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Förord 
 
Detta examensarbete utfördes på Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå under 
vårterminen 2007. Tidigare hade skolan tittat på tekniken FTIR och var precis på väg att 
införskaffa utrustningen som krävdes för denna teknik. 
 
Jag och tre studenter till fick i uppgift att skapa ett bibliotek som skall kunna hantera 
många inputs samtidigt och tolka gesterna som dessa utgör, samt skapa några 
applikationer specifikt för denna teknik. 
 
Jag och Michael Thörnlund utvecklade tillsammans ett bibliotek för att kunna tolka olika 
gester ifrån en hårdvara som hanterar flera användare samtidigt. Min del i arbetet var att 
få biblioteket att känna igen olika gester som användaren själv specificerar med hjälp av 
bilder och några textfiler. 
 
Jag vill tacka min handledare Johannes Hirche för all den hjälp vi har fått samt att jag är 
mycket tacksam för att jag fick detta intressanta ämne som examensarbete. 
Jag vill även tacka min examinator Patrik Holmlund. 
 
 

 
Niklas Brolin 
Skellefteå, 2007 
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Abstract 
 
This document is my bachelor thesis concerning gesture definition and implementation 
for a multi-touch interface using the FTIR technology. 
 
We were a team of four students that in ten weeks should develop a bunch of 
applications and a library for gesture recognition for Luleå University of Technology at 
Campus Skellefteå. My task in this subject was to implement functions for user defined 
gesture recognition to the gesture recognition library. 
 
The result was that I used bitmap-files as templates and I compared them against 
gestures from the multi-touch screen. The bitmap-files are completely user defined and 
are read into the library before the application is listening for gestures. 
In this document I describe my work, the methods I use to detect gestures with and how 
they are passed on to an application. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vi har varit en grupp på fyra studenter som på tio veckors tid skall ha utvecklat några 
applikationer, samt ett bibliotek för att kunna hantera diverse gester till ett system som 
kan hantera flera användare samtidigt. Vi har fått i uppdrag av Luleå Tekniska 
Universitet att prova denna relativt nya teknik och se vad den kan ha för kapacitet och 
användningsområden i framtiden. 
 
Min uppgift i arbetet var att hjälpa till att utveckla ett bibliotek för att hantera olika gester 
som en användare kan tänkas göra. I detta examensarbete så berättar jag om hur man 
skall kunna upptäcka komplexa gester i ett system där flera användare kan påverka 
samtidigt. 
 
Jag kommer med denna rapport att ta upp de problem jag har haft, vilka lösningar jag 
har kommit fram till samt vad jag ser på möjliga framtida tillägg till biblioteket. 
 
Jag har med hjälp av bilder som mallar, som användaren själv skapar, gjort det möjligt 
att upptäcka mer komplexa gester såsom cirklar, trianglar, fyrkanter o.s.v. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Problemställning 
Kan jag på ett originellt sätt designa och implementera en teknik för att upptäcka 
komplexa gester i ett system där flera användare kan påverka samtidigt? 
 

1.2 Bakgrund och syfte 
Samspelet mellan människan och datorn kommer i framtiden att vara mer instinktivt, och 
då kommer gester och multipla rörelser att vara något att tänka på. 
 
Luleå Tekniska Universitet ville prova denna relativt nya teknik och det fanns rum för fyra 
stycken examensarbeten där jag fick i uppgift att vara med och utveckla ett bibliotek för 
gester. 
 
Syftet är att använda mina tidigare kunskaper till att lära mig ett relativt nytt och 
spännande interface där man måste tänka lite mer annorlunda i och med att 
samspelandet mellan människa och dator blir närmare varandra. 
 
Med detta examensarbete vill jag ta upp samspelet mellan människan och datorn i form 
av olika gester som användaren själv kan specificera. 
 

1.3 Förkortningar 
FTIR  - Frustrated Total Internal Reflection [1]
 
UML  - Unified Modeling Language 
UML är ett objektorienterat generellt språk för modellering av alla typer av system. 
Den visar grafiskt hur klasser och funktioner hänger ihop i ett system. 
 
FSM  - Finite State Machine 
FSM kan beskrivas som en ändlig tillståndsmaskin, det används bl.a. till att beskriva 
beteenden i mjukvara. 

 1
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2. Utförande 
 

2.1 Beskrivning av arbetet 
Uppdraget är att utveckla applikationer och ett bibliotek för att kunna hantera gester till 
en hårdvara som hanterar flera användare samtidigt. 
 
Min uppgift i detta projekt är att utveckla funktionaliteten för igenkänning av 
användardefinierade gester i biblioteket. Biblioteket skall kunna länkas ihop med andra 
applikationer som vill använda sig utav gester som kommunikationsform. 
 

2.2 Arbetsprocess 
Arbetsprocessen är uppdelad i tre huvudsakliga faser: Forskning, Design och 
Implementering. 
 

2.2.1 Forskning 
Vi började med att forska om TouchLib biblioteket och försökte förstå hur det fungerade. 
Det är detta bibliotek som vi skall använda för att få information om vad som sker på 
skärmen, därför var denna del en mycket viktig fas i arbetet. 
Vi var tvungna att förstå hur biblioteket fungerade, vad det innehöll och speciellt hur vi 
skulle länka det med våra applikationer. 
Jag skapade tidigt bl.a. ett enkelt ritprogram som hade tryckkänslighet, d.v.s. linjerna 
man ritade blev tjockare ju hårdare man tryckte på skärmen och tvärtom. På detta sätt 
lärde jag mig en hel del om hur TouchLib fungerade. 

2.2.2 Design 
Denna del bestod i att definiera vad som skulle göras, bl.a. definiera olika gester, klasser 
och metoder. Här diskuterade vi också i grupp och kom fram till vad som behövde göras 
för att få applikationerna att fungera mot den nya hårdvaran. Vi diskuterade alla möjliga 
tänkbara gester, spelkoncept och applikationer. 

2.2.3 Implementering 
I denna fas var det mycket kodande men det gick ibland över till designfasen. Det var 
här vi skapade applikationerna som vi hade designat tidigare. 

 2
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2.3 TouchLib 
TouchLib [2] är ett bibliotek som interagerar med multi-touch hårdvara och den är 
skriven i programmeringsspråket C++. 
Det är detta bibliotek som vi länkar ihop arbetena med. 
 
TouchLibs uppgift är att hantera och upptäcka punkter av infrarött ljus som den sedan 
sänder som händelser till de länkade applikationerna.  
 
TouchLib distribueras med en konfigurationsapplikation och några demoapplikationer. 
Biblioteket fungerar i operativsystemen Windows, Mac och Linux. 
 

2.4 Gester 
Gester är ett sätt för människan att kommunicera med kroppen, John Bulwer [3] beskrev 
tidigt vad handen hade för betydelse för kroppsspråket. Ett tidigare arbete, som 
använder sig utav FSM, förklarar hur man på ett sätt har löst kommunikation mot en 
dator med hjälp av olika gester som görs med handen [4]. Ett annat arbete beskriver hur 
man styr datorn med hjälp av gester, där de använder sig utav en boosting algoritm [5]. 
En boosting algoritm är en slags maskininlärningsalgoritm [6]. 
 
Med denna hårdvara och mjukvara, som är beskrivet tidigare, tänkte jag ta ett steg 
närmare i att kommunicera med en dator och det är i form av gester. 
 
I detta dokument behandlar jag gester som användaren själv specificerar, det kan vara 
enkla, se figur 1-4, och det kan vara mer komplexa gester, se figur 5. 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 5: Komplex gest 

 

  
Figur 1: Cirkel Figur 2: Triangel 
 

  
Figur 3: Kryss Figur 4: Fyrkant 
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2.5 Flödesschema 
 

 
Figur 6: Flödesschema 
 

2.5.1 Övergripande 
Flödesschemat på figur 6 förklarar en hel del om hur biblioteket skall kunna ge 
information till diverse applikationer som vill veta om någon användare gör några gester. 
 
Jag kommer nu att förklara lite övergripande de olika stegen och sedan gå mer ingående 
under de kommande rubrikerna. 
 
Om applikationen vill ha information om gester som görs av någon användare så måste 
den först och främst registrera sig som lyssnare och sedan skapa upp en instans av 
klassen RecognitionData [B1] och specificera minst en konfigurationsfil till den. 
Konfigurationsfilen skall innehålla filnamn till olika mallar som skall användas till att 
jämföra mot rörelser som en användare kan göra på multitouch-skärmen.

 4
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I konfigurationsfilen så skall det även specificeras upp hur hög träffsäkerhet gesterna 
skall ha gentemot mallen för att det skall kunna räknas som en träff. 
 
Exempel på vad en konfigurationsfil till RecognitionData kan innehålla: 
 
// List your user defined BMP images here that are for gesture recognition. 
// The source must be 24-bit .bmp and the width must be dividable with four. 
// Syntax: filename.bmp;correctitude 
 
circleTemplate.bmp; 30 
crossTemplate.bmp; 40 
menuTemplate.bmp; 40 
squareTemplate.bmp; 50 
triangleTemplate.bmp; 40 
 
 
Biblioteket samlar hela tiden in data ifrån användarna genom de virtuella funktionerna 
fingerDown och fingerUpdate. Denna information kallas för TouchData som ligger i 
biblioteket TouchLib och den innehåller: 
 
struct TouchData 
{ 

int  ID; // Fingrets ID 
 float  X; // X-positionen på fingret 
 float  Y; // Y-positionen på fingret 
 float  Area; // Area - trycket på skärmen 
 float  dX; // Avståndet ifrån förra X 
 float  dY; // Avståndet ifrån förra Y 
 float  dArea; // Skillnaden ifrån förra arean 
}; 

 
Informationen sparas ned i en lista samtidigt som fingerDown och fingerUpdate anropas. 
 
Igenkänningen av gester sker alltid när den virtuella funktionen fingerUp anropas och om 
applikationen har registrerat sig som en lyssnare. 
När en fingerUp sker så kollar biblioteket upp vilka objekt som lyssnar på gesture 
recognition och skapar en gest utav all TouchData som har skapats. 
 
Sedan kollar biblioteket upp storleken på mallen och gesten, om de inte 
överensstämmer så skalas gesten antingen upp eller ned så att den får samma storlek 
som mallen. 
 
När mallen och gesten har samma storlek så jämför biblioteket dem mot varandra punkt 
för punkt. Om gesten överensstämmer till en viss procent som är specificerat i 
konfigurationsfilen, som har laddats in i klassen RecognitionData, så är det en gest som 
överensstämmer. 
 
Gesten jämförs emot alla mallar som finns definierade i RecognitionData och om gesten 
överensstämmer mot flera mallar så väljs den mall som passar bäst. 
 
När en träff har förekommit på en mall så skickar biblioteket en händelse med 
RecGestData till den registrerade applikationen och kan då få ut väsentlig information 
om gesten.

 5
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2.5.2 Registrera som lyssnare 
Det första man gör för att kunna registrera sig som lyssnare på olika gester är att 
inkludera filerna som visas här nedan och ärva ifrån GestureListener: 
 
#include "GestureHandler.h" 
#include "RecognitionData.h" 
#include "gStructs.h" 

 
Man skapar sedan en instans av klasserna GestureHandler och RecognitionData. 
Sedan så skall man skapa ett fönster som skall agera applikationen, om man vill så kan 
man även skapa några objekt i applikationen. Dessa kallas för boundingboxes och 
innehåller: 
 
struct Bbox 
{ 
 float leftX;  // Lägsta x-positionen 
 float rightX;  // Högsta x-positionen 
 float bottomY; // Lägsta y-positionen 
 float topY;  // Högsta y-positionen 
 int ID;  // Bbox ID 
 

// En funktion som kollar om en punkt finns innanför boundingboxen 
 bool HasPoint( float x, float y ) 
 { 
  if ( x >= leftX && x <= rightX && y >= bottomY && y <= topY ) 
   return true; 
  else 
   return false; 
 
 } 
}; 

 
Man skapar dessa fönster och objekt för att gesterna skall ha något att agera emot. 
Exempel på hur man skapar ett applikationsfönster och en boundingbox: 
 
// Skapa ett applikationsfönster 
AppMainWin app; 
 
// Tilldela värden på applikationsfönstret 
app.mainWindow.leftX   = 0.0f; 
app.mainWindow.rightX   = 1.0f; 
app.mainWindow.bottomY  = 0.0f; 
app.mainWindow.topY   = 1.0f; 
app.mainWindow.ID   = 1; 
 
// Skapa en boundingbox 
Bbox b; 
 
// Tilldela värden på boundingboxen 
b.leftX    = 0.0f; 
b.rightX    = 1.0f; 
b.bottomY    = 0.0f; 
b.topY     = 1.0f; 
b.ID     = 4; 
 

 
För att sedan lägga till fönstren och boundingboxar till lyssnaren så anropar man 
funktionerna AddBbox och SetMainWindow som finns i klassen GestureListener. 
Detta betyder att biblioteket kommer ha information om vad som finns i applikationen 
och kan på så vis interagera med objekten via diverse gester.

 6



Luleå Tekniska Universitet - Institutionen i Skellefteå 

För att ha igenkänning av användardefinierade gester så måste GestureListener även 
ha instansen av RecognitionData, och det kan den få via funktionen SetRecognitionData 
som finns i GestureListener. 
 
Man måste också implementera den virtuella funktionen GestureEvent, med den så får 
applikationen information om det har inträffat en gest. 
 
virtual void GestureEvent( Gesture* g, Bbox* iBox ); 

 
Till sist måste man registrera sig, och det gör man ifrån GestureHandler instansen med 
funktionen RegisterListener. 
 

2.5.3 Inläsning av mallar 
Det är klassen RecognitionData som läser in konfigurationsfiler med information om de 
olika mallarna som är beskrivna tidigare i detta dokument. 
Om en applikation vill läsa in en konfigurationsfil som inte existerar så skapar 
RecognitionData helt enkelt den, men den kommer inte att innehålla någon information. 
 
När en inläsning sker så läser den rad för rad i filen och ignorerar alla ”//” för att dessa är 
kommenterade rader. När en rad utan ”//” påträffas så läser den först in tecknen fram till 
”;”, detta är filnamnet på mallen, efter det läses träffsäkerheten in. 
Träffsäkerheten räknas i procent och är ett heltal, det är den siffran som styr om en gest 
skall räknas som en sådan gest som mallen utger sig att vara. 
 
Jag valde att använda bilder med filformatet BMP [7], anledningen till att jag valde detta 
filformat var att det verkade vara rätt enkelt att parsa dem till en lista med pixeldata. 
 
 

Diagrammet i figur 7 visar vad en bitmapfil 
innehåller för data. 
 
Längden på headern i en bitmapfil är 14 bytes och 
innehåller bl.a. information om hur stor filen är. 
Info headern är 40 bytes stor och innehåller bl.a. 
bredd och höjd på bilden, hur många bitar det är 
per pixel och vilken komprimering bilden har. 
 
Jag valde att inte ha stöd för andra bitmaps än 24-
bit true color, detta p.g.a. att 24-bit true color 
bitmaps har ingen optional palette fält och jag 
behövde på så vis inte hantera det fältet. Då 
återstår image data fältet, och det är det fältet som 
är mest intressant, här finner vi all pixeldata som 
bilden består av. 
 

 
Figur 7: Diagram på vad en bitmapfil 
innehåller 
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Jag skapade en funktion, CreateBMPData, i RecognitionData som parsar bitmapfiler och 
sparar ned informationen som var nödvändig i BMPData. 
BMPData är definierad i RecognitionData.h och innehåller: 
 
struct BMPData 
{   
 int   imageHeight;  // Bildens höjd 
 int   imageWidth;  // Bildens bredd 
 int   typeID;   // Bildens unika ID 
 int   accuracy;  // Träffsäkerheten i procent 
 int   noOfFilledPixels; // Antalet ifyllda pixlar på bilden 
 std::vector<int> m_listPixels;  // En lista med alla pixlar 
}; 

 
Precis som förut då jag läste in konfigurationsfiler så läser jag nu in bitmapfiler.  
Jag är helt ointresserad av vilka färger som bilderna innehåller så det som är vitt i 
bilderna sparas som 0 och resten av pixlarna blir 1. 
Dessa bitmapfiler sparas som BMPData och läggs i en lista som finns i RecognitionData.  
 

2.5.4 Samla in data ifrån TouchLib 
Insamlingen av all TouchData ifrån TouchLib görs i klassen GestureAnalyzer. 
GestureAnalyzer ärver ifrån ITouchListener som finns i TouchLib. 
 
GestureAnalyzer har tre stycken virtuella funktioner som den får sitt TouchData till: 
 
// Notify that a finger has just been made active. 
virtual void fingerDown( TouchData data ); 
// Notify that a finger has moved. 
virtual void fingerUpdate( TouchData data ); 
// A finger is no longer active. 
virtual void fingerUp( TouchData data ); 

  
Varje gång en fingerDown inträffar så skapas det ett GestureElement. GestureElement 
innehåller bl.a. en lista med TouchData. 
 
De data som kommer in i funktionerna fingerDown och fingerUpdate läggs till i en lista 
som finns i respektive GestureElement. 
 
Detta betyder att alla rörelser man gör med fingrarna sparas ned och kan vid ett senare 
tillfälle användas till att kolla om gest har inträffats. 

 8
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2.5.5 Skapa en gest 
Skapandet av en gest sker när man lyfter på ett finger ifrån multi-touch skärmen. 
Funktionen fingerUp anropas i GestureAnalyzer och där kollar den varje lyssnare om 
den har något RecognitionData. 
Om det finns RecognitionData så skapar den en gest av fingrets GestureElement. 
Funktionen för att skapa gester av en lista med TouchData heter CreateGesture. 
 
Det första funktionen gör är att ta reda på hur bred och hur hög gesten är, sedan skapar 
den en ny lista och fyller i alla tomrum som finns mellan punkterna. 
Jag använder mig utav en enkel matematisk formel för att göra detta ändamål: 
y = kx + m. Där riktningskoefficienten k är lutningen mellan punkterna, k = ∆y / ∆x. 
 
Jag sparar ned all information som en RecGestData och returnerar sedan det. 
RecGestData är en struct som ligger i filen gStructs.h och innehåller: 
 
struct RecGestData 
{ 
 std::vector<int> points;  // En lista med alla punkter gesten har 
 
 float   leftX;  // Lägsta x-positionen 
 float   rightX;  // Högsta x-positionen 
 float   bottomY; // Lägsta y-positionen 
 float   topY;  // Högsta y-positionen 
 
 int   width;  // Gestens bredd 
 int   height;  // Gestens höjd 
}; 

 
I figur 9 finns det ett exempel på hur en gest kan ritas ut i en applikation. Hur den senare 
blir representerad som en lista/matris syns i figur 8, och i figur 10 så är samma gest 
nedskalad till en 24x24 matris eller en lista som har 576 stycken platser. 
 
Matrisen i figur 8 har en bredd på 74 punkter och en höjd på 69 punkter, och består av 
en lista med 5106 stycken platser. Den var från början representerad av 18 stycken 
punkter men efter ifyllnad så är den nu representerad av 191 stycken punkter. Detta gör 
att gesten blir mer tydlig när den ska skalas ned till en malls storlek. 
 

2.5.6 Storlek och skalning 
Efter att man har skapat en gest, figur 8, så kan det vara läge att skala den till rätt 
storlek, figur 10. Gesten skall vara lika stor som mallen den skall jämföras mot. 
 
Detta görs med funktionen ScaleGesture [B2] som finns deklarerad i klassen 
GestureAnalyzer. Parametrarna till funktionen är en gest i form av en RecGestData och 
storleken den skall skalas till. 
Algoritmen flyttar alla positioner som innehåller en 1:a och övriga positioner blir tilldelad 
en 0:a, och de nya positionerna blir följande: 
 

     
 
Om gesten redan har samma storlek som mallen så görs ingen skalning.

 9



Luleå Tekniska Universitet - Institutionen i Skellefteå 

  

 

Figur 9: Exempel på hur 
en gest kan ritas ut i en 
applikation 

 
 
 
 

 
 

Figur 10: En gest som är 
skalad till en 24x24 
matris 

 
Figur 8: En representation av en gest i form av en matris 
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2.5.7 Jämföra en gest gentemot en mall 
När det är dags att jämföra en gest mot en malls pixeldata så anropas funktionen 
CompareGesture [B3] som är deklarerad i klassen GestureAnalyzer. 
 
I funktionen CompareGesture så itereras varje mall som sedan jämförs med gesten. 
Den räknar antalet punkter i gesten och den räknar ut antalet punkter som stämmer 
överens med mallen. 
Sedan räknar den ut hur många procent gesten är i jämförelse med mallen, d.v.s. hur 
många punkter det finns i gesten mot antalet punkter som finns i mallen. Efter det räknas 
procenthalten ut på gestens träffsäkerhet mot mallen, d.v.s. antalet korrekta punkter i 
jämförelse mot mallen dividerat med antalet punkter i gesten. 
 
Dessa två procenthalter läggs sedan ihop till en total procenthalt och jämförs med 
variabeln för träffsäkerhet som finns deklarerad i konfigurationsfilen till RecognitionData. 
 
Efter att alla mallar är jämförda mot gesten så kollar den om det fanns någon mall som 
stämde överens med gesten, och om det gjorde det så kollar den vilken mall som 
stämde mest in. Funktionen returnerar det ID som stämde mest överens med gesten 
och om ingen stämde så returnerar den -1. 
 

2.5.8 Skicka händelser 
När biblioteket har upptäckt att en gest har inträffats och att den stämmer överens med 
en utav mallarna så skapar den en gest av typen Recognition [B4]. 
 
Recognition ärver ifrån klassen Gesture och har dessa två användbara variabler: 
 
RecGestData  gestureData; // Gestens storlek samt alla punkter den innehåller 
int   gestureID; // Gestens unika ID som berättar vilken gest det är 

 
I funktionen fingerUp skickas en pekare med denna instans av klassen Recognition till 
respektive lyssnare med funktionen GestureEvent. På så sätt får applikationen reda på 
vilka händelser som sker.
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2.6 UML och klasser 

 
Figur 11: UML
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2.6.1 Övergripande 
I figur 11 visas en del utav klassdiagrammet på biblioteket som hanterar gester ifrån 
användare. Jag kommer att beskriva lite övergripande hur TouchLib, biblioteket som 
hanterar gester och applikationerna hänger ihop. 
 
TouchLib är ett bibliotek där all TouchData skapas och skickas vidare till alla som ärver 
ifrån det. 
 
GestureAnalyzer ärver ifrån TouchLib och det är här det analyseras efter olika gester 
som möjligtvis kan inträffa. 
 
GestureAnalyzer skapar olika gester beroende på vad det kan vara. Exempelvis 
Recognition som är användarspecificerade gester. Recognition ärver sina variabler och 
funktioner ifrån klassen Gesture. 
 
Applikationen som vill använda sig utav användarspecificerade gester har en 
RecognitionData som har all information om mallarna som är BMPData. 
 
GestureAnalyzer har också BMPData för att den ska kunna jämföra med alla gester. 
 
Applikationen ärver ifrån GestureListener för att få händelser om diverse gester. 
GestureListener har en RecognitionData för att kunna analysera TouchData med 
fördefinierade mallar. 
 
Applikationen har även en GestureHandler för att kunna registrera sig som en lyssnare. 
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3. Resultat och diskussion 
 

3.1 Resultat 
Resultatet med detta projekt är att jag lyckades implementera en fungerande prototyp för 
att känna igen användardefinierade gester i ett system där flera användare samtidigt kan 
påverka. 
 
Tekniken jag valde var att jämföra gesterna med färdiga mallar och på så sätt upptäcka 
om vissa rörelser var gester eller inte. 
 

3.2 Innebörd 
Med detta resultat så betyder det att användare kan kommunicera med datorer med 
hjälp av gester, och själva bestämma vad som är en gest och vanlig rörelse. 
 

3.3 Slutsats 
Resultatet var lyckat för att vara på den korta tiden vi hade och prototypen fungerar med 
applikationerna som länkar sig till biblioteket.  
 
Det som kunde ha gjorts bättre är bl.a. skapandet av en gest, den skulle behöva en 
bättre algoritm för att fylla i alla tomrum mellan de första punkterna som skapas. 
Möjligtvis så kan jämförandet mellan en gest och en mall också göras bättre. 
 

3.4 Framtiden 
Det som bl.a. skulle kunna läggas till i framtiden är stöd för att flera fingrar/rörelser kan 
bilda en gest. Stöd för att skapa gesterna direkt i en applikation, ex. en setup, är också 
en möjlig framtida utveckling. Gesterna fungerar just nu bara åt ett håll, så att lägga in 
ett stöd för någon slags rotering av gester/mallar borde också utvecklas. 
 

3.5 Summering 
Biblioteket kan länkas med andra applikationer och har då på det viset möjligheten att 
upptäcka gester som kan tänkas förekomma. Gesterna är fullt konfigurerbara med hjälp 
av bildfiler och textfiler, de är också helt oberoende av storleken på gesterna som kan 
tänkas förekomma i en applikation.
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5. Bilagor 

[B1] 

RecognitionData.h 
#ifndef _RECOGNITIONDATA_ 
#define _RECOGNITIONDATA_ 
 
#include <fstream> 
#include <iostream> 
#include <sstream> 
#include "windows.h" 
#include <string> 
#include <list> 
#include <vector> 
 
struct BMPData 
{   
 int   imageHeight; 
 int   imageWidth; 
 int   typeID; 
 int   accuracy; 
 int   noOfFilledPixels; 
 std::vector<int> m_listPixels; 
}; 
 
class RecognitionData 
{ 
 public: 
  RecognitionData(); 
  RecognitionData( std::string fileName ); 
  ~RecognitionData(); 
 
  void AddBMPData( std::string fileName ); 
 
  /// Prints out info about the images in m_listImages 
  void Print(); 
 
  std::list<BMPData> m_listImages; 
 
 private: 
  BMPData CreateBMPData( std::string fileName, int imageID, int accuracy ); 
 
  int imageCount; 
}; 
 
#endif 

RecognitionData.cpp 
#include "RecognitionData.h" 
 
RecognitionData::RecognitionData() 
{ 
 imageCount = 0; 
 m_listImages.clear(); 
 
 AddBMPData( "gestureList.gl" ); 
} 
 
RecognitionData::RecognitionData( std::string fileName ) 
{ 
 imageCount = 0; 
 m_listImages.clear(); 
 
 AddBMPData( fileName );
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} 
 
RecognitionData::~RecognitionData() 
{ 
} 
 
void RecognitionData::AddBMPData( std::string fileName ) 
{ 
 std::string line; 
 
 // Open the gesturelist file 
 std::ifstream gestureList( fileName.data() ); 
 
 // Were there any errors on opening? | Create file... 
 if ( !gestureList ) 
 { 
  std::ofstream createFile( fileName.data(), std::ios::out ); 

createFile << "// List your user defined BMP images here that are for 
gesture recognition.\n// The source must be 24-bit .bmp and the width must 
be dividable with four.\n// Syntax: filename.bmp;correctitude"; 

  createFile.close(); 
 } 
 else 
 { 
  // Iterate through the list and create BMPData 
  while ( !gestureList.eof() ) 
  { 
   getline( gestureList, line ); 
 
   int lineIterator1 = line.find( "//" ); 
   if ( line != "" && lineIterator1 == std::string::npos )  
   { 
    int lineIterator2 = line.find( ";" ); 
 
    std::string stringAccuracy; 

stringAccuracy.assign( line, lineIterator2 + 1, line.size() 
); 

 
    line.assign(line, 0, lineIterator2); 
 
    std::istringstream stringStream( stringAccuracy ); 
    int intAccuracy; 
    stringStream >> intAccuracy; 
 
    // Create BMPData and add it to an image list 

m_listImages.push_back( CreateBMPData( line, imageCount, 
intAccuracy ) ); 

 
    imageCount++; 
   } 
  } 
 } 
 
 gestureList.close(); 
} 
 
// Source must be 24-bit .bmp 
BMPData RecognitionData::CreateBMPData( std::string fileName, int imageID, int accuracy ) 
{ 
 BITMAPFILEHEADER bfh; 
 BITMAPINFOHEADER bih; 
 RGBTRIPLE *image; 
 DWORD written; 
 HANDLE hfile; 
 int imagesize, average_color = 0, filledPixels = 0; 
 BMPData tmpBMP; 
 
 // Set image id and accuracy 
 tmpBMP.typeID = imageID; 
 tmpBMP.accuracy = accuracy; 
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// Open a channel to source file 
hfile = CreateFile( fileName.data(), GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, 
OPEN_EXISTING, NULL, NULL ); 

 
 // Read header 
 ReadFile( hfile, &bfh, sizeof(bfh), &written, NULL ); 
 ReadFile( hfile, &bih, sizeof(bih), &written, NULL ); 
 
 // Set height and width of the image 
 tmpBMP.imageHeight = bih.biHeight; 
 tmpBMP.imageWidth = bih.biWidth; 
 
 // Read image 
 imagesize = bih.biSizeImage; 
 image = new RGBTRIPLE[imagesize]; 
 ReadFile( hfile, image, imagesize*sizeof(RGBTRIPLE), &written, NULL ); 
 
 // Close the file 
 CloseHandle( hfile ); 
 
 // Converting the upside down image 
 // It down-samples the image a bit in res too 
 for ( int y = tmpBMP.imageHeight-1; y >= 0; y-- ) // Iterate y-axis 
 { 
  for ( int x = 0; x < tmpBMP.imageWidth; x++ ) // Iterate x-axis 
  { 
   // Get the average color 

average_color = ( image[x+y*tmpBMP.imageWidth].rgbtBlue + 
image[x+y*tmpBMP.imageWidth].rgbtRed + 
image[x+y*tmpBMP.imageWidth].rgbtGreen ) / 3; 

 
   // Converting colors 
   if ( average_color == 255 ) // White 
    average_color = 0; 
   else 
   { 
    average_color = 1; 
    filledPixels++; 
   } 
 
   // Add a pixel to the list 
   tmpBMP.m_listPixels.push_back( average_color ); 
  } 
 } 
 
 tmpBMP.noOfFilledPixels = filledPixels; 
 
 return tmpBMP; 
} 
 
void RecognitionData::Print() 
{ 
 std::list<BMPData>::iterator it; 
  

// Iterate images 
 for( it = m_listImages.begin(); it != m_listImages.end(); it ++ ) 

{ 
  std::cout << "ID: " << it->typeID << std::endl; 
  std::cout << "Accuracy: " << it->accuracy << std::endl; 
  std::cout << "Filled pixels: " << it->noOfFilledPixels << std::endl; 

 std::cout << "X: " << it->imageWidth << " Y: " << it->imageHeight; 
std::cout << std::endl; 

 
  // Iterate pixels 
  for ( int x = 1; x != it->m_listPixels.size()+1; x++ ) 
  { 
   std::cout << it->m_listPixels.at( x-1 ); 
 
   if ( x % it->imageWidth == 0 ) 
    std::cout << std::endl; 
  }
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std::cout << std::endl << std::endl; 
 } 
} 

[B2] 

ScaleGesture 
RecGestData ScaleGesture( RecGestData gesture, int newWidth, int newHeight ) 
{ 
 int tmpPosX, tmpPosY; 
 std::vector<int> scaledGesture( newHeight * newWidth ); 
 
 // Scaling 
 for ( int y = 0; y < gesture.height; y++ ) 
 { 
  for ( int x = 0; x < gesture.width; x++ ) 
  { 
   if ( gesture.points.at( x + (y * gesture.width) ) == 1 ) 
   { 
    tmpPosX = (int)((x * newWidth) / gesture.width); 
    tmpPosY = (int)((y * newHeight) / gesture.height); 
    scaledGesture.at( tmpPosX + (tmpPosY * newWidth)) = 1; 
   } 
  } 
 } 
 
 // Create a gesture out of the gesture data and return it 
 RecGestData newGesture; 
 newGesture.points = scaledGesture; 
 newGesture.width = newWidth; 
 newGesture.height = newHeight; 
 
 return newGesture; 
} 

[B3] 

CompareGesture 
int CompareGesture( std::list<BMPData> imageList, RecGestData gesture ) 
{ 
 RecGestData tmpGesture = gesture; 
 int tmpAccuracy = 0, tmpID = -1; 
 
 // Iterate images from RecognitionData. 

for ( std::list<BMPData>::iterator it = imageList.begin(); it != imageList.end(); 
it++ ) 

 { 
  // Scale the gesture if it is necessary. 

if ( tmpGesture.height != it->imageHeight || tmpGesture.width != it-
>imageWidth ) 

tmpGesture = ScaleGesture( gesture, it->imageWidth, it->imageHeight 
); 

 
  // Compare the gesture against the BMP-templates. 
  int matchCounter = 0, gestureFilledPixels = 0; 
 
   

// Iterate every pixel in the gesture 
  for ( int i = 0; i < tmpGesture.points.size(); i++ ) 
  { 
   // Filled pixel 
   if ( tmpGesture.points.at(i) == 1 ) 
   { 
    gestureFilledPixels++; // Count filled pixels 
 
    // Filled pixel from the gesture match the BMP
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if ( it->m_listPixels.at(i) == tmpGesture.points.at(i) ) 
     matchCounter++; 
   } 
  } // For 
 
  // Calculate the filledPercent... 
  float filledPercent; 
  if ( it->noOfFilledPixels >= gestureFilledPixels ) 

filledPercent = (float)gestureFilledPixels / (float)it-
>noOfFilledPixels; 

  else 
filledPercent = (float)it->noOfFilledPixels / 
(float)gestureFilledPixels; 

 
  // Calculate the matchedPercent... 
  float matchedPercent = (float)matchCounter / (float)gestureFilledPixels; 
  matchedPercent = matchedPercent * filledPercent * 100; 
 
  // Check if this is a match and if it is a better match 
  if ( matchedPercent >= it->accuracy && matchedPercent > tmpAccuracy ) 
  { 
   tmpAccuracy = matchedPercent; 
   tmpID = it->typeID; 
  } 
 } // For 
 
 // Return the best matched BMP | Returns -1 if it is no match 
 return tmpID; 
} 

[B4] 

Recognition.h 
#ifndef __G_RECOGNITION__ 
#define __G_RECOGNITION__ 
 
#include "Gesture.h" 
 
using namespace gesture; 
 
class Recognition : public Gesture 
{ 

public: 
 Recognition( RecGestData iData, int iGestureID ); 
 ~Recognition(); 

}; 
 
#endif 

Recognition.cpp 
#include "Recognition.h" 
 
Recognition::Recognition( RecGestData iData, int iGestureID ) 
{ 
 gestureData = iData; 
 gestureID = iGestureID; 
} 
 
Recognition::~Recognition() 
{ 
} 
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