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Resum
Aquest projecte es proposa explorar les possibilitats que tenen les eines de captura i 
detecció d'imatge en 3D a l'hora de plantejar una NUI (natural User Interface) amb la qual 
es puguin controlar eines d'àudio i així tenir un control d'aquest a partir del moviment 
d'una persona. 
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1 Introducció 
El projecte que es presenta a continuació s'emmarca en el paradigma de les interfícies 
computacionals (CLI ->  GUI -> NUI[1] -> OUI). Més concretament es centra en una 
aplicació d'interfície natural d'usuari (NUI) dedicada a la interpretació musical. 

Aquesta,aplicació planteja 3 reptes significatius: 
1) Capturar la interacció gestual de l'usuari

2) Interpretar-la sota certa lògica de control

per:

3) Generar so d'una manera efectiva a partir de comandes gestuals

Plantegem doncs aquesta aplicació amb una arquitectura modular on cada repte sigui 
resolt per una tecnologia diferent ja que no totes les eines estan disponibles sota la 
mateixa plataforma o sistema operatiu.

1.1 Objectius

L'objectiu principal d'aquest projecte és el d'explorar  les eines que tenim al abast en el 
món de captura 3D per poder implementar un «sampler» comandat a partir de la 
detecció/interpretació dels gestos d'una persona. L'objectiu pràctic del projecte és 
l'exploració i la integració disponibles per al desenvolupament d'un prototip complet, 
desenvolupant els elements necessaris per a la integració. 

Com que al mercat disposem de diferents sensors i diverses eines de captura, ens 
proposem fer un producte independent d'aquestes eines. Per tant, un altre objectiu és 
provar que el nostre «sampler»  funciona adequadament quan integrem eines diferents 
per a l'aplicació. 

Finalment també ens proposem com objectiu, explorar i implementar dos tipus d'interacció
d'usuari, de manera que pugui interactuar amb la música fent gestos on es simulen els 
moviments de «prémer un botó» o «moure un slider».

1.2 Estructura del projecte i de la memòria

L'arquitectura proposada pel projecte és modular, com es presenta a la Figura 1. Consta 
d'un bloc amb el sensor per a l'adquisició de l'escena, complementat amb la llibreria de 
detecció de gestos de la persona, comunicats per xarxa amb una lògica d'adaptació que 
transmet les ordres a un generador d'àudio. Tot seguit descrivim aquests blocs i els 
objectius de treball que ens proposem en el context del projecte per cadascun dels blocs.

L'estructura de la memòria reflecteix aquesta modularitat i el desenvolupament dels 
diversos prototips de validació. Recomanem al lector la llista d'acrònims amb referències 
al text que trobarà al final.
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ÀudioÀudio

KinektSDK2KinektSDK2

GestoosGestoos

NetworkNetwork AdaptadorAdaptador

Sensor 3D i adquisició:

En aquests blocs es captura la imatge amb un sensor de profunditat per poder detectar la

persona i els gestos que fa. Aprofitarem que son eines ja desenvolupades per explorar les

seves possibilitats en el context del projecte i treballar en els elements necessaris per a la

integració,  com ara  l'adaptació  de  les  sortides  particulars  de  cada  eina  al  format  de

missatges  que  definirem  al  projecte.  Des  del  punt  de  vista  computacional,  haurem

d'integrar els respectius drivers on aquesta eina de captura ja està implementada, i serà la

base per fer el reconeixement de gestos.

Objectius:

- Estudiar  les  diferents  eines  que  ens  permeten  capturar  les  dades  per  poder

treballar amb detecció de gestos i sensors 3D.

● drivers Kinect2 [2] 

● OpenNI [3]

Detecció de gestos:

En aquest 2n bloc explorarem les eines adequades per a la detecció de gestos. Aquestes,

són les que s'encarreguen de fer l'anàlisi dels núvols de punts obtinguts dels sensors,  per

fer el seguiment (trackers) i el reconeixement (detectors) dels gestos de la persona que es

troba  davant  d’un  sensor  de  profunditat.  Per  a  l'objectiu  d'aquest  projecte  utilitzarem

llibreries de detecció de gestos ja desenvolupades. 

Objectius:

● Estudiar les diferents llibreries que ens permeten la detecció, com Gestoos [4] i 

KinectSDK2 [2].

● Definir els gestos que voldrem detectar (Voldrem detectar gestos estàtics (posició 

estàtica de l'extremitat) i gestos dinàmics (recorregut progressiu de l'extremitat).

● Veure que som capaços de detectar-los. 
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Adaptador:

Aquest és el bloc principal que permet la funcionalitat de l'aplicació concreta  d'aquest 

projecte, és a dir: fer que el gest detectat produeixi la generació de so. Com que amb les 

dades que obtenim dels detectors de gestos hem de poder donar ordres en format de 

missatges estàndard d'àudio, és necessari tenir una lògica de control que interpreti les 

dades dels trackers i les tradueixi a missatges MIDI [5]. 

Per altre banda volem que l'adaptador sigui una eina «universal», es a dir la volem poder 

utilitzar independentment de quin sigui el sensor que s'està fent servir. Com que els 

sensors poden funcionar en sistemes operatius diferents del de la lògica de control, 

l'adaptador haurà de poder-se comunicar via xarxa per poder rebre les dades. 

Finalment una vegada tinguem les dades del tracker en la lògica de control, 

implementarem una màquina d'estats que controli la interacció de l'usuari amb el so, 

mitjançant els gestos definits prèviament. 

Objectius:

● Tenint uns gestos en un format input, estudiar el procés més adequat per tenir-los

en un format (output) per comunicar-se amb el bloc d'àudio.

● Comunicació per xarxa

Àudio:

Aquí  integrarem tot  un  seguit  d’eines  d’àudio  que  definirem després  a  l'estat  de  l'art

(SooperLooper sequencer [6], Jack [7], ALSA MIDI [8]  ), processant informació que ens

arribi dels gestos, per convertir-la en so.

Objectius:

● Triar quines eines utilitzarem per processar l'àudio.

● Implementar la interacció amb el so donades les dades que ens proporcionen els

gestos.
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1.3 Requeriments i especificacions

1.3.1 Requeriments

El prototip ha de poder transformar els paràmetres de qualsevol entorn 3D, a paràmetres 
estàndard MIDI per poder controlar el software específic d'àudio. 

L'usuari ha de poder experimentar una interacció intuïtiva fent que el control de la música 
s'adapti a moviments simples amb el cos. 

1.3.2 Especificacions

Com que utilitzarem diferents eines de captura 3D, haurem de tenir en compte un aspecte
important: 

Com s'ha comentat anteriorment, la lògica de control del «sampler» no té perquè treballar 
en el mateix entorn que els detectors de gestos. Per tant com que volem fer una  eina 
independent i el més global possible, hem de poder comunicar plataformes amb sistemes 
operatius diferents via xarxa, i utilitzar els protocols necessaris per fer que els sistemes 
s'entenguin.

Això ens portarà a dissenyar una estructura de missatge únic.  Amb les dades de 
cadascun dels capturadors, haurem de fer les conversions necessàries per a què es 
puguin entendre amb la lògica de control. 

Finalment haurem de procurar que les latències introduïdes en la lògica de control no 
empitjorin les que ja tenen de per sí els sistemes de captura i reconeixement 3D, fent així 
una interacció en temps real el més immediata possible des del punt de vista de l'usuari. 

1.4 Procediment

Degut a que aquest projecte es basa en el disseny d'un prototip, el procediment que 
proposem consisteix en l'avaluació d'una sèrie de prototips progressius de validació. En 
cadascun d'ells, s'ha fet una recerca de les eines a utilitzar, una breu anàlisis de la utilitat 
en el projecte,  i, posteriorment una prova de concepte. El darrer prototip d'aquesta sèrie 
progressiva permet la integració de totes aquestes eines que haurem anat validant en el 
procediment al llarg del projecte.  
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1.5 Work plan

Projecte: WP1: Exploració

Part constituent: eines

Descripció: Buscar les eines adequades per
poder fer el prototip.

Data inici: Setmana 1
Data fi: Setmana 2

Tasques internes:
1- Explorar sensor i tracker 
2- Explorar eines àudio
3- Explorar control MIDI
4- Introducció als entorns

Projecte: WP2: Obtenció de dades

Part constituent: software

Descripció: Obtenir dades del tracker i 
estudiar les entrades d'àudio.

Data inici: Setmana 3
Data fi: Setmana 4

Tasques internes:
1- Obtenir dades Kinect 
2- Obtenir dades Gestoos
3- Obtenir paràmetres MIDI
4- Programar proves

Projecte: MS 1:

Part constituent: 1r prototip

Descripció: Implementar una primera 
cadena punt a punt amb 3 threads

Data inici: Setmana 4
Data fi: Setmana 4

Tasques internes: 
1- Programar sistema

10



Projecte: WP3: JSON parse

Part constituent: eines

Descripció: Estudiar aquesta eina per fer un
bon parse de missatges

Data inici: Setmana 5
Data fi: Setmana 5

Tasques internes:
1- Explorar llibreria 
2- Programar exemple

Projecte: WP4: Comunicació

Part constituent: eines & softwar

Descripció: Buscar les eines adequades per
poder implementar la part de xarxa.

Data inici: Setmana 5
Data fi: Setmana 6

Tasques internes:
1- Recerca d'eines 
2- Exploració d'eines
3- Programació client/server test

Projecte: MS 2:

Part constituent: 2n prototip

Descripció: Implementar una segona 
cadena punt a punt amb una estructura de 
xarxa client/server

Data inici: Setmana 7
Data fi: Setmana 8

Tasques internes:
1- Programar clients/detectors
2- Programar servidor/controlador
3- Realitzar proves d'usabilitat

Projecte: WP5: State Machine

Part constituent: eines & software

Descripció: Buscar les eines adequades per
poder implementar una màquina d'estats en
la lògica de control.

Data inici: Setmana 9
Data fi: Setmana 12

Tasques internes:
1- Recerca d'eines 
2- Exploració d'eines
3- Programació state machine test
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Projecte: MS 3:

Part constituent: 3r prototip

Descripció: Implementar una tercera 
cadena punt a punt amb una estructura de 
xarxa client/server i amb una màquina 
d'estats controlant les dades.

Data inici: Setmana 12
Data fi: Setmana 12

Tasques internes:
1- Programar state machine
3- Realitzar proves d'usabilitat

Projecte: WP6: Avaluació

Part constituent: Proves

Descripció: Realitzar totes les proves 
necessàries per detectar possibles errors a 
millorar.

Data inici: Setmana 13
Data fi: Setmana 13

Tasques internes:
1- Proves

1.6 Desviacions i incidències

Aquest projecte ha patit una incidència de temporització: en el MS2 del segon prototip ens
hem endarrerit per una mala elecció d'una de les eines. Vam començar treballant amb 
json-rpc i després de tenir el prototip amb Linux al passar a Windows ens vam adonar que
no era 100% compatible. Això ens va fer endarrerir una setmana i mitja respecte el pla de 
treball establert, podent dedicar menys temps al WP3  i reduint les proves del WP6. 
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2 Estat de l'art

2.1 Visió per computador en creixement

Durant aquests últims anys està en ple creixement l'ús de la visió per computació, gràcies 
a les millores tant en la tecnologia del hardware dels sensors de profunditat, com per la 
aposta en recerca per fer millors algorismes d'anàlisi (detecció i reconeixement). 

2.2 Empreses 

D'una banda, tenim un gegant com Microsoft apostant fort per aquestes tecnologies, ho 
han demostrat traient al mercat l'ultima versió del seu sensor KinectV2 juntament amb el 
seu SDK. Un augment en la resolució de les imatges amb profunditat  (512x424 vs 
320x240 del KinectV1) i uns millors algorismes han dut a terme a poder desenvolupar un 
tracker de cos sencer robust, el qual no necessita inicialització per reconèixer la persona i 
que difícilment perd el seguiment. 

Per una altre banda tenim empreses més petites consolidades com StartUp com 
Fezoo/Exipple [9], que han apostat per la part de sowtware, desenvolupant un producte 
potent per detecció de persones i gestos.

2.3 Aplicacions

Gràcies a aquestes tecnologies s'ha produït un progrés significatiu en interfícies 
computacionals "naturals", que està canviant la manera que tenim d'interactuar amb les 
màquines. On abans utilitzàvem un ratolí o un teclat, ara tenim l'abast interactuar d'una 
manera més natural, amb gestualitat que ja no necessita el suport d'una pantalla tàctil 
gràcies a les tecnologies de visió (el sistema és capaç d'identificar l'usuari assenyalant, 
fent un gest de pausa, etc..)

I aquest es un món amb un potencial increïble a nivell tècnic i d'explotació de la creativitat 
per explorar a nivell d'aplicació, el mapping d'imatge amb ballarins, presentacions de 
diapositives, pissarres interactives... i es per això que en aquest projecte veurem com es 
pot aplicar aquesta tecnologia tant creixent el món de la interacció amb la música. 
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3 Desenvolupament
En aquest apartat descrivim el treball dut a terme en cada prototip de validació, fent una 
anàlisi de les eines emprades i la seva utilització en el projecte. També conté una 
explicació de la implementació de cada prototip i una breu avaluació de cada un. 

3.1  1r Prototip: tracker i generació de sons

Objectiu: Estudiar les eines de tracking i d'àudio per poder fer una primera cadena 
extrem a extrem. Ha de permetre detectar un gest, interpretar-lo i reproduir só.

WP: WP1- Exploració, WP2-Obtenció de dades.

Eines: GestoosSDK, KinectSDK2, ALSA, SooperLooper

Exploració de les eines:

KinectSDK:

Primer contacte amb l'SDK i els seus exemples, compilació d'aquests i estudi del 
codi emprat. Es testeja l'aplicació de tracker (esquelet de punts) per veure com respon al 
moviment d'una persona. 

Posteriorment s'ha fet un codi de prova per veure la complexitat a l'hora d'accedir a 
les dades d'interès de l'esquelet, és a dir, els punts en format 3D de les articulacions, per  
obtenir així les coordenades X, Y, Z (en m). Per aquesta aplicació s'ha decidit accedir als
dos punts que representen la posició de les mans (d'un total de 25 punts que ofereix el 
tracker). A més a més l'SDK permet obtenir l'estat d'aquestes (open, close, ...). Aquest 
últim descriptor d'estat pot ser molt útil perquè ens permet combinar posicions i estat de 
les articulacions i amb cadascuna d'elles actuar a diferents entorns d'usuari. 

GestoosSDK: 
Igual que en l'anterior SDK, compilem i executem els codis exemple que 

proporciona la llibreria. Aquí apareix la primera diferència amb l'SDK de Kinect; Gestoos 
no proporciona un tracking d'esquelet complert. Ofereix inicialment un tracker de gestos 
estàtics(predefinits) i un tracker de mans.

Testegem les dues aplicacions: 

El tracker de gestos estàtics respon bé als gestos definits per GestoosSDK. 
El tracker de mans és més inestable, perdent les mans si són pròximes al cos. Tot i així no
ho considerem inviable per la nostra aplicació.
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Finalment fem un codi de prova en cada cas per veure com fer l'accés a les dades. 

En el cas dels gestos estàtics s'obté un ID del gest. I en el tracking de mans  podem 
obtenir l'ID de la mà, i la posició de la mà; aquí obtenim una altre diferència amb l'SDK de 
Kinect, Gestoos només proporciona Z en (mm) i x, y en píxels, això ens obligarà a fer una 
conversió prèvia a X,Y,Z (en m) per tal que ambdós SDKs enviïn les dades que provinguin
del mateix moviment en un mateix format. 

Com ho fem per transformar les dades rebudes en píxels en dades d'unitat mètrica? A 
continuació expliquem els conceptes  en els que es basa aquesta conversió:

Per una part tenim que els valors de x, y en píxels son els de projectar el punt 3D en el 
món real a un pla de la imatge(Figura 2). Si aquest pla el situem just a la distancia focal 
per davant del centre òptic podem aplicar la següent relació de triangles per a obtenir les 
següents equacions: 

Y
Z

=
y
f

          y= f∗(
Y
Z

)
     Obtenim la mateixa relació amb les X.

Això no és tot perquè aquí estem tenint en compte com a centre el òptic, i en realitat es fa 
una translació del centre a la cantonada superior esquerre com a la Figura 3, sent aquell 

el centre de la projecció de la imatge: 

Per tant hem de tenir en compte que el valor del 
píxel que a nosaltres se'ns proporciona és amb 
origen a la nova referència. 
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Finalment hem de tenir especial cura d'un seguit de paràmetres, com les  freqüències de 
mostreig o l'angle de rotació que pot tenir el sensor. Afortunadament al grup d'Imatge s'ha 
treballat en la calibració per obtenir quin són aquests valors i per nosaltres queda reflectit 
com un valor constant que apliquem substituint la distància focal en les equacions 
anteriors. 

Per últim hem de tindre en compte que en l'SDK de Gestoos s'esta utilitzant un delmat per
2 tant en vertical com en horitzontal, nosaltres ho corregim multiplicant per 2 el valor del 
píxel obtingut. 

Vegem doncs com queden finalment les nostres equacions de transformació de píxels a 
unitats mètriques. 

On -320 i 240 són l'abscissa i l'ordenada del centre de projecció on hem traslladat l'origen 
de la imatge com hem explicat anteriorment, 534 i 535 son els valors calculats i provats 
pel grup d'Imatge tenint en compte tos els paràmetres esmentats i dividim per 1000 per 
obtenir-ho en metres (m). 

Així doncs ja tenim les dades com ens les proporciona el Kinect2.  

ALSA:

En aquest cas, hem utilitzat com a exemple per entendre la utilitat de les llibreries 
d'ALSA un teclat MIDI (OpenSource). A partir del codi font, hem vist com funciona la 
gestió d'esdeveniments MIDI com exemple disparar nota o tenir control progressiu.  

Una vegada entès el concepte i la programació que hi ha al darrere, s'ha programat
un codi test el qual prement una tecla del teclat, podem llençar un esdeveniment MIDI, 
amb el que controlem un estat de play/pause a l'aplicació SooperLooper. 

SooperLooper: 

Aquesta és l'eina que utilitzem com a seqüenciador. Ens permet carregar diferents 
pistes d'àudio i controlar-les mitjançant un controlador midi. Podem configurar l'aplicació 
per que actuï en funció del esdeveniment MIDI que li arriba com a INPUT. Cal dir que te 
molta influència en com gestionem els esdeveniments des de l'aplicació ja que ens marca 
els límits i el comportament.  

a) Milestone 1: cadena extrem a extrem amb threads

Ens marquem com objectiu, fer una primera cadena d'extrem a extrem. En aquest cas 
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decidim només utilitzar l'SDK de GestoosSDK ja que tant aquest com l'entorn de control i 
àudio treballen en un entorn LINUX. Aquest primer prototip, es compondrà de tres (fils) 
threads principals(Figura 4): un per l'obtenció de dades, un segon per la lògica de control i
un tercer de gestió d'esdeveniments MIDI. El thread de lògica de control rep dades del 
receptor de dades i envia notificacions al thread de gestió d'àudio. Això permet simular un 
entorn independent amb traspàs d'informació entre ells. 

La lògica de control en aquest primer cas serà extremadament simple: per cada gest 
estàtic amb ID 1, comunicarà al gestor d'esdeveniments MIDI que llenci un noteOn, 
reproduint així l'exemple programat anteriorment amb el teclat.

A l'hora de testejar el prototip i estudiar el seu comportament, ens adonem que reacciona 
bé a la producció d'esdeveniments, també observem que la lògica de control ha de ser 
més sofisticada (o més restrictiva) ja que al no disposar de cap condició forta, es poden 
disparar més esdeveniments seguits dels que voldria l'usuari i generar sons repetidament 
de manera involuntària. 

Juntament amb aquest prototip en programem un altre per 
comprovar l'efecte de gestió d'esdeveniments amb gestos 
dinàmics. En aquest cas, l'acció no és «disparar» un nou so sinó 
«regular» alguna característica (volum, pitch) d'un so existent. La 
programació és semblant a l'anterior, utilitzant el tracker de mans, 
fent que ara la lògica de control actuï amb el moviment del braç de
l'usuari, amunt i avall(Figura 5), generant així esdeveniments MIDI 
de control amb els quals controlem el pitch d'una pista de manera 
progressiva. Per generar aquests esdeveniments, capturem la 
posició Y de la mà de l'usuari i mitjançant una conversió generem 
un esdeveniment que identifica l'alçada de la mà en un rang de 0 
a 127, que son els valor que permet generar el protocol MIDI. 
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Al testejar comprovem que en aquest cas reacciona millor al control realitzat per un 
usuari.
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3.2  2n Prototip: comunicació per xarxa

Objectiu: En aquest segon prototip, l'objectiu és el de poder tenir una cadena completa 
fent una comunicació per xarxa. Implementar-ho així, ens permetrà fer que l'entorn 
que utilitzem per fer la captura de punts i detecció de gestos, sigui completament 
independent de l'entorn on tenim la lògica de control. Fent així possible que si apareix 
un nou sensor al mercat, per exemple, puguem utilitzar-lo sense problema. Tot plegat ens
obliga a utilitzar un protocol de missatge estàndard perquè el bloc adaptador no tingui en 
compte d'on provenen les dades, i només interpreti dades de camps coneguts. Per poder
fer aquest missatge estàndard, haurem d'utilitzar eines de “parse” de missatges. 

WP: WP3- Parser de Dades, WP4-Comunicació.

Eines: Eines anteriors + JSON[10] i POCO[11].

Exploració de les eines:

JSON: 

JSON és l'eina que ens permet construir,  un missatge de format únic am les 
dades que decidim utilitzar dels trackers, per qualsevol dels detectors que utilitzem. Això 
vol dir que hem de dissenyar una estructura de missatge especificant el camp dels 
paràmetres, on introduirem els valors concrets.

POCO:

POCO és un subconjunt de llibreries molt complertes per fer aplicacions en xarxa.
Nosaltres aprofitem la bona estructura d'aquestes per implementar un sistema 
client/servidor per fer la comunicació i el pas de missatges. 

En primer lloc hem provat tot un seguit de codis exemple per veure si podíem 
establir bé comunicació entre dos entorns, fent córrer un client a un entorn WINDOWS i 
un servidor a LINUX amb un simple intercanvi de dades. Posteriorment hem aprofitat 
l'estructura de codi adientment per poder implementar una comunicació enviant missatges
en format JSON. Després de comprovar la viabilitat d'aquestes dues eines hem passat a 
integrar-les a l'estructura del 1r prototip.

20



a) Milestone 2: server/client tracker-lògica-generador

En aquest 2n prototip l'estructura de l'aplicació comença a créixer i proposem el disseny 
de la següent manera(Figura 6): 

La lògica de control, actua com a servidor. Aquest, està basat en tres threads principals 
igual que en el 1r prototip: recepció de dades, lògica de control, i generació de missatges 
MIDI.

El primer thread gestiona les dades que arriben a través d'un client que les envia per 
xarxa i en format JSON, encarregant-se també de traspassar la informació dels camps 
del missatge a un tipus d'objecte que hem implementat nosaltres per poder operar amb 
els valors de cada camp, i una vegada tenim les dades en el format adient, les introdueix 
en una cua compartida amb el thread de lògica de control.

El fet d'utilitzar cues es per suposant el cas en que la lògica de control fos més complexe i
trigués més que la recepció de missatges en algun instant, no és perdessin les dades 
rebudes pel thread de recepció. 

Estructura del missatge:

Descripció Etiqueta Tipus Ex Valor

Numero de punts enviats del tracker «n_joint» Objecte 2

ID del gest estàtic «static» Objecte 1

ID de l'estat de les mans (Open/Close) «h_st» Array [1,2]

Valor dels punts trackejats a l'espai «d3joint» Array [0.8,0.5,0.3,-0.3,0.6,0.7]

Missatge d'errors «errors» Array «Error message»
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Figura 6: Esquema del segon prototip amb comunicació per xarxa
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La lògica de control s'activa quan hi ha dades disponibles a la cua. En aquest cas també 
seguim amb una estructura simple de control, només som capaços d'interpretar un gest 
estàtic i un seguiment dinàmic de la mà com hem fet anteriorment.

Una vegada es decideix quin tipus d'esdeveniment volem que es generi en funció del gest
rebut, s'introdueixen les dades en un objecte, especificant quin esdeveniment volem i 
quins son els paràmetres d'aquest, i finalment, s'introdueix l'objecte en una cua 
compartida amb el thread de gestió d'esdeveniments MIDI. És aquest últim el que en 
funció de les dades, genera un missatge MIDI amb els paràmetres especificats i 
idènticament igual que en el primer prototip es comunica amb el seqüenciador. 

Per a què els trackers actuïn com a clients, ho configurem a l'estructura de xarxa. El 
procediment és el següent: una vegada hi ha dades disponibles del tracker, es parsejen a 
format JSON introduint el valor a cada camp adequat de l'estructura de missatge. Una 
vegada tenim el missatge, l'enviem a través de xarxa cap al servidor. 

Per tant ara disposem de dos clients detectors de gestos, un en l'entorn WINDOWS 
utilitzant Kinect2 i el seu SDK, i un altre treballant a entorn LINUX fent servir les eines de 
Gestoos. 
I per altra banda, tenim un servidor, que actua com a lògica de control i generador de 
MIDI. 

Fem una prova d'usuari utilitzant els dos detectors per separat, i comprovem que podem
reproduir els mateixos efectes utilitzant tant un com l'altre. Això vol dir que complim 
amb l'objectiu on volem que la lògica de control sigui independent del sensor emprat.
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3.3 3r Prototip: lògica amb màquina d'estats

Objectiu: En aquest darrer prototip tenim com objectiu implementar la lògica de control 
de l'interpretador de gestos. Fins ara ens havíem realitzat cadenes extrem a extrem, on 
veiem que el funcionament de totes les eines auxiliars era correcte i ho comprovàvem 
amb uns processos senzills amb els quals podíem reproduir pistes d'àudio mitjançant 
gestos. Ara, centrem els esforços en realitzar una màquina d'estats més o menys 
senzilla. Aquest és l'apartat potser més «abstracte» ja que depèn de la imaginació i la 
capacitat de qui ho està realitzant. 

WP: WP5- State Machine[12]

Eines: Eines anteriors + Statechart (Boost)[13]

Exploració de les eines: 
Statechart:

La llibreria de Boost Statechart, és una eina que ens permet, tenir un bon control de
flux d'una màquina d'estats i una bona gestió dels esdeveniments que es van generant, en
aquest projecte i qualsevol que es modeli com a màquina d'estats. és per això que en el 
moment que hem decidit augmentar la complexitat de la interacció i la dificultat 
d'interpretació dels gestos, hem hagut d'utilitzar una eina com aquesta. 

Primerament ens hem informat del funcionament i la implementació mitjançant els 
exemples proporcionats per la llibreria. Hem vist que degut als coneixements que tenim i 
la dificultat del projecte només ens hem hagut d'abastir amb certes eines bàsiques. 

a) Milestone 3: server amb màquina d'estats

En aquest últim prototip utilitzem l'estructura de xarxa que hem implementat anteriorment i
ens centrem exclusivament  en dissenyar i realitzar la lògica de control que interpretarà 
les dades rebudes per qualsevol dels trackers utilitzat, donant una «bona» interacció amb 
l'usuari. 

Abans de començar a implementar res, hem pensat de manera global  i intentant seguir 
una estratègia top-down, quins son els elements que podem utilitzar per interactuar amb 
l'àudio amb moviment. 

Els primers que ens vénen al cap de manera intuïtiva son «botons» i «sliders», ara bé, 
hem de decidir com dissenyem aquests actuadors amb gestos. 

Botó: 
Per nosaltres un botó es un objecte que premem un cop i es produeix un canvi d'estat, 
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fins que un no deixa de prémer i torna a prémer un altre cop no es produeix un nou canvi 
d'estat(Figura 7). 

De manera que per simular un botó amb gestos utilitzarem les coordenades de les mans. 
Fixant un llindar a l'espai (per exemple x' metres des de la referència de la càmera) serà la
nostra referencia per saber si s'està prement el botó o no. 

De manera que si la coordenada X que rebem és superior/inferior (depèn la mà que 
estiguem seguint) (Figura 8) direm que s'està prement, si tornem a traspassar el llindar i la
coordenada es troba per sota/sobre estarà en un estat on no s'està prement el botó. 

Slider: 
En el context d'aquest projecte, un slider és un objecte que pots moure gradualment en 
alguna de les 3 coordenades de l'espai en ambdues direccions (òbviament no té per que 
ser exclusivament en una de les 3 coordenades si no que podríem dissenyar alguna que 
depengés de múltiples d'elles). 

Per tant la manera que hem decidit implementar aquest sistema és la següent: 
Acotem una zona, (no té per que tenir una cota definida, en aquest cas la cota màxima 
serà el marge de captura de la càmera) i com que volem tenir (L) nivells dins d'aquesta 
cota, dividim el marge total que tenim entre el nombre de nivells. Amb això obtenim la 
separació entre nivells (diffG). Com que el què volem obtenir es el nivell en el que estem, 
no la coordenada, el que fem es dividir el valor de la coordenada d'interès entre la 
separació entre nivells i aplicar la funció floor. Desprès li hem de sumar un llindar (n) en 
funció d'on es troba el nivell 0 de l'slider. (Figures 9, 10 i 11)
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Figura 7: Acció de prémer botó
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Entenent la funció floor com: 

Anem a veure-ho amb 2 exemples gràfics: 

                                                                                                   L=[
y '

diffG
]−n  

En aquest cas n=0 :

             L=[
0.75
0.5

]−0=1     
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Figura 10: Exemple "Slider" sense llindar
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             L=[
y '

diffG
]−n

I en aquest altre cas n=3 :

         L=[
−0.75

0.5
]+3=1

Una vegada hem definit els nostres actuadors, podrem definir la nostra màquina d'estats 
simples (Figura 12):  

Com podem veure es parteix d'un estat Idle, en el qual, l'usuari està dintre d'una zona on 
no representa cap acció de les que hem definit anteriorment. 

Ara anem a estudiar els diferents casos: 
Si ens trobem en l'estat Idle i traspassem un llindar com hem definit a (Botó), el que fem 
es llençar un EvPress a la màquina d'estats, i passem a l'estat Pushing. Una vegada  ens 
trobem a l'estat Pushing, la manera de sortir-ne serà traspassar el llindar en direcció 
inversa i llavors es llençarà un EvRelease, que ens farà tornar a l'estat Idle. 

El que hem descrit és el comportament bàsic, però encara no reacciona tal i com 
nosaltres ho hem definit. Per que reaccioni tal i com ho hem descrit en (Botó) hem de tenir
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Figura 12: Diagrama de flux màquina d'estats
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en compte quin és l'estat anterior de l'estat Pushing, expliquem això: 

El que ens diu l'estat Pushing es que estem prement un botó virtual, però no en quin estat 
el deixem, un botó pot estar premut o no (ON/OFF) però l'acció que passa d'un estat a 
l'altre es la de prémer. Per tant el nostre estat Pushing tindrà un flag per saber en quin 
estat es troba el botó, de manera que si es troba premut o no enviarem un missatge midi 
diferent. Això ho fem per poder simular un efecte play/pause en el SooperLooper. 

El fet d'utilitzar Statechart ens permet que una vegada hem llençat un EvPress, i ens 
trobem en estat Pushing, mentres s'envien més EvPress ja que encara tenim la mà 
traspassant el llindar, el estat Pushing els descarta. Si no fos així tindríem un 
esdeveniment midi  cada vegada i no ho volem.

En el cas de del «slider»., per pasar al estat Sliding, ho fem de manera similar a la de 
Pushing, però ara veurem quines diferencies hem d'aplicar per fer-lo reaccionar com 
volem. 

Primer de tot no s'enviarà cap EvSlide si no es traspassa un llindar, (que en el nostre cas 
està situat davant de l'usuari). Una vegada la mà es trobi en aquesta zona, s'enviarà un 
EvSlide si estem situats en el marge que haguem definit, llavors mitjançant el càlcul 
explicat en (Slide), calcularem quin es el nivell que ens trobem i serà aquest valor el que 
introduirem al missatge MIDI. Com aconseguim l'efecte slide?  Doncs així com 
anteriorment  li havíem especificat a l'estat Pushing que ignorés els EvPress, ara, el estat 
Sliding no ignorarà els EvSlide de manera que si ens trobem en aquest estat sempre 
estarem enviant missatges MIDI. No sortirem de l'estat fins que no ens trobem altre cop 
en la zona Idle llançant un esdeveniment EvNoSliding.

Augmentant la ineracció

A partir d'aquí i fins on hem pogut realitzar per temps, ens hem dedicat amb aquestes dos 
solucions bàsiques a implementar múltiples botons i sliders. La manera per implementar 
múltiples d'ells varia i ara explicarem com. 

D'una banda implementar 1 o més botons depèn de fer el mateix procediment explicat per
a un, però aplicant diferents llindars. I comprovant quin es el llindar que s'està traspassant
enviem un missatge MIDI o un altre però gestionat pel mateix esdeveniment EvPush. 
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Descriguem com ho fem per controlar diferents sliders amb una 
sola mà. Vegem primer quin es  un dels «problemes» que ens 
trobem i com ho solucionem. Degut a que utilitzarem les 
coordenades X i Y com a direccions de slider, això vol dir que 
moguem on moguem la mà , sempre se'ns actualitzarà el valor 
per ambdós casos, per tant es com si estiguéssim movent dos 
sliders simultàniament (Figura 13). 

Per evitar això hem utilitzat un mètode que fa us del valor 
anterior. Per què fem això? Si movem la mà en direcció Y 
l'increment respecte al de les coordenades X serà major en 

valor absolut i per tant sabrem que l'slider que volem utilitzar és el vertical. En canvi si 
volem utilitzar l'slider horitzontal, serà l'increment de les X que serà major. 

Una vegada arribats en aquest punt, les opcions son múltiples En aquest projecte 
bàsicament volíem explorar les possibilitats i comprovar la viabilitat d'una aplicació 
d'interacció gestual per a fer música. Però un cop comprovada, hem decidit que no calia 
fer una aplicació més concreta o més sofisticada. Hem fet una prova de concepte on hem 
mostrat certes accions que es podien dur a terme i hem mostrat com implementar-les. El 
ventall d'opcions és enorme i es pot incrementar la complexitat fins on  les limitacions ens 
permetin. 

Es per això que finalitzem aquí aquest últim prototip, el qual és la demostració del 
potencial que tenen les tecnologies que hem utilitzat, i el potencial que pot tenir un 
producte així. 
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Figura 13: 
"Slider" 2



4 Resultats
Segons els objectius fixats: 

S'ha demostrat que es pot realitzar una aplicació simulant un sampler amb sensors de 
profunditat. Rebent dades dels respectius sensors de profunditat les convertim 
adequadament a missatges MIDI.

S'ha aconseguit fer una estructura independent on es poden utilitzar sensors que 
funcionen en diferents entorns, a més a més s'ha fet de manera oberta perquè és puguin 
afegir nous sensor que puguin sortir al mercat.

S'ha realitzat una interacció senzilla però intuïtiva com es volia ja que els gestos 
determinats son el de prémer un botó o el de moure un slider. 

I tot aquest projecte s'ha validat amb un prototip que ens serveix a base de demo per 
veure el potencial que té aquest projecte.

Tot i haver aconseguit la fita, no queda exempta de petits bugs que s'han de solucionar 
per fer que el comportament d'aquesta demo sigui el més adequat possible, ja sigui a 
base de millores o simplement refinant errades a la programació que s'ha dut a terme. 

La demo es basa en 3 programes, una lògica de control que s'executa en un entorn Linux 
i actua com a servidor i es la que s'encarrega de transformar els paràmetres 3D-MIDI. I, 
dos clients, un basat en Kinect2 que treballa en entorn Windows i un altre que es basa en 
Gestoos i treballa en entorn Linux, tots dos es poden utilitzar independentment i 
comunicar-se am la lògica de control.  

Afegim un seguit d'imatges d'exemple d'utilització de la demo del prototip on es mostren:

- Captures de l'escena amb l'usuari realitzant les dues accions que ens han servit com a 
model: prémer un botó (Figura 14) i manipular un slider (Figura 15)

- Una captura de la consola que mostra el tracker, i els paràmetres de control del 
generador de so
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Figura 15: Acció sliding temps real

Figura 14: Acció pushing temps real



 

5 Conclusions i futur desenvolupament

5.1 Conclusions

Degut a que ha sigut un projecte d'integració, durant el procés i ara ja finalitzat el projecte 
s'han extret un seguit de conclusions. 

Per una part s'ha intentat demostrar que utilitzant les eines que tenim a l'abast de captura 
amb profunditat i detecció de gestos es pot implementar un «sampler». Només es tracta 
d'una demo, però queda clar que per a una aplicació d'interacció gestual, té molt 
potencial. Sobretot en el món artístic visual on els sensors 3D han agafat importància en 
el  mapping per no en món de l'àudio encara. 

Per tant segur que amb més treball es podria arribar a implementar una app complerta on 
el so es controlés a partir del moviment. 

A nivell d'implementació comentar que s'ha fet una feina on normalment es desenvolupa 
amb equips de persones, diferents enginyers i programadors, amb només una sola 
persona implementant i dissenyant. Per a aconseguir-ho hem vist com en aquest projecte 
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Figura 16: Visualització tracker sooperlooper i paràmetres per consola



hem anat integrant bloc a bloc una cadena completa d'interacció gestual. El 
desenvolupament focalitzat i específic de cadascun dels blocs permetria portar la demo a 
una complexitat superior. 

 Aquest projecte també demostra que al món de les app 3D té molt per explotar i de ben 
segur que s'hi pot treballar en una àmplia gama de camps. 

5.2 Futur desenvolupament 

 Aquest ha sigut un projecte a nivell particular, doncs no ha format part d'altres projectes 
engegats a la UPC o d'altres entitats, per això el futur desenvolupament queda en mans 
de que algú en particular vulgui donar continuïtat. 

No obstant no queda exempte de millores i per tant voldria plasmar-les aquí.

La lògica de control que s'ha desenvolupat per aquesta demo ha intentat simplificar al 
màxim la seva complexitat, tot i que es podria treballar de manera més profunda per 
obtenir una gama de possibilitats més amplies. Aquí només hem implementat els ja 
esmentats botons i sliders, i es podria jugar amb moltes més coses. Gestos rotacionals de
la mà, selecció de la pista en la que s'aplica l'efecte, etc.. 

També relacionat amb aquest àmbit, aquest projecte proposa un lògica «estàtica», es a dir
l'entorn de interacció no es mou en relació al usuari. De manera que podem dir que qui 
interactua està limitat a l'espai. Una manera de resoldre això seria introduint un punt de 
referencia del cos, com podria ser el cap, i fer que l'entorn depengués de la posició 
relativa de l'usuari i es mogués amb ell. Els trackers amb seguiment d'esquelet complet 
permeten obtenir aquesta dada fàcilment.

També falta una eina per poder proporcionar l'usuari una comunicació visual amb el que 
està succeint al entorn. Ara mateix es pot visualitzar l'entorn de música, però estaria bé fer
un entorn gràfic de realitat augmentada on es veiés com estan disposats els botons i 
sliders. 

En relació als diferents sensors utilitzats i els respectius SDK's, cal dir que potser estaria 
bé pensar en un entorn més global, inclús en el que s'arribés a pensar en un tipus de 
protocol on s'enviessin les dades amb el mateix format. On hem notat això? Doncs 
utilitzant l'SDK de Kinect hem disposat d'una eina molt sofisticada amb un tracker 
d'esquelet sencer, en canvi utilitzant GestoosSDK teníem tracker de mans i detecció de 
gestos estàtics, ve a ser símbols amb les mans fent una T per exemple. Això en ha forçat 
a no utilitzar el gestos estàtics ja que amb Kinect no teníem la opció de reconeixement. I 
per tant reducció de possibilitats a l'hora d'implementar una eina genèrica i independent 
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com la que es proposa. 

I finalment, respecte la demo en sí, segur que hi ha tot un plegat de detalls a millorar per 
obtenir un millor resultat, en relació a la arquitectura que la composa. 

5.3 Competències

Pel que fa a les competències treballades en aquest TFG, podem dir:

 Aprenentatge autònom: s'han detectat necessitats d'autoaprenentatge en KinectSDK, 
GestoosSDK, ALSA, Json, POCO i Boost,  que s'han resolt documentant-se en les 
pàgines que apareixen a les referències [2,4,8,10,11,13] i fent els tutorials corresponents 
o en cas de no disposar-ne, estudiar detalladament les llibreries, abans d'aplicar aquestes
tecnologies segons els requeriments del nostre projecte

Capacitat per a identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria: Donat l'objectiu del 
projecte en l'entorn de les interfícies computacionals per aconseguir controlar un 
generador de so a partir de gestos de l'usuari, s'ha plantejat el problema des del punt de 
vista de la modularitat (diagrama de blocs de la Figura 1) i la flexibilitat en la integració 
d'elements existents. S'han identificat els mòduls que hi mancaven i s'han desenvolupat 
aquests mòduls (bàsicament l'adaptador i els elements de connectivitat entre els SDK de 
detecció de gestos i la lògica de control, i entre aquesta i el generador d'àudio).

Capacitat per concebre, dissenyar, implementar i operar amb sistemes complexos en un 
context TIC: Donada la dificultat d'obtenir el prototip final en la primera implementació, 
s'ha proposat un desenvolupament progressiu en tres prototips: 1r Prototip: tracker i 
generació de sons, 2n Prototip: comunicació per xarxa, 3r Prototip: lògica amb màquina 
d'estats, de manera que ens hem acostat progressivament a la solució, validant abans els 
diferents elements de la cadena que havíem d'integrar per estar segurs que funcionessin.
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6 Pressupost i viabilitat

6.1 Pressupost

Aquest projecte s'ha realitzat en la seva major part utilitzant eines de codi obert, les 
úniques eines que no ho eren, estan disponibles sense cost per a desenvolupadors sense
propòsit comercial. En cas que és volgués comercialitzar, hi ha altres eines que comencen
a distribuir codi obert com a alternativa a les llibreries i drivers de pagament com 
freenect2[14]. 

Per tant el pressupost el reduïm a les hores treballades comptabilitzades a sou d'un 
desenvolupador Junior i al preu que costarien els sensors emprats (tot i que no ha calgut 
adquirir-los ja que se'n disposava al grup d'Imatge) 

Element Preu

Llibreries OpenSource 0 €

12 ECTS ~ 300 h.
Junior Developer (7,5€/h)

2.250 €

Sensor Asus Xtion 153 €

Sensor kinectV2 150 €

Adaptador per PC 53 €

TOTAL 2.606 €

6.2 Viabilitat econòmica

Com que aquest projecte s'ha basat en implementar un prototip, podem analitzar quin 
seria l'escenari per finalitzar el desenvolupament i validar-ho com a producte. Per això ens
fiquem en un escenari amb 3 desenvolupadors Junior durant un més de treball a 
40h/setmana.

Element Preu

Prototip 2.606 €

Desenvolupador Junior 160 h
(Estructura de Xarxa)

1.200 €

Desenvolupador Junior 160 h
(Lògica de control i sensors)

1.200 €

Desenvolupador junior 160 h
(Controladors d'àudio)

1.200 €

TOTAL 6.206 €
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Anem a veure ara quins podrien ser els principals inversors en aquest producte: 

Empreses de dispositius d'àudio: Pioneer[15], Allen & Heath[16] 

On podrien estar disposats a invertir per tal de llançar un producte comercial de venta al 
públic enfocat al món de la música electrònica. 

Empreses del món de l'espectacle: Companyies de dansa diverses

On podries estar interessades en oferir un nou ítem en el món de l'espectacle 
particularitzat per cada companyia, ballarí o escenari concret.

Empreses dedicades a la visió per computació: Exipple, Matterport[17], MettaMind[18]

On l'interès recauria en el producte de cara a poder millorar les seves eines de captura 
per acabar venent el producte al tipus d'empresa mencionades prèviament.
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Llista d'acrònims i conceptes
ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) Aporta funcionalitats d'àudio i MIDI a sistemes
operatius Linux. [Secció 3.1]

Boost Projecte de llibreries per a C++

Boost Statechart Llibreria de Boost que et permet manegar màquines d'estat [Secció 3.3]

Botó  Objecte que premem un cop i es produeix un canvi d'estat, fins que un no deixa de 
prémer i torna a prémer un altre cop no es produeix un nou canvi d'estat [Secció 3.3]

Client/Servidor  Model d'arquitectura per a comunicació per xarxa [Secció 3.2]

Esdeveniment Acció detectada per un sistema informàtic [Secció 3.3]

Estat Idle Estat en el qual no es produeix cap acció [Secció 3.3]

Estat Pushing Estat en el que es produeix l'acció de prémer un botó [Secció 3.3]

Estat Sliding Estat en el que es produeix l'acció de moure un Slider [Secció 3.3]

Gestoos Eina desenvolupada per Fezoo que utilitza visió per computació per detectar 
gestos [Secció 2.2]

JSON (JavaScript Object Notation) Ens permet construir un missatge de format únic amb 
les dades que decidim utilitzar dels trackers per qualsevol dels detectors que utilitzem 
[secció 3.2]

Kinect Producte desenvolupat per Microsoft tant per a la captura com per a la detecció de 
gestos [Secció 2.2]

Màquina d'estats Concepte que ens permet organitzar la manera en que un dispositiu, 
programa o processos treballen [Secció 3.3]

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) estàndard tècnic de comunicació entre equips 
musicals electrònics [Secció 3.1]

OpenNi Projecte centrat en millorar la interoperabilitat per a les interfícies d'interacció 
natural [Secció 1.2]

POCO Llibreries C++ per implementació d'aplicacions en xarxa multiplataforma [Secció 
3.2]

Sampler Instrument musical digital i electroacústic amb el qual es poden enregistrar 
mostres de sons des d'una font externa, per posteriorment editar-los, guardar-los i 
modificar-los de diverses maneres; els sons així emmagatzemats poden reproduir-se 
posteriorment, per exemple, mitjançant un teclat o un seqüenciador [Secció 1]
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SDK (software development kit) Eines de desenvolupament de software que ens 
permeten implementar aplicacions [Secció 1]

Seqüenciador Dispositiu o programa de software el qual ens permet reproduir sons 
precarregats o son enregistrats en directe [Secció 1] 

Slider Objecte que es pot moure gradualment en alguna de les 3 coordenades de l'espai 
en ambdues direccions [secció 3.3]

SooperLooper Programa de software que actua com a un seqüenciador [Secció 3.1]
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