
Identifiering av pekskärmsanvändare med datorseende 

Pekskärmar blir en allt större del av vår 

tekniska vardag. Idag finns teknik för att göra 

pekskärmar större, mindre och med nya 

former jämfört med bara några år sedan. I ett 

sådant läge blir det naturligt att försöka 

eliminera alla svagheter hos tekniken. En 

sådan svaghet hos pekskärmar är att de inte 

kan skilja på olika simultana användare.  

Hos stora skärmar är det naturligt att flera 

användare vill interagera med en och samma 

skärm samtidigt. För vissa applikationer är det 

dock essentiellt att kunna skilja användarna 

åt. Tänk dig till exempel ett enkelt ritprogram, 

där användarna kan välja färger och rita på 

skärmen med sina fingrar. Om person A väljer 

en röd färg, och sedan väljer person B en blå. 

Om person A nu trycker på skärmen, kommer 

dess alster bli blåa, eftersom skärmen inte kan 

veta att det var någon annan som valde den 

blåa färgen. Detta exjobb försöker lösa just 

detta problem. 

Den lösning som tagits fram bygger på att ett 

antal kameror sätts upp runt om skärmen. 

Kamerorna ger, förutom en färgbild, även en 

djupbild. Det innebär att avståndet från varje 

pixel till kameran är känt, vilket gör det möjligt 

att skapa en 3D-bild av personerna som står 

framför skärmen.  

Ansiktsigenkänning körs på färgbilden, så att 

de användare som står framför skärmen kan 

identifieras. Med hjälp av 3D-bilden kan man 

sedan koppla samman ansiktena med de 

händer som ligger närmast de punkter på 

skärmen där tryck registreras av skärmen.  

Ett antal algoritmer togs fram för att försöka 

lösa problemet. Algoritmerna bygger på att på 

olika sätt se var gränsen mellan olika 

användares kroppar går, och att hitta vägar 

genom 3D-rymden från ansiktena till 

händerna, som följer användarnas kroppar så 

väl som möjligt.  

Ingen av algoritmerna lyckades uppnå en 

tillräckligt hög tillförlitlighet för att systemet 

ska kunna fungera väl i verkligheten. Däremot 

är resultatet bra nog för att man ska kunna 

säga att konceptet fungerar. 

Det mest uppenbara området som går att 

förbättra är själva hårdvarukonfigurationen; 

under detta projekt användes tre kameror, en 

ovanför och två på sidorna bredvid skärmen, 

vilket ger signifikanta områden framför 

skärmen som inte syns ordentligt. Dessutom 

är det svårt för den översta kameran att se 

alla ansikten. Med fler kameror hade troligtvis 

resultatet blivit märkbart bättre. 

Bild av hårdvaruuppställningen, med den kurvade 78"-
skärmen och kamerorna. 

Ett exempel av en av algoritmerna. De 
två personerna är uppdelade i 
segment, och en slags skelettstruktur 
håller koll på vilken person varje 
kroppsdel tillhör. Personen på vänster 
sida sträcker sig neråt, men armen 
syns inte ordentligt i kameran. 


