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1 Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete som gjorts vid Linköpings Universitet under hösten 2012 

och våren 2013. Arbetet gick ut på att utforska de olika interaktionsmöjligheterna för Microsoft Kinect 

samt vad man själv kan utveckla till denna plattform. I detta arbete gjordes en förstudie för att utröna 

existerande metoder och hur dessa fungerar. Utifrån denna studie formulerades en frågeställning enligt 

nedan. 

 

● Hur kan man använda Microsoft Kinect för att identifiera fysiska objekt på en yta? 

● Kan vi använda Kinect för att klassificera objekt? 

● Kan vi utveckla en produkt som kan användas i hemmet? 

 

Metoden för att svara på dessa frågor innefattar skapandet av ett scenario där Kinecten kan användas 

för objektidentifiering. Scenariot i fråga innefattar att Kinectens objektidentifieringsmöjligheter används 

för att interagera med ett spel som utvecklades i samband med arbetet. Under arbetets gång förfinades 

och förbättrades teknikerna och kunde därmed börja användas på fler sätt än de initialt var tänkta för. 

Utvecklingen resulterade i en färdig produkt samt ett flertal klasser som andra utvecklare kan använda 

för att skapa egna applikationer som använder de tekniker detta arbete resulterade i.  
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2 Abstract 
This report describes a thesis done at Linköping University in the autumn of 2012 and the spring of 2013. 

The intent of the work was to explore the different interaction possibilities of Microsoft Kinect and what 

can be developed for this platform. In this work, a preliminary study to determine existing methods and 

how they work was performed. Based on this study the research questions below were formulated. 

 

● How to use Microsoft Kinect to identify physical objects on a surface? 

● Can we use Kinect to classify objects? 

● Can we develop a product that can be used in the home? 

 

The method for answering these questions includes the creation of a scenario where the Kinect can be 

used for object identification. The scenario in question involves the Kinect’s object detection capability, 

which is used to interact with a game that was developed during the process. Also, the techniques were 

refined and improved and could therefore be used in more ways than they were initially intended. The 

development resulted in a finished product and a number of classes that other developers can use to 

create custom applications using the techniques that this work resulted in. 
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4 Inledning 
Denna rapport beskriver arbetet som gjordes under ett examensarbete vid Linköpings Universitet under 

andra halvan av hösten 2012 till första halvan av våren 2013. Syftet med arbetet var att undersöka vilka 

möjligheter kring alternativa interaktioner med Microsofts Kinectsensor som kan utvecklas. Vi valde 

detta område för att det verkar vara intressant samt tekniker som har ett brett användningsområde. 

Rapporten kommer först att behandla den frågeställning som arbetet kretsar kring. Sedan går vi igenom 

den förstudie som gjordes, dels för att hjälpa till att formulera våra frågeställningar och dels för att ta 

reda på hur vi skulle kunna gå till väga för att svara på dessa frågor. Den metod vi valt gås igenom i 

kapitlet efter förstudien och efter den kommer en redogörelse över utförandet av projektet. Sedan går 

vi igenom våra resultat och efter detta diskuteras dessa i kapitlet efter. Till sist kommer slutsatsen där vi 

besvarar frågeställningarna och avslutar rapporten. 

5 Frågeställningar 
Vår huvudsakliga idé var att studera hur Microsofts Kinectsensor kan användas för att interagera med 

den fysiska världen. Vi ville även utveckla en produkt som skulle kunna användas i ett vanligt hem med 

hjälp av enklare fysiska objekt, detta för att vi gärna ser att våra resultat inte fastnar i laboratoriska 

miljöer. Med hjälp av förstudien som presenteras i nästa kapitel kom vi fram till dessa frågeställningar. 

● Hur kan man använda Microsoft Kinect för att identifiera fysiska objekt på en yta? 

● Kan vi använda Kinect för att klassificera objekt? 

● Kan vi utveckla en produkt som kan användas i hemmet? 

6 Förstudie 
I följande kapitel kommer vi gå igenom den förstudie som gjordes innan huvudarbetet påbörjades. Först 

går vi igenom Microsofts Kinectsensor som vi använt under vårt arbete, sedan förklarar vi de test vi 

gjorde för att komma fram till hur vi på ett stabilt sätt kan använda sensorn till att interagera med 

fysiska objekt. 

6.1 Microsoft Kinect 
Denna del beskriver den hårdvara vi använder under projektet, samt några av de mjukvarualternativ 

som finns tillgängliga. Vi valde att använda Kinect för att vi jobbat med denna sensor tidigare och hade 

även tillgång till dessa via universitetet. 

6.1.1 Tekniska specifikationer, Hårdvara 

Tabell 1 nedan visar den hårdvara Kinecten består av [1][2][3]. Informationen i denna tabell är hämtade 

ur bloggar och andra internetbaserade källor. Andledningen till detta är att Microsoft själva inte släppt 

någon teknisk specifikation för Kinectsensorn. Man kan debattera huruvida dessa källor är pålitliga eller 

ej, men vi anser att det egentligen inte finns någon anledning för dessa källor att medvetet förfalska 
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data och att vi då kan anse dessa vara så riktiga som möjligt. Vidare så är denna teknik så pass ny att 

inget eller lite tryckt material finns att tillgå. 

Hårdvarudel Funktion 

Elektrisk motor Används till att justera Kinecten i höjdled. 

3 separata moderkortssektioner Microsofts lösning för att styra de olika chip som används i 
Kinecten. 

Kamera ett (VNA38209015) Färgkamera av typ RGB med dataspecifikationer 640×480 
pixlar / 32 bit färg och 30 bilder/sekund. 

Kamera två Kinectens djupsensor som har dataspecifikationer 320×240 
pixlar / 16 bit färg och 30 bilder/sekund. 

IR projektor  Skickar ut IR-ljus som används utav kamera två för att 
kalkylera avståndsdjup. 

4 Mikrofoner Ljudkvalitet 16-bit ljud med 16 kHz. Kan positionera ljudkällor.  

Wolfson Stereo ADC with 
microphone preamp (WM8737G) 

Används för att tolka och använda data från mikrofonerna.  

Fairchild N-Channel PowerTrench 
MOSFET (FDS8984) 

Används till att effektivisera DC/DC konverteringar och 
switchar. 

NEC USB 2.0 hub controller 
(uPD720114 ) 

Används för att läsa från och styra USB-bussen. 

Marvell AP102 – SoC Kamerans gränssnittshanterare.  

Hynix 512Mb DDR2 SDRAM 
(H5PS5162FF 512) 

Kinectens RAM-minne som används till lagring av data från 
sensorer, kamera etc.  

Analog Devices CMOS Rail-to-Rail 
Output Operational Amplifier 
(AD8694) 

En förstärkare utav små strömmar vilket används för att se till 
att enheter får jämna strömmar, d.v.s. förhindra att 
inkommande volt fluktuerar för mycket. 

http://www2.renesas.com/usb/en/product/upd720114.html
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/ad8694/products/product.html
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8-Bit, 8-Channel Sampling A/D 
Converter with I2C Interface (TI - 
ADS7830I) 

Används för att göra konverteringar mellan analoga och 
digitala värden. 

Allegro Microsystems A3906 - Low 
Voltage Stepper and Single/Dual DC 
Motor Driver 

Styr Kinectens motor.  

ST Microelectronics M29W800DB - 
8Mbit NV flash memory 

Användningsområdet är inte helt klar från specifikationen men 
ett rimligt antagande är att detta används för bootning av 
Kinecten samt innehåller information om hur 
hårdvarukommandon ska hanteras. 

PrimeSense PS1080-A2 - 
imagesensor processor 

Tar emot och tolkar data från IR-sensorn, kameran samt 
mikrofonerna. Den skickar även order till dessa sensorer, t.ex. 
att starta en läsning.  

TI TAS1020B - USB audio controller  Denna kontrollerare används för att kunna skicka ut data för 
ljud via Kinectens USB.  

Kionix MEMS KXSD9 accelerometer Används för att känna av om Kinecten har tiltats eller rör på sig 
utifrån. Denna enhet kan även användas för bildstabilisering 
men det är oklart om så är fallet med Kinect. 

Tabell 1: Beskrivning av hårdvara inom Kinectsensorn 

 

6.1.2 Mjukvara 

6.1.2.1 Officiell mjukvara: Kinect SDK 

Den 16:e juni 2011 släppte Microsoft ett icke-kommersiellt SDK (Software Development Kit) för sin 

Kinectsensor [4]. Med detta bibliotek kan en utvecklare, på en låg nivå, få åtkomst till den ström av data 

som kommer från Kinectens sensorer. På en betydligt högre nivå kan man få tillgång till en spelares 

kropps position, uppdelat på ett skelett vars noder kan ses i figur 1 nedan. 

http://www.kionix.com/accelerometers/accelerometer-KXSD9.html
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Figur 1: Skelettnoder 

 

I utvecklingsbiblioteket finns även stöd för ljudbehandling med hjälp av sensorns mikrofoner. Med dessa 

kan man ta reda på var i rummet ljudet kom ifrån och på så sätt avgöra vilken av spelarna som låtit.  

Den 21 Maj 2012 släppte Microsoft version 1.5 av sitt SDK till Kinect [5]. En av de största förändringarna 

i detta SDK är att man numer har 40 cm som kortaste avstånd till sensorn. Detta gör det möjligt att 

använda Kinecten vid en dator utan att behöva backa. En annan förändring är att Kinecten nu har lättare 

att spåra skelettet av spelare som sitter ner eller vars underkropp inte är synlig, något som var mycket 

instabilt i den föregående versionen. I den nya versionen finns även stöd för att spåra spelarnas ansikten 

och följa hur ansiktsuttrycken förändras. På en lägre nivå har Microsoft förbättrat mappningen mellan 

djupdata och färgdata och synkroniseringen mellan dessa. 

Denna mjukvara finns tillgänglig på Microsofts hemsida för Kinect [10] och tillhörande dokumentation 

finns på [11]. De tillhandahåller även en guide med riktlinjer för hur man kan arbeta med Kinect och tips 

för hur man utvecklar med människokroppen som interaktionsverktyg [12]. Från dessa källor finns allt 

som behövs för att börja utveckla till Kinectsensorn. 
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6.1.2.2 Övrig mjukvara 

6.1.2.2.1 OPENKINECT 

OpenKinect är ett projekt som använder sig av biblioteket libfreenect för att komma åt det data som 

produceras av Kinectsensorerna [6]. Fokus ligger på att ge utvecklare tillgång till strömmarna och har 

därför inga högnivåfunktioner så som skelettföljning. 

6.1.2.2.2 CL NUI 

CL NUI var det första inofficiella biblioteket som gav tillgång till Kinectsensorns strömmar [7]. Det är, 

precis som OPENKINECT, fokuserat på att ge utvecklare tillgång till sensorn och har inga mer utvecklade 

funktioner. 

6.2 Fysiska Objekt 
Nedan följer beskrivningar till våra test av objektidentifiering och andra objektrelaterade försök. 

6.2.1 Färgkodning 

Ett försök var att färgkoda objekt för att på så sätt kunna se hur ett objekt, i vårt fall en kub, var vridet 

mot Kinectsensorn. Tanken bakom försöket var att använda en kvot mellan antalet pixlar i 

förutbestämda färger som Kinecten detekterar. Denna kvot används sedan för att vrida den animerade 

svarta kuben. Om man till exempel har en andel nära 100 % av en viss färg så kan man anta att denna 

färgen är parallell med sensorn och då bör den sidan av den svarta kuben vara vinklad mot skärmen. Om 

man däremot har en kvot på runt 50 % mellan två färger så kan man anta att hörnet mellan dessa färger 

är vända mot Kinecten och då bör den svarta kuben vridas på samma sätt. 

I figur 2 nedan ser man bilder från försöket. Anledningen till att färgerna inte är korrekta är på grund av 

att färgdatat från Kinecten är av typen “BGR” (Blå, Grön, Röd), medan den bildkodning som används i 

vanliga fall är av typen “RGB”. Detta innebär att det röda i varje pixel nu istället räknas till det blåa, och 

motsvarande för de blåa. 

 

 

Figur 2: Bilder från försöket med färgkodning 
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Rent tekniskt så kan testet anses vara lyckat, dock så är denna typ av lösning mycket ljuskänsligt och 

fungerar endast under mycket bra externa förhållanden. I detta fall användes en låda med vitt 

innandöme och starka lampor lysandes direkt mot objektet. En annan nackdel är att en hand kommer 

antas vara en del av objektet och på så sätt inverka på antal pixlar i en viss färg. 

För att få detta att fungera mer korrekt bör man därför identifiera kuben och de pixlar som endast tillhör 

denna. Man bör även finna ett sätt att normalisera färgerna så att de inte påverkas lika mycket av yttre 

förhållanden. 

6.2.2 Plandetektering 

Plandetektering var tänkt att användas till två saker. För det första för att kunna detektera ett plan som 

ska användas, det vill säga att man utifrån detta plan kan ta reda på hur detta förändras och genom 

denna förändring få ut hur olika objekt i planet ser ut. Teorin var att man tar tre punkter från nära 

mitten av datat från Kinecten och skapar ett plan utifrån detta tillsammans med formel 1 nedan. Figur 3 

nedan visar ett tidigt försök med denna teknik.   

 

Figur 3: Visar försök med att skapa en yta från ett plan röda cirklar är referenspunkter och de svarta cirklarna är två kuber 
som lagts in på ytan 

Som man kan se i figur 3 så fungerar inte plandetektering inte särskilt bra med denna metod. Pixlarna 

inringade i röda cirklar är referenspunkter som används och i de svarta cirklarna ser vi objekt som lagts 

in. Planet i detta exempel är markerad med grön färg och borde rimligtvis täcka hela ytan. 

 

Formel 1: Ekvation som används för att avgöra om en punkt är i ett plan[8] 

Detta test visar att vi inte kan använda pixelkoordinater och deras djup för denna metod. Ett tillägg till 

formel 1 gör vi jämförelsen med ett gränsvärde och inte med 0. Koordinaterna x1,x2,x3; y1,y2,y3; 

z1,z2,z3 fås från ett snitt från de 25 pixlarna runt referenspunkterna. Koordinaten x,y är pixelns position 

och z är djupet från sensorn på denna position. Resultatet från första försöket med plandetektering 

misslyckas troligtvis på grund av att en pixelkoordinat inte ges i samma typ av avstånd som djupet, d.v.s. 
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z-koordinaten. Ett andra försök gjordes med avståndskoordinater. Det finns inbyggd funktionalitet för 

att hämta dessa koordinater från en punkt i Microsoft SDK. Detta kan göras med funktionen nedan: 

sensor.MapDepthToSkeletonPoint(DepthImageFormat.Resolution640x480Fps30, x, y, depthPixels[x + 640 * y]) 

Denna funktion returnerar en SkeletonPoint. Det som är bra med en sådan punkt är att den 

representerar koordinaterna i avstånd i meter utgående ifrån djupdatats centrum. Figur 4 nedan visar 

resultatet av detta försök. 

 

Figur 4: Plandetekteringsförsök med SkeletonPoints 

Resultatet är bättre än tidigare men fortfarande inte bra nog att användas. Jämförelsen görs fortfarande 

mot ett tröskelvärde och inte mot 0. Höjs denna tillräckligt får man med hela bordet som ett plan. 

Kuberna till höger ger oss ett nytt problem med metoden. Vi kan lätt se hur tjockt planet är från kuberna 

och kan se att det flyttas uppåt ju längre åt höger man kommer. Utifrån detta kom vi fram till att även 

om vi från SkeletonPoint får vi ut koordinater så är dessa inte i världskoordinater, utan är i förhållande 

till Kinecten. Innan vi kom fram till detta gjordes olika tester för att filtrera datat. Exempelvis genom att 

spara undan en uppsättning med djupdata för att sedan ta medelvärdet från dessa. Detta gav lite högre 

stabilitet och gjorde att pixlar inte växlade från att vara i planet till att vara utanför planet lika ofta. Ett 

annat filtreringförsök var att slå ihop pixlar och ta medelvärdet för en yta på 3x3 pixlar. Detta medförde 

mindre brus i planet men tog inte bort det faktum att planet flyttades med positionen vi hämtade pixlar 

från. Nästa steg var att göra några enklare tester genom att flytta planet efter vart i rummet vi var. 

Genom detta lyckades vi få ett plan av bordet. Nästa test att göra var att testa att flytta bordet och 

använda golvet som plan. Resultatet visade att denna metod inte var tillräckligt för att korrigera planet. 

Efter ett flertal tester hade ytterligare faktorer hittats som påverkar koordinaterna som ges av en 

SkeletonPoint. Material, belysning, avstånd och Kinectens vinkel spelade in på värdena som gavs. Från 

detta resultat så övergavs försöken med att använda Plandetektering för att hitta en spelyta.  

6.2.3 Point Cloud Clustering 

Ett försök att integrera Point Cloud Library i projektet gjordes [9]. Idén med denna metod är att man 

försöker hitta nyckelpunkter i en scen. Ett sätt att göra detta på är att ha en scen fördefinierad och 
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sedan plocka ut nyckelpunkter ur denna. Dessa nyckelpunkter sparas som världskoordinater och även 

dess färg. En nyckelpunkt är en punkt som inte är del av scenen men som har närliggande punkter i 

scenen, det vill säga hörnen på objekt.  

 

Figur 5: Visar i grön färg de nyckelpunkter som hittats i en scen [9] 

I figur 5 ser man ett exempel där Point Cloud Library används för att hitta nyckelpunkter i en scen. 

Utifrån datat i nyckelpunkter kan man binda ihop dem och sedan avgöra om de liknar ett fördefinierat 

objekt. Det märktes snabbt att detta var svårt att använda till det som skulle göras i projektet. Ett av 

kraven för att Point Cloud Library ska fungera är att alla objekt som ska användas är fördefinierade på 

ett exakt sätt. För att denna metod inte ska vara allt för processorkrävande krävs att man kan 

fördefiniera hur scenen ser ut på ett bra sätt. Det jobbas mycket med relativt nya metod och ett stort 

antal företag använder den för tillfället. Valet att inte jobba vidare med denna metod är dels att den 

uppskattningsvis blir för beräkningskrävande och dels att denna saknar stöd för C#. Detta projekt är helt 

open source och är man intresserad av de algoritmer som används eller hur utvecklingen går för denna 

metod så kan man besöka deras hemsida, se referens [9].  

6.2.4 Referensavstånd med förändringar 

Ett annat test bestod i att utgå från ett referensavstånd från Kinecten och därefter detektera 

förändringar i detta avstånd. Tanken var att man på detta sätt kan avgöra om ett objekt lagts till i scenen 

och även ta reda på hur detta objekt ser ut. Med hjälp av informationen om de pixlar vars avstånd 

förändrats kan man räkna ut viss data om objektet. I figur 6 nedan visas en grafisk representation av 

idén. 
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Figur 6: Idén bakom försöket med referensavstånd 

Vi delade upp ytan i flera mindre rutor och bestämde att det endast får vara ett objekt i varje ruta. På så 

vis kunde vi vara någorlunda säkra på att de pixlar som förändrats var en del av objektet. Med avseende 

på detta så kunde vi nu börja räkna på objekten. I mängden av förändrade pixlar letar vi fram två 

specifika pixlar, den som ligger längst upp till vänster och den längst ner till höger. Då har vi fått fram det 

största och minsta y- respektive x-värdet. Med hjälp av dessa kan man nu räkna ut höjd och bredd på 

objektet och då grovt avgöra om objektet är högt, brett eller kvadratiskt. 

6.3 Slutsatser 
Valet av mjukvara för att komma åt Kinectens funktioner var för oss lätt. I och med att det finns en 

officiell mjukvara som ständigt förnyas av de personer som bör veta mest om sensorn så tyckte vi att det 

var den bästa lösningen. Vi har även jobbat mot C#-versionen av denna mjukvara tidigare i en kurs på 

universitetet. Microsofts SDK är även kopplat till utvecklingsmiljön Visual Studio som vi båda har goda 

erfarenheter från. Med bakgrund av detta valde vi att utveckla i Visual Studio och C#. 

När det kommer till val av teknik så är det enda försöket som kan anses vara lyckat är den där vi 

använder oss av ett referensavstånd. De andra testerna visade sig vara opraktiska och/eller inte 

tillräckligt pålitliga. På grund av detta valde vi att gå vidare med referensavståndsmetoden och utforska 

de möjligheter denna teknik kan erbjuda. 

7 Metod 
För att testa vår valda teknik för objektidentifiering samt kunna besvara vår frågeställning har vi valt att 

dela upp vårt arbete. Under förstudien jobbade vi enskilt med lösningsförslagen och under utförandet 

av själva projektet har vi också delat upp oss. Den större delen av arbetet fokuserar på frågan om 

huruvida vi skulle kunna tillverka en produkt som kan användas i hemmet. Under detta arbete har vi 

jobbat separat med produktens karaktäristik och tekniken bakom. Under arbetets gång har vi 

kontinuerligt diskuterat och ifrågasatt den kod som skrivits för att kunna förbättra och optimera så 
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mycket som möjligt. Vi ska också testa produkten i olika miljöer för att kunna avgöra om den är 

tillräckligt välgjord för att kunna användas i olika hemmiljöer. 

För att kunna svara på övriga frågor i frågeställningen har vi även utvecklat ett antal klasser som kan 

användas separat för att visa på hur vår teknik fungerar. Till dessa klasser producerades även ett antal 

exempelprogram som demonstrerar just detta.  

8 Utförande 
Vår förstudie visade att Kinecten kan, med den valda metoden, identifiera förändringar på en plan yta 

och ge en grundläggande beskrivning av de objekt som orsakat denna förändring. Vi bestämde oss för 

att utföra ytterligare tester för att se hur små objekt sensorns kan känna igen utan att man får för 

mycket felaktig data. Testerna utfördes genom att vi vid olika avstånd från Kinecten testade vissa 

gränsvärden för hur små objekt sensorn skulle identifiera och på så sätt se hur mycket brus som 

uppstod. I tabell 2 är värdena från dessa tester presenterade. 

Avstånd till Kinect Minsta storlek 

1 meter 1 cm 

2 meter 2 cm 

3 meter 5 cm 

Tabell 2: Data från “avstånd mot storlek”-testerna 

Dessa resultat visade oss att det skulle vara möjligt att på avstånd mellan en och två meter kunna 

identifiera fingrar som lades på ytan. Vi bestämde oss då för att fortsätta med två olika applikationer av 

den teknik vi valde efter förstudien. Dels så skulle vi fortsätta med objektidentifieringen, dels så skulle vi 

försöka utveckla ett system för att identifiera flera fingrar på en yta.  

8.1 Objektidentifiering 
För att komma igång med objektidentifieringen valde vi att använda ett avstånd mellan Kinecten och 

ytan på mellan en och tre meter. Vi bestämde oss för att jobba med kubformade objekt med åtta 

centimeters bredd. Kuber har raka sidor och är på så sätt lättare att få bra djupdata från, jämfört med till 

exempel sfärer. Med kuber kan man också skapa andra typer av objekt genom att sätta dessa 

tillsammans. På så sätt kunde vi fokusera på att få identifieringen att fungera i ett specifikt fall och visa 

på möjligheterna hos Kinectsensorn. I och med att vi redan i förstudien fått en grovt fungerande 

identifikation av dessa objekt kunde vi snabbt bygga en fungerande applikation i den miljö vi satt upp. 

För att minska bruset från ytan satte vi ett gränsvärde på hur stor skillnad det måste vara mellan ytans 

djup och det förändrade djupet. Tester visade att fem millimeter klippte bort nästan allt brus och inte 

allt för mycket från objekten. Dock upptäckte vi ett problem vi förbisett. Med en tillräckligt hög vinkel 
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mellan Kinecten och ytan uppfattades de kubiska objekten som höga, det vill säga objekt med en höjd 

som är större än bredden. Vi kom snabbt fram till att detta berodde på att vi endast räknade på 

objekten i x-led och y-led, vilket innebär att den övre ytan av en kub räknas till höjden och ger då en 

falsk siffra. För att undvika detta satte vi även en gräns, 3 centimeter, på hur djupt ett objekts pixlar 

skulle räknas. På så sätt klipper vi bort den bakre delen och får då en mer sann bild över hur högt ett 

objekt är. Figur 7 nedan visar en grafisk representation av problemet tillsammans med lösningen. 

 

Figur 7: Höjdproblemet med kuber sedda snett ovanifrån 

Ett annat problem vi upptäckte var att objekt som placerades nära kanterna av Kinectens synfält fick 

andra värden på höjd och bredd än de som placerats närmare mitten. Detta gav som konsekvens att 

våra standardvärden på förhållandet mellan höjd och bredd för att avgöra om ett objekt var högt, brett 

eller kubiskt inte fungerade korrekt i kanterna. För att lösa detta fick vi ansätta speciella värden för 

objekt som placerats nära kanterna. 

Utmaningen vi hade framför oss nu var att få systemet att fungera snabbt och pålitligt. Med våra kuber 

och vårt objektidentifieringsprogram bestämde vi oss för att det stabilaste vore att använda tre typer av 

objekt; kubformade, breda och höga. Figur 8 nedan visar den tänkta representationen av de olika 

objekten.  

 

Figur 8: Representation av objekt med kuber 
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För att testa vår lösning och visa på dess egenskaper bestämde vi oss för att utveckla ett spel som 

byggde på idén att använda fysiska objekt som kontroller. I och med att vi redan slagit fast att vi skulle 

arbeta i Visual Studio och C# kändes det naturligt att utveckla spelet i Microsofts XNA Game Studio. I och 

med att vi inte hade tillgång till en XBOX för att testa vårt spel valde vi att utveckla mot PC. Efter 

diskussioner kom vi fram till att ett spel av typen “försvara basen” vore en lämplig implementation av 

vårt system eftersom man då får en fast yta att interagera med. En kort beskrivning av spelidén följer 

nedan. 

En hord av fiender förflyttar sig över en gräsyta längs fyra korridorer. Närmast basen finns fyra 

plattformar, en för varje korridor, där spelaren bygger torn för att försvara sig mot fienderna. 

Om dessa tar sig hela vägen till plattformarna förlorar basen liv och när allt liv är slut, är spelet 

slut. Spelet består av flera nivåer där det mellan varje nivå skall gå att uppgradera vissa aspekter 

av tornen. Till varje plattform finns ammunition som används av de olika tornen.  

Eftersom vi hade tre olika typer av objekt kändes det naturligt att använda dessa till att representera tre 

olika typer av försvarstorn med olika egenskaper. Med ett kubiskt objekt kan man bygga ett “Normalt 

torn” som skjuter markfiender med ammunition som ger mindre skada än de andra tornen, dock skjuter 

detta torn snabbare. Med ett högt objekt kan man bygga ett “Högt torn” som endast skjuter på flygande 

fiender. Med ett brett objekt kan man bygga ett “Brett torn” som skjuter markfiender, fast med 

ammunition som ger högre skada än de som skjuts av ett “Normalt torn”. Varje torn använder sin egen 

ammunition och när denna är slut måste plattformen tömmas eller bebyggas av ett annat torn för att 

mer ammunition skall bli tillgänglig.  

Något vi kom fram till var viktigt var spelarens möjlighet att se hur dennes rörelser och placeringar av 

objekt påverkar spelet. Därför anammade vi en teknik från ett av Microsofts egna exempelprogram till 

Kinect, “Green Screen-WPF”, som kombinerar djup- och färgdata för att klippa ut delar av bilden. Med 

denna teknik kunde vi koordinera djupdatat till motsvarande pixlar i färgdatat och på så sätt, genom att 

använda tidigare kända gränsvärden, endast behålla de delar som är relevanta för objektidentifieringen. 

Figur 9 nedan visar användningen av denna teknik. För detta avsattes ett område på 640*150 pixlar till 

att endast visa förändringar på ytan som påverkar identifieringen av torn. Ovanför detta lade vi 

ytterligare ett område, av samma storlek, som visar en omodifierad färgbild. Detta område syftar till att 

låta användaren se vad som händer bakom den yta som används för objektidentifieringen och på så sätt 

ge spelaren möjlighet att se sig själv och oanvända objekt utan att denne behöver interagera med 

spelet. Dessa två områden bildar tillsammans den del av programmet som ger användaren en bild över 

hur den fysiska världen denne befinner sig i påverkar spelet och den digitala världen den består av.  
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Figur 9: De interageringsområden som spelaren använder i spelet 

Efter några testrundor med denna implementation upptäcktes ett mindre problem. När man som 

spelare placerar ett objekt på ytan så registreras även armar som objekt vilket får till följd att det 

ditplacerade objektet kan se annorlunda ut än vad det egentligen är. Detta i sin tur innebär att man för 

en kort stund kan få fel torn i plattformen och kommer då att spendera ammunition för ett annat torn 

än vad man tänkt. För att undvika detta tillsatte vi en räknare som börjar arbeta så fort det inte händer 

något på ytan, det vill säga när ett objekt blivit placerat och händer är borttagna eller när ytan är tom. 

När räknaren uppnått 20 (ungefär 0,3 sekunder vid maximal prestanda) kontrolleras om ytan har några 

objekt på sig. Denna lösning innebär att det tar längre tid för programmet att identifiera objekt, men 

man minskar risken att få falska identifieringar, en kompromiss vi anser vara godtagbar. 

I och med att vi fortsatte vårt arbete med spelet började vi mer och mer inse att vi ville ge en spelare fler 

alternativ i spelet. Bland annat insåg vi att det skulle vara bra att kunna pausa spelet. För att 

åstadkomma detta diskuterade vi möjligheterna av att ha ytterligare en yta i spelplanen som skulle 

fungera som en pausknapp. För att använda denna skulle spelaren helt enkelt placera ett objekt i denna 

yta och då skulle spelet pausas till dess att objektet togs bort. Dock kunde vi konstatera att vi redan 

använt en stor del av Kinectens synfält till själva spelytan och kunde därmed inte få plats med en sådan 

pausyta utan att förminska den del av spelet som används för interaktionen. Eftersom vi inte ville 

kompromissa allt för mycket med spelkänslan kände vi att vi hellre ville försöka hitta en annan funktion 

för att pausa spelet. Efter en stunds funderande kom vi överens om att försöka använda den 

röststyrning som finns inbyggd i Microsofts Kinect SDK. Med hjälp av de exempelprogram som medföljer 

SDK:t kunde vi utan större problem baka in röststyrningen i vår kod och på så vis kunna pausa spelet 

med kommandot “Stop Game”. Anledningen till det kommandot var att vi upptäckte att det var väldigt 

svårt att få programmet att upptäcka ordet “Pause”, så vi fick byta till något som var lättare att känna 

igen. I och med att spelet nu hade röststyrning kunde vi lägga till fler kommandon för att styra vissa 

funktioner i spelet. Bland annat lades kommandot “Full Screen” till för att låta spelaren kontrollera 

huruvida fullskärm ska användas eller ej. Ett annat kommando till spelet är “Calibrate” som skall uttalas 
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två gånger. Första gången sätts spelet i kalibreringsläge och interaktionsytan visar nu en omodifierad 

bild över vad färgdatat från Kinecten beskriver. Detta görs för att spelaren skall få en chans att rensa 

ytan av objekt och rätta till ett eventuellt bord så att denna täcker hela ytan. Vid nästa “Calibrate” så 

antas ytan vara klar och de nya referensavstånden sparas undan. Detta kommando är av säkerhetsskäl 

satt att endast fungera när spelet är pausat. 

Mellan varje nivå finns möjlighet för spelaren att uppgradera tre av tornens egenskaper; antal kulor, 

skjuthastighet samt antal livspoäng. För att välja mellan dessa uppgraderingar valde vi att fortsätta 

använda det interaktionssystem som redan används i spelet, nämligen objekt på en yta. Under 

uppgraderingsfasen byts de fyra plattformarna ut mot ytor för att välja uppgradering. Genom att placera 

ett objekt i en av ytorna och låta denna stå kvar under en tid väljs uppgraderingen. När spelaren är klar 

med sina uppgraderingar ställer denne in ett objekt i den yta som betyder att spelet skall fortsätta och 

nästa nivå startar. Dock har vi lagt till en kontroll för att undvika att uppgraderingarna blir fel. Denna 

kontroll gör att spelytan måste rensas innan uppgraderingsfasen inleds samt innan spelet startar efter 

uppgraderingarna är gjorda. 

När spelet närmade sig färdigstadiet började vi fundera över de tekniker för identifiering av objekt som 

vi valt att inte använda. Framförallt diskuterade vi huruvida plandetektering skulle fungera bättre under 

andra förhållanden. Vi bestämde oss för att testa att hitta plan direkt på objekten och på så sätt kunna 

se hur ett objekt är uppbyggt. Dock hade denna teknik fortfarande några problem, något som kommer 

diskuteras i de nästkommande kapitlen. 

När vi slutfört spelet testade vi andra miljöer för att se om vi åstadkommit en produkt som inte bara 

fungerar i labbmiljö. Resultatet från dessa undersökningar presenteras i nästa kapitel. 

8.2 Fingertrycksidentifiering 
När objektidentifieringen fungera bra började vi fundera över hur små objekt som Kinecten kunde hitta 

och vad som kunde göras med detta. Ur resultaten i tabell 2 kunde vi se att objekt så små som fingrar 

kan identifieras på runt 2 meters avstånd. Att använda fingrar för att interagera med ett program kändes 

som en spännande väg att gå. Med en mindre modifikation av den ursprungliga lösningen för 

objektidentifiering kunde vi utveckla ett program som hittar mindre objekt. Genom att ändra värden för 

objektens storlekar arbetade detta program närmare ytan och med en mindre höjd. Vi ändrade även 

definitionerna av olika objekt och dess representation i programmet. I denna del låg fokus mer på vilka 

pixlar som ändrats och hur många olika objekt som identifierats Detta gjorde att vi kunde placera många 

mindre objekt, fingrar i vårt fall, på ytan och få positionerna i relation till djupdatats pixlar. I samband 

med detta fick vi en idé om att hitta fingrar i luften, istället för på ytor. Genom en enkel modifikation 

kunde vi nu identifiera objekt mellan två angivna avstånd och på så sätt hitta fingrar i luften. 

9 Resultat 
Detta kapitel beskriver resultaten av vårt arbete. Dels kommer spelet att beskrivas mer ingående och 

dels kommer de resulterande klasserna att beskrivas, både i utförande och användande. 
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9.1 Klasser 
Projektet resulterade i, förutom spelet, tre klasser som lätt kan användas av andra programmerare för 

att göra objektidentifiering, tryckkänsliga ytor samt plandetektering. Den sistnämnda klassen kräver att 

Microsofts Kinect SDK används eftersom vi har implementerat den med hjälp av den tidigare beskrivna 

SkeletonPoint. De resterande klasserna är dock byggda för att vara mer allmänna och kan arbeta med 

data från valfri avståndssensor eller till och med fördefinierad data. Många val lämnas till användaren, 

så som att man talar om hur stor datamängden är man skickar in till programmet samt hur stor del ska 

användas för att hitta objekt. Följande kapitel beskriver hur alla klasser jobbar och vilka variabler som 

måste vara kända för att programmet ska fungera.  

9.1.1 Objektidentifierare 

Denna klass innehåller två olika interna strukturer där den ena är publik och används för att returnera 

svar till användaren och den andra strukturen används för interna kalkyleringar. Görs en körning av 

klassen så finns det en lista av de olika objekten som hittats, representerade av den publika strukturen, 

att hämta ut. De olika objekten i sin tur innehåller vilka pixlar som tillhör objektet, höjd/bredd 

förhållande på objektet och den typ av objekt, vilket bestäms utav höjd/bredd förhållandet. Valet att 

ändå skicka med förhållandet mellan höjd och bredd till användaren är att denne kan vilja använda sig 

av flera typer än de tre som klassen definierar objekt efter. Klassen innehåller som standard typerna 

bred, normal och hög och användaren kan i sitt program definiera hög, högre och jättehög istället.  

Den inre strukturen som används internt av programmet innehåller samma data som den publika 

strukturen plus variabler som krävs för uträkningar av förhållandet mellan höjd och bredd. Intressantast 

i denna struktur är pixelräknaren som används för att mäta objektets storlek. Strukturen har även sex 

stycken listor som används för att hålla reda på högsta/lägsta Y-värde och Z-värde för varje X-position 

samt högsta/lägsta X-värde för varje Y-position. Den innehåller även högsta/minsta X-position för hela 

objektet och används för att underlätta visa uträkningar. Funktionaliteten i klasserna kommer nedan 

beskrivas i pseudokod. Efter klassbeskrivningen följer ett kort kodexempel på hur klassen kan användas i 

ett program. 

9.1.1.1 Pseudokod 

Konstruktor för att skapa en objektidentifierare. 

ObjectRecognizer(höjd,bredd,startX,StartY,dataX,dataY) 

Sätt höjd och bredd i pixlar för storleken på området du ska leta efter objekt. 

Sätt startposition för området. 

Sätt storlek på datat som ska användas. Det kan oftast vara lättare att bifoga en större 

datamängd än att själv behöva plocka ut korrekt datamängd. 

Händelsehanterare för objekt. 

ObjectRecognize() 
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Lägg till händelse då klassen kört klart. 

Ta bort händelse om händelsen hämtats. 

Klassen låter användaren själv sätta variabler för olika saker och hur data ska hanteras. Värt att notera 

är att det finns standardvärden för de flesta av dessa variabler så de måste inte sättas av användaren. 

set*() 

Beskär höjd efter djup samt efter vilken nivå av djup. Se bild 7. 

Filtreringsläge. Se funktionen decideObjectPixel nedan för vilka som finns och hur de används. 

Sätt ratio för vad som anses  vara ett högt och brett objekt. Alla objekt med ratio mellan dessa 

anses vara normala. 

Sätt referensdata. Kallas oldData i klassen och används som referensdjup för hur scenen ser ut. 

Sätt ny data. Finns men används endast internt då användaren vill köra en sökning efter objekt. 

Sätt minimal distansskillnad. Sätts efter hur mycket brus man har i datat. Standard är 300 

distansenheter och motsvarar ungefär 3 cm. Vid perfekta förhållande på sensordatat kan denna 

variabel sättas till mycket lägre. 

Sätt minimal storlek ett objekt får vara. Värdet anges i pixlar. Standard är 50 pixlar. 

Sätt antal rader/kolumner man vill hoppa över. Detta är 0 som standard men av prestandaskäll 

så kan det vara att föredra att öka dessa i specifika fall. 

Sätt minsta avstånd mellan objekt. Standard är 5 pixlar och detta efter brus i data, om ens data 

är helt perfekt skulle denna siffra kunna sättas till 1. 

Hämtar objektlistan och bör endast användas när händelsen för objekt hittade är klar. 

getObjectList() 

Gör om interna listan med objekt till en lista utav publika objekttypen. 

Returnera listan. 

 

Tar bort all objekt från interna objektlistan som är mindre än minsta tillåtna storlek för objekt. 

removeTooSmallObjects() 

 Gå igenom objektlistan 

  Om objekt mindre än minsta tillåtna storlek 

   Ta bort objekt från listan  
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Figur 10: Visar vad som händer med två objekt efter man kört appendObject. 

  

Slår ihop objekt som tillhör varandra men som vart separerade när objekt hittades.  I figur 10 ser man 

hur två objekt blir ett. Notera dock att bredden på objektet blir samma, även om det har ett tomrum i 

mitten. appendObject är valfri att köra då man hittar objekt men används som standard.  

appendObject() 

Kolla alla hittade objekt mot andra hittade objekt 

  Om objekt nära varandra 

   Slå ihop objekt genom att sammanfoga pixellistan för de båda objekten 

   Sätt min (x,y,z) till Min(objekt1.min(x,y,z),objekt2.min(x,y,z)) 

   Sätt max (x,y,z) till Max(objekt1.max(x,y,z),objekt2.max(x,y,z)) 

   Uppdatera listan med hittade objekt 

Funktionen har som inparameter djupdata som ska ges i form utav en array innehållande “shorts” och 

arrayen måste vara lika stor som definierade då man skapade objektidentifieraren. Funktionen har en 

hel del valfria variabler att använda sig av som inställningar. Man kan välja att programmet skall 

reagera då inga objekt hittades eller endast om objekt hittats. Ett annat alternativ är om små objekt ska 

tas bort samt om objekt skall slås ihop. Beroende på strukturen i sitt program så är de olika typerna att 

föredra. Alla dessa val används som standard men användaren själv kanske vill filtrera objekten på ett 

annat sätt så valet att göra så finns. 

setObjectsForFrame(djupData, Valfria: Se beskrivning ) 

Sätt ny data efter djupData som är inparameter till funktionen. 

Töm objektlistan. 

Försök att 

 För varje pixel (x,y) 

  Kör funktionen decideObjectForPixel(x,y) 

 Om objektlistan är större än noll 

  Om ta bort små objekt är true 

   Kör funktionen removeToSmallObjects() 
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  Om slå ihop objekt är true 

   Kör funktionen appendObject() 

  Kör funktionen defineRatioTypeForTower() 

  Om endast returnera lista med objekt i 

   Kör händelsen OnObjectReady() 

 Om Returnera tom lista 

  Kör händelsen OnObjectReady() 

Om försök misslyckades 

 Ge felmeddelande om att felaktig data används 

Denna funktion tar emot en pixel och avgör om denna pixel ska tillhöra ett befintligt objekt, ska tilldelas 

ett nytt objekt eller inte är del av något objekt. 

decideObjectForPixel(Position(x,y)) 

 Sätt temporärvariabel för “pixel tillhör objekt” till falskt 

 Sätt temporärvariabel “objektnummer” till -1 

 Om filtreringsläge är satt till kolla alla närliggande pixlar 

  Skapa en temporärräknare som sätts till 0 

  För varje pixel  plus alla dess närliggande pixlar 

   Om pixelns djup skiljer sig från referensdjupet med ett värde större än   

   tröskelvärdet 

    Öka tempräknarens värde med 1 

  Om tempräknaren överstiger 7 

   Sätt “pixel tillhör objekt” till sant   

 Om filtreringsläge är satt till kolla närmaste pixlar 

  För pixeln plus närliggande pixel till höger och närliggande pixel nedanför 

   Om pixelns djup skiljer sig från referensdjupet med ett värde större än   

   tröskelvärdet 

    Sätt “pixel tillhör ojektet” till sant 

 Om filtreringsläge är satt till ingen filtrering 

  Om pixelns djup skiljer sig från referensdjupet med ett värde större än tröskelvärdet 

   Sätt “pixel tillhör ojektet” till sant 

 

 Om “pixel tillhör objekt” är satt till sant 

  För alla existerande objekt i objektlistan 

   Om pixeln ligger närmare ett objekt än variabeln “minsta tillåtna avstånd mellan 

   objekt” 

     Sätt “objektnummer” till objektets position i listan 

    Lägg till pixeln till objektets pixellista 

  Om “objektnummer” är lika med -1 

   Skapa ett tempobjekt 

   Lägg till pixeln till tempobjektets pixellista 
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   Lägg till objektet till objektlistan 

   Sätt objektnummer till nya objektets position i listan 

  Öka storleken på objektet med position “objektnummer” med 1 

  Om objektets minsta x-värde är noll på närvarande höjdposition 

   Sätt objektets minsta x-värde till pixelns x-värde för nuvarande höjdposition 

   Om minsta x-värde för nuvarande höjdposition är mindre än minsta x-värde för  

   objektet  

    Sätt objektets minsta x-värde till x-värde  

  Sätt objektets högsta x-värde för nuvarande höjdposition till pixelns x-värde 

  Om högsta x-värde för nuvarande höjdposition är större än högsta x-värde för objektet 

   Sätt objektets högsta x-värde till pixelns x-värde för nuvarande höjdposition 

  Om beskär efter djup används 

   Om minsta y-värde på objektet för nuvarande horisontalposition är lika med 0  

   eller om tillåtna djupskillnaden överskridits 

    Sätt objektets minsta y-värde till pixelns y-värde för nuvarande   

    horisontalposition 

    Sätt djup för objektets nuvarande horisontalposition till djupet för  

    pixelns position i saveData   

  Om beskär efter djup ej används 

   Om minsta y-värde på objektet för nuvarande horisontalposition är lika med 0 

    Sätt objektets minsta y-värde till pixelns y-värde för nuvarande   

    horisontalposition 

    Sätt objektets högsta y-värde för nuvarande horisontalposition till  

    pixelns y-värde 

Denna funktion används för att räkna ut förhållandet mellan höjd och bredd för alla objekt i objektlistan. 

defineRatioTypesForObjects() 

 För alla objekt i objektlistan 

  Mellan minsta och högsta x-värde för objektet 

   Om minsta x-värde är nollskillt 

    Öka höjdräknare med 1 

    Objektets totalhöjd är += objektets skillnad mellan högsta/minsta y- 

    värde för nuvarande horisontalposition 

    Objektets totadjup är += objektets skillnad mellan högsta/minsta z- 

    värde för nuvarande horisontalposition 

  Mellan minsta och högsta y-värde för objektet 

   om minsta y-värde är nollskiljt 

    Öka breddräknare med 1 

    Objektets totalbredd är += objektets skillnad mellan högsta/minsta x- 

    värde för nuvarande höjdposition 
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    Sätt objektets ratio till totalbredd/breddräknare /    

    (totalhöjd/höjdräknare + djupskärningsvärde/30)  

9.1.1.2 Användning 

Även om koden för klassen ser komplicerad ut så är tanken att den vara lätt att använda. Det som krävs 

av användaren är att först skapa en instans av klassen. I initieringen av sitt program måste användaren 

använda konstruktorn och ange området samt storlek på datat som kommer användas. Sedan läggs 

klassens händelsehanterare till som en funktion i användarens program och eventuella parametrar om 

standarden som används i klassen och inte passar till användarens program ändras. Instansens 

grunddata sätts där användaren kan vara säker på att djupdata finns att hämta, exempelvis i händelsen 

depthFrameReady om man använder Kinect. När detta är klart så kör funktionen setObjectsForFrame 

när önskvärt och även detta bör köras när säker djupdata finns att hämta då denna funktion har detta 

som inparameter. Funktionen för händelsehanterare som användaren la till kommer nu köras när en 

lista över objekt i valda området finns att hämta. Vad denna funktion ska göra är helt upp till 

användaren men exempel med kod ges i bilaga.   

 

Figur 11: Visar ett exempel program där objektidentifieraren används  

I figur 11 ser vi resultatet av exempelprogrammet som kan ses i bilaga. Som indata från sensorn så har 

referensavståndet satts efter ett bord. Som objekt används tre kuber och ett tavelsudd som har ställs in 

på bordet. Exempelprogrammet ritar sedan ut pixlarna för hittade objekt. Färgen bestäms utifrån vad 

objektidentifieraren kategoriserade objektet som. Lila för normalt objekt, grönt för högt och rött för 

brett objekt. Resultatet som ses i figur 11 är att en kub ses som ett normalt objekt, två kuber bredvid 

varandra bildar ett brett objekt och det stående tavelsuddet ses som ett högt objekt. Ur resultatet från 

exempelprogrammet kan vi se att denna typ av objektidentifiering fungerar bra.  
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Figur 12: Visar vad som sker när appendObject ej används respektive används  

Funktionen appendObject beror på hur klassen bestämmer objekt. Pixlarna gås igenom från väster till 

höger, uppifrån och ner. I figur 12 ser vi hur programmet utan denna metod gör att ett objekt ses som 

två. Detta beror på att avståndet mellan objekten långt upp är för långt och läggs då in i två olika objekt. 

Till höger i bilden ser vi resultatet när appendObject används och resulterar i ett objekt som innehåller 

pixlarna från de båda tidigare objekten. Värt att notera från figur 11 och figur 12 är att beskärning efter 

djup används men påverkar endast klassificeringen av objekten men inte vilka pixlar som tillhör 

objekten. 

9.1.2 Fingertrycksidentifiering 

Denna klass kommer från objektidentifieraren men skiljer sig från denna i ett par aspekter. 

Fingertrycksidentifieringen använder inte någon funktion för att bestämma tryckningens 

storleksförhållande. När man använder denna klass ges resultatet i form av en lista innehållande alla 

tryckningar som görs i området och vilka pixlar som tillhör dessa tryckningar. Variabler i den interna 

strukturen är samma som för objektidentifieraren men används endast i denna klass för att underlätta 

särskiljning av tryckningar och även hopslagningar av tryckningar som ska vara samma tryckning. Denna 

klass kan även köras utan referensdata om man vill skapa en tryckyta i luften.  

9.1.2.1 Pseudokod 

Då större delen av klassen ser ut som objektidentifieraren förklaras endast funktionen som skiljer sig 

mest. Sättning av avstånd för tryckning tar två värden i denna klass och det är om datat som ges in är 

mellan dessa värden som klassen tycker att pixeln tillhör en tryckning. 

Funktionen motsvarar setObjectsForFrame i objektidentifieraren. Funktionen har som inparameter 

djupdata som ska ges i form utav en array innehållande “shorts” och denna måste ha den storlek som 

definierades då man skapade fingertrycksigenkännaren. Funktionen har en hel del valfria variabler att 

använda sig av som inställningar. Man kan välja att mottaga en händelse då inga tryckningar hittades 

eller endast om tryckningar hittats. Man kan även välja om små tryckningar ska tas bort och om man ska 

slå ihop tryckningar. Denna funktion har även en parameter för om referensyta ska användas eller inte. 

Alla dessa alternativ är valda som standard, förutom valet att inte använda referensyta men användaren 

kan själv välja vilka av dessa som ska användas. 

setTouchesForFrame(djupData, Valfria: Se beskrivning ) 
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Sätt ny data efter djupData som är inparameter till funktionen. 

 Töm trycklista. 

 Försök att 

  För varje pixel (x,y) 

   Om använd referensdata är true 

    Kör funktionen decideTouchForPixel(x,y) 

   Annars 

    Kör funktionen decideTouchForPixel2(x,y) 

  Om trycklistan är större än noll 

   Om ta bort små tryckningar är true 

    Kör funktionen removeToSmallTouches() 

   Om slå ihop tryckningar är true 

    Kör funktionen appendTouches() 

   Om endast returnera lista med tryckningar i är true 

    Kör händelsen OnTouchDetected() 

  Om Returnera tom lista 

   Kör händelsen OnTouchDetected() 

 Om försök misslyckades 

  Ge felmeddelande om att felaktig data används 

Skillnaden mellan funktionerna decideTouchForPixel(x,y) och decideTouchForPixel2(x,y) är att den första 

bestämmer om en pixel är del av en tryckning genom att kontrollera om gammalData[x,y] - nydata[x,y] 

är mellan de två värden som gavs för tryckning, medan den andra funktionen bestämmer tryckning eller 

inte endast genom att kontrollera ifall nydata[x,y] är mellan dessa värden. 

9.1.2.2 Användning 

Användning av denna klass är samma som för objektidentifieraren och hur denna används ses i bilaga. 

Även denna klass är stabil när den används. Dock är det viktigt att tänka på hur stor ska en tryckning 

vara, vilka avstånd som bör användas för vad som ska räknas som en tryckning. Man måste även 

definiera hur nära kan man säga att tryckningar är varandra, det vill säga om indatat är bra nog för att 

särskilja olika tryckningar även om avståndet mellan tryckningar är satt väldigt lågt. 

 

Figur 13: Visar hur resultat från användning av Fingertrycksidentifiering på en yta  
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Som kan ses i figur 13 fungerar fingertrycksdetektering på ett bord bra. Det exempelprogrammet från 

bilaga gör är att när en eller flera tryckningar i scenen hittas så ritas dessa ut i olika färger. Denna metod 

fungerar även bra på välvda ytor. Dock så ser vi i detta försök ett utav problemen med detekteringen. 

Trycket längst till vänster, markerat med grönt, får med bitar av undersidan på fingret eftersom detta är 

inom gränsområdet och även pixlar under fingret ses som tryck då ändringen av ljus, det vill säga skugga 

från fingret ändrar värdet tillräckligt mycket för att dessa pixlar ska räknas med till tryckningen. Denna 

klass kräver på grund av sådana här artefakter att man ställer in parametrar och variabler som ska 

användas utefter vad man ska använda denna klass till i sitt program.  

 

Figur 14: Visar till vänster användning av Fingertrycksidentifiering i luften och till höger ett exempel hur klassen kan 
användas i ett enkelt program  

I figur 14 kan man se till vänster hur fingertrycksdetektering kan användas i luften och till höger i ett 

enklare program som beskrivs kort senare. I exemplet med att detektera tryckning i luften så sätts ett 

område för att detektera tryckning lite ovanför och till höger om mitten av datat som ges från sensorn. 

Efter detta så sätts avståndet att leta efter tryckningar till 9500 - 10000 längdenheter från sensorn. 

Detta motsvarar ungefär att den letar efter tryckningar på ungefär 1 m från sensorn. Samma metod som 

i figur 13 för att rita ut vart de olika tryckningarna finns används. Denna metod fungerar stabilt och 

använder programmet en sådan här lösning så behöver man inte oroa sig för ljusändringar eller att 

skuggor ska ge felaktiga pixlar till en tryckning. Programmet från bilden till höger letar efter var man 

sätter ner foten på golvet. Dessa koordinater mappas om till en bild som visas på skärmen och skapar 

vågor i bilden från mitten av var man ställde ner foten. Det ritar även ut en skugga av nederdelen på ens 

ben för att lättare se vart man står. När man använder golvet som referens bör man ha ett ganska högt 

värde på minsta höjdskillnaden för vad som räknas som en tryckning. I detta fall så ges trycket från ett 

stort objekt vilket gör att man kan höja minsta tillåtna storlek på tryckningen och därmed ta bort brus i 

datat som ges av att pixlar felaktigt bedöms tillhöra en tryckning.  

9.1.3 Plandetektering 

Denna klass bygger också på objektidentifieringen men till skillnad från de två andra klasserna så 

fungerar inte denna med generella sensorer. De andra klasserna har som indata ren rådata i 

avståndsenheter medan denna klass använder en “DepthImageFrame” vilket är en struktur som används 

i Microsofts SDK för Kinect. Valet att använda denna struktur är för att den innehåller färdig data för 

koordinatförhållanden i meter för varje pixel. Idén med denna klass är att skapa plan för varje pixel i ett 

objekt sedan särskilja planen. Med denna information ska man sedan kunna få ut vad för typ av objekt 
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man har. Exempelvis om man hittar tre lika stora plan och dessa är vinklade 90 grader från varandra så 

är objektet då troligtvis en kub. Denna klass har samma struktur för objekt som den i 

objektidentifieraren med ett par skillnader. Dels så saknar den de variabler som användes för att 

kalkylera fram höjd/bredd förhållanden men har istället en inre struktur med en lista bestående av 

SkeletonPoints. SkeletonPoints är en struktur som används av Microsofts SDK och används i denna klass 

för att underlätta kalkylerandet av ett plan i en pixel. Se pseudokodsavsnittet nedan för denna klass för 

hur se detta går till. Denna inre struktur innehåller även en lista bestående av planeInObject vilket är en 

hjälpstruktur som används vid särskiljningen av plan. Datat användaren får ut då klassen körs i ett 

program innehåller en lista med alla hittade objekt. Objekten i sin tur har information om alla sina pixlar 

och motsvarande plan för varje pixel. Objekten har även en lista över planen separerade det vill säga 

listan innehåller listor av plan med motsvarande pixelpositioner. Se pseudokoden nedan för hur plan 

separeras. 

9.1.3.1 Pseudokod 

Funktioner som är stort sett identiska med de i Objektidentifieringsklassen tas inte med här. 

Funktionen har som inparameter djupdata som ska ges i formen DepthImageFrame. Funktionen har en 

hel del valfria variabler att använda sig av som inställningar. Dessa är samma som för 

objektidentifieraren. 

setObjectsForFrame(djupData, Valfria: Se beskrivning) 

Sätt ny data efter djupData som är inparameter till funktionen 

 Sätt pixeldata efter djupData genom funktionen CopyPixelData(djupData) 

 Töm objektlistan 

 Försök att 

  För varje pixel (x,y) 

   Kör funktionen decideObjectForPixel(x,y) 

  Om objektlistan är större än noll 

   Om ta bort små objekt är true 

    Kör funktionen removeToSmallObjects() 

   Om slå ihop objekt är true 

    Kör funktionen appendObject() 

   Kör funktionen separatePlane() 

   Kör funktionen removeSmallPlanes() 

   Om endast returnera lista med objekt i 

    Kör händelsen OnObjectReady() 

  Om Returnera tom lista 

   Kör händelsen OnObjectReady() 

 Om försök misslyckades 

  Ge felmeddelande om att felaktig data används 
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Denna funktion tar emot en pixel och avgör om denna pixel ska tillhöra ett befintligt objekt, ska tilldelas 

ett nytt objekt eller inte är del av något objekt. Den lägger även till information om planet för pixeln. 

decideObjectForPixel(Position(x,y)) 

För pixeln plus närliggande pixel till höger och närliggande pixel nedanför 

  Om pixelns djup skiljer sig från referensdjupet med ett värde större än tröskelvärdet 

   Sätt “pixel tillhör ojektet” till sant 

 Om “pixel tillhör objekt” är satt till sant 

  För alla existerande objekt i objektlistan 

   Om pixeln ligger närmare ett objekt än variabeln “minsta tillåtna avstånd mellan 

   objekt” 

     Sätt “objektnummer” till objektets position i listan 

    Lägg till pixeln till objektets pixellista 

    Lägg till pixelns plan med funktionen getPlaneForPixel(x,y) 

Resterand kod är identisk med koden för decideObjectForPixel i Objektidentifieraren 

 

 

Formel 2: Visar vilka ekvationer som används för att ta reda på plan för en pixel [8] 

Denna funktion tar emot en pixel och returnerar det normaliserade planet för pixeln. 

getPlaneForPixel(Position(x,y)) 

 Skapa en SkeletonPoint A 

 Skapa tre temporära SkeletonPoints med x,y,z hämtat från Position(x,y), Position(x+1,y)  

 och Position(x,y+1) ur DepthImageFrame som gavs som indata till tidigare funktion, 

 detta görs med depthFrame.mapToSkeletonPoint(x,y) 

 Sätt x,y och z för A genom att använda ekvationerna ur formel 2 och de tre temporärvariablerna 

 är de tre punkterna som används i planekvationerna 

 normalisera A 

 returnera A 

Denna funktion separerar planen efter skillnad i planet. Det är tänkt att även separera hur långt ifrån 

planet ligger andra plan för att kunna använda mer avancerade figurer. Men om inte problemet med 

bruset i planet löses så kommer detta inte läggas till. 

separatePlanes() 
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För varje objekt i objektlistan 

  För varje pixel i objektet  

   För varje planobjekt i objektet 

    Om plan för pixel är tillräckligt nära planet i planobjektet 

     Lägg till pixeln till planobjektet 

     Lägg till planet för pixeln till planobjektet 

    Om inte tillhörde existerande plan 

     Skapa nytt planobjekt 

     Lägg till pixeln till planobjektet 

     Lägg till pixelns plan till planobjektet 

Funktion för att ta bort små plan då dessa uppstår på grund av brus 

removeToSmallPlanes() 

För alla objekt i objektlistan 

  För alla planobjekt i objektet 

   Om planobjektet är mindre än tröskelvärde för planstorlek 

    Ta bort planobjektet från listan 

9.1.3.2 Användning 

Användning av denna klass är samma som för Objektidentifieraren med skillnaden att man måste 

använda Microsofts SDK då plandetekteringens setObjectForFrame tar emot en DepthImageFrame. I 

exempelprogrammet som ses i bilaga kan man se att det som bör hända är en färgläggning av alla pixlar 

utefter vilken del av planet som har högst värde.  

 

Figur 15: Visar till vänster det förväntade resultatet av programkörningen till höger ser vi det faktiska resultatet av 
programkörningen 

Som man kan se i figur 15 ovan från resultatet av programkörningen blir det en massa brus på planen. 

Ett par försök till att få bort detta gjordes. Dels genom att använda snitt från flera resultat från Kinecten 

alternativt att öka avståndet från pixlar som används för att hitta plan. Sistnämnda på grund av att ta 

bort eventuella nollskillnader där pixlarnas positioner var för nära varandra vilket skulle kunna orsaka 

avrundningsfel. Detta skapade ingen större förbättring av resultatet då programmet kördes. Ett försök 
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gjordes med normalekvationen för tre punkter för att se om detta förbättrade resultatet men gav ingen 

förbättring.  

9.1.4 Spelet 

En utav frågorna i frågeställningen var om vi kunde utveckla en produkt som kan användas i hemmet. 

Detta program utvecklades fram före klasserna och problemen som uppstod under utvecklingen hjälpte 

till att forma klasserna. Två slutgiltiga varianter finns av spelet, dels kiosklägesvarianten som är till för 

utställningar och en vanlig spelvariant som är gjord för hemmet. 

 

Figur 16: Visar gränssnittet från kiosklägesvarianten av spelet  

Kiosklägesvarianten av spelet är tänkt att bara fortsätta att gå utan att någon omstart av programmet 

görs. Det som inte syns i figur 16 är en poänglista som ska ligga till höger om spelplan och där kan man 

se de fyra bästa poängen för dagen. I hemmaspelsvarianten så finns där information om olika tillgängliga 

röstkommandon. Dessa används inte i kioskläget då sådana demon ofta står i bullriga miljöer och detta 

medför att vi inte kan garantera precisionen som krävs för att ljudkommandon ska fungera. Cirkel 1 i 
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bilden innehåller information om hur man stoppar olika fiender. Denna information är där för att en ny 

användare ska direkt kunna börja spela utan någon övrig hjälp. Cirkel 2 innehåller information om hur 

många skott man har, är ett torn utplacerat i ett område så minskar antalet skott man har av respektive 

typ som tornet är. När man får noll skott så lyser fältet rött. Mer ammunition får man genom att inte ha 

något torn av motsvarande typ utplacerat i rutan. I cirkel 2 finns även en hälsomätare som talar om hur 

mycket liv man har kvar. Släppa igenom en infanterist gör att man förlorar ett liv, flygplan reducerar ens 

liv med två och en tank gör att man förlorar tre liv. I hemmaspelsvarianten finns även en mätare som 

talar om hur många fiender man har kvar i den nuvarande vågen och denna är placerad precis under 

hälsomätaren. Cirkel 3 visar bild direkt från Kinectens färgkamera. Denna ruta är till för att man lättare 

ska kunna orientera sig med vart ens objekt är jämfört med var man vill ha dem placerade. Cirkel 4 visar 

spelfältsdelen där man kan bygga torn. Genom att sätta in en kub i detta område så skapas ett torn. Ur 

cirkel 1 kan vi utröna hur kuberna är placerade i de olika områdena. I området längst till vänster i cirkel 4 

så finns inget föremål. I nästa har en kub ställts in vilket skapar ett torn som är till för att stoppa 

infanterister. I nästa har ett upprättstående tavelsudd ställts in. Detta visar på att programmet fungerar 

för många typer av objekt på grund av att det är endast höjd/bredd förhållande på objektet som 

bestämmer vilket torn som ska skapas i rutan. Tavelsuddet som ställdes upp ses som ett högt objekt och 

ger då ett torn i rutan som kan skjuta flygande fiender. I sista rutan har två kuber ställts in bredvid 

varandra vilket har gjort att ett torn som kan stoppa pansarvagnar har skapats i rutan. Dessa rutor blir 

röda om ammunitionen till det torn som står i rutan är slut. Detta för att användaren lättare ska 

upptäcka att ammunitionen tagit slut. Cirkel 5 är den del av spelplanen där fienderna anländer. I 

hemmavarianten så står inte poängen i detta område men däremot så står där vilken nuvarande bana 

man är på samt hur många banor som finns totalt. Poäng får man genom att skjuta fiender och man 

förlorar poäng om man slösar på skott. I kioskläget så ökas svårighetsgraden för varje 5000:e poäng man 

överstiger. Detta görs genom att fiender skickas snabbare och snabbare. I hemmaspelsvarianten får man 

poäng på samma sätt men där ser man sin poäng efter varje bana och den bestäms även av hur många 

liv du har kvar efter banan. Förlorar du i hemmaspelsvarianten eller klarar spelet så läggs poängen från 

de olika banorna ihop och du ser din totala poäng. Även här finns en lista över de bästa poängen som 

uppnåtts. 
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Figur 17: Visar menyn man ser mellan banor 

I figur 17 ser man menyn mellan de olika banorna i hemmaspelsvarianten. När man har klarat av en 

bana så får man en poäng som kan användas till att uppgradera hur snabbt tornen ska skjuta, hur 

mycket kulor man kan ha eller hur mycket liv man startar en bana med. Områdena är samma som i figur 

16, cirkel 4. För att uppgradera ställs ett föremål in i önskvärd ruta. Genom att ställa in ett objekt i rutan 

längst till höger så startas nästa bana. Till höger i bilden ser vi de tillgängliga röstkommandona som 

nämndes tidigare. En eventuell Xbox-variant skulle inte ha fullskärmsläge som ett valalternativ.  
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Figur 18: Visar bilden man ser i kioskläget mellan körning av spelet  

När man fått slut på liv i kiosklägesvarianten tas en bild utav spelaren. Bild med tillhörande poäng visas i 

en lista över högsta poäng som uppnåtts den dagen. Detta kan man se i figur 18. Ett nytt spel startas 

genom att ett objekt läggs i det gröna fältet. Detta fält är samma som det andra spelområdet från 

vänster i figur 16 cirkel 4. Tanken med denna variant är att denna ska stå som demo och kunna köras 

utan att avbrott eller fel ska uppstå. 

10 Diskussion 
Arbetsgången att först börja med ett scenario där metoden ska fungera och sedan utveckla saker utifrån 

detta scenario har sina fördelar och nackdelar. Objektklassificeringsmetoden utvecklades med 

skapandet av spelet vilket gjorde att denna metod fungerar bra i detta fall. Det positiva med att jobba 

utifrån ett scenario är att man lättare ser vad som påverkar resultatet. Ett exempel är att ett fast 

förhållande mellan bredd/höjd för hela spelfältet inte fungerade helt efter förväntan. Men om varje ruta 

i spelfältet tilldelas ett eget förhållande fungerar det mycket stabilare. Det vill säga detta ska 

användaren kunna bestämma själv om denne så vill.  

10.1 Hur kan man använda Micrsoft Kinect för att identifiera fysiska objekt på 

en yta? 
Jämförelser med djupdata fungerar väldigt smidigt för att göra just detta och att plocka ut olika objekt 

och särskilja dessa går bra med de metoder som vi använt. Prestanda på klasserna har förbättrats ett par 
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gånger under de sista veckorna av arbetet. I alla exempel vi testar dessa för så har prestandan inte varit 

några problem. Användarvänligheten för klasserna är en annan viktig del att ta hänsyn till. Som 

utvecklare kan man tycka att den är simpel att använda men då man utvecklat den kan den verka lättare 

än hur den känns för andra. Dock med exempelkoden som finns i bilagan så bör även en novis 

användare kunna skapa program med hjälp av klasserna som utvecklats i projektet. Att gå från att plocka 

ut objekt till att plocka ut vidröring vid en yta var ett simpelt steg då klassen för att plocka ut objekt var 

klar. Steget till att skapa ett område mitt i luften på ett specifikt avstånd var ännu enklare. Det nämns i 

rapporten att klasserna använder sig av rådata för att inte vara låsta till Kinect. Dock så krävs att datat 

som används ges i någon form av array för att klassen ska kunna användas. Datat när Kinecten används 

ges i en längdenhet som motsvarar ungefär 0,1 mm och det är inte helt säkert att användaren använder 

sig av samma typ utav data. Om detta är fallet kommer många variabler behöva sättas av användaren. 

Detta går att göra från en instans av klassen men är tänkt att så lite som möjligt måste göras för att den 

ska gå att använda. 

10.2 Kan vi använda Kinect för att klassificera objekt? 
Det vi använder objektidentifiering till i spelet visar att klassificeringen av objekt fungerar bra. Det 

positiva med denna metod är att den är så pass generell så vilka objekt som används har mindre 

betydelse. Dock känns endast objekt igen efter dess förhållanden i bredd/höjd samt, med några mindre 

modifieringar, även storlek för objektet. Plandetektering och binda samman plan för att sen kolla hur de 

är vinklade mot varandra har inte fungerat. Försöken med att bygga plan från de hittade objekten har 

inte fungerat på ett så bra sätt för att kunna användas till detta ändamål. Tanken med detta är att ett 

objekt har en lista med sammanbundna plan, dess storlekar och deras förhållanden till andra plan. Då 

skulle vårt hittade objekt kunna jämföras mot detta och sedan se hur många som stämmer överens med 

ett objekt. Mängden som ska stämma överens för att klassificeras som ett speciellt objekt måste 

definieras efter ett bra sätt då alla plan inte upptäcks av sensorn samtidigt. En metod som fungerar som 

kan användas är en kombination av djupdataförhållande och färgkodning. Använd klassen från detta 

projekt för att plocka ut ett objekt. Plocka sedan ut dess färg från Kinectens färgkamera och jämför mot 

en referensbild. Då måste speciella objekt användas med rätt färg men ger en stabil lösning som 

fungerar bra med Kinecten. Alternativa metoder som Point Cloud Library som nämns tidigare i 

rapporten kan bli en bra metod för att klassificera objekt. Men vid starten av detta projekt fanns inte 

många fungerande exempel med denna metod och dessa var beräkningskrävande. Frågan om vi uppnått 

att kunna klassificera objekt är således både ja och nej. Ja vi kan klassificera objekt utefter vad vi 

använder klassificering till. Nej vi kan inte klassificera avancerade strukturer. 

10.3 Kan vi utveckla en produkt som kan användas i hemmet? 
Spelet som nämns i tidigare kapitel är den tänkta produkten för hemanvändning. Det har varit blandat 

resultat över hur lättanvänt spelet har varit. En spelare del har problem med att använda kameradelen 

av spelytan för att orientera sig. Ett annat problem har varit att när användare har försökt skapa höga 

torn har de inte skjutit in kuberna tillräckligt. De flesta användare lär sig dock fort exakt vad man ska 

göra och efter ett par omgångar har de lärt sig hur spelet fungerar. Positivt med denna spelvariant är att 

man får in motorik och tänkande medan man spelar. Det har nämnts i resultatkapitlet att olika värden 

för förhållanden har satts för de olika rutorna. I de olika miljöer som det testas i har dessa värden inte 
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behövs ändrats, det vill säga att vinkel mot yta eller avstånd inte påverkar spelet. Ett problem är dock att 

långa avstånd eller dålig miljö att spela i orsakar brus i spelet. Möjligheten att kalibrera om spelytan 

finns men någon algoritm eller metod för att lösa detta hade varit önskvärt.  

Från de olika miljöerna spelet testats i så har det märkts en del andra saker. Vissa färger verkar 

absorbera upp IR-ljuset nästan helt vilket ger felaktiga värden på dessa ytor. Framförallt gäller detta 

matta svarta ytor. Ytor där ljus förändrar sig mycket gör att kalibreringen inte fungerar med önskat 

resultat. I vissa miljöer kan ljusnivån till stor del bero på vad som visas på skärmen. I sådana fall måste 

kalibrering göras med samma färger i bilden som används vid spelandet. Även färg på bakgrund vid 

bildtagning förändrades då spelet testades i en sådan miljö. Det som krävs i hemmet för att spela spelet 

på det tänkta sättet är en plan yta som inte är av sådan typ så materialet absorberar IR-ljuset, golv eller 

bord är bra för detta ändamål. Tester har visat att större avstånd gör spelet svårare då förflyttningen av 

objekt blir längre. Bästa spelupplevelsen uppnås då kuber av lika storlek används, dock kan andra objekt 

användas om man saknar möjlighet att göra kuber. Med objekt måste man tänka på materialet detta 

består av. Ett exempel är att glas inte kan användas som objekt då IR-ljus vid de flesta infallsvinklar går 

rakt igenom sådant material. Produkten fungerar utan ytterligare konfiguration i de flesta miljöer, 

således kan frågan besvaras med ett ja. 

11 Slutsats 
Den första frågan i vår frågeställning löd “Hur kan man använda Micrsoft Kinect för att identifiera fysiska 

objekt på en yta”. I denna rapport har vi beskrivit en lösning som använder sig av förändringar av ett 

referensdjup för att identifiera objekt. Detta är en väldigt generell lösning då den inte kräver någon 

bestämd form på objekten. Vi tycker att den kod vi producerat för objektidentifiering är fungerar mycket 

bra för att hitta objekt på en yta. 

Den andra frågan vi hade löd “Kan vi använda Kinect för att klassificera objekt”. Denna fråga är lite 

svårare att svara på med tanke på att vi på en låg nivå faktiskt kan klassificera objekten. Med vår lösning 

kan man ta reda på skillnader i höjd och bredd och på så sätt särskilja olika typer av objekt. Dock kan vi 

inte klassificera mer avancerade objekt, till exempel om de är U-formade eller har delar som sticker ut 

från grundformen. 

Den sista frågan löd “Kan vi utveckla en produkt som kan användas i hemmet”. Det spel vi gjorde till 

objektidentifieringsklassen fungerar utmärkt att spela i ett hem. Det enda som krävs är att man har 

tillräcklig yta framför Kinecten, något som man i allmänhet måste ha till alla andra Kinect-spel, och några 

kuber med runt åtta centimeters bredd. Dessa kuber går utmärkt att tillverka själv av kartong. 

Vi anser detta arbete vara lyckat. Vi har kunnat svara på våra frågeställningar och vi tycker att de system 

för objektidentifiering vi utvecklat fungerar stabilt och generellt. Vi har tillverkat ett spel som styrs av att 

placera fysiska objekt på en yta och på så sätt fått ett interaktionssystem som inte använder sig av 

traditionella kontroller så som tangentbord eller handkontroller. Detta system är inte heller ett 

traditionellt Kinectspel där människokroppen är kontrollen. Vi har helt enkelt skapat något som är 

mycket annorlunda mot de traditionella spelen som finns på marknaden idag.  
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13 Bilaga 
 

Denna bilaga innehåller exempelprogrammet. Detta program används för testning av alla 
klasser. Indentering har ändrats mot hur den är kodmässigt för att göra den mer läsbar. 
//------------------------------------------------------------------------------ 
//Exemepelprogram för demontration av hur klasserna 
ObjectRegognizer.cs,SurfaceTouch.cs  
//och planeObject.cs används. Detta är en WPF-applikation  
//------------------------------------------------------------------------------ 
 

namespace BjorMatExamples 

{ 
   //Exempelprogrammet använder sig utav Microsofts SDK 

   using System; 
   using System.Globalization; 
   using System.IO; 
   using System.Windows; 
   using System.Windows.Media; 
   using System.Windows.Media.Imaging; 
   using Microsoft.Kinect; 
   using System.Collections.Generic; 
   using System.Windows.Controls; 
   using System.Media; 
 

   //Huvudklassen som kopplats till WPF-koden 

   public partial class MainWindow : Window 

   { 
       //Variabler för kinectsensor och kinectdata 

       private KinectSensor sensor; 
       private DepthImageFrame depthFrame; 
       private WriteableBitmap colorBitmap; 
       private DepthImagePixel[] depthPixels; 
       private short[] pixelData; 
       private byte[] colorPixels; 
       //Variabler för att styra vad som ska göras 

       private Boolean dataSet = false; 
       Boolean drum1Hit = false; 
       Boolean drum2Hit = false; 
       Boolean drum3Hit = false; 
       Boolean drum4Hit = false; 
       //Ljud som används av exempelprogrammet 
       SoundPlayer drum1Sound = new SoundPlayer("PukaHöger.wav"); 
       SoundPlayer drum2Sound = new SoundPlayer("PukaVänster.wav"); 
       SoundPlayer drum3Sound = new SoundPlayer("Virvel.wav"); 
       SoundPlayer drum4Sound = new SoundPlayer("Baskagge.wav"); 
 

       //Skapa en instans utav klassen ObjectRecognizer och en lokal lista utav klassen                    
 //objectInFrame 

       List<BjorMat.ObjectRecognizer.objectInFrame> objects = 
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 new List<BjorMat.ObjectRecognizer.objectInFrame>(); 
       private BjorMat.ObjectRecognizer myRecognizer; 
 

       //Skapa en instans utav klassen SurfaceTouch och en lokal lista utav klassen  
 //touchesInFrame 

       List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame> touches =  
 new List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame>(); 
       private BjorMat.SurfaceTouch myTouches; 
 

       //Yterligare en instans av surfaceTouch 

       private BjorMat.SurfaceTouch myTouches2; 
 

       //Följande 4 instanser används till demo för att skapa ett trumset med klassen 
 //SurfaceTouch 

       List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame> drum1 = 

 new List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame>(); 
       private BjorMat.SurfaceTouch drum1Touch; 
 

       List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame> drum2 = 

 new List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame>(); 
       private BjorMat.SurfaceTouch drum2Touch; 
 

       List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame> drum3 = 

 new List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame>(); 
       private BjorMat.SurfaceTouch drum3Touch; 
 

       List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame> drum4 =  
 new List<BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame>(); 
       private BjorMat.SurfaceTouch drum4Touch; 
 

       //Skapa en instans utav klassen planeObjects och en lokal lista utav klassen 
 //planeInFrame 

       private BjorMat.planeObject myPlanes; 
       List<BjorMat.planeObject.planeInFrame> planes =  
 new List<BjorMat.planeObject.planeInFrame>(); 
 

 

       public MainWindow() 
       { 
           //Initialisera Kinecten 

           InitializeComponent(); 
           pixelData = new short[640 * 480]; 

/*Initialisera alla de skapade instanserna tidigare med storlek på 
område,  startposition samt storlek på data som kommer användas. 

            I detta fall. Breddstorlek 640, höjd 150, start bredd 0, start höjd 330 

            och datat in till funktionen är av storlek 640*480 */ 
           myRecognizer = new BjorMat.ObjectRecognizer(640, 150, 0, 330, 640, 480); 
           //Lägger till händelsehanteraren till myRecognizer 

           //När objecReady körs av klassen anropas funktionen myRecognizer_objectReady 

           myRecognizer.objectReady +=  
 new BjorMat.ObjectRecognizer.ObjectRecognize(myRecognizer_objectReady); 
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           myTouches = new BjorMat.SurfaceTouch(50, 50, 320, 100, 640, 480); 
           myTouches.touchDetected += 

 new BjorMat.SurfaceTouch.SurfaceTouchs(myTouches_touchDetected); 
 

 

           myTouches2 = new BjorMat.SurfaceTouch(300, 200, 200, 280, 640, 480); 
           myTouches2.touchDetected +=  
 new BjorMat.SurfaceTouch.SurfaceTouchs(myTouches_touchDetected2); 
 

           //Sätter djup att leta efter touches för myTouches. 
           //Denna används för att skapa en touchyta i luften på ungefär 95cm - 100cm från 
 //Sensorn  
           myTouches.setDepthThreshold(9500, 10000); 
           //Ändrar minimal storlek för en touch i myTouch 

           myTouches.setTouchMinSize(20); 
           //Ändring av avstånd mellan två touches 

           myTouches.setMinDistanceNewTouch(3); 
           //Ändra filtreringsläge till ingen filtrering för myTouches 

           myTouches.setFilteringMode(BjorMat.SurfaceTouch.filteringMode.noFiltering); 
 

           //Se hur myTouches variabler sätts 

           myTouches2.setTouchMinSize(20); 
           myTouches2.setMinDistanceNewTouch(3); 
           myTouches2.setFilteringMode(BjorMat.SurfaceTouch.filteringMode.noFiltering); 
 

           //Sätter områden för där trumdemot ska användas 

           drum1Touch = new BjorMat.SurfaceTouch(70, 50, 50, 330, 640, 480); 
           drum1Touch.touchDetected +=  
 new BjorMat.SurfaceTouch.SurfaceTouchs(drum1Touch_touchDetected); 
 

           drum2Touch = new BjorMat.SurfaceTouch(70, 50, 120, 330, 640, 480); 
           drum2Touch.touchDetected +=  
 new BjorMat.SurfaceTouch.SurfaceTouchs(drum2Touch_touchDetected); 
 

           drum3Touch = new BjorMat.SurfaceTouch(70, 50, 190, 330, 640, 480); 
           drum3Touch.touchDetected +=  
 new BjorMat.SurfaceTouch.SurfaceTouchs(drum3Touch_touchDetected); 
 

           drum4Touch = new BjorMat.SurfaceTouch(70, 50, 260, 330, 640, 480); 
           drum4Touch.touchDetected += new 
 BjorMat.SurfaceTouch.SurfaceTouchs(drum4Touch_touchDetected); 
           drum4Touch.setFilteringMode( 
 BjorMat.SurfaceTouch.filteringMode.checkClosestNeighbours); 
           drum1Touch.setMinDistanceNewTouch(3); 
           drum2Touch.setMinDistanceNewTouch(3); 
           drum3Touch.setMinDistanceNewTouch(3); 
           drum4Touch.setMinDistanceNewTouch(3); 
 

           //Sätter område för plandemot 
           myPlanes = new BjorMat.planeObject(100, 100, 260, 330, 640, 480); 
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           myPlanes.planeReady +=  
 new BjorMat.planeObject.objectPlaneFound(myPlanes_planeReady); 
 

       } 
 

       //Händelsen för en utav områdena som används av trumdemot. 
       //drum4Touch kommer anropa denna händelse även då inga tryckningar 

       //hittats i området 
       void drum4Touch_touchDetected(object sender, EventArgs e) 
       { 
           //Kolla om tryckningar i området är skilt från noll och om ljud tillåts 

           if (!drum4Hit && drum4Touch.getTouchList().Count != 0) 
           { 
               //Variabeln för att inte tillåta uppspelning säts 

               drum4Hit = true; 
               //Ljud spelas upp 

               drum4Sound.Play(); 
           } 
           //Om detta sker finns inga tryckningar i rutan och variabeln för att 
           //spela upp ljud igen säts 

           else if (drum4Touch.getTouchList().Count == 0) 
           { 
               drum4Hit = false; 
           } 
       } 
       //Se drum4Touch_touchDetected 

       void drum3Touch_touchDetected(object sender, EventArgs e) 
       { 
           if (!drum3Hit && drum3Touch.getTouchList().Count != 0) 
           { 
               drum3Hit = true; 
               drum3Sound.Play(); 
           } 
           else if (drum3Touch.getTouchList().Count == 0) 
           { 
               drum3Hit = false; 
           } 
       } 
       //Se drum4Touch_touchDetected 

       void drum2Touch_touchDetected(object sender, EventArgs e) 
       { 
           if (!drum2Hit && drum2Touch.getTouchList().Count != 0) 
           { 
               drum2Hit = true; 
               drum2Sound.Play(); 
           } 
           else if (drum2Touch.getTouchList().Count == 0) 
           { 
               drum2Hit = false; 
           } 
       } 
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       //Se drum4Touch_touchDetected 

       void drum1Touch_touchDetected(object sender, EventArgs e) 
       { 
           if (!drum1Hit && drum1Touch.getTouchList().Count != 0) 
           { 
               drum1Hit = true; 
               drum1Sound.Play(); 
           } 
           else if (drum1Touch.getTouchList().Count == 0) 
           { 
               drum1Hit = false; 
           } 
       } 
 

       //Anropas då myTouches.setTouchesForFrame körts klart, denna funktion  
       //körs i funktionen SensorDepthFrameReady 

       void myTouches_touchDetected(object sender, EventArgs e) 
       { 
           //Sätter lokala tryckListan för att lättare kunna hantera resultat 
           touches = myTouches.getTouchList(); 
           //Lokal variabel för att färglägga olika tryckningar i olika färger 

           int aVariable = 0; 
           //För varje tryckning som hittades 

           foreach (BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame newTouch in touches) 
           { 
               //Varje pixel som tillhör en tryckning färglägs med en färg 

               //Färgen ändras då alla pixlar för en tryckning färglagts 

               for (int i = 0; i < newTouch.pixels.Count; i++) 
               { 
                   if (aVariable % 4 == 0) 
                   { 
                        this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X + newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 0; 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
               this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X + 
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 255; 
                   } 
                   else if (aVariable % 4 == 1) 
                   { 
                       this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 0; 
               this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 255; 
             this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 0; 
                   } 
                   else if (aVariable % 4 == 2) 
                   { 
                    this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
             this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
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   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
               this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 255; 
                   } 
                   else 

                   { 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 0; 
                   } 
 

               } 
               aVariable++; 
           } 
           //Skriv färgdatan från colorPixels som modifierades ovan till en bitmap  
           //Denna bitmap är länkad till en bild i WPF-filen 

           this.colorBitmap.WritePixels( 
               new Int32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth, this.colorBitmap.PixelHeight), 
               this.colorPixels, 
               this.colorBitmap.PixelWidth * sizeof(int), 
               0); 
       } 
       //Fungerar likadant som ovanstående funktion 

       //Skillnaden mellan dessa två är att myTouches letar i luften efter tryckningar 

       //och myTouches2 letar på en yta efter tryckningar 

       void myTouches_touchDetected2(object sender, EventArgs e) 
       { 
           touches = myTouches2.getTouchList(); 
           int aVariable = 0; 
           foreach (BjorMat.SurfaceTouch.touchesInFrame newTouch in touches) 
           { 
               Console.WriteLine(aVariable); 
               for (int i = 0; i < newTouch.pixels.Count; i++) 
               { 
                   if (aVariable % 4 == 0) 
                   { 
                        this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 0; 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
               this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 255; 
                   } 
                   else if (aVariable % 4 == 1) 
                   { 
                        this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 0; 
               this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
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   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 255; 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 0; 
                   } 
                   else if (aVariable % 4 == 2) 
                   { 
                    this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
                  this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
               this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 255; 
                   } 
                   else 

                   { 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
                   this.colorPixels[(int)((newTouch.pixels[i].X +  
   newTouch.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 0; 
                   } 
               } 
               aVariable++; 
           } 
           this.colorBitmap.WritePixels( 
               new Int32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth, this.colorBitmap.PixelHeight), 
               this.colorPixels, 
               this.colorBitmap.PixelWidth * sizeof(int), 
               0); 
       } 
 

       //Anropas då myPlanes.setObjectsForFrame har körts klart 
       void myPlanes_planeReady(object sender, EventArgs e) 
       { 
           //Hämtar planes som här är objekt innehållandes planinfomration 

           //för sina tillhörande pixlar 

           planes = myPlanes.getObjectList(); 
           //Om något plan hittats 

           if (planes.Count > 0) 
           { 
               //För all objekt i planes kolla alla tillhörande pixlar 

               //Sätt färg efter största riktning planet har för pixeln 

               foreach (BjorMat.planeObject.planeInFrame newObject in planes) 
               { 
                       for (int i = 0; i < newObject.pixels.Count; i++) 
                       { 
                           if (Math.Abs(newObject.planes[i].X) > Math.Abs(newObject.planes[i].Y) &&  
   Math.Abs(newObject.planes[i].X) > Math.Abs(newObject.planes[i].Z)) 
                           { 
                               if (newObject.planes[i].X > 0) 
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                     this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
                               else 

               this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 255; 
                           } 
                           else if (Math.Abs(newObject.planes[i].Y) > Math.Abs(newObject.planes[i].Z)) 
                           { 
                               if (newObject.planes[i].Y > 0) 
               this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 255; 
                               else 

                               { 
               this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 255; 
                     this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
                               } 
                           } 
                           else 

                           { 
                               if (newObject.planes[i].Z > 0) 
                               { 
               this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 255; 
                     this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
                               } 
                               else 

                               { 
               this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 255; 
                this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
    newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)+ 2] = 255; 
                               } 
                           } 
                         /* Alternativt sätt färg på pixlarna utifrån planets x,y,z värden 

multiplicera med 200 ty planen är normerade, det vill säga maxvärdet en 
riktning har är 1 

this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X + 
 newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)] =  
  (byte)Math.Abs(newObject.planes[i].X * 200.0); 
this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X + 
  newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] =      
  (byte)Math.Abs(newObject.planes[i].Y * 200.0); 
this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
 newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] =      
  (byte)Math.Abs(newObject.planes[i].Z * 200.0); 

                         */ 
                   } 
               } 
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           } 
           //Skriv färgdatan från colorPixels som modifierades ovan till en bitmap  
           //Denna bitmap är länkad till en bild i WPF-filen 

           this.colorBitmap.WritePixels( 
  new Int32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth, this.colorBitmap.PixelHeight), 
  this.colorPixels, 
  this.colorBitmap.PixelWidth * sizeof(int), 
  0); 
       } 
 

       //Anropas då myRecognizer.setObjectsForFrame har körts klart 
       void myRecognizer_objectReady(object sender, EventArgs e) 
       { 
           //Hämtar listan över alla hittade objekt 
           objects = myRecognizer.getObjectList(); 
           //För alla hittade objekt 
           foreach (BjorMat.ObjectRecognizer.objectInFrame newObject in objects) 
           { 
               //För varje pixel bestäm färg utefter vilken typ objektet är 

               //Färgerna blir här röd för "Wide", grön för "High" 

               //och lila för "Normal" 

               for (int i = 0; i < newObject.pixels.Count; i++) 
               { 
                   if (newObject.objectType == "WIDE") 
                   { 
                      this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 0; 
                 this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
              this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 255; 
                   } 
                   else if (newObject.objectType == "HIGH") 
                   { 
                       this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 0; 
              this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 255; 
                  this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 0; 
                   } 
                   else if (newObject.objectType == "NORMAL") 
                   { 
                   this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
                  this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
              this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 255; 
                   } 
                   else 
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                   { 
                  this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4)] = 255; 
                  this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 1] = 0; 
                  this.colorPixels[(int)((newObject.pixels[i].X +  
   newObject.pixels[i].Y * 640) * 4) + 2] = 0; 
                   } 
 

               } 
           } 
           //Skriv färgdatan från colorPixels som modifierades ovan till en bitmap  
           //Denna bitmap är länkad till en bild i WPF-filen 

           this.colorBitmap.WritePixels( 
               new Int32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth, this.colorBitmap.PixelHeight), 
               this.colorPixels, 
               this.colorBitmap.PixelWidth * sizeof(int), 
               0); 
       } 
 

       //Sätter up användning av kinectsensor 

       private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
       { 
           foreach (var potentialSensor in KinectSensor.KinectSensors) 
           { 
               if (potentialSensor.Status == KinectStatus.Connected) 
               { 
                   this.sensor = potentialSensor; 
                   break; 
               } 
           } 
 

           if (null != this.sensor) 
           { 
            //Sätt storlekar på depthPixels,coloePixels 

            //Länka colorBitmap med Image.Source som är en bild i WPF-filen  
            this.sensor.DepthStream.Enable(DepthImageFormat.Resolution640x480Fps30); 
         this.depthPixels = new          
  DepthImagePixel[this.sensor.DepthStream.FramePixelDataLength]; 
          this.colorPixels = new byte[this.sensor.DepthStream.FramePixelDataLength *   
  sizeof(int)]; 

this.colorBitmap = new WriteableBitmap(this.sensor.DepthStream.FrameWidth, 
this.sensor.DepthStream.FrameHeight, 96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null); 

            this.Image.Source = this.colorBitmap; 

            //Lägg till funktion som ska köras vid händelsen DepthFrameReady 

            this.sensor.DepthFrameReady += this.SensorDepthFrameReady; 

            //Starta sensorn 

            try 

            { 

             this.sensor.Start(); 
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             } 

               catch (IOException) 

               { 

                   this.sensor = null; 

               } 

           } 

           if (null == this.sensor) 

           { 

           } 

       } 

       //Stopa sensorn då programmet avslutas 

       private void WindowClosing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 

       { 

           if (null != this.sensor) 

           { 

               this.sensor.Stop(); 

           } 

       } 

       //Händelse som anropas då en depthFrame är klar för att hämtas 

     private void SensorDepthFrameReady(object sender, DepthImageFrameReadyEventArgs e) 

       { 

           using (DepthImageFrame depthFrame = e.OpenDepthImageFrame()) 

           { 

               //Kolla att depthFrame verkligen hämtades 

               if (depthFrame != null) 

               { 

                   //Nollställ pixelData 

                   pixelData = new short[640 * 480]; 

                   //Kopiera pixeldatan till temporära arrayer, 

                   //depthPixels används för att få ut plan                    

                   depthFrame.CopyDepthImagePixelDataTo(this.depthPixels); 

                   //PixelData används till att få ut objekt och tryckningar 

                   depthFrame.CopyPixelDataTo(pixelData); 

                   this.depthFrame = depthFrame; 

                   //Ta reda på min/max djup i bilden 

                   int minDepth = depthFrame.MinDepth; 

                   int maxDepth = depthFrame.MaxDepth; 

                   //Sätt colorPixels att vara en gråskalebild som beror på djupet 

                   //Metoden används för DepthBasics i Kinect Toolbox 

                   int colorPixelIndex = 0; 

                   for (int i = 0; i < this.depthPixels.Length; ++i) 

                   { 

                       //Hämta djup för varje pixel 

                       short depth = depthPixels[i].Depth; 
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                       byte intensity = (byte)(depth >= minDepth && depth <= maxDepth ? depth : 0); 

                       this.colorPixels[colorPixelIndex++] = intensity; 

                       this.colorPixels[colorPixelIndex++] = intensity; 

                       this.colorPixels[colorPixelIndex++] = intensity; 

                       ++colorPixelIndex; 

                   } 

                   //Ritar ut linjer för att lättare särskilja områden till trumdemot 

                   for (int i = 260; i < 360; i++) 

                   { 

                       this.colorPixels[(i + (329 * 640)) * 4] = 255; 

                       this.colorPixels[(i + (381 * 640)) * 4] = 255; 

                       this.colorPixels[(i + (330 * 640)) * 4] = 255; 

                       this.colorPixels[(i + (380 * 640)) * 4] = 255; 

                   } 

                   for (int i = 329; i < 381; i++) 

                   { 

                       this.colorPixels[((i * 640) + 50) * 4] = 255; 

                       this.colorPixels[((i * 640) + 120) * 4] = 255; 

                       this.colorPixels[((i * 640) + 190) * 4] = 255; 

                       this.colorPixels[((i * 640) + 260) * 4] = 255; 

                       this.colorPixels[((i * 640) + 330) * 4] = 255; 

                   } 

                   //Skriv färgdatan från colorPixels som modifierades ovan till en bitmap  

                   //Denna bitmap är länkad till en bild i WPF-filen 

                   this.colorBitmap.WritePixels( 

                new Int32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth, this.colorBitmap.PixelHeight), 

                this.colorPixels, 

                this.colorBitmap.PixelWidth * sizeof(int), 

               0); 

                   if (!dataSet) 

                   { 

                       //Vid första depthFrame säts referensdata 

                       myRecognizer.setOldData(pixelData); 

                       myTouches.setOldData(pixelData); 

                       myTouches2.setOldData(pixelData); 

                       drum1Touch.setOldData(pixelData); 

                       drum2Touch.setOldData(pixelData); 

                       drum3Touch.setOldData(pixelData); 

                       drum4Touch.setOldData(pixelData); 

                       myPlanes.setOldData(pixelData); 

                       //Ändra variabel så referensdata inte säts igen 

                       dataSet = true; 

                   } 

                   else 
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                   { 

                       /*Alla exempelfunktioner som används i programmet. 

                        Avkommentera de som inte skall användas då det är 

                        processorkrävande att köra alla samtidigt*/ 

 

                       //Kör myRecognizer med pixelData från ovan 

                       //När denna funktion är klar anropas myRecognizer_objectReady 

                       myRecognizer.setObjectsForFrame(pixelData); 

                       //Kör myPlanes med depthFrame ovan 

                       //När denna funktion är klar anropas myPlanes_planeReady 

                       myPlanes.setObjectsForFrame(depthFrame); 

                       //Kör myTouches med pixeData samt ändrat den valfria variabeln 

                       //för användning av referensdata 

                       //Medför att vi letar efter tryckningar på en 3D yta i luften 

                       //När denna funktion kört klart anropas myTouches_touchDetected 

                       myTouches.setTouchesForFrame(pixelData, true, true, true, true); 

                       //Samma som förra fast använder referensyta 

                       myTouches2.setTouchesForFrame(pixelData); 

                       //Fungerar precis som för de andra touches fast kör trumdemot 

                       drum1Touch.setTouchesForFrame(pixelData); 

                       drum2Touch.setTouchesForFrame(pixelData); 

                       drum3Touch.setTouchesForFrame(pixelData); 

                       drum4Touch.setTouchesForFrame(pixelData); 

                   } 

               } 

           } 

       } 

       //Funktion för att kolla så mediafiler laddats 

       private void drumSoundMax_MediaFailed(object sender, ExceptionRoutedEventArgs e) 

       { 

           Console.WriteLine("Media was not loaded"); 

       } 

   } 

} 
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På svenska  

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid 

från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 

kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 

undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 

som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 

kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/ 

 

In English 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a 

considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to 

download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 

revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 

work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for 

publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: 

http://www.ep.liu.se/ 

 

© Björn Ramnor & Mathias Persson 

http://www.ep.liu.se/

