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Resum / Resumen / Abstract 

Resum

La tecnologia ha anat avançant, creant cada vegada nous dispositius per interaccionar 
amb les aplicacions de software. Un de aquests avenços ha estat les càmeres 3D, que 
permeten mesurar la profunditat. La tecnologia també ha avançat respecte a com mostrar 
la informació que es processa al usuari, donant lloc a la realitat augmentada, que permet 
mostrar la informació virtual sobre una visió directa o indirecta de la realitat.

La tecnologia de les càmeres 3D s'ha aplicat, entre altres coses, a crear controladors 
basats en el moviment on el propi cos de l'usuari és el responsable de interaccionar amb 
el programa. 

Els humans tenen moltes necessitats, entre elles la de divertir-se, es per això que moltes 
tecnologies acaben utilitzant-se en la indústria dels videojocs. 

Aquest projecte tracta d'utilitzar una càmera 3D com a mètode de interacció per a un 
videojoc. L'usuari utilitzarà una caixa amb sorra per crear un escenari on jugar. Es servirà 
únicament de les mans per navegar per la interfície gràfica del videojoc. El joc no es 
visualitzarà a traves de una pantalla, sinó que representarà la informació sobre la caixa de
sorra que s'utilitza per jugar, augmentant la informació que aporta la sorra.

Resumen

La tecnología ha ido avanzando, creando cada vez nuevos dispositivos para interaccionar 
con las aplicaciones de software. Uno de estos avances ha sido las camaras 3D, que 
permiten medir la profundidad. La tecnología también ha avanzado respecto a como 
mostrar la información que se procesa al usuario, dando lugar a la realidad aumentada, 
que permite mostrar información virtual sobre una visión directa o indirecta de la realidad.

La tecnología de las camaras 3D se ha aplicado, entre otras cosas, a crear controladores 
basados en el movimiento donde el propio cuerpo del usuario es el responsable de 
interaccionar con el programa.

Los humanos tienen muchas necesidades, entre ellas la de divertirse, por lo que muchas 
tecnologías acaban utilizándose en la industria de los videojuegos.

Este proyecto trata de utilizar una camara 3D como método de interacción para un 
videojuego. El usuario utilizará una caja de arena para crear un escenario donde jugar. Se
servirá solamente de las manos para navegar por la interficie gráfica del videojuego. El 
juego no se visualiza mediante una pantalla, sino que representa la información sobre la 
caja de arena que se usa para jugar, aumentando la información que aporta la arena.



Abstract

The technology has been advancing, creating each time new devices to interact with 
software aplications. One of this advancements has been the 3D cameras, they allow to 
size the depth. Technology  also has advanced regards how to show the procesed 
information to the user. Giving birth to augmented reality which allow to show virtual 
information in a direct or indirect vision of reality.

The 3D camera technology has been used, among other things, to create motion based 
controllers. Which allow to interact with a program using the user's own body.

Humans have a lots of needs. Among them having fun. That's why a lot of technologies 
end being used in the computer game industry.

This project is about using a 3D camera as an interactive method to control a computer 
game. The user use a sandbox to create a stage to play. The user will only use his hands 
to interact with the graphic interface of the computer game. The computer game is not 
rendered through a screen. Instead the information is rendered directly to the sandbox 
used for playing. This is when the information from the sand is augmented.
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1 Introducció

1.1 Contextualització

Es vol crear un entorn interactiu que utilitzi elements reals per controlar un entorn virtual. 
El terme sandbox s'interpreta de forma explicita creant un programa que utilitza la 
manipulació de sorra dins de una caixa com a mètode d'entrada de dades.

S'utilitza una càmera 3D1 , per capturar la informació del relleu de la sorra, aquesta 
informació es processada pel programa i retornada a traves de un projector que pinta 
sobre la pròpia sorra el resultat.

             
L'entorn que es vol desenvolupar es ideal  per a qualsevol activitat que es realitzaria 
utilitzant com a punt de partida un mapa topogràfic.

1.2 Actors Implicats

1.2.1 Tutor del projecte

El tutor d’aquest projecte és  Enric Xavier Martin Rull, el seu paper és el de
supervisar que el projecte compleixi el calendari estipulat, que s’assoleixin els
objectius marcats i oferir la infraestructura i espai on construir l'entorn. A més a més, pot 
ajudar i guiar al desenvolupador per tal de realitzar el projecte.

1.2.2 Divulgadors científics

La base sobre la que es desenvolupa el projecte és ideal per mostrar de forma visual e 
interactiva conceptes relacionats amb geografia i topografia, pel que pot interessar a 
professor o museus com a mètode de divulgar i mostrar coneixements.

1.2.3 Usuaris

L'aplicació concreta que es desenvolupara busca distreure als usuaris. Oferir-lis una 
activitat de lleure i competició en forma de videojoc d'estratègia. Com altres jocs els 
usuaris poden aprendre elements de lògica i sociabilitat. 
______________________________________________________________________________
1)def.1.1: càmera 3D : càmera on els píxels contenen la distancia a la càmera en comptes de colors.
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2 Estat de l'art

Els primers projectes en desenvolupar aquests tipus d'entorn es remunten a 2011. Es 
centren en generar i mostrar les corbes de nivell1 de la sorra. Quan la sorra es manipulada
el programa recalcula dinàmicament les noves corbes de nivell.

Tenim el projecte  Mimicry2 per una empresa de videojocs anomenada Monobanda3.  
També hi ha un projecte desenvolupat pel centre de visualització activa de ciències de la 
terra KeckCAVES4 juntament amb el centre de recerca del entorn TAHOE5 els dos de la 
universitat Davis6. Al voltant d'aquest segon projecte encara existeix un fòrum7 actiu de 
desenvolupadors. 

La base per a tots aquests projectes es sempre la mateixa i no hi ha res millorable. Les 
millores venen donades per les aplicacions que els desenvolupadors imaginin a partir de 
la base. Les limitacions venen donades per la tecnologia de captura de profunditat de la 
càmera i per les tècniques de visió per computadors aplicables a les imatges capturades 
per la càmera. El projecte vol recrear aquesta base i crear una aplicació pròpia que 
l'utilitzi.
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3 Formulació del problema

El projecte crearà l'entorn descrit amb anterioritat per allotjar un videojoc d'estratègia. El 
videojoc enfrontarà dos jugadors en una batalla militar, el jugador que acabi amb la 
totalitat de l'exercit rival guanyarà. La partida es jugarà per torns i serà controlada per 
gestos amb les mans.

El mapa on es juga la partida vindrà donat pel relleu de la sorra. 

3.1 Objectius del projecte

Ara que s’ha explicat el problema que pretén solucionar aquest projecte, podem
passar a analitzar els diferents objectius a assolir durant la realització d’aquest :

- Adaptar la informació obtinguda per la camera 3D al nostre entorn de treball.
- Procesar aquesta informaciño per distingir la sorra dels objectes físics que estan per 
sobre. 
- Utilitzar el fons per generar dades de tipus topogràfic.
- Utilitzar el objectes sobreposats com a mètode d'interacció.
- Crear un joc controlable únicament amb el ratolí.
- Integrar el videojoc amb les dades obtenides per la camera 3D per ser jugat 
exclusivament amb la sorra i les mans.

Tots aquests objectius tenen com a finalitat la creació de un videojoc que funcioni en 
l'entorn d'un sandbox amb realitat augmentada8.

______________________________________________________________________________________
1)def.2.1: corba de nivell : línia que en un mapa uneix tots els punts que tenen igualtat de 
                 condicions i d'altituds. 
2)link.2.1 : http://mimicry.monobanda.nl/ 
3)link.2.2 : http://www.monobanda.eu/
4)ref.2.1 : W.M Keck for Active Visualization in the Earth Sciences 
5)ref.2.2 : Tahoe Environmental Research Center
6)link.2.3 : http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/index.html
7)link.2.4 : http://lakeviz.org/forums/forum/ar-sandbox-forum/
8)def.2.2: realitat augmentada : visionar de forma directa o indirecta sobre un entorn real elements generats per un        
                 ordinador.
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4 Definició de l'abast

4.1 Abast

Es requereix crear un programa utilitzant la API de Kinect1, juntament amb openGL2 i 
openCV3 . El programa recollirà la informació del depthbuffer de la Kinect, per transformar-
ho en una imatge on aplicar tècniques de visualització per computador per tal d'extreure 
informació concreta aplicable al videojoc d'estratègia. El resultat es projectat a sobre de la
sorra utilitzant un projector prèviament calibrat amb el propi programa.

4.2 Possibles obstacles

La precisió de la Kinect no es suficientment bona o les dades recollides no són estables 
com per poder reconèixer els desnivells ni els gestos. 

5 Metodologia i rigor

5.1 Mètode de treball

Els diferents objectius es dividiran ens tasques més petites fins obtenir un llistat de mini 
objectius resolubles cada un en un dia de treball. En tot moment s'aniran realitzant proves 
sobre l'objectiu treballat. No es descarta revisar i replantejar objectius acabats quant 
aquests entrin en conflicte amb nous objectius. 

5.2 Eines de seguiment 

Quan s'aconsegueixi satisfer un objectiu suficientment rellevant o s'inici un objectiu que 
afecti significativament al projecte es realitzarà una copia de seguretat a un compte de 
dropbox. Quan l'objectiu sigui apreciable visualment, s'enviara un vídeo demostratiu al 
tutor, utilitzant una carpeta compartida de dropbox.

1)def.4.1: Kinect : càmera desenvolupada per Microsoft que captura tant colors com profunditat. 
2)def.4.2: openGL : API per al renderitzat de gràfics 2D i 3D, utilitzat per a interaccionar amb la 

targeta gràfica. 
3)def.4.3: openCV : (Open Source Computer Vision) es una llibreria de funcions orientada a la 

manipulació d'imatges i tècniques de visió por computador en temps real.
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6 Projecte

En aquesta secció de la documentació s'explicaran els processos realitzats durant el 
projecte. Aquesta secció està dividida en cinc apartats : 
6.1 : Descriu les característiques físiques del projecte i com han influït en el seu disseny. 
6.2 : Explica els processos realitzats sobre la informació obtinguda per la càmera 3D.
6.3 : Explica els processos utilitzats per a la detecció d'objectes.
6.4 : Explica les característiques i peculiaritats del videojoc.
6.5 : Explica la implementació de la interfície gràfica per al videojoc.

6.1 Entorn interactiu

El producte que es vol crear és un programa que funciona en un entorn físic molt concret. 
Es requereix d'una càmera 3D, un projector i una caixa de sorra. La càmera 3D s'utilitzarà 
com a únic mètode de interacció amb l'usuari. La càmera 3D enfoca des de una posició 
perpendicular a una caixa amb sorra. La distància entre la sorra i la càmera ha de ser 
suficient com per a permetre al braç del usuari manipular la sorra i poder realitzar gestos 
sobre aquesta. El projector s'utilitza per projectar sobre la sorra el videojoc. Aquest fet fa 
que parlem d'una aplicació de realitat augmentada. Ja que es mostren dades virtuals 
sobre la visió directa de la realitat. 

L'entorn que ha de allotjar el programa ha de seguir un esquema similar al de les 
següents imatges, extretes del projecte mencionat en estat de l'art que serveix d'inspiració
per aquest projecte.

La posició de la càmera està centrada sobre la sorra per poder captura així tot el seu 
relleu. El projector pot variar la seva posició ja que el programa ha de calibrar-lo per 
projectar el resultat correctament sobre la caixa. 
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6.1.1 Càmera 3D

La càmera 3D escollida es una kinect 360 per ordinador, amb el paquet de 
desenvolupament Kinect for Windows SDK 1.8, que utilitza la llibreria NUI.

Les característiques d'aquesta càmera són les següents :

Resolucions disponibles : 80x60, 320x240 i  640x480 
Camp de visió en eix X : 57
Camp de visió en eix Y : 43
Precisió de la lectura : 15 – 20 mil·límetres 
Frame rate : 30 frames per segon.

Aquest model de la kinect compte amb dos rangs de profunditat. Per defecte el rang és de
800 fins 4000 mil·límetres. L'altre mode, el escollit pel programa, té el rang 400 fins 3000. 
La kinect es capaç de detectar objectes fins a la profunditat de 8 metres, però no pot 
assignar-lis un valor.

La kinect obté la profunditat utilitzant un emissor infraroig i càmera infraroja. La tècnica 
utilitzada s'anomena structured light, consisteix en inferir la profunditat a partir de veure la 
deformació de un patró conegut sobre una superfície.
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6.1.2 Mesures

El programa utilitza una configuració adaptada a l'entorn físic on es troba la càmera. La 
informació necessària per treballar correctament és la següent.

Altura de la càmera respecta a la base de la caixa de sorra. Aquesta informació permet 
ajustar els valors més allunyats al rang que ens interessa. 

Distància mínima. Aquesta informació ajusta els valors més propers a la càmera per 
ajustar-los al rang que ens interessa. El valor es la distància mínima que la càmera pot 
percebre més una petita compensació.

Altura de la caixa. Aquest valor és l'altura màxima que pot agafar la sorra del projecte. 
S'utilitza per separar la profunditat en dues àrees. La zona del camp de batalla, que queda
per sota de l'altura de la caixa, on la profunditat s'utilitzarà per generar un mapa d'altures 
per al videojoc. La zona de detecció de mans, on la profunditat s'utilitzarà per detectar el 
contorn de la mà. El funcionament de les dues s'explica amb més detalls en els seus 
apartats. 

Delimitació del camp de batalla. No tota la imatge obtinguda de la càmera es pot utilitzar 
com a camp de batalla on és realitzen les accions del videojoc. Cal indicar quin tall des de
els cantons cal aplicar a la imatge. Aquesta restricció garanteix que la mà sempre estigui 
completament en la captura de la càmera.

El requadre verd mostre el tall utilitzat per acotar el camp de batalla.
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Sense aquest valor, utilitzant tota la imatge com a camp de batalla, hi hauria zones on la 
mà no podria apuntar ja que part d'aquesta ja estaria fora de la imatge i el programa no 
seria capaç de reconèixer-la com a mà. 

La distància entre la càmera i la base de la caixa de sorra juntament amb els angles del 
camp de visió, permet calcular quants mil·límetres estan sent capturats per la càmera. 
Aplicant simple trigonometria i proporcions podem associar una mida als píxels de la 
imatge. Aquests valors s'utilitzaran per calcular el pendent entre dos píxels veïns a l'hora 
d'integrar la profunditat en la lògica del videojoc.
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6.2 Depthbuffer

Anomenem depthbuffer a la informació sobre la profunditat del que percep la càmera 3D. 
Aquesta informació és tractada de diferents maneres per tal d'aconseguir dues coses: 

- La informació necessària per generar el camp de batalla, una imatge d'altures que 
s'utilitza en la lògica del videojoc.

- La informació necessària per interaccionar amb el programa, les mans dels jugadors.

6.2.1 Conversió

Totes les dades han de estar entre els valors 450 i 935. Aquests valors corresponen a la 
distància mínima de la càmera i a la altura de la càmera respecta a la base de la caixa de 
sorra, esmentades abans. Després aquest rang es converteix a l'escala 0-255 dels bytes, 
que és el format que s'utilitza per a les imatges tractades amb openCV.

6.2.2 Tractament errors

Es separen els errors en les dades del depthbuffer en dos grups. 
Errors de soroll, causats per un píxel que en un instant de temps no s´ha llegit 
correctament, però que en altres lectures és correcta. 
Errors de impossibilitat de lectura, sota certes condicions la tècnica que utilitza la càmera 
per obtenir la profunditat no funciona. Aquesta situació es causada per reflexos, certs 
materials i col·locar objectes massa propers a la càmera.

Exemple dels errors que pot causar la llum en el funcionament de la càmera.
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Els errors per sorolls són tractats per el programa  agafant el valor de la mitjana aritmètica
dels seus veïns vàlids. S'utilitza una màscara de 10x10 píxels centrada en un pixel erroni 
agafarà els valors dels veïns, que siguin correctes i en farà la mitja. Tots els veïns tenen el
mateix pes en el càlcul.

Els errors de impossibilitat de lectura no són tractats per el programa. Es considera que 
aquests errors són ambientals i que han de ser solucionats alhora de construir l'entorn 
físic.

6.2.2.1 Complicacions : ombra

Tractar els errors de sorolls per a regions suficientment grans genera un error al que 
anomenarem ombra. Aquest error apareix al voltant de la mà i genera un complicació en 
el procés d'actualitzar el camp de batalla. Part de la solució consisteix en mantenir una 
imatge del depthbuffer on els errors passen a tenir el valor 450, en comptes de solucionar-
los.

Com es pot apreciar en la imatge els píxels erronis van prenen valors entre el gris de la 
mà i el blanc del fons. El contorn real de la mà està ressaltat amb color vermell.

6.2.3 Binarització

Per a poder utilitzar les funcions de detecció de contorns de OpenCV es necessita una 
imatge binaria. Aquesta es produeix mitjançant la funció : 

Aquesta funció agafarà la imatge d'entrada i per a tots els valors que estiguin per sota del 
llindar col·locarà el valor de max_value  mentre que en els altres col·locarà el valor de 0 
en la imatge de sortida. El llindar és l'altura de la caixa.  Aquesta binarització separa les 
dades de la profunditat en les dues zones mostrades a la secció 6.1.2. De manera que els
píxels del dethbuffer que estan a la profunditat de la sorra prenen el valor 0, mentre que 
els de la profunditat de les mans prenen el valor max_value. En la secció de detecció 
d'objectes es justifica aquest valor.

10
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6.2.4 Camp de batalla  

El camp de batalla és la imatge amb valors de l'altura de la sorra utilitzada per a la lògica 
del videojoc. Es genera a partir de la profunditat. Aquesta imatge es retallada en funció del
valor de la delimitació del camp de batalla. Després els seus valors són tractats per tal de 
convertir la distància de un píxel respecte de la càmera en l'altura de un píxel respecte la 
base de la taula.

Aquesta informació és mostrada al usuari mitjançant una escala de colors, on cada rang 
de valors té associat un color i es realitza una interpolació segons la proximitat al rang.

Exemple dels rangs utilitzats, sense interpolació.

Mateixa situació, però amb la interpolació.

Errors de soroll, novament sorgeix un error relacionat amb els valors que pren un mateix 
píxel en diferents captures de imatges consecutives quan aquestes no han estat 
modificades. La solució en aquest cas és la implementació de un filtratge temporal. 

Aquesta solució s'aplica només al camp de batalla perquè fins ara que uns píxels oscil·lin 
una mica no afectava al resultat de la binarització. El cas del camp de batalla sí  és més 
rellevant, no només perquè afecta molt a la lògica del videojoc sinó perquè té una 
retroalimentació visual molt notable.
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6.2.5 Filtratge temporal

El filtratge temporal consisteix en que els valors definitius de la imatge depenen no només
de l'última captura de profunditat sinó també de les captures anteriors. D'aquesta manera 
un valor que pot oscil·lar en successives captures, després del filtratge es convertirà en un
valor estable. Per altre banda per facilitar que els canvis reals es detectin adequadament, 
les captures més recents tenen un pes superior en el càlcul. 

El pseudocodi general per a un filtratge temporal és :
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img_actual := lecturaDades()
si buffer.size() > mida_Buffer llavors  buffer.pop()
buffer.push(img_actual)
Cont := 1
Denominador := 0   

mentres !buffer.empty()
   temporal = buffer.front()

buffer.pop();
per a cada píxel p de temporal

acumulador[p.posició()] := 
:= acumulador[p.posició()] + p.valor()

Denominador := Denominador + Cont
Cont := Cont+1

per a cada píxel p de acumulador 
resultat[pp.posició()] := p.valor() / Denominator 



6.2.5.1 Complicacions : Eco

El problema d'aquest sistema és la generació d'un eco quan es produeixen canvis molt 
ràpids. Si per exemple, elimino una petita muntanya de sorra, aquesta desapareixerà poc 
a poc ja que en el buffer de imatges encara hi ha constància d'ella. Com més gran sigui la 
mida del buffer, més estabilitat, però mes notable aquest eco. 

Aquestes captures mostren el retràs i generació del eco en un moviment ràpid, la duració 
d'aquestes captures corresponen a un segon de temps, entre que s'inicia el moviment i el 
camp de batalla s'actualitza correctament.

Com el el videojoc és d'estratègia per torns aquests inconvenient no és crític. Ja que entre
que es realitzin els canvis i el jugador accedeixi a la secció del joc que necessita que la 
imatge sigui correcte el eco ja haurà desaparegut. 

6.2.6 Resum de imatges

- Partint de les dades aportades per la càmera 3D, obtenim la imatge de profunditat del 
depthbuffer. 
- Els valors del  depthbuffer són ajustats al rang que ens interessa.
- Llavors la imatge es separa en dues. Una on els errors no són tractats i l'altre en que si. 
- La imatge amb els errors tractats és separada en dues: la imatge on s'aplica un llindar 
obtenint la imatge binaria i la imatge que es retallada.
- Els valors de la imatge retallada són convertits en altures per obtenir la imatge del camp 
de batalla.
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6.3 Detecció d'objectes

En el projecte cal utilitzar només la càmera com a mètode de interacció. Ja s'ha explicat 
com s'extreu la informació del depthbuffer per a generar el camp de batalla. Ara 
s'explicarà com s'utilitza la informació del depthbuffer per reconèixer mans que s'utilitzen 
per a la interacció i com evitar que aquestes afectin a la generació del camp de batalla. 

Per a resoldre aquest problema s'utilitza la llibreria de OpenCV, concretament la versió 
3.0.0. OpenCV és una llibreria gratuïta que implementa  funcions de tractament de 
imatges i tècniques de visió per computador que permeten extreure informació útil de una 
imatge.

6.3.1 Contorns

La llibreria OpenCV compta amb una funció per detectar contorns :

Aquesta funció parteix de una imatge binaria com entrada i retorna una llista per a cada 
contorn amb els punts que el formen. També retorna informació de la topologia amb la 
jerarquia, que ordena els contorns en base si estan dins d'altres contorns. El paràmetre 
CV_RETR_EXTERNAL indica que només es vol els contorns exteriors. El paràmetre  
CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE índica que els elements del contorn són guardats de 
manera comprimida, només es guarden els punts inicials i finals per a rectes i diagonals. 
L'últim paràmetre és una desviació que es pot aplicar al resultat.

6.3.2 Detectar mans

Amb les dades obtingudes es procedeix a decidir si el contorn és una mà. Per fer-ho es 
busca en tots els punts del contorn aquells que estiguin en els cantons de la imatge. 
Aquest criteri es pren perquè examinant l'entorn on s'utilitza el programa es comprova que
una mà sempre apareixerà des de una de les quatre cantonades de la imatge. 

6.3.3 Dades de les mans

El propòsit de les mans és substituir al ratolí en el videojoc, per tant necessitem extreure 
una posició per ubicar el punter i saber si s'ha realitzat un clic. La utilització de la mà com 
a ratolí es la següent, la mà oberta serveix per moure el punter, el centre de la mà és la 
posició on ubicar-lo. El gest per realitzar un clic es tancar la mà en un puny. Per a facilitar 
als usuaris l'ús de la interfície es guarda la cantonada des de on apareix el braç això 
serveix per invertir la interfície del videojoc per a que sigui solidaria amb la perspectiva del
jugador.
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Centre de la mà

La manera per calcular el centre de la mà es mitjançant els dits, per tant el nou pas es 
detectar els dits. Nota es parla de dits per comoditat, però realment es tracte del solc 
interdigital, la obertura o espai entre dos dits consecutius. Per aconseguir-ho es fa servir 
la funció convexityDefects de OpenCV que compara el contorn amb el convexHull1, per 
trobar els triangles que es generen amb dos punts consecutius del convexHull i el punt 
més llunyà del contorn entre aquests dos punts. Aquests solcs són els que de formar part 
del convexHull trencarien la definició de ser un polígon convex.

Les dades necessàries són la llista de punts que forma el contorn, la llista amb els índexs 
dels punts del contorn que formen el convexhull i la llista on col·locarà la sortida. La 
informació de sortida correspon a la estructura CvConvexityDefect que conté els tres 
punts que formen el triangle que fà de solc, més la seva profunditat.

Ara entre tots els triangles cal distingir quins són generats degut als dits, per fer-ho es 
segueixen els següents criteris :
Descartar els que són massa petits : per cada triangle es calcula la seva àrea i es 
descarta si és inferior a 40 píxels.
Descartar tots aquells que estan molt propers a la frontera de la imatge : amb això es 
busca eliminar el triangles generats entre l'inici del braç i els dits polze i el dit petit.
Descartar en base a l'angle de obertura del triangle, generalment l'angle entre dos dits 
consecutius de una mà oberta no és més gran que 90. 

Seguint aquests criteris s'han de trobar com a mínim dos dits.

En les següents figures es poden veure diferents exemples de la detecció de la mà. La 
imatge de la dreta mostra la captura de la profunditat de la càmera. La de l'esquerra 
mostra el convexhull del contorn de la mà juntament amb els triangles candidats a ser dits.
Els pintats vermells han estat descartats. Els pintats de verd han estat acceptats.

Cas més típic de utilització de la mà.

________________________________________________________________________
1) def 6.1 :El convexHull és el polígon no convex que cubreix la totalitat de un conjunt de punts, en aquest 
cas el contorn.
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convexityDefects(contorn,convexhull,soritda)



   Cas més típic de mà tancada en forma de puny

  Cas atípic on apareix apareix el colze juntament amb la mà.

 Cas atípic on una mà és utilitzada incorrectament. Exemple de com l'angle és bon  
 discriminador per detectar formes que dits consecutius no poden generar.  

Ara que ja s'han trobat els dits és calcula la posició del punter amb el valor de la mitjana 
aritmètica dels dits. Per decidir si la mà està oberta o tancada, es conten el número de 
dits. Si no hi ha suficients detectats es considera que és un puny tancat i es marca com 
que s'ha clicat. En aquest cas, la posició del punter es manté amb el valor de l'última 
posició vàlida.

6.3.3 Filtratge  temporal

Com en el cas del camp de batalla, el soroll causa un comportament inestable del punter. 
Els principals problemes eren que: el punter es movia contínuament de posició amb una 
distància de la  mida del propi punter ; la detecció de clic era massa ràpida e inestable, 
fàcilment considerava múltiples clics quan només s'havia tancat la mà una vegada i 
encara es mantenia el puny tancat o es detectava un clic quan la mà estava oberta.
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La solució a aquests problemes passa per implementar un buffer temporal, aquest cop 
amb les dades extretes del contorn de la mà en una captura de la càmera 3D. La posició 
final del punter es la mitjana, ponderada segons com de recent siguin, de les diferents 
dades de les mans en el buffer.

El cas de detectar el clic es diferent ja que ara per acceptar el clic del punter el 75% del 
les mans en el buffer també han de estar en el mateix estat. Amb això es pretén que si en 
una captura l'estat  és diferent que en els seus veïns aquesta serà ignorada. 

6.3.4 Interferència de les mans

Tal com s'ha descrit anteriorment, la mà es detecta en una altura que està sempre per 
sobre del camp de batalla. Això significa que la mà impossibilita a la càmera llegir l'altura 
de la sorra i per tant col·loca l'altura de la mà com a sorra. 

Demostració del error.

La solució d'aquest problema és l'aplicació de una màscara i mantenir un estat anterior del
camp de batalla. La màscara es genera a partir del contorn de la mà. Si un píxel del camp 
de batalla també forma part de la mà, llavors aquest píxel no s'actualitza i manté el valor 
anterior. Si no forma part de la mà la imatge antiga del camp de batalla s'actualitza amb el
nou valor.

Demostració de la solució. La màscara calculada és el requadre blau clar.

6.3.4.1 Complicacions : Ombra

L'error anteriorment mencionat derivat de tractar el píxels erronis afecta aquesta màscara,
ja que els píxels tractats prenen valors tals que estan a la mateixa altura que la sorra,  
creant falsos desnivells en el camp de batalla. Es per això que es guarda la imatge amb 
els errors sense tractar. S'utilitza aquesta imatge per generar la màscara repetint els 
passos per obtenir el contorn de la mà, però ara s'obté la caixa contenidora del contorn de
la mà. Finalment la màscara pren la forma de aquesta caixa contenidora, més una petita 
compensació.
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6.4 Videojoc

A l'inici del projecte es tractava de crear el sandbox de realitat augmentada, l'aplicació que
s'executaria en aquest entorn havia de pintar la sorra en funció de l'altura. Respectant 
això calia crear una aplicació. Es va decidir crear un videojoc d'estratègia per torns, ja que
entre els molt usos de un mapa topogràfics un és planificar combats.

El videojoc pot ser utilitzat sense l'ús de la càmera 3D, utilitzant una imatge estàtica que 
substitueix la generació del camp de batalla a partir de la profunditat i utilitzant el ratolí en 
comptes de les mans per controlar el punter.

Aquest joc d'estratègia es centre en el combat. No hi ha recol·lecció de recursos, cada 
jugador comença la partida amb una quantitat de punts que pot invertir en col·locar en el 
camp de batalla diferents unitats militars. Els dos jugadors tenen a la seva disposició les 
mateixes unitats amb les mateixes característiques. Les decisions estratègiques dels 
jugadors consisteixen en conèixer les característiques diferenciadores entre les unitats i 
utilitzar les mecàniques del joc en el seu avantatge.

6.4.1 Accions del jugador

El jugador pot realitzar dos tipus d'accions, les físiques amb la manipulació de la sorra i 
les limitades per la interfície.    

6.4.1.1 Manipular sorra

El jugador pot manipular la sorra canviant la topologia del camp de batalla, l'única limitació
és l'altura de la caixa que conté la sorra. Els jugadors poden manipular la sorra en 
qualsevol moment, si bé al haver-hi dos jugadors la modificació del camp de batalla tindria
que ser acordada entre els dos. 

6.4.1.2 Desplegar

Aquesta acció permet al jugador col·locar una nova unitat militar en el camp de batalla. 
Cada unitat té un cost en punts que el jugador ha de pagar. No podrà col·locar la unitat 
sinó té suficients punts. En seleccionar aquesta acció apareix la llista de unitats militars 
disponibles i els punts dels que disposa el jugador, en col·locar el punter sobre un botó 
apareixen les característiques de la unitat. Un cop escollida la unitat apareixerà una àrea 
vàlida on desplegar la unitat, en el seu costat del camp de batalla. Un cop col·locada, 
escollira la seva orientació. En tots els passos excepte l'últim es pot cancel·lar l'acció.
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6.4.1.3  Comandar

Aquesta acció permet utilitzar les unitat desplegades prèviament. En seleccionar aquesta 
acció es podrà seleccionar una unitat aliada, col·locant el punter sobre la unitat que es 
desitgi comandar. En seleccionar-la s'oferira si es vol moure o atacar amb la unitat. En 
seleccionar qualsevol de les dues opcions apareixerà sobreposat en el mapa una àrea de 
posicions vàlides per a l'acció. En el cas de moure's, en seleccionar una posició vàlida 
això s'indica ressaltant la unitat i mostrant el camí que aquesta recorre. Després cal 
seleccionar la orientació.

En el cas d'atacar, cal seleccionar una unitat enemiga dins de l'àrea vàlida. La unitat 
s'orientarà automàticament cap a l'enemic.

Aquestes àrees es calculen amb relació a les altures del camp de batalla, la seva 
explicació es troba en la secció 6.4.5.

6.4.1.4 Següent

Aquesta acció permet el jugador seleccionar entre rendir-se o finalitzar el torn per a que 
pugui jugar l'altre jugador.
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6.4.2 Condicions de fi de partida

La partida només acaba sota dues situacions. Un jugador així ho sol·licita. Un jugador no 
té cap unitat militar en el camp de batalla que seleccionar i no té suficients punts per   
desplegar més unitats. 

Un cop acabada la partida es mostrarà la puntuació de cada jugador i s'indicara el 
guanyador. El guanyador és el jugador amb més punts. En el cas de rendició el guanyador
sempre es el jugador que no s'ha rendit. En la pantalla es mostren els punts de cada 
jugador.

La puntuació es calcula de la següent manera. Per cada unitat militar enemiga destruïda 
el jugador guanya el seu cost en punts. El jugador també obté punts en funció del estalvi 
que ha fet en el desplegament de l'exercit, es a dir, quants menys punts gastats millor. 
Això premia l'ús efectiu d'unitats militars més barates i per tant més febles en les seves 
característiques brutes.
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6.4.3 Mecàniques

Les diferents mecàniques implementades busquen donar al jugador un conjunt de eines 
inspirades en combats reals per donar profunditat estratègica a les decisions que prenguin
durant el torn i en la modificació del camp de batalla mitjançant la sorra.

6.4.3.1 Efectes del mapa

Moure's per terreny  on hi ha desnivells pronunciats efecte al moviment de les tropes. Tant
si es puja com si es baixa s'ha de mantenir una velocitat constant i la inclinació del terreny
afecta a aquests moviment. Per això al ordenar moure's a una unitat les posicions vàlides 
on es podrà estacionar depenen de la topologia del camp de batalla. Aquests procés 
s'explica més endavant.

El terreny també obstrueix el camp de visió de les unitats militars. Impedint poder disparar 
a enemics que estan a la distància de les seves armes. 

 
6.4.3.2 Flanquejar

Les unitats militar sempre estan orientades en una direcció. Aquesta direcció està 
representada mitjançant una imatge rotada. Aquests elements ens permeten donar al 
usuari la informació necessària per flanquejar al enemic.

Flanquejar consisteix en que si ataques a una unitat enemiga per una direcció diferent a la
seva orientació obtens una bonificació de dany. Els angles i bonificacions es mostren en la
següent imatge.

La imatge central mostre el bonus de dany amb relació a la orientació de la unitat.
La imatge de la esquerra mostra un atac normal, on el tanc blau ha disparant a l'altre tanc.
La imatge de la dreta, mostra els efectes de d'atacar flanquejant.

6.4.3.3 Altures

Atacar des de una posició elevada a una unitat que es troba per sota de l'atacant dona un 
bonus de  25% al dany realitzat. L'artilleria és una excepció a aquesta regla.
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6.4.4 Unitats Militars

El joc compte amb sis unitats militar diferents. Aquestes unitats estan separades en les 
categories de infanteria i vehicles, alhora també es distingeixen entre lleugeres i pesades. 
Per facilitar que el jugador pugui diferenciar l´us de les diferents unitats alhora de 
desplegar-les, els noms són molt descriptius de la seva categoria.

Les unitats militar tenen un conjunt d'atributs i comportaments que les defineixen. Els 
atributs són els següents :

Punts : Aquest valor és el cost associat a desplegar la unitat en el camp de batalla. 
Serveix com a element d'equilibri ja que es proporcional als estats bruts de la unitat.

Punts de salut : Representa el bon estat de la unitat. En arribar a zero la unitat es 
destruïda i desapareix del camp de batalla.

Soldats : Representa la quantitat de soldats que formen part de la unitat militar. La seva 
quantitat ve donada per la vida que té la totalitat de la unitat i afecta al dany que realitza 
aquesta. Les unitats militars fan un dany proporcional a la quantitat de soldats que estan 
operatius en la unitat. Quant més danys a rebut una unitat, menys dany es capaç de 
causar.

Dany per soldat : Representa el dany que pot realitzar un soldat amb la seva arma. El 
dany total de la unitat militar es calcula multiplicant aquest valor per la quantitat de soldats
vius. Haver-se mogut prèviament pot afecta aquest valor.

Distància de moviment : Distància màxima d'espai que pot cobrir una unitat quan se li 
comanda que es mogui. Com s'ha mencionat anteriorment l'espai final dependrà del 
desnivell del camp de batalla.

Distància d'atac : Distància màxima a on poden arribar les armes de la unitat militar. 
Haver-se mogut prèviament pot afectar aquest valor.

6.4.4.1.1 Light troop

Categoria : Infanteria lleugera. És la unitat mes barata i mòbil de totes, però també la 
menys resistent.

Punts 10

Punts Salut 100

Soldats 10

Dany per soldat 3

Dany Total 30

Distància moviment 150

Distància atac 150
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6.4.4.1.2 Normal troop 

Categoria : Infanteria. Aquesta unitat es un punt mig entre la infanteria lleugera i pesada. 
Es lleugerament més cara i resistent que la lleugera però li falta mobilitat.

Punts 20

Punts Salut 200

Soldats 20

Dany per soldat 2

Dany Total 40

Distància moviment 150

Distància atac 250

6.4.4.1.3 Heavy troop

Categoria : Infanteria Pesada. Aquesta unitat es una unitat mecanitzada blindada que 
compta amb les avantatges de mobilitat i reacció de la infanteria i la capacitat ofensiva 
dels vehicles pesats. 

Punts 50

Punts Salut 500

Soldats 5

Dany per soldat 20

Dany Total 100

Distància moviment 150

Distància atac 400

6.4.4.1.4 Light vehicle

Categoria : Vehicle Lleuger. Unitat militar amb gran mobilitat i capacitat ofensiva mitjana. 
La seva avantatge radica en utilitzar la mecànica de flanquejar. Tot hi ser un vehicle no 
compte amb cap tipus de bonificació ni resistència.

Punts 50

Punts Salut 500

Soldats 10

Dany per soldat 7

Dany Total 70

Distància moviment 300

Distància atac 200
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6.4.4.1.5 Armored vehicle

Categoria : Vehicle pesat. A tots els nivells és un tanc. Te molta capacitat ofensiva i 
mobilitat decent. La seva resistència es molt alta. Els seus estats queden reflectits en el 
seu preu.

Punts 100

Punts Salut 1000

Soldats 5

Dany per soldat 20

Dany Total 100

Distància moviment 180

Distància atac 500
  
6.4.4.1.6 Artillery

Categoria : Vehicle. L'artilleria no té cap avantatge com a vehicle. És la unitat militar més 
defensiva de totes. La seva capacitat de dany és elevada a més a més el camp de batalla 
no obstrueix la seva visió. La seva resistència es mínima.

Punts 100

Punts Salut 500

Soldats 5

Dany per soldat 20

Dany Total 100

Distància moviment 100

Distància atac 800

6.4.4.2 Comportament

Apart de les diferències purament estadístiques les unitats militars també es diferencien 
pel seu comportament en el camp de batalla. Aquestes diferències estan relacionades 
amb les categories a les que pertanyen i donen més varietat a les estratègies que els 
jugadors poden desenvolupar.  

6.4.4.2.1 Relació entre unitats militars

Les unitats tenen modificadors al dany que poden causar a altres unitats. Per norma 
general les unitats pesades reben menys mal de les lleugeres i causen més dany a les 
lleugeres. L'artilleria és molt efectiva contra la infanteria i per equilibri, tothom fa més dany
a l'artilleria.
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La següent taula mostre els percentatges utilitzats.

Light T. Normal T. Heavy T. Light V. Armored V. Artillery

Light troop 10 0 -35 0 -5 35

Normal 
troop

15 0 -35 0 -5 35

Heavy 
troop 

10 0 0 35 0 5

Light 
vehicle

25 15 -15 0 0 5

Armored 
vehicle

35 35 0 0 0 35

Artillery 45 35 0 35 0 0

6.4.4.2.2 Capacitat ofensiva

Les unitats pesades en moure's la distància a la que poden atacar es redueix 
significativament. Mentre que les unitats lleugeres mantenen la mateixa distància. El 
mateix succeeix amb el dany que causen al atacar. Això simbolitza el fet que les unitats 
pesades necessiten un temps per a poder preparar les armes més potents. Mentre que 
les unitats lleugeres mantenen la mateixa capacitat ofensiva en moure's. El cas més 
extrem és l'artilleria que en moure's no pot atacar.  

La següent taula mostre els valors utilitzats.

Distància 
Normal

Distància Mogut Dany Normal Dany Mogut

Light troop 150 150 3 3

Normal troop 150 250 2 2

Heavy troop 400 200 20 5

Light vehicle 200 200 7 7

Armored vehicle 500 300 20 7

Artillery 800 0 20 0

6.4.4.2.3 Capacitat per moure's

Com el joc no imposa un ordre alhora de realitzar les accions en una unitat. Quan una 
unitat pesada ataca no pot moure's durant la resta del torn. Així s'evita aprofitar de  forma 
fraudulenta la característica de l'apartat anterior. També ressalta la capacitat de les unitats
lleugeres per atacar i fugir seguidament. La següent taula mostre els valors utilitzats.

Light T. Normal T. Heavy T. Light V. Armored V. Artillery

Atacar i Moure's SI SI NO SI NO NO
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6.4.4.2.4 Flanquejar

Les unitats lleugeres són capaces de reaccionar un cop han estat flanquejades. Això vol 
dir que només reben el dany extra per ser atacades pels laterals o la esquena, una 
vegada per torn. Múltiples atacs que compleixen els requisits són tractats de forma 
normal. Altres unitats son tant àgils que no poden ser flanquejades. 

La següent taula mostre els valors utilitzats.

Light T. Normal T. Heavy T. Light V. Armored V. Artillery

Reaccionen SI SI SI SI NO NO

Impossible de
flanquejar 

SI SI NO NO NO NO

6.4.4.2.5 Dificultat per moure's

Alhora de determinar les posicions vàlides on es pot moure una unitat es té en compte la 
inclinació del camp de batalla. La inclinació és l'angle que tenen dos píxels veïns. Cada 
unitat consumeix part de la seva distància màxima en funció del angle. En aquest cas la 
diferència es troba entre les unitats de infanteria i els vehicles. Els vehicles tenen la 
limitació de no poder moure's per pendents de 45 graus. Aquí es presenta la taula de 
valors. El consum -2 indica que no pot superar la inclinació.

11 22 33 45 90

Light troop 1 1,5 2 4 -2

Normal troop 1 1,5 2 4 -2

Heavy troop 1 1,5 2 4 -2

Light vehicle 1 1 2 -2 -2

Armored 
vehicle

1 1,5 2 -2 -2

Artillery 1 1,5 3 -2 -2
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6.4.5 Integració mapa

El relleu capturat per la càmera que ha estat transformat per obtenir el camp de batalla. 
S'utilitza en els següents elements del videojoc : per a limitar la mobilitat de les unitats 
militars, per obstruir el camp de visió i per incrementar el dany causat.

6.4.5.1 Mobilitat

Quan el jugador dona l'ordre a una unitat militar de moure's el programa utilitza un Dijkstra
per trobar totes les posicions vàlides a on moure la unitat militar. L'algorisme explora tots 
els píxels veïns del pixel on es troba la unitat fins satisfer l'objectiu que és trobar els nodes
que estan a la distància màxima de moviment. El cost de moure's de un node a un altre 
depèn del pendent entre veïns. 
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void App::BMove(int p_x,int p_y,int maxd){
   for(int i=0; i < BatsizeH*BatsizeW;++i) OverLapingMat[i] = -2.0f;
   for(int i=0; i < BatsizeH*BatsizeW;++i) PredOverLapingMat[i] = -1;

   priority_queue<Node, std::vector<Node>, CmpNode> p;
   Node n,u;
   int x,y,d;
   int cont;
   float v;
   int dir[8*2] = {0,1, -1,0, 1,0, 0,-1, -1,-1, -1,1, 1,-1, 1,1};

   n.x = p_x; n.y = p_y;
   n.dist = 0;
   p.push(n);
   cont = 1;
   OverLapingMat[(n.y*BatsizeW)+ n.x] = 0;
   while(!p.empty()){
      n = p.top();
      x = n.x; y = n.y;
      p.pop();   
      int tx,ty;
      for(int i = 0; i< 8*2; i+=2){

   tx = x+(dir[i]); ty = y+(dir[i+1]);  
   if(tx >= 0 && tx < BatsizeW && ty >= 0 && ty < BatsizeH){
  v = costeMoveCasilla(x,y,tx,ty);

if( v >= 0.0f){
     if( OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+tx] == -2){

      OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+tx] = v + OverLapingMat[(y*BatsizeW)+x];
      PredOverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx] = i;
      if(OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx] < maxd){
         u.x = tx; u.y = ty;

  u.dist = OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx];
  p.push(u);

      }
}else{
   if(v+OverLapingMat[(y*BatsizeW)+x] < OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+tx]){
      OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+tx] = v + OverLapingMat[(y*BatsizeW)+x];
      PredOverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx] = i;
      if(OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx] < maxd){

  u.x = tx; u.y = ty;
  u.dist = OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx];
  p.push(u);

      }
}  }  }   }   }  }



6.4.5.2 Camp de visió

Per obtenir el camp de visió de la unitat militar s'utilitza un Breadth First Search per visitar 
tots els nodes en la distància d'atac de la unitat militar. Per a cada píxel visitat es realitza 
un traçat de raigs per veure si hi ha obstrucció entre l'origen i el pixel visitat. 

Els raig és calculat amb l'algorisme de rasterització Bresenham's. Es calcula la funció 
lineal entre la posició inicial i la final. Per a cada pixel rasteritzat, es compara el valor del 
camp de batalla amb el valor esperat segons la funció lineal. Si el valor es inferior al 
esperat l'algorisme continua comprovant amb el següent píxel. Degut a la inestabilitat dels
valors del camp de batalla s'aplica un marge d'error a aquesta comparació.
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void App::BShoot(int p_x,int p_y, int maxd){
   for(int i = 0; i < BatsizeW*BatsizeH;++i) OverLapingMat[i] = -2.0f;
   for(int i = 0; i < BatsizeW*BatsizeH;++i) VisitOverLapingMat[i] = false;

   queue<Point2i> p;
   Point2i n,u;
   int v,x,y,d;
   int cont = 1;
   int tx,ty;
   n.x = p_x; n.y = p_y;
   p.push(n);
   OverLapingMat[(n.y*BatsizeW)+ n.x] = 0;
   VisitOverLapingMat[(n.y*BatsizeW)+ n.x] = true;
   int dir[8*2] = {0,1, -1,0, 1,0, 0,-1, -1,-1, -1,1, 1,-1, 1,1};
   while(!p.empty()){
      n = p.front();
      x = n.x; y = n.y;
      p.pop();
      for(int i = 0; i< 8*2; i+=2){ 
         tx = x+(dir[i]); ty = y+(dir[i+1]);

  if(tx-x != 0 && ty-y != 0){
            v = sqrt_mmPix_diagonal;

  }else{
            if(tx-x != 0) v= mmPixX;
            else v = mmPixY;
         }  
         if(tx >= 0 && tx < BatsizeW &&

     ty >= 0 && ty < BatsizeH && !VisitOverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx]){
     if(costeShootCasilla(p_x,p_y,tx,ty) &&               

               checkLineOfSeight(Point2i(p_x,p_y),Point(tx,ty))){               
               OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx] = abs(OverLapingMat[(y*BatsizeW)+x]) + v;

     }else{
               OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx] = -(abs(OverLapingMat[(y*BatsizeW)+x])+v);

     }
     VisitOverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx] = true;
     if(abs(OverLapingMat[(ty*BatsizeW)+ tx]) < maxd){

 u.x = tx; u.y = ty;
               p.push(u);
            }
         }
      }
   }
}



En la primera imatge, el píxel final no està a la vista degut a la obstrucció, en aquest 
instant es retorna el resultat i es deixa la rasterització. La següent imatge correspondria a 
una nova parella de píxels en la cerca, en aquest cas la rasterització arriba al píxel final 
sense cap obstrucció.
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bool App::checkLineOfSeight(const Point2i &ori,const Point2i &end){
    float dx = (end.x - ori.x);
    if(dx == 0) dx = 1;
    float dy = (end.y - ori.y);
    float err = 0;
    float derr = abs(dy/dx);

    float ori_z,end_z,e_z,r_z;
    ori_z = BackGround[(ori.y*BatsizeW)+ori.x];
    end_z = BackGround[(end.y*BatsizeW)+end.x];

    Point2f ori_mm,end_mm;
    ori_mm.x = float(ori.x); ori_mm.y = float(ori.y);
    end_mm.x = float(end.x); end_mm.y = float(end.y);

    ori_mm.x *= mmPixX; ori_mm.y *= mmPixY;
    end_mm.x *= mmPixX; end_mm.y *= mmPixY;
    float dist = distancia2D(ori_mm,end_mm);
    float fun = abs(ori_z-end_z)/dist;
    if(end_z < ori_z) fun *=-1.0; 

    int xb,xs;
    int yb,ys;
    if(ori.x > end.x){ 
        xb = ori.x; xs = end.x; ys = end.y; yb = ori.y; 
    }else{
        xb = end.x; xs = ori.x; ys = ori.y; yb = end.y;
    }

    int dir;
    if(ys > yb)dir = -1;
    else dir = +1;

    int y = ys;
    int tx,ty;
    for(int x = xs; x <= xb;++x){

  tx = min(max(0,x),BatsizeW-1);
  ty = min(max(0,y),BatsizeH-1);
  dist = distancia2D(ori_mm, Point2f(float(tx*mmPixX),float(ty*mmPixY)));
  e_z = ori_z + (fun*dist);
  r_z =  BackGround[(ty*BatsizeW)+tx];

         if( e_z - r_z < mmtolerableError_lineofSight && 
            !(currentUnit->type == MEC_ARTILLERIA)) return false;

  err += derr;
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  while(err >= 0.5){
      ty = min(max(0,y),BatsizeH-1);
      dist = distancia2D(ori_mm,Point2f(float(tx*mmPixX),float(ty*mmPixY)));
      e_z = ori_z + (fun*dist);
      r_z =  BackGround[(ty*BatsizeW)+tx];

             if( e_z - r_z < mmtolerableError_lineofSight && 
   !(currentUnit->type == MEC_ARTILLERIA)) return false;

      y += dir;
      err = err -1.0;

        }
    }
return true;
}



6.5 Interfície gràfica

La interfície del videojoc és, apart de la sorra, la única manera de interaccionar amb el 
videojoc. Els menús creats per el joc seguixen les accions del jugadors descrites en 
l'apartat 6.4.1.

Com que la mà és el propi punter, la retroalimentació de les accions és molt important, ja 
que el punter no es pot veure directament. Totes les imatges utilitzades en el document 
mostren el punter perquè pertanyen a una execució del programa on no hi ha realitat 
augmentada i la imatge es renderitzada en un monitor de la forma habitual.

Com la interfície del joc comparteix el mateix espai que el camp de batalla, la informació 
només es mostre quant es rellevant i de la manera menys invasiva possible.

6.5.1 Distinció entre jugadors

Els jugadors es diferencien pel color. El primer jugador té assignada tonalitat vermella i el 
segon jugador té assignada tonalitat blava. Per saber a quin jugador pertany el torn actual 
tots els botons prenen el color del jugador, alternant entre tonalitats vermella i blava.
 

Tal com s'ha descrit anteriorment cada jugador està en una banda diferent del camp de 
batalla, tant virtualment com en la realitat. Per garantir la comoditat dels jugadors la 
interfície s'inverteix en funció de l'origen del braç. Així la interfície es pot llegir 
correctament des de les dues bandes del camp de batalla. 

6.5.2 Botons

Els botons visibles tenen tres estats, activats, desactivat i ressaltat. Cada estat té una 
tonalitat de color diferent. Quan el punter pot interaccionar amb un botó activat aquest 
passa ha estar en estat ressaltat.
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6.5.2.1 Ubicació botons

Durant les accions on s'ha de clicar en algun lloc del mapa, el botó de cancel·lar acció pot 
suposar una molèstia. Per aquesta raó en totes aquestes situacions es calcula la posició 
del botó dinàmicament. En els casos de moure i atacar el botó es col·loca en una posició 
fora del cercle generat per la distància màxima de les dues accions. En el cas de 
seleccionar una unitat militar, el botó descriu una espiral des de el centre de la pantalla i 
es col·loca en aquella posició on no col·lisiona amb cap unitat militar del jugador actiu.

6.5.3 Estadístiques de les unitats

La informació mostrada al ubicar el punter sobre una unitat militar és la seva salut actual 
representada per una gota de sang i el dany que pot realitzar, sense tenir en compte cap 
modificador, representat per una espasa. Si la unitat militar varia la seva posició, aquestes
estadístiques també varien la seva posició acompanyant a la unitat militar. El programa 
s'assegura que aquesta informació es mostra sempre dins del camp de batalla.

Imatges de soldats al límit del camp de batalla i com els estats s'adapten al seu voltant. 

6.5.4 Font 

La implementació del text del programa es realitza mitjançant textures. La primera 
aproximació va ser construint una imatge on les lletres encaixessin en una quadricula. 
Aquest mètode no funcionava correctament perquè era impossible encaixar totes les 
lletres dins quadrats de la mateixa mida.

En la segona aproximació es va decidir aplicar openCV sobre la imatge per generar les 
coordenades de textura. La imatge compte amb els diferents grups de caràcters separats 
en files segons són minúscules, majúscules i números. Aquesta imatge és binaritzada i se 
li aplica la cerca de contorns. Sobre els contorns trobats s'aplica la generació de caixes 
contenidores. Aquestes caixes es separen en tres conjunts segons la fila. Després 
aquests conjunts són ordenats en funció de la coordenada horitzontal. Finalment s'utilitzen
les dades de les caixes contenidores per generar les coordenades de textura per a cada 
caràcter. Els caràcters són renderitzats des de la cantonada superior, però aquests 
sistema no es pot  aplicar a totes les lletres. Aquests casos especial són identificats 
manualment en la inicialització.
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7  Planificació temporal

7.1 Programa

La duració aproximada del projecte és de quatre mesos, del 2 de març fins al 20 de juny 
de 2016. La duració del projecte és estimada ja que es pot veure afectada per alguns 
imprevistos.

7  .2 Fases de projecte

7.2.1 Planificació del projecte

Es la primera part del projecte. Consta dels temes tractats a la assignaturra de Gestio de 
Projectes (GEP). És una descripció teòrica de com s'ha de desenvolupar el projecte. 
Consisteix en els següents apartats:

1. Definició de l’abast :introducció i contextualització del projecte i del problema que tracta.
2. Planificació temporal : divisió del projecte en tasques per a la seva resolució.
3. Gestió econòmica i sostenibilitat : anàlisi dels costos econòmics, socials i 
mediambientals de la realització del projecte. 

7.2.2 Realització del projecte

Aquesta fase es el cos del projecte, consisteix en dur a terma les tasques per completar el
projecte. Al utilitzar una metodologia àgil les tasques poden modificar-se. Cada cert temps
es definiràn els objectius a assolir adaptant el procés als problemes que puguin aparèixer. 
Hi ha dos conjunts te tasques que es poden realitzar en paral·lel, tal com mostre el graf 
PERT.

7.2.3 Fita Final

Aquesta part del projecte consisteix en la redacció de aquest document, on s'explica les 
característiques, la evolució i la realització del projecte. També inclou la preparació i 
realització de la presentació.

7.2.4 Valoració de alternetives

El projecte en la seva realització pot sortir-se de la planificacó. Els principals punts 
conflictius són l'obtenció dels recursos necesaris per a la construcció de l'entorn definitiu i 
el subestimar la duració de la implementació de les tasques.
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7.3 Duració aproximada

Aquesta és la llista de tasques en que es divideix el projecte. 

Tasca Duració aproximada

1 Preparació de l'entorn 2

2 Crear Aplicació simple en OpenGL 4

3 Estudiar codis Exemple Kinect 2

4 Visualitzar DephtBuffer 4

5 Visualitzar DephtBuffer com a corbes de nivell 3

6 Adaptar DepthBuffer a format de OpenCV 2

7 Aplicar tècniques de VC1 8

8 Visualitzar tècniques de VC i pasos inter mitjos 4

9 Construir entorn físic similar al de la fita final 3

10 Identificar objectes 24

11 Tracking2  objectes 24

12 Reconèixer braços 4

13 Reconèixer mà oberta i mà tencada 24

14 Identificat centre de la mà 8

15 Mode joc seperat de la Kinect 4

16 Implementar GUI3 16

17 Crear Sprites4 2

18 Estructura dels torns i accions del jugador 24

19 Unitats militars 4

20 Testejar joc i equilibrar les unitats militars 16

21 Integrar control del joc amb la Kinect 4

22 Construir entorn físic definitiu del projecte 48

23 Calibrar aplicació i projector 16

24 Redactar Document 50

25 Preparació exposició 50

26 Exposició i Defensa del Projecte 4

Total 354

________________________________________________________________________
1)ref.7.3.1: VC : Visió per computador
2)def.7.3.1: tracking : tècniques que tenen com objectiu mantenir identificat un objecte en moviment.
3)ref.7.3.2: GUI : Graphic User Interface
4)def.7.3.2: sprite : imatge 2D
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7.4 Diagrama de Gantt

7.5 Graf PERT
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7.6 Recursos

La realització del projecte necessita de una sèrie de recursos i eines per a dur-lo a terme. 
Es divideixen en dos blocs. El bloc de recursos físics fa referència als elements 
necessaris per crear la estructura que sostingui la caixa de sorra, la càmera 3D i el 
projector. El bloc de recursos informàtics llista els dispositius hardware necessaris pel 
programa i tots els programes i llibreries utilitzades.

Físics :

Sorra
Bigues i plaques de fusta

Informàtics :
 

Hardware :

          XBOX 360 Kinect amb adaptador per ordinador
          Projector
          Ordinador amb com a mínim Intel Core i5 i Nvidia GeForce GT 630

          Software :

           Visual Studio Express 2012 : Entorn de desenvolupament integrat.
OpenGL : API per el renderitzat de gràfics 2D i 3D.
SFML.2 : API per a diferents components multimèdia.
Kinect SDK 1.8 : SDK per a la kinect.
OpenCV : Llibreria amb funcionalitat de visió per computador.
OpenOffice : Editor de text.
GIMP : Programa de edició de imatges.
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8 Pressupost

8.1 Identificació de costos

Els preus són el resultat d'una cerca a internet. Les pàgines webs utilitzades estan a les 
referències.

8.1.1 Directes

Els costos derivats de les activitats directes del Gantt, es divideixen en dos tipus de 
treball, la programació de l'aplicació i la construcció física del entorn. 

Rol Horas Preu/hora Total Tasca

Programador 202 10,00 € 2.020,00 €

Fuster 48 15,00 € 720,00 €

Total 250 2.740,00 €

També s'inclouen els recursos necessaris per a la realització de las tasques. Els preus 
s'han extret de diferents webs que venien els components.

Producte Preu Unitats Vida Útil Cost

Intel Core i5 168,00 € 1 5 168,00 €

Nvidia GeForce 
GT 630

61,00 € 1 3 61,00 €

Kinect 43,00 € 1 5 43,00 €

Sorra 1.64 € 3 0 4,92 €

Fusta Bigas 16,00 € 2 1 32,00 €

Fusta Placas 22,00 € 4 1 88,00 €

Total 396,92 €

Tots els productes de software utilitzats són gratuïts.

Cost

Activitats 2.740,00 €

Recursos 396,92 €

Total 3.136,92 €
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8.1.2 Indirectes

En tot projecte també apareixen unes despeses indirectes que s'han de pagar amb 
indiferència de la productivitat. El preu per al lloguer de l'espai és una aproximació.

Producte Preu Unitat Cost

Lloguer Espai 50€/m2 al mes 4m 4 mesos 800,00 €

Electricitat 3.8€/dia 110 dias 418,00 €

Matriculació 44€ / crèdit 18 800,00 €

Total 2.018,00 €

8.1.3 Contingència

Cost Percentatge

Directes 3.136,92 €

Indirectes 2.018,00 €

5.154,92 € 15,00%

Total 773,24 €

8.1.4 Imprevistos

Existeix una alta probabilitat de haver subestimat la duració de las tasques per això es 
preveu que les tasques durin el doble com a costos en imprevistos.

Imprevist Preu Probabilidad Cost

Programador 2.020,00 € 50,00% 1.010,00 €

Fuster 720,00 € 25,00% 180,00 €

Total 1.190,00 €

8.1.5 Pressupost Final

Cost Impostos

Directes 3.136,92 €

Indirectes 2.018,00 €

Contingència 773,24 €

Imprevistos 1.190,00 €

7.118,16 € 21,00% IVA

Total 8.612,97 €
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8.2 Sostenibilitat

8.2.1 Econòmica

L'impacte econòmic del projecte ha estat descrit tenint només en consideració els 
recursos material i humans necessaris durant el projecte en producció. El projecte no es 
considera econòmicament competitiu. Fàcilment podria ser realitzat amb menys cost. Tot i 
estar inspirat en projectes ja existents no ha reutilitzat ni interaccionat amb cap altre 
projecte. 

8.2.2 Social

El meu producte es tracte de una demostració visual, interactiva i lúdica del que es pot 
aconseguir amb la combinació de dispositius. El impacte sobre els usuaris es baix. Es 
pretén crear un mètode per distreure's, necessitat que en la nostra societat està 
suficientment coberta.

Degut al mètode de interacció del entorn les persones amb problemes de mobilitat i en les
articulacions no poden fer ús de l'aplicació. Augmentant els mètodes que té la societat per
discriminar col·lectius.

8.2.3 Ambiental

No s'ha tingut en compte els efectes en el medi ambient de la creació i posterior 
desmantellament del projecte. El projecte requereix de diversos elements manufacturats.
En els elements de tipus hardware no es considera la possibilitat de seleccionar empresa, 
per que cal acceptar l'origen i condicions de fabricació. Respecte als materials de 
construcció de l'entorn, els materials són suficientment comuns com per escollir l'opció 
més ètica i ecològica.

El projecte augmenta la petjada ecològica.

Tots els elements de hardware es podrien reaprofitar per a qualsevol ús. La estructura de 
fusta pot ser desmuntada per reaprofitar les seves parts.

PPP Vida Útil Riscos

Ambiental 2 [0:10] 7 [0:20] -5   [-20:0]

Econòmic 5 [0:10] 5 [0:20] -15 [-20:0]

Social 8 [0:10] 5 [0:20] 0    [-20:0]

Rang 
Sostenibilitat

15 17 -20

Total 12
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9 Resultats

9.1 Competències tècniques

Descripció Grau assoliment

CCO2.2 Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i 
representar el coneixement humà d'una forma 
computable per a la resolució de problemes 
mitjançant un sistema informàtic en qualsevol 
àmbit d'aplicació, particularment en els que 
estan relacionats amb aspectes de computació, 
percepció i actuació en ambients o entorns 
intel·ligents.

Bastant

CCO2.3 Desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de 
presentació d'informació complexa, i la seva 
aplicació a la resolució de problemes de disseny 
d'interacció persona computador. 

 En profunditat 

CCO2.6 Dissenyar i implementar aplicacions gràfiques, 
de realitat virtual, de realitat augmentada i 
videojocs.

En profunditat 

CCO3.1 Implementar codi crític seguint criteris de temps 
d'execució, eficiència i seguretat. 

Bastant

9.2 Conclusions

El projecte ha estat resolt de forma satisfactòria. Excepte la construcció de l'entorn 
definitiu on utilitzar la sorra i el projector, però l'entorn provisional satisfà de sobres els 
objectius del projecte. Durant el projecte he pogut fusionar molts dels coneixements 
adquirits durant la carrera, en especial de les assignatures de visió per computador(VC), 
algorísmia(A) i interacció i disseny d'interfícies(IDI). També m'ha permés experimentar la 
creació de un programa al voltant de un dispositiu com la càmera 3D escollida.

9.3 Treball futur

Totes les tasques essencials per a tenir un projecte funcional han estat resoltes. Tot i això 
alguns elements de la planificació han quedat fora del projecte. Noves idees han anat 
sorgint durant la realització. Tots aquests elements són treball futur que podrien millorar i 
engrandir el projecte en el seu estat actual. Seguidament es llisten aquestes tasques :

- Crear la estructura de fusta definitiva que suporta la càmera 3D, el projector i conté la 
sorra.
- Implementar la projecció del programa sobre la caixa de sorra, creant d'aquesta manera 
la  realitat augmentada. 
- Afegir més elements al videojoc, com edificis, guanyar controlant punts claus del mapa. 
- Garantir un millor equilibri en les unitats militar.
- Millorar la estètica del videojoc millorant l'aparença dels sprites i botons.
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