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Izvleček
V zadnjem času je v vzponu uporaba spletnih tehnologij v namene, katerim primarno ni
namenjena. Razvijalci spletnih aplikacij in strani lahko svoje znanje uporabljajo tudi na drugih
področjih. Eno izmed takšnih je tudi razvoj informacijskih oziroma umetniških postavitev ali
kioskov. Takšne postavitve pa lahko pridobijo na uporabnosti z uporabo brezkontaktnih senzoričnih
naprav. Ker spletne tehnologije v osnovi ne omogočajo uporabe teh naprav, smo se odločili izdelati
primere spletnih aplikacij, ki uporabljajo takšne senzorje.

Za magistrsko nalogo smo izdelali skupek primerov aplikacije, ki se upravlja s pomočjo
gibov rok. Predstavili smo različne senzorične naprave in vmesnike, s pomočjo katerih lahko
spletno aplikacijo povežemo z izbrano strojno opremo. Za zaznavanje gibov smo izbrali napravo
Microsoft Kinect. Pri povezavi s spletnim okoljem pa smo uporabili različni rešitvi, s katerima
lahko enostavno premostimo vrzel med spletom in strojno opremo.

Ključne besede:
Informacijski kiosk, spletno okolje, Microsoft Kinect, zaznavanje gibov, HTML 5
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Abstract
APPLICATION

DEVELOPMENT WITH HTML5 AND HAND MOVEMENT

CONTROL.

In the recent years the Web technologies have been gaining more attention due to its
versatile use in not primarily intended areas. Web developers can use their knowledge in other areas
as well. One of these is development of information or artistic kiosks. These kiosks can gain in
usability by using contactless sensors. As web technologies do not have a default support for
implementation of such connections, we decided to develop examples of applications that can use
such sensors.

In the masters thesis we created a unit of example applications, that can be steered or used
with help of hand movements. We presented different types of sensors and interfaces that can
manage to connect web environment with a hardware of choice. We used Microsoft Kinect sensor
for movement detection. Interface between web environment and hardware sensor is performed via
two seperate solutions which provide the missing bridge between the two layers.

Keywords:
Information kiosk, web environment, Microsoft Kinect, motion detection, HTML 5

IV

Povzetek
Uporaba spletnih tehnologij na drugih področjih, kot je splošna izdelava spletnih aplikacij in
strani, postaja vsakdanja praksa. Poznavanje zmožnosti in omejitev pri razvoju aplikacij je
izrednega pomena. Pri uporabi spletne tehnologije za izdelavo informacijskega oziroma
umetniškega kioska je pomembna povezljivost različnih tehnologij in možnosti njihove uporabe.
Ker spletno okolje ne ponuja neposrednega dostopa do strojne opreme računalnika, so takšne
povezave večinoma nemogoče brez uporabe posredniških storitev oziroma aplikacij. V magistrskem
delu smo uporabili Microsoft Kinect senzor za zaznavanje gibov uporabnika. Zahteva za končni
prototip aplikacije je, da deluje v spletnem okolju.

Za izdelavo aplikacije informacijskega kioska s pomočjo brezkontaktnih senzorjev je
pomembno upoštevati določene kineziološke in socialne vzorce ali norme. Ljudje smo že
vsakodnevno izpostavljeni takšnim senzorjem. Naučili smo se jih uporabljati podzavestno. Zaradi
naših navad mora aplikacija upoštevati načela gibanja človeškega telesa in že obstoječih vzorcev
uporabe uporabniških vmesnikov. Uporaba aplikacije mora biti naravna in intuitivna. Od
uporabnikov ne smemo zahtevati gibov, ki niso naravni oziroma so nemogoči za izvedbo. Hkrati
tudi ne moremo zahtevati, da se je uporabnik primoran naučiti uporabljati aplikacijo.

Namen dela je analiza primerljivih obstoječih senzorjev in uporaba primernih vmesnikov, ki
omogočajo povezljivost spletnega okolja s senzorično napravo. Hkrati je cilj tudi uporaba spletnega
okolja, v katerem bi aplikacija delovala kot domorodna, da za končnega uporabnika izkušnja
uporabe ne bi bila drugačna ali kakorkoli prizadeta zaradi uporabe spletnih tehnologij. To vključuje
tako grafični vmesnik kot tudi delovanje brez posredovanja skrbnika ali potrebnega predznanja
uporabnika.

Paleta izbire senzorjev je velika, vendar smo se osredotočili le na enega, to je Microsoft
Kinect, zaradi lahkotnosti uporabe, dostopnosti in splošne razširjenosti, kar nam je pomagalo pri
iskanju rešitev različnih problemov. Za izbiro vmesnika, ki poveže spletno okolje s senzorjem, so
pomembni ključni faktorji: brezhibno delovanje, delovanje brez posredovanja ali tehničnega znanja,
vzdrževanost vmesnika, dostop do golih podatkov senzorja, vgrajena prepoznava različnih gest in
možnost nadgradnje in nadaljnjega razvoja. Primeri aplikacije delujejo s pomočjo dveh različnih
vmesnikov, to sta Kinesis.io in ZigFu. Vsak izmed njiju ima dobre lastnosti, katere smo poizkušali
čimbolje izkoristiti, hkrati pa zaobiti pomanjkljivosti.
V

Za izdelavo aplikacije sta pomembna tudi končni izgled in grafična zmogljivost. V primerih
smo prikazali različna načina prikaza naprednejše grafike. Eden je tako imenovani »DOM« način,
kjer s pomočjo CSS stilov stiliziramo HTML elemente, drugi pa »Canvas« način, ki je v osnovni
obliki zelo podoben enostavnejšim grafičnim pogonom. Prvi je zelo enostaven za uporabo in
implementacija je zelo hitra. Drugi je bolj zahteven, vendar precej hitrejši. Lahko ga nadgradimo s
pomočjo različnih knjižnic, ki nam ponujajo orodja, kot jih poznajo pogoni za računalniške igre.

V analizi in zaključku magistrskega dela smo izpostavili prednosti in slabosti različnih
načinov povezljivosti spletnega okolja s senzorjem in uporabe različnih grafičnih načinov.
Kinesis.io vmesnik ponuja uporabo že vgrajenih mehanizmov za zaznavanje gest, katere so
intuitvne uporabnikom igralnih konzol Xbox, saj uporablja enake knjižnice. Žal ta vmesnik ne
ponuja dostopa do golih podatkov sklepov iz senzorja. ZigFu omogoča ravno to, žal pa so vgrajeni
mehanizmi za zaznavo gest zelo osnovni in skorajda neuporabni. Kinesis.io omogoča dostop do
izvorne kode vmesnika, kar pomeni, da lahko manjkajoče funkcionalnosti sami dodamo oziroma
prilagodimo obstoječe. Grafični način smo izbrali glede na potrebe aplikacije. Možen je kombiniran
način, torej da del aplikacije deluje s »Canvas« elementom, del pa s pomočjo stilizacije CSS
elementov. Kjer uporabljamo le osnovno pomikanje in barvanje elementov uporabniškega
vmesnika, smo uporabili »DOM« način, kjer pa je zahtevano risanje, je bil »Canvas« primernejši.

Končni izdelek je sestavljen iz petih primerov aplikacije: »pozdravljen, Kinect«, »risalnica«,
»telovadnica«, »tabla gest« in »galerija«. Vsi primeri, razen zadnjega, uporabljajo ZigFu vmesnik, s
pomočjo katerega smo lahko definirali nekaj osnovnih gest, ki služijo namenu primerov. Zadnji
primer pa pokaže uporabnost že vgrajenih mehanizmov za zaznavo gest. Na koncu smo izpostavili
še možnost nadaljnjega razvoja vmesnika Kinesis.io, ki bi nam omogočal razvoj bogatejših
uporabniških izkušenj s pomočjo senzorja Microsoft Kinect.
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1 Uvod
HTML 5 je tehnologija označevalnega jezika, ki se uporablja za strukturo in predstavitev
vsebin na svetovnem spletu. W3C je oktobra 2014 izdal priporočilo za uporabo bodočega
standarda. Predhodna verzija HTML 4 je bila standardizirana leta 1997 (Gauchat, 2011).

Nove metode in grafične komponente omogočajo izvedbo zahtevnejših rešitev v sodobnih
spletnih brskalnikih, ki so bile prej domena programskih jezikov, namenjenih določeni
platformi.

V nalogi smo predstavili različne načine povezovanja senzoričnih naprav s spletnim
brskalnikom, različne naprave, ki omogočajo krmiljenje s pomočjo gibov in različne načine
prikaza grafike. Razvoj brskalnikov je omogočil hiter napredek pri grafiki spletnih strani.
Novi moduli CSS-a (Cascading Style Sheets), znani kot CSS3, omogočajo večjo
interaktivnost in grafično integracijo kot predhodniki (CSS2, CSS2.1). CSS3 omogoča tudi
strojno podprto grafiko. Skupek novih tehnologij omogoča razvoj zanimivih interaktivnih
aplikacij tako na spletu kot tudi v zaprtih namiznih sistemih. Z Microsoftovo tehnologijo,
vključeno v novo izdajo Visual Studia in .NET ogrodja, je mogoče graditi aplikacije za
namizne računalnike z operacijskim sistemom Windows 8 tudi s pomočjo HTML 5 in
JavaScripta. Zaradi dostopnosti tehnologije in enostavne gradnje je tak način izdelave
aplikacij vedno bolj popularnejši (Cathue, 2012; Kramer, el al., 2012; Greig, 2013).

Več poudarka je na senzorju Microsoft Kinect, ki je najprimernejši za naš problem.
Opisali smo vse načine povezovanja senzorja s spletnim brskalnikom in rešitve težav, ki
nastajajo zaradi varnostne politike spletnih standardov. Končni rezultat je delujoča aplikacija
oziroma skupek primerov, ki delujejo v spletnem brskalniku v načinu zaprtega sistema, torej
kot umetniški, informacijski kiosk.
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2 Teoretični del
2.1 Tehnologija za računalniško upravljanje s pomočjo gibov rok
Tehnologija za upravljanje računalnika oziroma naprave s pomočjo gibov rok ali delov
telesa je že vsakdanja in splošno ražširjena ter sprejeta. Srečujemo jo povsod, na mobilnih
telefonih, tabličnih računalnikih, v trgovinah, na delovnem mestu in med vsakdanjimi
opravili.

Nekatere tovrstne naprave obstajajo že dlje časa in so po principu delovanja zelo
osnovne. Velikokrat se sploh ne zavedamo njihovega delovanja v ozadju. Primeri takšnih
naprav so:
•

avtomatska vrata,

•

luči na senzor,

•

alarmne naprave,

•

sušilniki za roke in podajalniki papirja.

Prednost uporabe brezkontaktne tehnologije v takšnih primerih je predvsem z vidika
higieničnosti in preprostosti uporabe. Zakaj torej ne bi uporabne tehnologije uporabili tudi na
drugih področjih, kjer bi se lahko izkazala kot dober nadomestek ali nadgradnja obstočeje
kontaktne tehnologije? Primarno vodilo razvoja te tehnologije je bilo predvsem v zabavni
industriji, ki je prva množicam ponudila novi uporabniški vmesnik. Kasneje se je ta
tehnologija uporabila tudi v drugih branžah, na primer v medicini. Upravljanje računalnika z
gestami je veliko lažje in priročno med operacijo, kjer je sterilnost nujno potrebna. Tudi pri
rehabilitaciji bolnikov in fizioterapiji je zaznavanje pravilnosti gibov s pomočjo računalnika
lažje (Carrillo, 2015).

2.1.1 Primeri uporabe tehnologije

Uporaba zaznave gest je uporabna pri računalniškem vidu in z njem povezanem
raziskovalnem delu, v medicini kot pripomoček, pri športu, interaktivnem izobraževanju in pri
interaktivnih informacijskih postavitvah, kar je delno tudi predmet te naloge.
2

2.1.1.1 Prevajanje znakovnega jezika

Znakovni jezik široko uporabljajo gluhi in gluhonemi za sporazumevanje. Obstaja več
vrst znakovnih jezikov, tako kot je tudi več različnih govorjenih jezikov. Učenje znakovnega
jezika pa lahko predstavlja težavo, še posebno pri otrocih. Težava se pojavi pri slušečih
osebah, ki želijo komunicirati z osebami z okvaro sluha.

Raziskovalci iz Universidade Nova de Lisboa so predstavili rešitev, ki omogoča lažjo
premostitev te ovire. S pomočjo računalniške tehnologije so razvili igri s pomočjo katerih se
laže učimo znakovnega jezika. Ena igra je nadomestek učilnice, v kateri se učimo osnov
znakovnega jezika, računalniški vid pa poskrbi za vrednotenje pravilnosti izvajanja.
Uporabnik sodeluje v kratkih lekcijah, v katerih se pričakuje, da ponavlja prikazane znake.
Z napredkom odklene nove lekcije (Gameiro, et al., 2013).

Druga igra je bolj tekmovalne narave, kjer računalnik simulira tekmovalno okolje, v
katerem uporabnik preverja svoje znanje v igri, ki je podobna televizijskim kvizom.

Te igre so namenjene učenju slušateljev gluhih in naglušnih – družini, prijateljem in
sodelavcem. Temelj naloge je globinski senzor naprave Kinect in deluje na dva principa:
•

uporabniki se naučijo znakovnega jezika preko lekcij

•

uporabniki igrajo igre s pomočjo gest in znakovnega jezika (Gameiro, et al.,
2013).

Kitajski raziskovalci so ustvarili prototip prevajalnika znakovnega jezika (angl. Kinect
Sign Language Translator), ki geste in znake pretvarja v besedilo in obratno. Prevod je realno
časoven, kot vidimo na sliki 1, kar pomeni, da se lahko gluhi in naglušni sporazumevajo z
govorečimi brez posrednika – prevajalca.

Njihov cilj je razviti tehnologijo, ki bi omogočala razumevanje kitajskega znakovnega
jezika, ki je bolj kompleksen od ostalih, in tako omogočala komunikacijo tudi med tistimi
slušatelji, ki ne poznajo kitajskega, niti znakovnega jezika. Uporabljajo Microsoft Kinect
senzor in njihovo SDK knjižnico, ki omogoča največji izkoristek 2D- in 3D-senzorjev, za
izredno nizko ceno (Microsoft Research, 2015).
3

Slika 1: Z uporabo prevajalnika se lahko gluhi in naglušni sporazumevajo s slišečimi.

2.1.1.2 Uporaba v medicini

GestSure je sistem, ki omogoča lažje rokovanje s podatki v zdravstvenih ordinacijah in
operacijskih sobah. Ekipa iz Amerike in Kanade produkt predstavlja in trži po svetu
(Gestsure, 2015).

Njihov sistem omogoča veliko prednosti pri delu v sterilnem okolju:
•

hiter in zanesljiv dostop do informacij med postopkom,

•

odpravi nevarnost onesnaženja sterilnega okolja,

•

zmanjša možnosti okužbe zaradi vhodnih naprav računalnika,

•

skrajša čas operacij in čas razkuževanja,

•

se enostavno vpelje v delovni prostor, brez dodatne strojne opreme.

4

Slika 2: GestSure sistem za operacijske sobe

Kirurgi in zdravniki ob svojem delu vedno potrebujejo različne podatke o pacientu, ali
so to rentgenski, CT, MRI posnetki ali pa ostali parametri. Med samim sterilnim delom je
iskanje in brskanje po računalniku z miško in tipkovnico zamudno, saj morajo po vsakem
dotiku nesterilne površine ponovno skozi dezinfekcijski postopek, ali pa je potrebno počakati
na sestro, da jim pomaga. Njihov GestSure sistem omogoča krmarjenje po slikovnem gradivu
s preprostimi premiki rok, kot je vidno na sliki 2. Tako lahko zdravniki in kirurgi med
posegom uporabljajo računalnik, kot bi ga upravljali z miško ali tipkovnico, brez dotikanja
vnosnih naprav (Gestsure, 2015).

2.1.1.3 Virtualno ogledalo za pomerjanje oblačil

Fitnect je produkt madžarskega izvora, ki omogoča virtualno pomerjanje oblačil.
Deluje kot virtualno ogledalo, pred katerega se postavi oseba in pomerja različne obleke, ki so
v 3D-formatu shranjene na računalniku (Interactive, 2016).

Njihov produkt je prilagodljiv, enostaven za uporabo in izkorišča razširjeno resničnost
(angl. Augmented reality) ter prikazuje realno sliko z dodatkom 3D-modela. Prednost
takšnega sistema je predvsem v praktičnosti, saj se za pomerjanje ni potrebno sprehoditi do
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garderobe in sleči. Z interaktivnostjo lahko dosežejo veliko količino artikov za pomerjanje.
Takšen kiosk oziroma postavitev je lahko tudi dober magnet za obiskovalce različnih sejmov
in znanih trgovskih verig, preko katerega lahko predstavljajo novosti in trende. Na sliki 3
uporabnik poizkuša kako njihov kos oblačila ali nakita izgleda na njemu.

Slika 3: Fitnect virtualno ogledalo

2.1.1.4 Virtualna telovadnica

Portugalski raziskovalci so predlagali izdelavo prototipa spletne telovadnice, s
pomočjo katere bi bilo omogočeno sodelovanje pri vaji in treningu tudi osebam, ki imajo
težave z mobilnostjo, starejšim in geografsko ločenim. Njihova ideja temelji na tem, da so
velike hitrosti interneta že dovolj razširjene in široko dostopne in s pomočjo Kinect senzorja
finančno sprejemljive.

S sistemom spletne telovadnice bi se približali ljudem, ki se drugače ne bi udejstvovali
v fizični vadbi. To jim omogoča, da so povezani s profesionalci s celega sveta, ki nadzorujejo
potek vadbe. Za dosego ciljev predlagajo implementacijo sistema z dvema strežnikoma; eden
bi skrbel za virtualne svetove, drugi pa za gibe. Na ta način bi rešili težavo, ki bi lahko nastala
z oddajanjem ter sprejemanjem podatkov in 3D-izrisovanjem. Strežnik za gibe bi bil zadolžen
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za sinhronizacijo gibov voditelja in prepoznavo gibov vseh sodelujočih (Cassola, et al., 2014),
kot je razvidno iz slike 4.

Slika 4: Online-Gym

Druga skupina raziskovalcev je predstavila ogrodje, ki bi bilo osnovano na sledenju
gibov in bi služilo pri pomoči in vadbi otrok, ki imajo motorične okvare. Njihov sistem bi
snemal gibe telesa in jih primerjal z vnaprej posnetimi gibi in nato podal oceno (Meleiro, et
al., 2014).

Rezultati raziskave (Meleiro, et al., 2014) so pokazali, da bi sistem lahko koristil pri
prepoznavi in spremljanju napredka pri otrocih z motoričnimi okvarami. Orodja, ki so bila
uporabljena bi lahko pripomogla pri rehabilitaciji s pomočjo različnih vadb, namenjenim
ciljni publiki, in pripomogla h kakovostnejšim meritvam pri fleksibilnejši analizi. Poudarili so
nekaj slabosti tehnologije za sledenje, ki je v določenih pogojih netočna in pomanjkljiva in
7

zato ne more biti uporabljena kot verodostojna. Še vedno pa lahko pripomore k hitrejšemu
okrevanju in večji volji za vadbo, saj skozi igro spodbuja vadbo.

2.1.2 Vrste naprav za zaznavanje gibov

Naprav oziroma senzorjev za prepoznavanje gibanja telesa ali rok je veliko. Največ jih
je namenjenih interaktivnemu igranju iger, nekaj pa jih je bilo razvitih tudi za druge namene,
kot so 3D modeliranje in lajšanje obdelave podatkov. Nekatere naprave sledijo celotnemu
skeletu ene ali več oseb, nekatere so namenjene sledenju enega uporabnika, ki sedi za
računalnikom, ali pa so namenjene le mikro sledenju, npr. prstom rok.

Obstaja več vrst takšnih naprav, ki so komercialno dostopne. Nekatere za delovanje
potrebujejo poseben kontroler, ki je po izgledu podoben kot daljinec. Vgrajene ima senzorje
za zaznavo gibov, pospeškov in gumbe. Takšen kontroler držimo v rokah in je brezžično
povezan z glavno konzolo. Ostale naprave delujejo na principu globinskega vida, ki je
dosežen s pomočjo stereo kamer, infrardečih senzorjev ali računalniškega vida, ki deluje samo
z eno kamero. Nekateri ponudniki imajo vgrajene tudi mikrofone za zaznavanje globinskega
zvoka in zvočnih ukazov.

2.1.2.1 Nintendo Wii

Wii je konzola namenjena igranju iger. S prodajo so prehiteli Microsoftov Xbox 360 in
Sonyjev PlayStation 3. To jim je uspelo z dobro promocijo in unikatnim vmesnikom, s
katerim se upravlja igre na konzoli. Celoten komplet so predstavljali kot zabavo za celo
družino. Poleg konzole je možno kupiti tudi različne vmesnike – kontrolerje, ki so namenjeni
določeni igri (Hill, 2015).

Ključ uspeha je nov način vmesnika, ki namesto običajne igralne palice ali ploščka
ponuja kontrolo nad igro s premikanjem samega kontrolerja. Kontroler vsebuje različne
merilce pospeškov in tako omogoča zaznavanje nagiba, premika in rotacije v vse smeri. Na ta
način je možno natančno meriti premike naravnega uporabniškega vmesnika. Kontrolerji so
povezani s konzolo s pomočjo Bluetooth tehnologije. Hitrost in odzivnost je hitra in tako
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ponuja odlično uporabniško izkušnjo. Izgled kontrolerja je viden na sliki 5. Slabost te
tehnologije za uporabo v umetniški postavitvi je potreba po kontrolerju, ki ga mora uporabnik
med upravljanjem držati v roki (Brain, 2016).

Slika 5: Nintendo Wii kontroler

2.1.2.2 Microsoft Kinect

V začetku je bil Kinect pripomoček za igranje iger na Xbox 360 konzoli. Odprtokodna
družba je kmalu začela Kinect izkoriščati tudi v druge namene in izdelovati programsko
opremo, s katero ga je bilo možno priklopiti tudi na računalnik. Pri Microsoftu so se odločili,
da ne bodo zaklenili Kinecta za druge naprave, ampak so izdali posebno izdajo Kinecta,
imenovano »Kinect for Windows«, zraven katerega je prišla tudi knjižnica SDK, s katero je
bilo možno razvijati programsko opremo, ki uporablja Kinect (Cathue, 2012).

Prednost Kinecta je v tem, da sam senzor zaznava uporabnike, ki za uporabo ne
potrebujejo nobenega pripomočka. V samem ohišju je kamera, ki zaznava globino, infrardeča
kamera, barvna kamera in usmerjeni mikrofoni. Takšna kombinacija omogoča skeletno
sledenje (Slika 6), sledenje obraza, glasovno upravljanje in dostopnost golih podatkov
razvijalcem za nadaljnjo obdelavo.
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Slika 6: Kinect skeletno sledenje

2.1.2.3 Leap Motion

Leap Motion je naprava, ki je namenjena kot dodatek tipkovnici in miški za lažje
upravljanje računalnika in povezanih aktivnosti. Njen doseg je kratek, kar pomeni, da je
praktična uporaba omejena na dve roki. Zaznava lahko gibanje in kretnje vseh desetih prstov.
Njen doseg je približno 60 cm v višino in na strani. Kot zaznave na strani je 150°, globinski
kot pa 120° (Leap Motion, 2016). Na sliki 7 vidimo primer uporabe Leap Motion naprave.

Tehnologija zaznavanja je podobna ostalim napravam, dve kameri in tri infrardeče
diode s katerimi se sledi gibanje z nam nezaznavno svetlobo. USB kontroler bere podatke
senzorjev in jih obdela ter posreduje računalniku. Tako lahko kontroler zazna naravne giba
uporabnika; roko lahko uporabimo namesto kazalnika, lahko mahamo, navigiramo, pobiramo
in premikamo stvari na zaslonu. Senzor je zelo natančen, saj lahko zazna premike v stotinki
milimetra in ima zelo visoko frekvenco osvežitve 200 Hz (Leap Motion, 2016).
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Slika 7: Leap Motion

2.1.2.4 Intel Perceptual Computing

Intelov Perceptual Computing SDK 2013 cilja na podobne funkcionalnosti kot
Microsoftov Kinect v manjšem pakiranju in z bolj odprtim okoljem. Strojna oprema je
namenjena enem uporabniku, ki sedi za računalnikom na kratke razdalje in vsebuje barvno in
globinsko kamero, kakor tudi dva mikrofona za glasovno upravljanje.

Njihova naprava je manjša in cenejša od Microsoftove različice, kamera je manjša od
Kinect senzorja in se napaja preko USB, medtem ko Kinect potrebuje zunanje napajanje.
Kamero izdeluje znano multimedijsko podjetje Creative. Namenjena je uporabi med sedenjem
za računalnikom in ne podpira sledenja celotnega skeleta, ampak le geste rok in obraza.
Prepoznava tudi različne položaje rok, kot je na primer dvignjen ali spuščen palec, mahanje,
kroženje in vlečenje z roko. Novost te naprave je prepoznavanje obrazov (Slika 8), kar se
odraža z možnostimi zaznavanja približne starosti, spola in raznih oblik izražanja, kot je smeh
ali pomežik. Čeprav se to sliši kot uporabna tehnologija, še vedno ni izpopolnjena in ne deluje
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vedno, kot bi pričakovali. Za razliko od Leap Motiona pa ponuja dostop do golih podatkov za
nadaljnjo obdelavo (Stimulant, 2016).

Slika 8: Intel Perceptual Computing SDK 2013

2.1.2.5 Duo3D

Duo3D je senzor, ki je svojo pot začel na Kickstarterju vendar pri tem ekipa ni bila
uspešna in ni zbrala dovolj sredstev. Vseeno so nato sami do konca razvili platformo, ki je v
tej branži edinstvena. Njihov izdelek je možno kupiti kot načrt, kot kit-komplet ali kot končni
izdelek. Sam senzor deluje s pomočjo dveh kamer in treh infrardečih diod, ki delujejo kot
stereo računalniški vid. Primarno je namenjena računalniškemu vidu z laboratorijsko
natančnostjo. Naprava lahko zaznava dotike, premike in tridimenzionalne odčitke narave.
Poleg tega ima naprava tudi žiroskope in merilce pospeškov, saj njena uporaba ni omejena za
delo z računalniki, ampak se lahko uporabi tudi kot nadomestek kamere ali senzorja na
robotu. Senzor ima domet približno 2,5 metra (Stimulant, 2016).
Proizvajalec navaja, da kamera meri le 5 cm x 2,5 cm x 1,2 cm in tehta 30 gramov.
Tako majhno in lahko ohišje z vsemi funkcionalnostmi omgoča vgradnjo na različna vozila,
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letala in robote. Na sliki 9 vidimo izgled naprave. Napajanje je priskrbljeno preko USBpriključka. Omogoča zazavanje 3D-sveta z veliko natančnostjo, tako je njena uporaba
perfektna za realno časovno izogibanje oviram, v robotiki, navigaciji, medicinski uporabi in
podobno (Code Laboratories, 2016).

Slika 9: Duo3D

2.1.3 Družbeni uporabniški vzorci in naravni uporabniški vmesnik

Pri načrtovanju postavitev z uporabo naravnih uporabniških vmesnikov je potrebna
previdnost. Potrebno je upoštevati družbene okoliščine. Sama postavitev in način interakcije
morata biti v skladu s predvideno demografsko skupino uporabnikov. Potreba po prilagoditvi
določenim družbenim skupinam, ki uporabljajo takšne postavitve, je skorajda nujna, če ne
obvezna. Če se takšna postavitev pojavi v poslovnem okolju, je potrebno upoštevati tudi
določene normative, ki omogočajo dostopnost invalidnim osebam, otrokom in starejšim.

Z rastjo pričakovanj in gladkih (angl. Seamless) izkušenj v spletu, aplikacijah ali
umetniških interaktivnih postavitvah je pomembno opazovanje pojavljajočih se standardov –
vzorcev in razumevanje, kako določena interakcija, na primer na spletu postane pričakovanje
in vzorec za naslednjo stran. Z razumevanjem tega pojava in uporabo najboljših praks
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prenesemo breme razumevanja, kako uporabnik uporablja aplikacijo iz oblikovalca in se ta
lahko posveti vsebini. Vzorci so kot osnovni gradniki aplikacije. Lahko jih medsebojno
kombiniramo ali pa uporabimo le določene sprejete principe in jih uporabimo v bogati
uporabniški izkušnji. Vzorci so tehnološko in grafično agnostični, kar pomeni, da ne
predpisujejo določene tehnologije ali estetike. Vzorci uporabiškega vmesnika dajo
oblikovalcu vodilo, kako naj določen problem v določenemu kontekstu reši, da bo družbeno
sprejemljiv in je večkratno dokazan, da deluje.

Nasprotno vzorcem obstajajo tudi tako imenovani antivzorci, ki opisujejo, kakšne
rešitve so slabe in znajo povzročiti slabo uporabniško izkušnjo. Ti vzorci opisujejo tudi rešitve
za slabe izkušnje in v katero smer spremeniti rešitev, da bo ponudila dobro uporabniško
izkušnjo. Antivzorci so postali popularni pri programiranju računalniških programov. V tem
področju opisujejo pogoste napake ali slabo rešitev pogostih problemov (Crumlish in Malone,
2009).

Na podlagi teh vzorcev je potrebno razvoj aplikacije prilagoditi sprejetim vzorcem in
navadam uporabnikov, tako da lahko tudi uporabnik, ki prvič uporablja aplikacijo, z gibi rok
hitro in intuitivno razume koncept upravljanja z vsebinami. Pomembno je, da sama uporaba
aplikacija ne potrebuje učenja in priročnika za uporabo.

Pri uporabi ročnih gest in potez za uporabo aplikacije je potrebna uporaba pravilne
geste, pri čemer je v pomoč razumevanje o osnovnem delovanju človeškega telesa. Sklepi in
mišice omogočajo premikanje delov telesa po določenih oseh in po določenih zakonitostih.
Skoraj vsakdo lahko pritisne na gumb na zaslonu na dotik, ampak vsak pa ne more stati na
desni nogi in pomahati z levo roko. Zato je pri implementaciji informacijskih kioskov, ki
delujejo na principu naravnih uporabniških vmesnikov, potrebno poseči po osnovnih ukazih –
potezah ali gestah in ne po kompleksnejših, ki so uporabljene v računalniških igrah.
Motorične sposobnosti z leti pešajo in fizični premiki so teže izvedljivi, še posebno pri gestah,
ki potrebujejo fine motorične sposobnosti rok.
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Nekaj vzorcev, ki so primerni za odprto prostorne interaktivne sisteme, ne za zaslone
za dotik, ki povzročijo spremembo na zaslonu ali projekciji:

•

zaznavanje bližine uporabnika,

•

zaznavanje premikanje uporabnika,

•

izbiranje z roko,

•

mahanje z roko,

•

rotiranje z rokami,

•

korakanje,

•

nagibanje telesa (Saffer, 2008).
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2.2 Izbor in opis primerne tehnologije
Pri izbiri tehnologije za izdelavo demonstracijske aplikacije smo se že na začetku
odločili za spletno okolje, to je delovanje v spletnem brskalniku. Za primeren senzor se je
med zgoraj navedenimi primeri senzorjev iz vsakega področja Kinect pokazal kot najbolj
optimalen in primeren. Ponuja sledenje celotnega skeleta in ima primeren doseg.
Komunikacija spletnega brskalnika in Kinect senzorja ni privzeto podprta. Manjka vmesni
člen, ki meritve senzorja pretvori v izhod spletnega servisa, do katerega lahko dostopa
brskalnik.

2.2.1 Microsoft Kinect

Kinect je primeren senzor za izdelavo aplikacije, ker ima zadovoljive strojne
zmogljivosti sledenja in ima veliko podporo različnih knjižnic za povezavo z različnimi
programskimi jeziki. Samo globinsko zaznavanje uporabnika je omogočeno z infrardečim
laserjem - oddajnikom in infrardečo kamero. Laser oddaja svetlobo valovne dolžine 830nm v
obliki znanega vozrca – projicira vzorec na uporabnika. Ta vzorec prebere infrardeča kamera,
ki ga primerja z znanim projiciranim vzorcem. Razlike v znanem in prebranem vzorcu so
spremembe površine pred senzorjem. Na takšen način se lahko ugotovi, ali je določen objekt
bliže ali dlje od senzorja. Zaradi uporabe infrardeče svetlobe je Kinect zelo občutljiv na
sončno svetlobo in je neprimeren za zunanjo uporabo ali uporabo blizu virov naravne
svetlobe. Različni kameri in oddajnik so vidni na sliki 10.

Slika 10: Kinect senzor
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Barvna kamera lahko deluje na različnih ločljivostih in hitrostih osveževanja. Če
uporabljamo Microsoftovo SDK knjižnico, nam ni potrebno skrbeti za nastavitve in
uskladitve barvne in infrardeče kamere. Kamera ima avtomatsko zaznavanje stopnje beline,
izogibanje tresenju, barvne popravke in popravke napak v zaznavanju. Kinect senzor vsebuje
tudi motor, katerega je mogoče progamsko premikati in tako lahko sam senzor sledi
uporabniku, da ne izgine iz vidnega polja (Kramer, et al., 2012).

2.2.1.1 Spremljanje gest

Kinect je močno orodje za komunikacijo z računalnikom. Najbolj samoumeven način
komunikacije je s pomočjo gest in položaja telesa. Gesta je premikanje delov telesa v
določenem času, tako kot premik roke iz leve proti desni. Položaj telesa je podoben gesti,
vendar se opazuje relativno gibanje celotnega telesa v času. Različini položaji telesa in geste
dajo Kinectu ukaze, da sproži določeno akcijo, ali pa jih uporabimo kot uporabniški vmesnik.
Pri gestah je pomembno gibanje. Za določanje geste je potreben proces spremljanja gibanja v
določen času. Zaznava geste je lahko linearno gibanje roke iz leve proti desni. Za programsko
algoritemsko zaznavanje geste je potrebno spremljati nekaj zadnjih položajev dela telesa in
uporabiti algoritem, ki iz teh podatkov razbere, ali je prišlo do potencialne geste ali ne. Za
samo zaznavanje gest potrebujemo knjižnico, ki nam omogoča naslednje:

•

spremljanje in shranjevanje nekaj zadnjih položajev določenega sklepa;
podatki, ki jih shranjujemo, so čas in tridimenzionalni položaj,

•

izris položajev telesa za pomoč pri programiranju,

•

ustvarjanje dogodka, ki se bo sprožil od zaznani gesti,

•

ustvarjanje mehanizma, ki bo preprečil prekrivajoče geste, kar pomeni, da med
ponovnim zaznavanjem in shranjevanjem položaja sklepa preteče nek določen
čas.

Za zaznavo linearnih gest je potrebno razširiti zgoraj navedeni nabor metod z
mehanizmom, ki bo preveril posnete točke gibanja in ocenil, ali gre za gibanje po določeni
poti. Primer za zaznavanje geste, pri kateri z roko listamo z leve proti desni:

•

preverimo, če so vse relavantne točke v gibanju proti desni,
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•

preverimo, da točke niso preveč oddaljene po globini in višini od prve točke,

•

preverimo, da je med prvo in zadnjo točko dovolj velika razlika,

•

preverimo, da pretečeni čas med prvo in zadnjo točko ustreza definiciji geste.

Za zaznavanje položaja telesa je potrebno meriti in beležiti razdaljo med dvema
točkama, kot med dvema sklepoma in medsebojne relativne položaje. Za razliko od gest je
položaje telesa težje prepoznati takoj, ko se zgodijo. Telo je potrebno držati v določenem
položaju nekaj časa, da lahko algoritem zagotovo ugotovi, da je to želeni položaj in ne
sprememba položaja, ki spominja na želeni položaj. Za primer pozdravnega položaja
preverjamo, ali je ena roka dvignjena nad glavo in tam ostane nekaj časa in da relativna
razdalja med glavo in roko po globini in širini ustreza mahanju in ne na primer popravljanju
očal ali pokrivala.

Glavna pomanjkljivost algoritemskega zaznavanja gest je nemogoč opis vseh gest s
pomočjo časovnih in prostorskih omejitev. V realni uporabi opis gest z algoritmi ni vedno
mogoč. Primer takšne geste je kroženje z roko. Z roko nikoli ne bomo naredili pravilnega
kroženja, ki bi ga algoritem zaznal kot kroženje. Pri takšnih zaznavanjih potrebujemo drugače
pristop – pristop z vzorci. Ujemanje vzrorcev nam omogoča zaznavanje tudi bolj kompleksnih
premikov ali gest. Za preverjanje z vzorci potrebujemo vnaprej pripravljene predloge gibanja,
ki so shranjene v obliki dvodimenzionalnih slik. Posneta gesta, ki jo naredimo z roko, je
predstavljena kot množica točk v določenem času, kot jo prikazuje slika 11.
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Slika 11: Primer posnetih točk v določenem času

Seznam posnetih točk gibanja sklepa v določenem času lahko primerjamo s posnetimi
vzorci gibanja. Točke izločimo in pripravimo dvodimenzionalno tabelo, ki jo lahko za lažje
razumevanje predstavimo s sliko (Slika 12 levo). Preden direktno preverjamo ujemanje, je
potrebno najti mejne točke posnetih točk (Slika 12 sredina). Posnete točke je po potrebi
potrebno zasukniti ali spremeniti razmerja, da se ujemajo z vnaprej posnetim vzorcem. Nato
lahko točke gibanja preverjamo z vzorcem. Če vse točke ležijo znotraj mej vzorca, lahko
trdimo, da je bila gesta zaznana (Slika 12 desno).

Slika 12: Preverjanje posnetih točk z vzorcem
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Ponavadi geste ugotavljamo s pomočjo kombinacije določenih mej gibanja in vzorcev
predlog. Če določena gesta zahteva pretečeno vrednost časa in določeno začetno in končno
točko, lahko posnete točke v tem intervalu primerjamo z naborom gest. Primerjava vzorcev
ponavadi poteka dvodimenzionalno, kar pomeni, da eno dimenzijo odstranimo, odvisno od
vrste geste. Primer listanja odstrani dimenzijo globine; zanimata nas le višina in širina, torej x
in y koordinate. Za primer igre, pri kateri igramo tenis, je potrebno pri udarcih preverjati gesto
na vzorcu, ki je v prostoru orientiran po globini in višini. Z mejnimi vrednostimi začetka in
konca geste, ki že v začetku sproži preverjanje vzorca, pa lahko izločimo tudi koordinate
širine in s pomočjo teh koordinat v prostoru izračunamo smer povratnega udarca. Za samo
prepoznavo geste udarca ali servisa pri tenisu pa sta dovolj globina in višina. Širina tukaj
določa le smer odbite žogice.

Z uporabo teh dvodimenzionalnih risb lahko naredimo algoritme, ki jih medsebojno
primerjajo in presodijo, ali je s premikanjem sklepa v določenem času prišlo do prepoznave
geste. Geste so shranjene v podatkovni bazi. Podatkovno bazo lahko napolnimo s predlogami
gest s pomočjo strojnega učenja ali pa jih preprosto poizkusimo čim bolj enoumno definirati.
Strojno učenje pri izdelavi predlog je lahko zelo uporabno. Več uporabnikov določene geste
izvaja malce drugače. Z velikim naborom različnih izvajanj dobimo bogato podatkovno bazo
gest. Pri vzorcih lahko primerjamo primerljivo. Število zabeleženih točk in velikost predloge
vzorca medsebojno primerjamo po koordinatah, če določena množica točk sovpada z mejami
vzorca (Slika 12). S strojnim učenjem dobimo več takšnih vzorcev, ki se razlikujejo od
posameznika do posameznika, vse pa določajo enako gesto (Catuhe, 2012) .

2.2.1.2 Gonilniki za uporabo Kinecta

Obstaja več različnih gonilnikov za Kinect. To je programska oprema, ki poveže
strojno opremo senzorja z računalnikom, da lahko dostopamo do golih podatkov, ki jih senzor
oddaja preko USB standarda.

OpenNI je rezultat industrijskih potreb neprofitne organizacije, ki ponuja gonilnik za
Kinect in tudi vmesno plast, ki skrbi za skeletenizacijo podatkov. Žal sama koda gonilnika ni
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odprtokodna, kar ne bi bil problem, če bi bila podpora s strani proizvajalca dobra in
zanesljiva.

OpenKinect je prvi odprtokodni gonilnik za Kinect, s katerim lahko izdelujemo
aplikacije. Nastal je s pomočjo obratnega inžiniringa (angl. Reverse engineered) samo štiri dni
po uradnem izidu Microsoft Kinecta. Avtor izvorne kode ni želel izdati, dokler ni odprtokodna
skupnost zbrala 10.000 ameriških dolarjev za podporo njegovi raziskavi. OpenKinect projekt
se je od takrat naprej razvijal in sedaj podpira nadzor nad motorjem, LED indikatorjem,
kamero in merilcem pospeška. Ponuja možnost gostovanja v različnih programskih jezikih.
Čeprav projekt ponuja nizko nivojen dostop do podatkov, se aktivno dopolnjuje z novimi
funkcionalnostmi in možnostmi (Kramer, et al., 2012).

Microsoft Kinect SDK je skupek uradnih knjižnic za dostopanje do podatkov
senzorja. Obstajata dve verziji, ena za Xbox varianto Kinecta in ena za Kinect for Windows.
Slednja je edina, ki dovoli uporabo v komercialne namene. Sam SDK (Software development
kit) ponuja dostop do golih podatkov, podatkov o skeletu, sliko kamere, globinsko sliko in
možnost obračanja senzorja. Zaradi pogoste uporabe in dobre dokumentacije smo se odločili,
da bomo poiskali rešitev s pomočjo uradnega gonilka (Catuhe, 2012).

2.2.2 Spletno okolje

Zahtevano delovanje aplikacije v spletnem okolju ponuja izziv in veliko priložnosti. S
poimenovanjem spletno okolje je mišljeno delovanje v spletnem brskalniku, kjer se za ogrodje
aplikacije uporabijo spletne tehnologije. Izziv je povezati Kinect z brskalnikom, priložnosti so
pa razvoj aplikacije v HTML 5 jeziku z uporabo CSS 3 modulov, ki omogočajo cenovno in
časovno ugoden razvoj. Lahko se preuporabi znanje in praksa iz izdelave spletnih mest in
spletnih aplikacij. Za interaktivnost lahko uporabimo katero izmed množice knjižnic
JavaScripta in se z delovanjem, izgledom in občutkom uporabniške izkušnje približamo
delovanju spletnih in mobilnih aplikacij.

Za doseganje čim boljših rezultatov in uporabo najnovejših standardov in modulov
CSS 3 potrebujemo brskalnik, ki vse to omogoča brez uporabe zunanjih knjižnic, ki simulirajo
delovanje nepodprte funkcionalnosti.
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Za izbiro brskalnika smo izbrali različne kriterije:

•

podpora CSS 3,

•

podpora HTML 5,

•

podpora novemu JavaScript API-ju,

•

podpora ostalim novostim, kot so novi multimedijski formati.

Preglednica 1: Primerjava podpore novih tehnologij spletnih brskalnikov (Deveria, 2016)

IE 11
CSS 3
HTML 5
JS API
Ostalo
Povprečno

60,0
61,0
54,0
52,0
56,8

Podpora (%)
Firefox 39 Chrome 43
80,0
81,0
81,0
79,0
80,3

76,0
83,0
88,0
88,0
83,8

Safari 8

Opera 30

68,0
72,0
54,0
61,0
63,8

76,0
82,0
88,0
88,0
83,5

Kot je razvidno iz preglednice 1, je Google Chrome najbolj optimalna izbira. Izbor
brskalnika pa ni pomemben le zaradi podprtih funkcionalnosti. Nekatere funkcionalnosti
potrebujejo drugačno kodo za vsak brskalnik. Pri takšni postavitvi za razliko s spletnimi strani
vemo, v kakšnem okolju bo aplikacija domovala, in zato je pomembna odločitev o brskalniku
pred začetkom, saj tako celoten razvoj prilagodimo izbranemu okolju in je lahko rešitev
najbolj optimalna brez nepotrebne odvečne kode, ki drugače služi zagotavljanju enake
izkušnje na več različnih napravah z različnimi brskalniki.

Močno orodje, kot je CSS 3, je zelo odprto za različne interpretacije in z lahkoto se
lahko uporabi napačno. Skoraj vse v CSS 3 je še v fazi dopolnjevanja in mogočih sprememb.
Brskalniki hitro povzemajo spremembe, čeprav se lahko v prihodnosti še kaj spremeni. Zato
je pomembno, da osnovno delovanje ni pogojeno s temi funkcionalnostimi, vsaj v
produkcijskih verzijah. Za eksperimentalno uporabo je priporočeno nove možnosti uporabljati
v smislu estetike in subtilnosti. Internet v devetdesetih letih je utripal, poskakoval in bil
animiran. Takratne možnosti so bile prevečkrat uporabljene za ustvarjanje motečih elementov.
Iz tega se lahko naučimo, da manj pomeni več in uporabimo nove možnosti za izboljšanje
uporabniške izkušnje in ne za ustvarjanje kiča (Greig, 2013).
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HTML 5 ni nova verzija starejšega označevalnega jezika, tudi ne izboljšava, ampak le
nov koncept izdelave spletnih aplikacij. HTML 5 predlaga standarde za vsak aspekt spleta in
tudi definira namen vsake vključene tehnologije. Od sedaj HTML nudi strukturne elemente,
CSS pa se uporablja za vizualno oblikovanje strukture in JavaScript za dodajanje
funkcionalnosti, s katerimi lahko gradimo moderne aplikacije. Meja med spletno stranjo in
aplikacijo je zelo zabrisana, tehnologija za izdelavo obeh je na voljo poenotena. V tem
trenutku ne podpirajo vsi brskalniki novosti, ki jih vnaša HTML 5, zato je potrebno biti
pozoren pri izbiri platforme, na kateri bo izdelana aplikacija. Google Chrome je zaenkrat
vodilen v podpori novih normativov (Gauchat, 2011).

2.2.3 Načini povezovanja Kinecta s spletnim okoljem

Uporaba zunanjih senzoričnih naprav na strani uporabnika je z vidika varnosti
uporabnikov sporna. Zaradi navedenega se danes takšne rešitve, zunanje senzorične naprave,
uporabljajo le v namene testiranja in uporabe v zaprtih sistemih, kakršne so na primer
umetniške postavitve, informacijski in ostali terminali. Varnostne politike brskalnikov ne
omogočajo direktne povezave brskalnika z zunanjimi napravami tretjih namenov, točno
rečeno, JavaScript ne sme dostopati do strojne opreme uporabnika. Pa vendar bo aplikacija
tekla na istem sistemu, kot Kinect in dostop ne bi bil sporen, ampak te ovire ne moremo
odstraniti. Da premostimo to oviro, potrebujemo način, kako podatke iz senzorja prenesti v
spletni brskalnik. Brskalnik Google Chrome podpira spletne storitve (angl. Web Services),
preko katerih jo možno realno časovno pošiljati in sprejemati podatke. Vmesni sloj
programske opreme mora torej zagotoviti prebrane podatke iz senzorja brskalniku. Najbolj
optimalna rešitev je, da se prepoznava gest in obdelava golih podatkov zgodi v tem vmesnem
členu in ne v brskalniku, ker je namen brskalnika le prikaz informacij in zagotavljanje
uporabniškega vmesnika. Tako bo vmesni člen zaznal geste in položaj skeleta in informacije
posredoval spletni aplikaciji, ki bo primerno reagirala in se odzvala na interakcijo. Obstaja kar
nekaj rešitev za premostitev te težave.

KinectJS je knjižnica za povezavo Kinect senzorja z brskalnikom. Omogoča sledenje
do dveh oseb z 20 točkami skeleta – sklepi, predvajanje slike iz kamere in globinske slike,
kontrolo motorja in prepoznavo nekaterih gest. Klient oziroma del programa, ki deluje v
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brskalniku, je narejen s pomočjo JavaScripta in strežniški del z AdobeAIR. Strežniški del
uporablja AIRKinect, ki poveže AdobeAIR z Microsoft Kinect SDK, kar pomeni, da ta rešitev
uporablja še eno vmesno povezavo, ki medsebojno poveže štiri tehnologije. Slabost te rešitve
je, da ob zagonu zahteva vpis IP naslova in številko vrat, na katerih je dostopen strežnik. Za
končni izdelek je to moteče in neprimerno (KinectJs, 2015).

Slika 13: KinectJS zahteva vpis naslova strežnika.

KinectJS je v diplomskem delu na fakulteti za računalništvo in informatiko uporabil
Andrej Vidmar (2012). Kot navaja, trenutna verzija ne omogoča prednastavljene vrednosti
brez pojavnega okna (Slika 13). Projekt je naveden kot še vedno v razvoju, ampak od leta
2012 ni bil posodobljen, tako da lahko sklepamo, da ni smiselno pričakovati nadgradenj v
bližnji prihodnosti.

Kinect-HTML5 je odprtokodni projekt, ki omogoča skeletno sledenje v HTML 5
canvas elementu. Uporablja Microsoft Kinect SDK in ga je mogoče predelati, da uporablja
OpenNI. Rešitev sestavlja strežnik, ki prebira podatke iz senzorja in spletni vmesnik, ki
podatke iz strežnika prikaže na canvas elementu, kot je vidno na sliki 14 (Vangos, 2016).
Rešitev je precej trivialna in ne omogoča zaznavanja gest.
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Slika 14: Kinect-HTML5 prikaže točke skeleta v spletnem okolju.

Zigfu je komercialni produkt podjetja Motion Arcade. Ponujajo vtičnike za brskalnike
in tako imenovani ZDK, Zigfu paket za razvijalce. Omogoča uporabo Kinecta v brskalnikih in
v grafičnem pogonu Unity3D. Njihov vmesnik ponuja zaznavanje gest in spremljanje skeleta.
Vmesnik se namesti kot vtičnik oziroma dodatek v spletni brskalnik. Beta verzija, ki je
brezplačna, ima vodni žig preko brskalnika, ki je moteč element pri izdelavi končnih
aplikacij. Ker ta vtičnik ponuja dostop do skeletnih podatkov, je uporaben za prikaz golih
podatkov in izdelavo nekaterih primerov aplikacij. Za komercialno verzijo se je potrebno
individualno dogovoriti oziroma je cena 100 ameriških dolarjev na namestitev (Motion
Arcade, 2016).

Kinesis.io je odprtokodno ogrodje, ki omogoča zaznavanje gest, sledenje telesu,
prepoznavo govora in uporabo globinskih podatkov. Žal ne ponuja golih podatkov o skeletu.
Strežniški del uporablja Microsoft Kinect SDK, klient pa je v JavaScriptu in tako primeren za
uporabo v HTML 5. Komunikacija poteka preko spletne storitve. Strežnik podatke ponuja na
naslovu ws://127.0.0.1:2011, katere posluša JavaScript aplikacija, ki teče v brskalniku.
Strežnik omogoča prepoznavo gest, tako da v spletnem okolju ni potrebno preverjati zaznave
gest, ampak lahko uporabimo vnaprej pripravljene dogodke, ki jih proži Kinesis.io. Avtor
ogrodja ponuja tudi simulator (Slika 15), s pomočjo katerega lahko aplikacijo testiramo tudi
brez senzorja Kinect. Strežniški del je napisan v .NET tehnologiji in njegova izvorna koda je
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dostopna, tako lahko strežnik prilagodimo lastnim potrebam. S temi lastnostmi je najbolj
primerna tehnologija za povezavo Kinect senzorja s spletnim brskalnikom za izdelavo
aplikacije, kjer potrebujemo le osnovne geste in kurzor (Aggarwal, et al., 2016).

Slika 15: Kinesis.io simulator
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3 Eksperimentalni del
3.1 Uporabljena orodja in tehnologije
Za razvoj, testiranje, delovanje in analiziranje aplikacije bomo uporabili različna
orodja – programsko opremo. Strojna oprema je že izbrana, to je Microsoft Kinect senzor.

3.1.1 SublimeText

SublimeText je orodje za pisanje programske kode. Podpira prepoznavo in predloge
več jezikov. Omogoča lažje pisanje programske kode, ker je samo okno urejevalnika zelo
minimalistično (Slika 16), ima več barvnih tem, ki obarvajo kodo in ima močna orodja za
nastavitev bližnjic na tipkovnici. Z urejevalnikom je laže pospešiti razvoj programske opreme.
Za namen izdelave aplikacije ga bomo uporabili za pisanje kode v jezikih:

•

php

•

CSS

•

HTML

•

JavaScript.

Php bomo uporabili za generiranje večih blokov HTML kode in za izračune postavitev
določenih elementov na strani. CSS bo uporabljen za stiliziranje in izboljšanje uporabniške
izkušnje. HTML bo označeval strukturno postavitev strani, medtem ko bo JavaScript skrbel za
interakcijo uporabnika z aplikacijo in povezavo s Kinect senzorjem.
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Slika 16: SublimeText urejevalnik

3.1.2 Spletni strežnik AppServ

AppServ je polno delujoči strežniški paket za realizacijo strežnika v LAMP/WAMP
skladu. To pomeni, da vsebuje Apache spletni strežnik, MySql podatkovno bazo in PHP
interpreterski jezik. Deluje na več platfromah. Sama uporaba spletnega strežnika za našo
aplikacijo ni potrebna, ampak nam bo PHP interpreter omogočil, da HTML kodo generiramo
in tako hitreje razvijemo aplikacijo. MySql baze ne bomo potrebovali.

3.1.3 Microsoft Kinect SDK in Kinesis.io

Za testiranje in delovanje aplikacije mora biti na računalnik nameščen sistem
Microsoft Windows 7 in Microsoft Kinect SDK 1.5. Kinesis.io potrebuje uradno verzijo
paketa za razvijalce. Kinesis.io se namesti preko čarovnika za namestitev kot Windows
storitev, ki ponuja dostop do podatkov preko spletne storitve.
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3.1.4 ZDK

ZDK ozirma ZigFu je vtičnik za spletni brskalnik, ki nam omogoča povezavo Kinect
senzorja s spletno vsebino. Bolj točno nam ponudi dostop do podatkov senzorja preko
JavaScripta.

3.1.5 Microsoft Visual Studio

Razvijalski paket Microsoft Visual Studio 2010 bomo uporabili za spremembe
Kinesis.io strežnika. Spreminjanje strežnika ni nujno potrebno, je pa priporočljivo, če bi radi
spremenili doseg Kinecta oziroma katero izmed funkcij delovanja. Prevajanje strežnika v
strojni jezik nam avtomatsko zgenerira čarovnika za namestitev Windows storitve, ki nudi
povezavo s Kinectom.

3.1.6 Kinect for Windows Developer Toolkit

Zbirka Microsoftovih orodij in primerov za uporabo Kinect senzorja nam bo pomagala
odpravljati težave pri namestiti gonilnikov in morebitnem nedelovanju senzorja oziroma
težavah pri povezavi senzorja s spletnim brskalnikom. S pomočjo Kinect Studia in primerov
lahko ugotovimo, če se napaka pojavlja na strani senzorja, gonilnikov ali v naši aplikaciji v
brskalniku (Catuhe, 2012).
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3.2 Načrtovanje in izdelava aplikacije
Za razvoj prototipne aplikacije smo definirali cilje in namen raziskovanja možnosti v
okvirih spletne aplikacije. Sam razvoj je mogoč na več platformah, ki ponujajo različne
rešitve za različne probleme. Naša aplikacija bo uporabljala zmožnosti spletnega pogona, to je
zmožnosti izbranega spletnega brskalnika za prikaz informacij. Sama uporaba Kinecta ni
težavna, vendar je vprašanje, če je smiselna in mogoča v okvirih spletnega okolja na takšen
način, kot to omogočajo druge tehnologije. Kot smo že povedali, bo aplikacija delovala v
zaprtem okolju v spletnih tehnologijah, ampak mora še vedno izgledati in delovati kot
domorodna aplikacija, narejena v orodju, ki je namenjeno razvoju takšnih aplikacij. Rezultat
bo interdisciplinarna aplikacija, ki bo narejena s pomočjo tehnologij, ki se uporabljajo za
izdelavo spletnih strani in spletnih aplikacij, delovala pa bo kot računalniška igra oziroma
informacijski kiosk v povezavi s Kinect senzorjem.
Postopek načrtovanja in izdelave lahko razdelimo na več faz:

•

analiza zahtev

•

načrtovanje aplikacije

•

razvoj aplikacije.

3.2.1 Analiza zahtev

Končna verzija prototipne aplikacije, ki pokaže zmožnosti uporabe Kinect senzorja v
spletnem okolju mora zadoščati nekaterim pogojem:

•

primerna hitrost delovanja

•

možnost uporabe spletne grafike, tj. CSS3

•

povezovanje s senzorjem brez posredovanja uporabnika

•

delovanje v zaprtem spletnem sistemu

•

videz in občutek aplikacije, kot da bi bila narejena v domorodnem okolju.
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Primerna hitrost delovanja

Hitrost delovanja aplikacije in odzivnost morata biti zadovoljiva na računalniški
konfiguraciji srednjega cenovnega razreda. Računalniki, ki se uporabljajo v samostojnih
postavitvah oziroma kioskih, so ponavadi že tako dražji od namiznih, saj pogosto vsebujejo
zaslon na dotik, ohišje, odporno na vreme, hlajenje in ogrevanje, dimenzijsko prilagojeno in
robustno ohišje za lažjo in vizualno nevpadno montažo. Cene lahko hitro dosežejo visoke
vrednosti, če posegamo po najnovejših konfiguracijah. Zaradi teh pogojev in cenovno lažje
izvedbe postavitve je primerno, da je aplikacija optimizirana za delovanje na slabših
računalnikih.

Uporaba spletne grafike

Grafični pogon aplikacije naj uporablja le privzeto spletno grafiko z uporabo slik in
CSS3. Naprednejša grafika, kot je na primer WebGL, ki omogoča pravo 3D grafiko v
spletnem okolju, ni v kontekstu uporabe Kinecta v spletnem okolju in se je bomo pri
načrtovanju in implementaciji izognili in namesto le-te uporabili 3D transformacije, ki jih
ponuja CSS3 z znanjem in tehniko, ki je uporabna v izdelavi spletnih mest. CSS3 omogoča že
dovolj prepričljive prostorske postavitve za enostavnejše prikaze različnih HTML elementov
v prostoru.

Povezava s senzorjem

Povezava brskalnika s senzorjem Kinect naj bi potekala v ozadju in bila avtomatska,
tako da ne potrebujemo uporabnikove interakcije za nastavitev in zagon storitve za povezavo
s senzorjem. Kot je bilo že prej opisano, tak način povezovanja ne omogoča vseh programskih
rešitev. Pomembno pri tem delu je, da je naslov spletne storitve, ki teče lokalno na gostujočem
računalniku, mogoče nastaviti s pomočjo konfiguracijske datoteke, tako da je na voljo za
spremembe le srkbnikom sistema in se uporabniki niti ne zavedajo zalednih procesov.

Delovanje v zaprtem spletnem sistemu

Zaprt spletni sistem pomeni, da aplikacija teče v spletnem brskalniku, vendar
uporabnik tega ne zazna, niti iz aplikacije ne more dostopati do drugih programov na
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računalniku. Za to delovanje je potrebno uporabiti tako imenovani kiosk način, ki ga veliko
število brskalnikov podpira. Pri tem načinu je spletna vsebina prikazana čez celoten zaslon in
je onemogočen izhod brez uporabe tipkovnice. Dobra nadgradnja uporabe kiosk načina
brskalnika je uporaba ogrodja, ki spletno aplikacijo in brskalnik združi v zagonsko datoteko.
Tak primer ogrodja sta nw.io (prej znan kot node-webkit) in ogrodje electron (prej znan kot
Atom Shell). Obe ogrodji uporabljata brskalnik Chromium, ki je odprtokodna osnova
Googlovega brskalnika Chrome. Ker Chromium ponuja zelo podobno zmogljivost kot
Chrome, je odličen nadomestek. Z uporabo primernega ogrodja se izognemo vsem težavam,
kot so avtomatske posodobitve in razna sporočila, ki od uporabnika zahtevajo interakcijo, pa
vendar niso povezana s samo aplikacijo. Obe navedeni ogrodji ponujata tudi uporabo jezika
node.js, ki omogoča razvoj bogatih zalednih sistemov.

Občutek aplikacije

Uporabnik ne sme zaznati razlike v interakciji, izgledu in delovanju pri aplikaciji, ki je
narejena s pomočjo spletnih tehnologij in aplikaciji, ki je narejena v domorodnem ogrodju.
Občutek aplikacije je definiran s seštevkom zgoraj navedenih zahtev.

3.2.2 Načrtovanje aplikacije

Pri izdelavi aplikacije smo uporabili prej navedena izbrana orodja in metodologije.
Pred razvojem je potrebno slediti navodilom iz spletne strani projekta Kinesis.io in ZigFu ter
namestiti potrebno programsko opremo. Če uporabljamo senzor Kinect for Windows, je
dovolj namestitev Kinect for Windows Runtime, če pa uporabljamo Xbox Kinect, pa moramo
namestiti tudi Kinect for Windows SDK. Aplikacija je izdelana v označevalnem jeziku
HTML5 z grafično obliko, ki jo definira CSS3.

Načrt aplikacije je skupek uporabnih prototipnih scenarijev, pri katerih bi bila
kombinacija tehnologije primeren izbor za razvoj interaktivnega kioska. Pri razvoju prototipa
smo začeli z lažjimi učnimi primeri povezovanja senzorja in brskalnika. V kasnejši fazi
razvoja smo poizkušali tehnologijo umestiti v primere realne potrebe oziroma v rešitve, ki so
primerne in potrebne pri izdelavi interaktivnega kioska.
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Lotili smo se izdelave primerov:

•

pozdravljen, Kinect,

•

risalnica,

•

telovadnica,

•

tabla gest,

•

galerija.

Aplikacija je sestavljena iz več modulov, ki so predstavljeni kot prototipi mogoče
izvedbe. Poizkušali smo uporabiti čim več privzetih gest in metod za zaznavanje gibov, ki jih
ponuja Kinesis.io, in se nismo ukvarjali z razvojem prepoznave novih gest, ampak le uporabe
v izbrani kombinaciji tehnologije. Želeli pa smo prikazati način, kako dostopati do podatkov o
skeletu in na kakšen način definirati zelo osnovne geste, pri katerih smo pazili le na položaje
določenih sklepov v določenem časovnem zaporedju. Kompleksnejše geste, ki potrebujejo
zaznavo vzorcev, smo prepustili nižjim nivojem programskega sklada, ki sestavlja našo
kombinacijo tehnologije. V našem primeru so to knjižnice Kinesis.io in Zigfu. Te geste smo
uporabili v primerih realnih rešitev, medtem ko so enostavnejše geste le testne narave. Pri
izdelavi prototipne aplikacije smo uporabili še nekaj JavaScript knjižnic, ki so nam olajšale
delo:

•

jQuery (malipulacija HTML elementov kot objektov, itd.),

•

bootstrap.js (CSS3 in JavaScript ogrodje za hitrejši razvoj spletnih aplikacij),

•

impress.js (predstavitveno ogrodje, ki temelji na CSS3),

•

zig.js (knjižnica za dostopanje do ZigFu vtičnika brskalnika),

•

kinesis.js (knjižnica za dostopanje do spletne storitve Kinesis.io SDK).

3.2.3 Izvedba aplikacije in implementacija tehnologij v spletno aplikacijo

Pred izvedbo primerov aplikacij smo se srečali s težavo, ki jo ima Kinesis.io, namreč
ne ponuja dostopa do golih podatkov skeleta. Zato smo prve primere naredili s pomočjo
ZigFu knjižnice, ki to omogoča. Žal pa ZigFujev spletni vtičnik brskalnik Chrome zavrne
zaradi varnostnih razlogov, tako da je v teh primerih izbran brskalnik Chromium verzije 44, ki
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je še zadnja verzija, ki omogoča ročni vklop delovanja teh vtičnikov. Med menjavo izvajanja
primerov je potrebno zapreti predhodni brskalnik, da sprostimo senzor Kinect, ki ga nato
lahko uporabi drug brskalnik oziroma drug program.

3.2.3.1 Pozdravljen, Kinect

Pozdravljen, Kinect je preprosta aplikacija s katero smo ugotovili in predstavili način
povezave brskalnika z ZigFu vtičnikom. Ker smo v prvi testni aplikaciji želeli pokazati skelet
osebe, ki stoji pred senzorjem, je ZigFu najprimernejša rešitev, saj ponuja dostop do teh
podatkov. Na zaslonu smo predstavili 15 sklepov telesa, ki se posodabljajo z intervalom, s
katerim nam vtičnik pošilja podatke.

Slika 17: Struktura primera "Pozdravljen Kinect"

Na sliki 17 vidimo strukturo HTML dokumenta, ki opisuje primer »Pozdravljen,
Kinect«. V glavi dokumenta so navedene reference do zahtevanih JavaScript knjižnic in
stilnih predlog. V telesu dokumenta so definirani elementi s pripadajočimi identifikatorji in
razredi, ki so potrebni za pravila stilskih predlog (CSS) in JavaScript klice. Vsak sklep
oziroma del telesa ima svoj HTML element z enoličnim identifikatorjem (id), ki je prikazan
na zaslonu.
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Prikazujemo naslednje sklepe:

•

levo in desno dlan,

•

levi in desni komolec,

•

levo in desno ramo,

•

glavo,

•

trup,

•

pas,

•

levi in desni kolk,

•

levo in desno koleno,

•

levi in desni gleženj.

S stilskimi predlogami CSS dane HTML elemente stiliziramo, da sklepi telesa
izgledajo kot krogi na barvni podlagi. Stilska predloga je vidna sliki 18.
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Slika 18: Stilska predloga primera "Pozdravljen Kinect"

Elementa z identifikatorjema »indicator« in »blue« skrbita za barvno ozadje, ki se
zamenja ob prepoznavi uporabnika. Ostali stili odgovarjajo različnim vrstam sklepov, tako da
so za lažjo orientacijo različnih dimenzij in barv.

Za komunikacijo in vez med ZigFu vtičnikom in HTML dokumentom skrbi JavaScript
skripta, pri kateri smo si pomagali s knjižnico jQuery. Ob zagonu aplikacije se aktivira vtičnik
ZigFu, do katerega lahko dostopamo s pomočjo zig.js knjižnice. V tej skripti definiramo, na
katere dogodke želimo določen odziv skripte. Zaželeli smo si sledenja celotnega skeleta
osebe, ki stoji pred senzorjem. Definirali smo odziv skripte, ko uporabnik postane aktiven, da
skrije rdeče ozadje in prikaže modro podlago, na kateri se pojavijo točke skeleta. Naslednji
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dogodek, katerega odziv nam je pomemben, je posodobitev podatkov aktivnega uporabnika.
Na vsako posodobitev se aplikacija odzove tako, da obnovi položaj sklepov, ki so prikazani na
zaslonu.

Slika 19: Primer skripte za primer "Pozdravljen Kinect"

Kot je vidno na sliki 19, na začetku skripte definiramo tri spremenljivke, ki vsebujejo
količnik, odmik od zgoraj in odmik od leve strani. Količnik je potreben za sorazmerno
prilagoditev realnih koordinat, ki nam jih pošlje Kinect v koordinate, ki jih lahko prikažemo
na zaslonu. Z odmikom pa točke skeleta vizualno postavimo na sredino zaslona in jim damo
pozitivne vrednosti, ki so primerne za neposreden prikaz na polju. Ob vsaki posodobitvi
položaja uporabnika iz realnih koordinat sklepa izračunamo nove vrednosti, ki jih nato
apliciramo na HTML element kot koordinate našega dvodimenzionalnega prostora.
Uporabimo le dve dimenziji in globino zanemarimo. To storimo za vseh petnajst sklepov. Na
koncu reagiramo še na končano sejo trenutnega uporabnika, to je ko uporabnik postane
neaktiven oziroma se odmakne iz polja dosega senzorja. Ko se to zgodi, skrijemo modro
ozadje in pokaže se rdeča podlaga, ki služi kot indikator aktivnega uporabnika. Na sliki 20 je
viden rezultat na zaslonu, ko uporabnik stoji pred senzorjem.
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Slika 20: Izgled primera "Pozdravljen Kinect"

3.2.3.2 Risalnica

V tem primeru smo poizkušali ponazoriti primer slikarja s pomočjo Kinect senzorja.
Čez zaslon se nam prikaže platno, ob strani pa paleta treh barv. Z rokami izberemo barvo in
rišemo po platnu. Za samo delovanje potrebujemo ZigFu vtičnik, saj potrebujemo koordinate
leve in desne roke. S položaji rok nadomestimo uporabo miške ali zaslona na dotik. Podobno
kot v prvem primeru redno posodabljamo stanje na zaslonu s podatki, ki nam jih pošilja
ZigFu. Tokrat zbiramo podatke le o rokah. Samo sledenje roki je samoumevno, ampak
problem se je pojavil pri aktivaciji in deaktivaciji risanja. Ker smo želeli tudi izbiranje barve,
je bila ta rešitev nujno potrebna. Uporabili smo ZigFu prepoznavo gest oziroma kretenj.
Primerne geste so bile »potisk« in »pritisk ali klik«. Torej, na platno bi se izrisovala sled za
roko le, ko bi bil položaj roke prepoznan kot »potisk«. Z gesto »klik« pa bi lahko izbirali
barve na paleti. Vendar se je tu pojavila težava s prehitrim in prepogostim nehotenim
izklopom stanja »potisk«. Risanje je bilo zato večkrat prekinjeno in je bilo potrebno zopet
ponoviti gesto »pritisk«. Ker tak način risanja ni najbolj naraven, smo se odločili, da sami
nekako naredimo gestikularno stikalo, ki bi omogočalo popolno kontrolo nad risanjem in
izbiranjem barv ter ob tem ne bi zahtevalo nenaravnih gibov. Odločili smo se za relativni

38

globinski položaj obeh rok. Z desno roko krmarimo po zaslonu, medtem ko z levo roko
vklapljamo in izklapljamo način risanja. Na enak način lahko tudi izbiramo barve. Rešitev je
bila primerjanje globine rok. Če je leva roka pred desno, to pomeni, da smo v načinu risanja
ali izbiranja barv. Takšna kombinacija rok je bila izbrana zaradi večinske desničarske
populacije. Zagotovo bi bilo primerno narediti tudi varianto za levičarje. To bi lahko v
produkcijskih verzijah podobnih aplikacij ponudili z interaktivnim izbirnikom primarne roke,
kot to omogočajo računalniški programi in igre za nastavitev miške.

Izdelave smo se lotili tako, da smo v telesu HTML dokumenta definirali elemente za
paleto, platno in kazalnik (Slika 21). Za platno smo uporabili element »canvas«, ki omogoča
risanje preko ukazov JavaScripta.

Slika 21: Izsek kode HTML za primer "Risalnica"

Kazalnik smo stilizirali tako, da je ponazarjal izbrano barvo in imel vidni indikator,
kdaj smo v načinu risanja oziroma izbiranja in kdaj lahko prosto krmarimo po aplikaciji. Na
sliki 22 vidimo razliko v stilu kazalnika.
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Slika 22: Stilizacija stanja kazalnika v primeru "Risalnica"

Za interakcijo kazalnika s platnom skrbi JavaScript. Ob vsaki posodobitvi skeleta
uporabnika preverjamo stanje obeh rok in tako določimo, ali smo v načinu risanja, izbiranja
ali prostega krmarjenja. Glede na trenutni način delovanja kazalnika izberemo primerno
akcijo: ali rišemo na platno s trenutno aktivno barvo ali zamenjamo barvo ali pa samo
prestavimo kazalnik na zaslonu. Pri načinu risanja beležimo trenutno in prejšnjo lokacijo
kazalnika, ki je že pretvorjena v koordinate zaslona. Med prejšnjo in sedanjo točko narišemo
črto, tako da med vlečenjem nastaja sled barve na platnu. Povezava prejšnje in sedanje točke
je pomembna zaradi hitrosti osveževanja podatkov iz senzorja, saj bi brez zveznosti dveh točk
dobili prekinjeno sled ob hitrih premikih roke. Za aktivacijo risanja v vsaki osvežitvi oziroma
posodobitvi podatkov preverjamo medsebojni položaj rok. Preverjamo podatek o globini
sklepa. Če je leva roka pred desno, program preklopi v način risanja, ko je izpolnjen obratni
pogoj, to je desna roka za levo, pa ta način izklopimo. Hkrati ob vklopu načina risanja
sprožimo tudi dogodek navideznega klika, ki nam služi za izbiro barve. S spremenljivko, ki
nam služi kot stikalo, zagotovimo, da se klik zgodi le enkrat na aktivacijo risanja. Samo izbiro
barve preverimo z vtičnikom za jQuery »collision«, ki nam javi, če se dva HTML elementa
prekrivata. V našem primeru je to element kazalnika in element barve na paleti. Ob zadetku
sprožimo spremembo barve, ki jo uporablja risalna funkcija, in spremembo stila kazalnika.
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Slika 23: Izseki skripte za primer "Risalnica"

Kot je razvidno iz slike 23, na vrsticah 21 in 29 preverjamo pogoje za aktivacijo
oziroma deaktivacijo načina risanja in klika. Če je pogoj koordinatne odvisnosti izpolnjen, se
izvedejo določene spremembe na kazalniku in platnu. Ob aktivaciji se v prvem ciklu izvede
tudi dogodek klika, ki je prikazan v vrstici 56. Za primer je prikazan samo mehanizem
zaznave navideznega klika na zeleno barvo. Na enak način je rešeno tudi za ostale barve.
Istočasno se ob aktivaciji risanja dovoli tudi izvajanje funkcije za risanje (vrstica 74), ki za
argumente dobi izbrano barvo in sedanje ter prejšnje koordinate. Na podlagi teh argumentov
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se izriše segment črte.

Slika 24 prikazuje končni rezultat primera aplikacije »Risalnica«. Na sivi podlagi
imamo na izbiro tri barve, s katerimi lahko rišemo črte po beli podlagi, ki služi kot platno.
Sama interakcija z rokami je podobna risanju s čopičem. Z desno roko nadzorujemo položaj
čopiča, z levo pa pritisk na podlago. Podoben je tudi gib namakanja čopiča v paleto barv. Sam
pritisk je v tem primeru izključno binaren, torej ali rišemo ali ne. Možnost za nadgradnjo je
tudi občutljivost pritiska glede na razliko v globini rok in morebitno mešanje barv glede na
pritisk čopiča v paleto.

Slika 24: Izgled primera "Risalnica"

Na platnu vidimo tudi kazalnik, ki je predstavljen kot bel krogec z rdečo obrobo. Belo
ozadje kazalnika pomeni, da nismo v načinu risanja. Barva obrobe pa ponazarja trenutno
izbrano barvo. Med samimi narisanimi črtami na platnu vidimo presledke, ki so posledica
osnovnega risalnega algoritma. Zaradi te pomanjkljivosti pa lahko vidimo debelino različnih
segmentov črt. Če ne bi implementirali risalne funkcije na način, da izrisuje črte od prejšnje
do sedanje točke, bi bil vmesni prostor prazen in dobili bi platno, polno nepovezanih pikic –
vsaka debela črta bi bila predstavljena z eno samo točko. Tako pa vsaka črta prikazuje
povezavo med prejšnjo in sedanjo točko.
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3.2.3.3 Telovadnica

Telovadnica je primer izdelave aplikacije, ki služi domači uporabi, za pomoč pri vadbi.
Namen aplikacije je pomoč pri izvajanju vaj. Za sam primer smo se osredotočili na dve vaji:
to sta poskok in počep. Aplikacija nam šteje izvedene vaje. Grafični del, ki je sestavljen iz
dveh slik, nam je v pomoč, kako izvajamo vaje. Ozadje aplikacije pa predstavlja domačo
dnevno sobo. Vsaka vaja ima dve stopnji izvajanja, to je začetek in konec. Stopnji izvajanja
sta predstavljeni na slikah. S postavitvijo telesa v začetni položaj ene izmed vaj se aktivira
števec izvedenih vaj. To vidimo z obarvanostjo števila izvedenih vaj. Sam števec pa se poveča
ob končanju vaje.

Pri razvoju tega primera na zaslonu ni vidnih interaktivnih elementov, razen števca
opravljenih vaj. Zato je pa bil večji poudarek na razvoju logike, ki skrbi za pravilno štetje vaj.
Uporabili smo ZigFu vtičnik za dostop do položajev sklepov. Za upodobitev ozadja in
prikazanih slik smo se posluževali ogrodja »bootstrap«, s katerim je enostavno definirati
elemente in njihovo odzivnost glede na velikost zaslona, kar je pri prototipih priporočljivo, saj
lahko aplikacijo preizkušamo na več računalnikih z različnimi ločljivosti zaslonov.

Slika 25: Telo HTML dokumenta za primer "Telovadnica"

V samem HTML dokumentu smo definirali le prostor za dve sliki prikazanih vaj in
prostor za števce (Slika 25). Za večino postavitve skrbi ogrodje »bootstrap«. Za obliko pa smo
definirali CSS sloge, kot jih kaže slika 26.
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Slika 26: Slogi za primer "Telovadnica"

Kot je razvidno v CSS dokumentu, je grafično interaktiven le element ».counter«. Ko
preidemo v stanje začetka izvajanja ene izmed vaj, se pripadajoči števec obarva, kar nam služi
kot indikator aktivne vaje.
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Posodobitveni cikel aplikacije smo razdelili na tri pretekla stanja:

•

stanje 0, ko nismo v nobenem načinu izvajanja vaj,

•

stanje 1, ko smo v začetnem položaju poskoka,

•

stanje 2, ko smo v začetnem položaju počepa.

Odvisno od preteklega stanja našega telesa preverjamo, če naš trenutni položaj ustreza
pogojem za opravljeno izbrano vajo. Pogoj za stanje za začetek izvajanja poskoka so roke ob
telesu, kadar so dlani nižje od naših bokov. Pogoj za stanje začetka izvajanja počepa pa je
definiran z več koordinatami. Potrebna je minimalna razdalja med višino glave, komolcev in
rok, s čimer definiramo držanje rok v potrebni višini. Hkrati je potrebno, da je globina rok
napram glavi večje od razlike v višini kolka in kolena. S tem poskrbimo, da so roke pred
telesom v razmerju, ki ustreza večini populacije. Pomembna je tudi razdalja med gležnji in
kolkom, da lahko ločimo razliko med začetkom in koncem počepa.

Pogoj za dokončani poskok je položaj komolcev nad glavo in položaj gležnjev izven
položaja kolkov po širini. To je končni položaj poskoka. Pogoj za dokončanje počepa je zelo
podoben kot za začetek počepa, s tem da je potrebno doseči tretjino manjšo razdaljo med
gležnji in kolkom. Pri obeh končnih pogojih je najlažja in najhitrejša pot za doseganje
pogojnih meritev prav pravilno izvajanje vaje.

Težava, ki smo jo imeli pri razvoju te aplikacije je začetni položaj poskoka, saj je
identičen sproščenemu položaju telesa. Ko je aplikacija v načinu izvajanja poskoka, nam tudi
izvajanje počepa ne prinese povečanje števca, saj aplikacija pričakuje le izvajanje poskoka.
Da smo rešili problem z zaklepom na izvajanje poskoka, smo dodali zaznavo geste, ki nas
vrne na stanje 0, to je stanje brez izvajanja vaj. Iz tega stanja lahko aplikacijo zaženemo v
kateremkoli načinu, tako da se postavimo v začetni položaj vaje. Gesta za nično stanje je dvig
leve roke nad glavo, hkrati pa desna roka počiva ob telesu. Takšen način izbire je precej
naraven in lahko razumljiv.
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Slika 27: Izsek skripte za primer "Telovadnica"

Na sliki 27 vidimo posodobitveni cikel aplikacije. V njem je pet pogojev za zaznavo
gest. Na začetku definiramo koordinate različnih sklepov telesa, v očem prijaznejša imena
spremenljivk. Po izvedbi pogojev se izvede posodobitev stanja števcev. Uporabljamo tudi
pomožne funkcije, ki nam vrnejo največjo razliko med koordinatami med dvema ali tremi
sklepi.
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Slika 28: Končni izgled aplikacije "Telovadnica"

Na sliki 28 je viden končni rezultat aplikacije. Na straneh so navodila za izvajanje vaj
po korakih in števec izvedenih vaj. Na sredini je še neizkoriščen prostor, ki bi ga v
nadaljevanju razvoja lahko uporabili za prikaz štoparice, zadnjih najboljših rezultatov in
motivacijskih besed ob določenem številu izvedenih vaj.

3.2.3.4 Tabla gest

V primeru table gest smo uporabili nabor gest, ki jih privzeto ponuja vtičnik ZigFu. Te
geste so že definirane in nam ni potrebno postaviti mej oziroma loviti vzorcev gibov. V
prototipu se nismo orientirali na uporabnost aplikacije, temveč bolj na zaznavo gest in
proženje različnih dogodkov ob izvajanju gest. Sama struktura HTML dokumenta je
enostavna in definira le navidezno tridimenzionalno ploščico v prostoru, katero nato
nagibamo na smer geste.

Uporabljene geste:

•

pritisk,

•

mahanje z roko,

•

poteg v levo,

•

poteg v desno,
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•

poteg gor,

•

poteg dol.

Vsaka gesta sproži dogodek, katerega ulovimo s pomočjo ZigFu vtičnika. Glde na
gesto ploščici dodamo stilski razred, ki definira grafični odziv. Ti odzivi so različni; za
mahanje z roko se ploščica animira tako, da se ziba levo in desno, pri smernih potegih se
ploščica nagne v določeno smer, pri potisku pa se odmakne, kot da bi jo potisnili v ozadje. Ob
proženju gest se na ploščici pojavi tudi simbol geste. Tako nam ta primer lahko služi kot
aplikacija za testiranje odzivnosti gest.

Problem pri implementaciji ZigFu gest je ta, da je sistem, ki ga vtičnik uporablja
namenjen bolj igram kot interaktivnim postavitvam. Zato se uporabniška seja, s katero lahko
zaznavamo geste začne, ko uporabnik dvigne oziroma pokaže roko. V veliko primerih
končanih gest se uporabniška seja zaključi, saj je namen tega bolj sprehod po menujih raznih
iger. Pri interaktivni postavitvi pa nam ta način ne ustreza najbolj, saj imamo občutek, kot da
aplikacija izgublja stik z uporabnikom. V ta namen se ploščica obarva v temnejšo barvo, ko je
uporabniška seja v teku.

Slika 29: telo HTML dokumenta za primer "Tabla gest"

Kot je vidno na sliki 29, smo definirali tablo in ikone stanj. Ob dogodkih se tabli
dodajo različni razredi, ki vplivajo na grafični prikaz.
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Slika 30: Stilske predloge za primer "Tabla gest"

Na sliki 30 so vidni različni razredi, ki ustrezajo različnim gestam in definicija
animacije ob mahanju z roko. Dotične spremembe v grafiki so tridimenzionalne
transformacije, s katerimi naredimo občutek prostora in odziva na gibe rok. Za dodanje
razredov table skrbi JavaScript, kot je vidno na sliki 31.
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Slika 31: Lovljenje dogodkov v primeru "Tabla gest"

Lovimo različne dogodke oziroma že sistemsko definirane geste vtičnika ZigFu. Na
vsak dogodek se aplikacija v našem primeru odzove grafično. Odstranimo prejšnje stile in
dodamo nove, ki ustrezajo trenutni gesti – kretnji. Za animacijski efekt stilni razred
odstranimo s časovnim zamikom.
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Slika 32: Končni izgled primera "Tabla gest"

Na sliki 32 vidimo končni izgled primera. Na sliki je stanje med izvajanjem geste
poteg v desno. Ploščica je obrnjena v definirano smer in na sredini se pokaže indikator geste.

Zaznavanje gest z uporabo ZigFu vtičnika ni najbolj optimalno. Potrebno je kar nekaj
privajanja. Geste niso namenjene za splošno interakcijo, ampak bolj za krajše interakcije
oziroma izbire. Geste nimajo občutka gestikulanih gibov, ampak bolj vlečenja roke v določeni
smeri. Zelo hitro lahko med izvajanjem geste »poteg v levo« nehote izvedemo tudi gesto
»potisk« in »poteg dol«. Sistem preveč občutljivo zaznava vse naše gibe. Uporabniška seja se
pogosto nehote po končani gesti konča in zopet je potrebno roko postaviti v začetni položaj,
da lahko nadaljujemo z interakcijo.

3.2.3.5 Galerija

Primer »Galerija« deluje s pomočjo Kinesis.io. Za razliko od ZigFu vtičnika Kinesis.io
deluje kot storitev v sistemu Windows. Podatki so dostopni preko spletne storitve, kar je kot
nalašč za izdelavo spletne aplikacije. Samo ogrodje Kinesis.io je agnostično, kar se tiče
brskalnikov oziroma programov, ki to storitev uporabljajo.

V tem primeru smo želeli hkrati prikazati tridimenzionalen prikaz galerije, s katero
upravljamo s pomočjo gibov rok. Uporabili smo tudi kazalnik, s pomočjo katerega lahko
izbiramo slike in novice, katere si želimo bolj podrobno ogledati. Za tridimenzionalen prikaz
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smo uporabili knjižnico impress.js, ki je pogosto uporabljena za izdelavo modernih
predstavitev v spletu. HTML struktura je zelo obsežna, saj so vsi elementi prosojnic in slik ter
besedila v HTML dokumentu. Pomemben del te galerije je izračun tridimenzionalnih
koordinat, tako da se prosojnice oziroma plošče, na katerih je prikazana vsebina, pojavijo
zložene v prostoru. Med premikanjem iz plošče na ploščo tako dobimo občutek, da krmarimo
po prostoru.

Slika 33: Funkcija za izračun koordinat v primeru "Galerija"

Na sliki 33 je prikazana PHP funkcija, s pomočjo katere izračunamo koordinate plošč.
Kot argument funkcija prejme število plošč, ki naj bodo razporejene v prostoru. Funkcija
izračuna dve koordinati, saj je koordinata višine vedno enaka. Ker je naša kamera v prostoru
pod kotom, pa izgleda, kot da so plošče v prostoru. Funkcija vrne postavitev plošč in njihovo
rotacijo. S PHP jezikom nato ustvarimo HTML dokument, ki nam služi kot osnovna definicija
elementov galerije in novic. Na takšen način nam ni potrebno ročno vpisovati koordinat in
elementov za različne primere.

Interakcija poteka s pomočjo JavaScript-a, kjer lovimo dogodke in se na njih
odzovemo.
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Slika 34: JavaScript za primer "Galerija"

Slika 34 prikazuje JavaScript kodo, s katero se odzovemo na dogodke, ki jih beleži
Kinesis.io, in na dogodke klika na slike oziroma novice. Na začetku inicializiramo impress
knjižnico, ki postavi elemente v prostor. Nato sledi definicija klikov na slike in novice; na klik
se odzovemo s povečanim prikazom izbrane vsebine. Za samo preverjanje položaja kurzorja
in ciljnega elementa skrbi Kinesis.io, ki proži dogodke klika. Tudi premikanje kurzorja po
zaslonu prevzame Kinesis.io. Na koncu definiramo še geste, katere želimo poslušati.
Uporabili smo gesti »poteg v levo« in »poteg v desno«. Kinesis.io ponuja še gesti »poteg gor«
in »poteg dol«, ki pa sta skoraj neuporabni, saj ju velikokrat nehote sprožimo med samim
izbiranjem vsebine, ko dvignemo ali spustimo roko. Tako je v našem primeru uporaba teh gest
neprimerna oziroma tudi nepotrebna. Na geste se odzovemo s klicem funkcij knjižnice
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impress.js, ki skrbi za gladko krmarjenje med ploščami. Vgrajene geste Kinesis.io so bolj
sofisticirane od gest, ki jih ponuja ZigFu. Kinesis.io je namenjen zamenjavi zaslona na dotik
ali miške s Kinect senzorjem. Priprava za delovanje je zelo enostavna, delovanje pa zanesljivo
in enostavno.

Slika 35: Končni izgled primera "Galerija"

Na sliki 35 vidimo končni izgled galerije. Na levo in desno od aktivne plošče lahko
vidimo sosednje plošče, ki so navidezno v prostoru. S premikom na levo ali desno se naš
pogled premakne na naslednjo ploščo. Med slikami in novicami pa krmarimo tako, da se z
roko postavimo na element, ki ga želimo odpreti. Odpiranje ima zamik proženja dogodka
klika, ki je prikazan z animacijo kazalnika.
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4 Rezultati z razpravo
V analizi delovanja smo pregledali uporabljene načine povezovanja s Kinect
senzorjem in grafičnega prikaza. Pri grafičnem prikazu smo se osredotočili na razliko med
uporabo »canvas« elementa, kot v primeru »Risalnica« in stiliziranjem HTML elementov, kot
v primeru »Pozdravljen, Kinect«. Meritev in analiza bo kvantitativna in kvalitativna.
Zanimajo nas razlike med povezovanjem Kinect senzorja z brskalnikom in njihove slabosti in
prednosti. Analizirali smo tudi razliko izrisovanja grafike s pomočjo JavaScripta in
stiliziranjem HTML elementov. Zanimala so nas hitrost, enostavnost in uporabnost.

V analizi povezave senzorja z brskalnikom smo pozorni na:

•

enostavnost povezave,

•

delovanje v zaprtem sistemu,

•

uporaba privzetih funkcij,

•

implementacija lastnih funkcij,

•

možnost nadaljnega razvoja.

V analizi grafičnega prikaza smo obravnavali:

•

enostavnost in uporabnost grafike,

•

hitrost izrisovanja.

4.1 Povezava senzorja z brskalnikom
Pri povezovanju senzorja z brskalnikom smo uporabili dva načina:
•

ZigFu,

•

Kinesis.io.

Vsak izmed njiju ima svoje prednosti in slabosti na vsakem področju analize.
Podrobneje smo analizirali vsako izmed področij, ki je pomembno pri vzpostavitvi takšnega
sistema.
55

4.1.1 Enostavnost povezave in delovanje v zaprtem sistemu

Pri enostavnosti povezave smo gledali predvsem na vidik instalacije povezavnega dela
programske opreme in vključitev le te v spletno okolje.

ZigFu ponuja enostavno namestitev v sam brskalnik in delovanje v ozadju brez
posredovanja. Ob tem pa je potrebno poudariti, da moderni standardi varnosti brskalnikov več
ne omogočajo uporabe tako imenovanih vtičnikov, ki delujejo na arhitekturi NPAPI. Zato je
uporaba ZigFu v produkcijskih okoljih, kjer je potreba po uporabi zadnjih standardov
obvezna, nemogoča.

Delovanje v zaprtem sistemu z ZigFu vmesnikom ni brezplačno. Potreben je nakup
licence, ki umakne vodni žig preko zaslona.

Druga izbira je Kinesis.io, ki jo je potrebno namestiti kot Windows storitev.
Namestitev poteka avtomatsko, tako da je postopek s te plati zelo podoben namestitvi ZigFu
vmesnika. Pri samem delovanju aplikacije, ki potrebuje storitev vmesnika Kinesis.io, je
potreben nadzor nad pravilnim delovanjem storitvene programske opreme, ki teče v ozadju.
Zaradi neslišnega teka v ozadju sistema je Kinesis.io bolj primeren kot ZigFu za delovanje v
zaprtem sistemu. Ob normalnih pogojih se storitev avtomatsko zažene ob zagonu
operacijskega sistema Windows in ne potrebuje posredovanja uporabnika.

4.1.2 Funkcije in nadaljnji razvoj

Oba načina povezave senzorja z brskalnikom ponujata različne vgrajene funkcije,
lahko bi rekli, da se medsebojno izpopolnjujeta. Na žalost pa zaradi narave delovanja Kinect
SDK ne moremo istočasno uporabiti oba, saj uporaba enega zaklene možnost povezave
drugega.
ZigFu ponuja dostop do golih podatkov senzorja, to so koordinate sklepov (Motion
Arcade, 2016). Ponuja uporabo nekaterih gest, ki pa so skoraj neuporabne v realnih primerih.
Prav tako ponuja množico funkcij za zaznavanje različnih položajev telesa, ki v kombinaciji z
interpretacijo golih podatkov lahko služijo za brezkontaktno upravljanje aplikacije.
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Nadaljnji razvoj na platformi ZigFu je možen le na plasti brskalnika z uporabo
JavaScripta. Sama izvorna koda vmesnika ni dostopna in je ni mogoče nadgraditi in
prilagoditi. Ta omejitev izvira iz dejstva, da je projekt komercialen.

Kinesis.io pa na drugi strani ponuja zaznavo sofisticiranih gest in uporabo kazalnika.
Vsa funkcionalnost je že takoj ob namestitvi na voljo razvijalcem. Dostopa do golih podatkov
v brskalniku nimamo, tako da je razvoj novih gest in uporaba koordinat sklepov v brskalniku
nemogoča. Zaznavanje gest in proženje dogodkov zaznave se izvaja na višji plasti, to je v
samem storitvenem procesu, ki teče v ozadju (Aggarwal, et al., 2016).

Razvoj novih funkcij Kinesis.io je mogoč z nadgradnjo izvorne kode vmesnika.
Izvorna koda je prosto dostopna, tako da lahko vmesnik predelamo na poljuben način. Možno
je tudi pridobiti gole podatke sklepov in ostale parametre, ki jih ponuja Kinect SDK.

4.1.3 Sklep

Na podlagi ugotovljenih razlik in praktične uporabe v primerih aplikacije lahko
sklepamo, da je uporaba ZigFu vmesnika vprašljiva ob trenutnem stanju vtičnika. Ker je
projekt komercialne narave, lahko pričakujemo nadgradnjo vtičnika, ki bo ustrezala novejšim
standardom brskalnikov. Tudi če bi se odločili za produkcijsko uporabo ZigFu vmesnika, bi
bilo potrebno razviti algoritme zaznavanja gest na nivoju brskalnika, kjer pa izvajanje kode
uporablja enako nit kot prikaz grafike in bi tako lahko upočasnili grafičen prikaz. To težavo bi
lahko premostili s tako imenovanimi WebWorker-ji, ki se izvajajo na lastni niti.

Na drugi strani Kinesis.io trenutno nima nobene varnostne omejitve v uporabi. Za bolj
specifične potrebe, kot so uporaba golih podatkov in zaznavanje novih gest, bi pa bilo
potrebno poseči v izvorno kodo vmesnika. Nove funkcionalnosti bi se izvajale povsem ločeno
od brskalnika in bi bile lahko istočasno dostopne tudi drugim aplikacijam. To je velika
prednost pred ZigFu vmesnikom, hkrati pa je cel projekt odprtokoden in javno dostopen.
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4.2 Grafični prikaz
Grafiko v spletnem okolju je možno prikazati na več načinov. V naših primerih smo
uporabili dva najbolj domorodna:

•

uporaba DOM elementov in CSS stili,

•

uporaba CANVAS elementa in risanje s pomočjo JavaScripta.

Vsaka uporaba ima svoje prednosti in slabosti, predvsem z vidika enostavnosti ter
obremenjenosti grafičnega pogona pri prikazu večje količine elementov.

4.2.1 Enostavnost in uporabnost grafike

Za prikaz grafike v spletnem okolju je najbolj priročno, da uporabimo tehnologijo, ki
se ponavadi uporablja za izdelavo spletnih strani ali aplikacij. Uporaba tako imenovanih
DOM elementov za izris preprostih grafik je najenostavnejša. Gradnike oziroma elemente že
poznamo, če smo vešči uporabe spletnih tehnologij. Vizualni izgled jim dodelimo s pomočjo
CSS stilov, ki so tudi del standardnega nabora orodij za splet. Novejši moduli CSS 3
omogočajo tudi uporabo enostavnih 3D transformacij, s katerimi lahko ustvarimo videz
tridimenzionalnosti (Greig, 2013).

Za uporabo DOM elementov ne potrebujemo posebnega predznanja. S tega vidika je
implementacija grafike na tak način zelo enostavna. S pomočjo stilov določimo grafični
izgled, postavitev elementov in odziv na določene dogodke. Posebno privlačna prednost izbire
takšnega prikaza je zaradi tako imenovanih mehčanj (angl. Easing), s katerimi lahko premik
ali spremembo stila izvedemo v nekem časovnem intervalu. Skrb za prehod in vmesne
grafične spremembe prevzame brskalnik. Različne grafične stile določimo z CSS razredi in jih
nato le vklapljamo ali izklapljamo.

V primeru risalnica pa smo uporabili način risanja v element platno (angl. Canvas). Ta
možnost nam omogoča, da sami rišemo poljubne geometrijske oblike ali slike na element.
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Risanje kontroliramo s pomočjo JavaScripta, ki ponuja nabor ukazov za risanje osnovnih
elementov na platno. Za uporabo risanja na platno je potrebno uporabiti druge koncepte
programiranja, ki so bolj podobni izdelavi igric kot pa spletnih strani. Skrbeti moramo za
pravočasnost izvedb ukazov, da med posameznimi okvirji animacije ne pride do zatikanja. Za
takšno risanje obstaja veliko ogrodij (angl. Framework), ki nam olajšajo delo in postavijo
okvire pogona za izdelavo igric. Ta način je veliko hitrejši kot uporaba DOM elementov, je pa
hkrati tudi zahtevnejši in počasnejši za samo implementacijo.

4.2.2 Hitrost izrisovanja

Na hitrost izrisovanja vpliva več faktorjev, kot so število slik, velikosti slik, zahtevnost
med-okvirnih izračunov, ločljivost aplikacije in podobno. Na splošno velja, da je uporaba
platna pri zahtevnejših animacijah nujna izbira. Za primerjavo hitrosti izrisovanja smo
uporabili test, ki se nahaja na blogu goodboydigital (Groves, 2015). V testu se na platnu
prikažejo slike zajčkov, ki skačejo po zaslonu (Slika 37). Število zajčkov lahko poljubno
dodajamo in spremljamo izpuščene okvirje animacije. Več kot je izpuščenih okvirjev, manj je
prikazanih. Tej meritvi rečemo število okvirjev na sekundo (angl. Framerate ali FPS – frames
per second).
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Slika 36: Primerjava števila okvirjev na sekundo napram številu sličic
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Števec okvirjev na sekundo v obliki grafa na sliki 36 kaže na povprečno spremembo
FPS-ja. Veliko število izpuščenih okvirjev vidimo kot padec svetlomodre linije.

Slika 37: Števec okvirjev na sekundo

Ker naša aplikacija grafično ni bila prezahtevna, samih meritev na primerih nismo
izvajali. Vsi primeri razen risalnice uporabljajo DOM za prikaz grafike. Ker elementov ni
veliko in ne uporabljamo zahtevnih animacij, je delovanje gladko in brez izpuščenih okvirjev.

4.2.3 Sklep

Na podlagi razlik v prikazu grafike, prednosti in uporabnosti določenih načinov
izvedbe uporabniškega vmesnika in grafike lahko sklepamo, da za doseganje izvedbe
aplikacije v takšnem obsegu ne potrebujemo uporabe grafike v načinu platna, oziroma le za
določen segment aplikacije, kot je v primeru risalnica. Za manjši obseg animacije zadošča
grafična manipulacija DOM elementov s pomočjo CSS stilov. V primeru večjega obsega in
večje grafično interaktivne aplikacije v celotni domeni pa bi bilo smiselno uporabiti platno za
doseganje večje zmogljivosti in boljše možnosti grafične manipulacije. V takšnih primerih bi
bila zagotovo dobra izbira kateri izmed odprtokodnih HTML 5 igračarskih pogonov, ki bi nam
olajšali delo in omogočali izredno dobro delovanje.
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5 Zaključek
Magistrsko delo zajema pregled tehnologij in orodij za načrtovanje in razvoj spletne
aplikacije, ki je zasnovana na uporabi gest – to je uporabo brezstičnega senzorja Microsoft
Kinect. Primeri aplikacije so bili izdelani zaradi vsesplošno razširjenih standardov spletnih
tehnologij in uporabnosti te tehnologije v izdelavi interaktivnih informativnih kioskov. Zaradi
dostopnosti te tehnologije in kratke krivulje učenja je le-ta privlačna za povezavo z drugimi
tehnologijami, ki na splošno niso namenjene tej platformi. Pokazali smo, da je ta povezava
mogoča, da daje dobre rezultate in je lahko uporabljena v spletnem okolju. Različni grafični
načini nam omogočajo, da aplikacija izgleda sodobno, gladko in zadostuje različnim potrebam
predstavitve.

Za nadaljevanje razvoja primerov aplikacij bi lahko implementirali dostop do golih
podatkov senzorja v vmesnik Kinesis.io. S tem bi omogočili lastni razvoj zaznavanja gest na
nivoju storitve namesto v samem brskalniku in posledično razbremenili brskalnik računanja
vzorcev in mej pri zaznavanju gest. Z razbremenitvijo brskalnika pri obdelavi vhodnih
podatkov bi lahko več izvajalskega časa namenili grafični predstavitvi in izgledu aplikacije.
Sklepamo, da bi takšna nadgradnja sistema omogočala razvoj še hitrejših in bogatejših
uporabniških izkušenj.
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