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The goal of this thesis was to create an IP camera software, mainly for tower crane opera-
tors’ needs. Software was designed so that camera view would have minimal delays even 
with all of it’s features in use. 
 
Thesis was started by creating the camera feed’s rendering procedure. This consisted of 
studying OnVif protocol ang FFmpeg and initialization of those two. 
 
After this I introduced myself to PTZ-commands and the SOAP-protocol, which is used by 
those commands. 
 
At the very last was the most difficult part of the thesis, creation of the OpenGL user inter-
faces. This includes creation of a huge number of user interface elements, the creation of 
which is pretty complicated using OpenGL. Alongside this I went through simultaneous 
reading and rendering of camera feed. 
 
As a result of this thesis a working software was created, that easens tower crane opera-
tors’ daily job enormously and improves worksite safety. 
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Lyhenteet 

LWJGL Light Weight Java Game Library. Java-kirjasto, joka mahdollistaa 

OpenGL:n käytön Javan sisällä. 

ONVIF Open Network Video Interface Forum. IP-kameroiden kanssa viestimiseen 

käytetty standardi. 

RTSP Real Time Streaming Protocol. Reaaliaikaista videokuvaa tarjoavien palve-

luiden käyttämä protokolla. 

JNI Java Native Interface. Javassa oleva ohjelmistokehys, joka mahdollistaa 

C- ja C++ -kirjastojen ja Java-ohjelmistojen välisten rajapintojen luomisen. 

FPS Frames Per Second. Kuvan virkistystaajuus. Kuvaa sitä, kuinka monta ker-

taa kuva päivittyy sekunnissa. 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Lähiverkossa toimiva protokolla, jota 

DHCP-palvelin käyttää jakaessaan lähiverkkoon yhdistettäville laitteille IP-

osoitteita. 

PTZ Pan-Tilt-Zoom. PTZ viittaa kameroihin, joille voidaan lähettää verkon yli oh-

jauskomentoja. 

SOAP Simple Object Access Protocol. XML-muotoilua noudattava protokolla, 

jonka avulla eri laitteet voivat viestiä keskenään. 

SSDP Simple Service Discovery Protocol. Protokolla, jonka avulla laitteet voivat 

hakea erilaisia palveluita tarjoavia laitteita lähiverkosta. 

GPU Graphics Processing Unit. Näytönohjain. Pääasiassa graafiikan rende-

röimiseen tarkoitettu prosessori, jossa on suuri määrä samanaikaisesti toi-

mivia ytimiä. 



 

 

CPU Central Processing Unit. Prosessori. Tietokoneen laskentaa suorittava yk-

sikkö. 

RAM Random-Access Memory. Tietokoneen aktiivinen työmuisti, jossa ajetta-

vien prosessien data on tallennettuna nopeaa käyttöä varten. 
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1 Johdanto 

Taivaanrantaa värjäävät torninosturit ovat yleinen näky nykypäivän suurilla rakennustyö-

mailla. Harvemmin tulee kuitenkaan ajatelleeksi, millaista työskentely tällaisen jättiläisen 

ohjaimissa on, ja vielä harvemmin sitä, millainen on kuljettajan näkyvyys nosturista. Etäi-

syys nosturin hytin ja koukun välillä on usein kymmeniä metrejä, minkä takia koukun 

ajaminen tarkasti määriteltyyn pisteeseen on hankalaa. Välillä nosturin hytin ja koukun 

väliin jää myös rakennuksia ja muita esteitä, jotka peittävät kuljettajan näkyvyyden ko-

konaan. Näkyvyyden parantamiseksi nostureiden puomivaunuihin asennetaan usein ka-

mera osoittamaan nostettavaa kohdetta. 

Alalla käytössä olevat kamerat ja kameraohjelmistot ovat pahasti aikaansa jäljessä. Ny-

kyiset kamerat ovat analogisia, minkä takia kuvan laatu on heikko ja ominaisuudet raja-

tut. Näistä syistä työn tilaaja Trenox Oy on päättänyt ottaa ongelman ratkaistakseen, ja 

tehtäväkseen päivittää nostureissa käytetyt laitteet tälle vuosikymmenelle. Trenox on tor-

ninosturikuljettajien vuokraajana tunnettu startup, joka on vuodesta 2017 laajentanut lii-

ketoimintaansa tuotekehitykseen tarjoten erilaisia nostureiden käyttöä edistäviä laitteita. 

Muita yrityksen kehityksessä olevia tuotteita ovat mm. nosturien törmäyksenestojärjes-

telmät sekä automaattinosturit. 

Työn tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto nostureiden IP-kameroiden käyttämiseen. Oh-

jelmistosta tehdään kuitenkin ominaisuuksiensa puolesta niin monipuolinen, että se sopii 

hyvin myös esimerkiksi vartiointikäyttöön. Vastaavanlaisia ohjelmistoja on tarjolla run-

saasti, mutta ne eivät ominaisuuksiltaan riitä asiakkaan tarpeisiin, minkä takia uuden 

ohjelmiston rakentaminen on välttämätöntä. 

Tässä dokumentissa käsittelen tämän tyyppisen ohjelmiston toteuttamisen kannalta tär-

keimmät työvaiheet ja teknologiat. Koska lopputuloksena aikaansaatu ohjelmisto on to-

della laaja (5500 riviä), on koko ohjelmiston läpikäyminen täysin mahdotonta, minkä takia 

pyrinkin kohdistamaan huomioni ainoastaan kaikkein oleellisimpiin asioihin.  
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2 Ohjelmiston määrittely 

Suunniteltaessa kaiken kattavaa kameraohjelmistoa mieleen tulvii valtava määrä erilai-

sia ominaisuuksia. Vaikka kyseessä onkin ohjelmisto, jonka ainoana tehtävänä on tarjota 

käyttäjilleen laadukasta kameran kuvaa, vaatii se silti toimiakseen useita käyttöliittymä-

elementtejä. Ohjelmiston tulee sisältää seuraavat ominaisuudet: 

• Kameran kuva on renderöitävä mahdollisimman viiveettömänä. 

• Ohjelmistoon tulee pystyä lisäämään useampia striimejä samanaikaisesti seurat-

tavaksi. 

• Ohjelmiston tulee pystyä esittämään kameraan liitetyn akun varaustilaa. 

• Ohjelmiston tulee tarjota käyttäjälle kontrollit kameran ohjaamiseen. 

• Ohjelmistolle tulee pystyä lähettämään verkon yli viestejä, jotka ohjelmisto näyt-

tää kuljettajalle. 

• Kaikkien käyttöliittymien tulee olla käytettävissä kosketusnäytöllä. 

• Käyttäjän tekemät muutokset asetuksiin tulee tallentaa tietokoneen muistiin, jottei 

niitä tarvitse määrittää uudestaan ohjelman käynnistyksen yhteydessä. 

Ohjelmisto halutaan toteuttaa tietokoneille, koska tietokoneet tarjoavat paremmat mah-

dollisuudet tehokkaisiin osiin kuin esimerkiksi tabletit. Ensisijainen käyttöliittymä on Linux 

(Ubuntu), mutta laajennettavuus muillekin käyttöliittymille olisi plussaa. Laajan vaatimus-

listan takia ohjelmisto tullaan toteuttamaan Javalla käyttäen apuna OpenGL-kirjasto 

LWJGL:ää (Light Weight Java Game Library). Kameran kuvan lukeminen ja dekoodaa-

minen joudutaan toteuttamaan C:llä tarjolla olevien kirjastojen sekä kielen tehokkuuden 

vuoksi. 
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3 Kameran kuva 

3.1 Kameran kuvasta yleisesti 

Jotta kamerasta olisi kuljettajalle hyötyä, tulee kuvan olla korkealaatuista ja viiveetöntä. 

Nykyisissä analogisissa kameroissa ei viiveitä ole lainkaan, mutta suuren datamäärän 

takia laatu on erittäin huono. Digitaalisissa kameroissa kuva joudutaan pakkaamaan, 

jotta datamäärät pysyisivät siedettävinä, mistä aiheutuu kuvaan viiveitä. Vaikka digitaa-

lisessa tiedonsiirrossa data on pakattu, ovat siirrettävät datamäärät silti suuria, jopa kym-

meniä megatavuja sekunnissa. Kaiken lisäksi kuva tulee siirtää langattomasti verkon yli, 

mikä lisää ongelman haastavuutta. 

Kamerat käyttävät viestimiseen ONVIF-protokollaa. ONVIF on turvakameroiden viesti-

miseen standardoitu rajapintaratkaisu, joka mahdollistaa samanlaisen rajapinnan kaikille 

protokollaa tukeville kameroille [1]. Näin ollen kaikki kamerat, jotka tukevat ONVIF-pro-

tokollaa, tottelevat samoja komentoja ja toimivat keskenään samalla tavoin. Näin ollen 

käyttäjä voi kytkeä nosturiin minkä tahansa ONVIF-protokollaa tukevan kameran, ja oh-

jelmisto osaa käyttää sitä standardinmukaisesti. Nosturin puomivaunussa sijaitseva ka-

mera on kuitenkin luonnon armoilla tärisevän puomivaunun kyydissä, minkä takia kame-

ran on kestettävä ankariakin olosuhteita ja kovaa rasitusta. 

Tiedonsiirrossa käytetään IEEE 802.11ad -standardin mukaisia 60GHz:n taajuudella toi-

mivia langattomia tukiasemia, jotka mahdollistavat jopa useamman gigabitin siirtonopeu-

det. Näillä taajuuksilla toimivilla laitteilla on kuitenkin lyhyt kantama ja varsin huono es-

teiden läpäisykyky. Korkealla nosturissa tukiasemat saavat kuitenkin esteettömän näky-

vyyden toisiinsa, minkä ansiosta ne toimivat erittäin hyvin tähän käyttötarkoitukseen. Tu-

kiasemista toinen on sijoitettu puomivaunussa olevan kameran yhteyteen ja toinen kul-

jettajan hytin läheisyyteen (kuva 1). 
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Kuva 1. Kuva kameran vaatimien laitteiden asettelusta [2]. 

3.2 Striimin lukeminen ja dekoodaus 

Kuten valokuvissa, myös videossa siirrettävä data on yleensä pakattu erilaisten video-

formaattien tarjoamilla pakkausmenetelmillä. Videon pakkaaminen poistaa peräkkäi-

sissä kuvissa (frame) esiintyvää toisteisuutta sekä pakkaa yksittäisiä kuvia. Pakkaus ai-

heuttaa informaation katoamista, sekä enkoodaaminen ja dekoodaaminen aiheuttavat 

viiveitä. Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta datamäärät pysyvät riittävän alhaisina 

tiedonsiirtoon. Vaikka tukiasemat tukisivatkin pakkaamattomankin kuvan siirtämistä, on 

sen käsitteleminen liian raskasta käytössä oleville laitteille. [3.] 

Kuvien pakkaamista ja purkamista suorittavia algoritmeja kutsutaan koodekeiksi [3]. 

Koodekkien suunnittelu ja ohjelmoiminen alusta alkaen itse on matemaattisesti erittäin 

työlästä, minkä takia yleensä apuna käytetään tähän tarkoitukseen suunniteltuja kirjas-

toja. Videoiden dekoodaukseen käytettäviä kirjastoja löytyy netistä useita, minkä takia 

oikean kirjaston valitseminen saattaa olla hankalaa. Valinnasta tekee erityisen hankalaa 

myös se, että eri näytönohjaimet tukevat erilaisia dekoodausmenetelmiä, ja siten myös 
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eri kirjastot toimivat eri laitteilla eri tavoin. Esimerkiksi Nvidian videokoodekit toimivat ai-

noastaan Nvidian näytönohjaimilla [4]. 

Tässä projektissa käyttämämme tietokoneet eivät loista näytönohjaintensa laadulla [5], 

joten joudumme tyytymään kirjastoon, joka toimii kaikilla näytönohjaimilla. Tästä syystä 

emme pääse hyödyntämään uusien ja tehokkaiden näytönohjainten ominaisuuksia. 

Yksi yleisimmistä videoiden dekoodaamiseen käytetyistä kirjastoista on FFmpeg. 

FFmpeg on laitteistoriippumaton kokoelma videoiden ja äänen käsittelyyn suunniteltuja 

kirjastoja. Se on ominaisuuksiensa puolesta varsin hyvä valinta, sillä se toimii kaikilla 

yleisimmillä käyttöjärjestelmillä, tukee useita eri formaatteja, on ilmainen, paljon käytetty 

sekä varsin tehokas. [6.] FFmpeg mahdollistaa myös tehokkaampien näytönohjainten 

tarjoamien ominaisuuksien hyödyntämisen videoiden dekoodaamisessa. 

FFmpeg on kuitenkin toteutettu C:llä, minkä takia sen käyttäminen Java-ohjelman sisällä 

ei ole aivan mutkatonta. Käyttääksemme C:ssä määriteltyjä metodeja Java-ohjelmasta 

käsin, tulee meidän toteuttaa rajapintaratkaisu Java Native Interface JNI:tä hyödyntäen. 

Java Native Interface on Oraclen luoma rajapinta, joka mahdollistaa C ja C++-ohjelmis-

tojen kanssa kommunikoimisen Java-ohjelmiston sisältä. [7.] 

3.3 Eri pakkausformaatit 

Videon pakkausformaatteja on useita erilaisia. Trenoxin kamerat käyttävät MJPEG-, 

H.264- ja H.265-formaatteja. Kukin formaateista on erilainen, ja jokaisella on omat hyvät 

ja huonot puolensa. 

MJPEG on formaateista laadukkain. Kuvan pakkaaminen on varsin vähäistä, ja viive on 

pieni. MJPEG jättää kuvan pakkaamisen vähälle, jolloin siirrettävät datamäärät ovat erit-

täin suuria. Suurten datamäärien lähettäminen kameralta tietokoneelle vaatii erittäin no-

peaa verkkoyhteyttä, mikä on hankalaa saavuttaa langattomilla laitteilla. Valtavien data-

määrien käsitteleminen kameralla ja tietokoneella on myös hankalaa, minkä takia 

MJPEG toimii luotettavasti ainoastaan pienellä resoluutiolla ja alhaisella FPS:llä. [8.] 
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H.265 on formaateista kaikkein pienimpään kokoon pakattu. H.265 vaatii kuitenkin toi-

miakseen paljon tehoja, ja ilman erityisesti videoiden käsittelemiseen suunniteltuja kom-

ponentteja sen pakkaaminen ja purkaminen on varsin hidasta. Käyttämällemme varsin 

heikolle näytönohjaimelle sekä huonolaatuiselle kameralle tämän formaatin käsittelemi-

nen reaaliaikaisena on liian raskasta, mikä saa kuvan pätkimään. [8.] 

H.264-pakatun striimin koko on pieni ja dekoodaaminen varsin kevyttä. H.264 on myös 

kaikkein yleisimmin käytetty formaatti, minkä takia se on myös parhaiten tuettu. H.264-

formaatilla viiveet jäävät kuitenkin parhaimmassakin tapauksessa 200 millisekunnin 

paikkeille, koska kameran on yhdistettävä useita peräkkäisiä yksittäisiä kuvia videon 

pakkaamiseksi. [8.] 

3.4 Testi eri formaateilla 

Jotta paremmin ymmärtäisimme, miten eri resoluutiot ja formaatit toimivat käytännössä, 

testaamme niiden verkon käyttöä ja viiveitä käyttämillämme laitteilla. Suoritamme testin 

H.264- ja H.265-formaateilla, eri resoluutioilla ja vertaamme näin saamiamme tuloksia 

keskenään. Testissä käyttämämme kamera tukee MJPEG-formaattia ainoastaan nopeu-

della 5 FPS ja resoluutiolla 1080x720px, mikä ei ole käytännöllinen työmaakäytössä, 

joten se jätetään testaamatta. 

Testaamme viiveitä asettamalla kameran kuvaamaan sekuntikelloa sekä näyttöä, joka 

renderöi kameran kuvaa (kuva 2). 

  

Kuva 2. Havainnollistava kuva viiveiden testausympäristöstä. 
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Otamme näytöstä useita näytönkaappauksia eri asetuksilla. Kussakin näytönkaappauk-

sessa näkyy sekuntikellon osoittama aika sekä näytöllä viimeksi renderöity aika. Pöy-

dällä olevan sekuntikellon ja näytöllä näkyvän sekuntikellon erotuksen avulla saadaan 

selville viive, joka syntyy kuvan ottamisen ja renderöimisen välillä (kaava 1). 

𝐾𝑢𝑣𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑖𝑣𝑒 ≈  𝑃ö𝑦𝑑ä𝑙𝑙ä 𝑛ä𝑘𝑦𝑣ä 𝑎𝑖𝑘𝑎 − 𝑛ä𝑦𝑡ö𝑙𝑙ä 𝑛ä𝑘𝑦𝑣ä 𝑎𝑖𝑘𝑎 (1) 

Tämän lisäksi selvitämme kuinka paljon tietokone vastaanottaa dataa tarkastelemalla 

tietokoneen verkonkäyttöä Ubuntusta löytyvällä System Monitor -ohjelmalla. Datamäärät 

riippuvat suuresti kuvassa tapahtuvista muutoksista. Testiympäristössä kuva pysyy 

varsin muuttumattomana, mikä laskee siirrettävän datan määrää, eikä se välttämättä 

vastaa työmaakäytössä saatavia arvoja. 

Taulukko 1. H.264- ja H.265-formaattien viiveet ja datamäärät, kameran ja tietokoneen välisen 
pingin ollessa n. 0,6 ms. Kukin viiveistä on viiden onnistuneen kuvan perusteella 
laskettu keskiarvo.  

Formaatti ja resoluutio Keskim. viive (ms) Datamäärä (KiB/s) 

H.264 1920x1080px 264 115 

H.264 1280x720px 232 62 

H.265 1920x1080px 417 135 

H.265 1280x720px 380 120 

Tuloksista on erikoista huomata, että testiympäristössä H.264:llä siirretyt datamäärät 

ovat merkittävästi pienempiä kuin H.265:llä. Tämä selittynee sillä, että H.265-striimin te-

hokas pakkaaminen on huomattavasti vaativampaa kuin vastaavan H.264:n. Huonolaa-

tuinen kameramme ei todennäköisesti pysty käyttämään hyödykseen H.265:n tarjoamia 

pakkausta edistäviä ominaisuuksia, minkä takia pakkaaminen jää varsin vähälle ja data-

määrät suuriksi. Myös mitatut viiveet viestivät siitä, että kameralla on todennäköisesti 

ongelmia pakkaamisen kanssa. Tämä ilmeni testin aikana myös ajoittain rikkonaisena 

kuvana. H.264 sen sijaan toimi koko ajan erittäin luotettavasti. Toki ongelma voi johtua 

myös tietokoneen heikosta näytönohjaimesta. Ero näiden kahden formaatin purkami-

sessa on kuitenkin varsin pieni, minkä takia pidän tätä epätodennäköisenä [9]. Toki voi 
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myös olla mahdollista, että testiympäristön varsin stabiilina pysyvä kuva suosii H.264-

kompressiota. 

4 Viestintä 

4.1 SOAP-protokolla 

ONVIF käyttää toimiakseen SOAP-protokollaa (Simple Object Access Protocol), joka on 

XML:ään perustuva protokolla laitteiden väliseen viestimiseen. SOAP toimii erittäin hyvin 

kameroiden kanssa kommunikoimiseen, koska se mahdollistaa kameroiden ja ohjelmis-

ton laajennettavuuden. Formaatti on myös hyvin tuettu, mikä mahdollistaa sen käyttämi-

sen useilla eri laitteilla. 

Varsinainen ONVIF-dokumentaatio on todella laaja ja monimutkainen 200 sivun opus 

[10]. Ohjekirjasta opiskelu on mielestäni ikävää, joten päätin käyttää protokollan opiske-

luun hieman erikoisempaa lähestymistapaa. Latasin ONVIF Device Manager -nimisen 

ohjelmiston [11], joka on varsin yleisesti käytetty ONVIF-protokollaa hyödyntävä ohjel-

misto. Käynnistin ohjelmiston ja tutkin sen lähettämiä paketteja pakettianalysaattori Wi-

resharkilla. Näin sain selville, miten ONVIF Device Manager kommunikoi kameran 

kanssa, ja pystyin helposti jäljentämään ohjelmiston ja kameran välillä käydyn keskuste-

lun. 

ONVIF-viestit siis noudattavat XML:lle tyypillistä rakennetta, missä jokaisen elementin 

määrittely aloitetaan alkumerkinnällä, kuten <UsernameToken> ja lopetetaan vastaa-

valla loppumerkinnällä </UsernameToken>. Jokainen ONVIF-viesti alkaa Envelope-ele-

mentillä, jonka alla ovat Header- ja Body-elementit sisältöineen (esimerkkikoodi 1). 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

 <env:Header> 

  <Security xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-

200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" s:mustUnderstand="1"> 

   <UsernameToken> 

    <Username>admin</Username> 
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    <Password Type="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDi-

gest">3PmZqQfzO6dG7SFViZ1izc6VMKA=</Password> 

    <Nonce EncodingType="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Bi-

nary">ftwT/8YQLhnwVWz4cZgcXtsL8os=</Nonce> 

    <Created xmlns="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2019-03-

12T13:14:21.000Z</Created> 

   </UsernameToken> 

  </Security> 

 </env:Header> 

 <env:Body xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <GetCapabilities xmlns="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl"> 

   <Category>All</Category> 

  </GetCapabilities> 

 </env:Body> 

</env:Envelope> 

Esimerkkikoodi 1. Esimerkki PTZ-komennosta, joka kameralle lähetetään kameran tarjoamien 
palveluiden selvittämiseksi. 

4.2 Tietoturva 

IP-kameroiden pääsääntöinen käyttökohde ovat valvontakamerat. Valvontakameroissa 

on tärkeää, ettei kuka tahansa pääse käsiksi kameran tarjoamaan kuvadataan (feed), 

minkä takia kamerat vaativat käyttäjää tunnistautumaan yhteyden muodostamiseksi. 

Tätä varten SOAP-viestien headeriin on lisättävä Security-elementti, jonka alle sisällyte-

tään kameran vaatima käyttäjänimi ja enkoodattu salasana (esimerkkikoodi 1). 

Salasanan lähettäminen verkon yli selkokielisenä on huono idea, koska verkkoliikennettä 

seuraamalla kuka tahansa voisi saada salasanan käsiinsä. Jotta näin ei tapahtuisi, sala-

sana tulee lähettää verkon yli salattuna. Salasanan salaamiseen käytämme hash-funk-

tiota, jonka tuottamasta arvosta on lähes mahdoton saada selville lähtöarvona annettua 

salasanaa. 

1 private static final DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-

dd"); 

2 private static final DateFormat timeFormat = new SimpleDateFor-

mat("HH:mm:ss.000"); 

3 

4 private static final Random nonceRandom = new Random(); 

5 private static final Encoder encoder = Base64.getEncoder(); 

6 

7 private static MessageDigest SHA1; 

8 
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9 private final String PASSWORD; 

10 private String creationTime; 

11 private String digest, nonce; 

12 

13 static { 

14 try { 

15  SHA1 = MessageDigest.getInstance("SHA-1"); 

16 } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 

17  // TODO Auto-generated catch block 

18  e.printStackTrace(); 

19 } 

20 } 

21 

22 private EncodedPassword(String password) throws UnsupportedEncodingExcep-

tion { 

23 this.PASSWORD = password; 

24 SHA1.reset(); 

25 this.creationTime = generateCreationTime(); 

26 byte[] creationBytes = creationTime.getBytes("UTF-8"); 

27 byte[] passwordBytes = password.getBytes("UTF-8"); 

28 byte[] raw_nonce = new byte[20]; 

29 nonceRandom.nextBytes(raw_nonce); 

30 this.nonce = new String(encoder.encode(raw_nonce), "UTF-8"); 

31 ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(raw_nonce.length + creation-

Bytes.length + passwordBytes.length); 

32 buffer.put(raw_nonce); 

33 buffer.put(creationBytes); 

34 buffer.put(passwordBytes); 

35 buffer.flip(); 

36 SHA1.update(buffer); 

37 byte[] digest = encoder.encode(SHA1.digest()); 

38 this.digest = new String(digest, "UTF-8"); 

39 } 

40 

41 private static String generateCreationTime() { 

42 Date date = new Date(System.currentTimeMillis()); 

43 return dateFormat.format(date) + "T" + timeFormat.format(date) + "Z"; 

44 } 

Esimerkkikoodi 2. Esimerkki salasanan salaamiseen käytetystä algoritmista. 

Kameroiden käyttämä salaus tarvitsee kolme lähtöarvoa: salasanan, kellonajan ja 20 

tavun mittaisen muuttujan, jonka arvo on satunnaisesti arvottu. Ensin tulee selvittää kel-

lonaika (EncodedPassword, rivi 25). Tätä varten meillä on metodi generateCreation-

Time(), joka luo Date-tyyppisen olion tietokoneelta saatavien millisekuntien perusteella 

(GenerateCrationTime, rivi 42). Tämän jälkeen Date-olion kellonaika muutetaan kame-

roiden käyttämään muotoon 2019-04-26T11:50:52.000Z (generateCreationTime, rivi 

43). Kun kellonaika on tarvittavassa muodossa, pyydetään Javan Random-oliolta 20 sat-

tumanvaraisesti arvottua tavua (EncodedPassword, rivi 29). Lopulta kaikki tarvittavat 

muuttujat on selvitetty. Muuttujat tallennetaan puskuriin (EncodedPassword, rivit 31-34) 

ja puskuri syötetään SHA-1-salausalgoritmille (EncodedPassword, rivi 36). Lopuksi 



 

  11 

 

 

salattu salasana muutetaan vielä Base64-muotoon (EncodedPassword, rivi 37), jotta se 

kelpaa tekstiksi ja se voidaan liittää osaksi SOAP-viestiä (Esimerkkikoodi 1). 

Käyttämämme kamerat eivät kuitenkaan tarkista, ettei salauksessa käytetä samoja ar-

voja useampaan kertaan. Näin ollen verkkoliikennettä seuraamalla ja selvittämällä yhden 

tietokoneelta kameralle lähetetyn paketin sisältämät salausarvot voivat hakkerit lähettää 

kameralle omia käskyjään samoilla arvoilla. Tämä on osassa kameroissa ilmenevä haa-

voittuvuus, jonka korjaaminen vaatisi kameroiden vaihtamista laadukkaampiin. Toi-

saalta, mikäli viestit kameran ja tietokoneen välillä liikkuvat ainoastaan lähiverkossa, ei 

ongelma ole vakava. 

4.3 PTZ 

Koska nosturit ovat erittäin korkeita, on kameroissa oltava optinen zoomi. Tämän lisäksi 

kameroissa on usein myös moottorit, jotka mahdollistavat kameran kääntämisen. Jotta 

kuljettaja pystyisi kontrolloimaan kameran moottoreita ja zoomin linssiä, tarvitaan myös 

näiden käyttämiseen protokolla. Onneksemme ONVIF sisältää myös tähän käyttötarkoi-

tukseen suunnitellun protokollan nimeltään PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Kuten ONVIF, myös 

PTZ käyttää toimiakseen SOAP-protokollaa ja noudattaa samaa standardia ONVIF-pro-

tokollan kanssa. 

PTZ-komentojen käyttämiseksi kameran tulee tarjota palvelua ”PTZ”. PTZ tarjoaa kaksi 

eri tapaa ohjata kameran moottoreita ja linssiä: jatkuva liike, jossa moottorit/linssi liikku-

vat määritetyllä nopeudella, kunnes kamera vastaanottaa lopettamiskäskyn, ja mootto-

rien astelukuun/linssin tarkkuuteen perustuva käsky, jossa kamera liikkuu määrättyyn 

asentoon. Näistä vaihtoehdoista käytämme ensimmäistä, koska se sopii paremmin nos-

turinkuljettajien tarpeisiin. 

Moottoreiden ja linssin liikuttamisen lisäksi PTZ tarjoaa myös mahdollisuuden tallentaa 

kameran muistiin asentoja, joihin kameran voi jälkeenpäin määrätä kääntymään. Näiden 

tallennettavien asentojen avulla kuljettaja voi esimerkiksi tallentaa kameralle asennon, 

jossa kamera kuvaa nosturin puomia kymmenkertaisella zoomilla. Tallennettuaan tämän 

kameran muistiin, voi kuljettaja jatkossa ajaa kameran tähän asentoon nappia 
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painamalla. Nämä tallennettavat asennot helpottavat ja vauhdittavat kameran käyttöä 

tilanteissa, joissa kameraa on liikuteltava usein. 

4.4 Viestintä 

Lähiverkossa toimii DHCP-palvelin, joka määrittää verkkoon yhdistettäville laitteille IP-

osoitteet. Kun uusi laite, kuten kamera, yhdistetään lähiverkkoon, saa se jonkin vapaan 

osoitteen DHCP-palvelimen osoiteavaruudesta. Koska tätä kameran saamaa osoitetta 

on mahdotonta tietää etukäteen, tarvitsee tietokone jonkin tavan lähiverkosta löytyvien 

kameroiden osoitteiden selvittämiseksi. 

 

Kuva 3. Sekvenssikaavio tietokoneen, reitittimen ja kameran välisestä tiedonsiirrosta. 

Lähiverkosta löytyvien kameroiden selvittämiseksi ohjelmisto käyttää apunaan SSDP-

protokollaa (Simple Service Discovery Protocol). SSDP on protokolla, jonka avulla lähi-

verkkoon kytketyt laitteet voivat tehdä verkon sisällä kyselyitä tietyntyyppisiä palveluita 

tarjoavista laitteista, esimerkiksi tulostimista tai verkkoon liitetyistä kameroista. Myös 

SSDP käyttää viestimiseen SOAP-protokollaa, jolloin lähetetyt viestit noudattavat SOAP-
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protokollan määrittelemää muotoilua. SSDP-protokolla toimii siten, että ohjelmisto lähet-

tää lähiverkon 4G-reitittimen multicast-osoitteeseen 239.255.255.250, porttiin 1900 vies-

tin (Discovery-message), jolla haetaan kamerapalveluja tarjoavia laitteita. Kamerapalve-

lut, joista olemme kiinnostuneita, ovat ONVIF-kameroiden käyttämät palvelut ”Net-

workVideoTransmitter” ja ”NetworkVideoDisplay”. Vastauksena kyselyyn saadaan lähi-

verkosta löytyvien kameroiden palveluosoitteet (Device service address) (kuva 3). 

Jotta SSDP-protokolla toimisi nostureiden verkkotopologia ratkaisussa, tulee verkkolait-

teet konfiguroida. Tietokoneen ja reitittimen välissä olevilla tukiasemilla on omat SSDP-

palvelimensa, minkä takia ilman erillistä konfiguraatiota viestit eivät pääse perille 4G-

reitittimelle asti vaan jäävät langattomille tukiasemille. Toimiakseen tämä vaatii langatto-

mien tukiasemien konfiguroimista näkymättömiksi silloiksi, jolloin multicast-osoitteeseen 

lähetetyt viestit ohjautuvat suoraan 4G-reitittimelle, kuten pitääkin. 

Kun kameran palveluosoite on tiedossa, voidaan tästä osoitteesta kysyä kameran tarjo-

amia palveluita. Palveluiden kysyminen onnistuu SOAP-viestillä, joka sisältää ”GetCa-

pabilities”-elementin (kuva 3). Vastauksena kyselyyn saadaan kameran tarjoamat palve-

lut ja niitä vastaavat osoitteet. Kameroilla on suuri määrä erilaisia palveluita, mutta näistä 

ensimmäisenä meitä kiinnostaa palvelu nimeltään ”Media”.  

Ensin tietokone pyytää Media-palvelun osoitteesta kameran mediaprofiileja. Tähän ka-

mera palauttaa listan tarjolla olevista profiileista ja niiden ominaisuuksista. OnVif-kame-

roilla on yleensä vähintään 2 mediaprofiilia, ”main stream” ja ”sub stream”, mutta joissain 

tapauksissa voi olla useampiakin. Mediaprofiilit ovat kameran tarjoamia kuvavaihtoeh-

toja, jotka eroavat toisistaan ominaisuuksiensa puolesta. Mediaprofiilien ansiosta käyt-

täjä voi valita esimerkiksi laadukkaan ja raskaan tai huonompilaatuisen ja kevyemmän 

kuvan väliltä. Kamerat on suunniteltu siten, että kamerasta voidaan samanaikaisesti seu-

rata sekä korkealaatuista että matalalaatuista kuvaa, ilman että ne vaikuttavat toistensa 

toimintaan.  

Kun haluttu mediaprofiili on tiedossa, voidaan kameran mediaosoitteeseen lähettää ky-

sely kyseisen profiilin osoitteen selvittämiseksi. Jotta kamera osaa lähettää striimin oike-

alla tavalla, tulee viestissä kertoa, mitä protokollaa kuvan siirtämiseen halutaan käyttää 
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<Protocol>RTSP</Protocol> ja mitä aikaisemmin selvittämistämme profiileista halu-

amme katsella, <ProfileToken>MainStream</ProfileToken> (esimerkkikoodi 3). 

<env:Body xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <GetStreamUri xmlns="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl"> 

 <StreamSetup> 

 <Stream xmlns="http://www.onvif.org/ver10/schema">RTP-Unicast</Stream> 

 <Transport xmlns="http://www.onvif.org/ver10/schema"> 

  <Protocol>RTSP</Protocol> 

 </Transport> 

 </StreamSetup> 

 <ProfileToken>MainStream</ProfileToken> 

 </GetStreamUri> 

</env:Body> 

Esimerkkikoodi 3. Striimin osoitteen selvittämiseen käytetyn SOAP-viestin sisältö. 

Vastauksena saamme osoitteen, josta kameran kuvaan pääsee käsiksi. Kamerat ovat 

kuitenkin tarkkoja siitä, ketkä kameran kuvaa pääsevät katselemaan. Tästä syystä ka-

merat myös vaativat saatuun osoitteeseen lisättäväksi käyttäjänimen ja salasanan. 

5 Graafinen käyttöliittymä ja OpenGL 

5.1 OpenGL:n toimintaperiaate lyhyesti 

Jotta ohjelmisto toimisi mahdollisimman tehokkaasti, tulee sen käyttää apunaan tietoko-

neen näytönohjainta. Näytönohjaimet koostuvat suuresta määrästä ytimiä, minkä ansi-

osta ne voivat suorittaa suuren määrän laskutoimituksia samanaikaisesti (kuva 4), mistä 

on suuri hyöty käyttöliittymän tehokkaassa renderöimisessä. OpenGL on ohjelmointira-

japinta, joka mahdollistaa tehokkaiden, näytönohjaimella ajettavien graafisten käyttöliit-

tymien toteuttamisen. 
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Kuva 4. Havainnollistava kuva prosessorin ja näytönohjaimen arkkitehtuureista. [12] 

OpenGL on laitteistoa ohjaavien ajureiden ja ohjelmiston välillä toimiva abstraktiotaso 

(kuva 5), mikä helpottaa laitteiston käyttöä. Koska näytönohjaimia tuottavat yritykset ot-

tavat ajureita suunnitellessaan huomioon OpenGL:n vaatimat toiminnot, OpenGL takaa 

myös, että kaikki laitteistot toimivat samalla tavoin. 

 

Kuva 5. Kuva ohjelmiston tarvitsemien osien hierarkiasta. Listassa ylempänä oleva taso käyttää 
allaan olevan tason ominaisuuksia. 

OpenGL määritellään luomalla konteksti, joka toimii rajapintana käyttäjän luoman ohjel-

miston ja tietokoneen laitteiston välillä. Kun OpenGL-konteksti on saatu luotua, generoi-

daan ohjelmakoodissa (CPU:lla) data, joka määrittelee renderöitävän elementin. 

OpenGL:ssä renderöitävät elementit koostuvat kolmioista, ja siten kameran kuva 



 

  16 

 

 

renderöidään kahdesta kolmiosta muodostetulle suorakulmiolle (kuva 6). Jotta voimme 

kertoa näytönohjaimelle, mitä haluamme sen piirtävän, tulee meidän tallentaa suorakul-

mion nurkkapisteet eli verteksit OpenGL:n muistiin. 

 

Kuva 6. Kuva renderöitävästä elementistä. 

Renderöiminen tapahtuu niin kutsutulla varjostinohjelmalla. Varjostinohjelma on näy-

tönohjaimella ajettava ohjelma, joka suorittaa kuvan aikaansaamiseksi vaadittavat las-

kutoimitukset. Yksinkertaisimmillaan varjostinohjelma koostuu kahdesta varjostinta-

sosta, verteksivarjostimesta, joka lukee muistista vertekseille tallennetun datan ja laskee 

sen pohjalta kolmioita, sekä fragmenttivarjostimesta, joka laskee värin jokaiselle kolmion 

sisältämälle pikselille. 

5.2 Kuvan ohjelmallinen toteutus 

Jotta ohjelma pystyy samanaikaisesti lukemaan uutta kameran kuvaa ja renderöimään 

edellistä kuvaa, tulee kuvan lukeminen ja piirtäminen toteuttaa omiin säikeisiinsä. 

OpenGL-kontekstit ovat aina sidoksissa yhteen säikeeseen, ja siten myös niiden muut-

tujat, kuten tekstuurit, ovat sidoksissa yhteen säikeeseen. Tämän takia myös kameran 

kuvan tekstuuri on sidoksissa renderöivään säikeeseen, ja tekstuurin päivittäminen tulee 

toteuttaa renderöivässä säikeessä (kuva 7). 
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Kuva 7. Sekvenssikaavio lukevan ja renderöivän säikeen muistinkäytöstä. 

Kameran kuvan tehokas renderöiminen on projektin oleellisin osa, minkä takia sen yksi-

tyiskohtainen läpikäyminen on mielestäni tärkeää. Kuvan lukeminen kameralta FFmpeg-

kirjastoa hyödyntäen on varsin yksinkertaista. Aiheesta löytyy myös runsaasti materiaa-

lia internetistä, minkä takia sen läpikäyminen olisi turhaa. Jätän esimerkkikoodista myös 

Java Native Interfacen käsittelemättä, koska se ei liity oleellisesti ratkaisuun. 

typedef struct{ 

 AVFormatContext *formatContext; 

 AVStream *stream; 

 AVCodecContext *codecContext; 

 AVCodecParameters *decoder; 

 AVFrame *decodingFrame; 

 AVFrame *formationFrame; 

 AVPacket *packet; 

 int streamIndex; 

 int numBytes; 

 bool updated; 

 bool initialized; 

 struct SwsContext *conversion; 

} StreamHandler; 

 

//Oleellinen osa metodia, jolla kameralta saatu kuva kopioidaan OpenGL-tekstu-

uriin. 

1 if(handler->updated){ 

2 handler->updated = 0; 

 

3 if(width == handler->codecContext->width && height == handler->codec-

Context->height){ 
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4  glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, handler->codecContext-

>width, handler->codecContext->height, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, handler->for-

mationFrame->data[0]); 

5  return 1; 

6 } 

7 glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, handler->codecContext->width, han-

dler->codecContext->height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, handler->formation-

Frame->data[0]); 

8 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); 

9 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR); 

10 width = handler->codecContext->width; 

11 height = handler->codecContext->height; 

12 return 1; 

13 } 

14 return 0; 

Esimerkkikoodi 4. Oleellinen osa koodia, jonka avulla kameralta luettu kuva tallennetaan 
OpenGL-tekstuurin muistiin. 

Ensimmäisenä tarkistamme, onko kuvan sisältö ehtinyt päivittyä viime renderöimisen jäl-

keen if(handler->updated) (esimerkkikoodi 4, rivi 1). Mikäli kuva ei ole muuttunut, voi-

daan tekstuuri jättää päivittämättä ja metodista palata välittömästi. Mikäli kuva on päivit-

tynyt, tulee selvittää, vastaako tekstuurin koko päivittyneen kuvan kokoa (esimerkkikoodi 

4, rivi 3). Mikäli kuvan ja tekstuurin koot vastaavat toisiaan, voidaan tekstuurin päivittä-

minen toteuttaa OpenGL:n komennolla glTexSubImage2D, joka lukee handler->formati-

onFrame->data -muuttujan sisällön tekstuuriin ja ilmoittaa tekstuurin päivittyneen (esi-

merkkikoodi 4, rivit 4 ja 5). Mikäli kuvan koko on eri kuin tekstuurin koko, tulee tekstuurille 

varata uusi muistialue ja kuva kopioida uudelle muistialueelle glTexImage2D-komennolla 

(esimerkkikoodi 4, rivi 7). Tämän lisäksi tulee määritellä tekstuurin tyyppi, ja päivittää 

tekstuurin leveys ja korkeus vastaamaan uusia arvoja (esimerkkikoodi 4, rivit 7-11). 

Edellä esitetty handler->formationFrame->data on kameralta saatu data muunnettuna 

OpenGL-tekstuurille sopivaan muotoon. Kameran kuvan lukeminen ja muuntaminen so-

pivaan muotoon tapahtuvat kameran kuvaa lukevassa säikeessä. Internetistä löytyy val-

tava kattaus FFmpeg-kirjaston koodiesimerkkejä, jotka auttavat tämän toteuttamisessa. 

Jotta kuva saadaan oikeaan muotoon, tulee muunnoksessa käytettävän formaatin olla 

AV_PIX_FMT_RGB24 ja tyypin SWS_BICUBIC. 

Kaikki renderöimämme striimit ovat tasoon piirrettyjä suorakulmioita. Näin ollen riittää, 

että tallennamme muistiin yhden neliön, jonka nurkkapisteiden x- ja y-koordinaatit ovat 
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välillä [-1, 1]. Tätä neliötä siirtämällä, kääntämällä ja venyttämällä saamme renderöityä 

eri asennoissa ja mittasuhteissa olevia suorakulmioita. 

Kun tekstuuri ja verteksit ovat OpenGL:n muistissa, olemme miltei valmiit renderöimään 

haluamamme kuvan. Kuvan renderöimiseksi tarvitsemme kuitenkin vielä varjostimet, 

jotka määrittelevät, miten kuva tulee näiden tietojen pohjalta piirtää. Kameran tekstuuria 

ei tarvitse muokata mitenkään, minkä takia vaadittavat varjostimetkin ovat varsin yksin-

kertaisia. 

Verteksivarjostimilla on kahden tyyppisiä lähtöarvoja: syötemuuttujia (input variables) ja 

vakiomuuttujia (uniform variables). Syötemuuttujat ovat renderöitävän kappaleen yksit-

täisten verteksien ominaisuuksia. Tällaisia arvoja ovat esimerkiksi verteksien koordinaa-

tit, tekstuurikoordinaatit sekä normaalikoordinaatit. Kaikki syötemuuttujan arvot tallenne-

taan puskuriin, josta verteksivarjostin hakee jokaiselle verteksille verteksiä vastaavat 

syötemuuttujien arvot. Vakiomuuttujat taas ovat muuttujia, joiden arvot pysyvät vakioina 

koko kappaleen renderöimisen ajan ja ovat samoja kappaleen jokaiselle verteksille. Täl-

laisia ovat esimerkiksi kappaleen transformaatiomatriisit ja projektiomatriisit, jotka kuvaa-

vat kappaleen sijaintia. 

Verteksivarjostimen koodi ajetaan kerran renderöitävän kappaleen jokaista verteksiä 

kohti. Verteksivarjostimien tärkein tehtävä on määritellä verteksien sijainti. Verteksivar-

jostimet kirjoittavat gl_Position-muuttujan arvoon kunkin verteksin lopullisen sijainnin, 

jotka OpenGL lopulta muuttaa pisteiksi näytölle. Tämän lisäksi verteksivarjostimet voivat 

kirjoittaa ylimääräisiä tuotosmuuttujia (output variables). Syötemuuttujien tapaan myös 

verteksivarjostimen tuotosmuuttujat ovat yksittäisten verteksien arvoja. Tuotosmuuttujat 

ovat arvoja, jotka varjostin ohjaa verteksivarjostinta seuraavalle varjostintasolle syöte-

muuttujien arvoiksi. Esimerkiksi verteksivarjostin saa usein tarvitsemansa tekstuurikoor-

dinaatit suoraan syötemuuttujien arvoina ilman, että arvoille tulee tehdä mitään muutok-

sia. Jotta fragmenttivarjostin saisi nämä samat arvot kolmioiden värittämiseen, tarjoaa 

verteksivarjostin ne suoraan tuotosmuuttujina eteenpäin fragmenttivarjostimelle. 
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1 #version 140 

2  

3 in vec2 position; 

4 

5 out vec2 textureCoords; 

6 

7 uniform mat4 transformationMatrix; 

8 

9 void main(void){ 

10 gl_Position = transformationMatrix * vec4(position.xy, 0.0, 1.0); 

11 textureCoords = vec2((position.x+1.0)/2.0, 1.0 - (position.y+1.0)/2.0); 

12 } 

Esimerkkikoodi 5. Kameran kuvan renderöimiseen käytetty verteksivarjostin. 

Käyttämämme verteksivarjostin saa syötemuuttujana suorakulmion nurkkapisteet (esi-

merkkikoodi 5, rivi 3). Tämän lisäksi verteksivarjostin tarvitsee vakiomuuttujana matriisin 

(esimerkkikoodi 5, rivi 7), jonka avulla varjostin laskee verteksien sijainnin kuvalle ase-

tetut määrittelyt huomioon ottaen (esimerkkikoodi 5, rivi 10). Jotta fragmenttivarjostin tie-

täisi, kuinka kameralta saatu tekstuuri tulee piirtää verteksivarjostimen luomille kolmi-

oille, tarvitsee se syötemuuttujana verteksejä vastaavat tekstuurikoordinaatit (esimerkki-

koodi 6, rivi 3). Tämän takia verteksivarjostimen tulee tarjota tämä tieto tuotosmuuttujan 

arvona (esimerkkikoodi 5, rivi 5). Koska haluamme renderöidä kuvan aina koko suora-

kulmion peittävänä ja oikein päin, voimme laskea tekstuurikoordinaattien arvot suoraan 

vertekseiden syötemuuttujana saamiemme koordinaattien avulla (esimerkkikoodi 5, rivi 

11).  

Kuten verteksivarjostimet, myös fragmenttivarjostimet voivat saada lähtöarvoikseen syö-

temuuttujia sekä vakiomuuttujia. Fragmenttivarjostimien vakiomuuttujat (uniform variab-

les) eivät toimintaperiaatteeltaan eroa millään tavoin verteksivarjostimien vakiomuuttu-

jista. Fragmenttivarjostimen syötemuuttujien arvot ovat verteksivarjostimen tuotosmuut-

tujien arvojen interpolaatioita. Interpolaatiot ovat verteksien arvojen ja sijaintien perus-

teella laskettuja keskiarvoistuksia (kuva 8). 
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Kuva 8. Kuva kahdesta kolmiolle interpoloidusta pisteestä. 

Fragmenttivarjostimen koodi ajetaan kerran jokaista kolmion sisälle jäävää pikseliä koh-

den. 

1 #version 140 

2 

3 in vec2 textureCoords; 

4 

5 out vec4 out_Color; 

6 

7 uniform sampler2D sampler; 

8 

9 void main(void){ 

10 out_Color = texture(sampler, textureCoords); 

11 } 

Esimerkkikoodi 6. Kameran kuvan renderöimiseen käytetty fragmenttivarjostin. 

Kuvan renderöimiseen käyttämämme fragmenttivarjostin saa syötteenään renderöitävän 

kolmion verteksien tekstuurikoordinaattitiedon textureCoords (esimerkkikoodi 6, rivi 3) 

sekä vakiomuuttujana tekstuurin, joka sisältää kameralta saadun kuvan sampler (esi-

merkkikoodi 6, rivi 7). Näiden tietojen pohjalta fragmenttivarjostin laskee pikselin värin 

texture(sampler, textureCoords) ja antaa saadun värin tuotosmuuttujan out_Color ar-

voksi (esimerkkikoodi 6, rivi 10).  

Jotta varjostimet toimisivat yhdessä, tulee ne ladata OpenGL:n muistiin ja linkittää toi-

siinsa. Tätä linkitettyä varjostimet sisältävää kokonaisuutta kutsutaan varjostinohjel-

maksi. Tämän lisäksi luodulle varjostinohjelmalle tulee kertoa, mistä verteksivarjostimen 

käyttämät syötemuuttujat löytyvät. 
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Varjostimien lataaminen tapahtuu lukemalla ensin varjostimen lähdekoodi muuttujaan. 

Tämän jälkeen glCreateShader-metodilla luodaan oikean tyyppinen varjostin OpenGL:n 

muistiin. Luotu varjostin on tyhjä, joten annamme sille lukemamme lähdekoodin glSha-

derSource-metodilla. Kun luomamme varjostin sisältää lukemamme lähdekoodin, voi-

daan se kääntää näytönohjaimelle konekieliseen muotoon (kuva 9). 

 

Kuva 9. Sekvenssikaavio yksittäisen varjostinohjelman luomisesta. 

Kun varjostintasot, verteksi- ja fragmenttivarjostimet on luotu, tulee ne linkittää toisiinsa.  

1 public ShaderProgram(String vertexFile, String fragmentFile, String... in-

Variables) { 

2 int vertexShaderID = loadShader(vertexFile, GL20.GL_VERTEX_SHADER); 

3 int fragmentShaderID = loadShader(fragmentFile, GL20.GL_FRAGMENT_SHADER); 

4 programID = GL20.glCreateProgram(); 

5 GL20.glAttachShader(programID, vertexShaderID); 

6 GL20.glAttachShader(programID, fragmentShaderID); 

7 bindAttributes(inVariables); 

8 GL20.glLinkProgram(programID); 

9  

10 GL20.glDetachShader(programID, vertexShaderID); 

11 GL20.glDetachShader(programID, fragmentShaderID); 

12 GL20.glDeleteShader(vertexShaderID); 

13 GL20.glDeleteShader(fragmentShaderID); 

14 } 

15 

16 private void bindAttributes(String[] inVariables) { 

17 for (int i = 0; i < inVariables.length; i++) { 

18  GL20.glBindAttribLocation(programID, i, inVariables[i]); 

19 } 

20 } 

Esimerkkikoodi 7. Varjostinohjelman luominen. 
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Ensin tulee luoda uusi varjostinohjelma (esimerkkikoodi 7, rivi 4). Tämän jälkeen varjos-

tinohjelmaan liitetään aikaisemmin luomamme varjostintasot (esimerkkikoodi 7, rivit 5 ja 

6). Tämän jälkeen varjostinohjelmalle voidaan kertoa, minkä nimisiä arvoja se ottaa vas-

taan. Tämä tapahtuu bindAttributes-metodia kutsumalla. Kun vastaanotettavista syöte-

muuttujista on kerrottu, tulee varjostinohjelman tasot linkittää toisiinsa (esimerkkikoodi 7, 

rivi 8). Lopuksi, kun kaksivaiheinen varjostinohjelma on saatu luotua, voidaan yksittäis-

ten varjostimien varaama muisti vapauttaa (esimerkkikoodi 7, rivit 10-13). 

5.3 Tekstin renderöiminen 

OpenGL on varsin alhaisen tason ohjelmointirajapinta, eikä sen normaalissa versiossa 

ole sisäänrakennettuna ominaisuutta tekstin renderöimiseksi [13]. Tämän takia tekstin 

renderöiminen tulee toteuttaa itse. Ensimmäinen ajatus, joka monella tulee varmasti mie-

leen ongelman ratkaisemiseksi, on kirjoittaa haluttu teksti tekstuuriin ja renderöidä se 

pitkälle suorakulmiolle. Tämä toki toimii, mutta jättää monia kysymysmerkkejä; Mitkä 

ovat renderöitävän suorakulmion mittasuhteet? Mitä jos teksti muuttuu usein? Miten tue-

taan eri kieliä, jos jokainen kieli tarvitsee oman tekstuurinsa? Mitä jos muistia on vähän? 

Näistä syistä tämä lähestymistapa ei kanna kovin pitkälle. Järkevämpi tapa on luoda yksi 

tekstuuriatlas, joka sisältää kuvan jokaisesta fontissa esiintyvästä kirjaimesta (kuva 10). 

 

Kuva 10. Kuva käytetystä tekstuuriatlaksesta mustalla taustalla.  

Tämän avulla voimme luoda tekstejä, joissa jokainen kirjain on oma suorakulmionsa. 

Kirjainten renderöiminen yksi kerrallaan ei kuitenkaan sekään ole kovin tehokas ratkaisu, 



 

  24 

 

 

sillä jokainen prosessorin näytönohjaimelle tekemä renderöintikäsky vie paljon aikaa. 

Tehokkain tapa tekstin renderöimiseksi on tallentaa joukko suorakulmioita samaan muis-

tialueeseen ja renderöidä nämä kaikki yhdellä renderöintikutsulla. 

Jotta osaisimme luoda järkevältä näyttävää tekstiä, tulee meidän tietää, miten kirjaimet 

toimivat. Kullakin fontin sisältämällä merkillä on runsas määrä merkin määritteleviä ar-

voja, jotka kertovat, mikä osa tekstuuria kuvaa kyseistä merkkiä ja miten merkki tulee 

sijoittaa suhteessa muihin tekstissä esiintyviin merkkeihin. 

char id=71 x=369 y=165 width=40 height=45 xoffset=-1 yoffset=9 xadvance=44 

Esimerkkikoodi 8. Lista arvoista, jotka määrittelevät merkin ’G’. 

x-, y-, width- ja height-arvot rajaavat suorakulmion muotoisen alueen tekstuuriatlaksesta, 

joka sisältää yksittäisen merkin kuvan. Varjostin, jolla renderöimme tekstin, renderöi ai-

noastaan tämän osan tekstuuria kyseisen kirjaimen kohdalle. Varjostimet käsittelevät 

tekstuurikoordinaatteja liukulukuina, joten arvot tulee muuttaa liukuluvuiksi välille [0, 1] 

jakamalla ne tekstuuriatlaksen mittasuhteilla. 

OpenGL käyttää koordinaatistoa, jossa piirtoalueen vasen alanurkka on koordinaateissa 

(-1, -1) ja oikea ylänurkka koordinaateissa (1, 1). Näin ollen se, miltä renderöity muoto 

näyttää, riippuu ikkunan kuvasuhteesta, ellei ikkunan kuvasuhdetta oteta huomioon 

muotoa luotaessa. Neliö renderöitynä horisontaaliselle näytölle venyttää myös neliötä 

tässä suhteessa saaden aikaan suorakulmion (kuva 11). 

 

Kuva 11. Neliölle piirretty A-kirjain renderöitynä HD-resoluutiolla (1280x720p). 

Jotta voimme laskea kirjaimelle sopivat arvot, tulee meidän ensin määritellä yhden teks-

tuurin pikselin koko OpenGL-koordinaateissa. Ensin määrittelemme pikselin koolle 
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pystysuunnassa jonkin mielekkään arvon, esimerkiksi 0,0001. Tämän jälkeen laskemme 

tätä vastaavan yhden pikselin koon vaakasuunnassa ottaen huomioon ikkunan kuvasuh-

teen (kaavat 2 ja 3). 

𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =  
𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠

𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠
(2) 

𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑣𝑎𝑎𝑘𝑎𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛𝑎𝑠𝑠𝑎 =
𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑝𝑦𝑠𝑡𝑦𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒
(3) 

Kun tiedämme, mitä yksi pikseli vastaa OpenGL-koordinaateissa, voimme laskea kirjai-

melle sijainnin. Tämän lisäksi määrittelemme tekstille fontin koon, jota voimme halutes-

samme muuttaa eri kokoisten tekstien aikaansaamiseksi.  

Tekstiä luotaessa käytetään kursoria, joka osoittaa seuraavan kirjaimen sijainnin. Kirjai-

men vasemman reunan x-koordinaatti saadaan lisäämällä kursorin x-koordinaattiin kir-

jaimen xOffset, joka kuvaa kirjaimen etäisyyttä kursorin määrittämästä sijainnista. Ylä-

reunan y-koordinaatti saadaan lisäämällä kursorin y-koordinaattiin kirjaimen yOffset, 

joka kuvaa kirjaimen etäisyyttä tekstialueen yläreunasta. Oikean reunan x-koordinaatti 

ja alareunan y-koordinaatti lasketaan lisäämällä edellisiin arvoihin kirjaimen leveys ja 

korkeus. Saatujen koordinaattien pohjalta luodaan kaksi kolmiota, joiden tiedot tallenne-

taan muistiin. Kun kirjain on valmis, siirretään kursoria kirjaimen xAdvance-arvon verran, 

jolloin kursori osoittaa seuraavan kirjaimen sijainnin (kuva 12). Proseduuri toistetaan 

tekstin seuraavalle kirjaimelle. 



 

  26 

 

 

 

Kuva 12. Fontin merkkien arvoja havainnollistava kuva. 

Vaikka tämä onkin varsin tehokas tapa luoda ja renderöidä tekstiä, on siinä edelleen 

muutamia heikkouksia tekstin muokattavuuden kannalta. Kun käyttäjä haluaa lisätä tai 

poistaa kirjaimen, tulee koko muistissa oleva edellinen teksti poistaa ja korvata uudella. 

Tehokkaampi tapa olisi alussa varata muistia tekstin jokaista kirjainta varten ja käyttää 

glBufferSubData-metodia yksittäisen kirjaimen muuttamiseksi. 

Toinen ratkaisussa ilmenevä heikkous on se, että tekstin päivitysproseduuri suoritetaan 

kokonaisuudessaan kuvaa renderöivässä säikeessä. Kirjainten verteksitietojen laskemi-

nen olisi järkevämpää suorittaa erillisessä säikeessä ja luoda tekstielementit renderöi-

vässä säikeessä valmiiksi määritellyn datan pohjalta. Näin renderöivä säie ei hidastuisi 

datan generoimisen takia. Ohjelmistossa muokattavat tekstikentät ovat kuitenkin varsin 

lyhyitä, maksimissaan 64 merkkiä, minkä takia ongelman vakavuus ei ole merkittävä oh-

jelmiston toiminnan kannalta, eikä sen korjaaminen ole välttämätöntä. 

6 Työn tulokset 

Työn tuloksena saatiin toteutettua ohjelmisto, joka täyttää tilaajan ohjelmistolle asetta-

mat vaatimukset. Projektin alussa oli epäselvää, mitä kaikkea ohjelmiston tulisi pystyä 

tekemään, ja osa vaatimuksista selkeytyi vasta projektin edetessä. Koska FFmpeg-
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kirjasto toimii C:llä, myös ohjelmiston ensimmäinen versio toteutettiin kokonaan käyttäen 

C:tä. Pian kuitenkin huomattiin, että ohjelmistoon tarvittiin runsas määrä ominaisuuksia, 

joiden toteuttaminen Javalla oli huomattavasti järkevämpää. 

Pyrin myös viimeiseen asti välttämään striimien määrittelyyn käytetyn käyttöliittymän to-

teuttamista OpenGL:llä, koska tämä vaatii erittäin paljon työtä. Ohjelmiston kameranä-

kymä (kuva 13) toteutettiin kuitenkin alusta pitäen OpenGL:ää hyödyntäen. Yksikään 

vaihtoehtoratkaisu käyttöliittymien toteuttamiseen ei kuitenkaan toiminut, koska Ubuntu 

ohjaa kaikki hiireltä saadut komennot OpenGL:lle tehden muiden ikkunoiden käyttämi-

sestä mahdotonta. Lopulta ohjelmiston käyttöliittymä päädyttiin siis kuitenkin toteutta-

maan kokonaisuudessaan OpenGL:ään nojautuen. 

 

Kuva 13. Kuva toteutetun ohjelmiston kameranäkymästä. 

Lopputuloksena aikaansaatu ohjelmisto helpottaa nosturinkuljettajien arkea entistä laa-

dukkaammalla kuvalla ja paremmilla kontrolleilla. Ohjelmisto parantaa myös työmaatur-

vallisuutta tarjoamalla kuljettajille mahdollisuuden useampaan samanaikaiseen kame-

rankuvaan. 
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Työ opetti runsaasti videoiden dekoodaamiseen käytettyjen kirjastojen toiminnasta, ka-

meroiden kanssa viestimiseen käytettyjen protokollien toiminnasta sekä kameran toimin-

tojen yhtäaikaisesta suorittamisesta. Työn toteuttaminen vaati myös runsaasti erilaisten 

käyttöliittymäelementtien, kuten tekstikenttien (kuva 14), drag & drop -listojen ja 

dropdown-menujen toteuttamista OpenGL:llä, mistä minulla ei ollut aikaisempaa koke-

musta. 

 

Kuva 14. Kuva striimien määrittelyyn käytetystä käyttöliittymästä. Kuvassa näkyy lista kame-
roista, näppäimiä, sekä runsas määrä tekstikenttiä. 

Työn tuloksena toteutettu ohjelmisto sisältää kaikki ominaisuudet, joita nosturin kuljetta-

jat osasivat ohjelmistolta toivoa. Mikäli joku olisi oikein innokas jatkokehittämään ohjel-

mistoa, voisi siihen toteuttaa C-ohjelmistot eri näytönohjainarkkitehtuureita sekä käyttö-

järjestelmiä varten. Näin ohjelmisto pystyisi paremmin hyödyntämään tehokkaiden näy-

tönohjainten tarjoamia ominaisuuksia sekä tukemaan laajempaa valikoimaa tietokoneita. 

Kuvien asettelua kuvaavalla alueella (kuva 14) voisi värillisten suorakulmioiden sijaan 

näkyä kameralta saadut valokuvat. 
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7 Yhteenveto 

Nykypäivänä käytössä olevalla teknologialla on mahdollista toteuttaa ohjelmistoja ja lait-

teistoja, jotka kykenevät erittäin nopeaan ja laadukkaaseen reaaliaikaiseen kuvansiir-

toon ja -toistamiseen. Kehityksen ansiosta meillä on mahdollisuus korvata analogiset 

laitteet digitaalisilla, jotka mahdollistavat huomattavasti aikaisempaa laadukkaampien 

ratkaisujen toteuttamisen. Tämä on valtava edistysaskel ja kertoo siitä, kuinka pitkälle 

teknologia on kehittynyt ihan lyhyen ajan kuluessa. 

Vaikka teknologia onkin kehittynyt suuresti, on optimaaliseen ratkaisuun silti edelleen 

matkaa. Vielä tänäkin päivänä joudumme striimiemme pakkausformaattina käyttämään 

H.264:sta, vaikka huomattavasti tehokkaampiakin formaatteja on onnistuttu kehittä-

mään. Edistyneempien pakkausformaattien hyödyntäminen on kuitenkin kallista, eikä nii-

den käyttäminen ole aina mahdollista. 

Kameroissa käytetyt standardit ovat tulleet erittäin yleisiksi, mikä mahdollistaa kaikkien 

kameroiden käyttämistä yhdellä ohjelmistolla. Standardien käyttämät viestimismenetel-

mät ovat myös laitteistoriippumattomia ja hyvin eri kielillä tuettuja. 

Graafisten käyttöliittymien toteuttaminen OpenGL:llä on erittäin työlästä. Mahdollisuus 

toteuttaa kaikki alusta alkaen itse tarjoaa myös miltei rajattomat mahdollisuudet käyttö-

liittymän suhteen. Kaikki elementit ovat täysin muunneltavissa. Muunneltavuuden avulla 

on mahdollista toteuttaa myös ohjelmiston tehokkuuden kannalta optimaalisia ratkaisuja, 

mitkä eivät välttämättä valmiilla kirjastoilla olisi mahdollisia. 

Työn tuloksena aikaansaatiin moderneja teknologioita hyödyntävä kameraohjelmisto. 

Ohjelmisto on jo kehitysvaiheessaan herättänyt paljon mielenkiintoa nosturikuljettajien 

keskuudessa ja saanut runsaasti kehuja ohjelmistoa testanneilta nosturinkuljettajilta. 

Vain aika näyttää, kuinka hyvin kameraohjelmisto tulee menestymään tulevaisuudessa. 
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