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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή μιας
αλληλεπιδραστικής επιφάνειας πολλαπλής αφής και λογισμικού αξιοποίησης της σε
χώρους ψυχαγοογίας. Το σύστημα αποτελείται από μία επιφάνεια πολλαπλής αφής η
οποία έχει ενσωματωθεί σε ένα τραπέζι και με κατάλληλο λογισμικό θα αποτελχσει
ένα αλληλεπιδραστικό τραπέζι αφής στο χώρο ενός εστιατορίου. Οι χρήστες θα έχουν
τη δυνατότητα να δουν το μενού το εστιατορίου, τις τιμές, τα προϊόντα καθώς ετήσης
και να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους βλέποντας ιρωτογραφίες του εστιατορίου,
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και διασκεδαστικές εφαρμογές.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού και εύχρηστου
συστήματος μιας και οι χρήστες πιθανόν να μην έχουν την ατιαιτούμενη εξοικείαχιη
με τις τεχνολογίες πολλαπλής αφής, αφού γενικά βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στα
δεδομένα της χώρας μας.
Στο παρόν βιβλίο αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οθονών αφής, οι τεχνολογίες
πολλαπλής αφής που χρησιμοποιούνται σε τέτοια συστήματα, η τεχνολογία που
επιλέξαμε εμείς, η ανάλυση των απαιτήσεων καθώς και ο σχεδιασμός. η υλοποίηση
και ο έλεγχος τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού που απαιτούνταν για την
υλοποίηση της τελικής μας κατασκευής.

Abstract
The purpose o f the present diploma project is the design and the construction o f a
multi-touch interactive surface and o f software that will make it productive in
entertainment places. The system consists o f a multi-touch surface which has been
incorporated into a table and which combined with the appropriate software will
provide an interactive touch table in a progressive restaurant. The users-costumers
will have the possibility to see the menu o f the restaurant, the prices, the products and
they can also spend an enjoyable time while waiting to eat by watching photos o f the
restaurant, using the Internet or other various entertaining applications.
The target of the present project is to create a functional and user friendly system,
since the users possibly are not familiar to the multi-touch technologies because o f the
premature stage of data in our country.
In the present book there is an analyzation o f the features o f touch screens, the multi
touch technologies which are being used in such systems, the technology that we
chose, the analysis o f requirements, and also the design, the implementation and the
control both o f the material and the software that has been required for the
accomplishment o f the final structure.
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Ε ΙΣ Α ΓΩ Γ Η
Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των τελειτταίων
δεκαετιών,

έχει φέρει επανάσταση

σε

ότι αφορά

τις

δυνατότητες των

ηλεκτρονικών υπολογιστών και μας έχει οδηγήσει σε μια νέα εποχή, όπου η
παραδοσιακή έννοια του υπολογιστή γραφείου αντικαθίσταται από έννοιες όπως ο
διάχυτος υπολογισμός και συστήματα ευαίσθητα στο περιβάλλον. Φυσιολογικά
πλέον, οι υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας
και ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στα απλά αντικείμενα καθημερινής
χρήσης, γεγονός που τους καθιστά όλο και πιο ‘αόρατους’ προς αυτούς που τους
χρησιμοποιούν. Αυτή η εξέλιξη αναμφίβολα δημιουργεί νέες τάσεις όσον αφορά
τους τρόπους αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον υπολογιστή σε αυτό το νέο
περιβάλλον και μας αναγκάζει να αναζητήσουμε καινούργιους πιο φυσικούς
τρόπους επικοινωνίας του ανθρώπου με τον υπολογιστή.
Προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, ο τρόπος με τον οποίον
εργάζονται και αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με την υποστήριξη της ψηφιακής
τεχνολογίας και των μέσων, αλλάζει. Για τα τελευταία 25 χρόνια περίπου, το
πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι το κυρίαρχο ζεύγος των συσκευών εισόδου. Ενώ
είναι άκρως λειτουργικά για ένα χρήστη, δύο ή περισσότεροι χρήστες είναι
δύσκολο να εργαστούν από κοινού. Οι οθόνες αφής υποσχέθηκαν να συμβάλουν
στην υπέρβαση αυτού του περιορισμού, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν πραγματικά να
αποσυνδεθούν από το παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας.

Η λύση δόθηκε με τον ερχομό των οθονών πολλαπλής αφής. Η πολλαπλή αφή
(multi-touch) είναι μια δυνατότητα διευρυμένου χειρισμού οθονών αφής (touch
screen) με συγκεκριμένες συνδυαστικές κινήσεις των δαχτύλων. Η συγκεκριμένη
τεχνολογία επιτρέπει τη μετατροπή ταυτόχρονων κινήσεων σε προκαθορισμένες
εντολές. Η πιο γνωστή συσκευή με τεχνολογία πολλαπλής αφής είναι το iPhone
που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Apple το 2007, και στο οποίο ο χρήστης
μπορεί να προσαρμόσει το μέγεθος προβολής εκτείνοντας ή μαζεύοντας το δείκτη
με τον αντίχειρα ακουμπώντας την οθόνη αφής του.

Οι οθόνες πολλατιλής αφής δέχονται πολλαπλά σημεία εισόδου την ίδια χρσνυτή
στιγμή πράγμα που ετπτρέπει λοιπόν άμεση αλληλεπίδραση και συνεργατική
εργασία μεταξύ πολλών χρηστών, όπου ο καθένας από αυτούς είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσει πολλά δάχτυλα ταυτόχρονα και να αλληλετπδράσει με μια οθόνη.

Στην παρούσα πτυχιακή θα αναλύσουμε όλες εκείνες τις παραμέτρους που
συντέλεσαν στην επιτυχή εισαγατγή της πολλαπλής αφής στον τομέα των
τεχνολογιών, θα γνωρίσουμε τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ένα
σύστημα πολλαπλής αφής, ενώ θα παρακολουθήσουμε ένα-ένα τα βήματα και τους
τρόπους υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος.

Κεφάλαιο 1°
1.1

Ανάπτυξη τεχνολογιών

Α λληλεπ ίδραση ανθρώ π ου - υπολογιστή

Η Αλληλεττίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή [1] αποτελεί βασικό σημείο στη
σχεδίαση και υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρμογής, από ένα απλό εικονίδιο μέχρι
ολοκληρωμένα

πληροφοριακά

συστήματα.

Αυτό

που

ονομάζουμε

«Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή», είναι ευρέως γνοκττό 0)ς "HCI"
(Human Computer Interaction) και έχει εφαρμογή σε πολλές επιστημονικές
περιοχές.
Ειδικά στην επιστήμη των υπολογιστών και των συστημάτοιν ετηβάλλεται να
αναγνωριστεί η αξία της ως μιας θεμελιώδους και καθολικής θεωρίας. Για όλες τις
υπόλοιπες επιστήμες μπορεί να θεωρηθεί ως μια εξειδίκευση αν και μπορεί να
προσφέρει σημαντική πληροφορία. Για το σχεδιαστή συστημάτων αποτελεί ένα
ουσιαστικό κομμάτι της διαδικασίας σχεδιασμού. Από αυτήν την άποψη, το HC1
περιλαμβάνει το σχεδίασμά, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διίΐδραστικών
συστημάτων με βάση τα καθήκοντα και τις εργασίες των χρηστών.
Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή λοιπόν, είναι η γνωστική περιοχή της
πληροφορικής που μελετάει το σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση
διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems) δηλαδή
συστημάτων που

αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους (ACM

SIGCHI,

"Curriculum for Human-Computer Interaction", Special Interest Group on
Computer-Human Interaction Curriculum Development Group, New York, 1992).
Για παράδειγμα, οι χαρακτήρες και τα αντικείμενα που εμφανίζονται από το
λογισμικό στην οθόνη ενός υπολογιστή, αλλά και η είσοδος που δίνουν οι χρήστες
μέσω περιφερειακών συσκευών όπως το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, αποτελούν
κομμάτι της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή [2].
Παρόλα αυτά, όταν μιλάμε για αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή, δεν
έχουμε υπόψη μας κατ' ανάγκη ένα και μοναδικό χρήστη με ένα προσωπικό
υπολογιστή. Με τον όρο «χρήστης» μπορεί να εννοούμε ένα συγκεκριμένο χρήστη,
μια ομάδα χρηστών που συνεργάζονται, ή μια σεφ ά από χρήστες σε έναν
οργανισμό που ο καθένας ασχολείται με κάποιο μέρος μιας εργασίας ή

διαδικασίας. Ο χρήστης, είναι οποιοσδήποτε προσπαθεί να ολοκληρώσει μια
εργασία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Με τον όρο «υπολογιστής», εννοούμε
οποιαδήποτε τεχνολογία που ποικίλει από τον συμβατικό προσουιικό υπολογιστή
μέχρι ένα υπολογιστικό σύστημα ευρείας κλίμακας, μια διεργασία ελέγχου
συστημάτων ή ένα ενσωματωμένο σύστημα. Με τον όρο «αλληλεπίδραση»
εννοούμε οποιαδήποτε επικοινωνία ανάμεσα σε ένα χρήστη και έναν υπολογιστή.
Η άμεση αλληλεπίδραση σχετίζεται με διάλογο, ανάδραση και έλεγχο καθ' όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης μιας εργασίας. Η έμμεση αλληλεπίδραση μπορεί να
αναφέρεται σε background Processing [1].
Ένας βασικός στόχος της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, είναι να
βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ χρηστών και υπολογιστών, μέσω της ορθής
σχεδίασης εύχρηστων και εργονομικών υπολογιστών, προσανατολισμένων στις
ανθρώπινες ανάγκες. Παρέχει κατανόηση των αναγκών των χρηστών, οδηγίες
ορθού

σχεδιασμού

διεπαφών,

μεθόδους

αξιολόγησης

χρηστικότητας

υπολογιστικών συστημάτων και μία βάση γνώσεων για τις διαθέσιμες τεχνολογίες
αλληλεπίδρασης. Πεδία έρευνας αποτελούν [2]:
•

μεθοδολογίες σχεδίασης διεπαφών (π.χ. για δεδομένη εργασία κ ;ι ομάδα
χρηστών)

•

μεθόδους υλοποίησης διεπαφών (εργαλεία λογισμικού και βιβλιοθήκες,
αλγόριθμους)

•

τεχνικές σύγκρισης και αξιολόγησης διεπαφών

•

ανάπτυξη νέων διεπαφών και τεχνικών αλληλεπίδρασης

•

ανάπτυξη

περιγραφικών

και προβλεπτικών

μοντέλων

αλληλεπίδρασης
1.2

Ο θό νες αφής

Η οθόνη αφής [4] είναι μια συσκευή εισόδου που μπορεί να ανιχνεύσει την
παρουσία και τη θέση από ένα άγγιγμα, μέσα στην περιοχή της οθόνης. Ο όρος
αναφέρεται γενικά στην αφή με ένα δάχτυλο ή χέρι. Οι οθόνες αφής μπορούν
επίσης να ανιχνεύσουν και άλλα αντικείμενα, όπως μια γραφίδα. Ωστόσο, αν το
αντικείμενο που ανιχνεύεται είναι ενεργό σε δραστηριότητα, όπως ένα στυλό
λέιζερ φωτός, ο όρος οθόνη αφής γενικά δεν ισχύει.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι τιερισσότερες καταναλωτικές οθόνες
αφής μπορούσαν να ανιχνεύσουν μόνο ένα σημείο επαφής σε κάθε στιγμή, και
λίγες είχαν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν πόσο δυνατή ήταν η επαφή. Αυτό έχει
αρχίσει να αλλάζει με την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας πολλαπλής αφής.
Οι οθόνες αφής έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, επιτρέπουν την
απευθείας αλληλεπίδραση με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη, όπου και
αν αυτή εμφανίζεται, και όχι έμμεσα όπως με ένα ποντίκι ή touchpad (πινακίδιο
αφής). Δεύτερον, επιτρέπουν σε κάποιον να το κάνει χωρίς να απαιτείται
οποωδήποτε συσκευή ενδιάμεσα, όπως π.χ. μια γραφίδα που πρέπει να κρατείται
με το χέρι. Τέλος παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο σχεδίασμά των ψηφιακών
συσκευών, όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA), οι δορυφορικές συσκευές
πλοήγησης και τα κινητά τηλέφωνα.
ΟΘΟΝΕΣ ΑΦ ΗΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο

Η ενεργοποίηση μπορεί να πάρει
πολύ χρόνο

Υπάρχει άμεσος συντονισμός ματιού
και δαχτύλου

Είναι δύσκολη η επιλογή μικρών
περιοχών της οθόνης

Υπάρχει άμεση συνάφεια μεταξύ
εισόδου του χρήστη και εξόδου της
οθόνης

Το δάχτυλο μπορεί να εμποδίσει τη
θέαση ενός τμήματος της οθόνης

Χρειάζεται ελάχιστη εκμάθηση

Μικρότερη ακρίβεια (μεγαλύτερη
πιθανότητα λάθους)

Χρησιμοποιεί φυσικές ικανότητες του
ανθρώπου

Προκαλεί κούραση
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1.3

Τεχνολογίες π ολλαπ λής αφής

Όταν μιλάμε για τεχνολογία πολλαπλής αφής αναφερόμαστε σε μια ττεριοχή από
συσκευές και λογισμικό τα οποία εmτpέπoυv την ανίχνευση πολλαπλών σημείων
επαφής ενός αντικειμένου με μια επιφάνεια, και επομένως την αλληλεπίδραση ενός
ή και περισσότερων

ατόμων

με

περισσότερων από ένα δάχτυλα [5].

ένα υπολογιστικό

σύστημα

με χρήση

Η τεχνολογία πολλαπλής αφής δεν περιορίζεται στην ανίχνευση σημείιον επαιρής
δάχτυλων με μια οθόνη αλλά το αντικείμενο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να
είναι οτιδήποτε από κάποιο ανθρώπινο δάχτυλο μέχρι και κάποιο stylus (στυλό),
ενώ η επιφάνεια μπορεί να είναι και πάλι οτιδήποτε από μια οθόνη μέχρι και μια
επιφάνεια όπως το touchpad που υπάρχει σε συσκευές όπως ο φορητός
υπολογιστής. Γενικά υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που επιτρέπουν την
ανίχνευση δάχτυλων πάνω σε μια οθόνη πολλαπλής αφής και οι οποίες
διαχωρίζονται σε Sensor Based τεχνολογίες και σε Computer Vision τεχνολογίες.
Ας δούμε αναλυτικά τι περιέχει κάθε τεχνολογία ξεχωριστά.

1.3.1

Sensor based Technologies

Οι sensor based [7],[11] τεχνολογίες βασίζονται σε αισθητήρες οι οποίοι
ανιχνεύουν τα σημεία τα οποία άγγιξε ο χρήστης. Ο αισθητήρας βασίζεται σε
ηλεκτρικό φορτίο και δίνει σαν είσοδο στο σύστημα ένα η περισσότερα σημεία
αφής πάντα βέβαια με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιείταε Υπάρχουν

δυο

κατηγορίες τεχνολογίας οθονών αφής:
•

Resistive

•

Capacitive

1.3.1.1

Resistive

Μια κατηγορία των multi-touch τεχνολογιών είναι οι ηλεκτρικές τεχνολογίες (Σχ.
1.1). Μια ετηφάνεια αντιστασιακής οθόνης αποτελείται από δύο αγώγιμα
στρώματα (conductive coating), ένα με οριζόντιες λωρίδες και ένα με κάθετες
λωρίδες. Αυτά τα δύο στρώματα χωρίζονται με ένα στρώμα μόνωσης, το οποίο
συνήθως αποτελείται από μικροσκοπικές τελείες πυριτίου (spacer dots). Πάνω από
αυτά τα στρώματα τοποθετείται συνήθως ένα εύκαμπτο σκληρά εττικαλυμμένο
στρώμα (hard-coated outer membrane), το οποίο προστατεύει τα στρώματα από
κάτω. Το κάτω μέρος αποτελείται από ένα στρώμα γυαλιού (glass substrate) για
να δώσει τη βάση για την αφή.

Στη συνέχεια ένας ελεγκτής εφαρμόζει τάση σε ένα από τα αγώγιμα στρώματα και
μέτρα την έξοδο στις λωρίδες του άλλου στρώματος. Αν ένας χρήστης αγγίξει την
επιφάνεια

οι λωρίδες των δυο στρωμάτων θα ετηκοινωνήσουν. Ο ελεγκτής

αλλάζει την τάση στα στρώματα

για να καθοριστεί η ακριβής θέση, η

συγκεκριμένη μέθοδος έχει πολύ χαμηλή κατανάλυκτη ενέργειας. Η επιφάνεια
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δάχτυλα αλλά και με γραφίδα, γιατί χρειάζεται μόνο
πίεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα resistive τεχνολογίας αποτελεί το Nintendo
DS.

Σχήμα 1.1 Resistive οθό\·η

R E S IS T IV E Ο Θ Ο Ν Ε Σ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Έχουν μεγαλύτερη
ακρίβεια στο χειρισμό

Χρειάζεται να ασκηθεί
πίεση στην επιφάνεια τους
για να λειτουργήσουν

Ιατρική περίθαλψη

Λύση χαμηλού κόστους

Αντιδρούν με κάποια
καθυστέρηση

Ξενοδοχειακές
μονάδες

Μειωμένη φωτεινότητα
λόγω των ειδικών
επιστρώσεων. Η
φωτεινότητα μπορεί να
μειωθεί έοος και 25%

Μεγάλες
εγκαταστάσεις
λιανικού εμπορίου

Εύκολη ενεργοποίηση,
μπορούν να
ενεργοποιηθούν με
γραφίδα, γυμνό χέρι
αλλά και αντικείμενα
Λειτουργεί ακόμα και
με μερική ζημιά
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1.3.1.2

Capacitive

Μια επιφάνεια χωρητικής οθόνης αφής (Σχ. 1.2) είναι καλυμμένη με ένα υλικό,
συνήθως οξείδιο ινδίου - κασσίτερου, που οδηγεί ένα συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα
στον αισθητήρα (electrostatic field). Ο αισθητήρας ως εκ τούτου, παρουσιάζει ένα
ακριβές ελεγχόμενο πεδίο από αποθηκευμένα ηλεκτρόνια τόσο στον οριζόντιο
όσο και στον κατακόρυφο άξονα επιτυγχάνοντας χωρητικότητα. Το ανθρώπινο
σώμα είναι επίσης μια ηλεκτρική "συσκευή" η οποία έχει αποθηκεύσει ηλεκτρόνια
και κατά συνέπεια παρουσιάζει χωρητικότητα [7],[ 11].
Οι αισθητήρες χωρητικότητας δουλεύουν βασισμένοι στην εγγύτητα, και δεν
χρειάζεται να ακουμπήσουν άμεσα για να ενεργοποιηθούν. Η χωρητική τεχνολογία
έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από την αντιστασιακή τεχνολογία, αλλά ανταποκρίνεται
μόνο σε επαφή με δάχτυλο και δεν θα λειτουργήσει με ένα χέρι καλυμμένο με
γάντι ή στυλό ή γραφίδα. Οι χωρητικές οθόνες αφής μπορούν επίσης να
υποστηρίξουν πολλαπλή αφή (multitouch).
Ένα καλό παράδειγμα αυτού του τύπου αποτελούν οι οθόνες των iPhone και iPod
Touch της Apple, και του T-Mobile G1 της HTC καθώς και του DiamondTouch
των Dietz και Leigh.

Σχι'ιμα 1.2 Capacitive οθόχη

C A P A C IT IV E Ο Θ Ο Ν Ε Σ
ΠΛΕΟΙ^ΚΤΗΜ ΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αξιόπιστη τεχνολογία

Ανταποκρίνεται μόνο σε
επαφή με γυμνό δάχτυλο

Έχει μεγαλύτερη
ακρίβεια από την
αντιστασιακή
Υποστηρίζει multi
touch τεχνολογία
Οπτική ευκρίνεια
Λαμπερή οθόνη
Λιγότερη
«ίντανάκλαση οθόνης
Ανθεκτικές στις
γρατσουνιές για
απαιτητικές εφαρμογές
~

1.3.2

Μείωση της φωτεινότητας
λόγω ειδικών εmστpώσεωv
οξειδίου του κασσίτερου
Χρειάζεται βαθμονόμηση
(calibration) κατά την
παραγαιγή της

;

!
ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

I

Σημεία πώλησης

'

Βιομηχανικοί έλεγχοι |
1
:
; Περίπτερα ενημέροκτης ι
j
του κοινού
Παιχνίδια καζίνο
Ιατρική περίθαλψη
Ξενοδοχειακές μονάδες

Ευάλωτη σε παρασιτικές
μεταβολές
Εγκαταστάσεις
λιανικού εμπορίου

ιχπόκριση ^
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Computer Vision Technologies

Οι τεχνολογίες μηχανιιοής όρασης [9], χρησιμοποιούν οπτικές τεχνικές, δηλαδή
κάποιου είδους επεξεργασία εικόνας που λαμβάνεται από κάμερες για την
αναγνώριση των σημείων αφής. Αυτού του είδους οι τεχνολογίες κάνουν χρήση
της υπέρυθρης ζώνης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος άρα ανιχνεύουν στην
ουσία υπέρυθρο φως. Η επεκτασιμότητα, το χαμηλό κόστος και η ευκολία
εγκατάστασης είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις οπτικές τεχνολογίες
δημοφιλείς.
Η stereo οπτική, οι κάμερες προβολής, η συμπιεσμένη ολική εσωτερική ανάκλαση,
ο εμπρόσθιος και οπίσθιος διάχυτος

φωτισμός, ο laser φωτισμός και ο

επιφανειακά διάχυτος φωτισμός αποτελούν παραδείγματα των τεχνολογιών
πολλαπλής αφής που βασίζονται στη χρήση κάμερας. Κάθε μια από αυτές τις
τεχνικές αποτελείται από οπτικούς αισθητήρες (συνήθως κάμερες), τιηγές
υπέρυθρου φωτός (LED) και μια διαδικασία οπτικής ανάδρασης υπό την μορφή

προβολής (projector) ή LCD οθονών τα οποία και θα δούμε αναλυτικά στο
επόμενο κεφάλαιο.

Οι Computer Vision τεχνολογίες ανάλογα με τον τρόπο ανίχνευσης του υπέρυθρου
φωτός χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής [9]:
•

Frustrated Total Internal Reflection (FTIR)

•

Diffused Illumination (DI)

•

Laser Light Plane (LLP)

•

Diffused Surface Illumination (DSI)

•

LED Light Plane (LED-LP)

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι περιέχει η κάθε κατηγορία καθώς και σε ποια
σημεία υπερτερεί ή υστέρει συγκριτικά με τις υπόλοιπες.

1.3.2.1

Frustrated Total Internal Reflection (FTIR)

H FTIR τεχνολογία [9] που στα ελληνικά αποδίδεται αις συμπιεσμένη ολική
εσωτερική αντανάκλαση περιγράφει την οπτική πολλαπλή μεθοδολογία που
αναπτύχθηκε από τον Jeff Han το 2005. Η έκφραση αυτή στην πραγματικότητα
αναφέρεται στο οτττικό φαινόμενο που θεμελιώθηκε από την μέθοδο του Jeff Han.

Η πλήρης εσωτερική ανάκλαση, αναφέρεται σε μια κατάσταση που υπάρχει σε
συγκεκριμένα υλικά όταν το φως εισέρχεται σε αυτά από ένα άλλο υλικό με
υψηλότερο δείκτη ανάκλασης και με γωνία πρόστιτωσης μεγαλύτερη από μια
συγκεκριμένη γωνία. Η συγκεκριμένη γωνία στην οποία συμβαίνει το φαινόμενο
αυτό εξαρτάται από τους δείκτες ανάκλασης και των δύο υλικών και είναι γνωστή
ως κρίσιμη γωνία, ενώ μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το νόμο του Snell.
Όταν συμβεί αυτό, δεν υπάρχει καθόλου διάθλαση στο υλικό και η ακτίνα φωτός
ανακλάται πλήρως όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.3.

Η μέθοδος του Han εκμεταλλεύεται αυτό το φαινόμενο για να πλημμυρίσει το
εσωτερικό μιας επιφάνειας από ακρυλικό πλαστικό με υπέρυθρο φως και να
παγιδεύσει το φως μέσα στο πλαστικό. Όπιος βλέπουμε και στο σχήμα 1.4
εκπέμπουμε υπέρυθρο φως μέσα σε μια επιφάνεια από ακρυλικό πλαστικό
τοποθετώντας πολλά υπέρυθρα LEDs στις άκρες του ακρυλικού. Τα LED πρέπει
να τοποθετηθούν περιμετρικά του ακρυλικού σε κοντινή απόσταση για καλύτερα
αποτελέσματα. Το υπέρυθρο φως που εκπέμπεται, παγιδεύεται μέσα στο πλαστικό
λόγω του φαινομένου της ολικής εσωτερικής ανάκλασης.

Όταν ο χρήστης έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του πλαστικού, οι ακτίνες του
υπέρυθρου φωτός διαταράσσονται αφού μπορούν πλέον να περάσουν διαμέσου
του υλικού που έχει έρθει σε επαφή με την επιφάνεια (συνήθως το δέρμα των
δαχτύλων) και έτσι η ανάκλαση δεν είναι πλέον ολική σε αυτό το σημείο.

Επομένως το υπέρυθρο φως δραπετεύει από το ακρυλικό προς τα κάτω, όπου
ανιχνεύεται από μια κάμερα της οποίας έχει αφαιρεθεί το υπέρυθρο φίλτρο για να
βλέπει μόνο το υπέρυθρο φάσμα που μας ενδιαφέρει. Έτσι αποκαλύπτεται το
σημείο της επαφής.

Στην FTIR μέθοδο απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα υλικά για τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα. Κύριο υλικό αποτελεί το ακρυλικό, που στην ουσία είναι
μία επιφάνεια σιλικόνης η οποία πρέπει να επιστρωθεί προσεκτικά στο πάνω μέρος
του πλαστικού για να βελτιώσει την ευαισθησία της οθόνης κατά την αφή και την
τριβή. Ένα άλλο υλικό είναι το διάφραγμα (baffle) που είναι απαραίτητο για να
κρύψει το φως που διαρρέεται από τις πλευρές των LED. Αυτό μπορεί να είναι
ένα περίγραμμα από οποιοδήποτε υλικό (ξύλο / μέταλλο).
Ο διαχυτής (diffiiser) είναι ακόμα ένα απαραίτητο υλικό μιας και χωρίς αυτόν η
κάμερα δεν θα αντιλαμβάνεται μόνο τα αγγίγματα αλλά και όλα τα αντικείμενα
πίσω από αυτά (για παράδειγμα με το άγγιγμα ενός δαχτύλου η κάμερα δεν θα
βλέπει μόνο το δάχτυλο αλλά ολόκληρο το χέρι). Με την ύπαρξη ενός διαχυτή,
μόνο φωτεινά αντικείμενα (αγγίγματα) θα είναι ορατά στην κάμερα.
Με την χρήση λοιπόν των παραπάνω υλικών το αποτέλεσμα που παίρνουμε από
την υπέρυθρη κάμερα εμφανίζεται στο σχήμα 1.5 που ακολουθεί στο οποίο
βλέπουμε τα σημεία αφής των δαχτύλων με την ακρυλική επιφάνεια τα λεγάμενα
σημάδια (blobs).

Σχήμα 1.5 Εμφάνιση blobs με την μέθοδο FTIR

F T IR Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δεν απαιτείται η χρήση κλειστού
κουτιού για την ετηφάνεια αφής

Απαιτείται συγκόλληση πολλών LED

Τα blobs έχουν μεγάλη αντίθεση

Απαιτεί κατάλληλη συμβατή ετηφάνεια
για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κάτι
που είναι δύσκολο να κατασκευαστεί

Επιτρέπει ανίχνευση πίεσης
Με κατάλληλη συμβατή επιφάνεια
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και με
κάτι μικρό όπως ένα στυλό

Δεν αναγνωρίζει αντικείμενα ή ειδικούς
χαρακτήρες

Πίνακας 1.4 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτιιματα Τεχνολογίας FT1R

1.3.2.2

Diffused Illumination (DI)

Η μέθοδος του διάχυτου φωτισμού [9] χωρίζεται σε δύο βασικές τεχνικές, με
πρώτη τον εμπρόσθιο διάχυτο φωτισμό (Front DI) και δεύτερη τον οπίσθιο διάχυτο
φωτισμό (Rear DI). Οι δυο παραπάνω τεχνικές βασίζονται στις ίδιες αρχές και
στην αντίθεση μεταξύ της ήρεμης εικόνας και του δαχτύλου που αγγίζει την
επιφάνεια. Ας αναλύσουμε όμως παρακάτω τις δυο τεχνικές που προαναφέραμε.

Front Diffused Illum ination (Front DI)
To ορατό φως, φωτίζει την οθόνη από την πάνω μεριά της επιφάνεια αιρής (Σχ.
1.6). Ένας διαχυτής (diffuser) τοποθετείται στην πάνω ή στην κάτω πλευρά της
επιφάνειας αφής. Έτσι όταν ένα αντικείμενο αγγίξει την επιφάνεια, μια σκιά
δημιουργείται στη θέση του αντικειμένου και η κάμερα αντιλαμβάνεται αυτή την

Σχήμα 1.6 Μέθοδος Front D1
Rear Diffused Illum ination (R ear DI)
To ορατό φως, φωτίζει την οθόνη από την κάτω μεριά της επιφάνεια αφής (Σχ.
1.7). Ένας διαχυτής τοποθετείται στην πάνω ή στην κάτω πλευρά της επιφάνειας
αφής. Όταν ένα αντικείμενο αγγίζει την επιφάνεια, αντανακλά περισσότερο φως
από ότι το διάχυτο υλικό και τα αντικείμενα στο φόντο. Αυτό το έξτρα φως
ανιχνεύεται από μια υπέρυθρη κάμερα όμοια με αυτή που χρησιμοποιείται στην
μέθοδο του FTIR και αποκαλύπτει τα σημεία επαφής του αντικειμένου με την
επιφάνεια. Ανάλογα με το διαχυτικό υλικό η μέθοδος αυτή μπορεί να ανιχνεύσει
και αντικείμενα που αιωρούνται λίγο πάνω από την επιφάνεια αφής.

Σχι'ιμα 1.7 .Μέθοδος Rear DI
Ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης αφής και την υλοποίηση της μεθόδου Rear DI,
μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να εττιτύχουμε ομοιόμορφη κατανομή του
υπέρυθρου φωτός σε όλη την επιφάνεια της οθόνης αφής. Αυτό συμβαίνει γιατί
ανάλογα με τη θέση των φωτεινών πηγών, ορισμένες περιοχές φωτίζονται
ικανοποιητικά και άρα το άγγιγμα εκεί ανιχνεύεται εύκολα, ενώ άλλες περιοχές
είναι σκοτεινές, έτσι αναγκαστικά πρέπει κάποιος να πιέσει περισσότερο για να
ανιχνευτεί το άγγιγμα του.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν τέτοια προβλήματα η πρώτη προσέγγιση είναι η
βελτίωση του υλικού, δηλαδή των φωτεινών πηγών, της τοποθέτησης τους, του
είδους του διαχυτικού υλικού κτλ. Μια εναλλακτική προσέγγιση υπάρχει σε
επίπεδο λογισμικού, όπου το λογισμικό ανίχνευσης σημείων επαφής μπορεί να
εφαρμόσει τα φίλτρα επεξεργασίας της εικόνας από την κάμερα με διαφορετική
ένταση σε διαφορετικά σημεία της εικόνας.

Σχήμα 1.8 Εμφάνιση blobs με την μέθοδο DI

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που
της κάθε κατηγορίας DI.

FRONT DI
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
^
Δεν απαιτείται η χρήση συμβατής
επιφάνειας μόνο ενός διάχυτου
υλικού στο πάνω η στο κάτω μέρος

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δεν μπορεί να ανιχνεύσει
αντικείμενα και πρότυπα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιοδήποτε διαφανές υλικό για την
ετηφάνεια αφής, όπως γυαλί

Δεν απαιτεί πλαίσιο από LED

Δύσκολο να ετητευχθεί
ομοιόμορφος (ρωτισμός

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
ανίχνευσης λανθασμένων
αγγιγμάτωνφίοόε)

Δεν απαιτείται συγκόλληση
Μπορεί να ανιχνεύσει δάχτυλα και
αντικείμενα που υπερίπτανται
Δεν απαιτείται η χρήση κλειστού
κουτιού για την ετιιφάνεια αφής

Δεν είναι τόσο αξιότηστη αφού
βασίζεται πολύ στις συνθήκες
φωτισμού του περιβάλλοντος

Πολύ απλή η υλοποίηση της
Πίνακας 1.5 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Front D1

REAR DI
Γ

Π Λ Ε Ο ΐφκΤ Η Μ Α Τ Α ...... .. j
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η χρήση
Δύσκολο να ετητευχθεί ομοιόμορφος
συμβατής επιφάνειας μόνο ενός
φωτισμός
διάχυτου υλικού στο πάνω η στο
κάτω μέρος
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τα blobs έχουν μικρότερη αντίθεση .
οποιοδήποτε διαφανές υλικό για
από το φόντο και άρα είναι
'
δυσκολότερο να ανιχνευτούν
την επιφάνεια αφής, όπως γυαλί |

Δεν απαιτεί πλαίσιο από LED

Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα
ανίχνευσης λανθασμένων σημείων
επαφής

Δεν απαιτείται συγκόλί^ση
Μπορεί να ανιχνεύσει
αντικείμενα, δάχτυλα, πρότυπα
και αντικείμενα που
υπερίπτανται

Απαιτείται η χρήση κλειστού κουτιού
για την επκράνεια αιρής

Πίνακας 1.6 Πίχονεκτήματα - .Μειονεκτήματα Rear DI
1.3.2.3

Laser Light Plane (LLP)

Στη μέθοδο αυτή [9], εκπέμπουμε υπέρυθρο φως από ένα laser ακριβώς πάνω από
την επιφάνεια αφής (Σχ. 1.9). Το επίπεδο του υπέρυθρου φωτός έχει πάχος περίπου
1mm και είναι τοποθετημένο ακριβώς πάνω από την επιφάνεια, έτσι ώστε μόλις
την αγγίξει ένα δάχτυλο, το υπέρυθρο φως αντανακλάται προς τα κάτω και
ανιχνεύεται από μια υπέρυθρη κάμερα. Έτσι αποκαλύπτεται το άγγιγμα (blob).

Σχήμα 1.9 Μέθοδος Laser Light Plane

Τα υπέρυθρα laser είναι μια εύκολη και συνήθως ανέξοδη μέθοδος για να
δημιουργηθεί μια εφαρμογή (π.χ. πλοήγησης) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο LLP.
Στις περισσότερες εφαρμογές τα laser τοποθετούνται στις γωνίες της επιφάνειας
αφής. Η ισχύς των laser (mW, W) έχει σχέση με τη φωτεινότητα του λέιζερ, όσο
πιο δυνατό λοιπόν είναι το laser τόση μεγαλύτερη φωτεινότητα θα έχουμε.
Λόγω του ότι εκπέμπει μία ευθεία ακτίνα φωτός, χρειάζεται να τοποθετεί ένας
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ειδικός φακός μπροστά από το laser που διαχέει το φως και μετατρέπει την ακτίνα
φωτός σε επίπεδο φως. Τα συνήθη μήκη κύματος φωτός που χρησιμοποιούνται
είναι της τάξεως των 780nm και 940nm και ο φακός που συνήθως χρησιμοποιείται
είναι των 120 βαθμών για να καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια αφής. Η μέθοδος
αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αφού τα υπέρυθρα laser μπορούν να
προκαλέσουν βλάβες στα μάτια αν η ακτίνα τους στραφεί κατευθείαν στο
ανθρώπινο μάτι, για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά γυαλιά κατά
την προετοιμασία τους. Στο Σχήμα 1.10 βλέπουμε την εικόνα που παίρνουμε από
την υπέρυθρη κάμερα με τη χρήση της μεθόδου LLP.

Σχήμα 1.10 Εμφάνιση blobs με την μέθοδο LLP

LLP Μ ΕΘΟΔΟΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ...
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η χρήση συμβατής
Δεν μπορεί να ανιχνεύσει
επιφάνειας για την επιφάνεια αφής
αντικείμενα και πρότυπα (fiducials)
^

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιοδήποτε διαφανές υλικό για την ;
επιφάνεια αφής, όπως γυαλί

Δεν μπορεί να ανιχνεύσει πίεση
αφού η ένταση του φωτός δεν
αλλάζει με την ττίεση

Δεν απαιτεί πλαίσιο από LED
Πολύ απλή η υλοποίηση της

Μπορεί να αντιμετωπίσει
προβλήματα απόκρυψης αν
χρησιμοποιεί μόνο ένα ή δύο laser

Δεν απαιτείται η χρήση κλειστού
κουτιού για την επιφάνεια αφής
Πίνακας 1.7 Πΐχονεκτήματα - Μειονεκτήματα LLP

1.3.2.4

Diffused Surface Illumination (DSI)

Στη μέθοδο αυτή [9], χρησιμοποιούμε ένα ειδικό είδος ακρυλικού που διανέμει
ομοιόμορφα το υπέρυθρο φως μέσα στην εττιφάνεια αφής (Σχ. 1.11). Ουσιαστικά η
μέθοδος αυτή είναι ακριβώς όμοια με τη μέθοδο FTIR, αφού χρησιμοποιεί τα
υπέρυθρα LED στις άκρες του πλαστικού, χωρίς όμως να χρειάζεται τη συμβατή
επιφάνεια από σιλικόνη.
Αυτό οφείλεται στο ότι το ειδικό ακρυλικό χρησιμοποιεί μικρά σωματίδια μέσα σε
αυτό, που ενεργούν σαν εκατομμύρια μικροί καθρέφτες και διανέμουν το
υπέρυθρο φιος ομοιόμορφα μέσα στην επιφάνεια με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται
συμβατή επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με τη μέθοδο Rear DI, χωρίς
όμως προβλήματα με την κατανομή του φωτισμού.

Στο Σχήμα 1.12 βλέπουμε την εικόνα που παίρνουμε από την υπέρυθρη κάμερα με
τη χρήση της μεθόδου LLP.

Σχήμα 1.12 Εμφάνιση blobs με τη μέθοόο DS1

D SI Μ Ε Θ Ο ΔΟ Σ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το ειδικό ακρυλικό Endlighten
κοστίζει περισσότερο από ένα απλό
ακρυλικό

!

Δεν απαιτείται η χρήση συμβατής
επιφάνειας για την επιφάνεια αφής

'

Μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε
Ε Τ ΙΚ ήΠ Ι

Μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα,
αντικείμενα που αιωρούνται και
πρότυπα^ΕάυοίαΙε^
Είναι ευαίσθητο στην πίεση
Δεν υπάρχουν hotspots

' Τα blobs έχουν μικρότερη αντίθεση
από το φόντο σε σχέση με τη μέθοδο
, FTIR και άρα είναι δυσκολότερο να
ανιχνευτούν

Πιθανοί περιορισμοί μεγέθους λόγω
της ευαισθησίας του πλεξιγκλάς

’ Ομοιόμορφος φωτισμός σε όλα τά
σημεία της ετηφάνειας
Πίνακας 1.8 Π}.εονεκτήματα - Μ ειονεκτήματα DS1

1.3.2.5

LED Light Plane (LED -LP)

Η LED-LP μέθοδος [9], είναι όμοια με την μέθοδο FTIR με μόνη διαφορά ότι το
παχύ ακρυλικό στο οποίο ταξιδεύει το υπέρυθρο φως αφαιρείται και το ηκος
ταξιδεύει μέσα στην επιφάνεια αφής (Σχ. 1.13). Τα υπέρυθρα LED τοποθετούνται
γύρω από την επιφάνεια αφής περικυκλώνοντας την έτσι ώστε να υπάρχει
καλύτερη κατανομή φωτός. Δεδομένου ότι το φως που προέρχεται από τα LED

είναι κωνικό, θα φορτίσει τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια
αφής χωρίς να την αγγίξουν.

Σχήμα 1,13 Μέθοδος LED Light Plane
Η μέθοδος αυτή συνίσταται μόνο όταν χρησιμοποιείται μια οθόνη LCD οος οθόνη
πολλαπλής αφής, αφού υπάρχουν καλύτερες μέθοδοι όπως η Rear DI, οι οποίες
όμως δεν λειτουργούν με οθόνες LCD αλλά μόνο με οθόνες οπίσθιας προβολής
που χρησιμοποιούν projector.
L E D -L P Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η χρήση συμβατής
επιφάνειας για την επιφάνεια αφής

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αντικείμενα που αιωρούνται ενδέχεται
να ανιχνευθούν

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιοδήποτε διαφανές υλικό για την
επιφάνεια αφής, όπως γυαλί

Δεν μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα
και πρότυπα (fiducials)

Δεν απαιτεί πλαίσιο από LED

Απαιτείται πλαίσιο από LED

Δεν απαιτείται η χρήση κλειστού
κουτιού για την επιφάνεια αφής

Μόνο στενής δέσμης LED μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και όχι σειρές
(κορδέλες led)
Μπορεί να έχει λιγότερο κόστος
κατασκευής από τις άλλες μεθόδους
Πίνακας 1.9 Π/,εονεκτιίματα - Μειονεκτήματα LED-LP

1.3.3 Σύγκριση τεχνολογιών

Μετά την παρουσίαση των παραπάνω διαφορετικών τεχνολογιών γίνεται σαφές
πως δεν είναι δυνατόν να συνδυαστούν όλες οι τεχνολογίες μαζί. Ο συνδυασμός
των οπτικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν αισ&ητήρες
(ηλεκτρικές τεχνολογίες) θα ήταν εφικτός, αλλά μόνο αν οι ηλεκτρικές μέθοδοι
φθάσουν σε ένα σταθερό μέγεθος, αλλιώς τα ηλεκτρικά ζητήματα που θα
προκόψουν θα είναι τεράστια.
Λόγω του ότι για την κατασκευή μιας απλής multi-touch εφαρμογής απαιτείται
συνήθως μια οθόνη αφής διαστάσεων 120cm χ 90cm δεν μπορούν να επιλεχθούν
οι ηλεκτρικές

μέθοδοι. Οι

τεχνολογίες

που θα επιλεχθούν πρέπει να είναι

πραγματικές multi-touch τεχνολογίες που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό πολλαπλών
αγγιγμάτων χωρίς

περιορισμούς. Οι τεχνολογίες υπέρυθρου φωτισμού είναι

περιορισμένες λόγω του ότι το ένα άγγιγμα μπορεί να παρεμποδίσει το άλλο.
Μερικές ηλεκτρικές μέθοδοι επίσης, παρουσιάζουν ένα πρόβλημα με την αφή.
Οι DSI τεχνολογίες που χρησιμοποιούν μια διάχυτη ε^φάνεια φωτισμού δεν
μπορούν να συνδυαστούν, μιας και χρησιμοποιούν μια ειδική ακρυλική επιφάνεια
η οποία είναι ήδη ένας συνδυασμός από FTIR και DI τεχνολογίες. Στις FTIR
τεχνολογίες υπάρχει μια ισχυρή αντίθεση ανάμεσα στα blobs και στο φόντο,
επίσης πρέπει να ασκηθεί πίεση στην οθόνη. Στις DI τεχνολογίες αντίθετα η οθόνη
είναι πολύ ευαίσθητη πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο χειρισμό [7].
Είναι λοιπόν ολοφάνερο πως η κάθε τεχνολογία παρουσιάζει θετικά αλλά και
αρνητικά στοιχεία για την επιλογή της σε κάποια εφαρμογή. Σημαντική λοιπόν
είναι η μελέτη της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, η σύγκριση των τεχνολογιών, ο
έλεγχος του συστήματος, η εξαγωγή απαιτήσεων και ο προσδιορισμός του
προβλήματος. Έτσι μόνο θα επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος για ένα σύστημα
πολλαπλής αφής.
Στην συνέχεια ακολουθούν κάποια παραδείγματα συσκευών πολλαπλής αφής που
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

1.3.4

Συσκευές πολλαπλής αφής

M icrosoft Surface
To Microsoft Surface (Σχ. 1.14) είναι ένας υπολογιστής πολλαπλής επαφής που
ανταποκρίνεται

στην

ανθρώπινη

αφή

αλλά

και

σε

αντικείμενα

της

καθημερινότητας, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με
τον ψηφιακό κόσμο εύκολα και απλά. Διαθέτει μια μεγάλη, οριζόντια οθόνη
και έτσι επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με τα
δεδομένα και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Τοποθετώντας διάφορα αντικείμενα
πάνω στο Surface (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα), ο χρήστης
μπορεί να

μεταφέρει

δεδομένα από

τη μια συσκευή

στην άλλη με απλές

κινήσεις. Το Microsoft Surface χρησιμοποιεί τεχνολογία FTLR με υπέρυθρους
αισθητήρες [3]. Για περισσότερες πληροφορίες [14].

Σχήμα 1.14 Microsoft Surface
Reactable
To Reactable (Σχ.1.15) είναι ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό μουσικό όργανο που
κατασκευάστηκε από φοιτητές του πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Αποτελείται
από

μια

στρογγυλή

ημιδιαφανή

επιφάνεια

που

φωτίζεταε

Οι

χρήστες

χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια του Reactable για
να παράγουν μουσικούς ήχους. Κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται τοποθετημένη
μια κάμερα η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα που εισάγονται ανάλογα με το τι
αντικείμενα είναι και πως τα μετακινούν οι χρήστες [3]. Για περισσότερες
πληροφορίες [27].

Σχήμα 1.15 Reuctiible

Flux Digital Tabletop
To Flux Digital Tabletop (Σχ.

1.16) είναι μια em 9 aveia που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί είτε ως μια αλληλετηδραστική επιφάνεια ή σαν ψηφιακός πίνακας.
Λειτουργεί βασιζόμενη στην τεχνολογία multi-touch και με ένα ψηφιακό
μαρκαδόρο [3]. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιφάνεια ως εξής:
Σαν μεμονωμένοι χρήστες. Η επιφάνεια λειτουργεί όπως το σχεδιαστήριο
των αρχιτεκτόνων και οι χρήστες χρησιμοποιούν τους ψηφυικούς
μαρκαδόρους για να σχεδιάσουν επιλέγοντας το μέγεθος της γραμμής του
μαρκαδόρου και το χρώμα του.
Σαν ομάδα. Η επιφάνεια είναι τοποθετημένη σε οριζόντια θέση και οι
χρήστες χρησιμοποιούν τους ψηφιακούς μαρκαδόρους όπως και στην
προηγούμενη περίπτιοση.
Ως πίνακα παρουσιάσεων. Η επιφάνεια είναι τοποθετημένη σε κάθετη θέση
και χρησιμεύει ως πίνακας γυι παρουσιάσεις.

Σχήμα 1.16 Flux Digitul Tabletop
Haptic Tabletop Puck
To Haptic Tabletop Puck (Σχ. 1.17) είναι μια συσκευή η οποία εφαρμόζεται σε
επιφάνειες ψηφιακών tabletops και δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα της
χειροπιαστής αλληλεπίδρασης. Δηλαδή έρχεται να αντικαταστήσει τα τωρινά
tabletops αλληλεπίδρασης, που όταν αγγίζει κάποιος την επιφάνεια τους είναι ίδια,
άσχετα από το τι απεικονίζεται. Έχουν σχεδιαστεί διάφορες εφαρμογές που
εξετάζουν χειροπιαστά στην περιοχή που βρίσκεται η οπτικοποιημένη πληροφορία.
Πιο συγκεκριμένα η συσκευή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλληλετηδράσει
με το ύψος και την υφή των

ψηφιακών αντικειμένων [3]. Για περισσότερες

πληροφορίες [28].

Σχήμα 1.17 Haptic Tabletop Puck

Sm art Table
To Smart Table (Σχ. 1.18) χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε
δημοτικά σχολεία [29] . Οι μαθητές μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες
καλούνται να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην ανάγνοκιη, αριθμητική και
ζωγραφική. Το Smart Table ετητρέπει στους μαθητές να οργανώνονται σε ομάδες
και να δουλεύουν ταυτόχρονα σε αυτό. Είναι ιδιαίτερα απλό στη χρήση,
κατάλληλα κατασκευασμένο για παιδιά αυτής της ηλικίας [3]. Πιο συγκεκριμένα,
το Smart Table βοηθά τους μαθητές να εξελίξουν:
•

τις γνωστικές τους ικανότητες: οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν, να
γράψουν και να λύσουν προβλήματα

•

τις κοινωνικές τους ικανότητες: το Smart Table βοηθά τα παιδιά να

•

τις κινητικές τους ικανότητες: ακόμα και μαθητές με δυσκολίες στις

επικοινωνούν μεταξύ τους

κινήσεις τους, μπορούν να μετακινούν αντικείμενα.

Σχήμα 1.18 Smart Table
IPhone
To iPhone (Σχ. 1.19) είναι ένα smart phone που δημιουργήθηκε από την Apple και
βασίζεται σε επιφάνεια αφής, ενώ έχει και δυνατότητα πολλαπλής αφής [30].
Έκανε επανάσταση στο χώρο των smart phones μόλις πρωτοκυκλοφόρησε. Αυτό
οφείλεται στον εξαιρετικό σχεδιασμό του και την πολύ ομαλή αλληλεπίδραση που
πρόσφερε. Παρά τη δυνατότητα πολλαπλής αφής που παρείχε, το ίδιο το
πληκτρολόγιο

του

δεν

είχε

δυνατότητα

πολλαπλής

αφής

μόλις

πρωτοκυκλοφόρησε. Αυτό ενσωματώθηκε ένα χρόνο μετά την αρχική κυκλοφορία

Σχήμα 1.19 iPhone
Έτιειτα λοιπόν από τη εκτενή μελέτη των τεχνολογιών ξεχωριστά, την έμφαση
στα

πλεονεκτήματα

και

τα

μειονεκτήματα

που

παρουσιάζει

η

κάθε

τεχνολογία αλλά και από την εφαρμογή των τεχνολογιών σε διάφορες κατασκευές
άλλων δημιουργών καταλήξαμε πως η τεχνολογία που θα εξυπηρετούσε την δική
μας εφαρμογή είναι η τεχνολογία FTIR πράγμα που θα αναλυθεί εκτενώς στο
κεφάλαιο που ακολουθεί.

Kofpakn2(t

Κεφάλαιο 2 °

Τεχνολογία FTIR

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε αναλυτικά το υλικό και το λογισμικό που απαιτείται
για μια multi-touch εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία FTIR αιρού αυτή
ήταν και η τεχνολογία που επιλέξαμε τελικά. Ας δούμε λοιπόν αρχικά κάθε υλικό
που απαιτείται για μια τέτοια εφαρμογή.
2.1

Απ αιτούμενο υλικό

Το υλικό που απαιτείται για την κατασκευή ενός οπηκού multi-touch συστήματος
περιλαμβάνει: πηγές υπέρυθρου φωτισμού (infrared illumination sources), κάμερες
(camera), προβολικά (projector), συμβατές επιφάνειες (compliant surfaces).
2.1.1 Πηγές υπέρυθρου φωτισμού
Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η τεχνολογία

FTIR

χρησιμοποιεί πηγές υπέρυθρου φωτισμού οι οποίες δεν επηρεάζουν την προβολή
της εικόνας αλλά χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν την ακρυλική επιφάνεια. Το
υπέρυθρο φως (infrared), είναι ένα τμήμα του φωτεινού ηλεκτρομαγνητικού
φάσματος (electromagnetic spectrum) το οποίο βρίσκεται πέρα από ότι μπορεί να
δει κανείς με το ανθρώπινο μάτι (Σχ. 2.1). Κοντά στο υπέρυθρο φως είναι το τμήμα
του υπέρυθρου φάσματος το οποίο είναι αόρατο στους ανθρώπους αλλά μπορεί να
ανιχνευτεί από τους αισθητήρες των καμερών [9].

Υπέρυθρο

-Οροσο Φ(ΐς

Υπ€ριΰδ€ς

+4λ€κτρομο{γνητικό Φοτσμα---- ·Σχήμα 2.1 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
Όταν λοιπόν μιλάμε για υπέρυθρο φώς ουσιαστικά μιλάμε για μια σειρά από μήκη
κύματος που είναι μεγαλύτερα από το ορατό φώς (visible light) αλλά μικρότερα
από τα μικροκύματα. Το λεγόμενο Near infrared (NIR) είναι το χαμηλότερο άκρο

του υτιέρυθρου φωτεινού φάσματος και το μήκος ι 1) κυμαίνεται μεταξύ των
700nm και των 1OOOnm (nanometers).
Σχεδόν όλες οι πηγές 1R χρησιμοποιούν διόδους εκπομπής φωτός ως πηγές φωτός.
Όντας ημιαγωγοί, τα LED έχουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως μικρή απώλεια
θερμότητας, υψηλή συχνότητα μεταγωγής και στενά μήκη κύματος. Ένα
μειονέκτημα είναι ότι είναι πιο ακριβές από τις παραδοσιακές πηγές φοιτισμού
[11].Τα υπέρυθρα LED μπορούμε να τα βρούμε σε δυο τύπους: single LEDs
(μονές δίοδοι εκπομπής φωτός) και LED ribbon (led σε μορφή κορδέλας).
Single LEDs: Μπορεί να είναι είτε απλά υπέρυθρα LED (normal) ή να έχουν μια
μανταρισμένη διάταξη (SMD). Τα απλά υπέρυθρα LED είναι μεγαλύτερα, πιο
φθηνά και πιο εύκολα στην κόλληση τους, αλλά συνήθως είναι λιγότερο ισχυρά
από τα SMD LEDs. Τα SMD LEDs πρέπει να είναι συγκολλημένα σε μια
πινακίδα, πράγμα που δεν χρειάζεται στα κανονικά LED μιας και ο χρήστης έχει
την ελευθερία της διαμόρφωσης ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. Δεν βασίζεται
στα βιομηχανικά πρότυπα, αλλά χρειάζεται εμπειρία συγκόλλησης, μια μικρή
καλωδίωση και τα κατάλληλα εργαλεία για να το πράξει.
LEDs ribbon: Πρόκειται για προκατασκευασμένες λωρίδες με SMD LEDs. Αυτός
είναι ο ευκολότερος τρόπος για να υλοποιήσουμε μια εγκατάσταση FTIR επειδή οι
LED κορδέλες έχουν μια αυτοκόλλητη πλευρά και ως εκ τούτου μπορούμε να τις
κολλήσουμε στην επιφάνεια που θέλουμε.
Για τη μέθοδο FTIR, μια λεπτή σειρά φωτισμού είναι απαραίτητη. Λόγω του ότι
θέλουμε φωτεινά σημεία στον τόπο όπου ο χρήστης αγγίζει την επιφάνεια η καλή
ποιότητα υπέρυθρου φωτισμού είναι απαραίτητη. Για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα τα LED πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα του Plexiglas γύρω από
αυτό έτσι ώστε η ακτίνα του υπέρυθρου φωτός να είναι μακριά και συγκεκριμένη.
Πριν όμως από την επιλογή των led σημαντικό είναι να εστιάσουμε στα
χαρακτηριστικά τους [9],[26].
Μήκος κύματος (W avelength): Το μήκος κύματος είναι της τάξης των 780940nm. Τα led σε αυτό το φάσμα ανιχνεύονται εύκολα από τις περισσότερες
κάμερες και τα ορατά φίλτρα φωτός μπορούν να βρεθούν εύκολα για αυτά τα μήκη
κύματος. Όσο χαμηλότερο είναι το μήκος κύματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η
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της

πίεσης.
Ένταση ακτινοβολίας φωτός (Radiant intensity): Η ελάχιστη ένταση φωτός είναι
της τάξης των 80mW (miliwatt). To ιδανικό είναι τα led να έχουν τη μεγαλύτερη
δυνατή ένταση.
Εύρος γωνίας (Angle): Το εύρος της γο^νίας των led έχει τεράστια σημασία για τα
συστήματα πολλαπλής αφής. Οποιαδήποτε γωνία μικρότερη των +/- 48 μοιρών δε
θα εκμεταλλεύεται πλήρως το φαινόμενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης ενώ
οποιαδήποτε γωνιά μεγαλύτερη των +/- 48 μοιρών θα αποδρά από το ακρυλικό.
Για να βεβαιωθούμε ότι καλύτηουμε το ακρυλικό μπορούμε να αγοράσουμε led με
γωνία πάνω από +/- 48 μοίρες, οτιδήποτε πάνω από +/- 60 μοίρες όμως είναι
σπατάλη φωτός.
Γωνία για διάχυτο φωτισμό (Angle for diffused illumination): Όσο ευρύτερη
είναι η γωνία φωτισμού των led τόσο εύκολος είναι ο εντοτησμός των κινήσεων.
2.1.2
Οι

Κάμερα

απλές

κάμερες

λειτουργούν

σε

multitouch

εφαρμογές

αφού

όμιος

τροποποιηθούν. Οι κάμερες αυτές αποκλείουν το υπέρυθρο φως και λαμβάνουν
μόνο το ορατό φως. Στην FTIR τεχνολογία όμως χρειαζόμαστε ακριβώς το
αντίθετο, έτσι λοιπόν μπορούμε να ανοίξουμε την κάμερα από επάνω και να
βγάλουμε το φίλτρο. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί ναι γίνει στις τηο ακριβές
κάμερες γιατί συνήθως το φίλτρο είναι ενσωματωμένο στο φακό. Η απόδοση της
υπέρυθρης κάμερας εξαρτάται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά [9]:
Ανάλυση (Resolution): Η ανάλυση της κάμερας είναι πολύ σημαντική. Όσο
υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσα περισσότερα pixel είναι διαθέσιμα για την
ανίχνευση δαχτύλων κατά την αφή, και άρα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια
στο σύστημα μας. Για τις μικρές multitouch επιφάνειες μια κάμερα 320 χ 240 pixel
μπορεί να είναι επαρκής. Οι μεγαλύτερες επιφάνειες απαιτούν ανάλυση 640x480 ή
υψηλότερη, προκειμένου να διατηρηθεί η ακρίβεια που προαναφέραμε.
Ρυθμός καρέ (Fram e rate): Ο ρυθμός αναπαραγωγής καρέ είναι ο αριθμός των
καρέ που μια φωτογραφική μηχανή μπορεί να λάβει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο

(Frames Per Second). Όσο περισσότερα στιγμιότυπα τόσο περισσότερα στοιχεία
για το τι συνέβη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για να χειριστούμε
γρήγορες κινήσεις και άμεση ανταπόκριση μια κάμερα με τουλάχιστον 30 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (FPS) συνίσταται.
Διεπαφές (Interfaces): Ανάλογα με το interface που χρησιμοποιούν για να
συνδεθούν με τον υπολογιστή, οι κάμερες μπορούν να χωριστούν σε USB και
Firewire. Οι κάμερες Firewire έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα ένανπ των
αντίστοιχων USB, όπως υψηλότερο ρυθμό λήψης εικόνων, μεγαλύτερη ανάλυση,
ψηλότερο εύρος ζώνης για μεταφορά των εικόνων και λιγότερο φορτίο στον driver
αφού χρειάζεται μικρότερη συμπίεση η εικόνα τους.

Τύπος Φακού (Lens type): Οι περισσότερες κάμερες περιέχουν ένα υπέρυθρο
(IR) φίλτρο που εμποδίζει το IR φως να φτάσει στον αισθητήρα της κάμερας, αυτό
γίνεται για να αποφευχθεί η στρέβλωση της εικόνας. Το φίλτρο είναι τοποθετημένο
πίσω από το φακό και συχνά έχει ένα κόκκινο χρώμα. Εάν δεν είναι δυνατό να
αφαφεθεί το φίλτρο υπερύθρων, ο φακός πρέπει να αντικατασταθεί με ένα φακό
χωρίς επίστρωση.
2.1.3

Projector

Η χρήση προβολέα είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ανάδρασης στο τραπέζι. Οποιαδήποτε άλλη
συσκευή προβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί (όπως οθόνες LCD, OLED. κλπ.)
αλλά οι προβολείς, τείνουν να είναι πιο ευέλικτοι και δημοφιλείς όσον αφορά το
μέγεθος της εικόνας. Υπάρχουν δύο κύρια είδη projector, οι LCD και οι DLP.

LCD (Liquid C rystal Displays): Αποτελούνται από ένα πλέγμα κουκίδων που
ανάβουν και σβήνουν. Τέτοια τεχνολογία χρησιμοποιείται σε επίπεδες οθόνες και
σε οθόνες laptop. Αυτές οι οθόνες δίνουν ζωηρά και με ισχυρό χρώμα
αποτελέσματα αλλά και τείνουν να ξεθωριάζουν μετά από χρόνια.

DLP (Digital Light Processing): Δουλεύουν με χρήση χιλιάδων μικρών
καθρεφτών που κινούνται μπρος - πίσω. Το χρώμα δημιουργείται από ένα τροχό

χρωμάτων που γυρίζει, τέτοιοι projector έχουν πολύ καλή αντίθεση και είναι
μικροί σε μέγεθος. Το αρνητικό είναι ότι έχουν πιο αργή αντίδραση και
δημιουργούν το φαινόμενο του ουράνιου τόξου που είναι ενοχλητικό για
ορισμένους [5].

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι η φωτεινότητα που μετρείται σε lumens.
Όσο περισσότερα lumens έχει ένας projector, τόσο πιο φωτεινή εικόνα δίνεε Ενώ
αυτό γενικά είναι καλό για γενική χρήση, για εφαρμογές πολλαπλής αφής ίσως
είναι πρόβλημα, αφού λόγω του ότι ο projector είναι πολύ κοντά στην οθόνη
πιθανόν να εμφανίζεται ένα πολύ φωτεινό σημείο. Ίσως ο πιο σημαντικός
περιοριστικός παράγοντας σε ένα projector είναι η απόσταση που χρειάζεται για να
απεικονίσει το μέγεθος της εικόνας που χρειαζόμαστε.

Συνήθως ένας κανονικός projector δεν μπορεί να δημιουργήσει αρκετά μεγάλη
εικόνα από κοντινή απόσταση, επομένως ίσως χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένας
καθρέφτης για να επεκτείνει το μονοπάτι του φωτός και να μεγαλάκτει ουσιαστικά
την απόσταση από το φακό του projector μέχρι την επιφάνεια της οθόνης. Ακόμα
και με χρήση καθρέφτη όμως ένας projector ίσως να μη δίνει το μέγεθος εικόνας
που χρειάζεται. Σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι η χρήση ενός ειδικού
projector ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη εικόνα από πολύ κοντινή
απόσταση.

Τέλος το aspect ratio είναι το πηλίκο του πλάτους της εικόνας που δημιουργεί ο
projector διά το ύψος της. Ανάλογα με τον τρόπο που ενώνεται ο projector με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα δύο πιθανά aspect ratios είναι το κλασικό 4:3 και το
widescreen 16:9.

2.1.4

Συμβατή επιφάνεια

Η συμβατή επιφάνεια (compliant surface) τοποθετείται πάνω από το ακρυλικό και
χρησιμοποιείται μόνο για συστήματα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο FT1R. Αυτή η
επιφάνεια πρέπει να αποτελείται από υλικό που έχει ψηλότερο δείκτη ανάκλασης
από το ακρυλικό και που θα δένει καλά κάτω από πίεση ώστε να προκαλεί το
φαινόμενο FT1R, ενώ θα υποχωρεί αμέσως όταν αφαιρεθεί η πίεση. Η συμβατή

επupάvεux μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια προβολής για την
εικόνα από τον projector. Το κύριο πλεονέκτημα από τη χρήση της είναι ότι
βελτιώνει την επαφή των δάχτυλων του χρήστη με το ακρυλικό και έτσι δίνει πιο
εύρωστη ανίχνευση σημείων επαφής, ιδιαίτερα όταν ο χρήστης μετακινεί τα
δάχτυλα του πάνω στην επιφάνεια [5],[9],[7]. Τα υλικά που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σαν συμβατή επιφάνεια είναι:
•

Σιλικόνη; μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το συμβατό επίπεδο γιατί ο
δείκτης διάθλασης της είναι πολύ κοντά σε αυτή του ακρυλικού.
Απλώνεται στην επιφάνεια του ακρυλικού με διάφορους τρόπους όπως
ψεκασμό σιλικόνης, ρολά σιλικόνης που απλώνονται με ένα ειδικό
άκαμπτο υλικό, φύλλα σιλικόνης. Όποιος τρόπος και αν επιλεχθεί πρέπει να
γίνει προσεκτικά η επίστρωση της καθώς επίσης και η αραίωση της για την
αποφυγή των φυσαλίδων που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της
μεθόδου.

•

Latex: μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό σαν συμβατό επύιεδο επειδή
είναι αρκετά εύκαμπτο και αποφεύγει τα ανεπιθύμητα ‘νερά’. Το latex είναι
ένα φυσικό προϊόν που συνήθως δεν είναι εντελώς διαφανές, αλλά έχει ένα
κίτρινο/καφέ χρώμα.

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση συμβατής εmφάvειας
είναι τα εξής:
•

Προστατεύει το ακρυλικό από γδαρσίματα

•

Μπλοκάρει πολύ φως από το περιβάλλον

•

Παρέχει εύρωστα αποτελέσματα

•

Παρέχει ευαισθησία στην πίεση

•

Αντιδρά καλύτερα σε κινήσεις των δαχτύλων

•

Έχει ως αποτέλεσμα φωτεινότερα blobs

•

Μηδενική οπτική διαφορά μεταξύ της επιφάνειας αφής και της επιφάνειας
προβολής
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2 .2

Εργαλεία και τεχνολογίες λογισμικού

Ο προγραμματισμός των multi-touch εφαρμογών είναι ίδιος με κάθε άλλη μορφή
κωδικοποίησης, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα πρωτόκολλα, μέθοδοι και πρότυπα
στον multi-touch κόσμο του προγραμματισμού. Μέσα από το έργο του NUI Group
[10], μιας ομάδας που ερευνά και δημιουργεί open-source μηχανές για τη
δημιουργία διαφόρου εφαρμογών όπως multitouch και άλλων παρεμφερή ομάδων,
οι δομές (frameworks) έχουν αναπτυχθεί για διάφορες γλοισσες, όπως η
ActionScript 3, Python, C, C + +, C # και Java. O multi-touch προγραμματισμός
είναι δίπτυχος: ανάγνωση και μετάφραση των blobs

κατά την είσοδο από την

κάμερα ή όποια συσκευή εισόδου έχει επιλεχθεί, και μετάδοση των πληροφοριών
αυτών μέσω προκαθορισμένοι πρωτοκόλλων στα frameworks, πράγμα που
επιτρέπει στα νέα ακατέργαστα blobs να επεξεργαστούν μέσω χειρονομιών και μια
γλώσσα υψηλού επιπέδου

να χρησιμοποιηθεί για να αλληλεπιδράσει με την

εφαρμογή. Το TUIO πρωτόκολλο [12] (Tangible User Interface Protocol)

έχει

γίνει το βιομηχανικό πρότυπο για τον εντοπισμό των blob δεδομένων (touch
tracking). Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τις πτυχές του multi-touch
λογισμικού: την ανάλυση αφής δηλαδή, καθώς και εφαρμογές που λειτουργούν
πέρα από τα frameworks.
2.2.1

Εντοπισμός

Ο εντοπισμός ενός αντικειμένου (tracking) [9], είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της
έρευνας στο πεδίο των οπτικών τεχνολογιών. Το tracking είναι αξιόπιστο μιας και
είναι σε θέση να προσδιορίσει εκ νέου ένα συγκεκριμένο αντικείμενο για μια σειρά
από καρέ βίντεο που περιέχονται σε αυτό. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι ένα πολύ
δύσκολο πρόβλημα, δεδομένου ότι το αντικείμενο πρέπει να πρώτα να εντοπιστεί
(συχνά διαταραγμένο, αποφραγμένο ή υπό διάφορες συνθήκες φωτισμού) σε όλα
τα frameworks και στη συνέχεια τα δεδομένα πρέπει να συνδεθούν με κάποιο
τρόπο

με τα

frames προκειμένου να προσδιοριστεί το

αναγνωριζόμενο

αντικείμενο.
Στα περισσότερα συστήματα, ένας αλγόριθμος πρέπει πρώτα να επεξεργαστεί κάθε
frame. Αυτό εξασφαλίζει ότι η στατικότητα και το φόντο των αντικειμένων της
εικόνας θα αφαιρεθούν. Μόλις λοιπόν το φόντο αφαιρεθεζ το μόνο που απομένει

είναι να έρθουν τα αντικείμενα σε πρώτο πλάνο. Τα αντικείμενα αυτά είναι τα
σημεία που παρακολουθούνται από καρέ σε καρέ και ο αλγόριθμος που
προαναφέραμε είναι αυτός που προβλέπει σε ποιο frame πρέπει να τοποθετηθεί το
κάθε σημείο. Το tracking είναι πολύ σημαντικό στην τεχνολογία FTIR, είναι αυτό
που επιτρέπει σε πολλά δάχτυλα να εκτελούν διαφορετικές ενέργειες χωρίς να
διακόπτουν το ένα το άλλο και αυτό επίσης που αναγνωρίζει τις χειρονομίες μιας
και η τροχιά του κάθε δάχτυλου μπορεί να προσδιοριστεί σε μια χρονική στιγμή,
πράγμα αδύνατο χωρίς tracking.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα frameworks είναι το Touchlib και το CCV [10].
Χρησιμοποιώντας το OpenCV [31], μια open-source βιβλιοθήκη Computer Vision
τεχνολογιών έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε εύκολα

εικόνες

και

βίντεο, και να ανιχνεύσουμε εξίσου εύκολα τα blobs σε πραγματικό χρόνο με
υψηλή ακρίβεια. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα blobs (θέση, ταυτότητα ID,
περιοχή, κλπ.) μπορεί να μεταφραστούν σαν γεγονότα που αναγνωρίζουν πότε ένα
νέο blob έχει εντοπιστεζ πότε έχει ‘πεθάνεΤ και πότε έχει μετακινηθεΰ
2.2.2

Αναγνώριση χειρονομιών

Η πολλαπλή αφή παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο και μια πλατφόρμα για μια
χειρονομιακή δομή και ως εκ τούτου, απαλείφει την διαφορά μεταξύ του
πραγματικού κόσμου και της εφαρμογής. Οι χειρονομίες για κλιμάκωση,
περιστροφή, μετακίνηση και επεξήγηση της εικόνας με δυο δάχτυλα που συνήθως
αναφέρονται ως κινήσεις χειρισμού αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των
φυσικών χειρονομιών [9].

Σχήμα 2.2 Χειρονομίες πολλαπλής αφής

Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας για την αναγνώριση χειρονομιών είναι να
δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένες

ανθρώπινες χειρονομίες, και να τις χρησιμοποιήσει για να μεταφορά πληροφοριών
ή για τον έλεγχο της συσκευής. Για να εξασφαλιστεί η ακριβής αναγνώριση
χειρονομιών, μια σειρά περιορισμο'ιν εφαρμόζονται στο μοντέλο. Η multi-touch
εγκατάσταση θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε περισσότερους από ένα
χρήστες, να αλληλεπιδρούν ανεξάρτητα (αλλά ίσως και συνεργατικά) στις
εφαρμογές. Οι χειρονομίες ορίζονται από το αρχικό σημείο εντός των ορίων ενός
πλαισίου, το τελικό σημείο και τη δυναμική κίνηση μεταξύ του αρχικού και του
τελικού σημείου. Με τη συμβολή πολλών σημείων επαφής, το σύστημα θα πρέπει
να είναι σε θέση να αναγνωρίζει την έννοαι του συνδυασμού των χειρονομιών
χωρίζοντας τες στο χώρο ή στο χρόνο. Η διαδικασία αναγνώρισης χειρονομιών
μπορεί να ταξινομηθεί σε τρία βασικά τμήματα:
Αναζήτηση στόχου; Οι χειρονομίες πρέπει να ερμηνεύονται μόνον όταν
πραγματοποιούνται εντός του παραθύρου εφαρμογής.
Κατάτμηση Χειρονομιών: Μια σειρά χειρονομιών στην ίδια εφαρμογή μπορεί να
αποδοθεί σε διάφορες σημασίες ανάλογα με το περιβάλλον των γεγονότων αφής.
Έτσι, τα γεγονότα αφής θα πρέπει να είναι και πάλι διαμορφωμένα σε τμήματα
ανάλογα με το σκοπό του αντικειμένου. Αυτά τα μοτίβα δεδομένων, θα
αποστέλλονται στη μονάδα αναγνώρισης χειρονομιών.
Κατάταξη Χειρονομιών: Η αναγνώριση χειρονομιών θα λειτουργήσει εττί του
μοτίβου των δεδομένων για να το κατατάξει στην σωστό μέρος. Υπάρχουν
διάφορες

τεχνικές

για

την

αναγνώριση

χειρονομιών

που

μπορεί

να

χρησιμοποιηθούν μόνες τους ή σε συνδυασμό, όπως τα κρυφά μοντέλα του
Markov (HHD), τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, η μηχανή πεπερασμένων
καταστάσεων κλπ.

Οι προκλήσεις που συνδέονται με την ακρίβεια και τη χρησιμότητα του
λογισμικού αναγνώρισης χειρονομιών είναι οι εξής:
Ύπαρξη θορύβου στις χειρονομίες
Ασυνέπεια των ανθρώπων στη χρήση των χειρονομιών τους

Η εύρεση των κοινών χειρονομιών χρησιμοποιείται σε ένα τομέα που έχει
δοθεί αντί να χαρτογραφηθεί, μιας και είναι δύσκολο να θυμόμαστε όλες
τις χειρονομίες
Ανοχή στη διακύμανση της αναπαραγωγής των χειρονομιών
Σκόπιμη διάκριση των χειρονομιών από τις ακούσιες προσαρμοσμένες
χειρονομίες

2.2.3

Ανάπτυξη frameworks

Ο αριθμός των frameworks που έχουν κυκλοφορήσει και ανατιτύσσονται για να
βοηθήσουν στην ανάτιτυξη των multi-touch εφαρμογών προσφέρουν μαι διεπαφή
για τη διαχείριση των γεγονότων αφής. Ωστόσο, το επίπεδο εξακολουθεί να φτάνει
μέχρι και τη διαχείριση της συσκευής εισόδου, με τη μορφή των γεγονότων αφής,
και αποστέλλεται μέσω του TU10 πρωτοκόλλου [12], ανεξάρτητα από το βασικό
υλικό. Το έργο της αναγνώρισης χειρονομιών που θα πετύχει τις πραγματικές
δυνατότητες της multi-touch επιφάνειας, εξακολουθεί να είναι δουλειά του client.
Συχνά ωστόσο, κάποιες βασικές κινήσεις έχουν ήδη συμπεριληφθεί, και ιδίως
εκείνες για το φυσικό χειρισμό (π.χ. φωτογραφίες), αλλά σε γενικές γραμμές δεν
είναι σε αυτά τα πλαίσια που επικεντρώνονται στις χειρονομιακές διασυνδέσεις.
2.2.3.1

ΤυΙΟ πρωτόκολλο

Το TU10 πρωτόκολλο [12] είναι ένα open framework που καθορίζει ένα κοινό
πρωτόκολλο για multitouch επιφάνειες αφής. Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει τη
μετάδοση

μιας

ιδανικής περιγραφής

των

διαδραστικών

επιφανειών,

συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων αφής και της κατάστασης που βρίσκονταε
Κωδικοποιεί τα δεδομένα ελέγχου από μια εφαρμογή εντοπισμού και τα στέλνει
με

μορφή

UTP

πακέτων

σε

οποιοδήποτε

client

που

είναι

ικανό

να

αποκωδικοποιήσει το πρωτόκολλο. Είχε σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες
ενός multitouch διαδραστικού τραπεζιού, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
χειριστεί μια σειρά από αντικείμενα και χειρονομίες πάνω στην επιφάνεια του
τραπεζιού με τις άκρες των δακτύλων του. Τα αντικείμενα παρακολουθούνται από
ένα σύστημα αισθητήρων και μπορούν να εντοπιστούν στην επιφάνεια του πίνακα.
Ένα δεύτερο σύστημα αισθητήρων αντιπροσωπεύει το άγγιγμα του δάχτυλου και

μας ενημερώνει για το ID (μοναδικό αναγνωριστικό) του και την συμπεριφορά
του.
Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός TUIO tracker που ενεργοποιούν τις TUIO
βιβλιοθήκες του client για διάφορα περιβάλλοντα προγραμματισμού, καθώς και
εφαρμογές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο. Αυτός ο συνδυασμός TUIO tracker,
πρωτοκόλλου και client εφαρμογών επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη της εφαρμογής
με βάση τις multitouch διασυνδέσεις. Τεχνικά το TUIO βασίζεται σε ανοιχτούς
ελέγχους, ένα ανερχόμενο πρότυπο δηλαδή για διαδραστικά περιβάλλοντα, και οος
εκ τούτου μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που
υποστηρίζει την OSC [12]. Οι χειρονομίες και η αναγνώριση τους έχουν αποκτήσει
σήμερα μεγάλη δυναμική. Μερικά από τα σημαντικότερα frameworks καθώς και
οι βιβλιοθήκες τους ακολουθούν παρακάτω:

2.2.3.2

Trackers

Sparsh-UI
To Sparsh-UI, που δημοσιεύθηκε με την άδεια της LGPL, φαίνεται να είναι το
πρώτο framework αναγνώρισης χειρονομιών. Μπορεί να συνδεθεί με πολλές
συσκευές

και

υποστηρίζει

πολλά

λειτουργικά

συστήματα

και

γλώσσες

προγραμματισμού. Τα μηνύματα αφής ανακτώνται από τις συνδεδεμένες συσκευές
και στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία για την αναγνώριση των χειρονομιών
[32].
BBTouch
Το BBTouch είναι ένα open source περιβάλλον ανίχνευσης σημείων επαφής για το
λειτουργικό σύστημα OS-X. Είναι γραμμένο σε γλώσσα Cocoa και η άδεια χρήσης
του είναι LGPL [33].
Bespoke Multi-Touch Fram ew ork
To Bespoke Multi-Touch Framework είναι ένα επεκτάσιμο πλαίσιο εργασίας με
πλούσια χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη επιφανειών πολλαπλής αφής. Είναι
γραμμένο σε C# και είναι open source με άδεια BSD. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με οποιαδήποτε Computer Vision τεχνολογία πολλαπλής αφής [25].

reacTI Vision
To reacTIVision είναι ένα open source, cross-platform πλαίσιο εργασίας για
Computer Vision τεχνολογίες και χρησιμοποιείται για τη γρήγορη και εύρωστη
ανίχνευση ειδικών συμβόλων τοποθετημένων σε φυσικά αντικείμενα καθώς και
πολλαπλών σημείων αφής. Σχεδιάστηκε κυρίως ως μια εργαλειοθήκη για τη
γρήγορη ανάπτυξη απτών διεπιφανειών χρήστη και διαδραστικών επιφανειών
πολλαπλής αφής. Είναι γραμμένο σε C-H- και open source κάτω από την άδεια
LGPL [34].
tBeta
Το tBeta (The Beta) είναι ένας open source και cross-platform tracker για
ανίχνευση πολλαπλής αφής. Παίρνει ως είσοδο το βίντεο από την κάμερα και δίνει
ως έξοδο τα σημεία επαφής καθώς και events όπως Touch Down, Touch Up και
Touch Moved. To tBeta μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες κάμερες,
υποστηρίζει όλες τις computer vision τεχνολογίες πολλαπλής αφής και μπορεί να
συνδεθεί ως εξυπηρετητής σε πολλές εφαρμογές που ακολουθούν το πρωτόκολλο

ΤυΙΟ. Είναι γραμμένο σε C-H- [13].
Touche
Το Touche είναι ένα δωρεάν, open-source περιβάλλον ανίχνευσης επαφής για
computer vision τεχνολογίες. Γράφτηκε για το λειτουργικό σύστημα OS-X και
χρησιμοποιεί πολλές από τις τεχνολογίες του λειτουργικού αυτού όπως το
QuickTime, Core Animation, Core Image και το πλαίσιο εργασίας Accelerate.
Επίσης χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας βιβλιοθήκες όπως το libdcl394 και το
OpenCV. Είναι γραμμένο σε Cocoa και κυκλοφορεί με άδεια LGPLv3 [35].
Touchlib
To Touchlib είναι μια βιβλιοθήκη για τη δημιουργία διαδραστικών επιφανειών
πολλαπλής αφής. Δουλεύει με τον ίδιο τρόπο όπως το tBeta αφού είναι στην ουσία
η προηγούμενη έκδοση του. Είναι γραμμένο σε C++ και είναι open source με άδεια
χρήσης BSD. Ο tracker αυτός χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα στάδια της παρούσας
διπλωματικής εργασίας [10].
Community Core Vision (CCV)
To Community Core Vision ή CCV για συντομία, και πρώην tBeta, είναι μια open
source cross-platform λύση για οπτική τεχνολογία και multi-touch ανίχνευση.
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Παίρνει σαν είσοδο μια ροή βίντεο και βγάζει σαν έξοδο δεδομένα εντοτπσμού
(π.χ. συντεταγμένες και μέγεθος αντικειμένων) και γεγονότα αφής (π.χ. κίνηση
δαχτύλου προς τα κάτω, μετακίνηση και διακοπή) που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή multi-touch εφαρμογών.
Το CCV μπορεί να συνδεθεί με διάφορες δικτυακές κάμερες και συσκευές βίντεο,
καθώς και με διάφορες TU10 / OSC εφαρμογές και υποστηρίζει πολλές multitouch τεχνικές φωτισμού όπως: FTIR, DI, DSI, και LLP. Είναι γραμμένο σε C++
και είναι open source με άδεια χρήσης MPL. Δεδομένου των πολλών δυνατοτήτων,
της ευκολίας στη χρήση και της συνεχούς επιλογής του από άλλους δημιουργούς
table-top, ο CCV επιλέγηκε ως ο tracker για το τελικό σύστημα πολλαπλής αφής
που υλοποιήσαμε [13].
2.2.3.3

Clients

Grafiti
To Grafiti είναι ένα framework βασισμένο σε γλώσσα C #, χρησιμοποιεί το TUIO
πρωτόκολλο

client που

διαχειρίζεται τις

αλληλεπιδράσεις

σε

multitouch

διασυνδέσεις. Η αναγκαία χρήση των απτικών αντικειμένων μελετάταε Έχει
σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ενότητες τριών τμημάτων με εξειδικευμένους
αλγόριθμους αναγνώρισης χειρονομιών [36].
NUIFrame
NUIFrame είναι ένα C++ framework με βάση το μοντέλο συζητήθηκε παραπάνω.
Παρέχει μια ξεχωριστή ενότητα αναγνώρισης χειρονομιών στην οποία εκτός από
την ακολουθία αφής, γενικές πληροφορίες σχετικά με το interface παρέχονται από
την εφαρμογή client. Αυτό εξασφαλίζει ότι η ίδια χειρονομία σε διαφορετικά
αντικείμενα που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με το
περιβάλλον. Υποστηρίζει επίσης προσαρμοσμένες χειρονομίες με βάση τις
προδιαγραφές του χρήστη για μια συγκεκριμένη εντολή [10].
PyMT
Το PyMT είναι ένα python module για την ανάπτυξη εφαρμογών πολλαπλής αφής
σε OpenGL, βασισμένο στο pyglet. Ο σκοπός του είναι να επιτρέπει τον γρήγορο

και εύκολο σχεδίασμά διεπιφανειών και την γρτ|γορη προτυποποίηση. Είναι
γραμμένο σε Python και είναι open source με άδεια χρήσης GPLv3 [37].
TouchPy
To TouchPy είναι ένα ελαφρύ πλαίσιο εργασίας για πολλαπλή αφή σε Python, το
οποίο δεν συνδέεται με καμιά συγκεκριμένη εργαλειοθήκη για GUI. Είναι πολύ
απλό στη χρήση και είναι το πιο ευπροσάρμοστο πλαίσιο εργασίας για πολλαπλή
αφή σε Python. Είναι γραμμένο σε Python και είναι open source με άδεια χρήσης
LGPL [38].
2DCur
Το 2DCur είναι ένα πλαίσιο για την ττυροδότηση events μέσα από τη λήψη
πακέτων TUIO 2DCur. Είναι γραμμένο σε Python και είναι open source με άδεια
χρήσης GPLv3 [39].

2.2.4

Η γλώσσα προγραμματισμού C#

Η C# [8] είναι μια σχετικά νέα αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού η
οποία δημιουργήθηκε από την Microsoft. Χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία και έχει
παρόμοια σύνταξη με την C++ και την Java, γεγονός που καθιστά την εκμάθηση
της απλή. Είναι γλώσσα ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίζει το .NET
Framework. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν παράγει απευθείας κώδικα
μηχανής όπως η C++, άλλα ένα ενδιάμεσο κώδικα που στοχεύει το .NET.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της C# είναι τα εξής:

•

Πλήρη υποστήριξη για κλάσεις και αντικειμενοστραφή προγραμμαησμό,
περιέχει

κληρονομικότητα

διεπαφής

και

υλοποίησης,

εικονικές

συναρτήσεις και υπερφόρτωση τελεστών
Ένα συνεπές ι

καθορισμένο με σαφήνεια σύνολο βασικών τύπων

μεταβλητών.
Ενσωματωμένη δυνατότητα για αυτόματη παραγωγή XML documentation

•

Αυτόματο καθάρισμα της δυναμικά δεσμευμένης μνήμης

•

Πλήρης πρόσβαση στη βασική βιβλιοθήκη του .NET Framework αλλά
και εύκολη πρόσβαση στο Windows API (αν χρειαστεί)

•

Αλλάζοντας τις επιλογές του μεταγλωττιστή, δίνεται η δυνατότητα να
μεταγλωττίσουμε το πρόγραμμα μας σε ένα εκτελέσιμο αρχείο ή μια
βιβλιοθήκη η οποία θα περιέχει .NET συστατικά τα οποία θα μπορούν να
καλούνται από άλλα τμήματα κώδικα σαν ActiveX controls

•

Η C# μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγγραφή α) δυναμικών ιστοσελίδων
ASP.NET αλλά και β) XML Web Services

•

Υποστήριξη για ιδιότητες (properties) και γεγονότα (events) στο στυλ της
Visual Basic

Πέρα από τη δύναμη της C#, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι την
κάνουν ακατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού για τη συγγραφή κάποιων
εφαρμογών. Το κύριο μειονέκτημά της είναι ότι δεν έχει σχεδιαστεί για τη
συγγραφή προγραμμάτων τα οποία έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα τις ακραίες
επιδόσεις.

Αν λοιπόν ενδιαφέρει τον προγραμματιστή αν ένα βρόγχος θα πάρει 1.050 κύκλους
μηχανής αντί για 1.000, και αν κάθε δέκατο του δευτερολέπτου είναι σημαντικό
για την ανάγκη που εξυπηρετεί μια εφαρμογή, τότε η καλύτερη λύση μεταξύ των
low-level γλωσσών παραμένει η C++. Παρ' όλα αυτά το σύνολο των εφαρμογών
που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι πολύ μικρό.

Έτσι λοιπόν, η C# επιλέχθηκε για την αλληλεπιδραστική επιφάνεια αφής που
υλοποιήσαμε. Συνδυάζει πολλές δυνατότητες με ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας
και ήταν για μας η επικρατέστερη γλώσσα χωρίς να πειραματιστούμε
δοκιμάζοντας κάποια άλλη. Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της αποτέλεσε και
η συχνή εφαρμογή της από άλλους δημιουργούς συστημάτων πολλαπλής αφής.

2.2.5

To .NET framework

To .NET framework [8],[40] είναι μια νέα πλατφόρμα ανάπτυξης ειραρμογών σε
περιβάλλον Windows. Σύμφωνα με την Microsoft, έχει ως σκοπό την απλοποίηση
της ανάπτυξης εφαρμογών «κρύβοντας» τις τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης
πολλών λειτουργιών, όπως διαχείριση μνήμης, επικοινωνία μέσω δικτύου,
είσοδο/έξοδο από συσκευές και αφήνοντας το προγραμματιστή ελεύθερο να
επικεντρωθεί στην «λογική» του προγράμματος.
Το συγκεκριμένο framework χαρακτηρίζεται ως managed πλατφόρμα με την
έννοια ότι δημιουργεί ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο
μπορεί να τρέξει μια εφαρμογή. Η ασφάλεια έγκειται για παράδειγμα στον έλεγχο,
στην δέσμευση και προσπέλαση της μνήμης (δεν υπάρχουν pointers, δεν μπορείς
να προσπελάσεις μια θέση μνήμης εκτός πίνακα), στο τύπο των μεταβλητών και
δεδομένων (δεν μπορείς να θέσεις μια float τιμή σε μια ακέραια μεταβλητή) ή στην
αυτόματη υλοποίηση δικλείδων ασφαλείας.
Η βιβλιοθήκη του .NET υποστηρίζει πληθώρα γλωσσών προγραμματισμού οι
οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για αυτό, όπως C#, J#, Visual Basic, WPF και
Visual C++. Η βιβλιοθήκη αυτή μας εξοπλίζει με ένα μεγάλου εύρους πακέτο που
περιέχει:
•

Διεπαφές χρήστη (user interface)

•

Πρόσβαση δεδομένων (data access)

•

Συνδεσιμότητα βάσης δεδομένων (database connectivity)

•

Κρυπτογραφία (cryptography)

•

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (web application development)

•

Αριθμητικούς αλγόριθμους (numeric algorithms)

•

Επικοινωνία δικτύων (network communications)

Τα προγράμματα που είναι γραμμένα για την πλατφόρμα .NET εκτελούνται σε ένα
περιβάλλον

λογισμικού

που

διαχειρίζεται

τις

runtime

απαιτήσεις

του

προγράμματος. Επίσης μέρος της πλατφόρμας, αυτού του runtime περιβάλλοντος
είναι γνωστό ως Common Language Runtime (CLR). To CLR δημιουργεί την
ύπαρξη ενός εικονικού υπολογιστή για την εφαρμογή, έτσι ο προγραμματιστής δε

χρειάζεται να λάβει υπόψη τις δυνατότητες του συγκεκριμένου CPU που θα
εκτελέσει το πρόγραμμα. Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε έναν υπολογιστή
πλατφόρμας χ86_64 (64bit CPU), και να εκτελέσουμε την εφαρμογή μας σαν σε
χ86_32 (32bit CPU). Η βιβλιοθήκη κλάσεων και το CLR μαζί σχηματίζουν την
πλατφόρμα .NET. Η δομή της εν λόγω πλατφόρμας παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3
που ακολουθεί.

Βιβλιοθήκες .NET

ΤΤ
Common Language Runtime

---------ΤΓ--------------'
Win32 API

Σχι)μα 2.3 Δομή .NET framework
Η πλατφόρμα .NET προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τις περισσότερες νέες
εφαρμογές που δημιουργούνται για την πλατφόρμα των Windows. Για να υπάρχει
η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογής χρειάζεται να είναι εγκατεστημένο στον
υπολογιστή μας το SDK for Windows 7 και το .NET framework 4 (ή νεότερο) ή το
Visual Studio 2010 (ή νεότερο) [41]. Η έκδοση 3.0 της πλατφόρμας .NET
περιέχεται στα λειτουργικά συστήματα Windows Server 2008 και στα Windows
Vista καθώς η έκδοση 3.5 περιέχεται στα Windows 7 και μπορεί να εγκατασταθεί
στα Windows ΧΡ και στα

Windows Server 2003. Η τελευταία έκδοση της

πλατφόρμας είναι η 4.0 η οποία κυκλοφόρησε στις 12 Απριλίου 2010, και είναι
ενσωματωμένη στο Visual Studio 2010.
Για τη δική μας υλοποίηση χρησιμοποιήσαμε το Visual Studio 2010 το οποίο
παρέχεται δωρεάν σε συνεργασία της 1S1C (International Student Identity Card)
και της Microsoft.

Πλεονεκτήματα .NET
To .NET έχει πολλά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη εφαρμογών [8] :
•

Είναι εγγενώς αντικειμενοστραφής πλατφόρμα.

•

Είναι ανεξάρτητο από γλώσσα προγραμματισμού. Σε μια εφαρμογή ένας
προγραμματιστής μπορεί να γράφει κώδικα σε C#, άλλος σε VB.NET και
άλλος σε managed C++ και τα τμήματα που αναπτύσσει ο καθένας να
συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς προβλήματα.

•

Η

χρήση

βιβλιοθηκών

(assemblies)

κάνει

πολύ

εύκολη

την

επαναχρησιμοποίηση του κώδικα.
•

Παρέχει πολύ εύκολη εγκατάσταση. Αρκεί να αντιγράψουμε το κατάλογο
της εφαρμογής σε ένα άλλο υπολογιστή και αυτή θα τρέξει άμεσα. Δεν
υπάρχει installation.

•

Παρέχει πληθώρα έτοιμων λειτουργιών που κάνουν την ανάπτυξη κώδικα
πολύ εύκολη.

•

Αυτοματοποιημένη διαχείριση μνήμης, ο χρήστης δεν χρειάζεται να
ασχοληθεί με αποδέσμευση μνήμης.

Το .NET παρουσιάζει δυο μειονεκτήματα που αφορούν όμως άλλου είδους
εφαρμογές(π.χ. ανάπτυξη παιχνιδιών) και όχι τις εφαρμογές πολλαπλής αφής:
•

Αυτοματοποιημένη διαχείριση μνήμης, ο χρήστης δεν χρειάζεται να
ασχοληθεί με αποδέσμευση μνήμης.

•

Το CLR εισάγει μια (μικρή ίσως) καθυστέρηση στην εκτέλεση της
εφαρμογής.

2.2.6

Windows Presentation Foundation (W PF)

Η τεχνολογία WPF [22],[23] αποτελεί μέλος της οικογένειας .NET, αναπτύχθηκε
από τη Microsoft και είναι ένα γραφικό υποσύστημα για την απόδοση των
διεπαφών των χρηστών σε εφαρμογές Windows. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ήταν
γνωστή ως Avalon και είχε αρχικά κυκλοφορήσει ως μέρος του .NET Framework
3.0.

Αντί να χρησιμοποιεί το παλιό σύστημα GDI(Graphics Device Interface ), η WPF
χρησιμοποιεί το

DirectX σαν σύστημα διαχείρισης πολυμέσων. Παρέχει ένα

συνεπές προγραμματιστικό μοντέλο για τη δημιουργία εφαρμογών και καθαρό
διαχωρισμό μεταξύ της διεπαφής χρήστη και την λογική του προγράμματος.
Χρησιμοποιεί XML-oriented μοντέλα αντικειμένων, όπως αυτά που υλοποιούνται
στα XUL και SVG. Η WPF χρησιμοποιεί XAML, ένα παράγωγο της XML, για να
ορίσει και να συσχετίσει διάφορα αντικείμενα του γραφικού περιβάλλοντος του
χρήστη (κουμπιά, φόρμες κλπ).
Οι εφαρμογές που είναι χτισμένες σε WPF, μπορούν να λειτουργήσουν σαν
standalone προγράμματα ή να ενσωματωθούν σαν αντικείμενα σε διαδικτυακές
ειραρμογές (τεχνολογία Silver light). Στοχεύει να ενοποιήσει συχνά, αντικείμενα
περιβάλλοντος χρήστη, όπως απόδοση αντικειμένων 2D/3D, animation, vector
graphics κ.α. Αυτά τα αντικείμενα μπορούν έκτοτε να συσχετιστούν και να
συνεργαστούν μεταξύ διαφόρων συμβάντων, αλληλεπιδράσεων του χρήστη και
συνδέσεις δεδομένων.
Οι runtime βιβλιοθήκες της WPF περιέχονται σε όλες τις εκδόσεις των Windows
μετά τα Windows Vista και τα Windows Server 2008 καθώς και οι χρήστες των
Windows ΧΡ και Server 2003 μπορούν προαιρετικά να τις εγκαταστήσουν.
2.2.7

Microsoft surface 2.0 SDK

To Microsoft surface 2.0 SDK [14] είναι μια νέα πλατφόρμα ανάπτυξης
εφαρμογών η οποία χρησιμοποιεί περιβάλλον Windows. Σχεδιάστηκε με κύριο
στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών που υποστηρίζουν επιφάνειες πολλαπλής αφής και
είναι πλήρης συμβατό με Windows 7 (32-bit και 64bit). To Microsoft surface 2.0
SDK είναι η πλατφόρμα στην οποία βασίστηκε η εφαρμογή μας και αποκτήθηκε
δωρεάν από το διαδίκτυο μιας και είναι open-source. Απαραίτητο κομμάτι για την
λειτουργία της, είναι η εγκατάσταση του

.NET framework 4.0 [40], το οποίο

αναλύσαμε παραπάνω (υποενότητα 2.2.5).
Αλλη μια εγκατάσταση ήταν το Microsoft ΧΝΑ Framework 4.0 [15], το οποίο
περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο βιβλιοθηκών μερικές από τις οποίες είναι ειδικές
για την ανάπτυξη παιχνιδιών. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι διαθέσιμος για Windows
ΧΡ, Windows Vista, Windows 7, Windows Phone 7 και Xbox 360. Εφαρμογές που
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λειτουργούν με το συγκεκριμένο framework μπορούν να γραφτούν σε οποιαδήποτε
γλώσσα συμβατή με το .NET, αλλά μόνο όσες είναι γραμμένες σε C# γλώσσα
προγραμματισμού και χρησιμοποιούν εκδόσεις Visual Studio 2008 και 2010
[41 ] υποστηρίζονται επισήμως.

Αφού λοιπόν είδαμε αναλυτικά το τι περιλαμβάνει η τεχνολογία FTIR τόσο σε
υλικό όσο και σε λογισμικό, το επόμενο βήμα που απαιτείται να γίνει πριν το
σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος μας, είναι η εξαγωγή των
απαιτήσεων και η ανάλυση τους, διαδικασία που εξηγείται στο κεφάλαιο που
ακολουθεί.

Κεφάλαιο 3°

Ανάλυση απαιτήσεων

Σημαντικό κομμάτι κατά την υλοποίηση κάθε έργου αποτελεί η ανάλυση
απαιτήσεων η οποία ουσιαστικά είναι η καταγραφή των προδιαγραφών της λύσης
του συστήματος [6]. Οι προδιαγραφές αυτές εκφράζουν τις καταστάσεις του
συστήματος και τις μεταβάσεις από μια κατάσταση στην άλλη. Στο κεφάλαιο αυτό
θα δούμε αναλυτικά τις απαιτήσεις του συστήματος, οι οποίες χωρίζονται σε
λειτουργικές και μη λειτουργικές καθώς επίσης και τα τμήματα που τις
απαρτίζουν.
3.1

Προσδιορισμός στόχου

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή
μιας αλληλεπιδραστικής επιφάνειας πολλαπλής αφής και του λογισμικού
αξιοποίησης της σε χώρους ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα το αλληλεπιδραστικό
τραπέζι θα χρησιμοποιείται σε χώρο εστίασης και θα ενημερώνει τους χρήστες για
το μενού, τις τιμές και θα τους παρέχει πληροφορίες για το χώρο με φωτογραφίες
και ψυχαγωγικό υλικό. Ταυτόχρονα ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να
περιηγηθεί στο διαδίκτυο και να ασχοληθεί με εφαρμογές ψυχαγωγικού τύπου.
3.2

Προσδιορισμός χρηστών

Όπως είναι λογικό το σύστημα θα χρησιμοποιείται από διαφορετικούς χρήστες,
έτσι λοιπόν έγινε ένας διαχωρισμός χρηστών σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες
χρήστες.
Οι πρωτεύοντες χρήστες είναι οι χρήστες οι οποίοι θα έρχονται άμεσα σε επαφή με
το σύστημα και αυτοί είναι οι καθημερινοί πελάτες του χώρου εστίασης. Οι
πελάτες αυτοί μπορεί να είναι κάθε ηλικίας, φύλου και μορφωτικού επιπέδου, να
είναι εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή όχι, και τέλος κάποιοι
μπορεί να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχα συστήματα αφής. Θεωρήσαμε πως το
μεγαλύτερο μέρος των πελατών θα είναι άπειρο σε ένα τέτοιο προϊόν λόγω του ότι
τέτοια συστήματα αναπτύσσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα,
οπότε έπρεπε να σχεδιαστεί ένα σύστημα λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που
θα αντιμετωπίσει ένας απλός χρήστης όταν έρθει σε επαφή με το σύστημα.

Οι δευτερεύοντες χρήστες είναι οι χρήστες που θα έρχονται σε επαφή με το
σύστημα σπανιότερα και οι οποίοι θα είναι οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό του
χώρου εστίασης. Οι χρήστες αυτοί αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τους
υπολογιστές και να είναι σε θέση να παρέμβουν στο σύστημα κατά την εκκίνηση,
τον τερματισμό, αλλά και όταν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Τέλος πρέπει να
είναι σε θέση να βοηθήσουν κάποιο πελάτη όταν παρουσιαστεί κάποια ανάγκη
κατά την αλληλεπίδραση.
3.3

Περιβάλλον χρήσης

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το σύστημα πολλαπλής αφής θα τοποθετηθεί σε
ένα χώρο εστίασης. Το περιβάλλον λειτουργίας του λοιπόν έπαιξε καθοριστικό
ρόλο αρχικά κατά την εξαγωγή των απαιτήσεων και τελικά κατά τον σχεδίασμά
και την υλοποίηση του συστήματος. Το σύστημα θα τοποθετηθεί τηθανόν στον
χώρο εισόδου του καταστήματος και θα έρχεται σε επαφή με όλους τους πελάτες
που εξυπηρετεί το κατάστημα, θα βρίσκεται λοιπόν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
αφού θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος άρα
θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις
λειτουργίας του.
Λόγω του ότι οι χρήστες θα στέκονται μπροστά από το τραπέζι, θα πρέπει αυτό να
έχει ένα ύψος που να επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν άνετα, καθώς
επίσης και να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οθόνης. Εττιπλέον το σημείο
όπου θα τοποθετηθεί δεν πρέπει να έχει υπερβολικό φώς γιατί έτσι επηρεάζεται το
σύστημα και ενδεχομένως να εμφανιστεί μια αλλοίωση στα αποτελέσματα της
οθόνης. Τέλος το τραπέζι πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
ανθεκτικό και να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη κακή χρήση ή μεταφορά.
3.4

Λειτουργικές απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις [6], εξηγούν τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεί το
σύστημα κατά τη λειτουργία του, το τι ακριβώς κάνει δηλαδή και ποιοι είναι οι
λόγοι ύπαρξης του. Μια λειτουργική απαίτηση περιγράφει μια αλληλεπίδραση
ανάμεσα στο σύστημα και το περιβάλλον του, ουσιαστικά περιγράφεται ο τρόπος
συμπεριφοράς του συστήματος όταν δέχεται διάφορα ερεθίσματα. Στο παρόν
σύστημα λόγω του ότι έπρεπε να υλοποιηθεί και το υλικό αλλά και το λογισμικό οι

λειτουργικές απαιτήσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στις

απαιτήσεις του

υλικού και στις απαιτήσεις του λογισμικού.
Οι λειτουργικές απαιτήσεις του υλικού

ήταν

βασικές

αφού

έπρεπε να

ολοκληρωθούν σωστά μιας και το λογισμικό δεν θα λειτουργούσε βάση του
υλικού. Αρχικά η σημαντικότερη απαίτηση ήταν ότι έπρεπε να κατασκευαστεί ένα
σύστημα πολλαπλής αφής που να λειτουργεί σαν είσοδος παίρνοντας δεδομένα
αφής και μετά από επεξερτγασία του λογισμικού σαν έξοδος για την εμφάνιση των
αποτελεσμάτων στην οθόνη. Επιπλέον το σύστημα έπρεπε να ανταποκρίνεται
άμεσα στα αγγίγματα και να εμφανίζει τα αποτελέσματα, καθώς και να υπάρχει
ροή μεταξύ των κινήσεων και των αποτελεσμάτων.
Έπειτα από την εξαγωγή των απαιτήσεων του υλικού σειρά είχαν οι απαιτήσεις
του λογισμικού. Βασική απαίτηση ήταν η ενσωμάτωση των χειρονομιών στο
σύστημα με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να κινείται στο περιβάλλον του
συστήματος, να ενημερώνεται για το μενού του εστιατορίου και για τις τιμές των
προϊόντων, να έχει τη δυνατότητα παραγγελίας και κλήσης του σερβιτόρου για ότι
παραπάνω χρειάζεται, να μπορεί να περνάει ευχάριστα την ώρα του κατά τη
διάρκεια αναμονής, επιλέγοντας να δει φωτογραφίες τις οποίες να μπορεί να
μετακινεί και να επεξεργάζεται μεγεθύνοντας ή μικραίνοντας, να ζωγραφίσει, και
να περιηγηθεί στο διαδίκτυο και όλα αυτά, χρησιμοποιώντας μόνο τα δάχτυλα του.
3.5
Οι

Μη λειτουργικές απαιτήσεις
μη

λειτουργικές

απαιτήσεις

ενός

συστήματος

[6],

περιγράφουν

τις

προδιαγραφές του συστήματος που περιορίζουν τις ετπλογές μας για την
κατασκευή μιας λύσης στο πρόβλημα, εξηγούν ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει
το σύστημα και ποιοι είναι οι λόγοι που ορίζουν το σύστημα επιτυχημένο. Τέτοιες
απαιτήσεις είναι οι εξής:
3.5.1

Χρόνος ανάπτυξης

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του συστήματος παίζει ο χρόνος ανάπτυξης
του, σημαντική είναι επίσης η ύπαρξη ενός χρονοδιαγράμματος ώστε να ορίζεται
χρονικά κάθε ενέργεια. Το σύστημα μας έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες στους
οποίους έπρεπε να κατανείμουμε τις ενέργειες μας μελετώντας προσεκτικά πόσο
χρόνο χρειάζεται η κάθε μια.

3.5.2 Κόστος ανάτττυξης
Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρακτη του συστήματος είναι το
απαιτούμενο κόστος, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι μεγάλο μιας και το σύστημα
μας ουσιαστικά είναι μια εργασία η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο των
δυνατοτήτων μας. Έτσι λοιπόν έπρεπε να γίνει μια έρευνα για τις τιμές των υλικών
που απαιτούνταν και να επιλεγεί η φθηνότερη λύση που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες μας. Τέλος, αναγκαίο ήταν να χρησιμοποιηθεί open source λογισμικό μιας
και κάποια άλλη επιλογή θα έβγαινε εκτός προϋπολογισμού.
3.5.3 Φυσικό ττεριβάλλον
Κρίσιμη απαίτηση είναι η επιλογή του περιβάλλοντος στο οποίο θα αναπτυχθεί η
εφαρμογή. Πρέπει να επιλεγεί μια γλώσσα η οποία να ανταποκρίνεται με το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα τμήματα που
απαιτούνται για την υλοποίηση μιας συσκευής πολλαπλής αφής. Ενδεχομένως το
περιβάλλον που θα επιλεγεί να μην είναι γνωστό σε μας, αλλά αν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες μας θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά.
3.5.4 Επίδοση συστήματος
Το σύστημα μας πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο, να αντιδρά
άμεσα δηλαδή σε ερεθίσματα που λαμβάνει. Για την επίτευξη της παραπάνω
απαίτησης σημαντικό ρόλο από τη μεριά του υλικού παίζει η κάμερα και ο ρυθμός
λήψης της εικόνας, ενώ από τη μεριά του λογισμικού το πρόγραμμα επεξεργασίας
των εικόνων που λαμβάνονται από την κάμερα. Αναγκαία λοιπόν είναι η μελέτη
των τμημάτων που θα κάνουν το σύστημα μας να αλληλεπιδρά άμεσα και
αποτελεσματικά.
3.5.5 Αξιοπιστία συστήματος
Για να χαρακτηριστεί το σύστημα μας αξιόπιστο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
επάρκεια και ασφάλεια. Θα πρέπει δηλαδή το σύστημα μας να είναι ικανό να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των χρηστών του λαμβάνοντας υπόψη τις τυχαίες
βλάβες και τις προγραμματισμένες διακοπές του εξοπλισμού του. Επίσης θα πρέπει
να είναι ικανό να παραμείνει σε λειτουργία μετά από ξαφνικές διαταραχές που
μπορεί να συμβούν (π.χ. βραχυκύκλωμα, απώλεια εξοπλισμού, ανθρώπινα

σφάλματα). Tux να χαρακτηριστεί ένα σύστημα λογισμικού αξιότηστο, πρέπει να
προβλέπεται ότι δεν θα αστοχήσει στο διάστημα κάποιου συγκεκριμένου χρόνου
λειτουργίας του. Τέλος η αξιοπιστία ενός συστήματος λογισμικού επηρεάζεται ως
επί το πλείστον από τη διαδικασία σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου, και όχι από
τη χρόνο χρήσης του.
3.5.6
Για

Ευχρηστία συστήματος
να

χαρακτηριστεί

αποτελεσματικότητα,

ένα

σύστημα

αποδοτικότητα

εύχρηστο

θα

και αντικειμενική

πρέπει

να

ικανοποίηση

παρέχει
στους

χρήστες του. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για
τη δημιουργία ενός εύχρηστου τραπεζιού πολλαπλής αφής.
3.5.7

Ευελιξία

Το σύστημα μας θα πρέπει να είναι ευέλικτο σε κάθε αλλαγή που θα κριθεί
αναγκαία για την εξέλιξη του, θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί και να ανταποκριθεί
δηλαδή, σε όποια αλλαγή γίνει στο υλικό ή το λογισμικό του.
Όλες οι παραπάνω παράμετροι είναι εκείνες που πρέπει να μελετηθούν και να
ληφθούν υπόψη για την δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος, που θα
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που τέθηκαν.

Κεφάλαιο 4°

Σχεδιασμός και υλοποίηση

Στο κεφάλαιο αυτό, και έπειτα από την αναλυτική περιγραφή του θεο^ρητικού
υπόβαθρου που χρειαζόταν να αναπτύξουμε στα προηγούμενα δυο πριύτα
κεφάλαια, θα περιγράφουμε τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της
κατασκευής μας, οι οποίες και αποτέλεσαν το σημαντικότερο τμήμα του έργου.
Μιας και η εφαρμογή μας υλοποιείται πρώτη φορά στο ΤΕ1 Καβάλας και λόγω του
ότι τέτοιες εφαρμογές αναπτύσσονται μόνο στο εξωτερικό, το κομμάτι του
σχεδιασμού αλλά κυρίως το κομμάτι της υλοποίησης ήταν αυτά που μας
δυσκόλεψαν

περισσότερο.

Αρχικά,

και

για

μεγάλο

ασχοληθήκαμε με το θεωρητικό υπόβαθρο, ψάχνοντας

χρονικό

διάστημα

και συγκρίνοντας τις

τεχνολογίες ξεχωριστά, καθώς και το λογισμικό και τα υλικά που απαιτεί η κάθε
μια.
Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της τεχνολογίας, του λογισμικού και του υλικού
έπαιξαν η σχολαστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η συχνότητα εφαρμογής
των παραπάνω τμημάτων αλλά και οι απόψεις άλλων δημιουργών τέτοιων
τραπέζιών πολλαπλής αφής με την τεχνολογία FTIR, που παρουσίαζαν κάποια
‘σκοτεινά’ σημεία τα οποία μας βοήθησαν στο να μη χάσουμε παραπάνω χρόνο.
Ας δούμε όμως αναλυτικά την διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης της
αλληλεπιδραστικής επιφάνειας πολλαπλής αφής που υλοποιήσαμε.
4.1

Το πρωτότυπο

Κατά τον σχεδίασμά του υλικού, πρώτη κίνηση και απαραίτητη ήταν η δημιουργία
ενός πρωτοτύπου πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή του μεγάλου τραπεζιού,
πράγμα που μας βοήθησε να πειραματιστούμε με πολλούς τρόπους.
4.1.1 Υλοποίηση υλικού
Το πρώτο βήμα ήταν η σχεδίαση και η κατασκευή της βάσης του πρωτοτύπου μας
το οποίο ήταν ένα ξύλινο ορθογώνιο κουτί, που θα έπρεπε να είναι κενό στο
εσωτερικό του για να ενσωματωθούν τα υπόλοιπα υλικά τα οποία θα αναφερθούν
παρακάτω. Το επόμενο βήμα ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή του πάνω μέρος
του πρωτοτύπου μας το οποίο ήταν ένα ορθογώνιο ξύλινο στεφάνι που θα έπρεπε
να είναι αποσπώμενο για τις διάφορες παρεμβάσεις που ενδεχομένως να

χρειάζονταν στις συσκευές. Οι διαστάσεις της βάσης ήταν 25.5x34x41 (πλάτος χ
μήκος χ ύψος), ενώ του ξύλινου στεφανιού 34x25.5 (μήκος χ πλάτος). Το κουτί
διέθετε επίσης ειδικές εσοχές σε κάθε πλευρά ώστε να στηρίζεται το στεφάνι με το
Plexiglas που αποτέλεσε και την επιφάνεια αφής.
Λόγω της απαίτησης της τεχνολογίας FTIR, το αποσπώμενο ξύλινο στεφάνι
διέθετε ένα ενσωματωμένο μεταλλικό στεφάνι με τρύπες ανά 1 cm

ώστε να

τοποθετηθούν σε πυκνή σειρά περιμετρικά τα led υπερύθρων (Osram SFH 4550
[17]) για τα οποία περισσότερες πληροφορίες θα δούμε σε επόμενη ενότητα.
Σημαντικό βήμα αποτέλεσε το ότι έπρεπε να δημιουριγήσουμε σωστά την
επιφάνεια αφής, τοποθετώντας στο πάνω μέρος του Plexiglas ένα κομμάτι
ριζόχαρτο ως συμβατή επιφάνεια για να αγγίζουμε την εττιφάνεια αφής με
μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά κυρίως για να εξασφαλίσουμε ότι το φώς των
υπέρυθρων led δεν θα διαφύγει αλλά θα διαχέεται στην διάφανη επιφάνεια του
Plexiglas. Οι διαστάσεις του Plexiglas ήταν 30x22cm (μήκος χ πλάτος), με πάχος
στα 5mm και το ριζόχαρτο είχε τις ίδιες διαστάσεις με το Plexiglas. Την επιφάνεια
αφής αρχικά, προσπαθήσαμε να την κολλήσουμε στο καπάκι για εγγυημένη
σταθερότητα, πράγμα όμως δύσκολο μιας και το βάρος του Plexiglas εμπόδιζε κάτι
τέτοιο. Έτσι λοιπόν ενσωματώσαμε μέσα στο ξύλο μικρούς γάντζους, όπως έχει
μια κορνίζα φωτογραφίας για να κρατάει το πίσω μέρος.
Τρίτο βήμα αποτέλεσε η σωστή τοποθέτηση των led στο μεταλλικό στεφάνι. Το
βήμα αυτό έπρεπε να εκτελεστεί με ιδιαίτερη προσοχή για να μην δημιουργηθεί
κάποιο πρόβλημα κατά την συνδεσμολογία τους. Χρειάστηκαν 15 led κατά μήκος
του τραπεζιού σε κάθε πλευρά και 11 led σε κάθε πλευρά κατά πλάτος, το κάθε
led κολλήθηκε προσεκτικά σε κάθε τρύπα με κρύα διάφανη υγρή σλικόνη για
μεγαλύτερη σταθερότητα.
Τελικό βήμα και πολύ καθοριστικό αποτέλεσε η συνδεσμολογία των led μιας και
ένα μικρό λάθος θα οδηγούσε σε περίπλοκα προβλήματα. Τα ερωτήματα που
προέκυπταν ήταν πολλά, όπως τι αντιστάσεις θα χρησιμοποιήσουμε, ποιόν τρόπο
σύνδεσης θα επιλέξουμε, αλλά και πόσο ρεύμα χρειάζεται να δώσουμε. Μετά από
μεγάλη έρευνα σε διαδικτυακούς τόπους σχετικούς με ηλεκτρολογικά θέματα
καθώς και σε ηλεκτρολόγους, καταλήξαμε με τη βοήθεια ενός site [16] μέσα από

το διαδίκτυο, στο ποιο κύκλωμα έπρεπε να υλοποιήσουμε βάση των απαιτήσεων
μας. Το κύκλωμα που υλοποιήσαμε παρουσιάζεται στην εικόνα 4.1 που ακολουθεΰ
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Σχήμα 4.1 Συνδεσμολογία LED πρωτοτύπου
Για την αποφυγή κάποιου λάθους κατά την συνδεσμολογία των led ετηλέξαμε να
προχωρήσουμε υλοποιώντας κάθε οχτάδα ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν

αφού

ολοκληρώναμε τη συγκόλληση της μιας με προσοχή και αφού ελέγχαμε πως έγινε
σωστά, προχωρούσαμε στην επόμενη. Τα στοιχεία που εισάγαμε στο πρόγραμμα
ήταν ο συνολικός αριθμός των led, η συνολική τάση των 12V που εφαρμόσαμε στο
κύκλωμα μας, καθώς η τάση και το ρεύμα που χρειάζεται το κάθε led οι τιμές των
οποίων ήταν στα 1.5V και 100mA αντίστοιχα. Χρησιμοποιήσαμε 7 αντιστάσεις
του lOhm και μια αντίσταση των 680hms, καλώδια χαλκού για να συνδέσουμε τις
αντιστάσεις στο κύκλωμα αλλά και όπου αλλού χρειαζόταν, όπως για να δώσουμε
τάση από το τροφοδοτικό. Στο σχήμα 4.2 που ακολουθεζ φαίνεται το στεφάνι με
τα ενσωματωμένα led και την επιφάνεια αφής ανάποδα, έτσι ώστε να φανεί
αναλυτικά η συνδεσμολογία του κυκλώματος.

Σχήμα 4.2 Εφαρμογι'ι της συνδεσμολογίας των LED

Μετά από την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας τοποθετήσαμε το καπάκι
στο κουτί και πλέον το προηότυπο μας είχε ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό,
όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.3 που ακολουθεί.

Σχήμα 4.3 Ο)ωκ>.ηρο)μένη εμφάνιση του πριοτοτϋ
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσίασε το αποτέλεσμα που πήραμε αφού δώσαμε στο
τραπέζι μας την απαιτούμενη τάση. Τα led των υπερύθρων έγιναν αισθητά όταν
σβήσαμε το φώς μιας και το υπέρυθρο φως δεν μπορούσαμε να το διακρίνουμε με
γυμνό μάτι και η εικόνα που ακολουθεί στο σχήμα 4.4 δείχνει τα led υπερύθρων
που ανάβουν στο σκοτάδι.

Ιχιίμα 4.4 Φωτισμός υπέρυθρων LED στο σκοτάδι
Αφού λοιπόν το πρωτότυπο μας ήταν έτοιμο κατασκευαστικά, το επόμενο και
τελευταίο στάδιο για να ολοκληρωθεί ήταν να προσθέσουμε την κάμερα. Η
κάμερα που επιλέξαμε ήταν η Microsoft

LifeCam VX-6000

[19], τα

χαρακτηριστικά της οποίας θα αναλύσουμε στο σχεδίασμά και την υλοποίηση της
τελικής κατασκευής.

Ότιως είπαμε και στο κεφάλαιο 2, στην τεχνολογία FTIR απαιτούνται κάμερες η
οποίες αποκλείουν το ορατό φως και λαμβάνουν μόνο το υπέρυθρο, επομένως
βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει ορθά η κάμερα μας ήταν η αφαίρεση του
υπέρυθρου φίλτρου της. Έπρεπε λοιπόν να ανοίξουμε την κάμερα με προσοχή και
να αφαιρέσουμε το φίλτρο, πράγμα που μας προβλημάτισε, μιας και αν πήγαινε
κάτι στραβά η κάμερα θα έπρεπε να αντικατασταθεί και αυτό θα ήταν αρκετά
χρονοβόρο αφού την παραγγείλαμε μέσω internet και ήδη είχε καθυστερήσει
αρκετά η παραλαβή της. Κάνοντας μια έρευνα στο διαδίκτυο για το πώς έχουν
ανοίξει

τις

κάμερες

που

χρησιμοποίησαν

άλλοι

δημιουργοί

tabletops,

ακολουθήσαμε τις προτάσεις τους ανοίγοντας την κάμερα από το πάνω μέρος
όπως φαίνεται στο σχήμα 4. 5.

Σχήμα 4.5 Η κάμερα χωρίς καπάκι
Αφού ξεβιδώσαμε το φακό από την κάμερα, αφαιρέσαμε προσεκτικά το τζαμάκι
που είχε στο πάνω μέρος του ο φακός, σπάζοντας το μιας και δεν υπήρχε άλλος
τρόπος. Βέβαια λόγω του ότι ήταν καλά ενσωματωμένο στο φακό, μας δυσκόλεψε
γιατί αν γινόταν μια απότομη κίνηση ίσως καταστρέφαμε το φακό. Το φίλτρο
αφαιρέθηκε από το φακό με επιτυχία τελικά όπως φαίνεται στο σχήμα 4.6.

Σχι'ιμα 4.6 Αφαίρεση φίλτρου

Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε και η παραπάνω διαδικασία η κάμερα ήταν έτοιμη να
τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο του κουτιού έτσι ώστε να έχει στο οπτικό της
πεδίο ολόκληρη την επιφάνεια αφής. Έπειτα από την εγκατάσταση του
απαιτούμενου driver για την λειτουργία της, η κάμερα συνδέθηκε μέσω usb θύρας
με τον υπολογιστή μας. Για τις ανάγκες της παραπάνω σύνδεσης ανοίξαμε μια
τρύπα στη μία πλευρά του πρωτοτύπου, για να περνάει το καλώδιο της κάμερας.
Όπως είναι φυσικό, για ένα τόσο μικρό τραπέζι αφής δεν μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε προβολικό, βέβαια στην συγκεκριμένη φάση υλοποίησης δεν
ήταν απαραίτητο, αφού ουσιαστικά το πρωτότυπο ήταν τύπου touchpad όπως αυτό
που διαθέτει ένα laptop, και μας βοήθησε κυρίως στο να πειραματιστούμε με το
αντικείμενο,

την

τεχνολογία,

την

λειτουργία

και

τα

υλικά

που

θα

χρησιμοποιούνταν στην τελική κατασκευή. Σημαντικά μας βοήθησε επίσης στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του λογισμικού που ακολουθεί.
4.1.2

Υλοποίηση Λογισμικού

Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 2 για την υλοποίηση του λογισμικού
ακολουθείται ένα μοντέλο στο οποίο στέλνονται πακέτα αφής από την κάμερα και
λαμβάνονται και επεξεργάζονται από κατάλληλο λογισμικό. Βέβαια μέχρι να
φτάσει σε αυτό το κομμάτι, το σύστημα περνά από κάποια άλλα στάδια τα οποία
θα μελετήσουμε αναλυτικά κατά την δημιουργία της τελικής κατασκευής.
Αφού εξοικειωθήκαμε λοιπόν με κατάλληλο πρόγραμμα επεξεργασίας των
πακέτων το οποίο όπως προείπαμε θα αναλύσουμε αργότερα, τρέξαμε κάποια
demos για να δούμε πως ουσιαστικά λειτουργεί η όλη σύνδεση

software με

hardware και να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας FTIR.
Επίσης υλοποιήσαμε κάποιες μικρές εφαρμογές(παραδείγματα) στη C# την οποία
και χρησιμοποιήσαμε στην τελική μας εφαρμογή για λόγους πειραματισμού και
εξοικείωσης. Το πρωτότυπο τραπέζι λοιπόν μας βοήθησε τόσο στο κομμάτι υλικό
όσο και στο κομμάτι λογισμικό για την δημιουργία της τελικής μας κατασκευής
Έτσι λοιπόν ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την υλοποίηση της, με οδηγό το
πρωτότυπο και τα όσα μάθαμε από αυτό, διαδικασία την οποία θα αναλύσουμε
στην ενότητα που ακολουθεί.

4 ,2

Η τελική κατασκευή

Μέτα την ολοκλήρω(τη του πρωτότυπου, σεφά είχε τώρα ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση

του

τελικού

τραπεζιού

αλλά

και

του

λογισμικού

που

θα

χρησιμοποιούσε. Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε πως δημιουργήθηκε το
πρωτότυπο με μια γενική εικόνα. Στην παρούσα ενότητα θα αναλύσουμε ένα - ένα
τα βήματα που ακολουθήσαμε κατά την φάση της υλοποίησης, μελετώντας αρχικά
το υλικό και στη συνέχεια το λογισμικό.
4.2.1

Υλοποίηση υλικού

Η υλοποίηση του υλικού για την τελική κατασκευή δεν μας προβλημάτισε
ιδιαίτερα λόγω της εμπειρίας που είχαμε αποκτήσει από την κατασκευή του
πρωτοτύπου. Σημαντικό ήταν να προσέξουμε όλες εκείνες τις παραμέτρους οι
οποίες ήταν απαραίτητες να υλοποιηθούν για να μην οδηγηθούμε σε αστοχίες. Ας
δούμε όμως αναλυτικά το κάθε υλικό που έπρεπε να υλοποιηθεί για να οδηγήσει
στην κατασκευή μιας λειτουργικής εφαρμογής.
4.2.1.1 Τραπέζι
Όπως είναι λογικό, το τραπέζι ήταν το πρώτο κομμάτι που έπρεπε να υλοποιηθεί
μίας και ουσιαστικά αποτελεί την βάση στην οποία θα ενσωματωθούν τα υπόλοιπα
υλικά. Οι αστοχίες που υπήρξαν στο πρωτότυπο τραπέζι μας βοήθησαν ώστε να
συμπεριλάβουμε όλους τους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την
δημιουργία ενός τραπεζιού πολλαπλής αφής.
Αρχικά έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και γερό τραπέζι με το οποίο ο
χρήστης θα αλληλεπιδρά άνετα, χωρίς καμία ιδιαιτερότητα και χωρίς να χρειάζεται
κάποια ειδική μεταχείριση. Αόγω του ότι το τραπέζι θα χρησιμοποιηθεί σε χώρο
εστίασης και θα παρουσιάζει το μενού ενός εστιατορίου ο χρήστης θα στέκεται
μπροστά του, επομένως το τραπέζι θα έπρεπε να έχει το ανάλογο ύψος. Το ύψος
του τραπεζιού αποφασίστηκε να είναι στο 1m έτσι ώστε να είναι λειτουργικό από
ένα άνθρωπο μεσαίου αναστήματος. Το μήκος και το πλάτος του τραπεζιού ήταν
στα 43.2cm και 31.2cm αντίστοιχα ενώ η καθαρή επιφάνεια όπου τοποθετήθηκε η
επιφάνεια αφής μας ήταν στα 40cm και 28cm. Οι παραπάνω διαστάσεις
αποφασίστηκαν συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας που θα κάλυπτε το οπτικό
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πεδίο του προβολικό π ΐ) χρησιμοποιήσαμε το οποίο θα αναλύσουμε σε επόμενη
υποενότητα.
Το τραπέζι έπρεπε να είναι κενό στο εσωτερικό του για να τοποθετηθούν η κάμερα
και το προβολικό, να έχει πλήρες σκοτάδι και να διαθέτει μια πόρτα κατά μήκος
του, για τυχόν παρεμβάσεις σε αυτά τα υλικά. Επιπλέον στην κάτω δεξιά γωνία,
απέναντι από το πορτάκι ανοίχθηκαν τρύπες για να βγαίνουν τα καλώδια των
συσκευών που θα τοποθετούνταν εσωτερικά του τραπεζιού (κάμερα και
προβολικό).
Τέλος στο τραπέζι προσθέσαμε τέσσερα ροδάκια με φρένο και δυο λαβές στα
πλαϊνά για την εύκολη μεταφορά του. Το σχέδιο που ακολουθεί στο σχήμα 4.7
υλοποιήθηκε σε αρχιτεκτονικό σχέδιο προτού ξεκινήσει η κατασκευή μας, και
παρουσιάζει τις διαστάσεις αναλυτικά.

ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ

-1

Σχι'ίμα 4.7 Σχέδιο ςύληης βάσης
Το παραπάνω σχέδιο αποτέλεσε την κύρια βάση του τραπεζιού που είναι
φτιαγμένη από λευκό νοβοπάν. Στο πάνω μέρος της τοποθετήθηκε ένα ξύλινο
πλαίσιο με εσωτερικές διαστάσεις σαν και αυτές της βάσης, με μόνη διαφορά το
ότι προεξείχε από την βάση για λόγους λειτουργικότητας αλλά και εμφάνισης, ενώ
το ύψος του ήταν στα 5cm.

Στο ξύλινο πλαίσιο, τοποθετήθηκε σε εσωτερική πατούρα με βίδες ένα μεταλλικό
στεφάνι, που αποτέλεσε τον οδηγό στον οποίο θα συγκολλούνταν τα led αλλά και
θα εφάρμοζε η επιφάνεια αφής,

με διαστάσεις 41x29 (μήκος χ πλάτος). Το

μεταλλικό στεφάνι διέθετε τρύπες των 5 mm σε απόσταση 2cm μεταξύ τους. Η όλη
παραπάνω κατασκευή θα κούμπωνε στην κύρια βάση με βιδωτούς συνδέσμους
επίπλων. Στο σχήμα 4.8 που ακολουθεί παρουσιάζεται το μεταλλικό στεφάνι όπως
αυτό σχεδιάστηκε σε αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Τελευταίο κομμάτι για την ολοκλήρωση του τραπεζιού κατασκευαστικά, ήταν η
δημιουργία ενός πλαισίου από αλουμίνιο χρώματος άσπρο το οποίο θα κάλυπτε το
ξύλινο πλαίσιο με τον μεταλλικό οδηγό και τις συνδέσεις των led, αλλά κυρίως θα
απέτρεπε την εισχώρηση και την εκχώρηση του φωτός, παράγοντα καθοριστικό
για την ορθή λειτουργία του συστήματος μας.
Μεταξύ του αλουμινένιου πλαισίου και του ξύλινου πλαισίου τοποθετήθηκε μια
ξύλινη άσπρη κορνίζα πάχους 1mm και διαστάσεων 42x30 (μήκος χ πλάτος)
προκειμένου να καλυφθεί πλήρως το 1mm κενό που είχε μείνει μεταξύ των δυο
πλαισίων και για να αποφευχθεί το να εισχωρεί και να διαφεύγει φως από τη
μακέτα. Τέλος μεταξύ της ξύλινης κορνίζας και του ξύλινου πλαισίου αφήσαμε
5mm κενό στο οποίο τοποθετήσαμε η επιφάνεια αφής μας (Plexiglas) βάση της
τεχνολογίας FTIR. Στο σχήμα 4.9 που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι
λεπτομέρειες της κατασκευής που αναλύσαμε.

Μετά λοιπόν από την σχεδίαση του κάθε κομματιού ξεχωριστά το τραπέζι πήρε
την τελική του μορφή όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 4.10.

Σχήμα 4.10 Τε).ικό σχέδιο τραπεζιοΐ)
Βάση των παραπάνω σχεδίων που υλοποιήθηκαν στο αρχιτεκτονικό μας
πρόγραμμα προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση της τελικής μας κατασκευής όπως
αυτή φαίνεται στο σχήμα 4.11 που ακολουθεί, χωρίς όμως το μεταλλικό πλαίσιο
για να φανεί το ξύλινο κομμάτι.

Σχήμα 4.11 Το τραπέζι πολλαπλής αφής

4.2.1.2

Επιφάνεια αφής

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τραπεζιού επόμενο βήμα ήταν η
δημιουργία της επιφάνειας αφής. Η διαδικασία ήταν η ίδια που ακολουθήσαμε
κατά την δημιουργία του πρωτοτύπου. Κατά το σχεδιασμό της βάσης είχαμε
υπολογίσει πως αυτή τη φορά το ακρυλικό πρέπει να εφάπτεται ακριβώς με τα led
και έτσι δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα με την τοποθέτηση του. Οι
διαστάσεις του ακρυλικού (διάφανο Plexiglas) ήταν 41x28 cm και το πάχος του
ήταν στα 5mm, στο πάνω μέρος του ακρυλικού τοποθετήσαμε πάλι ένα κομμάτι
ριζόχαρτο ως συμβατή επιφάνεια όπως και στο πρωτότυπο, μιας και κάποια άλλα
υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με καλύτερα αποτελέσματα ήταν
δυσεύρετα και αρκετά ακριβά. Τελικά το Plexiglas με την συμβατή ειηφάνεια
εφάρμοσε άψογα και με ακρίβεια, και σταθεροποιήθηκε πάνω στην εσωτερική
προεξοχή του ξύλου μπροστά από το μεταλλικό στεφάνι.
Στο σχήμα 4.12 φαίνεται η αντίθεση που δημιουργείται από το ριζόχαρτο όταν το
δάχτυλο αγγίζει την επιφάνεια αφής. Η σκιά φαίνεται από το υπόλοιπο χέρι διότι
στο δωμάτιο υπάρχει φως, στην αντίθετη περίπτωση εντοττίζονται μόνο τα
αγγίγματα των δαχτύλων (blobs).

Σχήμα 4.12 Επιφάνεια αφής
4.2.1.3

Πηγές υπέρυθρου φωτός

Βασικό κομμάτι της τελικής κατασκευής αποτέλεσε η συγκόλληση των led
υπερύθρων. Τα led πρέπει να βρίσκονται περιμετρικά του ακρυλικού και να
ακουμπάνε με αυτό ώστε να διαχέουν πλήρως το φως σε αυτό(βλ. Τεχνολογία
FTIR). Οι τύποι των led που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τεχνολογία FTIR
είναι είτε μεμονωμένα led είτε κορδέλες led. Εμείς επιλέξαμε τα μεμονωμένα led

αρχικά για να πειραματιστούμε με το αντικείμενο αλλά κυρίως γιατί οι κορδέλες
είναι πολύ ακριβές και δεν πωλούνται στην Ελλάδα.
Όπως αναφέραμε και στην ενότητα της υλοποίησης του πρωτοτύπου, τα led που
χρησιμοποιήσαμε ήταν τα Osram SFH 4550 [17],[18] τα οποία και παραγγείλαμε
μέσω internet από ένα ηλεκτρολογικό κατάστημα στην Αθήνα. Τα συγκεκριμένα
led τα επιλέξαμε διότι τα χαρακτηριστικά τους ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της
τεχνολογίας FTIR που χρησιμοποιήσαμε. Το υπέρυθρο φως που εκπέμπουν είναι
μήκους 850nm πράγμα που σημαίνει πως μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τις
περισσότερες κάμερες. Έχουν μεγάλη ένταση φωτός με εκπομπή +- 3°, χρειάζονται
τάση 1.5V και ένταση 100mA και η διάμετρος τους είναι στα 5mm.
Στην τελική κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν 21 led σε κάθε πλευρά κατά μήκος του
τραπεζιού και 15 led σε κάθε μεριά κατά πλάτος, σύνολο 72 led υπερύθρων. Το
κάθε led τοποθετήθηκε σε κάθε τρύπα του μεταλλικού πλαισίου και εφάρμοσε
άψογα όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.13 που ακολουθεί.

Σχήμα 4.13 Τοποθέτηση
Χρησιμοποιήθηκε κρύα διάφανη υγρή σιλικόνη για μεγαλύτερη σταθερότητα F1
συνδεσμολογία που υλοποιήσαμε στην τελική κατασκευή ακολουθεί στο σχήμα
4.14. Τα στοιχεία που εισάγαμε στο πρόγραμμα [16], ήταν ο συνολικός αριθμός
των led, η συνολική τάση των 12V που εφαρμόσαμε στο κύκλωμα μας, καθώς η
τάση και το ρεύμα που χρειάζεται το κάθε led οι τιμές των οποίων ήταν στα 1.5V
και 100mA αντίστοιχα.
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Σχήμα 4.14 Συνδεσμο>Λγία LED
Λόγω του ότι δεν μας είχαν μείνει led από την αρχική παραγγελία, έπρεπε το
κύκλωμα να υλοποιηθεί με ακρίβεια και προσοχή μιας και αν καιγόταν 1 led από
μια οκτάδα θα έπρεπε να αντικατασταθεί ολόκληρη. Έτσι λοιπόν αφού
ολοκληρώναμε

μια οκτάδα την τροφοδοτούσαμε με ρεύμα για να είμαστε

σίγουροι πως η συνδεσμολογία ήταν σωστή και έπειτα προχωρούσαμε στην
επόμενη, όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.15.

Σχήμα 4.15 Συγκόί^.ηση οκτάδας
Αρχικά αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα με τις αντιστάσεις μιας και όταν συνδέσαμε
μια οκτάδα παρατηρήσαμε μια εξασθένιση φωτός στα led. Έτσι λοιπόν
καταλάβαμε πως το πρόβλημα οφείλονταν στην αντίσταση που ήταν καμένη, μετά
την αντικατάσταση της συνεχίσαμε με το υπόλοιπο κύκλωμα. Κάθε οκτάδα
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα, πράγμα που μας βοήθησε
ώστε

να

μην

χάσουμε

χρόνο.

Συνολικά

για

ολόκληρο

το

κύκλωμα

χρησιμοποιήσαμε 9 αντιστάσεις του lOhm, καλώδια χαλκού για να συνδέσουμε

τις αντιστάσεις στο κύκλωμα αλλά και όπου αλλού χρειαζόταν όπως για να
δώσουμε τάση από το τροφοδοτικό. Στο σχήμα 4.16 που ακόλουθες φαίνεται η
συνδεσμολογία των led αναλυτικά.

Σχήμα 4.16 Το κύκλωμα πριν την τροφοδοσία
Τελευταίο βήμα για την επιτυχή ολοκλήρωση του κυκλώματος ήταν
τροφοδοτήσουμε το κύκλωμα συνολικά όπως φαίνεται στο σχήμα 4.17.

Σχήμα 4.17 Το κύκλωμα μετά την τροφοδοσία
4.2.1.4

Κάμερα

Αφού ολοκληρώθηκε η φάση της σύνδεσης των led επόμενο βήμα ήταν η
τοποθέτηση της κάμερας στο τραπέζι. Λόγω του ότι η επεξεργασία της κάμερας
επεξηγήθηκε κατά την φάση

κατασκευής του πρωτοτύπου και ουσιαστικά

μεταφέρθηκε από το πρωτότυπο στην τελική κατασκευή, στην υποενότητα αυτή θα
μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά της.

Η Microsoft LifeCam VX-6000 [19], είναι μια USB κάμερα υψηλής ποιότητας η
οποία διαθέτει 72 μοίρες διαγώνιο πεδίο όρασης και αισθητήρα τεχνολογίας
CMOS - SXGA. Η ανάλυση της είναι στα 1.3 megapixel( 1280x2048 pixel) σε
κίνηση video, ενώ σε εικόνα στα 5 megapixel(2560x2048 pixel). Μπορεί να
συγχρονίσει στα 30fps άρα μπορούμε να χειριστούμε γρήγορες κινήσεις με μεγάλη
ακρίβεια και άμεση ανταπόκριση, τέλος μπορεί να κάνει μέχρι και 3χ ψηφιακό
zoom.
Το μέγεθος της είναι μικρό, όπως η web κάμερα που χρησιμοποιεί ένας χρήστης
στον υπολογιστή του, διαθέτει ακόμα μια στρογγυλή βάση που επιτρέπει την
περιστροφή της και την προσαρμογή της ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.
Διέθετε υπέρυθρο φίλτρο το οποίο αφαιρέθηκε όπως εξηγήσαμε στην ενότητα
υλοποίησης υλικού του πρωτοτύπου.

Η επιλογή της κάμερας αυτής ήταν

ξεκάθαρη από την αρχή, μιας και συνδυάζει τόσο σημαντικά χαρακτηριστικά σε
μικρό κόστος και την χρησιμοποίησαν πολλοί δημιουργοί σε αντίστοιχες
κατασκευές.
Η τοποθέτηση της στην τελική κατασκευή ήταν ένα σημείο το οποίο μας
προβλημάτισε, αφού έπρεπε να τοποθετηθεί σε ένα σημείο που να μην ενοχλεί το
οπτικό πεδίο του προβολικού και να μην σκιάζεται η επιφάνεια αφής μας, αλλά και
να λαμβάνει στο οπτικό της πεδίο ολόκληρη την καθαρή επιφάνεια αφής κατά την
λειτουργία της. Δοκιμάστηκαν αρκετά σημεία έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα
για το που πρέπει τελικά να τοποθετηθεί η κάμερα ώστε να ενσωματώνεται σωστά
με το υπόλοιπο σύστημα. Αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε την κάμερα στην
μεγάλη πλευρά απέναντι από την πλευρά με το πορτάκι σε απόσταση 42
εκατοστών από την επιφάνεια αφής. Η κάμερα στερεώθηκε με τρείς βίδες στην
μεριά απέναντι από το πορτάκι, κατά μήκος της μακέτας. Τελευταία κίνηση ήταν η
σύνδεση της κάμερας στον υπολογιστή με usb ώστε να λειτουργήσει μέσω μιας
τρύπας που ανοίξαμε στην μια πλευρά του κουτιού.

4.2.1.5 Projector
Τελευταίο και πολύ βασικό βήμα ήταν η εμφάνιση των αποτελεσμάτων στην
επιφάνεια της τελικής κατασκευής που ως γνωστόν θα γινόταν μέσω ενός
projector. Όταν μας έγινε η ανάθεση της εν λόγω πτυχιακής μια εκδοχή ήταν να
χρησιμοποιήσουμε έναν projector του ιδρύματος για πρακτικούς αλλά και

οικονομικούς λόγους. Στην πορεία το παραπάνω ενδεχόμενο ακυρώθηκε και έτσι
έπρεπε να αγοράσουμε μόνοι μας ένα προβολικό που να καλύπτει τις ανάγκες της
τεχνολογίας FTIR για τη δημιουργία μιας αλληλεπιδραστικής επιφάνειας
πολλαπλής αφής αλλά και να είναι οικονομικό, γιατί ως γνωστόν τα προβολικά
είναι αρκετά ακριβά. Έτσι το προβολικό που επιλέξαμε ήταν ένας mini projector
αλλά κάλυπτε τις απαιτήσεις μας. Το μοντέλο του προβολικού ήταν το

Benq

Joybee GP1 [20],[21] το οποίο εμφανίζεται στην εικόνα 4.18 που ακολουθεί

Σχήμα 4.18 Benq Joybee GPl Projector
Είναι ένα mini φορητό προβολικό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει εικόνα σε
απόσταση από 15 έως και 80 εκατοστά πράγμα που ήταν απαραίτητο στις
διαστάσεις του τραπεζιού μας. Έχει φωτεινότητα 100 ANSI lumens πράγμα που
σημαίνει ότι για τη δική μας απόσταση η φωτεινότητα είναι ικανοποιητική και
ενδεχομένως να μπορούσαμε να δώσουμε και μικρότερη.
Το aspect ratio, το πηλίκο δηλαδή του πλάτους της εικόνας που δημιουργεί ο
projector διά το ύψος της, είναι στα 4:3 και μπορεί να φτάσει στα 16:9 με την
κατάλληλη επιλογή. Η ανάλυση του σε VGA είναι 640 χ 480) και σε SXGA
μπορεί να γίνει 1280 χ 1024, το zoom ratio είναι σταθερό και διαθέτει πλήρη
παλέτα χρωμάτων. Οι διαστάσεις του είναι 13.6 χ 5.4 χ 12.0 εκατοστά (μήκος χ
ύψος X πλάτος) και το βάρος του είναι μόλις 640 γραμμάρια. Τέλος χρειάζεται
τροφοδοσία 100-240V με συχνότητα 50-60 Ηζ.
Όταν τοποθετήσαμε το προβολικό στο τραπέζι διαπιστώσαμε πως χρειάζεται μια
βάση να ακουμπήσες μιας και για να καλύψει την επιφάνεια προβολής χρειαζόταν
να βρίσκεται σε απόσταση 74 εκατοστών από το φακό του. Έτσι λαμβάνοντας
υπόψη το καθαρό ύψος του τραπεζιού εσωτερικά από την επιφάνεια (95 cm) και το

πλάτος του προβολικού όρθιο στα 12cm τοποθετήσαμε το προβολικό σε μία ειδική
βάση η οποία τον διατηρεί σταθερό.
Τροφοδοτήσαμε το προβολικό και το συνδέσαμε με τον υπολογιστή μέσω θύρας
VGA, το αποτέλεσμα που πήραμε μετά την ενεργοποίηση της συσκευής
εμφανίζεται στο σχήμα 4.19 και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και πλέον
στην συσκευή έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα υλικά.

Σχιίμα 4.19 Η τε/.ικι'ις μας κατασκευής
4.2.2

Υλοποίηση λογισμικού

Έπειτα από την ολοκλήρωση της συνένωσης όλων των απαραίτητων υλικών στην
τελική μας συσκευή επόμενο βήμα αποτέλεσε η υλοποίηση του λογισμικού. Το
βήμα αυτό ουσιαστικά ήταν για μας μια πρόκληση, αφού έπρεπε να συνδέσουμε
όλα εκείνα τα κομμάτια ώστε να πετύχουμε το τελικό αποτέλεσμα.
Όπως αναφέραμε και στην ενότητα υλοποίησης λογισμικού του πρωτοτύπου, το
μοντέλο

που

απαιτεί

η

τεχνολογία

FT1R

για

την

υλοποίηση

ενός

αλληλεπιδραστικού συστήματος είχε βρεθεί, αναγκαίο πλέον ήταν να βρεθούν
εκείνα τα κομμάτια που θα συνδέανε το κάθε τμήμα του λογισμικού.

Η δομή του συστήματος πολλαπλής αφής ακολουθεί τα επίπεδα όπως φαίνονται
στο σχήμα 4.20 που ακολουθεί.
Microsoft Surface SDK 2.0 (W PF) σε Visual C#
Multitouch Vista HID driver
T racker : Communication C ore Vision
Windows USB D river

O'
Microsoft LifeCam
VX-6000 USB C am era
Σχήμα 4.20 H δομή του συστήματος
Όπως παρατηρούμε στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται ο USB driver ο οποίος
αναγνωρίζει την κάμερα, ουσιαστικά εγκαθιστά κάποια απαραίτητα dll αρχεία στο
λειτουργικό μας σύστημα (η εγκατάσταση του usb driver υλοποιήθηκε κατά την
δημιουργία του πρωτοτύπου). Επόμενος απαραίτητος driver είναι ο multitouch
Vista HID driver [24] ο οποίος αναγνωρίζει τις κινήσεις των δαχτύλων πάνω στην
επιφάνεια αφής (λεξικό χειρονομιών) και επιτρέπει τη διαχείριση των Windows
από την επιφάνεια αφής. Για την ενεργοποίηση του τρέχουμε τα εξής δυο αρχείο:
το multitouch.service.control.exe

και το

multitouch.driver.console.exe.

Τον

παραπάνω driver τον προμηθευτήκαμε δωρεάν από το internet [24] και είναι
απαραίτητος για την επικοινωνία μεταξύ μακέτας και υπολογιστή.
Μετά την ενεργοποίηση λοιπόν των παραπάνω driver και της σύνδεσης τους με
την OpenCV βιβλιοθήκη μηχανικής όρασης [31] η οποία αναγνωρίζει τις
χειρονομίες και χρησιμοποιείται σε computer vision τεχνολογίες, το σύστημα
συνδέεται με τον tracker που στην εφαρμογή μας επιλέχθηκε να είναι ο CCV [13]
όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 2. Αφού γίνει αυτή η σύνδεση, ο tracker
δέχεται τις εικόνες που εισέρχονται στο σύστημα και ύστερα από επεξεργασία με
βάση το TU10 πρωτόκολλο [12] στέλνει τα σημεία αφής με την μορφή πακέτων,
τα οποία λαμβάνονται από το Microsoft surface 2.0 SDK [14]. Τελευταίο και
καθοριστικό ρόλο παίζει η γλώσσα προγραμματισμού που στην εφαρμογή μας

είναι η C# η οποία απεικονίζει τις παραπάνω ενέργειες π J αναφέραμε. Ας δούμε
όμως αναλυτικά κάθε ενέργεια που ακολουθήθηκε.
Ξεκινώντας λοιπόν με το λογισμικό και αφού ενεργοποιήσαμε τους απαιτούμενους
drivers αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε με τον CCV tracker. Η έκδοση του tracker
που χρησιμοποιήσαμε αρχικά ήταν η Computer Core Vision ν 1.3 η οποία
αποκτήθηκε από το διαδίκτυο δωρεάν, ενώ στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την
Computer Core Vision 1.4a βάση αναβάθμισης λογισμικού . Μετά από τις
απαραίτητες ρυθμίσεις του φόντου, της ομαλότητας,

του

θορύβου,

της

φωτεινότητας κτλ, η εικόνα που πήραμε αφού αγγίξαμε την επιφάνεια αφής του
τραπεζιού φαίνεται στο σχήμα 4.21 που ακολουθεί.

Σχιίμα4.21 Εικόνα
Στην πάνω αριστερή εικόνα εμφανίζεται η εικόνα που λαμβάνει η κάμερα μόλις
αγγίζουμε την οθόνη, ενώ στην πάνω δεξιά εμφανίζεται η εικόνα μετά την
επεξεργασία από το CCV, δείχνοντας τα μοναδικά ID κάθε αγγίγματος. Από
κάτω είναι τα πλαίσια που γίνονται οι ρυθμίσεις που προαναφέραμε, ενώ δεξιά
βρίσκονται τα πλαίσια για την βαθμονόμηση (calibration), την κάμερα, την
επικοινωνία με τα πρωτόκολλα καθώς και την επιλογή του αντικειμένου που
αγγίζει την επιφάνεια αφής (π.χ. δάχτυλα, αντικείμενα, πρότυπα).
Χαρακτηριστικό ενδιαφέρον παρουσίασε η διαδικασία βαθμονόμησης της οθόνης,
το λεγόμενο calibration. Στην βαθμονόμηση της οθόνης σημειώνουμε ουσιαστικά

τις συντεταγμένες, και έτσι ορίζουμε τις διαστάσεις της επιφάνειας αφής που θα
χρησιμοποιήσουμε. Όσο περισσότερα σημεία συντεταγμένοιν τόσο περισσότεροι
άξονες άρα και μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα. Στο σχήμα 4.22 που
ακολουθεί βλέπουμε τους πράσινους σταυρούς όπου ορίζουν τις συντεταγμένες
του σημείου, πατώντας σε κάθε σταυρό ‘κλειδώνουμε’ το σημείο και προχωράμε
στο επόμενο έχοντας τη δυνατότητα να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τους σταυρούς.

Σχήμα 4.22 Βαθμονόμηση επιφά\·ειας αφής
Η πλατφόρμα ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε στην αρχή

ήταν το WPF

Framework 2.0. Είναι ένα framework που στηρίζεται σε Windows Presentation
Foundation (WPF) προγραμματισμό, όπου συνδυάζει όλα τα Controls του WPF
(buttons,labels κλπ) αλλά υποστηρίζοντας τις επιφάνειες πολλαπλής αφής έχοντας
ενσωματωμένο ένα λεξικό χειρονομιών για να αντιλαμβάνεται τις κινήσεις.
Πειραματιστήκαμε αρκετά με τα διάφορα Mt-controls που συναντήσαμε σε αυτήν
την πλατφόρμα , αλλά στην συνέχεια επιλέξαμε για την τελική μας εφαρμογή μια
αρκετά πρόσφατη πλατφόρμα , τη Microsoft Surface SDK 2.0 (W P F ), μιας και
ήταν καταλληλότερη για προγραμματισμό σε συσκευές πολλαπλής αφής καθώς
έχει περισσότερα controls κατάλληλα για την περίπτωση μας. Μετά από αρκετό
πειραματισμό προχωρήσαμε στην συγγραφή του κώδικα για την τελική μας
εφαρμογή.

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε σε συνεργασία με την
πλατφόρμα ανάπτυξης για την συγγραφή του κώδικα της τελικής εφαρμογής ήταν
η Visual C# 2010 που αναφέρθηκε και αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Όλα
τα παρά

πάνω υπενθυμίζουμε πως είναι ανοιχτού κώδικα λογισμικά και

αποκτήθηκαν από το διαδίκτυο δωρεάν.

Microsoft Surface SDK 2.0
To Microsoft Surface SDK 2.0 [14], είναι μια νέα πλατφόρμα ανάπτυξης
εφαρμογών η οποία σχεδιάστηκε με κύριο στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών που
υποστηρίζουν επιφάνειες πολλαπλής αφής και είναι πλήρης συμβατό με Windows
7, των 64bit. Βασίζεται σε

Windows Presentation Foundation (WPF) 4.0

εφαρμογές οι οποίες έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται γεγονότα αφής.

Το Microsoft surface SDK 2.0 είναι η καλύτερη επιλογή για την ανάπτυξη
εφαρμογών για επιφάνειες αφής, καθώς περιέχει ένα ενσωματωμένο framework
πολλαπλής αφής με το οποίο μπορεί να αντιλαμβάνεται εύκολα τα γεγονότα αφής
και κινήσεων συνδυάζοντας το με τα διάφορα στοιχεία διεπαφής (Surface
Controls) όπως Buttons , Labels, Scroll bars κλπ. Χρησιμοποιώντας το
Presentation Layer μπορείς και σχεδιάζεις την εφαρμογή σε User Interface (UI Διεπαφή Χρήστη) χρησιμοποιώντας γλώσσα XAML όπου σε συνδυασμό με τον
αντίστοιχο κώδικα της C# μπορείς πιο εύκολα και γρήγορα να αναπτύξεις
εφαρμογές για συσκευές με επιφάνεια πολλαπλής αφής.

Η γλώσσα XAML
Η γλώσσα XAML που χρησιμοποιείται τόσο από το WPF 4.0 όσο και από το
Surface SDK 2.0 είναι μία δηλωτική γλώσσα που βασίζεται πάνω στην XML. Η
σύνταξη της XAML ορίζει και περιγράφει αντικείμενα και τις παραμέτρους τους,
καθώς επίσης και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους.

Η σύνταξη της XAML εστιάζει κυρίως στο User Interface και άρα είναι ξεχωριστή
από τον κώδικα της εφαρμογής που βρίσκεται από πίσω. Έτσι

μέσω

της XAML μπορεί κανείς να δημιουργήσει εντυπωσιακά User Interfaces χωρίς να
έχει ιδιαίτερες γνώσεις από συγγραφή κο'ιδικα, χρησιμοποιοιντας εργαλεία όπως ο
Graphic Designer και ο Interactive Designer.

Τα

εργαλεία

αυτά

δημιουργούν

XAML κώδικα απλά σχεδιάζοντας αντικείμενα και μπορεί κανείς μέσω του
κοάδικα της εφαρμογής που βρίσκεται

από πίσω, να δημιουργήσει διάφορα

γεγονότα και ενέργειες που θα εκτελούνται από τα αντικείμενα αυτά.

Τα Surface SDK controls
To

Presentation

Layer

του

Microsoft

SDK

2.0

παρέχει

μια

σουίτα

βελτιστοποιημένων εκδόσεων των βασικών controls που χρησιμοποιεί το WPF και
υποστηρίζει την χρήση XAML αρχείων όπως προαναφέραμε για την απευθείας
ανάπτυξη

εφαρμογής σε

User

Interface

(περιβάλλον

Διεπαφή

Χρήστη).

Χρησιμοποιώντας αυτά τα Surface Controls θα πρέπει να υπολογίζουμε και να
δίνουμε το κατάλληλο μέγεθος που να ταιριάζει με την επιφάνεια αφής κατά τον
σχεδίασμά.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται και περιγράφονται μερικά από αυτά τα
Surface controls τα οποία και αξίζει να δούμε.

S u rface S D K C o n tro ls

Π ερ ιγρ α φ ή

ElementMenu

Παρέχει ένα ιεραρχικό μενού με διάφορα
υπο-μενού το οποίο η εφαρμογή μπορεί να
συνδέσει με διάφορες εντολές

Libra ryBar

Σας δίνει την δυνατότητα να εμφανίσετε τα
αντικείμενα περιεχομένου του User
Interface
οριζόντια,
οργανώνει
τα
αντικείμενα σε ομάδες, και μπορείς να
μετακινηθείς μεταξύ των ομάδων

LibraryC ontainer

Ομαδοποιεί τα διάφορα αντικείμενα είτε
σε οριζόντια μπάρα είτε σε κάθετη στοίβα
παρέχοντας έτσι διπλή προβολή του
control αυτού ενώ με ένα «διακόπτη»
μπορείς να μεταφέρεσαι όποτε θέλεις και
στις δυο προβολές του αντικειμένου

LibraryStack

Σας δίνει την δυνατότητα να εμφανίσετε τα
αντικείμενα του περιεχομένου του User
Interface που στοιβάζονται το ένα πάνω
στο άλλο

ScatterView

Σας δίνει την δυνατότητα να εμφανίσετε
ένα η περισσότερα στοιχεία περιεχομένου
του User Interface που θέλετε ώστε να
μπορούν οι χρήστες να μετακινούν, να
περιστρέφουν ή να μπορούν να αλλάζουν
το μέγεθός ελεύθερα, εντός ορισμένης
περιοχής όμοις

SurfaceButton

Σας δίνει την δυνατότητα να προσθέσετε
μια περιοχή στην οθόνη που επισημαίνεται
μια εντολή. Όταν ένα άτομο αγγίξει το
control αυτό, τότε η εντολή τρέχει

SurfaceCheckBox

Σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε
ανάμεσα σε δυο καταστάσεις. Η μια είναι
να την επιλέξεις οπότε και τσεκάρετε, ενώ
η άλλη είναι να την αφήσεις κενή

SurfaceListBox

Σου επιτρέπει να επιλέξεις ανάμεσα από
ένα σύνολο τιμών που παρουσιάζονται σε
μια λίστα που είναι πάντα ορατή

SurfacePasswordBox

Περιλαμβάνει ένα πλαίσιο κειμένου στο
οποίο μπορείς να πληκτρολογήσεις ένα
κωδικό για είσοδο στο σύστημα

SurfaceRadioButton

Περιλαμβάνει ένα κουμπί με το οποίο
μπορείς να κάνεις μια επιλογή η να το
αφήσεις κενό

SurfaceScrollBar

Παρέχει μια γραμμή κύλισης έτσι ώστε να
μπορείς να μετακινείσαι σε συγκεκριμένο
σημείο σε μια λίστα, ή μια οθόνη, ή κάποια
άλλη περιοχή προβολής

SurfaceScrollViewer

Σας
δίνει
την
δυνατότητα
να
δημιουργήσετε μια περιοχή κύλισης η
οποία περιέχει άλλα ορατά στοιχεία

SurfaceTextBox

Σας παρέχει ένα πλαισίου κειμένου όπου
όταν αγγίξει ο χρήστης το συγκεκριμένο
control,
εμφανίζεται
ένα
εικον,ικό
πληκτρολόγιο αφής και μπορείς να
εισάγεις κείμενο μέσα σε αυτό το πλαίσιο

δίνει την δυνατότητα να εισάγετε ένα
αντικείμενο που έπειτα από αίτηση σας
αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται σε
αντικείμενα που ακουμπάς στην επιφάνεια
αφής.
Σας

Πίνακας 4.1 Surface Controls

Στο σημείο αυτό και έπειτα από την ανάλυση των παραπάνω λειτουργιών θα
περιγράφουμε την τελική μας εφαρμογή. Η εφαρμογή λοιπόν που υλοποιήσαμε,
αφορά ένα ηλεκτρονικό μενού παραγγελίας ενός εστιατορίου. Χρησιμοποίει
κώδικά XAML και συνδυάζεται με κώδικα C# που τρέχει από πίσω. Στην
εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε ορισμένα από τα Surface Controls που
παρουσιάστηκαν
SurfaceTextBoxes,

στον

πίνακα

ScatterViews,

4.1.

Συγκεκριμένα,

τα

SurfaceListBoxes,

SurfaceButtons,

LibraryBars

και

LibraryContainers, τα χρησιμοποιήσαμε σχεδόν σε κάθε Surface Window που
δημιουργήσαμε. Η εφαρμογή αποτελείται από 8 Surface Windows και 1 Windows
Form (Eggrafi. cs) με ανάλυση παραθύρου 1280 χ 768 και είναι συνδεδεμένα
μεταξύ τους μαζί με τα διάφορα Surface Controls. Ας δούμε όμως βήμα - βήμα τι
περιέχει η εφαρμογή μας.

Αρχική Οθόνη
Ανοίγοντας την εφαρμογή εμφανίζεται η αρχική οθόνη που

καλωσορίζει τον

πελάτη στο εστιατόριο. Αποτελείται από 4 κουμπιά (SurfaceButtons) το καθένα
από

τα οποία παραπέμπουν σε

4 διαφορετικά παράθυρα (SurfaceWindows,

Windows Form). Από μια ετικέτα (label) που εμφανίζεται δίπλα στον δείκτη του
ποντικιού κάθε φορά που πατάει κάποιος πάνω στην οθόνη αφής και από ένα
ScatterViewItem που περιέχει μια εικόνα που δείχνει το εσωτερικό του
εστιατόριου. Ο πελάτης μπορεί να περιστρέφει, να αλλάξει το μέγεθος ή ακόμα και
να μετακινήσει την συγκεκριμένη

εικόνα σε ορισμένη περιοχή (ScatterView),

όποτε έτσι έρχεται σε μια πρώτη επαφή με την πολλαπλή κίνηση της επιφάνειας
αφής. Τα κουμπιά που βρίσκονται στην αρχική οθόνη είναι τα εξής: «Αναμονή
Πελάτη», «Το Μενού μας» , «Εγγραφή Πελάτη», και «Τρώμε Τώρα» όπου το
καθένα σε παραπέμπει και σε μία διαφορετική ενέργεια. Στο σχήμα 4.22 που
ακολουθεί εμφανίζεται η αρχική οθόνη της τελικής μας εφαρμογής.

Σχήμα 4.23 Αρχική οΟό\η
Εγγραφή Πελάτη
Στην επιλογή «Εγγραφή Πελάτη» (αφού πατηθεί από την αρχική οθόνη το
αντίστοιχο κουμπί) ανοίγει μια φόρμα (EggrafiFonm) όπου περιέχει πεδία στα
οποία ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει όλα του τα στοιχεία. Η φόρμα εγγραφής
αυτή αποτελείται από δυο κουμπιά (SurfaceButtons) και οχτώ κενά πεδία κειμένου
(SurfaceTextBoxes). Στα εφτά πεδία ο πελάτης συμπληρώνει προαιρετικά όλα τα
προσωπικά του στοιχεία

με την

βοήθεια εικονικού

πληκτρολογίου

που

εμφανίζεται, ενώ το όγδοο πεδίο αναγράφει την ημερομηνία εγγραφής αυτόματα.
Αφού συμπληρώσει όλα τα πεδία ο πελάτης, πρέπει να πατήσει το κουμπί εγγραφή
για να εγγραφούν όλα τα περιεχόμενα των πεδίων μαζί με την ημερομηνία και τις
ετικέτες τους, σε ένα αρχείο κειμένου που ονομάζεται Πελατολόγιο.ΐχΐ . Με το
που γίνει αυτό βγαίνει κατάλληλο μήνυμα επιτυχούς εγγραφής για να γνωρίζει και
ο ίδιος ότι όλα πήγαν όπως έπρεπε. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει επιτυχής
εγγραφή, είναι να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία από τον πελάτη, αλλιώς εάν
μείνει έστω και ένα πεδίο κενό εμφανίζεται μήνυμα λάθους που ενημερώνει
αντίστοιχα τον πελάτη ότι η εγγραφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Τέλος,
πατώντας το κουμπί «Επιστροφή» μεταβαίνει στην αρχική οθόνη ολοκληρώνοντας
έτσι την εγγραφή του στο πελατολόγιο. Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα όσα
αναφέραμε για την φόρμα εγγραφής.

Σχι'ιμα 4.25 Μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης εγγραφής

Αναμονή Πελάτη
Στο παράθυρο «Αναμονή Πελάτη» οπού μπορεί να μεταβεί κάποιος αφού πατήσει
το

αντίστοιχο

κουμπί

στην

αρχική

οθόνη

υπάρχουν

τέσσερα

κουμπιά

(SurfaceButtons) οπού το καθένα σε παραπέμπει σε διαφορετική ενεργεία και σε
μεταφέρει σε διαφορετικά παράθυρα. Στο χώρο αναμονής μπορεί να μεταβεί ο
πελάτης, όσο περιμένει να ετοιμαστεί και να σερβιριστεί η παραγγελία που έχει

κάνει ή ακόμα και κατά την διάρκεια του φαγητού, προκειμένου να ττεράσει την
ώρα του διασκεδάζοντας, έχοντας στην διάθεση του τρεις επιλογές που του
παρέχει η τελική μας εφαρμογή. Η παρακάτω εικόνα δείχνει το κύριο παράθυρο
(SurfaceWindow) της οθόνη αναμονής.

Σχίσμα ·4.26 ΟΟόιη «ναμονής

Η πρώτη επιλογή που έχει στην διάθεση του ο πελάτης είναι να περιηγηθεί
ελεύθερα στο διαδίκτυο. Αυτό γίνεται πολύ απλά πατώντας το ένα από τα τέσσερα
κουμπιά (Surface Buttons) της οθόνης αναμονής με το όνομα «Internet». Έτσι
μεταφέρεται σε ένα νέο παράθυρο οπού υπάρχει ένας περιηγητής διαδικτύου με τις
βασικές λειτουργίες για να μπορεί ο πελάτης να μεταβεί σε όποια σελίδα θέλει, να
σερφάρει ελεύθερα και για όσο χρόνο επιθυμεί.

Ο περιηγητής διαδικτύου αποτελείται από έξι κουμπιά (Buttons) και ένα πεδίο
κειμένου (TextBox). Στο πεδίο κειμένου, ο πελάτης μπορεί να πληκτρολογεί με
εικονικό πληκτρολόγιο μόλις πατήσει πάνω την διεύθυνση που θέλει να επισκεφτεί
και στη συνέχεια πατάει το κουμπί «Μετάβαση» για να μπει στην σελίδα που
πληκτρολόγησε.

Τα πέντε από τα έξι κουμπιά εκτελούν τ ^ βασικές λειτουργίες ενός περιηγητή
διαδικτύου. Αυτά είναι τα εξής: Το κουμπί «Αρχική» που παραπέμπει στην αρχική
σελίδα που έχει οριστεί στον περιηγητή, το κουμπί «Ανανέωση» που ανανεώνει

την σελίδα που είναι ανοιχτή, το κουμπί «Πίσω» που μεταφέρει στη προηγούμενη
σελίδα που έχει επισκεφθεί, το κουμπί «Μπροστά» που μεταφέρει στη επόμενη
σελίδα που είχε ανοίξει, και το βασικότερο κουμπί της φόρμας που είναι η
«Μετάβαση» όπου χρειάζεται να πατιέται κάθε φόρα που πληκτρολογείται μια
σελίδα.

Τέλος το έκτο κουμπί που φέρει το όνομα «Επιστροφή» επιστρέφει στην οθόνη
αναμονής από όπου έγινε η εκκίνηση. Στην

εικόνα 4.27 που ακολουθεί

παρουσιάζεται η επιλογή περιήγησης στο διαδίκτυο.

Σχήμα 4.27 Περιήγηση στο διαδίκτυο

Η δεύτερη επιλογή που έχει ο πελάτης είναι η μεγάλη συλλογή φωτογραφιών του
εστιατορίου.

Πατώντας

λοιπόν

το

κουμπί

(SurfaceButton)

«Συλλογή

Φωτογραφιών» μεταβαίνει σε ένα νέο παράθυρο οπού υπάρχουν αρκετά
ScatterViewItems όπου το καθένα από αυτά αντιστοιχεί σε μια φωτογραφία. Κάθε
μια από τις φωτογραφίες δίνουν την δυνατότητα στον πελάτη να μπορεί να αλλάξει
το μέγεθος τους , να τις μετακινήσει ή ακόμα και να τις περιστρέφει μέσα σε μια
ορισμένη περιοχή (ScatterView). Τέλος, πατώντας το κουμπί (SurfaceButton) με
το όνομα «Επιστροφή» επιστρέφει στην οθόνη αναμονής. Η παρακάτω εικόνα
απεικονίζει το παράθυρο με την συλλογή φωτογραφιών.

Σχήμα 4.28 Σ\)λ>Λγή φίοτογραφιών

Η τρίτη και τελ£υταία επιλογή

στην οθόνη αναμονής είναι η ζιογραφική. Αν

πατήσει ο πελάτης το κουμπί «Ζιογραφική» μεταβαίνει σε ένα νέο παράθυρο. Στο
παράθυρο αυτό υπάρχει ένας καμβάς ζωγραφικής και ένα κουμπί με το όνομα
«Επιστροφή». Μέσα στον καμβά ο πελάτης έχει τρείς επιλογές. Την επιλογή
χρώματος από παλέτα, πατώντας τον κύκλο με το χρώμα στην μέση, την αναίρεση
όπου αγγίζοντας το σχήμα με το ανάποδο βέλος αναιρεί την τελευταία του
ενέργειας, και τέλος υπάρχει ένα κουμπί αριστερά που εναλλάσσεται σε δυο
καταστάσεις.

Η μια κατάσταση περιέχει ένα μολύβι όπου και μπορεί να ζωγραφίσει μέσα στον
καμβά αν τοποθετήσει τα δάκτυλα του σε εκείνο το σημείο, ενώ μπορεί να επιλέξει
και το χρώμα που θέλει να χρησιμοποιήσει. Η δεύτερη κατάσταση περιέχει ένα
σβηστήρι όπου μπορεί να σβήσει χειροκίνητα όποιο κομμάτι θέλει από αυτό που
είναι ζαιγραφισμένο μέσα στον καμβά. Τοποθετώντας τα δάκτυλα του πάνω στο
καμβά ο πελάτης μπορεί να ζωγραφίσει με ένα ή με περισσότερα δάχτυλα. Επίσης
έχει

την

δυνατότητα

διαχειριστεί

τον

καμβά

ζωγραφικής

(όπως

τα

ScatterViewItems) μετακινώντας τον ή περιστρέφοντας τον.

Τέλος με το κουμπί επιστροφής μπορεί να επιστρέφει ξανά στην οθόνη αναμονής.
Έχοντας αυτές τις τρεις επιλογές ο πελάτης μπορεί να βρίσκεται στο χώρο

αναμονής για όσο το επιθυμεί εκείνος. Όταν θελήσει να βγει από τον χώρο της
αναμονής μπορεί να πατήσει το τέταρτο και τελευταίο κουμπί του παραθύρου που
είναι το «Επιστροφή» και να επιστρέφει στην αρχική οθόνη. Στην παρακάτω
εικόνα βλέπουμε το παράθυρο της ζωγραφικής.

Σχήμα 4.29 Ζωγραφικί]
Το Μενού μας
Το κυριότερο παράθυρο στην εφαρμογή μας είναι το παράθυρο στο οποίο
μεταβαίνει ο πελάτης πατώντας το κουμπί από την αρχική οθόνη «Το μενού μας».
Το παράθυρο αυτό, αποτελεί την κυρία δομή του προγράμματος της τελικής μας
εφαρμογής

καθώς από εκεί ο πελάτης μπορεί να δει όλο το

μενού

του

εστιατορίου και να κάνει την παραγγελία που θα θελήσει. Πιο αναλυτικά το
παράθυρο

αυτό

αποτελείται

(LibraryContainerControl),
Control), ένα πεδίο

από

μια

μια οριζόντια

μπάρα

κειμένου

(SurfaceTextBox)

στοίβα

αντικειμένων

αντικειμένων
και από

(LibraryBar

εφτά

κουμπιά

(SurfaceButtons) διαφορετικών εντολών το καθένα και με διαφορετική λειτουργία.

Η στοίβα αντικείμενων (το LibraryContainerControl δηλαδή) αποτελεί το μενού
του εστιατορίου. Περιέχει όλο το μενού σε φωτογραφίες χωρισμένο ανά
κατηγορίες (όπως «Κυρίως πιάτα» , «Σαλάτες», «Ορεκτικά» και «Ποτά»).

Αγγίζοντας τις φωτογραφίες ο πελάτης μεταβαίνει από το ένα προϊόν στο άλλο
και έτσι μπορεί να περιηγηθεί σε ολόκληρο το μενού.

Η οριζόντια μπάρα αντικείμενων στο παράθυρο (το LibraryBar Control δηλαδή)
είναι η περιοχή στην οποία ο πελάτης τοποθετεί τα προϊόντα από την στοίβα με το
μενού σύροντας τα πάνω της και αποτελεί την τελική λίστα παραγ7 ελίας που έχει
επιλέξει. Κάθε φόρα που μεταφέρεται ένα προϊόν από το μενού, στην λίστα
παραγγελίας (LibraryContainer -> LibraryBar) σημειώνεται αυτόματα μέσα στο
κενό πεδίο κειμένου (TextBox) ο αριθμός των προϊόντων που προσθέτονται στην
λίστα παραγγελίας, με αποτέλεσμα όταν είναι έτοιμος να κάνει την παραγγελία να
μπορεί να δει τον συνολικό αριθμό προϊόντων που έβαλε στην λίστα.

Όταν ο πελάτης επιλέξει όλα τα προϊόντα προς παραγγελία και αυτά έχουν
μεταφερθεί στην λίστα, τότε πρέπει να πατήσει το Κουμπί «Παραγγελία» και να
βγει κατάλληλο μήνυμα επιτυχούς παραγγελίας προς ενημέρωση του. Σε
περίπτωση που πατηθεί το κουμπί χωρίς να έχουν επιλεγεί προϊόντα από τον
πελάτη τότε ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα λάθους, ότι η παραγγελία είναι
κενή και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται το
μενού παραγγελίας της εφαρμογής μας πιο αναλυτικά.

Σχήμα 4.30 .Αποστολή παραγγε).ίας

Σχήμα 4.31 .Μήνυμα λάθους κατά την κενή παραγγελιά

Κάτω από το κουμπί «Παραγγελία» υπάρχει το κουμπί «Κατάργηση από την
Λίστα» οπού ο πελάτης μπορεί να αφαιρέσει ολόκληρη την παραγγελία που έχει
τοποθετήσει στην λίστα ανά πάσα στιγμή. Ακριβώς από κάτω, υπάρχει το κουμπί
«Ταξινόμηση Ανά Τιμή/Κατηγορία» το οποίο όταν πατηθεί ταξινομεί το μενού
από τις αρχικές κατηγορίες που προαναφέραμε σε νέες κατηγορίες βάση τιμής. Η
εικόνα 4.32 που ακολουθεί παρουσιάζει την ταξινόμηση ανά τιμή.

Σχήμα 4.32 Ταξινόμηση προϊόντων ανά τιμή

Αν ο ττελάτης θελήσει να δει περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες για όλο
το μενού, μπορεί να μεταβεί σε ένα άλλο παράθυρο πατώντας το κουμπί
«Περισσότερες Πληροφορίες για το Μενού μας». Το παράθυρο αυτό περιέχει μια
λίστα (SurfaceListBox) με όλα τα προϊόντα του μενού του εστιατορίου, οπού αν
πατήσει σε ένα από αυτά εμφανίζεται σε ορισμένη περιοχή (ScatterView) η
φωτογραφία του κάθε προϊόντος που επιλέχτηκε και μια πλήρης περιγραφή για
αυτό.

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να μετακινεί να αλλάζει μέγεθος ή και να
περιστρέφει τις φωτογραφίες με τα διάφορα προϊόντα. Αν θελήσει να φύγει από
αυτό το παράθυρο μπορεί να πατήσει το κουμπί «Επιστροφή» και να επιστρέφει
και πάλι στο παράθυρο του μενού παραγγελίας. Η εικόνα που ακολουθεί
παρουσιάζει την διαδικασία που αναφέραμε.

Σχι'ίμα 4.33 Πληροφορίες για το μενού μας
Επίσης αν υπάρξει ένα πρόβλημα ή χρειαστεί το οτιδήποτε ο πελάτης υπάρχει η
δυνατότητα ειδοποίησης. Δηλαδή υπάρχει το κουμπί «Ειδοποίηση Σερβιτόρου» το
οποίο μπορεί να πατήσει οποιαδήποτε στιγμή θελήσει και τότε ο πρώτος
διαθέσιμος σερβιτόρος θα επισκεφθεί το τραπέζι του αφού πρώτα του έχει βγει
μήνυμα ότι ο σερβιτόρος έχει ειδοποιηθεί για να τον ενημερώσει.

Τέλος, εάν ο πελάτης τελειώσει με όλα τα παραπάνο) με το κουμπί «Επιστροφή»
μπορεί να μεταβεί

στην αρχική οθόνη. Εδώ έχει προστεθεί η δυνατότητα

αποχώρησης από το παράθυρο με κατάλληλο μήνυμα προειδοποίησης για την
περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος και πατηθεί το κουμπί χωρίς να θελήσει ο ίδιος
να βγει από το μενού. Οι παρακάτω εικόνες προβάλουν τις δυο τελευταίες
ενέργειες από το μενού παραγγελίας που αναφέραμε.

Σχήμα 4.34 Ειδοποίηση σερβιτόρου

Σχήμα 4.3.3 Μήνυμα ειδοποίησης κατά tijv επιστροφή από το μενού παραγγελ.ίας

Τρώμε Τώρα
Τέλος, εφόσον έχει έρθει η παραγγελία στο τραπέζι, ο πελάτης μπορεί να
σταματήσει να ασχολείται με όλα τα παραπάνω, και να πατήσει το κουμπί που
βρίσκεται στο αρχική οθόνη της εφαρμογής με το όνομα «Τρώμε Τώρα».
Πατώντας αυτό το κουμπί μεταβαίνει σε ένα νέο παράθυρο (SurfaceWindow 7)
όπου εμφανίζεται ένα wallpaper που απεικονίζει ένα τραπεζομάντηλο φαγητού
μαζί με ένα σερβίτσιο. Επίσης υπάρχει ένα πεδίο κειμένου (SurfaceTextBox) με
ένα μήνυμα που εύχεται «Καλή όρεξη» και ένα κουμπί με το όνομα «Επιστροφή»
όπου τον επαναφέρει στην αρχική οθόνη. Έτσι κατά την διάρκεια του φαγητού
μπορεί να έχει ενεργοποιημένο αυτό το παράθυρο και να τρώει άνετα
απολαμβάνοντας το φαγητό του. Η εικόνα παρακάτω απεικονίζει αυτό την
επιλογή.

ΕΓΠΧΤΡΟΪΗ

*

Σχήμα 4.36 Τρώμε τϋίρα

Αυτές λοιπόν είναι οι επιλογές που έχει ο πελάτης στη διάθεση του κατά την
διάρκεια αλληλεπίδρασης με το τραπέζι πολλαπλής αφής που υλοποιήσαμε.
Θεωρούμε πως το μενού μας είναι λειτουργικό και εύχρηστο αφού υλοποιήθηκε
κυρίως για χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους συστήματα και
ανταποκρίνεται στον αρχικό μας στόχο και σ τ^ απαιτήσεις που τέθηκαν.

4.3

Κόστος υλοποίησης

'Οταν έγινε η ανάθεση της παρούσας πτυχιακής γνωρίζαμε πως το κόστος που
απαιτείται είναι μεγάλο, αφού ουσιαστικά πρέπει να υλοποιήσουμε μια κατασκευή
που χρησιμοποιεί ακριβά υλικά στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Βέβαια ο αρχικός
προϋπολογισμός δεν συμπεριλάμβανε την αγορά προβολικού μιας και θα
χρησιμοποιούσαμε ένα από τα προβολικά που διαθέτει το ΤΕΙ Καβάλας. Κάτι
τέτοιο όμως δεν κατέστει εφικτό για αδιευκρίνιστους λόγους και το κόστος
υλοποίησης τέθηκε εκτός προϋπολογισμού.
Το θετικό στην παρούσα κατάσταση, ήταν το γεγονός ότι αναλάβαμε την πτυχιακή
δυο άτομα οπότε τα έξοδα υλοποίησης της μοιράστηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση η
ολοκλήρωση της δεν θα ήταν δυνατή.
Ας δούμε όμως στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί το συνολικό κόστος που
χρειάστηκε για την υλοποίηση της παρούσας πτυχιακής.
Κ ό σ τος ανά

Σ υ νο λικ ό

τεμ ά χιο

κ ό σ το ς

Τ εμ άχια

Υ λικά

4

Plexiglas

12€

48 €
7.5 €

Ριζόχαρτο

3 μπλοκ A3

2.5 €

Υπέρυθρα L E D

150

0.97 €

148 €
0.30 €

Αντιστάσεις

20

0.015 €

Τροφοδοτικό

1

14 €

14€

Κάμερα

1

38 €

38 €

1

3206

Προβολικό

1

Αλλα υλικά για

32o’ e

450 6

μακέτα
Τελική

1035 6

Κατασκευή
Πίνακας 4.2 Κόστος υλικών

Kspoka So

Κεφάλαιο 5°

Διαδικασία ελέγχου

Σημαντικό στάδιο κατά την υλοποίηση ενός συστήματος αποτελεί η διαδικασία
ελέγχου η οποία βοηθά στο να εντοπιστούν τα προβλήματα του συστήματος και να
βρεθούν ικανοποιητικές μέθοδοι για την επίλυση τους. Κύριος στόχος πάντα, είναι
να κατασκευαστεί ένα σύστημα λειτουργικό, που να ανταποκρίνεται

στις

απαιτήσεις που τέθηκαν κατά τον σχεδίασμά του. Στο κεφάλαιο αυτό ουσιαστικά
θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την
υλοποίηση της κατασκευής μας.
5.1 Έλεγχος αποτελεσμάτων - απόδοση
Ο κύριος έλεγχος απόδοσης του συστήματος μας αφορούσε στο αν έχει
κατασκευαστεί ένα σύστημα πολλαπλής αφής το οποίο ήταν και το ζητούμενο της
πτυχιακής εργασίας.
Το σύστημα μας είναι ικανό να ανιχνεύει πολλαπλά σημεία αφής, αφού υλικό και
λογισμικό λειτουργούν σωστά και όπως απαιτείται. Η κάμερα ανιχνεύει πλήρως τις
κινήσεις που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια αφής και η έξοδος του προβολικού
καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια αφής χωρίς κανένα εμπόδιο και αποδίδει
πλήρως και με ικανοποιητική φωτεινότητα τις λειτουργίες που εκτελούνται από
τον υπολογιστή. Τα led διαχέουν πλήρως το φως τους στην επιφάνεια του Plexiglas
χωρίς καμία απώλεια καθώς επίσης, δεν έχουμε κάποια ανεπιθύμητη εισχώρηση
του φωτός από κάποιο σημείο της κατασκευής. Άρα το φαινόμενο της πλήρους
εσωτερικής αντανάκλασης (βλ. κεφ.1“ ) λειτουργεί αποτελεσματικά και το φώς
παγιδεύεται στο διαφανές Plexiglas με αποτέλεσμα όταν αγγίξουμε την επιφάνεια
αφής το υπέρυθρο φώς να δραπετεύει προς τα κάτω και να εντοπίζεται επιτυχώς
από την κάμερα.
5.2 Συμττεράσματα
Η ανάθεση της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν για εμάς πρόκληση, μιας δεν
έχει υλοποιηθεί κάτι ανάλογο σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδος. Αρχικά
γνωρίζαμε πως η ανάληψη της θα ήταν δύσκολο έργο αφού έπρεπε να υλοποιηθεί
η κατασκευή αλλά και η εφαρμογή. Το ενδιαφέρον μας όμως και ή όρεξη μας για
έρευνα και πειραματισμό, ήταν μεγαλύτερα από τον φόβο να αποτύχει το σύστημα

μας. Κατά την διάρκεια όλων αυτών των μηνών καταναλώθηκε πολύς χρόνος με
πειραματισμούς και δοκιμές όσο αναφορά την δημιουργία μιας αλληλεπιδραστικής
επιφάνειας πολλαπλής αφής τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό αλλά και των
τεχνολογιών και των εργαλείο3ν που απαιτούνταν.
Η τεχνολογία FTIR που επιλέχθηκε για το σύστημα μας παρουσίαζε αρκετά
πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων όπο3ς βέβαια και μειονεκτήματα. Τα
μειονεκτήματα όμως ήταν σημεία τα οποία χρειαζόταν πολύ δουλειά και
πειραματισμό αλλά κυρίως όρεξη την οποία είχαμε, για το λόγο αυτό την
επιλέξαμε για το τελικό μας σύστημα. Μπορεί μεν η μέθοδος FTIR, να είναι πιο
δύσκολη στην κατασκευή αλλά προσφέρει το πλεονέκτημα της μεγάλης αντίθεσης
ανάμεσα στα σημεία αφής και το φόντο, κάτι που κάνει την ανίχνευση ευκολότερη
και χωρίς λάθη. Απαιτεί την συγκόλληση πολλών led πράγμα που μας βοήθησε
στο να πεφαματιστούμε με την σύνδεση ενός απαιτητικού κυκλώματος αλλά και
γενικά να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας σε ηλεκτρολογικά θέματα. Οι άλλες
μέθοδοι πολλαπλής αφής ήταν πιο ευαίσθητες και μερικές δεν μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν από εμάς διότι απαιτούνταν ακριβά και ταυτόχρονα δυσεύρετα
υλικά. Έτσι λοιπόν η επιλογή της ήταν προφανής για εμάς χωρίς καμία αμφιβολία.
Σε επίπεδο λογισμικού, αν και η τελική εφαρμογή έχει μεγάλα περιθώρια
βελτίωσης, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης χρόνου για την υλοποίηση του υλικού,
εντούτοις τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Το σύστημα μας είναι ένα
τραπέζι που χρησιμοποιείται στο χώρο ενός εστιατορίου και κρίνεται εύχρηστο και
λειτουργικό αφού δίνει στο χρήστη την δυνατότητα ευχάριστης ενασχόλησης μαζί

Πέρα από την επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων που τέθηκαν αρχικά για το
σύστημα πολλαπλής αφής, υπήρξαν ασφαλώς και ορισμένα προβλήματα, θα ήταν
αδύνατο όμως να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο σύστημα στα πλαίσια μιας πτυχιακής
εργασίας χωρίς να υπάρχουν καθόλου προβλήματα. Το σημαντικό είναι ότι τα
προβλήματα αυτά έχουν ανιχνευτεί και μπορούν πλέον με την εμπειρία που έχει
αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας να διορθωθούν.
Όπως προαναφέραμε η ανάθεση της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται πρώτη
φορά σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδος, άρα λοιπόν πάνω της μπορούν
βασιστούν πολλές διαφορετικές εργασίες, που θα υλοποιούν νέα συστήματα

πολλαπλής αφής με δωφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές τεχνολογίες.
Επίσης υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση του δικού μας συστήματος από άλλους
συναδέλφους, μιας και μπορούν να γίνουν διορθώσεις στα προβληματικά σημεία
της κατασκευής μας αλλά κυρίως στην εφαρμογή μας. Μπορεί μεν η ύπαρξη της
παρούσας πτυχιακής εργασίας να θέσει τις βάσεις για μια νέα κατασκευή και
εφαρμογή, σίγουρα όμως χρειάζεται αρκετός πειραματισμός μιας και οι εφαρμογές
συστημάτων πολλαπλής αφής βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα.
5.3

Επίλογος

Κλείνοντας την παρούσα πτυχιακή εργασία η εικόνα που μας μένει από την όλη
ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα, είναι πως άξιζε η προσπάθεια, ο κόπος και
ο χρόνος. Με την εργασία αυτή ήρθαμε αντιμέτωποι με την υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος από την αρχή μέχρι το τέλος, και την έρευνα που
απαιτείται σε τέτοιου είδους υλοποιήσεις. Συναντήσαμε δυσκολίες και εμπόδια,
που συναντώνται σε κάθε έργο τέτοιου επιπέδου τα οποία ναι μεν αρχικά μας
αποθάρρυναν, αλλά τελικά μας πείσμωσαν για την απόδοση του καλύτερου
δυνατού αποτελέσματος.
Αλλωστε το σημαντικό ήταν ότι παρόλο το άγχος, την πίεση, τις δυσκολίες και τις
μεγάλες απαιτήσεις υλοποιήθηκε ένα λειτουργικό τραπέζι πολλαπλής αφής το
οποίο ήταν και ο αρχικός μας στόχος. Μπορεί η συσκευή μας να απέχει λίγο από
τις αρχικές μας βλέψεις, δεν παύει όμως να μας κάνει περήφανους για την
ολοκλήρωση της.
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