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Sistemas tradicionais

� Tecnologia da década de 70
� Modelos robustos são populares em ambientes 
industriais pesados
� A interação com sistema tende a ser muito restrita
� Em geral possuem uma interface simples e 
intuitiva

PalmPalm Auto atendimento bancAuto atendimento bancááriorio



Diferentes métodos disponíveis 



Hardware dedicado

Bill Buxton
(Universidade de Toronto)

Multi-Touch Tablet (1982) Diamond Touch (2001) 

Mitsubishi Research Labs
(Cambridge MA)

Smart Skin (2002)

Sony Computer Science 
Laboratories (Tokyo)



Visão computacional



Rear DI

Vantagens:Vantagens:
� Não requer superfície de acoplamento
� Pode usar qualquer material transparente não 
só o acrílico
� Não requer moldura para os LEDs
� Iluminadores de IR podem ser comprados 
prontos (não requer soldas)
� Pode capturar qualquer tipo de objeto posto 
sobre  a superfície

Desvantagens:Desvantagens:
� Dificuldade de conseguir uma iluminação 
uniforme na superfície
� Pouco contraste nos objetos (maior dificuldade 
para parte de visão)
� Requer uma caixa fechada



Front DI

Vantagens:Vantagens:
� Mais simples dos sistemas
� Baixo custo, fácil de montar com itens caseiros

Desvantagens:Desvantagens:
� Depende fortemente da iluminação ambiente
� Reconhecimento é altamente instável
� Não existe imagem projetada



FTIR

Vantagens:Vantagens:
� Forte contraste nos pontos de contato
� Permite pressão variável
� Com superfície de acoplamento pode ser 
utilizada com qualquer tipo de objeto

Desvantagens:Desvantagens:
� Requer suporte para LEDs (soldas)
� Requer superfície de acoplamento para uso 
apropriado
� Forte dependência das camadas de matérias 
empregados



Jefferson Y. Han

� Criador do método (requerimento de patentes)
� Fundou a empresa Perspective Pixel em 2006 para comercializar seu sistema

� CNN
� Fantástico  (rede globo)



�� AcrAcríílicolico
�� ProjetorProjetor
�� CâmeraCâmera

�� LEDsLEDs
��EspelhosEspelhos



Reflexão interna total confinada

Lei de SnellLei de Snell--DescartesDescartes Frustrated total internal reflectionFrustrated total internal reflection
(FTIR )
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Com camada de parafina em gel

CaracterCaracteríísticas:sticas:

• Transparência

• Modelos com diferentes graus de rigidez 

• Se liquefaz a 80 °c 

( O Acrílico se deforma a 73 °c )

• Pode ser derretido e reaproveitado

• Índice de refração próximo ao do acrílico

BrutoBruto

Derretido a 80 °cDerretido a 80 °c

Aplicado sobre o acrílicoAplicado sobre o acrílico



28 LEDs de 5mm 20 LEDs de 10mm



Resposta a variação da corrente elétrica

LED de 5mmLED de 5mm

LED de 10mmLED de 10mm

� Ambos testados a 140 mA 
� Intensidade do LED de 5mm  fortemente 
ligada a corrente elétrica aplicada
� LED de 10mm aproximadamente 18x mais 
intenso



Dados técnicos

Imagem capturadaImagem capturada

� 29,97 quadros por segundo 
� 720x480 pixels entrelaçados



Filtrando a luz visível

Sem filtro1 Camada3 Camadas

� Filme fotográfico velado
� Reflexos da lente do projetor



Resposta ao toque

28 LEDs de 5mm28 LEDs de 5mm
• Baixa intensidade dos toques
• Pouco contraste

20 LEDs de 10mm20 LEDs de 10mm
• Toques com brilho intenso
• Bom contraste

Imagem da câmera Histograma da imagem



Sony VPL-EX4

Acrílico

Espelhos

1m

� A imagem projetada de 42” requer 1.40m de 
afastamento da tela

� Requer jogo de espelhos para encapsular o projetor 
no interior do sistema



Retificar imagens da câmera 

� Coordenada da câmera

� Coordenada do projetor
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Matriz de homografiaMatriz de homografia

Grade de calibraGrade de calibraçção ão 
do projetordo projetor

Pontos transformados Pontos transformados 
pela homografiapela homografia
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Subtração de fundo

Imagem da Câmera Imagem da Câmera 
(C)(C)
(Tons de cinza(Tons de cinza)

Com fundo extraCom fundo extraíído (S)do (S)

Modelo de fundo (F)Modelo de fundo (F)

� Calcula a imagem de fundo S:Calcula a imagem de fundo S:

S = max(C-F, 0)

� Atualiza modelo de funAtualiza modelo de fundo:

F = F(1-α) + C α

� Grande parte dos Grande parte dos pixelspixels que que 
não pertencem a um ponto de não pertencem a um ponto de 
contato tem valor prcontato tem valor próóximo de ximo de 
00



Identificação de regiões conexas

Imagem com fundo extraImagem com fundo extraíídodo

Imagem binImagem binááriaria
� Converte imagem com fundo extraConverte imagem com fundo extraíído do 
para uma imagem binpara uma imagem binááriaria

��Aplica um fator Aplica um fator ββ predefinidopredefinido
� Aplica filtro da mediana para eliminar Aplica filtro da mediana para eliminar 
ruruíídosdos
� Identifica regiões conexas na imagemIdentifica regiões conexas na imagem
�� Descarta regiões fora dos padrõesDescarta regiões fora dos padrões

Filtro da medianaFiltro da mediana
(8 vizinhos)(8 vizinhos)

ID Região Número 

de pixels

Coordenadas na 

imagem 

X Y

180 16 293.5 98

181 5 291.4 105.8

182 232 402.07 213.19

183 241 349.88 233.86

184 229 343.16 266.72

185 184 352.08 283.66

186 243 381.46 300.80



D = |R  - Pn-1|

Distância Real (D)

PEST

Pn-1

Pn-2

Pn-3

R

ΔPos
Δpos   = Pn-1 – Pn-2

PEST = Pn-1 + Δpos

DEST = |PEST - R|

ΔPos

Distância estimada  (DEST)

Tracking de regiões

DDistância real entre duas imagens istância real entre duas imagens 
consecutivas da câmera:consecutivas da câmera:

Extrapola linearmente a prExtrapola linearmente a próóxima xima 
posiposiçção da região na imagem atual:ão da região na imagem atual:



Resultados do tracking de regiões 

Coordenadas reais do movimentoCoordenadas reais do movimento Ganho obtido com a extrapolaGanho obtido com a extrapolaççãoão

� Justifica usar um método mais robusto como o filtro de Kalman?
� Com uma câmera que capture a 60 quadro por segundo as  distâncias seriam ainda 
menores.



Comunicação entre processos

TUIO::TUIO:: A protocol for tangible user interfacesA protocol for tangible user interfaces

�� Utiliza o protocolo Open Utiliza o protocolo Open Sound ControlSound Control
�� Faz conexão do cliente e servidor utilizando Faz conexão do cliente e servidor utilizando SocketsSockets
�� Utiliza pacotes de dados UDPUtiliza pacotes de dados UDP

Vantagens:Vantagens:
�� Utilizado pela maioria dos sistema multi touch opensourceUtilizado pela maioria dos sistema multi touch opensource

�� Touchlib, tBeta, OpenTouch, BBTouch ....Touchlib, tBeta, OpenTouch, BBTouch ....
�� Permite que cliente e servidor estejam em mPermite que cliente e servidor estejam em mááquinas distintasquinas distintas

�� Pode no entanto aumentar o tempo de resposta do Pode no entanto aumentar o tempo de resposta do 
sistema!sistema!

�� Compatibilidade com muitos aplicativos sendo desenvolvidosCompatibilidade com muitos aplicativos sendo desenvolvidos
�� MultiMulti--plataforma: Windows, Linux, C++, Java , Flash ...plataforma: Windows, Linux, C++, Java , Flash ...

Desvantagens:Desvantagens:
�� Pacotes UDP não tem garantia de entregaPacotes UDP não tem garantia de entrega
�� Mesmo com cliente e servidor local pode haver  latênciaMesmo com cliente e servidor local pode haver  latência
�� Requer  gerenciamento de conexão entre cliente e servidorRequer  gerenciamento de conexão entre cliente e servidor

�� Um pouco mais complexo de usarUm pouco mais complexo de usar

Sistema adotadoSistema adotado

�� Implementado utilizando o sistema de mensagens do Implementado utilizando o sistema de mensagens do 
WindowsWindows
�� Utiliza mensagens do sistema operacional para enviar Utiliza mensagens do sistema operacional para enviar 
dados do servidor para o(s) cliente(s)dados do servidor para o(s) cliente(s)

Vantagens:Vantagens:
�� Não existe etapa de conexão entre cliente e servidorNão existe etapa de conexão entre cliente e servidor
�� Mesmo mMesmo méétodo utilizado para eventos de mouse e teclado todo utilizado para eventos de mouse e teclado 
(dentre outros)(dentre outros)
�� Simples de usarSimples de usar
�� Garantia de entrega das mensagensGarantia de entrega das mensagens

Desvantagens:Desvantagens:
�� Cliente e servidor tem que ser locaisCliente e servidor tem que ser locais
�� Suportado apenas no Windows 98 > Suportado apenas no Windows 98 > 



Servidor

� Na inicialização do programa registra os códigos das mensagens no sistema 
operacional:

� A cada interação do programa  identifica as regiões
� Para cada região atualizada, transmite para os clientes MT:

� Para cada região extinta:



Cliente
• Na inicialização do programa registra os 
códigos das mensagens do servidor MT:

• Fazer tratamento das mensagens na 
rotina de callbacks do programa:



Manipulação de Fotos

LRESULT CALLBACK WndProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam)

{

switch (uMsg) // Check For Windows Messages

{

case WM_KEYDOWN: // Is A Key Being Held Down?

keys[wParam] = TRUE;                // If So, Mark It As TRUE

return 0; // Jump Back

case WM_KEYUP: // Has A Key Been Released?

keys[wParam] = FALSE;               // If So, Mark It As FALSE

return 0; // Jump Back

case MSG_FTIR_HIT:                          // Recebe uma mensagem de toque na tela

int x  = (wParam & 0xFFFF);

int y  = wParam >> 16;

int id = lParam;

if (hitManeger.getHit(id) == false) // Verifica se o Hit ja existe

{                   

pickPhotos(x, y, id);           // Se for um hit novo, verifica se ele intercepta alguma das imagens

}

else

{

hitManeger.updateHit(x, y, id); // Se ja existir apenas atualiza as coordenadas dele

}

return 0;

case MSG_FTIR_HIT_FIM:                      // Remove da lista um dos hits

int id = wParam;

hitManeger.removeHit(id);

....
}



Is the foundation and lowest level of the API. 
Enables touch-optimized experiences

� WM_TOUCHDOWN
� WM_TOUCHMOVE
� WM_TOUCHUP

Semantically similar to mouse messages
Conveys raw touch data to Win32 apps
Scenario examples:

Finger painting, custom gestures, feeding 
higher level controls, etc

BOOL WINAPI RegisterTouchWindow(
__in HWND hwnd,
__in ULONG ulFlags);

BOOL WINAPI GetTouchInputInfo(
__in HANDLE hTouchInput, // input event handle
__in UINT cInputs, // number of elts in the array
__out_ecount(cInputs) PTOUCHINPUT pInputs,   // array of touch inputs
__in int cbSize); // sizeof(TOUCHINPUT)

typedef struct tagTOUCHINPUT {

LONG x;

LONG y;

HANDLE hSource;

DWORD dwID;

DWORD dwFlags;

DWORD dwMask;

DWORD dwTime;

ULONG_PTR dwExtraInfo;

DWORD cxContact;

DWORD cyContact;

} TOUCHINPUT, *PTOUCHINPUT;

typedef TOUCHINPUT const * PCTOUCHINPUT;

BOOL WINAPI CloseTouchInputHandle(
__in HANDLE hTouchInput);                   // input event handle



Good gesture support is key
Window message conveying gesture 
notifications and information to applications

Why use it? Richer than legacy notifications, 
smoother more responsive scrolling and 
zooming

BOOL WINAPI GetGestureCommandInfo( 
__in UINT uMsg, 
__in WPARAM wParam, 
__in LPARAM lParam, 
__in LPARAM lExtraInfo, 
__inout PGESTUREINFO pGestureInfo

);

typedef struct _GESTURECOMMANDINFO {
UINT cbSize;
DWORD dwFlags;
DWORD dwCommand;
DWORD dwArguments;
POINTS ptsLocation;

} GESTURECOMMANDINFO, *PGESTURECOMMANDINFO;



Software Software utilizadoutilizado::

�Windows 7 M3 build
�WPF Multi-touch
�.Net 4.0 preview release 2009

public partial class Form1 : Form 

{ 

[DllImport("user32", EntryPoint = "RegisterTouchWindow")] 

public static extern int RegisterTouchWindow(IntPtr hwnd, uint flags); 

public Form1() 

{ 

InitializeComponent(); 

RegisterTouchWindow(Handle, 0); 

RegisterGestureHandlerWindow(Handle, 0); 

} 

protected override void WndProc(ref Message m) 

{ 

switch (m.Msg) 

{ 

// WM_TOUCHDOWN

case 0x0241: 

Trace.WriteLine("TouchDown"); 

break; 

// WM_TOUCHUP

case 0x0242: 

Trace.WriteLine("TouchUp"); 

break; 

} 

base.WndProc(ref m); 

} 

} 



vídeos

Uso de aplicativos normais com o Uso de aplicativos normais com o 
sistemasistema

Programa de manipulaPrograma de manipulaçção ão 
de imagens MTde imagens MT

Teste de materiais sobre a Teste de materiais sobre a 
parafinaparafina

Comparativo com e sem a Comparativo com e sem a 
parafinaparafina

Resultado  final do revestimentoResultado  final do revestimento

Testes experimentaisTestes experimentais Sistema funcionandoSistema funcionando



� Controle sobre a qualidade da parafina em gel.

� Melhoria na metodologia utilizada para aplicar a parafina no acrílico.

� Evitar deformações no acrílico.

� Aplicar algoritmos mais sofisticados na parte de visão (GPU).

� Permitir reconhecimento de gestos, padrões e objetos sobre a tela.

� Estudo mais detalhado do tecido de revestimento e uma camada de proteção sobre ele.

� Impacto na resposta do sistema de visão.

� Suavidade ao toque.

� Proteção e facilidade de limpar.

� Qualidade de imagem projetada.

� Equipamentos mais adequados ao sistema.


