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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin Kalman-suodin vaikuttaa osoitus- 
ja valintatapahtumien nopeuteen ja tarkkuuteen verrattuna pupillintunnistusalgoritmiin 
liitettyyn yksinkertaiseen signaalinsuodatusmenetelmään. Osoitus- ja valintalaitteena 
tutkimustehtävissä oli uudenlainen kasvokäyttöliittymän prototyyppilaite, jolla kohteita 
osoitetaan katseella ja kohteet valitaan aktivoimalla kasvolihaksia tahdonalaisesti. 
Katseenseurantasignaalia suodatettiin tehtävien tekemisen aikana joko 
pupillintunnistusalgoritmiin liitetyllä yksinkertaisella signaalinsuodatusmenetelmällä tai 
Kalman-suotimella. Tutkimukset suoritettiin osittain kontrolloiduissa toimisto-oloissa ja 
kontrolloiduissa laboratorio-oloissa. Osallistujat suorittivat yksinkertaisia tehtäviä 
osoittamalla ja valitsemalla erikokoisia ja eri etäisyyksillä sijaitsevia kohteita. 
Tehtävien tekemisen lisäksi osallistujat vastasivat haastattelukysymyksiin, joissa he 
arvioivat suoritusten nopeutta, tarkkuutta ja helppoutta. Varsinaisen tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että Kalman-suotimen kanssa keskimääräiset osoitusajat olivat 9,4 % 
nopeammat kuin ilman suodinta, suorituksen tehokkuus oli 27,1 % parempi suotimen 
kanssa kuin ilman suodinta ja uudelleenfokusointitapahtumia oli 10,8 % vähemmän 
suotimen kanssa kuin ilman suodinta. Suoritus parani Kalman-suotimen kanssa 
työskennellessä kolmella suurimmalla osoitusetäisyydellä (260, 450 ja 520 millimetriä). 
Virheitä tehtiin 2,0 % enemmän suotimen kanssa kuin ilman suodinta. Osallistujat 
arvioivat suorituksen olleen nopeampi, tarkempi ja helpompi Kalman-suotimen ollessa 
käytössä. Kalman-suotimen käytöstä kasvokäyttöliittymän katseenseurantasignaalin 
suodatukseen voi siis olla hyötyä ainakin kolmella suurimmalla osoitusetäisyydellä. 
 
Avainsanat ja -sanonnat: katseenseuranta, kasvolihasaktivaatio, multimodaalinen 
vuorovaikutus, kasvokäyttöliittymä, Kalman-suodin.   
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1. Johdanto 
Graafiset käyttöliittymät ovat yleisesti käytössä olevia käyttöliittymätyyppejä. Suuri osa 
ihmisen ja tietokoneen välisestä vuorovaikutuksesta perustuu edelleen graafisten 
kohteiden osoittamiseen ja valintaan tietokoneen hiirellä. Joissain tapauksissa osoitus- 
ja valintatapahtumat voisi olla hyödyllistä suorittaa muulla tavalla kuin käyttämällä 
hiirtä, ja lisäksi kaikille ihmisille hiiren käyttö ei ole lainkaan mahdollista. Tietokoneen 
käyttämiseen on kehitetty monenlaisia vaihtoehtoisia vuorovaikutustapoja, esimerkiksi 
erilaisia eleitä, kasvolihasten liikettä sekä katsetta.  

Vuorovaikutus ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä samoin kuin ihmisen ja 
tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa voidaan jaotella uni- ja multimodaaliseen 
(unimodal, multimodal) kommunikaatioon. Verrattuna ihmistenväliseen 
vuorovaikutukseen, ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus on huomattavasti 
rajoittuneempaa niin syöte- kuin vastaanottomekanismeiltaan. Usein vuorovaikutukseen 
tietokoneen kanssa käytetään vain yhtä aistia tai vuorovaikutustapaa. Koska useimmiten 
syöte annetaan hiirellä tai näppäimistöllä, vuorovaikutus vaatii käsien käyttöä. Jotta 
ihmisen ja tietokoneen välisestä vuorovaikutuksesta voitaisiin tehdä entistä 
luonnollisempaa ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen kaltaista, on oleellista etsiä 
vaihtoehtoisia tapoja kommunikaatioon. Tämä on tärkeää siitäkin syystä, että useiden 
vuorovaikutusmenetelmien käyttäminen on ihmiselle mitä luonnollisin tapa 
kommunikoida ympäristönsä kanssa. 

Katseen käyttö syötemenetelmänä ihmisen ja tietokoneen välisessä 
vuorovaikutuksessa on ollut kiinnostuksen kohteena pitkään (Ware ja Mikaelian, 1987; 
Jacob, 1991; Sibert ja Jacob, 2000; Jacob ja Karn, 2003; Surakka, Illi ja Isokoski, 
2003). Katseen käytön vuorovaikutusmenetelmänä on arvioitu olevan nopeaa erityisesti 
siitä syystä, että ihminen yleensä katsoo kiinnostuksen kohteena olevaa kohdetta (Jacob, 
1991). Käyttäjän katse on siis jo valmiiksi siinä kohteessa, jonka hän todennäköisesti 
aikoo valita. Osoitinlaitteen, kuten hiiren, kanssa työskennellessä käyttäjän on aluksi 
katsottava valittavaa tai manipuloitavaa kohdetta ja päätöksen tehtyään hänen on 
vietävä osoitin kohteeseen. Jos osoittamiseen käytettäisiin katsetta, ei osoittimen 
liikuttamista kohteen päälle enää erikseen tarvittaisi. Ainoastaan katseeseen pohjautuva 
syötemenetelmä vaatii erityisjärjestelyjä, kuten esimerkiksi viiveajan (dwell time) 
käyttöä, jotta kohde voidaan osoittamisen jälkeen valita. Viiveajan käyttö valinnan 
tekemiseen kuitenkin hidastaa muuten nopeaa katsepohjaista vuorovaikutusta, koska 
liian lyhyt viiveaika aiheuttaa virhesuorituksia. Liian pitkä viiveaika tekee 
katsepohjaisesta vuorovaikutuksesta hidasta, eikä se välttämättä poista virheiden 
tekemisen mahdollisuutta. Virheiden mahdollisuus johtuu siitä, että kun ihminen katsoo 
pitkään yhteen pisteeseen, hänen katseensa siirtyy vähitellen kohteesta (Ashmore, 
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Duchowski ja Shoemaker, 2005; Hyrskykari, 2006, s. 23), eikä viiveajaksi määritelty 
kohdistus tällöin täyty.  

Koska vuorovaikutus pelkän katseen kanssa voi olla hidasta tai virhealtista, on jo 
pitkään pyritty kehittämään vuorovaikutustekniikoita, jotka yhdistävät katseen-
seurannan käytön jonkin toisen vuorovaikutusmenetelmän kanssa (Ware ja Mikaelian, 
1987; Surakka, Illi ja Isokoski, 2004; Surakka, Isokoski, Illi ja Salminen, 2005; 
Miniotas ja muut, 2006; Ashtiani ja MacKenzie, 2010; Tuisku ja muut, 2011; Tuisku, 
Surakka, Vanhala, Rantanen ja Lekkala, 2012). Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi 
näppäimistön käyttö kohteen valinnassa (Ware ja Mikaelian, 1987). Tässä 
luonnollisestikin palataan jälleen sen ongelman pariin, että vuorovaikutus vaatii käsien 
käyttöä. Joskus se ei ole mahdollista, ja useimmiten olisi käytännöllisempää vapauttaa 
kädet suorittamaan jotain vaihtoehtoista toimintaa. Erilaisia biosignaaleihin, kuten 
elektromyografiaan (EMG) perustuvia menetelmiä onkin yhdistetty katseenseurannan 
kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen.  Näin vältetään viiveajan käyttö ja säilytetään 
käyttäjän käsien vapaus (Surakka ja muut, 2004; 2005; Mateo, San Agustin ja Hansen, 
2008; San Agustin, Hansen, Hansen ja Skovsgaard, 2009a; San Agustin, Mateo, Hansen 
ja Villanueva, 2009b). EMG:aa käytettäessä tahdonalaisen lihasaktivaation tuottamaa 
signaalia hyödynnetään kohteen valinnassa. EMG:n käytössä on hyvät ja huonot 
puolensa. Se on esimerkiksi nopeasti mitattavissa ja muunnettavissa helposti 
signaalinkäsittelyn avulla syötteeksi, mutta se vaatii antureiden tarkan sijoittelun sekä 
johdingeelin käyttöä antureiden kanssa, jotta antureilla voidaan mitata signaalia 
(Pinheiro ja muut, 2011). 

Katseenseurannan käyttö syötemenetelmänä tai osana syötemenetelmää ihmisen ja 
tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa on paitsi varteenotettava, myös haastava 
menetelmä, koska katseenseurantasignaali on kohinaista (noisy) (Jacob, 1991). Tämä 
johtuu muun muassa silmän rakenteelle tyypillisistä ominaisuuksista, joita ilmenee sekä 
silmän liikkeiden että katseen kohdistamisen aikana. Kun esimerkiksi katse kohdistuu 
tiettyyn pisteeseen silmät värisevät tahattomasti (Yarbus, 1967; Jacob, 1991). Lisäksi 
katseenseurantaan käytetyt laitteet saattavat kadottaa seurattavan kohteen, yleensä 
pupillin, esimerkiksi silloin kun käyttäjä sulkee silmänsä. Katseen käyttämiseen 
liittyvään epätarkkuuteen on pyritty vaikuttamaan signaalinsuodatuksen keinoin. 
Kalman-suodin on perustavanlaatuinen ja kevyt signaalinsuodatusalgoritmi, jolla 
voidaan suodattaa kohinaista signaalia. Kalman-suodinta voidaan käyttää myös 
signaalin ennustamiseen tilanteissa, joissa signaalia ei ole saatavilla. Kalman-suodinta 
on käytetty useissa tutkimuksissa katseenseurantasignaalin suodatukseen (Sauter, 
Martin, Di Renzo ja Vomscheid, 1991; Abd-Almageed, Fadali ja Bebis, 2002; Zhu, Ji, 
Fujimura ja Lee, 2002; Komogortsev ja Khan, 2007; 2008; Koh, Munikrishne, Gowda 
ja Komogortsev, 2009; Komogortsev, Ryu ja Koh, 2009a; Komogortsev, Ryu, Koh ja 
Gowda, 2009b). Varsinaista vuorovaikutukseen käytettyä katseenseurantasignaalia on 
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kuitenkin suodatettu Kalman-suotimella vain harvoin (Koh ja muut, 2009; 
Komogortsev ja muut, 2009b). Näissä tutkimuksissa käytössä on ollut unimodaalinen 
vuorovaikutusmenetelmä. Multimodaalisten menetelmien kanssa Kalman-suotimen 
toimintaa ei ole aikaisemmin tutkittu. 

Tässä tutkielmassa esitellään tutkimus, jossa Kalman-suodinta on käytetty 
multimodaalisen kasvokäyttöliittymän katseenseurantasignaalin suodatukseen. Multi-
modaalinen kasvokäyttöliittymä on mukanakuljetettava, päällepuettava laite, joka 
hyödyntää kohteen osoittamiseen katseenseurantaa ja kohteen valintaan tahdonalaista 
kasvolihasten liikettä. Tutkimuksessa vertailtiin tilanteita, joissa katseenseuranta-
signaalia suodatettiin joko pupillintunnistusalgoritmiin liitetyllä yksinkertaisella 
signaalinsuodatusmenetelmällä tai Kalman-suotimella.  Näin pyrittiin saamaan selville, 
millaisissa tapauksissa Kalman-suotimen käytöllä voisi olla vuorovaikutusta parantavia 
vaikutuksia. 

Luvussa 2 esitellään katseenseurannan käyttämistä ihmisen ja tietokoneen välisessä 
vuorovaikutuksessa. Luvussa 3 esitellään pään alueen biosignaalien käyttämistä 
vuorovaikutusmenetelmänä. Multimodaalisista vuorovaikutusmenetelmistä tutkielman 
luvussa 4 keskitytään katsetta ja jotain muuta modaliteettia yhdistäviin menetelmiin. 
Luvussa 5 esitellään multimodaalinen kasvokäyttöliittymän prototyyppilaite, 
prototyyppilaitteeseen liittyvä aiemmin tehty tutkimus ja Kalman-suotimeen liittyvä 
aiempi tutkimus. Luvussa 6 esitellään esitutkimuksen tutkimusasetelma ja tulokset. 
Varsinaisen tutkimuksen menetelmät ja tulokset käydään läpi luvussa 7. Tulosten 
perusteella tehdään päätelmiä luvussa 8. Luvussa 9 on tutkimuksen yhteenveto. 
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2. Katseenseuranta syötemenetelmänä  
Katse on ihmiselle luontainen tapa olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman 
kanssa. Ihmiset tapaavat katsoa huomion kohteena olevaa asiaa, oli se sitten toinen 
ihminen tai jokin esine reaali- tai virtuaalimaailmassa. Katseenseurantaa eli katseen 
paikan määrittämistä onkin käytetty jo varsin pitkään esimerkiksi kognitiivisten 
prosessien, kuten tarkkaavaisuuden tutkimuksissa (Just ja Carpenter, 1976; Rayner, 
1998). Kognitiivisia prosesseja on yleensä pyritty tutkimaan kartoittamalla fiksaatioita 
(fixation) eli katseen kohdistuksia, kohdistusten välissä esiintyviä sakkadeita (saccade) 
eli hypähdyksiä sekä hitaita, tavoittelevia silmänliikkeitä (smooth pursuit). 
Silmänliikkeiden avulla on tehty johtopäätöksiä siitä, miten henkilön tarkkaavaisuus 
jonkin tehtävän aikana jakautuu.  

Syötemenetelmänä tietoisesti ohjattu katse on perinteisiä syötemenetelmiä, kuten 
tietokoneen hiirtä ja näppäimistöä, huomattavasti luonnollisempi siinä mielessä, että 
ihmisillä on tapana suunnata katseensa kiinnostuksen kohteena olevaan asiaan. Tämän 
lisäksi erityiskäyttäjät, kuten vaikeasti vammautuneet henkilöt, voivat hyötyä katseen 
käyttämisestä syötemenetelmänä, koska joissain tilanteissa vamma on niin vakava, että 
henkilölle saattaa olla mahdollista liikuttaa ainoastaan silmiään (Majaranta ja Räihä, 
2002; Majaranta, MacKenzie, Aula ja Räihä, 2006; Majaranta ja Räihä, 2007). 
Katseenseurannan käytöstä syötemenetelmänä voi kuitenkin olla hyötyä myös muille 
käyttäjille tilanteissa, joissa halutaan tarjota mahdollisuus jättää kädet vapaiksi samalla, 
kun käyttäjä työskentelee esimerkiksi graafisen käyttöliittymän parissa. Katseen 
käyttöön perustuva vuorovaikutus saattaisi siis mahdollistaa uudenlaisten 
vuorovaikutusmenetelmien käytön (Jacob ja Karn, 2003). Katseen käyttö 
osoitusmenetelmänä on tutkimusten mukaan myös erittäin nopeaa verrattuna 
esimerkiksi perinteisesti käytettyihin tekniikoihin kuten tietokoneen hiiren tai 
näppäinkomentojen käyttöön (Ware ja Mikaelian, 1987; Sibert ja Jacob, 2000). 

2.1. Katseenseurantateknologia 
Silmänliikkeitä voidaan mitata ja käyttää syötemenetelmänä usealla eri tavalla. 
Collewijn (1998) jakaa katseenseurantateknologiat kolmeen osaan eli niihin, joissa 
silmänliikkeitä mitataan elektro-okulografiaa (electrooculography, EOG) käyttäen, 
niihin, joissa laitteen käyttö vaatii fyysistä kontaktia käyttäjän silmän kanssa, sekä 
sellaisiin, joissa silmänliikkeitä tallennetaan kameralla. Näistä kameroiden käyttöön 
perustuvat tekniikat ovat laajimmin käytössä, ja ne ovatkin käyttäjän kannalta kaikkein 
mukavimpia ja huomaamattomimpia. Kameroiden käyttöön perustuvissa tekniikoissa 
katseen suunnan määrittelyyn käytetään usein pupillin tunnistamista. Pupilli voidaan 
tunnistaa esimerkiksi niin sanotulla tumma pupilli -menetelmällä (dark pupil method), 
jossa valoa osoitetaan silmään sivulta niin, että pupillin tummuus erottuu. Pelkän 
pupillin tunnistaminen ei riitä määrittämään katseen suuntaa tarkasti, vaan 
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vertailupisteen käyttö on tarpeen. Sarveiskalvoheijastusta käytetään pupillin-
tunnistuksen vertailupisteenä, ja sen avulla voidaan jonkin verran kompensoida 
(compensate) eli korjata esimerkiksi pään liikkeistä aiheutuvia epätarkkuuksia 
(Hyrskykari, 2006, s. 24–26; Majaranta, 2009, s. 7–9). 

Markkinoilla on jo useita katseenseurantalaitteita, joissa katseenseurantaan 
tarkoitetut kamerat on sijoiteltu huomaamattomasti tietokoneen näyttöön. Näiden 
laitteiden käytössä on muutamia ongelmia siitä huolimatta, että ne ovat teknologisesti 
edistyksellisiä ja erityisesti katseenseurantaan suunniteltuja. Yleensä laitteet liian 
hintavia useimpien käyttäjien kannalta (Jacob ja Karn, 2003; Donegan ja muut, 2005). 
Useimmat markkinoilla olevista katseenseurantalaitteista on myös sidottu tiettyyn, 
yleensä suurikokoiseen laitteistoon, joka vaatii pöydän tai jonkin telineen jotta sitä 
voitaisiin käyttää. Tästä seuraa, että laitteisto on sijoiteltava niin, että erityiskäyttäjät 
voivat sitä käyttää esimerkiksi makuuasennossa. Muilla käyttäjillä taas ei ole 
mahdollisuutta käyttää laitteistoa kuin kiinteässä sijainnissa. Ratkaisu ei siis sovi 
jokapäiväisten rutiinien suorittamiseen esimerkiksi mobiililaitteiden kanssa. 
Mahdollisuus siihen, että katseenseurantalaite olisi mukanakuljetettava ja että sitä voisi 
käyttää esimerkiksi mobiililaitteiden kontrollointiin, olisikin katseenseurantaa 
hyödyntävässä vuorovaikutustekniikassa oleellinen etu. Tähän kannattaisi pyrkiä, jotta 
vuorovaikutustekniikasta olisi suurin mahdollinen hyöty kaikenlaisille käyttäjille. 

2.2. Rajoitukset ja haasteet 
Koska katseenseurantalaitteiden käyttö perustuu silmien liikkeeseen, pitää käyttäjän 
vartalon ja erityisesti pään liikettä kompensoida enemmän kuin sarveiskalvo-
heijastuksen käytöllä on mahdollista, jotta silmän liike ja katseen suunta voidaan mitata 
oikein. Jos kompensointia ei ole olemassa, on käyttäjän pidettävä päänsä liikkumatta, 
koska muutoin katseen paikan laskettu sijainti näytöllä muuttuu, ja katseen sijainnin 
tulkitaan sijoittuvan muualle kuin mihin käyttäjä katsoo. Katseen mittaamisen 
epätarkkuus ei siis liity ainoastaan silmien ominaisuuksiin, vaan myös siihen, että 
käyttäjillä on tapana muuttaa asentoaan työskentelyn aikana. Asennon muutoksista 
seuraa se, että laitteiston kalibrointi eli mittalaitteen tarkkuuden määritys suhteessa 
siihen, mitä katsoo, ei ole enää voimassa (Bates, 2002). Käyttäjän pään ja vartalon 
liikkeiden kompensaatio voidaan tehdä esimerkiksi algoritmilla, joka huomioi käyttäjän 
asennon muutoksia. Algoritmin käyttö onkin parempi vaihtoehto kuin liikkeiden 
estäminen tuen avulla. Algoritmia käytettäessä liikettä korjataan tietyissä 
esimääritellyissä rajoissa esimerkiksi niin, että algoritmi laskee pään asennon suhteessa 
esimerkiksi tunnistettaviin merkkeihin tai muotoon.  

Huomattava ongelma on myös katseen paikan ja osoittamisen mittaamiseen liittyvä 
epätarkkuus (Bates ja Istance, 2002; 2003). Useimmiten perinteisissä käyttöliittymissä 
sekä pienikokoisissa laitteissa kohteiden koko on liian pieni tai niiden sijoittelu on liian 
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tiheää jotta kohteet voitaisiin valita katseella. Tämän vuoksi käyttöliittymät tulee 
suunnitella niin, että kohteiden valinta katseella on mahdollista. 
Katseenseurantasignaalia pitäisi myös suodattaa niin, että epätarkkuus vähenee. 
Epätarkkuus liittyy muun muassa siihen, että fiksaation aikana esiintyy silmien 
rakenteelle tyypillistä värinää (jitter) (Ashmore ja muut, 2005) eli mikrosakkadeita 
(microsaccade) (Hyrskykari, 2006, s. 23). Värinä johtuu siitä, että katseen kohdistuksen 
aikana katse hiljalleen siirtyy (drift) pois kohteesta, ja hetken päästä pieni silmänliike 
korjaa tarkan kohdistuksen takaisin kohteeseen. 

Katseenseurannan käyttöön ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa 
liittyvä kirjallisuus nimeää erityiseksi haasteeksi niin sanotun Midaan kosketus (Midas 
Touch) -ongelman. Midaan kosketus tarkoittaa sitä, että kaikki, mihin käyttäjä katsoo, 
tulee valituksi. Käyttäjä ei siis voi katsoa mihinkään ilman, että katse tulkitaan 
esimerkiksi kohteen valinnaksi (Jacob, 1991; Ashmore ja muut, 2005). Ongelma johtuu 
siitä, että katse on ensisijaisesti havainnointiin tarkoitettu aisti, ja sen tietoinen 
kontrollointi eli esimerkiksi katseen kohdistaminen pitkiksi ajoiksi yhteen paikkaan ei 
onnistu (Zhai, 2003). Ihanteellisessa tilanteessa käyttäjä voisi käyttää katsettaan 
normaaliin havainnointiin niin kauan kuin tarve on. Vasta kun käyttäjä on valmis 
siihen, että jokin komento suoritetaan, käyttöliittymä tukisi tätä tarvetta. Koska tämä ei 
tiettävästi ole vielä mahdollista täydellä varmuudella, on kehitetty erilaisia 
vaihtoehtoisia tapoja muuttaa katseen kanssa tapahtuva vuorovaikutus 
syötemenetelmäksi käyttöliittymälle. 

Eräs tapa käyttää katseenseurantaa syötemenetelmänä on viiveajan (dwell time) 
käyttö. Tällaisessa tapauksessa käyttäjän tulee kohdistaa katseensa valittavaan 
kohteeseen riittävän pitkäksi aikaa, jotta käyttöliittymä osaa tulkita katseen 
kohdistamisen syötteeksi (Jacob, 1991). Katseen kohdistuksen tulee olla pidempi kuin 
tyypillinen havainnointiin tarkoitettu fiksaatio on, eli tyypillisesti viiveaikana on 
käytetty 500–1000 millisekunnin mittaista fiksaatiota (Majaranta ja Räihä, 2002; 
Hansen ja muut, 2003). Optimaalisen viiveajan valitseminen riippuu tehtävästä sekä 
käyttäjästä (Majaranta ja Räihä, 2002; Hansen ja muut, 2003; Majaranta ja Räihä, 
2007), mutta esimerkiksi myös näkö- ja kuulopalautteen määrästä ja laadusta 
(Majaranta ja muut, 2006). Mikäli viiveaika on liian lyhyt, on mahdollista, että käyttäjä 
valitsee vääriä kohteita. Jos esimerkiksi näytöllä olevan näppäimistön kirjainten 
joukosta etsitään oikeaa kirjainta, saattaa käyttäjä tehdä huomattavan paljon virheitä jos 
viiveaika on liian lyhyt. Tämä johtuu siitä, että tarkastellessaan kirjainmerkkiä käyttäjä 
saattaa katsella sitä niin pitkään, että valitsee sen. Liian pitkän viiveajan kanssa taas 
käyttäjä saattaa turhautua koska hän kokee, ettei sovellus huomioi hänen valintaansa 
koska sovellus reagoi valintoihin hitaasti. Tämän lisäksi katseen nopeushyöty katoaa 
(Isokoski, 2000). Liian pitkän viiveajan käyttö voi olla epämukavaa käyttäjälle, koska 
on todettu, että silmät väsyvät herkästi käytettäessä pitkää viiveaikaa, ja lisäksi 
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käyttäjän keskittyminen tehtävän tekemiseen laskee (Majaranta ja muut, 2006). Pitkä 
viiveaika ei välttämättä paranna vuorovaikutusta siitäkään syystä, että fiksaation aikana 
esiintyy mikrosakkadeita, eli käytännössä katseen kohdistaminen pitkäksi aikaa yhteen 
paikkaan ei onnistu. Viiveaika ei siis ratkaise sitä haastetta, että katse on ihmiselle 
ensisijaisesti informaation vastaanottokanava eikä sitä ole tarkoitettu tietoisella 
kontrollilla ohjattavaksi.  

Katse-eleillä tarkoitetaan tarkoituksellisia silmänliikkeitä, tahdonalaisesti tuotettuja 
sakkadeita tai sarjaa sakkadeita, joilla käyttöliittymää ohjaillaan (Drewes ja Schmidt, 
2007). Ne voidaan määritellä myös tietyllä tavalla rajoitetun ajan puitteissa tuotetuiksi 
silmänliikkeiksi, jotka voidaan rajoittaa tietylle alueelle, jotka voidaan tunnistaa 
reaaliaikaisesti ja jotka merkitsevät tiettyä komentoa tai tarkoitusta (Istance, Hyrskykari, 
Immonen, Mansikkamaa ja Vickers, 2010). Katse-eleiden on ajateltu poistavan 
viiveajan kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa esiintyviä ongelmia, kuten 
virheellisiä valintoja. Katse-eleiden on myös ajateltu vähentävän vuorovaikutuksen 
hitautta tai ainakin hitauden tunnetta. Haasteena katse-eleissä on muun muassa se, että 
käyttäjien pitää opetella paikoin monimutkaisiakin sarjoja tahdonalaisia silmänliikkeitä, 
sekä se, että käyttöliittymässä saatetaan tarvita tietynlainen alue, jossa ele suoritetaan. 
Erityisenä haasteena on löytää tehokas keino erotella tarkoituksellinen katse-ele silmien 
luontaisesta liikkeestä tarkkailun aikana (Heikkilä ja Räihä, 2009). 
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3. Pään alueen biosignaalit syötemenetelmänä 
Erilaisten biosignaalien eli fysiologisten signaalien käyttö ihmisen ja tietokoneen 
välisessä vuorovaikutuksessa voi olla erinomainen tapa laajentaa ja täydentää ihmisten 
ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta, koska mittaamalla tällaisia signaaleja voidaan 
vuorovaikutusta täydentää ihmiselle luontaisilla tavoilla kuten kasvonilmeillä. 
Mittaamiseen on käytetty esimerkiksi elektromyografiaa (electromyography, EMG), 
elektro-okulografiaa (electroogulography, EOG) tai aivosähkökäyrän (electro-
encephalography, EEG) mittaamista (Lusted ja Knapp, 1996; Barreto, Scargle ja 
Adjouadi, 2000; Wolpaw, Birbaumer, McFarland, Pfurtscheller ja Vaughan, 2002; Hori, 
Sakano ja Saitoh, 2004; Surakka ja muut, 2004; 2005; Chin ja Barreto, 2006; Bulling, 
Roggen ja Tröster, 2008; 2009; Pinheiro ja muut, 2011). Pään alueen sähköisen 
aktiviteetin mittauksia voidaan signaalinkäsittelyn avulla käyttää esimerkiksi 
tietokoneen hiiren osoittimen liikutteluun.  

3.1. Aivosähkökäyrän mittaaminen 
Aivosähkökäyrää voidaan mitata kallon tai jopa suoraan aivokuoren pinnalta (Lusted ja 
Knapp, 1996; Pinheiro ja muut, 2011). Jos käyttäjällä on vakavia motorisia rajoitteita, 
voi hän äärimmäisessä tapauksessa käyttää niin sanottua aivokäyttöliittymää (brain 
computer interface, BCI) vuorovaikutuskeinona. Aivokäyttöliittymä muuntaa mitatut 
aivosähkökäyrän signaalit sopiviksi syötteiksi käytettävälle sovellukselle. Käyttäjän on 
kehitettävä ja ylläpidettävä taitoa aivosähkökäyrän signaalien kontrollointiin, jotta hän 
voi onnistuneesti kontrolloida signaaleja ja niiden avulla sovellusta. Käyttöliittymän 
pitää lisäksi osata käyttää näitä käyttäjän kontrolloimia signaaleja niin, että käyttäjän 
käyttöliittymälle antamat komennot vastaavat käyttäjän tarkoitusta. Käyttäjän tarkoitus 
voi olla esimerkiksi tietyn kirjaimen valitseminen kirjoitusohjelmassa, ja palaute taas on 
havainnollistettu esitys siitä, mikä kirjain tulkittiin valituksi (Wolpaw ja muut, 2002). 
Useat aivokäyttöliittymät vaativat pitkäaikaista, päivien ja jopa viikkojen harjoittelua 
ennen kuin niitä voidaan käyttää vuorovaikutuskeinona (Pinheiro ja muut, 2011). 
Tehtävien suoritusajat ovat myös suuria, sillä esimerkiksi valinnan tekeminen saattaa 
olla mahdollista vain joka kolmas sekunti, koska signaalien siirto- ja käsittelynopeudet 
ovat suuria (Wolpaw ja muut, 2002). 

Alfa-, beta- ja my-aivoaallot liittyvät motorisiin ja visuaalisiin toimiin, ja aallot 
muuttuvat esimerkiksi silloin, kun käyttäjä kuvittelee tekevänsä jonkin liikkeen. Aallon 
muutokseen ei siis vaadita varsinaista liikettä, vaan pelkkä liikkeen kuvittelu riittää 
muuntamaan aallon taajuutta (Wolpaw ja muut, 2002). Näitä aivoaaltoja voidaan 
käyttää aivokäyttöliittymän kontrollointiin. Käyttäjä voi esimerkiksi siirtää aivoaaltojen 
avulla osoitinta ylös ja alas. Herätevasteet (evoked potentials) ovat aivojen reaktioita 
ärsykkeisiin. Näitä vasteita voidaan käyttää vuorovaikutukseen siten, että esimerkiksi 
kirjainmatriisin merkkejä vilkutetaan vuorotellen käyttäjälle. Herätevasteessa voidaan 
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mitata muutos kun tavoiteltu merkki vilkkuu. Muutos johtuu siitä, että käyttäjä on 
ajatellut tarvitsevansa tiettyä merkkiä, ja kun tarvittu merkki vilkkuu, herätevasteen 
muutos kertoo tavoitellun merkin (Pinheiro ja muut, 2011). Osa herätevasteista sijaitsee 
tietyllä aivokuoren alueella, kuten esimerkiksi näköaistiin liittyvät herätevasteet, jotka 
sijaitsevat visuaalisella näköaivokuorella. Jotkin herätevasteet taas sijoittuvat laajalle 
alueelle, eli niiden mittaaminen on haastavampaa. 

3.2. Silmänliikkeiden mittaus elektro-okulografialla 
EOG:aa mitataan käyttäjän silmän ympäriltä. Mittaus perustuu siihen, että silmän 
verkko- ja sarveiskalvolla esiintyy hienoisia jännite-eroja. Näitä eroja, ja niiden 
vaihtelua, voidaan mitata kasvoilta, kun käyttäjä liikuttaa silmiään (Lusted ja Knapp, 
1996; Pinheiro ja muut, 2011). Perinteisesti EOG:aa mitataan viidellä anturilla yhtä 
silmää kohden. Kaksi anturia asetetaan silmän ylä- ja alapuolelle pystysuoria liikkeitä 
mittaamaan ja kaksi silmän molemmin puolin sivusuuntaisesti vaakasuoraa liikettä 
mittaamaan. Yksi antureista on niin sanottu vertailuanturi (reference electrode), jolla 
mitataan viitearvo muiden antureiden vierestä (Pinheiro ja muut, 2011). EOG:n 
mittaamisen aikana automaattiset silmänräpäytykset pitää tunnistaa ja poistaa koska ne 
saattavat sekoittua katseen suuntaa määrittäviin silmänliikkeisiin (Hori ja muut, 2004; 
Bulling ja muut, 2008). Tämä vaatii signaalinkäsittelyä ja -luokittelua ennen kuin 
EOG:lla mitattuja silmänliikkeitä voidaan käyttää vuorovaikutukseen. 

Hori ja muut (2004) kehittivät EOG:aa käyttävän tekniikan, jossa mitataan EOG:ta 
kahdella anturilla. Vertailuantureita oli yksi. EOG:ta mittaavat anturit sijoitettiin 
käyttäjän silmän yläpuolelle ja ulkosivulle. Vertailuanturi kiinnitettiin korvalehteen, 
joka sijaitsi samalla puolella käyttäjän päätä kuin EOG:aa mittaavat anturit. Tekniikalla 
voitiin tuottaa osoittimen liikuttelua varten nelisuuntainen liike eli ylös, alas ja 
molemmille sivuille liikuttamalla silmää vastaaviin suuntiin. Tahdonalaista silmän 
sulkemista käytettiin valintamenetelmänä. Tekniikan toimivuutta tutkittiin 
kirjoitustehtävällä, jossa osallistujan tehtävänä oli kirjoittaa viisikirjaimisia sanoja 
virtuaalinäppäimistöllä. Tekniikan tarkkuuden määrittämiseksi laskettiin sekä oikein 
tehtyjen valintojen suhteellinen osuus että virheellisten valintojen suhteellinen osuus 
kaikista syötteistä. Oikein tehtyjen valintojen osuudeksi saatiin 94,2 % ja virheellisten 
osuudeksi 1,7 % suorituksista. Tutkimuksessa ei raportoitu tehtävien suoritukseen 
kuluneita aikoja. 

Bulling ja muut (2008; 2009) kehittivät päällepuettavan, mukanakuljetettavan 
EOG:aa käyttävän tekniikan. EOG-anturit on kiinnitetty suojalaseihin (katso kuva 1). 
Laitteen kanssa työskennellessä tuotetaan silmiä liikuttelemalla katse-eleitä, ja ne 
tunnistetaan mitatulla EOG-signaalilla. Tekniikka testattiin tutkimusasetelmalla, jossa 
osallistujien tuli pelinomaisessa ympäristössä tuottaa katse-eleitä. Eleitä oli kahdeksan 
erilaista, ja jokainen ele oli edellistä vaikeampi suorittaa. Osallistujat suorittivat katse-
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eletehtävät kolmesti, ja ensimmäinen oli harjoittelukierros. Eri tasojen eleitä toistettiin 
niin monta kertaa, että ele onnistui, ja jokaisesta virheestä palattiin tehtävän alkuun. 
Tutkimusasetelmassa mitattiin tehtäviin keskimäärin kulunut aika, aika joka 
keskimäärin kului onnistuneen eleen tuottamiseen, ja tarkkuus tehtävittäin. Tarkkuus 
määritettiin oikeaan eleeseen tarvittavien silmänliikkeiden ja tehtävään kaikkiaan 
käytettyjen silmänliikkeiden suhteena. Tutkimuksessa suoritusten tarkkuus vaihteli 89 – 
95 % välillä. Osallistujien keskimääräinen suoritusaika oli noin 4,3 sekuntia ja se 
vaihteli eri eleiden kohdalla välillä 2,9–5,8 sekuntia. Jotkut osallistujista onnistuivat 
tuottamaan jotkin eleet ensimmäisellä yrittämällä. Bulling ja muut (2008; 2009) 
vertailivat tehtäviin käytettyä keskimääräistä aikaa videoperustaisen 
katseenseurantalaitteen suoritusaikoihin ja totesivat, että EOG:lla mitatut katse-eleet 
olivat hitaampia tuottaa tunnistettavasti (keskimääräinen suoritusaika noin 6,4 sekuntia) 
kuin videoperustaisella katseenseurantatekniikalla (keskimääräinen suoritusaika noin 
2,4 sekuntia). He totesivat myös, että tekniikka ei sopinut kaikille osallistujille, eikä 
EOG-signaalia voitu luotettavasti mitata. Eräällä osallistujalla oli kuiva iho, toiselle 
suojalasit eivät sopineet, ja eräs oli ilmeisesti liian väsynyt keskittyäkseen eleiden 
tekemiseen.  

 

Kuva 1. EOG-lasit käyttäjän päällä. EOG:aa mittaavat anturit sijaitsevat 
kehysten sivuilla ja pystysuunnassa mustilla alueilla. Kuva Bulling ja muut (2009). 
 

3.3. Kasvolihasten aktivaation mittaaminen elektromyografialla 
Ennen kuin kasvolihasaktivaatiota voidaan käyttää osoitus- ja valintatehtävissä, pitää 
määritellä, mitkä kasvolihakset sopivat tehtävään. Vaikeidenkin motoristen rajoitteiden 
ollessa kyseessä ovat kasvojen alueen lihakset usein edelleen käyttäjän hallinnassa 



 11 

(Pinheiro ja muut, 2011). Kasvolihasaktivaation mittaamiseen käytetään EMG:aa, jolla 
mitataan lihasten sähköistä toimintaa. Anturi sijoitetaan lihaksen päälle siten, että 
lihaksen supistuksen aiheuttamia sähköisiä signaaleja voidaan mitata (Lusted ja Knapp, 
1996; Chin, Barreto, Cremades ja Adjouadi, 2008; Knapp, Kim ja André, 2011;   
Pinheiro ja muut, 2011). Yksinkertainen tapa osoittimen ohjaamiseen on valita yksi 
liike liikkumissuuntaa kohti, eli esimerkiksi kulmien kohotuksella osoitinta liikutetaan 
ylöspäin. EMG-mittauksen etuna verrattuna esimerkiksi aivosähkökäyrän mittaamiseen 
on se, että signaalin vaihtelut löytyvät hyvin nopeasti (Pinheiro ja muut, 2011).  

Barreto ja muut (2000) ovat toteuttaneet pään alueen EMG:aa käyttävän 
käyttöliittymän, jolla voidaan kontrolloida tietokoneen osoitinta kaksisuuntaisesti. 
Osoitinta voidaan liikutella esimerkiksi puremalla hampaita yhteen sekä liikuttelemalla 
kulmia ylös ja alas. Järjestelmässä käytetään viittä erilaista elettä tietokoneen 
kontrollointiin. EMG:aa mittaavat anturit sijoitettiin otsan alueelle mittamaan frontalis- 
ja temporalis-lihasten aktivaatioita. Frontalis-lihaksen aktivoituessa kulmat kohoavat, 
ja temporalis-lihas on puremalihas, jonka tehtävänä on nostaa alaleuka yläleukaa 
vasten. Sijoittamalla mittausanturit näiden lihasten päälle oli mahdollista mitata 
lihasaktivaatioita samalla kun käyttäjä puree hampaansa toispuolisesti (vasemmalta tai 
oikealta) tai samanaikaisesti yhteen sekä silloin, kun osallistuja kohottaa tai kurtistaa 
kulmiaan. Tarkoituksena oli liikuttaa osoitinta esimerkiksi vasemmalle puremalla 
vasemmanpuoleiset hampaat yhteen tai ylös kohottamalla kulmia. Hampaiden 
samanaikainen yhteen pureminen tuotti valinnan. Tekniikan toimivuutta tutkittiin 
asetelmalla, jossa kuusi osallistujaa suoritti osoitus- ja valintatehtäviä 
kasvolihasaktivointien avulla. Tehtävässä osallistujien tuli valita aloituspainike, 
liikuttaa osoitin aloituspainikkeesta lopetuspainikkeen päälle ja valita lopetuspainike. 
Ennen jokaista tehtävää osoitin siirrettiin valmiiksi aloituspainikkeen päälle. 
Aloituspainikkeen koko pidettiin vakiona ja lopetuspainikkeita oli neljää eri kokoa (8,5 
× 8,5, 12,5 × 12,5, 17 × 17 ja 22 × 22 mm) ja lopetuspainike sijaitsi eri tehtävien aikana 
eri kulmassa näyttöä aloituspainikkeeseen nähden. Tekniikan osoitusajan 
kokonaiskeskiarvo oli suuri, noin 16,4 sekuntia. Tutkimuksessa ei raportoitu 
onnistuneiden tai virheellisten suoritusten osuutta. 

Myöhemmin tätä pelkkään EMG:n perustuvaa tekniikkaa parannettiin lisäämällä 
yksi mittausanturi ja parantamalla luokittelualgoritmia, joka tunnistaa ja erottelee 
syötteet (Chin ja Barreto, 2006). Parannuksia haluttiin tehdä, koska oli todettu, että vain 
kolmella anturilla toimiva tekniikka ei ollut tarpeeksi tarkka erottelemaan eri 
lihasryhmien aktivointeja, erityisesti kulmien kurtistusta. Uuden luokittelualgoritmin 
toiminta varmistettiin ensin tietokonelaskennallisilla simuloinneilla ja sen jälkeen 
reaaliaikaisilla osoitus- ja valintatehtävillä. Osallistujien tuli aloittaa tehtävän 
suorittaminen valitsemalla aloituspainike, siirtää osoitin lopetuspainikkeen päälle, ja 
valita se. Lopetuspainikkeet olivat samankokoisia kuin edellisessä tutkimuksessa 
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(Barreto ja muut, 2000), aloituspainikkeen koko pidettiin taas vakiona. Lopetuspainike 
sijaitsi aina näytön keskiosassa ja aloituspainikkeen paikkaa vaihdeltiin näytön eri 
kulmiin. Osallistujat tekivät tehtävät sekä uudella että vanhalla tekniikalla. Uudessa 
tekniikassa käytössä oli yksi mittausanturi enemmän kuin vanhassa sekä päivitetty 
luokittelualgoritmi. Vanhan tekniikan kanssa käytettiin vanhaa luokittelualgoritmia. 
Tutkimuksen tulosten mukaan uuden algoritmin käyttö vähensi tehtyjen virheiden 
määrää ja paransi osoitusaikoja. Vanhalla tekniikalla virheellisiä suorituksia oli 26,1 % 
ja onnistuneita 78,4 %. Uudella tekniikalla virheellisiä suorituksia oli 1,6 % ja 
onnistuneita 98,4 %. Osallistujien keskimääräinen suoritusaika vanhalla tekniikalla oli 
16,36 sekuntia ja uudella 13,24 sekuntia. Uusi tekniikka siis paransi lihasaktiviteettien 
luokittelun tarkkuutta. Tehtävien suorittamiseen käytetyn ajan lyheneminen viittaa 
siihen, että tekniikan käyttäminen oli sujuvampaa uuden tekniikan kanssa kuin vanhan.  

3.4. Rajoitukset ja haasteet 
Kaikissa edellä esitellyissä tekniikoissa on joitain yhteisiä rajoittavia tekijöitä. 
Signaalien mittausta varten kasvojen tai pään alueelle pitää kiinnittää mittausantureita 
tarkkoihin sijainteihin. Usein anturit vaativat ihon puhdistusta ja jonkin geelin käyttöä 
ihon ja anturin välissä, jotta anturi saa paremman kontaktin ihoon. Signaalin kohina voi 
lisääntyä geelin kuivuessa.  

Aivosähkökäyrän mittaamisessa käytettyjen aivoaaltojen muuntelu vaatii käyttäjältä 
huolellista keskittymistä, joka on väsyttävää. Kaikki eivät koskaan opi muuntelemaan 
aivoaaltojen taajuutta, eli tekniikka voi olla joiltain käyttäjiltä saavuttamaton (Pinheiro 
ja muut, 2011). Eräs suuri rajoitus aivosähkökäyrän käytössä on se, että mittauksen 
aikana signaaliin sekoittuu muita sähköisiä biosignaaleja, sillä aivosähkökäyrässä 
mitattujen aivoaaltojen taajuus ja taajuusvaihtelut ovat matalia, ja lisäksi ne yleisimmin 
mitataan kallon ja ihon päältä (Barreto ja muut, 2000). Muitakin haasteita esiintyy: 
Signaalinkäsittelyä pitäisi parantaa edelleen, jotta erilaiset aivosähkökäyrän 
ominaisuudet saataisiin paremmin eroteltua signaaleista. Laitteistojen pitäisi olla 
paremmin käyttäjän itsensä hallittavissa, koska usein niiden käyttöönottoon vaaditaan 
asiantuntija-apua. Käyttäjien harjoittamiseen kaivattaisiin parempia menettelytapoja. 
Erilaiset psykologiset ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät pitäisi myös tiedostaa, koska 
ne vaikuttavat muun muassa käyttäjän motivaation ja onnistumisen tasoon. 
Aivokäyttöliittymät ovat edelleen valitettavan hitaita toimimaan 
kommunikaatiovälineinä, vaikka ne ovatkin kehittyneet valtavasti. Signaalien siirto- ja 
käsittelynopeus on 10–25 bittiä minuutissa. Tämä voi tarkoittaa maksimissaan noin 
kahden sanan kirjoittamista minuutissa tai valinnan tekemistä joka kolmas sekunti 
(Wolpaw ja muut, 2002). Joitain signaaleja voi olla haastavaa paikallistaa, ja lisäksi 
signaaleja pitää käsitellä koneellisesti ennen kuin niiden voidaan erottaa olevan 
merkityksellisiä (Pinheiro ja muut, 2011). 
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4. Multimodaaliset menetelmät syötemenetelmänä  
Surakka ja muut (2003) jaottelevat ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen 
perustuen vuorovaikutuskanavien määrään. Käyttöliittymä voi olla uni- tai 
multimodaalinen. Unimodaaleissa (unimodal) eli yhtä vuorovaikutuskanavaa kuten 
vaikkapa näköaistia käyttävissä menetelmissä voi olla haasteena se, että ne saattavat 
olla toivottua hitaampia tai epätarkempia. Jotta osoittamisesta ja valinnasta voidaan 
tehdä tehokasta, nopeaa ja tarkkaa, on tarpeellista kehittää vuorovaikutusmenetelmiä, 
joissa voidaan hyödyntää erilaisten tekniikoiden hyviä puolia. Samalla voidaan välttää 
tekniikoiden heikkouksia korvaamalla heikkoudet toisen tekniikan vahvuudella. 
Tällaisia menetelmiä kutsutaan multimodaalisiksi (multimodal), koska niissä 
hyödynnetään samanaikaisesti useita vuorovaikutuskanavia. Tämän tutkielman kannalta 
on oleellista keskittyä tekniikoihin, joilla katseenseurantaan voidaan liittää jonkin toisen 
vuorovaikutuskanavan käyttämä tekniikka, joka vahvistaa katseenseurannan hyviä 
puolia. Tässä luvussa esitellään erilaisia tapoja, joissa multimodaalisen käyttöliittymän 
yksi käytetty vuorovaikutuskanava on katse. Luontaisella tavalla multimodaalinen 
käyttöliittymä yhdistää esimerkiksi katseenseurantaan pään tai kasvojen alueelta 
mitatun informaation.  

Surakka ja muut (2003) ovat työssään yhdistäneet silmänliikkeiden ja biosignaalien 
käytön syötemenetelmäksi. Tällaisten tekniikoiden kehittämiseen on ollut kahdenlaisia 
vaikuttimia. Ensinnäkin, on oleellista kehittää vuorovaikutustekniikoita, jotka 
perustuvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Näin vuorovaikutus myös ihmisen ja 
tietokoneen välillä on luonnollista ja monimuotoista. Toisekseen, unimodaalisten 
käyttöliittymien yhteydessä on havaittu erilaisia haasteita, kuten Midaan kosketus. 
Useissa multimodaalisissa käyttöliittymissä on rajoituksensa ja haasteensa erityisesti 
erityiskäyttäjien kannalta. Onkin oleellista harkita tarkkaan, millaisia modaliteetteja 
yhdistetään multimodaaliseksi käyttöliittymäksi, jotta erityiskäyttäjien tarpeet ja kyvyt 
tulevat huomioiduiksi. 

Ware ja Mikaelian (1987) sekä Kumar, Klingner, Puranik, Winograd ja Paepcke 
(2008) ovat käyttäneet multimodaalista menetelmää, jossa katseohjaus on yhdistetty 
fyysisellä painikkeella tehtävän valinnan kanssa. Käyttäjä siis ohjaa osoittimen katseella 
valittavaan kohteeseen, ja valinta tapahtuu painamalla näppäimistön näppäintä. Tämä 
on ongelmallista esimerkiksi siksi, että motorisesti rajoittuneille käyttäjille tällaisen 
tekniikan käyttö voi olla mahdotonta.  

Multimodaaliseksi menetelmäksi voidaan luokitella myös menetelmä, jossa 
valinnan tekemiseen käytetään tietoista, pitkitettyä silmien sulkemista. Ashtiani ja 
MacKenzie (2010) ovat kehittäneet BlinkWriter2-menetelmän, joka erottelee tietoiset, 
pidemmät silmäluomien sulkemiset automaattisista, lyhyistä sulkemisista. Pitkät 
silmien sulkemiset tulkitaan valinnaksi. Heikkoutena tässä tekniikassa voidaan sanoa 
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olevan se, että käyttäjä tarvitsee esimerkiksi kuuloaistin kautta saatavan palautteen 
valinnan onnistumisesta, koska hän ei voi nähdä, onko valinta onnistunut. Molempien 
silmien sulkemisen sijaan voitaisiin käyttää myös vain toisen silmän sulkemista eli 
vinkkaamista, mutta tiedetään, että kaikki ihmiset eivät pysty vinkkaamaan (Huckauf ja 
Urbina, 2008).  

Eräs tapa on yhdistää katseen käyttö ja puhevalinta multimodaaliseksi 
käyttöliittymäksi (Miniotas ja muut, 2006). Puheen käyttö vuorovaikutusmenetelmänä 
on kuitenkin haasteellista tehdä riittävän luotettavaksi. Useimmiten he, jotka eniten 
kaipaavat katseeseen perustuvaa vuorovaikutusmenetelmää, eivät voi paljoakaan tai 
lainkaan kommunikoida verbaalisesti. Tällaisissa tapauksissa puhemuotoinen 
komennon antaminen ei ole mahdollista (Majaranta, 2009, s. 17). 

Multimodaalisen käyttöliittymän modaliteettien valintaan pitää siis kiinnittää 
erityistä huomiota, jos halutaan yhdistää sellaiset edut kuin mukanakuljetettavuus, 
mahdollisuus jättää kädet vapaiksi sekä useammille käyttäjille saavutettavan laitteen 
suunnittelu. Partala, Aula ja Surakka (2001) valitsivat katseosoituksen kanssa 
käytettäväksi valintamenetelmäksi EMG:lla mitattavan lihasaktiviteetin muutoksen. 
EMG:n valintaa voidaan perustella muun muassa siten, että EMG:n avulla voidaan 
rekisteröidä kasvolihasten sähköisen aktiivisuuden muutoksia. Nämä muutokset 
ilmenevät kasvonilmeiden muutoksen aikana ja liittyvät nonverbaaliin 
kommunikaatioon. Kasvonilmeitä voidaan tuottaa myös tahdonalaisesti (Levenson, 
Ekman ja Friesen, 1990). Tutkimukseen valittiin käytettäväksi corrugator supercilii eli 
lihas, joka aktivoituu kun kulmia kurtistetaan, koska sen ajateltiin olevan sijaintinsa 
puolesta luonteva käyttää yhdessä katseen kanssa tapahtuvan osoittamisen kanssa. 
EMG:aa mittaavat anturit sijoiteltiin corrugator supercilii’n päälle toisen silmäkulman 
yläpuolelle niin, että lihasaktivaatioon liittyvä sähköisen aktiivisuuden muutos voitiin 
mitata (katso kuva 2).  

Tutkimuksessaan Partala ja muut (2001) vertailivat osoitus- ja valintatehtävien 
nopeutta ja tarkkuutta tietokoneen hiiren ja katseohjauksen ja kurtistusvalinnan 
yhdistävän uudenlaisen tekniikan välillä. Kohteiden välisiä etäisyyksiä oli kolme (50, 
100 ja 150 pikseliä). Tutkimuksessa kerättiin myös osallistujien arviot 
syötemenetelmien käytöstä. Osallistujat arvioivat vuorovaikutustekniikoita kahdella 
yhdeksänasteisella arviointiasteikolla. Arvioitavia ominaisuuksia olivat tehokkuus ja 
tyytyväisyys tekniikkaan. Katseenseurantalaitteen, EMG:n ja hiirisyötteiden aineistot 
analysoitiin yhteydettömässä (offline) tilassa, eli menetelmät eivät toimineet reaali-
aikaisesti. Analyysia varten aineistosta laskettiin sekä uudelle tekniikalle että 
hiiritekniikalle osoitusajat ja virheiden määrä. Tulosten mukaan katseenseurannan ja 
EMG:lla mitatun lihasaktiviteettivalinnan yhdistävä uudenlainen tekniikka oli 
nopeampi keskipitkillä ja pitkillä etäisyyksillä kuin hiiriosoitus. Nopeus eri 
osoitusetäisyyksien välillä ei vaihdellut, kun käytössä oli uusi tekniikka. Osallistujat 
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olivat tilastollisesti merkitsevästi tyytyväisempiä hiiren käyttöön kuin uuteen 
tekniikkaan. Tehokkuuden arvioinneissa näiden tekniikoiden välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää eroa, vaikka osallistujat pitivät hiiren käyttöä tehokkaampana. 
Virheiden määrä (34 %) uuden tekniikan kanssa oli valitettavan suuri esimerkiksi siitä 
syystä, että useissa tapauksissa osallistujan katse oli jo poistunut kohdealueelta ennen 
kuin valinta tapahtui. Hiirtä käytettäessä virheiden määrä oli 0,9 %. 

 

Kuva 2. Corrugator supercilii’n aktivaation mittaus EMG-antureiden avulla 
käyttäjän vasemman silmäkulman yläpuolelta. Kuva Surakka ja muut (2004). 

 
Surakka ja muut (2004) vertailivat reaaliaikaista EMG-mittausta ja tahdonalaista 

katseosoitusta yhdistävää tekniikkaa hiiren kanssa yksinkertaisissa osoitustehtävissä. 
Tehtävänä oli osoittaa ja valita erikokoisia ja eri etäisyyksillä sijaitsevia kohteita 
mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri 
osoitusetäisyyttä (60, 120 ja 180 millimetriä) ja kolmea eri kokoa (25, 30 ja 40 
millimetriä) kohteille. Osallistujat arvioivat vuorovaikutustekniikoita kuudella 
kaksisuuntaisella arviointiasteikolla. Arvioitavia ominaisuuksia olivat yleinen arvio, 
vaikeus, tarkkuus, nopeus, miellyttävyys ja tehokkuus.  

Tulosten mukaan hiiri oli tilastollisesti merkitsevästi nopeampi lyhyillä 
etäisyyksillä kuin uusi tekniikka, mutta tilastollista merkittävyyttä ei löytynyt 
keskisuurilla tai suurilla etäisyyksillä. Uuden osoituslaitteen käyttö oli tehokkaampaa 
kuin hiiren. Osallistujat arvioivat uuden tekniikan nopeammaksi käyttää kuin hiiren. 
Uusi tekniikka arvioitiin kuitenkin hankalammaksi ja epätarkemmaksi käyttää kuin 
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hiiri. On siis mahdollista, että tekniikka voisi olla hiirtä nopeampi suuremmilla 
etäisyyksillä. 

Jatkotutkimuksessa Surakka ja muut (2005) vertailivat valintatekniikkana 
tahdonalaista hymyilyä ja kulmien kurtistusta yhdistettynä tahdonalaisen 
katseosoitukseen. EMG:lla mitattiin aktivaatiot zygomaticus major (aktivoituu kun 
hymyillään) ja corrugator supercilii (aktivoituu kun kulmia kurtistetaan) lihasten 
päältä. Osoitustehtävät tehtiin sekä kurtistus- että hymyilytekniikalla. Osallistujien 
suorittama tehtävä oli muutoin samanlainen kuin aikaisemmassa tutkimuksessa. Myös 
arviointiin käytetyt asteikot olivat samanlaisia kuin aikaisemmin (Surakka ja muut, 
2004). Tulosten mukaan hymyilytekniikka oli kurtistustekniikkaa nopeampi 
tilastollisesti merkitsevällä tasolla sekä eri etäisyyksien että kaikkien erikokoisten 
kohteiden osalta. Pienten kohteiden kohdalla hymyily-tekniikka tuotti vähemmän 
virheitä kuin kurtistustekniikka. Osallistujat eivät arvioineet kokeneensa eri 
tekniikoiden käytön välillä eroa. Surakka ja muut (2005) arvioivat, että 
hymyilytekniikka saattoi olla nopeampi sekä pienten kohteiden kohdalla tarkempi siitä 
syystä, että kasvojen alaosan lihasten kontrolli on parempi kuin kasvojen yläosan 
lihasten. Tämä voi johtua siitä, että kasvojen alaosan lihasten edustus on aivokuorella 
suurempi kuin kasvojen yläosan lihasten. 

Nöjd ja muut (2005) kehittivät päällepuettavan ja langattoman päähineen, jolla 
voidaan mitata EOG:aa ja EMG:aa (katso kuva 3). EOG- ja EMG-anturit sijoitettiin 
päähineen sisään otsan alueelle. Anturit on sijoiteltu niin, että pysty- ja vaakasuuntainen 
silmien liike sekä kulmia kohottavan (frontalis) ja kurtistavan (corrugator supercilii) 
lihaksen aktivaatiot voidaan havaita (katso kuva 3). Vehkaoja ja muut (2005) keräsivät 
signaaliaineistoa päähineen avulla silmänliikkeistä ja kasvolihasaktivaatioista. 
Alustavien tulosten mukaan päähineellä oli mahdollista mitata samanaikaisesti useita 
EOG- ja EMG-kanavia.  

 

Kuva 3. Vasemmalla: langaton päähine, jolla voidaan mitata silmien liikettä 
EOG:n ja kasvolihasten aktivaatiota EMG:n avulla. Oikealla: langattoman 

päähineen EOG- ja EMG-antureiden sijoittelu otsan alueelle. Kuva: Vehkaoja ja 
muut (2005). 
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Surakan ja muiden (2004; 2005) tuloksiin perustuen kasvolihasaktivaatiota ja 
katseenseurantaa yhdistäviä tekniikoita on käytetty useissa tutkimuksissa. Mateo ja 
muut (2008) vertasivat kasvolihasaktivaation ja katseenseurannan yhdistämistä hiiren 
kanssa tehtävään osoitukseen ja valintaan. Tutkimuksessa tehtävänä oli suorittaa 
osoitus- ja valintatehtäviä. Osallistujan tuli osoittaa ja valita näytön keskellä oleva 
aloitusalue, jonka jälkeen näytölle ilmestyi ympyräkohde. Osallistujan piti osoittaa ja 
valita kohde, ja onnistuneen valinnan jälkeen kohde katosi ja osallistuja saattoi liikuttaa 
osoittimen takaisin kotialueelle. Osoitukseen käytettiin joko hiirtä tai katsetta ja 
valintaan hiiren painiketta tai EMG:lla mitattua kasvolihasaktivaatiota. Osallistujat 
myös antoivat arvionsa jokaisen syöteyhdistelmän käytöstä. Osallistujat arvioivat 
yhdistelmän nopeutta, tarkkuutta, helppokäyttöisyyttä ja väsyttävyyttä. Tulosten 
mukaan katseosoitus oli nopeampaa kuin hiiriosoitus vaikka virheiden määrässä ei ollut 
eroa tekniikoiden välillä. EMG:lla mitattu valinta ja hiirellä tehty valinta taas olivat 
toistensa veroisia valintamenetelmiä. Osallistujat arvioivat hiiri- ja katseosoituksen yhtä 
nopeiksi, mutta katseosoitusta he pitivät epätarkempana. Osallistujat pitivät 
katseosoituksen käyttöä ja EMG:lla mitattua valintaa luonnollisena käyttää. Katseen 
käyttöä pidettiin väsyttävänä. 

San Agustin ja muut (2009a) kehittivät vuorovaikutuslaitteiden yhdistelmän, jossa 
kohdetta osoitettiin katseella ja kohteen valinta suoritettiin kasvolihasaktivaatiolla 
(katso kuva 4). Kehitetyn laitteiden yhdistelmän kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta 
tutkittiin kahdella eri skenaariolla. Skenaarioista ensimmäinen oli suunniteltu 
vertaamaan vuorovaikutusta osallistujan seistessä paikoillaan ja istuessa. Toinen 
skenaario oli suunniteltu vertaamaan vuorovaikutusta osallistujan liikkuessa ja seistessä 
paikoillaan. Molemmissa skenaarioissa osoitustekniikkana oli hiiri tai katse ja 
valintatekniikkana hiiren painike tai EMG:lla mitattu kasvolihasaktivaatio. Tulosten 
mukaan hiirellä osoittaminen oli nopeampaa kuin katseella osoittaminen kun osallistuja 
oli liikkeessä. Valintamenetelmistä EMG-valinta oli painikevalintaa nopeampi, kun 
osoitustekniikkana oli katse. Hiiren käyttö osoitustekniikkana oli tehokkaampaa ja 
tuotti vähemmän virheitä kuin katse sekä liikkeessä että seisten. Kun osallistujat 
suorittivat tehtävät paikoillaan seisten tai istuen, ei osoitus- tai valintatekniikalla ollut 
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta osoitusaikoihin. Hiiri oli osoitin- ja valintalaitteena 
tehokkaampi käyttää kuin katse tai EMG:lla mitattu lihasaktivaatiovalinta. Kun 
valintamenetelmänä oli lihasaktivaatio, virheitä tehtiin enemmän kuin hiiren 
painikevalinnassa. San Agustin ja muut (2009a) toteavat, että katseosoituksen ja 
lihasaktivaation käyttö ei ollut yhtä tarkkaa tai tehokasta kuin hiiren, mutta niitä 
voitaisiin hyvin käyttää sellaisten sovellusten kanssa, jotka on suunniteltu käytettäväksi 
katseella. On myös huomattava, että kaikkein haastavimmassa tilanteessa, eli kun 
osoitustekniikkana oli katse ja kun osallistuja käveli tehtäviä tehdessään, 
lihasaktivaatiovalinta oli nopeampi kuin painikevalinta. 
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Kuva 4. Päähän puettava katseenseurantaa ja lihasaktivaatiota yhdistävä 
syötelaite ja kokeellisen asetelmat osat: 1) EMG-otsanauha, 2) Head Mounted 

Display (HMD) eli päähän puettava laite, jossa on kuvaruutu, 3) verkkokamera, 4) 
käytetty MX Air -hiiri, 5) juoksumatto sekä 6) kannettava tietokone. Kuva: San 

Agustin ja muut (2009a). 
 
San Agustin ja muut (2009b) vertailivat suoritusta tavallisen tietokoneen hiiren sekä 

katseenseurantaa ja kasvolihasaktivaatiota yhdistävän laitteen välillä (katso kuva 5).  
Kasvolihasaktivaatiovalintaa varten he mittasivat EMG:aa osallistujien otsan alueelta. 
Osallistujien tehtävänä oli osoittaa ja valita kohteita mahdollisimman nopeasti ja 
tarkasti. Osoittaminen tapahtui joko hiirellä tai katseella ja valinta joko 
kasvolihasaktivaatiolla tai hiiren painikkeella. Kohteita oli kolmea eri kokoa (100, 125 
ja 150 pikseliä) ja ne sijaitsivat kolmella eri etäisyydellä aloitussijainnista (200, 250 ja 
300 pikseliä). Osallistujat myös täyttivät arvioinnin, jossa he arvioivat suorituksen 
nopeutta, tarkkuutta, helppokäyttöisyyttä ja väsyttävyyttä. Tulosten mukaan katseen 
käyttö oli nopeampaa kuin hiirellä osoittaminen, mutta valintatekniikoiden välillä ei 
ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Virheiden määrässä osoitus- tai valintatekniikalla 
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, vaikka katseosoituksella ja 
kasvolihasaktivaatiovalinnalla virheitä sattuikin enemmän kuin hiiriosoituksella tai 
hiirenpainikevalinnalla. Osallistujat arvioivat katseosoituksen olevan nopeampaa mutta 
epätarkempaa kuin hiiriosoituksen. Katseenseurannan ja kasvolihasaktivaatiovalinnan 
yhdistävää tekniikkaa he pitivät luonnollisena käyttää. Katseosoituksen käyttäminen oli 
osallistujien mielestä väsyttävää, osaksi koska heidän piti pitää päänsä paikoillaan 
tehtävien tekemisen ajan, jotta osoituksen tarkkuus ei kärsisi. Tulosten perusteella San 
Agustin ja muut (2009b) toteavat, että mikäli katseenseurannan tarkkuutta saadaan 
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parannettua, on katsetta ja kasvolihasaktivaatiota yhdistävän tekniikan käyttö lupaava 
tapa ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. 

 

Kuva 5. San Agustinin ja muiden (2009b) käyttämä tutkimusasetelma. 
Katseenseurantaan tarkoitettu laitteisto on kiinnitetty näytön reunoihin. EMG:aa 

mittaavat anturit ovat otsanauhassa. Kuva: San Agustin ja muut (2009b). 
 
Chin ja muut (2008) käyttivät EMG:n mittaamista korjaamaan 

katseenseurantalaitteiston epätarkkuutta. Ensimmäisessä asetelmassa käyttäjän tuli 
ensin katsoa tehtävässä valittavaa kohdetta. Jos katseosoitus ei ollut kohteessaan, 
osallistuja korjasi osoittimen sijaintia ylös, alas ja molemmille sivuille liikuttamalla 
kulmiaan ylös tai alas tai puremalla hampaitaan toispuoleisesti yhteen, vasemman 
puolen hampaita vasemmalle liikuttaessa ja oikean puolen hampaita oikealle 
liikuttaessa. Kun osoitin oli valittavan kohteen päällä, valinta tuli suorittaa puremalla 
hampaita molemmin puolin yhteen. Tätä uutta tekniikkaa tutkittiin vertailemalla sitä 
unimodaaliseen katsetekniikkaan (viiveaika) ja tietokoneen hiireen. Tulosten mukaan 
uusi tekniikka oli hitain näistä kolmesta (keskimääräinen osoitusaika oli 4,7 sekuntia). 
Uudella tekniikalla tehtiin kuitenkin virheitä tilastollisesti merkitsevästi vähemmän 
kuin unimodaalisella tekniikalla. Uudella tekniikalla ja hiirellä tehtyjen virheiden 
määrässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Toisessa asetelmassa osallistujien tuli 
käyttää joko katsetta tai katseen ja EMG:n yhdistävää uutta tekniikkaa kun he valitsivat 
ensin aloituspainikkeen ja sitten kohdepainikkeen. Näytöllä oli aloituspainikkeen lisäksi 
kaksi muuta painiketta, joissa luki ”Y” tai ”N”. Näistä ”N”-painiketta ei saanut valita. 
Asetelma laadittiin nimenomaan mittaamaan unimodaalisen ja multimodaalisen 



 20 

tekniikan virheiden määrän eroa. Tulosten mukaan unimodaalinen menetelmä tuotti 
tilastollisesti merkitsevästi enemmän virhevalintoja (39,6 %) kuin multimodaalinen 
menetelmä (1,7 %). 
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5. Kasvokäyttöliittymän prototyyppilaite 
Kasvokäyttöliittymän prototyyppilaite on suunniteltu käyttäen lähtökohtana tekniikkaa, 
jonka Surakka ja muut (2004; 2005) kehittivät. Kehitetyssä uudenlaisessa tekniikassa 
kasvojen toiminnan mittaamiseen käytetään EMG:aa. EMG-signaali yhdistetään 
katseenseurantasignaaliin, jolloin tekniikkaa voidaan käyttää osoittamiseen ja valintaan. 
EMG:n mittausta käyttävissä käyttöliittymissä on kuitenkin tietyt rajoituksensa. 
EMG:aa mitattaessa käyttäjän iholle pitää kiinnittää antureita, joilla lihasten 
tahdonalaisen liikkeen sähköistä aktiviteettia mitataan. Tämä vaatii muun muassa ihon 
puhdistuksen alkoholipitoisella puhdistusaineella. EMG-anturit pitää sijoittaa tarkalleen 
oikeaan paikkaan jotta kasvolihasten aktivaatio voidaan mitata tarpeellisella 
luotettavuudella. Aikaisemmissa tutkimuksissaan Surakka ja muut (2004; 2005) ovat 
käyttäneet erillisiä laitteita EMG:n ja katseenseurannan mittaamiseen. Käytetyt 
teknologiat eivät ole mukanakuljetettavia, ja lisäksi kahden erillisen laitteen 
käyttäminen voi vaikuttaa käyttäjästä hankalalta ja epäluonnolliselta.  

Nyt esiteltävässä teknologiassa edellä mainittuja rajoitteita on pyritty 
mahdollisuuksien mukaan vähentämään. Prototyyppilaitteella kohdetta osoitetaan 
katseella ja kohteen valinnan tekemiseen käytetään kasvolihasaktivaatiota. Laitetta 
voidaan käyttää sekä langattomana että langallisena. Kun käytössä on langaton 
prototyyppilaitteen versio, laitteen käyttöön vaadittavat video- ja anturisignaalit voidaan 
siirtää niin, ettei laitetta ole yhdistetty johdoilla tietokoneeseen.  Prototyyppilaite on 
kehitetty Suomen Akatemian rahoittamassa Kasvokäyttöliittymä-projektissa (projekti 
numero 115997) Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston 
tutkimusryhmien yhteistyönä. 

Päälle puettava prototyyppilaite (katso kuva 6) on rakennettu turvalasien kehyksiin. 
Kehyksiin on kiinnitetty silmäkamera, ympäristökamera, infrapuna-valodiodi (Light-
Emitting Diode, LED) sekä kapasitiivinen anturi. Silmäkamera on mustavalkokamera, 
joka kuvaa käyttäjän vasenta silmää. Silmäkameran viereen on asennettu infrapuna-
LED, jonka tarkoituksena on valaista silmä niin, että pupillin tunnistaminen ja 
sarveiskalvoheijastus ovat mahdollisia. Pupillin tunnistusta ja sarveiskalvoheijastusta 
käytetään katseen sijainnin määrittämiseen (Rantanen ja muut, 2011). Katseen-
seurantalaitteiston kalibrointi tehtiin tässä tutkimuksessa samalla tavalla kuin OpenEyes 
-projektissa. Kalibroinnin aikana osallistujan tuli kohdistaa katseensa näytölle yhteensä 
yhdeksään kalibrointipisteeseen, jotka ilmestyivät satunnaisessa järjestyksessä. (Li, 
Winfield ja Parkhurst, 2005).  



 22 

  
 

Kuva 6. Vasemmalla: prototyyppilaite. (a) ympäristökamera, (b) 
silmäkamera ja LED-valonlähde, (c) kapasitiivinen anturi. Oikealla: lähikuva 

käyttäjästä, joka on pukenut prototyypin kasvoilleen. 
 
Ympäristökamera on värikamera, jolla kuvataan ympäristöä eli yleensä tietokoneen 

näyttöä. Ympäristökameran kuvan avulla pään liikkeistä aiheutuvaa katseen paikan 
mittausvirhettä voidaan kompensoida laskennallisesti. Prototyyppilaitteen kameroiden 
analogisen signaalin ja kapasitiivisen anturin signaalin välittämiseen tietokoneelle 
käytetään langattomia lähettimiä ja vastaanottimia (katso kuva 7). Kameroiden signaali 
voidaan välittää myös langallisella tekniikalla. Kameroiden kuvataajuus (frame rate) on 
25 kuvaa sekunnissa (frames per second). Kapasitiivisen anturin näytteenottotaajuus 
(sampling rate) on noin 90 näytettä sekunnissa (Rantanen ja muut, 2011).  

 

Kuva 7. Prototyyppilaitteen langattomat lähettimet on sijoitettu olalla 
kannettavaan laukkuun (vasemmalla). Vastaanottimet (oikealla) yhdistetään 

tietokoneeseen USB-liitännöillä. 
 
Pupillintunnistukseen käytetään niin sanottua tumma pupilli ja 

sarveiskalvoheijastus -menetelmää (Hyrskykari, 2006, s. 24–26; Majaranta, 2009, s. 7–
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9). Pupillintunnistusalgoritmi toimii siten, että se etsii mustimman ja eniten ellipsiä 
muistuttavan alueen, joka valitaan pupillin edustukseksi. Sarveiskalvoheijastuksen 
tunnistava algoritmi toimii samalla tavalla kuin pupillintunnistusalgoritmi, mutta 
tunnistettavaksi hyväksyttävän alueen pitää olla valkoinen ja pupillia pienempi. 
Pupillintunnistusalgoritmin pitää tunnistaa pupilli ennen kuin sarveiskalvoheijastuksen 
tunnistava algoritmi alkaa toimia. Algoritmit käyvät läpi jokaisen silmänliikekameran 
kuvan, ja tuloksena ovat tarpeelliset koordinaatit, joilla katseen paikka suhteessa 
näyttöön voidaan määrittää. Jotta katseen koordinaatit voidaan siirtää tietokoneen 
näytön pikselikoordinaateiksi, käytetään hienoista näytteiden suodatusta fiksaatioiden 
aikana. Suodatuksessa lasketaan kymmenen tallennetun katseenseurantasignaalin 
näytteen keskiarvo, ja nämä suodatetut näytteet siirretään näytön pikselikoordinaatteiksi 
(Rantanen ja muut, 2011). 

Tässä tutkimuksessa pään liikkeistä johtuvaa katseen paikan mittausvirhettä 
tasoitettiin algoritmilla, jonka käyttöä varten tietokoneen näyttöön oli kiinnitetty kuusi 
neonpunaista merkkiä. Kaikkien kuuden merkin piti näkyä ympäristökameran kuvassa, 
jotta merkit voitiin tunnistaa ja algoritmi saattoi korjata pään liikkeistä aiheutuvan 
mittausvirheen eli laskea, mihin käyttäjän katse todella kohdistui. (Rantanen ja muut, 
2011) 

Kapasitanssin mittaamiseen on valittu ohjelmoitava kosketusanturi (Analog 
Devices:n AD7142). Tässä tutkimuksessa käytetyssä prototyyppilaitteessa 
kapasitiivinen anturi mittasi kasvoilla tapahtuvia muutoksia ihon muodossa, jotka olivat 
seurausta kasvolihasten aktivaatioista (Rantanen, Niemenlehto, Verho ja Lekkala, 2010; 
Rantanen ja muut, 2011). Anturin toimintaperiaate on samanlainen kuin esimerkiksi 
kapasitiivisen kosketuspainikkeen (feather-touch button) toiminta. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kun käyttäjä esimerkiksi kurtistaa tai kohottaa kulmiaan, välimatka anturin ja ihon 
välillä muuttuu verrattuna rentoutuneeseen lihakseen. Kapasitiivinen mittaus havaitsee 
näitä välimatkan muutoksia. Nämä muutokset voidaan muuntaa tunnistusalgoritmilla 
erilaisiksi käskyiksi, kuten kohteen valinnaksi tietokoneen näytöllä (Rantanen ja muut, 
2010; 2011). Nyt käsillä olevassa työssä prototyyppilaitteen käyttöön oli valittu kaksi 
kasvojen yläosan lihasta, kulmia kurtistava corrugator supercilii- ja kulmia kohottava 
frontalis-lihas. Koska kapasitiivisen anturin käyttö ei vaadi ihon puhdistamista tai 
muitakaan valmisteluja, on prototyyppilaite helposti päälle puettava. Tämän lisäksi se, 
että saa valita kahdesta kasvo-lihasaktivaatiotekniikasta (kulmien kurtistamisesta tai 
kohottamisesta) mieleisensä, tekee laitteesta entistä sopivamman useammalle käyttäjälle 
(Tuisku ja muut, 2012).  

5.1. Aiempi tutkimus 
Tuisku ja muut (2011) ovat tutkineet prototyyppilaitteen varhaisemman version 
toiminnallisuutta kahdella tutkimusasetelmalla. Molemmissa asetelmissa osallistujien 
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tehtävänä oli suorittaa yksinkertaisia osoitus- ja valintatehtäviä laitteen kanssa. 
Tehtäväkohteita oli kolmea eri kokoa (25, 30 ja 40 mm) ja osoitusetäisyyksiä oli kolme 
(60, 120 ja 180 mm). Tutkimuksessa valintamenetelmänä käytettiin kulmien kurtistusta. 
Ensimmäisessä asetelmassa käytössä oli ainoastaan prototyyppilaite. Osallistujat 
käyttivät leukatukea, jotta päänliikkeet eivät vaikuttaisi suoritukseen, sillä tässä 
prototyyppilaitteen versiossa ei vielä ollut ympäristökameraa. Toisessa asetelmassa 
prototyyppilaitteen katseenseurantalaitteisto korvattiin Tobii 1750 -katseenseuranta-
laitteella, jotta saataisiin selville, miten tutkimuksessa käytetty valintatekniikka toimii 
yhdessä mahdollisimman korkealaatuisen katseenseurantalaitteen kanssa. Molemmissa 
asetelmissa osallistujilta kerättiin arviot vuorovaikutustekniikoista ja niiden 
käyttämisestä kuudella bi-polaarisella arviointiasteikolla. Asteikot olivat samat kuin 
Surakan ja muiden (2004; 2005) tutkimuksissa.  

Tulokset osoittivat, että paremman katseenseurantalaitteen kanssa katseenseurantaa 
ja kasvolihasaktivaatiota yhdistävä menetelmä oli nopeampi käyttää (keskimääräinen 
osoitusaika 1,2 sekuntia) kuin pelkkä prototyyppilaite (keskimääräinen osoitusaika 2,5 
sekuntia). Paremman katseenseurantalaitteen kanssa virheitä oli vähemmän (9,6 %) 
kuin pelkän prototyyppilaitteen (28,5 %). Kerätyt arvioinnit olivat myönteisempiä 
prototyyppilaitteen kohdalla kuin asetelmassa, jossa katseenseurantaan käytettiin 
erillistä laitteistoa. On mahdollista, että osallistujat arvioivat Tobii-laitteiston kanssa 
tapahtuneen vuorovaikutuksen kielteisemmin, koska käytössä oli useita laitteita. 
Molempien asetelmien arvioinnit olivat kuitenkin positiivisia.  

Toisessa tutkimuksessaan Tuisku ja muut (2012) tutkivat, miten kulmien kohotus ja 
kurtistus toimisivat kohteiden valinnassa ja oliko niiden käytössä eroja. Osallistujat 
suorittivat jälleen yksinkertaisia osoitus- ja valintatehtäviä. Puolet osallistujista käytti 
kulmien kohotusta ja puolet kulmien kurtistusta kohteen valinnan tekemiseen. 
Suoritettavissa tehtävissä kohteella oli kolme eri kokoa (25, 30 ja 40 mm) ja 
osoitusetäisyyksiä oli seitsemän (60, 120, 180, 240, 260, 450 ja 520 mm). Osallistujat 
saivat valita, kumpaa valintatekniikkaa he käyttivät tehtävien tekemiseen. Osallistujilta 
kerättiin arviot vuorovaikutustekniikoista ja niiden käyttämisestä kymmenellä 
kaksisuuntaisella arviointiasteikolla. Arvioitavia ominaisuuksia olivat kuuden 
aiemmissa tutkimuksissa käytetyn (Surakka ja muut, 2004; 2005; Tuisku ja muut, 2011) 
lisäksi käyttökelpoisuus, luonnollisuus, viihdyttävyys ja kiinnostavuus. 

Tulosten mukaan valintatekniikalla oli tilastollisesti merkittävä vaikutus 
osoitusaikoihin 60 – 260 millimetrin osoitusetäisyyksillä. Valintatekniikoilla ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää eroa virheiden määrässä. Kohotustekniikka oli 
kurtistustekniikkaa tehokkaampi. Osallistujien antamissa arvioissa ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa tekniikoiden välillä.  
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5.2. Katseenseurantasignaalin suodattaminen Kalman-suotimella  
Silmänliikkeitä erotellaan eri lähteistä riippuen eri tavoin. Yarbus (1967) jakaa ne 
kahteen osaan: fiksaatioihin ja sakkadeihin. Fiksaatioidenkin aikana silmät värisevät 
esimerkiksi tahattomien, erittäin pienten sakkadien vuoksi. Näiden pienten liikkeiden 
aikana silmän liike vastaa yleensä pienempää kuin yhden asteen aluetta. Näiden kahden 
lisäksi voidaan jaotella tavoittelevat silmänliikkeet, joita ilmenee yleensä vain silloin, 
kun henkilö suuntaa katseensa liikkuvaan kohteeseen tai kun henkilö pitää katseensa 
kohteessa pään liikkeen aikana (Hyrskykari, 2006, s. 22; Majaranta, 2009, s. 13).   

Yleensä katsoja kuvittelee katseensa olevan fiksaation aikana paikallaan, 
kohdistuneena tarkasteltavaan kohteeseen, eikä hän ole tietoinen silmien ja katseen 
värinästä. Kun katsetta käytetään ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa 
syötemenetelmänä, olisi oleellista, ettei näitä pieniä liikkeitä otettaisi huomioon, vaan 
silmänliikkeet tulkittaisiin sujuvammiksi liikkeiksi (Jacob, 1991). Tähän voidaan 
vaikuttaa suodattamalla katseenseurantasignaalia. Luotettavaa katseenseurantaa ei voida 
toteuttaa menetelmällä, jossa signaalia suodatetaan vain vähän, koska tällainen 
menetelmä voi antaa vääriä koordinaatteja katseen sijainnista jos signaali on kohinaista 
(noisy). Katseenseurantamenetelmä saattaa jopa kadottaa seurattavan kohteen eli 
yleensä pupillin, ja tällaisessa tilanteessa saatavilla ei ole minkäänlaista tietoa katseen 
koordinaateista. Katseenseurantasignaalia pitää siis suodattaa ja tarvittaessa myös 
ennustaa sopivalla tavalla, jotta saadaan aikaan loppusovellukselle sopiva sujuva 
katseenseurantasignaali. 

Kalman-suodin on algoritmi, jolla voidaan tehokkaasti tasoittaa ja ennustaa 
signaalia, jos se on kohinaista ja jos siitä puuttuu arvoja. Tässä tutkimuksessa Kalman-
suotimella suodatettu signaali oli katseenseurantasignaali. Signaalia ennustetaan 
määritetyllä aikavälillä perustuen aikaisemmin saatuihin arvoihin, ja ennusteen 
laskemiseen käytetään signaalista kerättyjä todellisia arvoja, mikäli ne ovat saatavilla. 
Kun signaalin ennustettuja arvoja laskettaessa käytetään ennusteen laskemiseen 
signaalista saatuja todellisia arvoja, Kalman-suodin minimoi ennusteen ja todellisten 
arvojen välisen virheen. (Welch ja Bishop, 2006) 

Silmänliike- ja katseenseurantasignaaleja on suodatettu onnistuneesti Kalman-
suotimen johdannaisilla (Sauter ja muut, 1991; Abd-Almageed ja muut, 2002; Zhu ja 
muut, 2002; Komogortsev ja Khan, 2007; 2008; Koh ja muut, 2009; Komogortsev ja 
muut, 2009a; 2009b). Pääasiallisesti suodin on kuitenkin ollut käytössä vain, kun 
silmänliikkeitä on ainoastaan seurattu, eli niitä ei ole käytetty vuorovaikutus-
menetelmänä. Kalman-suotimella suodatettua silmänliikesignaalia on käytetty 
osoittamis- ja valintatehtävissä vain harvoin (Koh ja muut, 2009; Komogortsev ja muut, 
2009b). Komogortsev ja muut (2009b) käyttivät tutkimuksessaan Kalman-suodinta, 
koska heidän mukaansa se on hyvä menetelmä erittäin kohinaisen signaalin 
suodattamiseen. Suodinta käytettiin tutkimuksessa, jossa katseenseurantasignaalia 
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luokiteltiin suotimen avulla, jotta uudenlaiselle sakkadivalintatekniikalle oleelliset 
silmänliikkeet, sakkadit ja fiksaatiot, saatettiin tunnistaa ja erotella. Sakkaditekniikan 
ajateltiin olevan erittäin nopea katseperustainen vuorovaikutusmenetelmä. 
Sakkaditekniikassa kohteen valinta tehdään sakkadiksi tunnistetun silmänliikkeen 
aluksi eli kun sakkadi lähtee kohti valittavaa kohdetta.  Uutta tekniikkaa vertailtiin 
perinteisen viiveaikatekniikan ja niin sanotun sakkadin loppu -tekniikan (saccade offset, 
SO) kanssa. SO-tekniikassa valinta tapahtuu sakkadiksi tunnistetun silmänliikkeen 
lopussa eli kun sakkadi osuu valittavaan kohteeseen. Viiveaikatekniikassa valinta 
tapahtuu, kun katse kohdistuu kohteeseen riittävän pitkäksi aikaa. Tulosten mukaan 
uudenlainen sakkaditekniikka oli onnistuneiden valintojen kohdalla nopeampi 
(keskimääräinen osoitusaika 291,05 millisekuntia) käyttää kuin perinteinen viiveaika- 
(678,41 millisekuntia) tai SO-tekniikka (479,91 millisekuntia). Uusi tekniikka oli myös 
onnistuneiden valintojen kohdalla 91 % tehokkaampi käyttää kuin viiveaikatekniikka ja 
29 % tehokkaampi kuin SO-tekniikka. Virheiden määrä kaikkien suoritusyritysten 
kohdalla oli huomattava uudella tekniikalla (92 %) ja SO-tekniikalla (87 %). 
Viiveaikatekniikalla virheitä tehtiin keskimäärin 29 % yrityksistä. Uuden tekniikan 
epätarkkuuden ajateltiin johtuvan valittujen silmänliikkeiden epätasaisesta luonteesta. 
Tavoitteena oli löytää luotettava tekniikka silmänliikkeiden erotteluun, jotta virheiden 
määrää saadaan laskettua. Käytännössä tämä tarkoittaa signaalin suodatuksen ja 
luokittelun optimoimista. 

Työssään Koh ja muut (2009) vertailivat kahta katseenseurantasignaalin suodatus- 
ja luokittelumenetelmää, Kalman-suodinta ja nopeuden kynnysarvotus -suodatusta 
(Velocity Threshold, VT). VT-suodatus luokittelee ja suodattaa silmänliikkeitä 
perustuen silmänliikkeiden nopeuteen kahden erillisen katseen kohdistuksen välillä. Jos 
katseenseurantasignaalin näytteen nopeus on suurempi kuin esiasetettu kynnysarvo, 
silmänliike luokitellaan sakkadiksi ja muutoin se luokitellaan fiksaatioksi. VT-suodatus 
on helppo toteuttaa, mutta se on herkkä kohinalle esimerkiksi siksi, että silmänliikkeissä 
esiintyy aina mikrosakkadeita. Näitä menetelmiä vertailtiin sekä tarkkuustutkimuksella 
että selaus- ja valintatehtävillä. Tarkkuustutkimuksessa osallistujat kohdistivat 
katseensa 17 kohteeseen, jotka esitettiin peräkkäin, ja tarkkuuden tutkimiseksi katseen-
seurantasignaalia suodatettiin sekä Kalman-suotimella että VT-suodatuksella. 
Tarkoituksena oli saada selville, kummalla suodatusmenetelmällä katseen kohdistus oli 
tarkempi suhteessa kohteeseen, johon katse kohdistettiin. Tarkkuustutkimuksen 
kaikkien osallistujien katseenseurantasignaali suodatettiin molemmilla suodatus-
menetelmillä. Selaus- ja valintatehtävissä osallistujat etsivät katseella käytettävästä 
kuvankatselu-sovelluksella tehtävänannon mukaisia kuvia. Sovelluksessa kuva-
albumeita voi selata, kuva-albumin voi avata, albumin kuvia voi selata, ja kuvia voi 
suurentaa. Aikaa oikean kuvan etsimiseen ja valitsemiseen eli suurentamiseen oli 
maksimissaan kolme minuuttia tehtävää kohti. Kaikki tehtävän tekemiseen tarvittavat 
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valinnat tehtiin viiveaikavalinnalla. Puolet osallistujista teki hakutehtävät niin, että 
katseenseurantasignaalia suodatettiin Kalman-suotimella ja puolet niin, että 
suodatukseen käytettiin VT-suodatusta. Tulosten mukaan Kalman-suotimen tarkkuus 
oli 10 % parempi kuin VT-suodatuksen. Tehtävien suoritusajat olivat myös nopeammat 
Kalman-suotimen kanssa (keskimääräinen osoitusaika 88,06 sekuntia) kuin VT-
suodinta (92,59 sekuntia) käyttäen. Selaus- ja valintatehtävässä osallistujat suorittivat 
loppuun 18 % enemmän tehtäviä Kalman-suotimen kanssa kuin VT-suotimen kanssa.  

Komogortsev, Jayarathna, Koh ja Gowda (2010) ovat todenneet, että parhaan 
signaalinsuodatusalgoritmin valinta on erittäin haastavaa. Valinnassa on otettava 
huomioon katseenseurantasignaalin käyttötarkoitus sekä ympäristö, jossa algoritmia 
käytetään. Kalman-suodinta he suosittelevat reaaliaikaisen, katseohjatun järjestelmän 
käyttöön. Näin tämänkin tutkielman tutkimuksessa on tehty. Tässä tutkielmassa 
raportoidussa tutkimuksessa on käytössä OpenCV:n (Bradski ja Kaehler, 2008, s. 358–
363) Kalman-suotimeen perustuva geneerinen eli yksinkertainen katseenseuranta-
signaalin suodatusmenetelmä. Signaalinsuodatuksen tarkoitus yleisesti on tasoittaa 
mitatun signaalin kohinaa. Kalman-suotimen avulla on mahdollista myös ennustaa 
signaalia jos sitä ei ole saatavissa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun pupillin-
tunnistusalgoritmin käyttöön tarvittava kohde eli pupilli katoaa. Silmänliikkeiden 
seuranta toimii seuraavasti: jos pupilli on tunnistettu, sen sijainti on syöte katseen-
seurantalaitteistolle. Näitä syötteitä suodatetaan yksinkertaisella signaalin-
suodatusmenetelmällä laskemalla kymmenen tallennetun katseenseurantasignaalin 
näytteen keskiarvo. Jos pupillia ei tunnisteta, käytetään Kalman-suotimen avulla 
edellisten näytteiden perusteella ennustettua sijaintia katseen paikaksi. Tässä 
tutkimuksessa vertailtiin näiden kahden signaalinsuodatusmenetelmän toiminnan 
vaikutusta osoitus- ja valintatehtävien nopeuteen ja tarkkuuteen. Koska aiemmissa 
tutkimuksissa valintatekniikka on ollut unimodaalinen (Koh ja muut, 2009; 
Komogortsev ja muut, 2009b), on tässä tutkielmassa raportoitu tutkimus ensimmäinen 
kerta, kun Kalman-suotimen toimintaa on tutkittu sellaisen multimodaalisen osoitus- ja 
valintalaitteen kanssa, jossa osoittamiseen käytetään katseenseurantaa ja valinnan 
tekemiseen jotain toista vuorovaikutusmenetelmää. 
  



 28 

6. Esitutkimus 
Esitutkimuksen tarkoituksena oli selvittää osittain kontrolloiduissa toimisto-
olosuhteissa, onko Kalman-suotimen käyttämisellä vaikutuksia osoitus- ja valinta-
tehtävien tekemisen tarkkuuteen ja nopeuteen prototyyppilaitteen langallisella ja 
langattomalla versiolla.  

6.1. Menetelmät  

6.1.1. Osallistujat  

Esitutkimukseen osallistui neljä vapaaehtoista osallistujaa, kaksi miestä ja kaksi naista, 
iältään 22–27-vuotiaita (keski-ikä 24,0 vuotta). Osallistujien oman arvion mukaan 
heidän näkönsä oli normaali tai normaaliksi korjattu. Yksi osallistuja käytti 
piilolinssejä. Kaksi osallistujaa käytti kurtistustekniikkaa ja kaksi kohotustekniikkaa 
valinnan tekemiseen.  

6.1.2. Laitteisto ja tekniset asetukset  

Tutkimuksessa käytetty laajakuvanäyttö oli Samsung SyncMaster 2443BW, jonka 
resoluutioksi oli asetettu 1920×1200 pikseliä. Osallistujat istuivat noin 60 senttimetrin 
etäisyydellä näytöstä. Käytetyn tietokoneen käyttöjärjestelmänä oli Windows XP 
Professional. Tutkimuksessa käytetty prototyyppilaite sekä tutkimukseen liittyvät 
algoritmit on esitelty luvussa 5. 

6.1.3. Tehtävä  

Tutkimustehtävän (katso kuva 8) on alun perin kehittänyt Douglas ja Mithal (1994), ja 
sitä ovat omissa tutkimuksissaan käyttäneet Surakka ja muut (2004; 2005) sekä Tuisku 
ja muut (2011; 2012) hiukan muokattuna versiona. Tehtävän alussa kotineliö (home 
square) ja kohdeympyrä (target circle) ilmestyivät näytölle samanaikaisesti. Tehtävänä 
oli osoittaa katseella ja valita kulmiaan kohottamalla tai kurtistamalla ensin kotineliö ja 
tämän jälkeen kohdeympyrä. Kohde oli valittavissa kun sen väri muuttui siniseksi. 
Kohdeympyrää ei ollut mahdollista aktivoida tai valita ensin, vaan sen aktivoiminen ja 
valinta oli mahdollista vasta kun kotineliö oli valittu. Kun kohde oli valittu, se hävisi, 
josta osallistuja tiesi että valinta oli onnistunut. Kun kohdeympyrä oli onnistuneesti 
valittu, seurasi 2000 millisekunnin tauko, jonka jälkeen kohteet ilmaantuivat uudelleen 
näkyviin uusiin sijainteihin. 
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Kuva 8. Tutkimuksessa käytetty osoitusta ja valintaa mittaava 
yksinkertainen tehtäväasetelma. 

 
Esitutkimuksessa jokaisessa tehtäväsarjassa käytettiin kahta kohdeympyrän kokoa 

(25 ja 30 millimetriä), neljää etäisyyttä kohteiden väliselle sijainnille (60, 260, 450 ja 
520 millimetriä) sekä kahdeksaa osoituskulmaa. Etäisyyksien 260, 450 ja 520 
millimetriä valinta perustuu laajakuvanäytön kokoon. Kukin osallistuja suoritti neljä 
tehtäväsarjaa, ja kun kaikki etäisyydet, osoituskulmat ja kohdeympyröiden koot käytiin 
läpi, oli yhdessä tehtäväsarjassa tehtäväpareja 32 kappaletta. Yhdellä osallistujalla oli 
suoritettavanaan yhteensä 128 tehtäväparia.  

6.1.4. Tutkimuksen kulku  

Jokainen osallistuja kävi tutkimuksessa kerran. Tehtäväsarjojen järjestystä muunneltiin 
osallistujien välillä taulukon 1 mukaisella tavalla oppimisvaikutusten poistamiseksi.  

 
Taulukko 1. Esitutkimuksen osallistujien tehtäväsarjojen järjestys.  

Osallistuja Aloittiko langallisella laitteella? Aloittiko Kalman-suotimen kanssa? 

1 Kyllä Kyllä 

2 Kyllä Ei 

3 Ei Kyllä 

4 Ei Ei 
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Aluksi osallistuja allekirjoitti suostumuksen tutkimusaineiston luovuttamisesta 
(suostumuslomake liitteessä 1). Osallistujalta kerättiin aineistoanalyysia varten esitiedot 
(esitietolomake liitteessä 2).  Tämän jälkeen hänelle esiteltiin prototyyppilaite sekä 
tutkimustehtävä. Osallistuja asetti laitteen kasvoilleen silmälasien tavoin ja kokeili 
valinnan tekemistä kohottamalla ja kurtistamalla kulmiaan. Tämän jälkeen 
katseenseurantalaitteisto kalibroitiin.  

Lyhyessä harjoitustehtävässä osallistuja sai harjoitella katseella osoittamista ja 
valinnan tekemistä kulmia kohottamalla ja kurtistamalla. Kokeiltuaan molempia 
valintatekniikoita osallistuja valitsi kulmien kurtistus- ja kohotustekniikoista itselleen 
sopivamman. Häntä kehotettiin käyttämään tätä tekniikkaa varsinaisten tehtäväsarjojen 
aikana. Katseenseurantalaitteisto kalibroitiin uudelleen aina ennen uutta tehtäväsarjaa. 
Mikäli osallistuja koki tarpeelliseksi, kalibrointi tehtiin myös tehtäväsarjojen aikana. 
Uudelleenkalibrointeja tehtiin esitutkimuksen aikana noin neljästi osallistujaa kohden. 
Tehtäväsarjojen välillä pidettiin lyhyt tauko, jonka aikana osallistuja saattoi levätä. 
Tutkimuksen puolessa välissä ja lopussa suoritettiin haastattelu (haastattelukysymykset 
liitteessä 3). 

6.1.5. Aineistoanalyysit  

Osoitusaika-analyyseja varten laskettiin eri tehtäville osoitusaikojen keskiarvot. 
Vähentämällä kohdeympyrään tehdyn valinnan tapahtuma-ajasta kotineliöön tehdyn 
valinnan tapahtuma-aika määriteltiin osoitusaika, joka yhteen tehtävään kului. Tämän 
jälkeen aineistosta poistettiin virheelliset suoritukset. Virheelliseksi suoritukseksi 
määriteltiin suoritus, jossa osallistuja teki ensimmäisen valinnan kohdeympyrän 
ulkopuolelle. Virheanalyyseissa käytettiin virheellisiä suorituksia, jotka poistettiin 
osoitusaika-analyyseista. Esitutkimuksessa tehtyjä virheitä oli keskimäärin 25,9 %. 

Uudelleenfokusointitapahtuma-analyysit liittyvät suorituksen tarkkuuteen. 
Uudelleenfokusointitapahtuman (Re-Focus-Event, RFE) arvo tarkoittaa keskimääräistä 
määrää kertoja, jotka osallistuja käyttää kohdistaakseen katseensa uudelleen kohteeseen 
suorittaakseen kohteen valinnan. Ihanteellisessa tilanteessa uudelleenfokusoin-
titapahtuman arvo on nolla, joka tulkitaan niin, että osallistuja kohdistaa katseensa 
kohteeseen vain kerran ennen valinnan tekemistä (Majaranta, MacKenzie ja Räihä, 
2003; Majaranta, 2009, s. 81). Tässä analyysissa uudelleenfokusointitapahtumien arvot 
on laskettu tehtävittäin.  

Esitutkimus oli toistettujen mittausten 2 × 2 × 2 × 4 -asetelma (prototyyppilaitteen 
langallisuus × suotimen käyttö × kohteen koko × kohteiden välinen etäisyys). 
Tutkimuksessa oli kolme riippuvaa muuttujaa: osoitusaika (millisekunteja), virheiden 
määrä (prosentteja) sekä uudelleenfokusointitapahtumat (määrä tehtävittäin). 
Tilastollisiin parametrisiin testeihin käytettiin toistettujen mittausten varianssianalyysia 
(Repeated Measures Analysis of Variance, ANOVA). Post hoc -parittaisvertailuihin 
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käytettiin parittaisia Bonferroni korjattuja t-testejä. Keskiarvon keskivirhe (Standard 
Error of Mean, S.E.M.) laskettiin osoittamaan, kuinka paljon otoksen keskiarvo 
keskimäärin poikkeaa populaation keskiarvosta. 

6.2. Tulokset 

6.2.1. Osoitusaika  

Osoitusaikojen kokonaiskeskiarvo ± S.E.M. laskettuna yli kaikkien tehtävien oli 2222 ± 
727 millisekuntia. Kuvassa 9 on eriteltynä osoitusaikojen keskiarvot ja S.E.M.:t 
tehtävittäin. Osoitusaika-aineiston analysoitiin käytettiin nelisuuntaista 2 × 2 × 2 × 4 
(suodin × johto × koko × etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. 
Aineistoanalyysissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. 

 

Kuva 9. Osoitusaikojen  keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin. 
 

6.2.2. Virheet  

Virheiden keskimääräinen määrä ± S.E.M. laskettuna yli kaikkien tehtävien oli 25,9 ± 
13,2 %. Kuvassa 10 on eriteltynä virheiden määrän keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin. 
Virheaineiston analysoitiin käytettiin nelisuuntaista 2 × 2 × 2 × 4 (suodin × johto × 
koko × etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. Aineistoanalyysissa ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. 
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Kuva 10. Virheiden määrän keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin. 

 

6.2.3. Uudelleenfokusointitapahtumat 

Uudelleenfokusointitapahtumien kokonaiskeskiarvo ± S.E.M. laskettuna yli kaikkien 
tehtävien oli 1,0 ± 0,8. Kuvassa 11 on eriteltynä uudelleenfokusointien keskiarvot ja 
S.E.M.:t tehtävittäin. Uudelleenfokusointien analysointiin käytettiin nelisuuntaista 2 × 2 
× 2 × 4 (suodin × johto × koko × etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. 
Aineistoanalyysissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. 

 

Kuva 11. Uudelleenfokusointien määrä ja S.E.M.:t tehtävittäin. 
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6.2.4. Haastattelut  

Haastatteluissa osallistujia pyydettiin vertaamaan kahta tehtäväsarjaa (Kalman-suodin-
suoritus sekä suoritus ilman suodinta) keskenään sekä langallisen että langattoman 
laitteen käytön jälkeen. Langallisen laitteen osalta kaikki neljä osallistujaa pitivät 
suoritusta tarkempana ja nopeampana, kun suodin ei ollut käytössä, mutta helppouden 
osalta mielipiteet menivät tasan. Langattoman laitteen kohdalla kaikki neljä osallistujaa 
pitivät suoritusta tarkempana ja nopeampana, kun Kalman-suodin oli käytössä, ja 
lisäksi kolme neljästä piti suoritusta helpompana suotimen kanssa. Osallistujat eivät 
osanneet nimetä paremmuutta laitteen langallisuudesta tai langattomuudesta 
kysyttäessä.  
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7. Varsinainen tutkimus 
Esitutkimuksen tulosten perusteella suunniteltiin sopiva tutkimusasetelma varsinaista 
tutkimusta varten. Varsinaisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tarkemmin 
kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa, onko Kalman-suotimen käyttämisellä 
vaikutuksia osoitus- ja valintatehtävien tekemisen tarkkuuteen ja nopeuteen proto-
tyyppilaitteen langattomalla versiolla.  

7.1. Menetelmät 

7.1.1. Osallistujat  

Tutkimukseen osallistui 20 vapaaehtoista osallistujaa, yhdeksän naista ja 11 miestä, 
iältään keskimäärin 28,0-vuotiaita (ikäjakauma 19–37 vuotta). Osallistujat ilmoittivat 
näkönsä olevan normaali tai normaaliksi korjattu. Kolmella osallistujalla oli käytössään 
piilolinssit. Kymmenen osallistujaa käytti kurtistustekniikka ja kymmenen kohotus-
tekniikkaa valinnan tekemiseen. 

7.1.2. Laitteisto ja tekniset asetukset  

Tutkimuksessa käytettiin samoja teknisiä asetuksia kuin esitutkimuksessa (katso kohta 
6.1.2).  

7.1.3. Tehtävä  

Tutkimuksessa käytettiin samaa tehtävää kuin esitutkimuksessa (katso kohta 6.1.3). 
Tutkimuksen tehtäväsarjoissa käytettiin kolmea kohdeympyrän kokoa (25, 30 ja 40 
millimetriä), viittä etäisyyttä kohteiden väliselle sijainneille (60, 180, 260, 450 ja 520 
millimetriä) sekä kahdeksaa osoituskulmaa. Kun kaikki etäisyydet, osoituskulmat ja 
kohdeympyröiden koot käytiin läpi, oli yhdessä tehtäväsarjassa tehtäväpareja 72 
kappaletta. Osallistuja suoritti kaksi tehtäväsarjaa, eli yhdellä osallistujalla oli 
suoritettavanaan yhteensä 144 tehtäväparia.  

7.1.4. Tutkimuksen kulku  

Jokainen osallistuja kävi tutkimuksessa kerran. Jotta mahdollinen oppimisvaikutus 
saatiin poistettua, osallistujista kymmenen aloitti tutkimuksen Kalman-suotimen kanssa 
ja kymmenen ilman suodinta. Tehtäväsarjojen välillä pidettiin lyhyt tauko, jonka aikana 
osallistujalla oli mahdollisuus levätä. Tutkimuskerran lopussa osallistujaa haastateltiin 
samaan tapaan kuin esitutkimukseen osallistuneita (haastattelukysymykset liitteessä 4). 
Muutoin tutkimuksen kulku oli samanlainen kuin esitutkimuksessa (katso kohta 6.1.4). 
Katseenseurantalaitteiston uudelleenkalibrointeja tehtiin varsinaisen tutkimuksen aikana 
keskimäärin 2,7 osallistujaa kohden. 
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7.1.5. Aineistoanalyysit  

Osoitusaika, virhe sekä uudelleenfokusointitapahtumien analyysit tehtiin varsinaisen 
tutkimuksen aineistolle samalla tavalla kuin esitutkimuksen aineistolle (katso kohta 
7.1.5). Tehtyjä virheitä oli keskimäärin 26,7 %. Osoitusaika-aineistolle tehtiin lisäksi 
Fitts’n laki -analyysit. Osallistujien antamille haastatteluvastauksille tehtiin korrelaatio-
analyysit. Osallistujien haastatteluvastausten perusteella kokonaisaineistosta valittiin 
osa-aineisto, jolle tehtiin paremmuusarviointeihin perustuvat analyysit.  

Fitts’n laki -analyyseilla (Fitts, 1954; MacKenzie, 1992) pyritään selvittämään 
osoitinlaitteen toiminnan tehokkuutta. Tällä matemaattisella mallilla kuvataan 
osoitusaikojen ja osoittamisen vaikeuden välistä suhdetta. Tässä analyysissa tehtävän 
vaikeusindeksin (Index of Difficulty, ID) laskemiseen on käytetty kaavaa 

 
ID = log 	+ 1  ,   (7.1) 

 
jossa A on osoitinlaitteen liikkeeseen tarvittava matka ja W kohteen leveys, tässä 
tapauksessa ympyrän halkaisija. Vaikeusindeksillä on lineaarinen suhde osoitusaikaan, 
ja näin ollen se voidaan kuvailla liikeajan (Movement Time, MT) lineaarisen regression 
yhtälöllä  

 
MT = a	 + bID ,    (7.2) 
 

jossa a ja b ovat regressiokertoimia. Kun verrataan kahta syötelaitetta, käytetään 
vertailuun suoritusindeksin arvoa (Index of Performance, IP). Tämä lasketaan jakamalla 
luku 1 b:n arvolla, eli 

 
IP = 1

b .     (7.3) 

 
Suoritusindeksin arvo raportoidaan bitteinä sekunnissa, joka on tehokkuuden määre. 

Aineisto jaettiin kahteen osaan sen perusteella, olivatko osallistujat nimenneet 
nopeammaksi tai tarkemmaksi suorituksen Kalman-suotimen kanssa vai ilman suodinta. 
Jos osallistuja ei ollut osannut nimetä kumpaakaan suoritusta varmasti, tämän tulokset 
jätettiin huomiotta paremmuusarviointeihin perustuvissa testeissä. Kahden ryhmän 
aineistoille tehtiin samanlaiset analyysit osoitusajan, virheiden ja uudelleen-
fokusointitapahtumien suhteen kuin esitutkimusaineistolle ja varsinaisen tutkimuksen 
kokonaisaineistolle. 

Osallistujien haastatteluvastausten riippuvuuksia haluttiin tarkastella laskemalla 
vastausten väliset korrelaatiot. Korrelaatioilla tarkasteltiin esimerkiksi sitä, olivatko 
osallistujat pitäneet samaa suorituskertaa eli suoritusta Kalman-suotimen kanssa tai 
ilman suodinta sekä tarkempana että nopeampana kuin toista suorituskertaa. 
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Korrelaatioiden laskemiseen käytettiin ei-parametrista Spearmanin rho-
korrelaatiokerrointa. 

Tutkimus oli toistettujen mittausten 2 × 3 × 5 -asetelma (suotimen käyttö × kohteen 
koko × kohteiden välinen etäisyys). Tutkimuksessa on neljä riippuvaa muuttujaa: 
osoitusaika (millisekunteja), osoitusajan tehokkuus (bittejä sekunnissa), virheiden 
määrä (prosentteja) sekä uudelleenfokusointitapahtuma (määrä tehtävittäin). 

7.2. Tulokset 

7.2.1. Osoitusaika  

Osoitusaikojen kokonaiskeskiarvo ± S.E.M. laskettuna yli kaikkien tehtävien oli 2191 ± 
419 millisekuntia. Kuvassa 12 on eriteltynä osoitusaikojen keskiarvot ja S.E.M.:t 
tehtävittäin. 

 

Kuva 12. Osoitusaikojen keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin. 
  
Osoitusaika-aineiston analyysiin käytettiin kolmisuuntaista 2 × 3 × 5 (suodin × 

koko × etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. Aineistoanalyysissa löytyi koon 
päävaikutus F(2, 38) = 12,5, p < 0,01 sekä etäisyyden päävaikutus F(4, 76) = 17,9, p < 
0,01. Suotimella ei ollut tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta. Tilastollisesti mer-
kitseviä yhteisvaikutuksia ei ollut. Kohteen koon ja kohteiden välisten etäisyyksien post 
hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti merkitsevät erot on esitetty taulukoissa 2 ja 3.  
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Taulukko 2. Kohteen koon vaikutuksen post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

40 mm:n kokoinen kohde oli nopeampi valita kuin 25 mm:n 
kokoinen kohde  796,3, p < 0,01 

40 mm:n kokoinen kohde oli nopeampi valita kuin 30 mm:n 
kokoinen kohde 314,2, p < 0,05 

30 mm:n kokoinen kohde oli nopeampi valita kuin 25 mm:n 
kokoinen kohde 482,1, p < 0,05 

 
 

Taulukko 3. Kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

60 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 1848,2, p < 0,05 

60 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
450 mm:n etäisyydellä oleva kohde 535,4, p < 0,05 

60 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
260 mm:n etäisyydellä oleva kohde 663,6, p < 0,05 

180 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 1530,9, p < 0,01 

260 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 1184,6, p < 0,01 

450 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 1312,9, p < 0,01 

7.2.2. Osoitusaika ja paremmuusarvioinnit 

Aineistot analysoitiin myös ryhmittäin sen mukaan, kumman suorituksen osallistujat 
olivat nimenneet nopeammaksi. Analyysiin käytettiin kolmisuuntaista 2 × 3 × 5 (suodin 
× koko × etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. Ryhmässä, jossa osallistujat (n = 
9, katso kuva 13) olivat valinneet suorituksen nopeammaksi Kalman-suotimen kanssa 
kuin ilman suodinta, aineistoanalyysissa löytyi koon päävaikutus F(2, 16) = 7,7, p < 
0,01 ja etäisyyden päävaikutus F(4, 32) = 14,7, p < 0,01. Suotimella ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta. Tilastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia ei 
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ollut. Kohteen koon ja kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot on esitetty taulukoissa 4 ja 5.  

 

Kuva 13. Osoitusaikojen keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin (n = 9). 
 
 

Taulukko 4. Kohteiden koon post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti 
merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

40 mm:n kokoinen kohde oli nopeampi valita kuin 25 mm:n 
kokoinen kohde  1097,6, p < 0,05 

 
 

Taulukko 5. Kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

60 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 2373,8, p < 0,05 

180 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 1799,1, p < 0,05 

450 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 1906,9, p < 0,05 
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Ryhmässä, jossa osallistujat (n = 6, katso kuva 14) olivat valinneet suorituksen 
nopeammaksi ilman suodinta, aineistoanalyysissa löytyi suotimen päävaikutus F(1, 5) = 
6,7, p < 0,05 ja etäisyyden päävaikutus F(4, 20) = 10,7, p < 0,001. Koolla ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta. Tilastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia ei 
ollut. Suotimen käytön ja kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot on esitetty taulukoissa 6 ja 7.  

 

Kuva 14. Osoitusaikojen keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin (n = 6). 
 
 

Taulukko 6. Suotimen käytön post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti 
merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

Ilman suodinta oli nopeampaa työskennellä kuin suotimen 
kanssa 241,1, p < 0,05 

 
 

Taulukko 7. Kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

60 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 906,3, p < 0,05 

180 mm:n etäisyydellä oleva kohde oli nopeampi valita kuin 
520 mm:n etäisyydellä oleva kohde 837,4, p < 0,05 
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7.2.3. Fitts’n laki  

Fitt’n laki -analyysi tehtiin käyttämällä osoitusaikojen keskiarvoja. Lineaarisen 
regression yhtälö (katso kaava 7.2) Kalman-suodin suorituksille oli MT = 486 + 561 ID, 
r = 0,72, p < 0,01. Ilman suodinta tehdyille suorituksille yhtälö oli MT = 667 + 215 ID, 
r = 0,73, p < 0,01 (katso kuva 15). Voidaan siis sanoa, että Fitts’n laki sopii molempiin 
asetelmiin tilastollisesti merkitsevällä tasolla. 

 

Kuva 15. Fitts’n lain mukaan lasketut regressiokäyrät Kalman-suorituksille ja 
suorituksille ilman suodinta. 

 
Suoritusindeksin arvot laskettiin lineaarisella regressiolla (katso kaava 7.3). 

Tulosten mukaan suoritusindeksin arvo oli 2,1 bittiä sekunnissa, kun Kalman-suodin oli 
käytössä. Ilman suodinta suoritusindeksin arvo oli 1,5 bittiä sekunnissa. 

7.2.4. Virheet  

Virheiden keskimääräinen määrä ± S.E.M. laskettuna yli kaikkien tehtävien oli 26,7 ± 
6,3 %. Kuvassa 16 on eriteltynä virheiden määrien keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin.  
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Kuva 16. Virheiden määrän keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin. 

 
Virheaineiston analyysiin käytettiin kolmisuuntaista 2 × 3 × 5 (suodin × koko × 

etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. Analyysissa löytyi koon päävaikutus F(2, 
38) = 17,9, p < 0,01 sekä etäisyyden päävaikutus F(4, 76) = 9,8, p < 0,01. Suotimella ei 
ollut tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta. Tilastollisesti merkitseviä 
yhdysvaikutuksia ei ollut. Kohteen koon ja kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -
parittaisvertailujen tilastollisesti merkitsevät erot on esitetty taulukoissa 8 ja 9.  

 
 

Taulukko 8. Kohteen koon post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti merkitsevät 
erot. 

Keskiarvojen erotus 

40 mm:n kokoisilla kohteilla tehtiin vähemmän virheitä kuin 
25 mm:n kokoisilla kohteilla  0,16, p < 0,01 

40 mm:n kokoisilla kohteilla tehtiin vähemmän virheitä kuin 
30 mm:n kokoisilla kohteilla 0,10, p < 0,01 
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Taulukko 9. Kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

60 mm:n etäisyydellä tehtiin vähemmän virheitä kuin       
520 mm:n etäisyydellä  0,22, p < 0,01 

180 mm:n etäisyydellä tehtiin vähemmän virheitä kuin     
520 mm:n etäisyydellä 0,17, p < 0,01 

260 mm:n etäisyydellä tehtiin vähemmän virheitä kuin     
520 mm:n etäisyydellä 0,13, p < 0,01 

7.2.5. Virheet ja paremmuusarvioinnit 

Aineistot analysoitiin myös ryhmittäin sen mukaan, kumman suorituksen osallistujat 
olivat nimenneet tarkemmaksi. Analyysiin käytettiin kolmisuuntaista 2 × 3 × 5 (suodin 
× koko × etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. Ryhmässä, jossa osallistujat (n = 
9, katso kuva 17) olivat valinneet suorituksen tarkemmaksi Kalman-suotimen kanssa 
kuin ilman suodinta, aineistoanalyysissa löytyi koon päävaikutus F(2, 16) = 13,8, p < 
0,001 ja etäisyyden päävaikutus F(4, 32) = 3,6, p < 0,05. Suotimella ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta. Tilastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia ei 
ollut. Kohteen koon ja kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot on esitetty taulukoissa 10 ja 11.  

 

Kuva 17. Virheiden määrän keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin (n = 9). 
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Taulukko 10. Kohteen koon post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti 
merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

40 mm:n kokoisilla kohteilla tehtiin vähemmän virheitä kuin 
25 mm:n kokoisilla kohteilla  0,22, p < 0,05 

40 mm:n kokoisilla kohteilla tehtiin vähemmän virheitä kuin 
30 mm:n kokoisilla kohteilla 0,12, p < 0,05 

 
 

Taulukko 11. Kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

60 mm:n etäisyydellä tehtiin vähemmän virheitä kuin      
520 mm:n etäisyydellä  0,18, p < 0,05 

 
Ryhmässä, jossa osallistujat (n = 6, katso kuva 18) olivat valinneet suorituksen 

tarkemmaksi ilman suodinta kuin suotimen kanssa, ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
päävaikutuksia tai yhdysvaikutuksia.  

 

Kuva 18. Virheiden määrän keskiarvot ja S.E.M.:t tehtävittäin (n = 6). 
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7.2.6. Uudelleenfokusointitapahtumat  

Uudelleenfokusointitapahtumien kokonaiskeskiarvo ± S.E.M. laskettuna yli kaikkien 
tehtävien oli 1,2 ± 0,4. Kuvassa 19 on eriteltynä uudelleenfokusointien keskiarvot ja 
S.E.M.:t tehtävittäin.  

 

Kuva 19. Uudelleenfokusointien määrä ja S.E.M.:t tehtävittäin. 
 
Uudelleenfokusointiaineiston analysointiin käytettiin kolmisuuntaista 2 × 3 × 5 

(suodin × koko × etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. Analyysissa löytyi koon 
päävaikutus F(2, 38) = 7,0, p < 0,01 sekä etäisyyden päävaikutus F(4, 76) = 3,9, p < 
0,01. Suotimella ei ollut tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta. Tilastollisesti 
merkitseviä yhdysvaikutuksia ei ollut. Kohteen koon ja kohteiden välisten etäisyyksien 
post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti merkitsevät erot on esitetty taulukoissa 12 ja 
13.  

 
 

Taulukko 12. Kohteen koon post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti 
merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

40 mm:n kokoisilla kohteilla oli vähemmän 
uudelleenfokusointeja kuin 25 mm:n kokoisilla kohteilla  0,66, p < 0,01 

30 mm:n kokoisilla kohteilla oli vähemmän 
uudelleenfokusointeja kuin 25 mm:n kokoisilla kohteilla 0,39, p < 0,05 
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Taulukko 13. Kohteiden välisten etäisyyksien post hoc -parittaisvertailujen 
tilastollisesti merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

60 mm:n etäisyydellä tehtiin vähemmän 
uudelleenfokusointeja kuin 520 mm:n etäisyydellä 0,92, p < 0,05 

 

7.2.7. Uudelleenfokusointitapahtumat ja paremmuusarvioinnit 

Aineistot analysoitiin myös ryhmittäin sen mukaan, kumman suorituksen osallistujat 
olivat nimenneet tarkemmaksi. Analyysiin käytettiin kolmisuuntaista 2 × 3 × 5 (suodin 
× koko × etäisyys) toistettujen mittausten ANOVAa. Ryhmässä, jossa osallistujat (n = 
9, katso kuva 20) olivat valinneet suorituksen tarkemmaksi Kalman-suotimen kanssa 
kuin ilman suodinta, aineistoanalyysissa löytyi suotimen päävaikutus F(1, 8) = 5,5, p < 
0,05 ja koon päävaikutus F(2, 16) = 5,0, p < 0,05. Etäisyydellä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää päävaikutusta. Tilastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia ei ollut. 
Suotimen käytön ja kohteen koon post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti 
merkitsevät erot on esitetty taulukoissa 14 ja 15.  

 

Kuva 20. Uudelleenfokusointien määrä ja S.E.M.:t tehtävittäin (n = 9). 
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Taulukko 14. Suotimen käytön post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti 
merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

Suotimen kanssa oli vähemmän uudelleenfokusointeja kuin 
ilman suodinta  0,68, p < 0,05 

 
 

Taulukko 15. Kohteen koon post hoc -parittaisvertailujen tilastollisesti 
merkitsevät erot. 

Keskiarvojen erotus 

40 mm:n kokoisilla kohteilla oli vähemmän 
uudelleenfokusointeja kuin 25 mm:n kokoisilla kohteilla  0,88, p < 0,05 

 
Ryhmässä, jossa osallistujat (n = 6, katso kuva 21) olivat valinneet suorituksen 

tarkemmaksi ilman suodinta kuin suotimen kanssa, ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
pää- tai yhdysvaikutuksia. 

 

Kuva 21. Uudelleenfokusointien määrä ja S.E.M.:t tehtävittäin (n = 6). 
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7.2.8. Haastattelut  

Haastatteluissa osallistujia pyydettiin vertaamaan kahta tehtäväsarjaa (Kalman-suodin-
suoritus sekä suoritus ilman suodinta) keskenään. Osallistujista 45 % piti suoritusta 
tarkempana ja 40 % nopeampana ja helpompana, kun Kalman-suodin oli käytössä 
verrattuna tilanteeseen, jossa suodin ei ollut käytössä. Osallistujista 30 % piti suoritusta 
tarkempana, nopeampana sekä helpompana ilman suodinta kuin suotimen kanssa. Loput 
osallistujista eivät osanneet asettaa tekniikoita paremmuusjärjestykseen.  

Haastatteluvastauksille laskettiin korrelaatiot käyttäen ei-parametrista Spearmanin 
rho-korrelaatiokerrointa. Lasketut korrelaatiot on esitetty taulukossa 16.  

 
 

Taulukko 16. Haastatteluvastausten korrelaatiot. 

 Tarkkuus  Nopeus  Helppous  

Tarkkuus  r = 1,0   

Nopeus  r = 0,90, p < 0,01 r = 1,0  

Helppous  r = 0,81, p < 0,01 r = 0,72, p < 0,01 r = 1,0 
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8. Pohdinta ja päätelmät 
Esitutkimuksen tulosten mukaan näytti mahdolliselta, että Kalman-suotimen käyttö voi 
parantaa suoritusta osoitus- ja valintatehtävissä langattomalla prototyyppilaitteella 
joidenkin tehtävien kohdalla. Osallistujien arviointien perusteella näytti myös siltä, että 
osallistujat pitivät langattomalla laitteella työskennellessään nopeampana ja tarkempana 
suoritusta Kalman-suotimen kanssa kuin ilman suodinta. Kolme neljästä osallistujasta 
piti suoritusta helpompana, kun suodin oli käytössä. Näiden tulosten perusteella 
päätettiin toteuttaa laajempi kontrolloitu tutkimus, jossa Kalman-suotimen mahdollisia 
etuja langattoman prototyyppilaitteen kanssa voitaisiin tutkia tarkemmin.  

Varsinaisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että eri tehtävien yli laskettu 
osoitusaikojen kokonaiskeskiarvo oli Kalman-suotimen kanssa 2,1 sekuntia ja ilman 
suodinta 2,3 sekuntia. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Aiemmissa tutkimuksissa 
on todettu, että osoitusaikojen kokonaiskeskiarvo on vaihdellut 1,2 sekunnin (Tuisku ja 
muut, 2011) ja 2,8 sekunnin (Tuisku ja muut, 2012) välillä. Yleisesti osoitusajat 
multimodaalisten, katsetta osoitinmodaliteettina hyödyntävien vuorovaikutus-
menetelmien kanssa ovat vaihdelleet 0,7 (Surakka ja muut, 2004) ja jopa 4,7 sekunnin 
(Chin ja muut, 2008) välillä. Tämän tutkimuksen osoitusajat olivat siten 
vertailukelpoisia aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa.  

Tutkimuksen tulosten mukaan Kalman-suotimen kanssa keskimääräiset osoitusajat 
olivat 9,4 % nopeammat kuin ilman suodinta. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 
merkitsevä. Kuva 12 osoittaa, että suotimen käyttö nopeutti työskentelyä näytön reuna-
alueilla verrattuna tilanteeseen, jossa suodin ei ollut käytössä. Tämä tulos voi johtua 
siitä, että silmäkameran sijoittelu vasemman silmän eteen vaikutti osoituksen 
tarkkuuteen ja näin välillisesti osoitusnopeuksiin näillä etäisyyksillä. 
Prototyyppilaitteen silmää kuvaava kamera on kiinnitetty laitteen kehysten vasemmalle 
puolelle säädettävän sangan varaan. Silmäkameraa voidaan siirtää useassa suunnassa, 
mikä on tarpeellista, jotta silmän pupilli voidaan tunnistaa. Kun käyttäjä kohdisti 
katseensa näytön vasempaan reunaan, saattoi silmäkamera olla kohteen ja silmän 
välissä, eli katseen paikkaa ei voinut varmuudella määrittää. Näytön reuna-alueilla 
työskenneltäessä oli mahdollista myös, että käyttäjän pupillia ei aina löytynyt, 
esimerkiksi jos silmäluomi laskeutui peittämään pupillia. Kalman-suotimen ennustava 
ominaisuus auttaakin osoittimen sijainnin määrittämisessä tilanteessa, jossa pupilli 
katoaa eikä katseen paikkaa enää voida määrittää. Tällöin suodin ennustaa, mihin katse 
todennäköisimmin oli siirtymässä perustuen aikaisempiin havaintoihin. Käytössä olleen 
prototyyppilaitteen osalta suodin siis nopeuttaa suoritusta näytön reunaosissa tilanteissa, 
joissa katseen paikka saattaa kadota. 

Fitts’n lakiin perustuvat laskelmat osoittivat, että laskettu tehokkuus oli Kalman-
suotimen kanssa 2,1 bittiä sekunnissa ja ilman suodinta 1,5 bittiä sekunnissa. 
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Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että suorituksen tehokkuus on vaihdellut välillä 
1,9 bittiä sekunnissa (Tuisku ja muut, 2012) ja 5,4 bittiä sekunnissa (Tuisku ja muut, 
2011). Tämän tutkimuksen tehokkuusarvojen voidaan sanoa olleen vertailukelpoisia 
aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa. Suoritusten tehokkuus oli 27,1 % parempi 
Kalman-suotimen kanssa kuin ilman suodinta. Tämä liittyy siihen, että osoitusajat 
olivat suurilla osoitusetäisyyksillä nopeampia Kalman-suotimen kanssa kuin ilman 
suodinta, sillä Fitts’n lain mukaan tehokkuuslukujen laskemiseen käytetään tehtävien 
vaikeutta. Tehtävä on sitä vaikeampi, mitä suurempi osoitettavien kohteiden välinen 
etäisyys on (ja mitä pienempi osoitettava kohde on). Eräässä tutkimuksessa on päästy 
jopa 12,6 bitin tehokkuuteen (Surakka ja muut, 2004). Huomioitavaa on, että vaikka 
ohjaus- ja valintatekniikka olivat käyttäjän kannalta samanlaisia kuin tässä 
tutkimuksessa, eivät mittaukseen käytetyt teknologiat ole täysin samoja keskenään. 
Tekniikoiden erilaisuuden vuoksi tutkimuksia ei siis voida suodaan vertailla keskenään. 
On myös huomattava, ettei tehokkuuden vertailua voida muutenkaan tehdä, jos 
tutkimuksissa käytetty tehtävä on asetelmaltaan erilainen. Tämä johtuu siitä, että Fitts’n 
lain mukaan laskettuihin tehokkuuslukuihin vaikuttavat vaikeuskertoimet, jotka taas 
muodostuvat tehtävien mukaan.  

Eri tehtävien yli laskettu uudelleenfokusointitapahtumien kokonaiskeskiarvo oli 
Kalman-suotimen kanssa 1,1 ja ilman suodinta 1,3. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 
merkitsevä. Kuva 19 osoittaa, että suotimen käyttö vähensi uudelleen-
fokusointitapahtumien määrää näytön reuna-alueilla verrattuna tilanteeseen, jossa 
suodin ei ollut käytössä. Kalman-suotimen ennustava ominaisuus siis parantaa 
suoritusnopeuden lisäksi suorituksen tarkkuutta sellaisilla näytön alueilla, joissa pupilli 
saattaa kadota.  

Uudelleenfokusointitapahtumien arvojen vertaaminen tämän ja aikaisemmissa 
tutkimuksissa saatujen tulosten välillä on haastavaa, koska aiemmat tutkimukset ovat 
olleet asetelmaltaan erilaisia kuin tämä kyseinen tutkimus oli. Aiemmissa tutkimuksissa 
(Majaranta ja muut, 2003; Majaranta, 2009, s.81) uudelleenfokusointitapahtumien 
arvoja on laskettu katsekirjoitustehtävän yhteydessä ja verrattu keskenään tilannetta, 
jossa kohde eli kirjainpainike kutistui tai pysyi alkuperäisen kokoisena 
viiveaikavalinnan aikana. Aikaisemmin on havaittu, että uudelleen-
fokusointitapahtumien arvo saattoi olla jopa 59 % pienempi, kun tarkkuutta parantava 
tekniikka liitettiin katsekirjoitustehtävään. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 
Kalman-suotimen kanssa uudelleenfokusointitapahtumia oli 10,8 % vähemmän kuin 
ilman suodinta.  

Tulokset osoittivat, että eri tehtävien yli laskettu virheiden kokonaiskeskiarvo oli 
Kalman-suotimen kanssa 27,0 % ja ilman suodinta 26,4 %. Ero ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että virheiden kokonaiskeskiarvo on 
vaihdellut 9,6 % ja 28,5 % välillä (Tuisku ja muut, 2011). Tässä tutkimuksessa 
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virheellisten suoritusten määrä oli siis vertailukelpoinen aikaisempien tutkimusten 
kanssa.  

Tulosten mukaan virheitä tehtiin ilman suodinta 2,0 % vähemmän kuin suotimen 
kanssa. Kuva 16 osoittaa, että suotimen käyttö vähensi virheiden määrää näytön pysty- 
ja vaakareunoilla verrattuna tilanteeseen, jossa suodin ei ollut käytössä. Näytön 
kulmissa virheitä oli kuitenkin enemmän Kalman-suotimen kanssa kuin ilman suodinta. 
Uudelleenfokusointitapahtumia oli kuitenkin vähemmän näytön kulmissakin kun suodin 
oli käytössä kuin silloin kun suodin ei ollut käytössä. On mahdollista, että näytön 
kulmissa ilmenee niin sanottu aikaisen valinnan virhe (Early-Trigger error), joka 
johtuu esimerkiksi siitä, että käyttäjä on suorittanut valinnan ennen kuin katse on 
kohdistettu kunnolla kohteeseen (Kumar ja muut, 2008). Se, että osallistuja tekee 
valintaeleen liian aikaisin, ei siis välttämättä tarkoita sitä, että hänen pitää suorittaa 
uudelleenfokusointi kohteeseen: hän vain yksinkertaisesti toistaa valinnan kohteen 
päällä.  

Kun osallistujilta kysyttiin, pitivätkö he suoritusta nopeampana, tarkempana ja 
helpompana suotimen kanssa vai ilman suodinta, 45 % osallistujista piti suoritusta 
tarkempana ja 40 % nopeampana ja helpompana, kun Kalman-suodin oli käytössä. 
Osallistujista 30 % piti suoritusta tarkempana, nopeampana sekä helpompana ilman 
suodinta. Osallistujien vastaukset korreloivat keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että 
samat osallistujat pitivät samaa suorituskertaa eli esimerkiksi suoritusta Kalman-
suotimen kanssa sekä tarkempana, nopeampana ja helpompana kuin suorituskertaa 
ilman suodinta. Tämä kertoo siitä, että sekä tarkkuuden- että nopeudentunne tekee 
suorituksesta sujuvan tuntuisen.  

Paremmuusarviointeihin perustuvat tulokset osoittivat, että osallistujien arviot 
käytetyn tekniikan tarkkuudesta ja nopeudesta saivat tukea tuloksissa. Ne, jotka pitivät 
suoritusta nopeampana Kalman-suotimen kanssa kuin ilman suodinta, olivat nopeampia 
suotimen kanssa kuin ilman suodinta, kuten kuva 13 osoittaa. Ero ei kuitenkaan ollut 
tilastollisesti merkitsevä. Ne, jotka pitivät suoritusta nopeampana ilman suodinta kuin 
suotimen kanssa, olivat nopeampia ilman suodinta kuin suotimen kanssa, kuten kuva 14 
osoittaa. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Ne, jotka pitivät suoritusta tarkempana ilman 
suodinta kuin suotimen kanssa, tekivät ilman suodinta vähemmän virheitä ja 
uudelleenfokusointeja ilman suodinta kuin suotimen kanssa, kuten kuvat 18 ja 21 
osoittavat. Nämä erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Ne, jotka pitivät suoritusta 
tarkempana Kalman-suotimen kanssa kuin ilman suodinta, tekivät suotimen kanssa 
vähemmän virheitä ja uudelleenfokusointeja kuin suotimen kanssa, kuten kuvat 17 ja 20 
osoittavat. Virheiden määrän osalta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
Uudelleenfokusointeja tapahtui tilastollisesti merkitsevästi vähemmän suotimen kanssa 
kuin ilman suodinta. Joillakin osallistujilla suotimen käyttö siis paransi suoritusta, ja 
toisilla suoritus oli sujuvampi ilman suodinta. On mahdollista, että joillain osallistujilla 
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pupillintunnistusalgoritmi ei toiminut tarpeeksi luotettavasti, ja Kalman-suodinta 
tarvittiin parantamaan heidän työskentelyään.  

Muutoin tämän tutkimuksen tulokset olivat vertailukelpoisia aiemmin tehtyjen 
tutkimusten kanssa. Aiemminkin on havaittu, että kohteiden osoittaminen ja valinta on 
sitä tarkempaa ja nopeampaa, mitä lyhyempi kohteiden välinen etäisyys on. Tekniikan 
käyttäminen on sitä nopeampaa ja tarkempaa myös, mitä suurempi kohteiden koko on 
(Tuisku ja muut, 2011; 2012). Samanlaisia tuloksia on saatu myös muissa 
katseenseurantaan liittyvissä tutkimuksissa (Ware ja Mikaelan, 1987; Surakka ja muut, 
2004; 2005; Chin ja muut, 2008). Osallistujien arviot prototyyppilaitteesta olivat 
positiivisia. Esimerkiksi se, että prototyyppiä voi käyttää kahdella eri valintatekniikalla, 
oli osallistujien mielestä hyvä asia. Laitteen kuvailtiin olevan muun muassa 
”luonnollinen” ja ”toimiva”.  

Aiemmissa Kalman-suotimeen liittyvissä tutkimuksissa on tultu siihen 
lopputulokseen, että Kalman-suodinta käyttämällä voidaan parantaa vuorovaikutuksen 
nopeutta ja tarkkuutta unimodaalisen, pelkkää katsetta käyttävän vuoro-
vaikutusmenetelmän käyttötilanteessa (Koh ja muut, 2009; Komogortsev ja muut, 
2009b). Nyt saadut tulokset tukevat aiempia tuloksia myös multimodaalisen 
käyttöliittymän kanssa työskenneltäessä. Tässä tutkimuksessa käytössä oli OpenCV:n 
Kalman-suotimeen perustuva niin sanottu geneerinen, optimoimaton Kalman-suodin 
(Bradski ja Kaehler, 2008, s. 358–363), jota vertailtiin pupillintunnistusalgoritmiin 
liitetyn yksinkertaisen signaalinsuodatusmenetelmän kanssa. Koska tutkimuksen 
tulokset ovat kannustavia, olisi mielenkiintoista toteuttaa uusi tutkimus, jossa 
vuorovaikutus tapahtuu tehtävää varten optimoidun Kalman-suotimen kanssa. Suotimen 
käyttöä voisi optimoida algoritmitasolla valitsemalla algoritmiin optimoidut muuttujat 
eli esimerkiksi se, kuinka pitkältä ajalta menneitä arvoja tallennetaan ja käytetään 
tulevien arvojen ennustamisessa. Toinen vaihtoehto olisi, että suodinta käytettäisiin 
vain tietyissä kohdissa näyttöä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voitaisiin 
suositella, että suodinta käytettäisiin laajakuvanäytön reuna-alueilla ja erityisesti kun 
kohteet ovat pieniä. 
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9. Yhteenveto 
Tässä tutkielmassa esiteltiin tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin 
Kalman-suodin vaikuttaa osoitus- ja valintatapahtumien nopeuteen ja tarkkuuteen 
verrattuna pupillintunnistusalgoritmiin liitettyyn yksinkertaiseen signaalin-
suodatusmenetelmään. Osoitus- ja valintalaitteena tutkimuksessa oli uudenlainen 
kasvokäyttöliittymän prototyyppilaite. Esitutkimuksessa kävi neljä osallistujaa ja 
varsinaisessa tutkimuksessa 20. Osallistujat suorittivat yksinkertaisia osoitus- ja 
valintatehtäviä, joissa tarkoituksena oli osoittaa kohdetta katseella ja suorittaa kohteen 
valinta kasvolihasaktivaatiota käyttämällä. Tehtävien tekemisen aikana katseen-
seurantasignaalia suodatettiin joko yksinkertaisella suodatusmenetelmällä tai Kalman-
suotimella. Aikaisemmin Kalman-suodinta on käytetty katseenseurantasignaalin 
suodatukseen vain unimodaalisten syötemenetelmien kanssa, ja tutkimusten tulokset 
ovat olleet lupaavia. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan Kalman-suodin parantaa 
osoitus- ja valintatehtävien suoritusta myös multimodaalisen, katsetta 
osoitusmenetelmänä hyödyntävän vuorovaikutusmenetelmän kanssa. Koska 
tutkimuksessa käytettiin niin sanottua geneeristä Kalman-suodinta, olisi 
mielenkiintoista toteuttaa tutkimus, jossa käytössä on tehtävää varten optimoitu 
Kalman-suodin. Suodinta voitaisiin soveltaa käytettäväksi myös niin, että se toimisi 
tietyissä osissa näyttöä eli paikoissa, joissa pupillin kadottamisen todennäköisyys on 
suurempi kuin muissa osissa näyttöä. Jos suodinta käytettäisiin näissä haastavissa 
näytön osissa, sillä voisi olla vuorovaikutusta parantavia ominaisuuksia. 
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Liite 1  Suostumuslomake 

 
Tampereen yliopisto 
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 
TAUCHI 
 
SUOSTUMUS TUTKIMUSAINEISTON LUOVUTTAMISESTA 

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen annan suostumukseni tutkimuksessa kerätyn 
aineiston analysointiin ja tulosten raportointiin. Tutkimuksen analysoinnissa ja 
raportoinnissa kunnioitetaan osallistujien yksityisyyttä. Tutkimusaineistoa käsittelevät 
vain tutkimusryhmän jäsenet, eikä sitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. 

KUVAUS: Kokeessa tutkitaan katseohjauksen ja kasvolihasaktivaation käyttämistä 
ohjaus- ja valintamenetelmänä yksinkertaisten tehtävien avulla. Lisäksi kokeessa on 
lyhyt haastatteluosuus.  

RISKIT JA HYÖDYT: Kokeesta ei seuraa minulle mitään suoranaista hyötyä, mutta 
kokeesta saatava tieto auttaa jatkossa kehittämään parempia menetelmiä ihmisen ja 
teknologian vuorovaikutukseen. Kokeeseen osallistumisesta ei makseta rahallista 
korvausta tai anneta muuta palkkiota. 

KESTO: Kokeen suorittaminen vie aikaa noin 1 tunnin ja 30 minuuttia. 

OSALLISTUJAN OIKEUDET: Allekirjoittamalla tämän lomakkeen annan 
suostumukseni kerätyn aineiston analysointiin ja tulosten raportointiin. Olen 
ymmärtänyt, että osallistuminen on vapaaehtoista, ja että voin keskeyttää kokeen 
milloin tahansa. Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti, ja yksityisyyteni on 
suojattu niin aineiston kuin raporttienkin osalta. 

Mikäli sinulla on myöhemmin kysyttävää tästä kokeesta, ota yhteyttä:  
Hanna Venesvirta, hanna.venesvirta@uta.fi 

Toinen kappale tästä suostumuksesta jää osallistujalle. 

 

Paikka ja aika  ________________________________ 

Allekirjoitus  ________________________________ 

Nimen selvennys ________________________________ 
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Liite 2  Esitietolomake 

 
Tampereen yliopisto 
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 
TAUCHI 

 

ESITIETOLOMAKE 

 

Tällä lomakkeella kerätään taustatiedot testien analyysiä varten. Tietoja säilytetään ja 
käsitellään anonyymisti, eikä niitä voida yhdistää osallistujaan. 

 

Ikä  _____  vuotta 

 

Sukupuoli  

[  ] nainen     [  ] mies 

 

Onko näkösi 

[  ] Normaali 

[  ] Normaali, piilolinsseillä korjattuna 

 

Oletko 

[  ] Oikea 

[  ] Vasenkätinen? 

 

Onko sinulla aikaisempaa kokemusta katseenseurannasta / katsekäyttöliittymistä? 

[  ] Kyllä 

[  ] Ei 
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Liite 3  Esitutkimuksen haastattelu 

 

Puoliväli: 

- Tuntuiko suoritus tarkemmalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana? 

- Tuntuiko suoritus nopeammalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana? 

- Tuntuiko suoritus helpommalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana?  

 

Lopuksi: 

- Tuntuiko suoritus tarkemmalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana? 

- Tuntuiko suoritus nopeammalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana? 

- Tuntuiko suoritus helpommalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana? 

- Huomasitko suorituksessa eroja, kun ajattelet kahta ensimmäistä tehtäväsarjaa 

ja vertaat niitä kahteen viimeiseen? 

- Onko sinulla kommentoitavaa tai sanottavaa? 

- Onko sinulla itselläsi kysymyksiä? 
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Liite 4  Varsinaisen tutkimuksen haastattelu 

 

- Tuntuiko suoritus tarkemmalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana? 

- Tuntuiko suoritus nopeammalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana? 

- Tuntuiko suoritus helpommalta ensimmäisen vai toisen tehtäväsarjan aikana?  

- Mitä mieltä olet käytetystä valintatekniikasta? 

- Onko sinulla kommentoitavaa tai sanottavaa? 

- Onko sinulla itselläsi kysymyksiä? 

 


