityön avulla. Työssä keskitytään ensisijaisesti ihmiskehoja
tunnistaviin optisiin liikkeentunnistussensoreihin ja niitä hyödyntäviin järjestelmiin sovelluskehityksen näkökulmasta.

Työ esittelee erilaiset liikkeentunnistuksessa käytetyt tekniikat ja niiden toimintaperiaatteet sekä antaa käytännön esimerkkejä, missä kyseistä tekniikkaa käytetään. Liikkeentunnistustekniikoista yhteen tutustutaan tarkemmin toteuttamalla sitä hyödyntävä liikkeentunnistusjärjestelmä. Lopuksi pohditaan liikkeentunnistuksen tulevaisuuden käyttötarpeita, mahdollisuuksista ja ongelmia.
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Liikkeentunnistuksen teknologiat

Liiketunnistin on laite, jolla tunnistetaan liikettä. Liiketunnistimia käytetään muun muassa
teollisuudessa, liikenteen- ja kulunvalvonnassa, lääketieteessä, urheilussa, viihteessä
sekä monissa nykyajan arkipäivän laitteissa. Liiketunnistimia ovat esimerkiksi tutka, murtohälytin, nopeusvalvontakamera, tietokoneen hiiri, Wii-pelikonsolin ohjain, kameroiden
ja älypuhelimien kasvontunnistus sekä viihdealalla käytetyt motion capture -järjestelmät.
Liikettä voidaan tunnistaa vaihtelevilla tarkkuuksilla, joka riippuu sensorista ja käytetystä
tunnistustekniikasta. Liikkeentunnistuksen tarkkuus halutaan maksimoida käyttötarkoitukseen ja resursseihin sopivaksi, jotta tulokset olisivat mahdollisimman todenmukaista.
Näytteitä voidaan ottaa useita kertoja sekunnissa, mikäli liikkeen oletetaan muuttuvan
nopeasti. Liikettä voidaan tunnistaa useissa eri dimensioissa. Monet yksinkertaiset liiketunnistimet tunnistavat liikettä yksiulotteisesti kertoen vain, kuinka paljon liikettä ne havaitsevat. Monimutkaisemmilla liiketunnistimilla voidaan havaita liikkeen suunta ja sen
suuruus useassa dimensiossa, kuten xyz-koordinaatistossa. [1; 2.]

Yksinkertaiset sensorit havaitsevat liikettä tai etäisyyttä tulkitsemalla muutoksia ympäristössä.

Niitä käytetään

esimerkiksi kulunvalvontalaitteissa,

kotiautomaatiossa,
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murtohälyttimissä tai pysäköintitutkissa. Nämä yksinkertaiset sensorit tarjoavat kuitenkin
vain yksiulotteisen kuvan maailmasta, esimerkiksi havaitun liikkeen määrän prosentteina. Jotkut yksinkertaiset tunnistimet eivät tunnista liikkeen määrää tai suuntaa, vaan
ne ilmoittavat ainoastaan, havaitsevatko ne liikettä. [2.]

Monesti kuitenkin tarvitaan tarkempaa liikkeentunnistusta esimerkiksi ihmiskehon tunnistamiseen, jolloin tekniikka monimutkaistuu. Tarkkaa ihmiskehon liikkeentunnistusta
tarvitaan muun muassa elokuva-, videopeli- ja viihdetuotannossa, sotatieteissä, urheilussa, robotiikassa ja lääketieteellisissä sovelluksissa. Näissä käyttötarkoituksissa ihmiskehon kaapattu liike on tärkeää pystyä muuttamaan digitaaliseen muotoon, jotta liikedataa pystytään tutkimaan, analysoimaan tai käyttämään digitaalisten hahmojen ja objektien liikuttamiseen. Tekniikkaa, jolla muutetaan liikkeentunnistuksen kohteen liikkeet digitaaliseen muotoon, kutsutaan liikkeenkaappaukseksi (motion capture, mocap). [3; 4, s.
10-14.]

Liiketunnistimet voidaan jakaa kahteen ryhmään: epäoptisiin ja optisiin sensoreihin.

2.1

Epäoptiset sensorit

Epäoptiset sensorit käyttävät liikkeentunnistukseen muita kuin valoon perustuvia tekniikoita. Näistä yleisimmin käytössä olevat tekniikat ovat radioaallot, ultraääni, magnetismi,
mekaaniset menetelmät sekä sisäiset liikkeentunnistussensorit.

2.1.1

Radioaallot

Radioaalloilla tunnistetaan liikettä radioaaltojen kaiun avulla. Esimerkiksi tutkat toimivat
lähettämällä voimakkaita radioaaltoja, ja kohteen sijainti saadaan selville tulkitsemalla
takaisin heijastuneiden aaltojen suuntaa ja etäisyyttä. [5.]

2.1.2

Ultraääni

Ultraäänillä tunnistetaan etäisyyttä ja liikettä kaiun avulla kuten radioaalloillakin. Ultraääniaallot vaimenevat nopeasti ilmassa ja kaasuissa, mutta etenevät hyvin nesteissä ja
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monissa kiinteissä aineissa. Tämän takia sensorit, jotka käyttävät ultraääntä liikkeentunnistukseen, tarvitsevat väliaineen, jonka läpi ultraääniaallot kulkevat. Ultraääntä käytetään esimerkiksi lääketieteissä sisäelinten tutkimuksessa sekä sikiöiden kehityksen seurannassa. [6.]

2.1.3

Magnetismi

Magnetismia käytetään tutkimaan muutoksia vallitsevassa magneettikentässä. Sensorien toiminta perustuu usein Lorentzin voimaan ja Hall-ilmiöön. Esimerkiksi oviin asennettavat magneettikosketin-liiketunnistimet tarkastelevat koskettimen kahden eri osan
välistä sähkömagneettista kenttää. Mikäli kaksi tunnistimen eri osaa erkanevat toisistaan, niiden välinen sähkömagneettinen kenttä heikkenee. Kentän voimakkuuden laskiessa tarpeeksi sensori ilmoittaa tapahtuneesta liikkeestä. [1; 7; 8.]

2.1.4

Mekaaniset liiketunnistimet

Liikettä voidaan tunnistaa myös mekaanisesti. Mekaaninen liikkeentunnistus tapahtuu
kiinnittämällä liikkeentunnistuksen kohteeseen mekaanisia varsia, niveliä ja muita osia.
Liikkeentunnistuksen aikana mekaaniset osat liikkuvat kohteen mukana. Osien liikettä
mittaamalla saadaan tietoon kohteen asento ja liikeradat. Esimerkiksi ihmisen liikkeentunnistuksessa on olemassa mekaanisia ulkoisia tukirankoja (exoskeleton), jotka mukailevat kehon jäsenten muotoja ja mittaavat niiden asentoa sekä liikettä. [4; s. 10-11.]

2.1.5

Sisäiset liikkeentunnistussensorit

Sisäisiä liikesensoreita (inertial measurement unit IMU), kuten gyroskooppi, magnetometri, kiihtyvyysanturi sekä GPS, voidaan käyttää tunnistamaan laitteen omaa liikettä
asentamalla ne liikkeentunnistuksen kohteeseen, kuten peliohjaimeen, autoon, lenkkeilijän askelmittariin tai esineiden ja asioiden seurantalaitteisiin. Sisäiset liikkeentunnistussensorit ovat usein pieniä mikrosysteemejä (microelectromechanical system MEMS).
Niillä pystytään mittaamaan kohteen liikettä jopa kuudella liikkeen vapausasteen suunnalla (Six degrees of freedom), eli sijainnilla xyz-koodrinaatistossa ja pyörimistä vaaka-,
pysty- ja sivusuuntaisilla akseleilla [9]. Esimerkiksi nykyaikaiset älypuhelimet usein
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sisältävät kaikki edeltä mainitut sensorit ja voivat tämän takia ilmoittaa sijaintinsa, asentonsa ja kiihtyvyytensä suhteellisen tarkasti. [3; 10; 11.]

Gyroskooppi

Gyroskoopilla mitataan orientaatiota ja kulmakiihtyvyyttä. Yleisimmin käytetty sisäinen
gyroskooppisensori on vibrating structure gyroscope (VSG), toiselta nimeltään Coriolis
vibratory gyroscope (CVG), joka käyttää värähtelevää massaa ja Coriolis-ilmiötä orientaation ja kulmakiihtyvyyden määrittämiseen. [12; 13; 14.]

Magnetometri

Magnetometrillä mitataan muutoksia magneettikentässä. Sensorien toiminta perustuu
usein Lorentzin voimaan ja on havaittavissa jännitteen tai resonanssitaajuuden muutoksena. Magnetometrisensoreita käytetään usein kompassina kertomaan systeemin orientaation suhteessa maapalloon. [7; 15.]

Kiihtyvyysanturi

Kiihtyvyysanturilla mitataan itseiskiihtyvyyttä eli anturin kokemaa kiihtyvyyttä. Sensorin
sisällä on pieni, jousien varassa oleva massa, jonka mekaaninen liike muunnetaan sähkösignaaliksi. Kun kiihtyvyysanturia liikutellaan, sisällä oleva massa vastustaa liikettä, ja
sähkösignaali muuttuu. Kiihtyvyysantureita hyödynnetään monipuolisesti eri tarkoituksiin, kuten kulkuneuvoihin, teollisuuteen, tieteellisiin tutkimuksiin ja hyvinvointiteknologiaan. [16.]

GPS

GPS eli maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä (Global Positioning System) on järjestelmä, jota käytetään mittaamaan sensorin sijaintia maapallolla. GPS-järjestelmän toiminta perustuu usean maapalloa kiertävän satelliitin lähettämän signaalin vastaanottamiseen maassa sijaitsevalla sensorilla. Mittaamalla aikaa, mikä signaaleilla kuluu siirtyessään satelliitilta sensorille, voidaan laskea sensorin sijainti suhteessa satelliitteihin.
Monesti satelliitti-GPS:ää avustetaan muilla käytössä olevilla paikannuskeinoilla, kuten
älypuhelimen puhelinverkon antennien sijainneilla. GPS:ää käytetään moniin eri
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käyttökohteisiin paikantamaan sijaintia, kuten älypuhelimiin, kulkuneuvoihin ja paikannuslaitteisiin. [17.]

2.2

Optiset sensorit

Epäoptisten sensorien lisäksi on olemassa optisia sensoreita, jotka käyttävät valoa liikkeentunnistukseen ja täten muistuttavat toiminnaltaan videokameraa. Sensoreita on monia erilaisia, ja ne hyödyntävät erilaisia teknologioita, mutta yleisimmin niiden toiminta
perustuu liikkeentunnistuksen kohteen valaisuun infrapuna- tai laservalolla, jolloin kohde
erottuu paremmin ympäristöstä ja liikettä on helpompi seurata kamerasensorilla. Myös
monet yksinkertaiset sensorit, kuten murtohälyttimet ja kotiautomaatiolaitteet, käyttävät
optisia sensoreita ilmoittamaan, mikäli ne havaitsevat liikettä. [3; 4, s. 12-13, 15-19; 18.]

Optisia sensoreita käytetään useilla erilaisilla tavoilla liikkeentunnistukseen. Yleisimmin
käytössä olevat metodit ovat monikamerakuvaus, seurantapisteiden käyttö sekä valon
projisointi. [3; 18.]

2.2.1

Monikamerakuvaus

Monikamerakuvauksessa käytetään algoritmeja tunnistamaan kolmiulotteinen kuva useasta, samaan pisteeseen suunnatun kameran kuvasta kolmiomittausmenetelmää (triangulation) käyttäen. Eri kulmasta kuvatuista kuvista etsitään yhteisiä referenssipisteitä,
joiden mukaan kohteen muoto ja asento kussakin kuvassa tunnistetaan. Tämän jälkeen
kaikkien eri kulmista kuvanneiden kameroiden kuvat yhdistetään yhdeksi kolmiulotteiseksi malliksi. Kuvassa 1 olevalla monikamerakuvausjärjestelmällä kuvataan urheilusuoritusta monesta eri kuvakulmasta. [19; 20, s. 5-6.]

6

Kuva 1. Monikamerakuvausjärjestelmä [21].

Monikamerakuvauksessa on todella tärkeää selvittää kameroiden tarkat sijainnit ja suuntaukset toisiinsa nähden sekä kameroiden linssien vääristymät, jotta kolmiulotteinen
kuva kohteesta pystytään tuottamaan todenmukaisesti. Tätä prosessia kutsutaan kameroiden kalibroinniksi (camera calibration). Monia algoritmeja on kehitetty suorittamaan
tätä vaihetta, kuten algoritmi Richard Hartleyn ja Andrew Zissermanin kirjassa “Multiple
View Geometry in Computer Vision” [22]. [3; 23, s. 1334-1335.]

Monikamerakuvausta käytetään parantamaan tunnistuksen laatua ja vähentämään katvealueita useissa muissa optisissa liikkeentunnistuksen tavoissa. Liikkeentunnistus monikamerakuvauksella onnistuu myös ilman muita metodeja, mutta tarkkuus ei välttämättä
ole samaa luokkaa ja voi vaatia enemmän laskentatehoa. [23, s. 1337.]

2.2.2

Markkerit

Seurantapisteet, eli markkerit (marker) toimivat kiinnittämällä liikkeentunnistuksen kohteeseen kirkkaita fyysisiä merkintöjä, joiden avulla liikettä on helpompi seurata. Ihmisen
liikkeenkaappauksessa käytetään usein erillistä pukua helpottamaan markkereiden kiinnittämistä kehoon. Markkereita kuvataan usein monilla kameroilla eri kuvakulmista, jotta
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yksikään markkeri ei jäisi katveeseen. Kuvassa 2 näkyy monikamerajärjestelmä, jolla
kuvataan liikkeentunnistuspukuun pukeutunutta henkilöä ja pukuun kiinnitettyjä kirkkaita
seurantapisteitä. Kuvassa näkyy myös liikkeentunnistusjärjestelmän käyttöliittymä ja tunnistusavaruuden visualisointi. [3.]

Kuva 2. Seurantapisteitä hyödyntävä liikkeentunnistusjärjestelmä [3].

Markkereita on kahdenlaisia, aktiivisia (active marker) ja passiivisia (passive marker).

Aktiiviset markkerit

Aktiiviset markkerit ovat pieniä valonlähteitä liikkeentunnistuksen kohteessa, yleensä
LED-valoja. Ne nähdään helposti erotettavissa olevina kirkkaina pisteinä kamerasensorissa. Tällöin liikkeentunnistus onnistuu myös pimeässä, eikä erillistä valaistusta tarvitse.
Aktiivisten markkereiden tekniikkaa voidaan myös viedä pidemmälle välkyttämällä
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LED:jä eri aikaan, jolloin saadaan tietoon kunkin LED:in paikasta tietyllä hetkellä. Tätä
edistyneempää tekniikkaa kutsutaan nimellä time modulated active markers. [3.]

Passiiviset markkerit

Passiiviset markkerit toimivat heijastamalla valoa, usein kameran tuottamaa infrapunavaloa, kirkkaasti kamerasensoriin, jolloin ne on helppo erottaa muusta ympäristöstä.
Passiiviset markkerit ovat usein maalattuja, liimattuja tai muuten kohteeseen kiinnitettyjä
pisteitä, palloja tai ennalta määritettyjä kuvioita. Passiiviset markkerit voivat myös olla
keskenään eri värisiä, jolla saadaan ilmaistua liikkeentunnistuksen kohteen eri osat, esimerkiksi ihmiskehon oikea ja vasen käsi. [3.]

Mikäli liikkeentunnistuksen kohteeseen ei ole suotavaa kiinnittää markkereita, voidaan
liikkeentunnistus suorittaa myös projisoinnilla tai monikamerakuvauksella.

2.2.3

Projisointi

Projisoinnissa liikkeentunnistuksen kohde valaistaan kameran tuottamalla valolla, jonka
heijastusta tulkitsemalla liike voidaan määrittää. Projisoinnin kaksi liikkeentunnistusmetodia ovat strukturoitu valo (Structured light) sekä kulkuaikatekniikka (Time-of-flight ToF)

Strukturoitu valo

Projisoidulla strukturoidulla valolla tarkoitetaan tunnetun kuvion heijastamista kohteeseen. Usein projektorilla heijastettu kuvio on ruudukko, pisteitä tai viivoja. Kun epätasaiseen pintaan heijastetaan kuvio, voidaan pinnan muotojen synnyttämät vääristymät heijastuksessa havaita, kun kohdetta kuvataan hieman projektorin vierestä. Kun projisoitu
kuva tunnetaan, voidaan kuvaan muodostuneista vääristymistä laskea kohteen pinnan
etäisyyksiä projektoriin. Kuvassa 3 havainnollistetaan strukturoidun valon periaatetta.
Projektori (projector) projisoi ennalta määrätyn kuvion kohteen pintaan, jonka jälkeen
pienen matkan (baselane) päässä olevalla kameralla (camera) kuvataan pinnan aiheuttamia vääristymiä heijastuneessa kuvassa.
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Kuva 3. Strukturoitu valo -tekniikan perusperiaate [24].

Tätä tekniikkaa käytetään esimerkiksi Microsoft Xbox 360 -pelikonsolin Kinect-sensorissa, jonka avulla pelaaja voi pelata peliä omalla kehollaan ilman minkäänlaisia peliohjaimia, sekä iPhone X -älypuhelimen Face ID -kasvontunnistuksessa, jolla käyttäjä voi
avata puhelimensa lukituksen pelkästään katsomalla puhelinta. Toisin kuin muiden älypuhelimien kasvontunnistus, Face ID luo kolmiulotteisen kuvan käyttäjän kasvoista
strukturoidun infrapunavalokuvion avulla. Molempien laitteiden liikkeentunnistusteknologiat on kehittänyt Israelilainen PrimeSense-yritys, jonka iPhone X:n kehittänyt ja vuonna
2017 julkaissut Apple Inc. osti vuonna 2013 [25]. [20, s. 3-4.]

Kulkuaikatekniika

Kulkuaikatekniika (Time-of-flight, ToF) perustuu syvyyden laskentaan valon nopeuden
avulla. Kulkuaikatekniikassa mitataan aikaa, joka valolla kestää kulkea kameran valonlähettäjästä (emitter) kohteeseen ja takaisin kameraan. Kulkuajasta saadaan laskettua
välimatka (syvyys) sensorin ja kohteessa olevan pisteen välille, josta voidaan muodostaa
kohteen kolmiulotteinen muoto.

Kulkuaikatekniikoita on kaksi erilaista: suora (direct) ja epäsuora (indirect). Suorassa
kulkuaikateniikassa käytetään valopulsseja, joiden kulkemaa aikaa lähettimestä sensoriin mitataan. Epäsuorassa kulkuaikatekniikassa valoa lähetetään koko ajan, mutta sen
taajuutta muutetaan. Sensorin vastaanottaessa valoa tutkitaan, milloin samaa taajuutta
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on lähetetty, mitä nyt vastaanotetaan. Tästä vaihe-erosta saadaan laskettua valon kulkuaika. [26, s. 17-24.]

Kuvassa 4 havainnollistetaan epäsuoran kulkuaikatekniikan perusperiaatetta. Valon lähetin lähettää valoa vaihtelevalla taajuudella, joka heijastuu tunnistuksen kohteesta vastaanottimeen. Koska valolla kuluu aikaa tämän matkan kulkemiseen, lähetettyä ja vastaanotettua signaalia toisiinsa verrattaessa voidaan huomata signaalin vaiheen muutos.
Vaiheen muutoksesta voidaan laskea valon matkaan käyttämä aika ja siten tunnistuksen
kohteen etäisyys kameraan. Tätä aikaa kutsutaan valon kulkuajaksi. Tarkemmilla vastaanottosensoreilla pystytään luomaan tarkempia syvyyskuvia, joissa jokaisella kuvan
pikselillä on oma syvyysarvonsa.

Kuva 4. Kulkuaikatekniikan perusperiaate [27].

Kulkuaikatekniikkaa hyödyntävät sensorit kuuluvat laajempaan 3D-skannauskokonaisuuteen nimeltään Lidar (light and radar; light imaging, detection, and ranging) [28], jossa
kohteen muoto tunnistetaan valaisemalla kohdetta ja tutkimalla heijastunutta valoa. Epäsuora kulkuaikatekniikka on käytössä esimerkiksi Microsoft Xbox One -pelikonsolin uudistetussa Kinect v2 -kamerasensorissa, jossa kulkuaikatekniikan syvyyskuvaa ja syvyyskuvasta ihmiskehoja tunnistavaa algoritmia käytetään tarkkaan reaaliaikaiseen ihmiskehon liikkeentunnistukseen ilman erillisiä markkereita [26, s. 17-23].

2.2.4

Tekoälyratkaisut

Usein liikkeentunnistuksen apuna käytetään myös tekoälyä muuttamaan liikettä dataksi.
Varsinkin monikamerakuvauksessa ja projisoinnissa tekoäly ja erilaiset tunnistusalgoritmit ovat tärkeässä roolissa. Esimerkiksi Kinect-kamerat käyttävät algoritmia kehojen
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tunnistukseen syvyyskuvasta. Microsoft kehitti tunnistusalgoritmin koneoppimisen (Random Decision Forest) avulla [29].

Tekoälyjä itsessään voidaan myös käyttää liikkeentunnistuksessa ilman erikoisempia
sensoreita. Useimmiten liikettä tunnistetaan tällöin normaalista mustavalko- (infrapuna)
tai RGB-videolähteestä.

Tekoälyt voidaan jakaa kahteen ryhmään: perinteiset Ihmisten luomat tekoälyalgoritmit
ja uudet koneoppimiskeinot, kuten neuroverkot (neural networks) ja syväoppiminen
(deep learning). Uudet koneoppimiskeinot ovat nousseet suosioon algoritmien tarkkuuden ja monipuolisten käyttömahdollisuuksien myötä sekä tietokoneiden laskentatehon
kasvaessa. Ihmiskehon tunnistukseen on kehitetty useita syväoppimisalgoritmeja, kuten
DeeperCut, OpenPose ja Morpho Pose Estimator. Kuvassa 5 on esimerkki OpenPosealgorimin toiminnasta ja kehojen asentojen estimoinnista (pose estimation) vilkkaasta
väkijoukosta. [30.]

Kuva 5. OpenPose-algoritmin kehojen asentojen estimointi vilkkaasta väkijoukosta [31].

Tässä työssä syvennytään ihmisen kehon asennon ja liikkeen tunnistamiseen käyttämällä projisoitua valoa ja kulkuaikatekniikkaa hyödyntävää Kinect v2 -sensoria.
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3

Liikkeentunnistusjärjestelmän toteutus

Liikkeentunnistusjärjestelmällä voidaan tunnistaa käyttäjän kehon asento ja sen liikkeet,
sekä visualisoida kehon asento avataria käyttäen. Käyttäjän suorittamista kehon liikkeistä tunnistetaan eleitä, joita suorittamalla käyttäjä voi antaa komentoja tietokoneelle.

3.1

Projektin esittely

Projektin tarkoituksena oli kehittää liikkeentunnistusjärjestelmä, jolla käyttäjä voi antaa
komentoja tietokoneelle. Käyttäjän suorittamista erilaisista kehon liikkeistä tunnistetaan
eleohjauskomentoja, kuten vaikkapa käden heilautusta puolelta toiselle. Käyttäjän keho
ja sen liikkeet muutetaan analysoitavaksi dataksi, jotta kehon asentoja ja sen liikkeitä
voidaan tulkita. Liikedatasta etsitään ennalta määriteltyjä eleitä, ja kun ele havaitaan,
tietokoneella suoritetaan vastaava komento.

3.2

Käytetyt työkalut

Projektissa haluttiin käyttää laajasti saatavilla olevia ja edullisia työkaluja. Projektin liikkeentunnistusjärjestelmäksi valittiin Kinect v2 -kamerasensorijärjestelmä sekä Unity-pelimoottori datan visualisointiin ja projektin jatkokehitykseen. Nämä työkalut olivat myös
ennestään tuttuja.

3.2.1

Kinect v2 -liikkeentunnistusjärjestelmä

Microsoftin Kinect v2 -kamerasensorijärjestelmä (kuva 6) valittiin käytettäväksi sen tunnetun liikkeentunnistustarkkuuden ja laajan käyttäjäkunnan vuoksi. Kinect v2 suoriutuu
hyvin Xbox One -pelikonsolin vaativissa ja nopeatempoisissa peleissä, joka takaa vaadittavan liikkeentunnistustarkkuuden. Kinect v2 -kamera on osoittautunut suosituksi ja
helppokäyttöiseksi liikkeentunnistusratkaisuksi, joka on mahdollistanut tarkan liikkeenkaappauksen ilman monimutkaisia järjestelmiä. Kinect v2 -sensori käyttää liikkeentunnistukseen RGB-kameraa, infrapunalähetintä ja infrapunasignaalia lukevaa syvyyssensoria sekä mikrofoneja. Kinect v2 -järjestelmä käyttää monesta muusta järjestelmästä
poiketen kulkuaikatekniikkaa syvyyskuvan luomiseen, joka johtaa tarkempaan
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syvyydentunnistukseen. Microsoft on myös luonut Kinect v2 -sensorille hyvät kehitystyökalut (software development kit, SDK), jolla sensorin dataa on helpompi hyödyntää.
SDK:lla on mahdollista tarkastella eri sensoreiden datavirtoja sekä muuta sen tarjoamaa
dataa. [32.]

Kuva 6. Kinect v2 -liikkeentunnistusjärjestelmä [33].

SDK tunnistaa sensoridatavirrasta ihmiskehoja tunnistusalgoritmin avulla, jotka se mallintaa analysoitavaksi dataksi. Kinect v2:n SDK mallintaa ihmiskehon 25:stä nivelpisteestä (joint) koostuvaksi luurankomalliksi. Luurankomallin lisäksi SDK tarjoaa kasvontunnistuksen sekä mahdollisuuden tunnistaa, onko käyttäjän käsi nyrkissä vai avonaisena. SDK:lla pystytään seuraamaan kuutta ihmiskehoa samaan aikaan. [34.]

Vertailtaessa taulukossa 1 olevia suosituimpia kaupallisia liikkeentunnistusjärjestelmiä
kulkuaikatekniikkaa käyttävät vain uusimmat Kinect-kamerat. Tekniikka hyödyntää koko
syvyyskuvan resoluution, kun taas strukturoitua valoa käyttävä sensori interpoloi resoluutiotaan pienemmäksi kuvan syvyyttä laskettaessa, jolloin todellinen resoluutio jää
huomattavasti ilmoitettua pienemmäksi. Kinect v2 -sensorin väri- ja syvyyskuvat ovat
yhtä tarkkoja tai tarkempia kuin muissa sensoreissa, ja näkökentän laajuus sekä käyttöetäisyys ovat tarpeeksi laajoja käyttötarkoitusta varten. Kulkuaikatekniikalla on myös joitakin etuja muihin tekniikoihin verrattuna, kuten skannausnopeus, alhainen viive ja hyvä
suoriutuminen vähäisessä valaistuksessa. [18.]
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Taulukko 1.

Suosituimmat kaupalliset liikkeentunnistussensorit ja niiden ominaisuudet [35; 36;
37; 38; 39; 40; 41.].
Kinect for
Azure (v4)

Intel RealSense D435

Orbbec Astra
Pro

2013

Ei vielä julkaistu

2018

2015

Poistunut
myynnistä
(99$)

Poistunut
myynnistä
(149$)

Ei vielä julkaistu

179$

150$

Strukturoitu
valo

Kulkuaikatekniikka

Kulkuaikatekniikka

Strukturoitu
valo

Strukturoitu
valo

Värikuva

640 x 480
30fps

1920 x 1080
30fps

Ei vielä julkaistu

1920 x 1080
30fps

1280 x 720
30fps

Syvyyskuva

320 x 240
30fps

512 x 424
30fps

1024 x 1024

1280 x 720
90fps

640 x 480
30fps

Näkökenttä
(FOV)

57°H x 43°V

70°H x 60°V

Ei vielä julkaistu

Suositeltu
käyttöetäisyys

0.8 - 4m

0.5 - 4.5m

0.2 - 6m

Julkaisuvuosi

Hinta

Teknologia

Kinect (v1)

Kinect for
Xbox One
(v2)

2010

85,2°H x 58°V 60°H x 49.5°V

0.2 - 10+m

0.6 - 8m

Myös ammattikäyttöön tarkoitettuihin sensoreihin verrattuna Kinect v2 suoriutuu vertailussa hyvin. Vuonna 2015 tehdyssä syvyyssensoreita vertailevassa tutkimuksessa Kinect v2:n ja kahden muun ammattitason sensorin tarkkuutta mitattiin useassa eri koeasetelmassa, joiden mukaan Kinect v2 suoriutui testeissä kolmikosta parhaiten staattisten kohteiden muodon tunnistuksessa [42]. Testattaessa Kinect v2:n kehon asennontunnistusta vuonna 2016 suoritetussa tutkimuksessa tunnistuksen nivelpisteiden sijaintivirheet olivat alle 2 cm ja nivelten välisten kulmien virheet olivat alle 10°, kun tunnistettavat
kehon osat eivät olleet katvealueella [43]. Myös Kinect v2:n soveltuvuutta kuntouttavien
liikkeiden mittaamiseen testattiin vuonna 2016 ja havaittiin, että Kinect v2 pystyi tunnistamaan tarkasti testattuja liikkeitä [44].

Kinect v2:n edistyksellinen tunnistusteknologia, Microsoftin tukema kehitysympäristö,
sekä monipuoliset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset vaikuttivat kyseisen järjestelmän
valintaan projektin alkaessa. Sen lisäksi, että järjestelmä on tehokas ja edullinen, oli laitteen hankinta erittäin helppoa, koska kamerasensori ja adapteri olivat laajalti saatavilla.
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3.2.2

Unity-pelimoottori

Datan visualisoinnin ja järjestelmän jatkokehitystyökaluksi valittiin Unity-pelimoottori sen
ominaisuuksien, sekä tunnetun helppokäyttöisyyden, monipuolisuuden ja laajan käyttäjäkunnan takia. Unityn kanssa käytettiin C#-ohjelmointikieltä. Unity ja C# olivat myös kehittäjätiimille entuudestaan tuttuja.
Unityn apuna käytettiin RF Solutionsin “Kinect-v2 Examples with MS-SDK” -Unity laajennusta, joka tarjosi useita hyödyllisiä skriptejä Kinect v2:n käyttöön. [45.]

3.2.3

Muut kehitystyökalut

Unityn sisäiseen C#-ohjelmointiin käytettiin Visual Studio Code -ohjelmointiympäristöä
ja versionhallintaan Git-ohjelmistoa.

3.3

Projektin toteutuksen vaiheet

Projektin toteutuksessa oli kolme päävaihetta. Ensimmäinen vaihe on saada datayhteys
toimimaan, jotta Unityssä saadaan luettua Kinect v2:n tarjoamaa dataa. Seuraavaksi Kinect v2:n dataa luetaan ja käytetään 3D-avatarin liikuttamiseen. Tämän jälkeen datasta
tunnistetaan käyttäjän suorittamia eleitä. Kuvassa 7 on esitelty toteutettavan liikkeentunnistusjärjestelmän eri osat. Järjestelmä ottaa vastaan tietoa käyttäjän kehon liikkeistä ja
saamansa tiedon avulla visualisoi käyttäjän kehon näytölle ja suorittaa tunnistetut eleohjauskomennot.
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Kuva 7. Toteutettavan liikkeentunnistusjärjestelmän rakennesuunnitelma

3.3.1

Datayhteyden luonti

Jotta Unityllä voidaan lukea Kinect v2:n dataa, pitää näiden kahden välille luoda datayhteys. Kinect tarjoaa tietonsa datavirrassa paketteina (dataframe), joita päivitetään useita
kymmeniä kertoja sekunnissa. Esimerkiksi Kinect v2 tarjoaa videokuvansa datavirtana,
eli yhden värikuvan joka kolmaskymmenesosasekunti. Datavirrat päivitetään normaalisti
30 kertaa sekunnissa, mutta jos on tarpeeksi hämärää, sensori vaihtaa käyttöön pitkän
valotusajan yötilan, jolloin datavirtaa päivitetään 15 kertaa sekunnissa. Kinect v2:n tarjoamat viisi datavirtatyyppiä ovat:

Värikuva

Värikuvavirta on normaalia RGB-videota, mutta vain yksi kuva kerrallaan.

Infrapunakuva

Infrapunavirta on muuten samanlainen kuin värikuvavirta, mutta siinä on kuvattu vain
infrapunavaloa.
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Syvyyskuva

Syvyyskuvavirrassa on kulkuaikatekniikalla jokaiselle kuvan pikselille luotu syvyys.
Tämä voidaan esittää esimerkiksi mustavalkokuvalla, jossa sensoria lähellä olevat asiat
esitetään vaaleilla sävyillä ja kauempana olevat asiat tummenevilla sävyillä.

Kehot

Kehovirrasta saadaan tieto tunnistuksen kohteen kehon asennosta. Kehon asento ilmaistaan 25:llä nivelpisteellä kolmiulotteisessa tunnistusavaruudessa. Kehovirrassa voidaan tuoda tietoa samanaikaisesti enintään kuudesta eri kehosta.

Audio

Audiovirta tarjoaa dataa Kinect v2:n mikrofoneista. Audiovirrasta voidaan tutkia muun
muassa äänen suuntaa.

Microsoft on tarjonnut kehittäjätyökalut, SDK:n, jolla yhteyden luonti ja datavirtojen lukeminen on tehty helpommaksi. SDK sisältää jaetun kirjaston, dll-tiedoston, joka tarjoaa
tarvittavat funktiot yhteyden luomiseen ja datavirtojen lukemiseen. Jotta datavirtaa voidaan lukea, pitää kyseiselle datavirralle luoda lukija. Mikäli haluaa käyttää useaa eri datavirtaa, voi ottaa käyttöön usean datavirran lukijan (Multi source frame reader). [34]

SDK:ta käytettäessä voidaan datayhteyden luonnin vaiheet jakaa kolmeen vaiheeseen:

1. Ota yhteys sensoriin

2. Avaa datavirtalukija

3. Lue ja prosessoi datavirtaa.

Aiempien Kinect v2 -kokemusten perusteella päätettiin käyttää sensoriyhteyden luontiin
ja datavirtojen lukemiseen Unity-laajennusta oman toteutuksen sijasta. Tähän valittiin
RF Solutions:in “Kinect-v2 Examples with MS-SDK” -Unity-laajennus, jossa on kaikki
ominaisuudet, jotka järjestelmä tarvitsee toimiakseen. Unity-laajennus tuo omaa
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toteutusta enemmän vakautta sensoriyhteyteen ja tarjoaa monia hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää jatkokehityksessä. [45.]

3.3.2

Kehon visualisointi

Kun datayhteys Kinect v2:een on saatu luotua, voidaan alkaa käyttää sen dataa. Ensimmäisenä vaiheena projektissa on saada 3D-avatar matkimaan käyttäjän kehon liikkeitä
peilin tavoin visualisoiden käyttäjän liikkeet.

Avatar

3D-avatar on 3D-malli, joka muistuttaa ihmistä tai humanoidia. Avatar koostuu useista
osista, mutta projektia koskien tärkeimmät avatarin osat ovat sen pintageometria sekä
luurankomalli. Avatarin luurankoa liikuttamalla sen pintageometria seuraa luurangon liikettä, ja avatarin asento muuttuu. Näin avatarin asennon voi muuttaa haluttuun muotoon.
Projektissa avatarin luustoa liikutetaan Kinect v2:n datan mukaisesti. [46.]

Avatarin suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että luurankomallin kuuluu olla tarpeeksi
samankaltainen kuin Kinect v2:n luurankomallin (kuva 8), jotta avataria pystytään ohjaamaan mahdollisimman tarkasti Kinect v2:n datalla. Mikäli luurankomallit eroavat toisistaan, kuuluu luurankojen välille luoda vastaavuuskuvaus (mapping), jossa kerrotaan,
millä Kinect v2:n luun liikkeellä liikutetaan mitäkin avatarin luuta. Tätä helpottaa Unityn
Mechanim-animaatiosysteemi, jota projektissa käytetään avatarien liikuttamiseen. Kinect v2:n ohjatessa animaatiosysteemiä avatarin sijaan, pystytään avataria tai sen luurankomallia vaihtamaan ilman uuden luurankomallin vastaavuuskuvauksen tekoa manuaalisesti. Kun Kinect v2 ohjaa animaatiosysteemiä, johon avatar on lisätty, voidaan aloittaa luuston liikuttaminen Kinect v2:n datalla.
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Kuva 8. Kinect v2:n luurankomalli, jossa on 25 nivelpistettä [47].

Luuston liikuttaminen

Luurankomallin liikuttamiseen käytettiin ensin aikaisemmin mainitun Unity-laajennuksen
valmista toteutusta, jolla avataria pystyi liikuttamaan Kinect v2:ta käyttäen. Kehitystyön
edetessä kuitenkin selvisi, että valmiista toteutuksesta puuttui useita tarpeellisia toiminnallisuuksia, joita oli hankalaa integroida valmiiseen rakenteeseen. Toteutus luurankomallien liikuttamiseen päätettiin tästä syystä kirjoittaa kokonaan uudestaan käyttäen vanhaa toteutusta pohjana uudelle. Toteutuksen rakenteen uudelleenkirjoitus vei aikaa,
mutta toiminnallisuudet saatiin toteutettua suunnitellusti.

Luurankomallien liikuttamiseen käytetyn uuden toteutuksen rakenteen voi jakaa kahteen
osaan: käynnistyksen yhteydessä tehtävään luurangon sijainnin ja asennon alustukseen
sekä ajon aikaiseen luurangon sijainnin ja jäsenten asentojen päivittämiseen.
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Ennen jokaista avatarin liikuttamista pitää järjestelmä alustaa. Alustettaessa haetaan ja
tarkistetaan yhteys Kinect v2:een sekä animaatiosysteemiin. Alustettaessa myös avatarin luuston asento alustetaan. Alustuksen jälkeen järjestelmä on valmis liikuttamaan avataria.

Avataria liikutetaan aina, kun Kinect v2:lla on uutta dataa käyttäjän kehon asennosta.
Tätä tapahtuu normaalisti 30 kertaa sekunnissa, jonka takia avatarin liike on sulavaa ja
näyttää luonnolliselta.

Avatarin liikutuksessa on neljä päävaihetta: kämmenten asennon tarkistus, luiden kääntäminen, raja-arvojen tarkistus sekä avatarin liikuttaminen.

Ensin tarkistetaan, missä asennossa käyttäjän kämmenet ovat ja asetetaan avatarin
kämmenet vastaavaan asentoon, esimerkiksi nyrkkiin. Tämän jälkeen käydään kaikki
avatarin luurankomallin luut läpi ja käännetään ne Kinect v2:n tarjoaman datan mukaisesti vastaamaan käyttäjän kehon jäsenten asentoja. Luiden rotaatioarvot päivitetään
luuston puurakenteen mukaisesti, aloitetaan keskeltä kehoa ja edetään aina raajojen
päihin asti. Luiden kääntämisen jälkeen tarkistetaan, että mikään asetettu arvo ei ylitä
avatarille asetettuja raja-arvoja, jotta minkään luun asento ei olisi epäluonnollinen. Kun
avatarin asento on oikea, sen paikka muutetaan vastaamaan käyttäjän paikkaa tunnistusavaruudessa. Koska käyttäjän tunnistusavaruus ja avaruus, jossa avatar liikkuu, eivät
ole identtiset, on tässä vaiheessa tärkeää myös tarkistaa, että avataria ei liikuteta eihaluttuun paikkaan, kuten seinän tai lattian sisään.

3.3.3

Eleiden tunnistus

Eleet ovat käyttäjän suorittamia erilaisia ennalta määrättyjä kehon liikeitä. Eleitä voivat
olla esimerkiksi vilkutus, käden heilautus, peukalon näyttäminen, hyppy, kyykky ja paikallaan juoksu. Eleitä tunnistetaan, jotta käyttäjä pystyy antamaan komentoja sovellukselle kehon liikkeillä.

Eleitä tunnistetaan käyttäjän suorittamista kehon liikkeistä. Kehon liikedata ilmaistaan
nivelpisteistä rakennetulla luurankomallilla, jonka liikettä pystytään seuraamaan.
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Nivelpisteiden sijaintien muutoksista tunnistetaan ennalta määrättyjä liikesarjoja, peräkkäisiä positioita, jotka vastaavat tunnistettavan eleen suorittamista vaativaa liikettä.

Eletunnistukseen käytettiin aikaisemmin mainitun Unity-laajennuksen valmista koodirakennetta, jossa oli useita eleitä valmiiksi määriteltyinä. Rakennetta muokattiin ja laajennettiin useaan kertaan uusilla eleillä ja muilla tunnistusominaisuuksilla, kuten käyttäjän
pituuden tarkalla mittauksella, joka mahdollistaa eleiden liikelaajuuksien suhteutuksen
käyttäjän kehon kokoon.

Kinect v2:n tarjotessa uutta tietoa kehon asennosta datavirrassa päivitetään myös eleohjauksen tunnistus uusilla nivelpisteiden sijainneilla.

Eleen tunnistaminen tapahtuu vaiheittain. Vaiheiden määrä riippuu eleen kompleksisuudesta sekä halutusta liikkeen tunnistuksen tarkkuudesta. Jokaisella tunnistuksen vaiheella on erikseen määritelty toteutumisehto ja sille määritelty suoritusaika. Toteutumisehtoja voivat olla esimerkiksi tieto siitä, onko nivelpiste näkyvissä sekä sen positio ja liike
koordinaatioakseleilla. Eleen vaiheiden lisäksi tarkkaillaan koko liikesarjalle määritettyjä
raja-arvoja, joita seurataan koko suorituksen ajan. Jokainen ele tunnistetaan erikseen,
eivätkä ne ole riippuvaisia toisistaan, ellei niin ole määritelty.

Jokaisen tunnistettavan eleen tila voi olla sitä vastaavassa tunnistusalgoritmissa joko
keskeneräinen (in progress), keskeytetty (cancelled) tai suoritettu (completed). Jos elettä
ei haluta tunnistaa, sen tilaa ei seurata (not tracked). Kun kaikki algoritmin vaiheet ovat
onnistuneesti suoritettu, ele katsotaan toteutuneeksi. Mikäli joku algoritmin vaiheista ei
toteudu ehtojen mukaisesti tai liikesarjalle määritellyt raja-arvot ylitetään, ele katsotaan
keskeytetyksi.

Eleelle voidaan määrittää komento, joka suoritetaan, mikäli tunnistusalgoritmi katsoo
eleen suoritetuksi. Komentoja voidaan käyttää esimerkiksi tietokoneen tai sovelluksen
ohjaamiseen.
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3.4

Toteutettu liikkeentunnistusjärjestelmä

Valmis liikkeentunnistusjärjestelmä (kuva 9) visualisoi Unity-sovelluksen kautta käyttäjän
kehon asennon ja sen liikkeet tietokoneen näytölle. Käyttäjän liikkeitä matkiva avatarhahmo liikkuu näytöllä peilin tavoin. Käyttäjä voi suorittaa erilaisia liikkeistä tunnistettavia
eleitä, jolloin järjestelmä suorittaa elettä vastaavan komennon. Kuvassa 9 näkyy järjestelmän testitila, jossa on mahdollista tarkistaa erilaisia liikkeentunnistukseen liittyviä tietoja. Tässä tilassa voidaan esimerkiksi tarkistaa tällä hetkellä tunnistettujen nivelpisteiden määrä, tunnistettujen kehojen määrä, käyttäjän pituus sekä suoritetut eleohjauskomennot.

Kuva 9. Toteutettu liikkeentunnistusjärjestelmä toiminnassa.

Kuvassa 10 näkyy toteutetun liikkeentunnistusjärjestelmän rakenne. Kinect v2:n datavirtaa syötetään Unity-sovellukseen, jossa datayhteyttä ylläpidetään. Yhteyden avulla datavirtapaketteja vastaanotetaan, prosessoidaan ja lähetetään edelleen sovelluksen kahdelle eri osiolle. Avatarin liikettä visualisoidaan vastaanottamalla datavirtapaketteja ja
päivittämällä avatarin asento datan mukaiseksi. Vastaanotetusta datasta tunnistetaan
myös eleitä, joiden ennalta määritetyt toteutumisehdot käydään vaiheittain läpi. Onnistuneesti suoritetusta eleestä voidaan lähettää sitä vastaava komento myös järjestelmän
ulkopuolelle.
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Avatarin visualisointi ja eleiden tunnistus toimivat itsenäisesti, eivätkä osiot ole riippuvaisia toisistaan.

Kuva 10. Valmiin liikkeentunnistusjärjestelmän rakennekuvaus.
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Toteutettu liikkeentunnistusjärjestelmä tunnistaa tällä hetkellä 30 eri elettä, mutta järjestel-mää voi jatkokehittää eteenpäin monella tapaa. Yksittäisten eleiden lisäksi järjestelmällä pystyy mittaamaan käyttäjän pituuden, tunnistaa kämmenten eri asennot ja ohjata
kursoria käden liikkeillä. Avatarin graafista ilmettä voi muuttaa tai sen voi vaihtaa mieleisekseen. Myös eleitä voi lisätä tai tunnistusalgoritmia voi parantaa lisäämällä tarkempia
ehtoja. Kinect v2:n datavirtoja voi myös hyödyntää haluamallaan tavalla, esimerkiksi tavallisen videokuvan näyttämiseen.

Vastaavaa järjestelmää voidaan soveltaa useisiin erilaisiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan ihmisen koko kehon tai sen osan liikkeentunnistusta, kuten videopeleihin sekä
viihde- ja tietotekniikkasovelluksiin.

3.5

Järjestelmän kehitysehdotukset

Avatarin kehon jäseniä liikuttava skripti tekee tällä hetkellä rotaation laskemisen turhan
monimutkaisesti. Skripti on vaikea ymmärtää, koska kehon jäsenten suhteelliset rotaatiot
lasketaan Unity-koordinaatistossa. Tätä vaikeuttaa entisestään se, että avatarin rotaatio
Unity-koordinaatistossa vaikuttaa yksittäisen kehon jäsenen suhteellisen rotaation laskentaan. Yksinkertaisempi laskutapa olisi laskea kehon jäsenten suhteelliset rotaatiot jo
Kinect v2 -tunnistusavaruudessa. Tämän jälkeen avatar käännettäisiin haluttuun suuntaan, jonka jälkeen suhteelliset rotaatioarvot asetettaisiin kehon jäsenille.

Eletunnistusta tehtäessä käytettiin apuna valmista koodirakennetta, joka sisälsi pohjan
erilaisten eleiden tunnistukselle. Kehitystyön edetessä tarve ylimääräisille ominaisuuksille kuitenkin kasvoi sen verran, että rakennetta täytyi laajentaa useaan kertaan. Mikäli
laajennusten tarpeet olisivat olleet tiedossa etukäteen, olisi koko rakenne ollut kätevämpää kirjoittaa alusta asti itse.

Eletunnistuksessa oli myös haasteita käyttäjätestausta tehdessä. Algoritmi ei pystynyt
tunnistamaan monien käyttäjien tekemiä eleitä, koska he suorittivat liikkeet omalla tavallaan, jolloin suoritustapojen variaatio oli suuri. Algoritmin suoritusvaatimusten ollessa
liian tarkat, algoritmi tulkitsi suoritusasennon virheelliseksi ja ele epäonnistui. Tämä ongelma huomattiin liian myöhään, koska käyttäjätestausta ei tehty riittävän ajoissa. Käyttäjät olisikin pitänyt ottaa mukaan projektin alkuvaiheessa, jotta palautetta järjestelmän
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toimivuudesta olisi pystynyt saamaan jatkuvasti kehitystyön edetessä. Myös algoritmien
raja-arvot ja suoritusvaatimukset eivät saa olla liian tiukkoja, jotta erilaisten suoritusten
tunnistus olisi tarpeeksi helppoa. Mikäli järjestelmään halutaan lisätä ele, jolla on vaativat
suoritusvaatimukset, kuuluu käyttäjälle ilmaista erittäin selkeästi, mitä hänen kuuluu
tehdä, jotta saa eleen suoritettua.

Vaikka Kinect v2 on julkaistu jo vuonna 2013, se on edelleen tarkka ja kustannustehokas
liikkeentunnistusjärjestelmä. Projektin aikana Microsoft ilmoitti, että Kinect v2:n tuotanto
on lopetettu, jonka vuoksi Kinect v2 projektin teknologiana ei ollut jatkokehityksen kannalta paras vaihtoehto. Valtavan käyttäjämääränsä ja Microsoftin tukeman kehitysympäristön avulla sen käyttö on silti edelleen varsin järkevää ja perusteltua. [Taulukko 1.]

4

Liikkeentunnistus tulevaisuudessa

Liikkeentunnistuksen tarve ja mahdollisuudet tulevat lisääntymään globaalisti teknologioiden kehittyessä yhä enemmän. Liikkeentunnistuksen käyttö on lisääntynyt yllättävän
paljon myös peli- ja viihdemaailman ulkopuolella, kuten liikennetekniikassa, sotatieteissä, turvallisuusalalla, urheilussa, robotiikassa ja lääketieteellisissä sovelluksissa. Uusia käyttömahdollisuuksia ja -tarkoituksia syntyy sekä uusia että jo olemassa olevia tekniikoita yhdistelemällä. [48, s. 17-18; 49.]

4.1

Tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet

Kehityksen myötä vaatimukset kasvavat. Uudet laitteet ja tunnistusalgoritmit tarvitsevat
entistä enemmän laskentatehoa, jolloin laskenta voi olla järkevää tehdä useasta laitteesta koostuvassa klusterissa yksittäisen laitteen sijaan. Pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuden vuokrata ja käyttää tehokkaita laiteklustereita verkon yli. Tällöin laskenta jakautuu usealle pilvipalvelun tietokoneelle, jolloin itse päätelaitteen ei välttämättä tarvitse olla
tehokas. Pilvipalvelut mahdollistavat myös raskaampien tekoälyratkaisuiden, kuten syväoppimisen (deep learning) käytön tarjoamansa laskentatehon vuoksi. [37.]

Syväoppimisella voidaan myös edistää liikkeentunnistuksen tarkkuutta jo olemassa olevilla teknologioilla. Esimerkiksi älypuhelimiin on alkanut tulla tekoälysiruja, joita
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käytetään muun muassa kuvien prosessointiin ja kasvontunnistukseen. Myös älypuhelimissa olevat syvyyskamerajärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina. Kaksoiskamerajärjestelmät mahdollistavat yksinkertaisen syvyyskuvauksen, jota yleensä käytetään lähellä olevan kohteen erottamista taustasta esimerkiksi muotokuvissa. Applen uusimmissa mobiililaitteissa on kulkuaikatekniikkaa hyödyntävä kamera, jota käytetään lukituksen avaamiseen tunnistamalla käyttäjän kasvojen muodot. Tulevaisuudessa älypuhelimien kameroilla voidaan varmasti suorittaa myös koko kehon tunnistusta reaaliajassa, joko syvyyssensorilla tai tekoälyillä. [50; 51; 52.]

Digitaalisten viihdemuotojen nousun myötä myös liikkeen- ja syvyydentunnistus yleistyy
entisestään monissa muodoissa. Digitaalinen ympäristön havainnointi on myös noussut
entistä tärkeämpään rooliin virtuaalitodellisuuden (VR, virtual reality), lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) ja yhdistetyn todellisuuden (MR, mixed reality) lisääntyneen
suosion myötä. Microsoftin kehittämät yhdistetyn todellisuuden HoloLens-älylasit tuovat
digitaalista sisältöä vuorovaikuttamaan oikean maailman kanssa. HoloLens-lasit käyttävät ympäristön havainnointiin kolmannen sukupolven Kinect-kameraa, jolla ympärillä
oleva maailma skannataan ja tuodaan digitaaliseen muotoon. [53.]

Liikennetekniikassa liikkeentunnistusta on käytetty jo kauan, mutta uudet älykkäät ratkaisut, kuten korkearesoluutioiset syvyyskamerat ja tekoälyratkaisut mahdollistavat paremman ympäristön havainnoinnin. Tällöin ajoneuvot havainnoivat itse ympäristöään
ajon aikana, jolloin ajo on mahdollista jopa ilman kuljettajaa. Myös liikennevalvontaa pystytään tehostamaan erilaisilla uusilla liikkeentunnistusratkaisuilla, joiden avulla pyritään
edistämään turvallisuutta, sujuvoittamaan liikennettä sekä parantamaan valvontaa. [49.]

Valvontajärjestelmiä kehitetään yhä massiivisimmiksi kokonaisuuksiksi liiketunnistimien
ja tekoälyratkaisuiden avulla. Kiinan vuonna 2015 aloittaman hankkeen tarkoitus on tuottaa valvontakamerajärjestelmä, jolla kansalaiset tunnistetaan muutamissa sekunneissa.
Järjestelmä on jo käytössä useassa eri paikassa ja toimii tällä hetkellä 99,8 %:n tarkkuudella. Vuonna 2018 Kiinassa on jo yli 170 miljoonaa valvontakameraa, ja niiden määrä
pyritään kolminkertaistamaan vuoteen 2020 mennessä. [54; 55.]
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4.2

Liikkeentunnistus ilman erillisiä sensoreita

Lähivuosina algoritmien, laitteiden ja tekniikan kehittyessä ihmiskehoja, niiden asentoja
ja liikettä voidaan tunnistaa tarkasti reaaliajassa normaalista videokamerakuvasta.

Tällä hetkellä ihmiskehoja pystytään tunnistamaan 2D-kuvasta tekoäly- ja syväoppimisalgoritmeja käyttäen ilman erillisiä siihen tarkoitettuja sensoreita. Tämä mahdollistaa
normaaleiden kameroiden käytön kehon asennon- tai liikkeentunnistuksessa. Tunnistusalgoritmit vaativat paljon laskentatehoa ja ovat vielä usein liian raskaita käytettäviksi reaaliajassa ilman erillistä järjestelmää.

Algoritmien tunnistustekniikoissa on paljon variaatiota, joten jokainen niistä muodostaa
oman monimutkaisen kokonaisuutensa. Tällaisia algoritmeja ovat esimerkiksi OpenPose, PoseNet, DeeperCut ja Morpho Pose Estimator. Algoritmien toiminnan perustana
on usein opettaa tekoälyä löytämään erilaisia kohteita sille annetusta kuvasta eli rajaamaan alueen, jolla kohde on sekä antamaan sille todennäköisyyden. Tällaisia kohteita
voivat olla esimerkiksi koko ihmiskeho, sen osa tai yksittäinen nivelpiste. Algoritmi voi
siis etsiä esimerkiksi kaikki kuvassa näkyvät ihmiskehot, vasemmat jalat, päät tai vaikka
oikean käden kyynärpäät tai peukalot. Tämän jälkeen tunnistusta jatketaan joko tarkentamalla kohteiden tunnistusta tai selvittämällä yksittäisen osan suhdetta muihin tunnistettuihin osiin. Kehon osista ja niiden välisistä suhteista voidaan muodostaa kokonaisuuksia. Lisäksi algoritmi voi eliminoida virheellistä dataa tunnistuksen eri vaiheissa, kuten ylimääräisiksi tai epäluonnollisiksi tunnistettuja kehon osia, niiden suhteita tai kehon
asentoja. [30.]

Suomalaisen Top Data Science Oy:n kehittämä Morpho Pose Estimator -algoritmia voidaan käyttää ihmiskehojen tarkkaan tunnistukseen 2D-kuvista. Normaalisti algoritmit
aloittavat tunnistuksen etsimällä kuvasta alueita, joilla tunnistetaan ihmiskehon olevan,
minkä jälkeen jatketaan tunnistamalla kehon osia tältä alueelta. Tällöin algoritmin nopeus riippuu tunnistettujen ihmiskehojen määrästä ja on hidas laskemaan suuria ihmismassoja. Morpho Pose Estimator ohittaa tämän vaiheen ja aloittaa tunnistuksen suoraan
etsimällä kehon jäsenpisteitä koko kuvasta, jolloin kuvassa olevien tunnistettavien ihmisten lukumäärä ei vaikuta algoritmin laskentanopeuteen samalla tavalla kuin muissa tekniikoissa. [30; 56.]
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4.3

Liikkeentunnistussensoreiden seuraava sukupolvi: Kinect for Azure

Microsoftin kehittämä ”Project Kinect for Azure” (Kinect v4) tulee yhdistämään Kinectkameran ja Azure-pilvipalvelussa tehtävän tekoälylaskennan. Projektin ideana on yhdistää kulkuaikatekniikka, pilvilaskenta ja syväoppimistekoälyt yhdeksi kokonaisuudeksi.
Projekti on tällä hetkellä kesken, eikä lopullisen tuotteen julkaisupäivää tai tarkempia
ominaisuuksia ole vielä tiedossa. [37.]

Kinectin jo ollessa yksi käytetyimmistä ja monipuolisimmista liikkeentunnistusjärjestelmistä, on kiinnostavaa nähdä, millaisissa käyttötarkoituksissa uusi paranneltu Kinect for
Azure tullaan näkemään ja mihin sitä pystytään käyttämään. [32.]

5

Yhteenveto

Insinöörityön tarkoituksena oli luoda yleiskatsaus liikkeentunnistukseen, sen eri tekniikoihin, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä antaa esimerkki liikkeentunnistusjärjestelmän toteutuksesta projektityön avulla. Työn avulla saa yleiskuvan liikkeentunnistuksen eri tekniikoista ja käyttötavoista sekä oppii ymmärtämään yhtä liikkeentunnistustekniikkaa hyödyntävää järjestelmän toimintaa. Työstä oppii myös ymmärtämään liikkeentunnistuksen tulevaisuuden ongelmia ja mahdollisuuksia.

Työn aikana toteutettiin toimiva liikkeentunnistusjärjestelmä, jolla visualisoidaan käyttäjän kehon asento ja sen liikkeet tietokoneen näytölle sekä tunnistetaan käyttäjän suorittamia eleitä, joilla tietokoneelle voidaan antaa komentoja. Projektityönä toteutettua järjestelmää voidaan jatkokehittää eteenpäin ja hyödyntää liikkeentunnistusta ja eleohjausta vaativissa järjestelmissä.

Työn aikana opittiin erilaisten liikkeentunnistustekniikoiden toimintaperiaatteet sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet. Projektityön aikana opittiin toteuttamaan käytännössä yhtä
liikkeentunnistustekniikkaa hyödyntävä järjestelmä. Järjestelmää kehittäessä opittiin ymmärtämään sen toiminnan eri osa-alueita ja vaatimuksia sekä liikkeentunnistuksen haasteita. Tutkimustyötä tehdessä opittiin liikkeentunnistuksen tulevaisuuden tekniikoiden
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käyttötarpeista, ongelmista ja mahdollisuuksista sekä opittiin ymmärtämään, minkälaisia
tekniikoita syväoppivat tekoälyt hyödyntävät tunnistustyössä nyt ja tulevaisuudessa.
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