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Wstęp

W pracy opisaliśmy sposób sterowania programami komputerowymi przy
pomocy gestów dłoni. Wykorzystujemy do tego tor audio (mikrofon i głośniki)
obecny w prawie każdym komputerze typu laptop. W prezentowanym projek-
cie kluczowym elementem umożliwiającym rozpoznawanie gestów jest efekt
Dopplera. Zaprojektowany przez nas program analizuje niesłyszalny sygnał
akustyczny odbity od poruszającej się ręki i na podstawie analizy częstotliwo-
ściowej ocenia wykonany ruch. Aplikację napisaliśmy w języku skryptowym
Python i działa ona na komputerach posiadających system operacyjny Linux
oraz Windows. W rozdziale pierwszym opisaliśmy dokładniej szczegóły tech-
niczne i wykorzystywane zjawisko Dopplera. Omówiliśmy także inne znane
podejścia do zagadnienia wykrywania gestów. Natomiast w rozdziale drugim
przedstawiliśmy konkretne rozwiązania programowe, oraz omówiliśmy uzy-
skane efekty.

Inspiracją do stworzenia tego projektu była strona D. Rappa [1]. Autor
opisał tam skrypt realizujący przewijanie stron internetowych przy pomocy
gestów. Program został napisany w języku javascript i wykorzystuje w swoim
działaniu właśnie zjawisko Dopplera. Natomiast opisany w tej pracy projekt
może sterować różnymi aplikacjami, gdyż emuluje on kręcenie rolką myszy.
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Rozdział 1

Wykrywanie gestów, zjawisko
Dopplera.

W niniejszej pracy chcielibyśmy zająć się przedstawieniem pewnej moż-
liwości sterowania komputerem, wykorzystując do tego wbudowane w kom-
puterze głośniki oraz mikrofon. Wykonywane przed komputerem gesty ręki
będziemy wykrywać i rozpoznawać dzięki ich interakcji z falą akustyczną.
Wykorzystamy tu zjawisko zwane efektem Dopplera [2]. Podstawowe gesty
od których zaczniemy analizę to ruch ręką w przód lub w tył. Oznacza to, iż
będziemy poruszać ręką w kierunku mikrofonu lub też oddalać ją od niego.
Docelowo będziemy chcieli wykrywać bardziej złożone ruchy, w tym ruch ręką
w górę, co będzie znaczyło, że chcemy przewinąć stronę internetową w dół,
czyli przesuwanie rolką myszy w dół. Jest bowiem w czym wybierać. Moż-
liwości rozpoznawania gestów przez różne aplikacje, którym wykrywanych
gestów dostarczają urządzenia peryferyjne komputerów, jest bardzo wiele.
Problem rozpoznawania gestów i ogólniej sterowanie aplikacjami przy pomo-
cy gestów jest bardzo intensywnie badane. Możemy wyróżnić kilka podejść
do zagadnienia rozpoznawania gestów. Wśród najbardziej rozpowszechnio-
nych i najczęściej używanych w codziennym życiu metod, jest wykrywanie
gestów, które wykonujemy palcem na ekranach dotykowych. Gdy widzimy
na ekranie wyświetlony napis: TAK, to wystarczy go dotknąć. Podobną do
tej metody jest również funkcja Touchpada, stosowana w laptopach, która
zastępuje poruszanie myszką. Zaletą powyższego sposobu jest jego intuicyj-
ność. W tej metodzie nie jest aż tak ważna dokładność, chyba że mamy do
czynienia z małą powierzchnią ekranu dotykowego lub też posługujemy się
bardziej zaawansowanymi lub szybszymi gestami wykorzystywanymi na przy-
kład w grach zręcznościowych. Inną możliwością na skorzystanie z gestów jest
użycie kamery. Jedną z bibliotek wspierających przetwarzanie obrazu z ka-
mer, ale też poszczególnych obrazów jest OpenCV. Biblioteka ta jest uży-
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wana w programach pisanych w językach programowania takich jak Python
czy C++. Przy jej pomocy można nie tylko wykryć na klatce filmu twarz,
rękę, czy też krawędzie, lub kolory, ale także śledzić ruch tych obiektów.
Przykładowy program napisany w Pythonie, który pozwala na wykrywanie
położenia twarzy w czasie rzeczywistym, napisany na podstawie przykładów
z biblioteki, przedstawiliśmy poniżej.

Program 1.1: Rozpoznawanie twarzy [8]

1 import numpy as np
2 import cv2
3
4 face_cascade = cv2. CascadeClassifier (’

haarcascade_frontalface_default .xml ’)
5
6 cap = cv2. VideoCapture (0)
7
8 while 1:
9 ret , img = cap.read ()

10 gray = cv2. cvtColor (img , cv2. COLOR_BGR2GRAY )
11 faces = face_cascade . detectMultiScale (gray , 1.3, 5)
12
13 for (x,y,w,h) in faces:
14 cv2. rectangle (img ,(x,y) ,(x+w,y+h) ,(255 ,0 ,0) ,2)
15 roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w]
16 roi_color = img[y:y+h, x:x+w]
17 cv2. imshow (’img ’,img)
18 k = cv2. waitKey (30) & 0xff
19 if k == 27:
20 break
21
22 cap. release ()
23 cv2. destroyAllWindows ()

Powyższy program przy pomocy kamery przechwytuje obraz, na którym szu-
ka twarzy skierowanej na wprost. Następnie oznacza ją, rysując niebieski
kwadrat, wokół miejsca w którym znajduje się wykryta głowa skierowana
w kierunku kamery. Zastosowano tu metodę, którą zaproponowali Paul Vio-
la i Michael Jones w 2001 roku [3]. Użycie tej metody oznacza, iż dołączamy
zewnętrzny plik, w którym został zdefiniowany wygląd twarzy, czyli ogólny
jej zarys. OpenCV posiada także funkcje, które pozwalają stworzyć taki plik,
w którym będą zdefiniowane nasze własne obrazy z przykładowymi twarzami.
Jednak my w tym programie będziemy korzystać z pliku, który został już na-
uczony wyglądu twarzy widzianych od frontu. Korzystając z wielu zdjęć tak
widzianej twarzy, algorytm z OpenCV tworzy przykładowy plik xml, z które-
go później będzie korzystał. Następnie otwieramy źródło obrazu. W tym wy-
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padku jest to kamera. Będziemy badać obraz klatka po klatce. Na początku,
każdy przychodzący ze źródła obraz zamieniamy na jego skalę szarości. Na
takim czarno-białym zdjęciu wywołujemy funkcję, która wyszukuje twarz,
a pętla for we wszystkich znalezionych miejscach rysuje niebieski kwadrat
oznaczający twarz. Następnie wyświetlamy obraz z kamery z nałożoną naszą
ingerencją w postaci oznaczania twarzy (klawisz ESC wychodzi z programu).
Inne bardziej rozbudowane podejście do zagadnienia wykrywania gestów za-
stosowano w przystawce Kinect do konsoli do gier Xbox 360 firmy Microsoft.

Rysunek 1.1: Przystawka Kinect [12]

Kinect posiada dwie kamery, promiennik podczerwieni, cztery mikrofony kie-
runkowe oraz akcelerometr [6]. Promienie światła podczerwonego emitowane
w kierunku jednej lub maksymalnie dwóch osób, stojących naprzeciwko urzą-
dzenia, służą do odczytania odległości. Dzięki kamerze z filtrem podczerwieni
przystawka Kinect bada obraz postaci oświetlonych światłem podczerwonym.
Zastosowane algorytmy umożliwiają rozpoznanie sylwetki oraz gestów wyko-
nanych przed urządzeniem. Ciekawym zastosowaniem Kinecta, jest użycie
w lokalach typu bar jako dodatkowa atrakcja, rozrywka przyciągająca klien-
tów. Gra taneczna polegająca na powtarzaniu wyświetlanych ruchów przez
dwie osoby stojące przed ekranem z dołączoną przystawką Kinect, jest jed-
nym z przykładów praktycznego wykorzystania tej technologii.

Innym sposobem wykorzystania gestów do sterowania aplikacjami jest
opaska MYO firmy Thalmic Labs.
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Rysunek 1.2: Opaska Myo [5]

Dzięki umiejscowieniu jej na przedramieniu może ona wykorzystać napięcie
mięśniowe występujące przy wykonywaniu gestów ręką. Urządzenie posia-
da też akcelerometr co dodaje mu możliwości odczytu położenia i pochylenia
opaski. Jak zapewniają twórcy, możemy również dzięki niej sterować dronem.
Obracanie ręki w celu zmiany położenia opaski powoduje zmianę kierunku lo-
tu drona. Jednak na pewno opaska nie jest aż tak intuicyjna jak powszechny
joystick, za pomocą którego sterowanie dronem, śmigłowcem czy też samo-
chodem jest proste.

Jeszcze innym urządzeniem jest gadżet wyprodukowany przez firmę Le-
ap Motion. Sprzęt ten jest kolejną ciekawostką na rynku, pozwalającą na
przetwarzanie naszych gestów w konkretne funkcje sterujące w grze, czy też
w innej aplikacji. Kontroler podłącza się za pomocą kabla USB, a następ-
nie kładzie w dogodnym miejscu do wykonywania gestów, na przykład przed
monitorem. Jest ono wyposażone w dwie kamery oraz trzy diody LED ze
światłem podczerwonym, dlatego też gesty wykonuje się nad urządzeniem.
Oprogramowanie wykorzystuje obraz z kamer nagrany w podczerwieni, przy
pomocy czego gesty łatwiej jest rozpoznawać. Jednakże, pomimo innowacyj-
ności dwóch ostatnich gadżetów, nie potrafiły one w żaden sposób podbić
rynku, a tym bardziej zdeklasować Kinecta.

Technologia sterowania komputerem przy pomocy gestów jest intensywnie
rozwijana i powszechnie stosowana, co niesie za sobą pewne realne zagroże-
nia. Można wyobrazić sobie złośliwe oprogramowanie, które śledzi i nagrywa,
ewentualnie przesyła gdzieś zarejestrowane obrazy wraz z innymi danymi
o użytkowniku. Jest to oczywiście tylko przykład potencjalnego zagrożenia
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i można polemizować czy takie ryzyko jest faktycznie realne i poważne. Jed-
nak w dzisiejszym świecie, nasza prywatność jest bardzo często naruszana
przez różnego rodzaju sprzęty posiadające mikrofony, czy też kamery. Sa-
mi musimy ocenić na ile możemy pozwolić sobie w tej kwestii. Natomiast
skupiając się na zaletach programów wykorzystujących obraz do znajdowa-
nia w nim wzorców czy gestów, możemy chociażby przytoczyć ciekawą inte-
rakcję użytkownika z komputerem. Nie ma potrzeby trzymania w dłoniach
jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu. Ponadto większość laptopów posiada
wbudowaną kamerę, więc nie jesteśmy obciążeni dodatkowymi kosztami na
zakup sprzętu peryferyjnego.

Programy rozpoznające gesty przy pomocy obrazu z kamery można napi-
sać tak, aby przystosowały się do konkretnego użytkownika. Na tej zasadzie
działają algorytmy uczące się, o których wspomnieliśmy powyżej przy oka-
zji omawiania kodu napisanego przy użyciu biblioteki OpenCV. Mianowicie
dołączone są tam też funkcje pozwalające na trenowanie pliku xml, czyli ucze-
nie go wyglądu, na przykład naszej twarzy, z posiadanych przez nas jej zdjęć.
Jednak w kwestiach szybkiej analizy obrazu, przeglądanie bazy danych z ob-
razami i wyszukiwanie w niej wzorców nie jest optymalną metodą. Co innego
gdy mamy do czynienia z rozpoznawaniem naszej twarzy, na przykład pod-
czas logowania się do systemu. Wówczas w bazie znajduje się przynajmniej
jedno zdjęcie twarzy użytkownika. Wtedy porównujemy je z obrazem z ka-
mery, klatka po klatce. Przy ustawieniu satysfakcjonującej nas procentowej
zgodności, program akceptuje logowanie lub je odrzuca.

Prawdopodobnie lepszym algorytmem rozpoznawania gestów czy też ru-
chów jest taki, który zbada kontury na zdjęciu lub też wspomniany wcześniej
algorytm wykorzystujący specyficznie nauczony plik. Jednakże nie przeszu-
kuje on ogromnej bazy obrazów twarzy i nie sprawdza, czy nasza twarz nie
jest przypadkiem podobna również do któregoś innego wzoru. Jego zada-
niem jest przeszukanie klatki z obrazu kamery i wyszukanie w niej, opisa-
nego w schemacie wyglądu twarzy, który jest zdefiniowany w pliku. Można
zastanawiać się jeszcze nad tym, która metoda jest lepsza. Każde podejście
w jakimś stopniu jest niedokładne. Jest to spowodowane jakością sprzętu,
a także wpływa na to sposób napisania algorytmu, czy też wykonywania
przez użytkownika gestów, czego już, ze strony aplikacji, nie możemy nic
zmienić. W zależności od dostępnych funduszy możemy wybrać niski lub wy-
soki standard urządzeń przechwytujących, czy to będzie kamera, mikrofon,
czujnik podczerwieni czy też jakikolwiek inny sensor.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest to, czy nasz algorytm
ściśle wiąże się z metodą, a co za tym idzie z konkretnym sprzętem jakiego
używamy. Dlatego nie możemy zastosować takiego samego algorytmu w przy-
padku sprzętu wyższej i niższej jakości, ponieważ prędkość przesyłu sygna-
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łu i zakres działania danego sprzętu może zbytnio spowolnić nasz program.
Przeglądając Internet, natknęliśmy się na projekt Daniela Rappa [9], który
wzorował się na publikacji o SoundWave [1], inżynierów z firmy Microsoft.
Zaciekawił nas odmienny sposób rozpoznawania ruchów ręką przy użyciu
prostego sprzętu, obecnego praktycznie w każdym laptopie. Gesty wykrywa-
ne są dzięki znanemu w fizyce efektowi Dopplera, który polega na pozornym
zwiększaniu się częstotliwości fali podczas zbliżania się źródła emisji fali do
obserwatora oraz analogicznie, zmniejszania się częstotliwości w miarę od-
dalania się źródła od punktu obserwacji. Inaczej mówiąc, efekt ten polega
na ”powstawaniu różnicy częstotliwości wysyłanej przez źródło fali oraz re-
jestrowanej przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali” [11].
Poniżej przedstawimy wyprowadzenie wzoru na częstotliwość pozorną.

Rysunek 1.3: Układ obserwator-emiter

emiterobserwator
v

X

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy źródło dźwięku (emiter) porusza się w kie-
runku obserwatora. Dla uproszczenia przyjmijmy, że emiter nadaje dźwięk
bazowy sinusoidalny o częstotliwości f i porusza się względem obserwato-
ra z prędkością v. Przyjmijmy, że fala dźwiękowa porusza się z prędkością
c. Obliczymy czas pomiędzy sąsiednimi przejściami przez 0 fali akustycznej
odebranej przez obserwatora. Niech pierwsze przejście przez 0 zostanie wy-
emitowane w momencie t = 0 w odległości X od obserwatora. Kolejne przej-
ście przez 0 zostanie wyemitowane w momencie T

2 (T = 1
f
, okres emitowanej

fali) w odległości
X − vT

2 (1.1)

od obserwatora. Pierwsze przejście przez 0 zostanie przez obserwatora zareje-
strowane w momencie T0 = x

c
. Kolejne przejście przez 0 będzie zarejestrowane

w momencie
T1 =

X − vT
2

c
+ T

2 (1.2)
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Z punktu widzenia obserwatora połowa okresu odebranej fali akustycznej to:

T ′

2 = T1 − T0 = X − vt1
c

+ t1 − X

c
= t1

c− v

c
(1.3)

Zatem otrzymujemy z tego częstotliwość pozorną f’:

f ′ = 1
T1 − T0

= 1
1
f
c−v
c

= f
c

(c− v) (1.4)

Widzimy więc, że gdy v > 0 (emiter zbliża się do obserwatora) pozorna
częstotliwość jest większa od bazowej, a gdy v < 0 (emiter oddala się od
obserwatora) pozorna częstotliwość jest mniejsza od emitowanej. Korzysta-
jąc z powyższego wzoru mogliśmy podjąć decyzję, podobnie jak zrobili to
autorzy publikacji o SoundWave, jakiej częstotliwości bazowej powinniśmy
użyć, aby móc jak najlepiej i najłatwiej wychwytywać później zmiany czę-
stotliwości pozornej. Ważne jest, aby dźwięk nie przeszkadzał użytkownikowi
w korzystaniu z aplikacji. Dlatego musieliśmy wybrać częstotliwość dźwięku,
tak, aby nie był on słyszalny dla człowieka. Pozostał nam więc wybór pomię-
dzy ultradźwiękami i infradźwiękami. Ultradźwięki w tym wypadku okazały
się bardziej przydatne, ponieważ przy dużych częstotliwościach i ustalonej
prędkości gestu, można zauważyć większe odchylenie od częstotliwości bazo-
wej, typu 30 Hz. Natomiast w przypadku infradźwięków jest to wiele mniej
niż 1 Hz. Dlatego zwierzęta, jak na przykład nietoperze w swojej echolokacji,
wykorzystują właśnie ultradźwięki. Zauważmy przy okazji, że z tego powodu
używanie aplikacji w pobliżu zwierząt, nie tylko nietoperzy, może być dla nich
niebezpieczne. Spowodowane jest to tym, że zwierzęta mają wyższą granicę
słyszalnych częstotliwości. Dla człowieka jednak dźwięki rozpoczynające się
od 20 kHz są już niesłyszalne.

Jak pokazują poniższe obliczenia dla ultradźwięków i infradźwięków, dla
tych pierwszych mamy większą różnicę pomiędzy częstotliwością nadawaną
i pozorną. Zgodnie z wyprowadzonym powyżej wzorem 1.4 dla infradźwię-
ków, czyli częstotliwości z zakresu 1-20 Hz, możemy obliczyć częstotliwość
pozorną, dla przykładowej częstotliwości źródła f = 10 Hz

f ′pd
= f

c

c− v
= 10 343

343 − 1 ≈ 10.0292 Hz (1.5)

Gdzie f ′pd
oznacza częstotliwość odbitą od ręki poruszającej się w dół. We

wzorze przyjęliśmy typową prędkość ruchu ręki v = 1m
s i prędkość dźwięku

w powietrzu c = 343m
s [2]. Następnie dla częstotliwości pozornej, odbitej od

ręki oddalającej się od mikrofonu mamy:

f ′pg
= f

c

c+ v
= 10 343

343 + 1 ≈ 9.9709 Hz (1.6)
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Jak widać obie częstotliwości nie odbiegają znacznie od częstotliwości ba-
zowej. Inaczej jest w przypadku ultradźwięków, które zaczynają się już od
20 kHz, a kończą na 1 GHz. Częstotliwość nie powinna być zbyt wysoka ze
względu na możliwości sprzętu audio w laptopie. Za f weźmy częstotliwość,
której użyjemy w dalszej części tej pracy, mianowicie 20 kHz. Zatem

f ′pd
= f

c

c− v
= 20000 343

343 − 1 ≈ 20058.4795 Hz (1.7)

Analogicznie dla ręki poruszającej się w górę:

f ′pg
= f

c

c+ v
= 20000 343

343 + 1 ≈ 19941.8605 Hz (1.8)

Możemy zatem jednoznacznie stwierdzić, że różnice w Hz są większe w przy-
padku ultradźwięków. Dzięki temu łatwiej będzie nam wykryć dopplerowskie
odchylenie częstotliwości, dlatego też do badania i rozpoznawania gestów po-
służymy się wysokimi częstotliwościami.
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Rozdział 2

Opis aplikacji rozpoznającej
gesty.

Wyprowadzony w rozdziale pierwszym wzór na dopplerowskie odchyle-
nie częstotliwości posłużył nam do oceny możliwości wykorzystania dźwięku
dla naszych zastosowań. Do stworzenia aplikacji, którą zaprezentujemy w ni-
niejszym rozdziale bardzo mocno przyczyniła się wspomniana już publikacja
o SoundWave [1].

Na samym początku najważniejszą rzeczą było eksperymentalne zbada-
nie, czy da się wychwycić zmiany częstotliwości w trakcie poruszania ręką. Do
tego został użyty program Audacity, w którym wygenerowaliśmy ton o czę-
stotliwości 20 kHz. Ruch ręką, który będziemy testować jest to poruszenie
otwartą dłonią ze złączonymi palcami, z prędkością około jednego metra na
sekundę. Testy polegały na poruszaniu ręką, w której był trzymany głośnik
nadający sinusoidalny ton 20 kHz, gdzie w tym samym czasie, również przy
pomocy wyżej wspomnianego programu mikrofon nagrywał próbki odbie-
ranego dźwięku, nadawanego przez poruszający się głośnik. Korzystając ze
wzoru Dopplera wiedzieliśmy czego możemy oczekiwać. Wyniki obserwacji
były obiecujące, dlatego też warto było podjąć następne, bardziej zbliżone
do efektu końcowego, próby zastosowania efektu Dopplera. Dużym krokiem
przybliżającym do zamierzonego celu była zamiana głośników i mikrofonu
na te wbudowane w laptopie. Następnie przetestowanie za pomocą programu
Audacity czy jest możliwe, aby rozróżnić ruch ręką w dół, od tego w górę.
Okazało się, jak widać na poniżej zamieszczonych zrzutach ekranu z tego
programu, że różnica jest wystarczająco widoczna, nawet gołym okiem.
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Rysunek 2.1: Bez poruszania ręką

Na powyższym rysunku przedstawiona jest analiza częstotliwościowa ode-
branego tonu 20 kHz. Widoczny jest on z prawej strony jako słupek wystający
z tła składającego się z szumu.

Rysunek 2.2: Ruch ręki w górę

14



Rysunek 2.3: Ruch ręki w dół

Na Rysunkach 2.2 oraz 2.3 przedstawione jest spektrum częstotliwościowe
nadawanego sygnału podzielonego na wektory o długości 2048. Przy wykony-
waniu obrazków liczba została tak dobrana, aby jak najlepiej były widoczne
prążki częstotliwości pozornej. Przy analizie aplikacji będzie można zobaczyć,
że domyślnie długość wektora próbek jest ustawiona na 512. Jednak można
to dowolnie zmieniać, zachowując przy tym zasadę, by liczba ta była potę-
gą dwójki. Na powyższych rysunkach widać nagrany podstawowy ton 20 kHz
oraz dużą ilość szumu, który jak przypuszczamy składa się w większości z szu-
mu kwantyzacji. Odstęp tego tonu od szumu wynosi przynajmniej 25-30 dB,
więc jest znaczny. Poruszanie ręką, od której odbije się emitowany przez
głośnik dźwięk wprowadza dodatkowy ton, o częstotliwości przesuniętej. Na
Rysunku 2.2 jest to dodatkowy prążek, leżący bardzo blisko słupka głównego
tonu, ale o niższej częstotliwości. Natomiast na Rysunku 2.3, trochę mniej
wyraźnie, ale w porównaniu z Rysunkiem 2.1, dobrze widać różnicę na wyż-
szej częstotliwości niż nasz główny ton audio. Aby poprzeć rysunki liczbami
wygenerowanymi dodatkowo przez program Audacity, zamieścimy wycinki
tabel, zawierające dane w dB dotyczące interesujących nas częstotliwości.
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Rysunek 2.4: Tabela natężenia częstotliwości najbliższych tonowi głównemu.
częstotliwość Hz decybele dB (w ujemnej skali)

19897 -79,346176
19918 -80,244858
19940 -78,553223
19961 -64,869736
19983 -43,503944
20004 -40,057220
20026 -48,934250
20047 -70,918259
20069 -76,966805

Rysunek 2.5: Tabela natężenia częstotliwości najbliższych tonowi głównemu.
częstotliwość Hz decybele dB (w ujemnej skali)

19897 -47,151897
19918 -45,266582
19940 -51,631027
19961 -63,017574
19983 -44,729675
20004 -40,790035
20026 -49,231827
20047 -75,241676
20069 -75,710121

Rysunek 2.6: Tabela natężenia częstotliwości najbliższych tonowi głównemu.
częstotliwość Hz decybele dB (w ujemnej skali)

19897 -75,104881
19918 -74,681984
19940 -74,380745
19961 -68,111008
19983 -54,490211
20004 -51,279819
20026 -59,457714
20047 -65,879585
20069 -64,115120

W Tabelach 2.4, 2.5 i 2.6 są wielkości dla odpowiednich Rysunków 2.1,
2.2 i 2.3. Ujemna skala decybeli oznacza to, że najwyższy poziom dźwięku
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jest ustalony jako 0 dB.
Kolejnym etapem podczas konstruowania programu było opanowanie do-

stępu do danych pochodzących z wejścia i wychodzących na wyjście audio
w komputerze. Potrzebna była możliwość włączenia na stałe niezbędnego
tonu podstawowego, oraz odbioru w czasie rzeczywistym, strumienia pró-
bek z mikrofonu. Do obu tych czynności wykorzystaliśmy następujące bi-
blioteki języka Python: pyaudio, pygame i winsound. Dzięki temu powstał
program, który można wykorzystać na komputerach z różnymi systemami
operacyjnymi. Częstotliwość tonu podstawowego została wybrana na posta-
wie omówionych w rozdziale pierwszym przesłanek. Aby efekt przesunięcia
dopplerowskiego był jak najłatwiej wykrywalny częstotliwość powinna być
jak największa. Nadawany dźwięk winien być też poza zakresem słyszalno-
ści, co łącznie wyklucza infradźwięki. Z drugiej strony częstotliwość nie może
być zbyt wysoka, żeby mogła być przetwarzana przez tory audio różnych
komputerów. Próby przeprowadzone na kilku komputerach potwierdziły, że
częstotliwość 20 kHz jest dla nas odpowiednia do zastosowania. Należało też
wziąć pod uwagę prędkość wykonywanych gestów. Okazuje się, że ruch dłonią
z prędkością 1 metra na sekundę jest stosunkowo naturalny dla człowieka, ale
i możliwy do wykrycia, jak widać na rysunkach 2.2 i 2.3. Pokazują one sy-
gnał po odbiciu od dłoni poruszającej się z taką właśnie, typową, prędkością.
Zauważmy dodatkowo, że program może napotkać problemy w przypadku
zbyt wolnych i zbyt szybkich ruchów. Eksperymenty wykazały jednak, że za-
kres szybkości wykrywanych prawidłowo ruchów jest zupełnie wystarczający
w praktyce. Poruszanie ręką zbyt wolno, mogłoby wpłynąć na to, iż nie uda-
łoby się nam zauważyć, subtelnej wówczas, różnicy w częstotliwości pozornej.
Jednocześnie zbyt szybki ruch może być zbyt uciążliwy, a nawet niebezpiecz-
ny zarówno dla użytkownika jak i dla sprzętu. Dla zbadania prędkości ręki
użyliśmy początkowo wzoru Dopplera 1.4. Dzięki analizie spektralnej, przed-
stawionej na Rysunkach 2.1 - 2.3 oraz opisanej w Tabelach 2.1 - 2.3, pocho-
dzących z programu Audacity możemy odczytać jaką częstotliwość pozorną
otrzymaliśmy przy wykonywaniu gestów ręką. Dlatego po przekształceniu
wzoru Dopplera ze względu na szukaną przez nas prędkość ręki, poruszającej
się zgodnie do rozchodzącej się fali akustycznej, otrzymamy:

f ′pd
= f

c

c− v
(2.1)

vd = c− fc

f ′pd

= 343 − 20000 · 343
20069 ≈ 1.1793ms (2.2)

Natomiast dla gestu ręką poruszającą się zgodnie z kierunkiem fali dźwięko-
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wej, wzór miałby analogiczną postać:

vg = fc

f ′pg

− c = 20000 · 343
19940 − 343 ≈ 1.0321ms (2.3)

Badanie empiryczne potwierdziło nasze powyższe obliczenia, a polegało ono
na poruszaniu ręką po określonej, z góry ustalonej drodze. Dla przykładu
odmierzony został 1 metr. Pomiar stoperem oczywiście obarczony był błę-
dem, jednak tak przybliżona prędkość poruszania się ręki w zupełności nam
wystarczyła. Wyniki wydają się pokrywać z naszymi obliczeniami, dlatego
też zdecydowaliśmy się przyjąć za najbardziej naturalną prędkość ręki: 1m

s .
Zauważmy ponadto, że dla konstruowanego programu najlepiej jest, jeżeli
głośniki i mikrofon komputera znajdują się blisko siebie w stosunku do poru-
szającej się dłoni i są skierowane w tym samym kierunku. Jest to optymalna
sytuacja, gdyż ruch ręki odbywa się wtedy w kierunku mikrofonu, ale rów-
nież w kierunku źródła dźwięku. Wówczas fale dźwiękowe wydobywające się
z głośników odbijając się od zbliżającej się ręki i wracając trafiają do mikro-
fonu, do którego jednocześnie ta ręka, czyli źródło odbitej fali, też się zbliża.
W dalszej części wrócimy jeszcze do tego zagadnienia.

Ze względu na specyfikę podejścia, ilość gestów do odróżnienia jest bar-
dzo ograniczona. Inżynierom z firmy Microsoft udało się zaimplementować
rozróżnianie aż pięć różnych gestów [1], nam udało się tylko dwa, co jed-
nak do działania budowanej aplikacji w zupełności nam wystarcza. Poniżej
prezentujemy program, który jest realizacją jednego z możliwych rozwiązań
zagadnienia opisanego w rozdziale pierwszym. Pod koniec tego rozdziału,
opiszemy dodatkowe możliwości ulepszenia naszego kodu. Teraz zajmiemy
się opisem modułów i funkcji użytych w tej aplikacji.

Program 2.1: Kod naszej aplikacji

1
2 #!/ usr/bin/ python
3 # -*- coding : utf -8 -*-
4
5 import struct # zamiana danych wejś ciowych w

formacie binarnym , na wartości liczbowe
6 import numpy as np # biblioteka numeryczna (między

innymi do użycia transformaty Fouriera )
7 import pyaudio # przechwytywanie dźwięku z

mikrofonu
8 import pyautogui # kontrolowanie zadań wirtualnej

myszki
9 import pygame as pg # moduł do odtwarzania muzyki

10 import threading # wsparcie użycia wątków
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11 import time # funkcje daty i czasu
12 from sys import platform as _platform # moduł do

rozdzielania funkcji do różnych system ów operacyjnych
13 if _platform == "win32":
14 import winsound
15
16 pyautogui . FAILSAFE =False # funkcja wyłączająca bezpieczne

współdziałanie symulacji z ruchami prawdziwej myszy
17
18 global flaga
19 global opoznienie
20 global mysz
21 mysz =0
22 opoznienie =0
23 flaga =1 # flaga do wyłą czenia programu

i wyjścia z pętli
24
25 class odtwarzacz ():
26 def __init__ (self , interval =1):
27 self. interval = interval
28 watek = threading . Thread ( target =self.run , args =())
29 watek. daemon = True
30 watek.start ()
31
32 def run(self):
33 if _platform == "linux" or _platform == " linux2 ":
34 cz_bazowa , cz_probkowa , okres = 20000 , 44100 ,

24000000 # czę stotliwo ść 20 kHz ,
pró bkowanie 44,1 kHz , czas trwania 10 min.

35 kanal = 1
36 pg.mixer. pre_init ( channels =kanal , frequency =

cz_probkowa )
37 pg.init ()
38 global sound
39 def loop ():
40 sinusoida = (2**15 - 1) * np.sin (2.0 * np.

pi * cz_bazowa *np. arange (0, okres)/ float
( cz_probkowa ))

41 tab_dzwiek = np.array(sinusoida , dtype=np.
int16)

42 global dzwiek
43 dzwiek = pg. sndarray . make_sound ( tab_dzwiek )
44 dzwiek . set_volume (0.5)
45 while (1): # pętla odtwarzajaca minutę dźwięku

20 kHz
46 loop ()
47 dzwiek .play ()
48 time.sleep(okres/float ( cz_probkowa ))
49 elif _platform == "win32":
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50 while (1):
51 winsound .Beep (20000 ,600000) # dźwięk

o czę stotliwo ści 20 kHz trwający 10 min.
52
53 odtwarzacz () # uruchomienie odtwarzacza

dźwięku
54
55 nfft = 512 # wielko ść okna , czyli ilość

czę stotliwo ści pomiędzy -22 kHz , a 22 kHz , testowane
dla 512 i 1024

56 rozmiar_bufora = 4* nfft # bufor
57 format = pyaudio . paInt16 # format wejściowy sygnału
58 kanaly = 2 # mikrofon dwukana łowy
59 czestotliwosc = 44100 # czę stotliwo ść pró bkowania
60
61 global A,B,C,H
62 A=483* nfft /512+5*(( nfft /512) -1) # początek tablicy

tymczasowej
63 B=493* nfft /512 -5*(( nfft /512) -1) # koniec tablicy

tymczasowej
64 C=315* nfft /512 -5*(( nfft /512) -1) # miejsce do odczytu

klaśnięcia
65 H=( int)(nfft /512) -1
66
67 mikrofon = pyaudio . PyAudio ()
68 max_y = 2.0**( mikrofon . get_sample_size ( format )*8 -1) -1
69
70 strumien = mikrofon .open( format =format ,
71 channels =kanaly ,
72 rate= czestotliwosc ,
73 input =True ,
74 frames_per_buffer = rozmiar_bufora )
75 def program ():
76 N = max( strumien . get_read_available ()/nfft , 1)*nfft
77 dane = strumien .read(N)
78 #X = 1.0* np. arange (-nfft /2+1 , nfft /2)/nfft*

czestotliwosc
79 y = np.array( struct . unpack ("%dh"%(N* kanaly ), dane))/

max_y
80 y_L = y[::2]
81 y_P = y [1::2]
82 Y_L = np.fft.fft(y_L , nfft)
83 Y_P = np.fft.fft(y_P , nfft)
84 Y = abs(np. hstack (( Y_L[-nfft /2: -1] , Y_P [: nfft /2])))
85 global A, B
86 tmp=Y[A:B]
87 maksimum =np.where(tmp == tmp.max ())
88 maks=tmp[ maksimum [0][0]]
89 M= maksimum [0][0]
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90 global C,H
91 if _platform == "linux" or _platform == " linux2 ":
92 global mysz
93 mysz =4 # ustawienie

zmiennej przesuni ęcia myszą w Linuxie
94 if (Y[C] >1.2 and (opoznienie >100)): # znalezienie

klaśnięcia do wyłą czenia programu
95 global flaga
96 flaga =-1
97 elif _platform == "win32":
98 global mysz
99 mysz =300 # ustawienie

zmiennej przesuni ęcia myszą w Windowsie
100 if (Y[C] >6.0 and (opoznienie >100)): # znalezienie

klaśnięcia do wyłą czenia programu
101 global flaga
102 flaga =-1
103 if M==3-H:
104 global opoznienie
105 if(opoznienie >100):
106 global mysz
107 pyautogui . scroll (mysz)
108 print "Ruch od emitera "
109 if M==5+H:
110 global opoznienie
111 if(opoznienie >100):
112 global mysz
113 pyautogui . scroll (-1* mysz)
114 print "Ruch do emitera "
115
116 global flaga
117 while (flaga >0): # pętla główna programu
118 global opoznienie
119 if (opoznienie <101):
120 opoznienie +=1
121 if opoznienie ==100:
122 print "START"
123 program ()

Program został napisany w języku skryptowym, interpretowanym Python.
Jest on ostatnio jednym z najczęściej używanych języków przez programi-
stów.

21



Rysunek 2.7: Procentowy udział języków używanych do programowania
w 2016 roku. http://blog.codeeval.com/codeevalblog/

Poszczególne biblioteki, czyli moduły języka Python, służą do obsługi
dwóch głównych fragmentów programu. Aplikacja została napisana dla sys-
temu operacyjnego Linux oraz Windows, dlatego też do obsługi niektórych
funkcji potrzebne było użycie różnych bibliotek dedykowanych do danego
systemu operacyjnego. Do tego posłużył nam moduł sys, z którego wyko-
rzystaliśmy funkcję platform. Przy jej pomocy zróżnicowaliśmy dopasowanie
wartości zmiennych w zależności od systemu operacyjnego [Program 2.1 linia:
12]. Dodatkowo pozwoliła inaczej zarządzać generowaniem dźwięku o często-
tliwości 20 kHz [Program 2.1 linia: 33 i 49]. Kolejnym modułem jest thread,
który pozwala nam odtwarzać dźwięk przy użyciu głośników i rejestrować go
za pomocą mikrofonu. Moduł ten zapewnia nam użycie wątków (pozwalają-
cych na jednoczesne odtwarzanie dźwięku i obsługę innych procesów). Jednak
aby skorzystać z urządzeń peryferyjnych, jakimi są głośniki oraz mikrofon po-
trzebna nam jest kolejna biblioteka, tym razem wspomagająca zarządzanie
strumieniem wyjściowym dla głośników oraz wejściowym dla mikrofonu. Do
tego został wybrany moduł pyaudio, który potrafi obsłużyć zarówno dźwięk
przychodzący z wejścia, jak i potrafi wysłać dźwięk na wyjście. W efekcie
okazało się, że dodatkowo, do obsługi dźwięku wysyłanego na wyjście, w sys-
temie Windows użyliśmy winsound, a w systemie Linux pygame.

Definiując strumień danych, które będziemy odtwarzać przez głośniki,
mogliśmy dopasować interesującą nas częstotliwość, liczbę kanałów dźwięku
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oraz format danych. Zarówno generowany przez nas dźwięk do odtwarzania,
jak i mikrofon odbierający sygnał muszą być ustawione jednakowo. Miano-
wicie częstotliwość, głębia bitów w jednej próbce i format danych muszą być
jednakowe. My przyjęliśmy standard audio CD, czyli 44,1 kHz 16 bit [4].
Tak wysoka częstotliwość próbkowania jest potrzebna, żeby uniknąć zjawi-
ska aliasingu w sytuacji wykorzystania tonu podstawowego o częstotliwości
20 kHz. Wyższe dostępne częstotliwości próbkowania nie były potrzebne. Ko-
lejnym elementem programu jest analiza częstotliwościowa pobranych próbek
dźwięku. Do tego zadania została użyta biblioteka numpy, z której mogliśmy
wykorzystać funkcję okna, którą nałożyliśmy na dane ze strumienia wejścio-
wego. Zwykle takie okno służy do obcięcia bardzo długich danych wejścio-
wych, oraz do zmniejszenia wycieku DFT, którym się nie będziemy w tej
pracy zajmować. Klasyczne rozwiązania stosują przy obróbce audio rozmaite
okna, zbliżone do funkcji gusowskiej. Przykładowym rozwiązaniem może być
okno Hanninga, i jego następująca funkcja:

Rysunek 2.8: Okno Hanninga

5120

wn = 0.5 − 0.5 cos
( 2πn
M − 1

)
(2.4)

dla 0 ≤ n ≤ M − 1

gdzie M jest długością okna, a n numerem próbki

Dla naszej aplikacji wystarczające jest okno prostokątne, jednak aby być
w zgodzie z konwencją programowania z obróbką dźwięku, nałożyliśmy okno
Hanninga. Następnie użyta została funkcja FFT (ang. Fast Fourier Trans-
form) czyli szybka transformata Fouriera [10]. Jest to algorytm, który prze-
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kształca sygnał otrzymany wprost z mikrofonu, na sygnał w rozumieniu czę-
stotliwościowym. Za każdym razem z sygnału dźwiękowego będziemy pobie-
rać N próbek y0, ..., yN−1 εC i do nich zastosujemy dyskretną transformatę
Fouriera. Można ją zdefiniować w następujący sposób:

Yk =
N−1∑
n=0

yne
−i2πk n

N , dla k = 0, ..., N − 1

Jego złożoność obliczeniowa to O(N2), co nie jest satysfakcjonującym
wynikiem. Istnieje wiele algorytmów modyfikujących działanie FFT. Pro-
stą operacją zastosowaną w celu przyspieszenia tej transformaty jest podział
sygnału długości N na dwa. Podział może być na parzyste i nieparzyste
składowe. Do obu wektorów stosuje się krótszą transformatę Fouriera, a na-
stępnie iteruje się ten proces. Na końcu składa się te krótsze wektory w jeden
wynikowy. Dlatego też w naszej aplikacji musimy mieć N = px w naszym
przypadku p = 2, gdzie x ε N. Jest to transformata o podstawie 2. Tym ra-
zem jej złożoność obliczeniowa wyniesie O(Nlog2N). Powyższych złożoności
dowodzić nie będziemy. [7].

W dołączonej bibliotece numpy, udostępnione są zaimplementowane wa-
rianty transformaty Fouriera. Większość powyższych modułów języka Py-
thon użytych w naszej aplikacji można zastąpić jednym z ich odpowiedników
lub bibliotek zawierających funkcje, przynajmniej w części realizujące, po-
trzebne nam zagadnienia.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej aplikacja ma dwie główne części, w któ-
rych działają wszystkie funkcje potrzebne do przygotowania i realizacji zada-
nia z rozdziału pierwszego. Dodatkowo całość programu spina rama, w której
importujemy biblioteki potrzebne w naszym programie [Program 2.1 linijki:
5-14]. Oprócz tego zainicjowany jest strumień dla mikrofonu wykorzystywany
później w funkcji program. Zdefiniowanych jest też kilka globalnych zmien-
nych, między innymi maksymalna wielkość danych z mikrofonu [Program 2.1
linia: 68]. Dla bit = 16 wyznaczana jest ona zgodnie ze wzorem [13]:

2(bit−1) − 1 = 2(16−1) − 1 = 215 − 1 = 32767 (2.5)

Kolejną ważną zmienną jest flaga, która pozwala określa odnawianie pętli
głównej. Dopóki jest ustawiona jako true, program działa, zmienia się na
false, tylko po klaśnięciu w dłonie. Do tego wrócimy pod koniec rozdzia-
łu. Uruchomiony jest również odtwarzacz, a ostatnią rzeczą, która znajduje
się w ramie programu jest nieskończona pętla while, której zadaniem jest
powtarzanie głównego algorytmu naszego programu. Przechodząc do pierw-
szej części kodu jaką jest klasa odtwarzacz, warto wspomnieć iż została ona
dołączona tylko i wyłącznie ze względu na problem z równoczesną obsługą
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dźwięku wychodzącego i nasłuchiwanego. Wystarczającym modułem do tego
zadania jest pyaudio, jednak jak okazało się w praktyce, wspiera on dwu-
kierunkową obsługę strumienia audio, ale tylko każdego kierunku osobno.
Wspomniana klasa realizuje w osobnym wątku generowanie i odtwarzanie
dźwięku o częstotliwości 20 kHz. Zajmują się tym różne funkcje dla różnych
systemów operacyjnych. W Linuxie jest to funkcja sound.play z biblioteki
pygame, dzięki zaimplementowanemu w niej odtwarzaczowi możemy włączyć
dźwięk wygenerowany wcześniej jako sinusoida. Natomiast w Windowsie jest
to winsound.Beep, która zarządza wygenerowaniem, a także odtwarzaniem
naszego dźwięku bazowego. Obie funkcje w Linuxie i Windowsie są ograni-
czone czasowo. Ze względu na to powtarzamy je w nieskończonej pętli, która
odnawia się co dziesięć minut, ponieważ tyle trwa pojedyncze odtworzenie
dźwięku. Ostatnim i zarazem najdłuższym elementem kodu jest funkcja pro-
gram. Realizuje ona pewną próbę podejścia do rozwiązania zagadnienia wy-
krywania i rozpoznawania gestów. Liczba N [Program 2.1 linia: 76] oznacza
ilość prążków w jedne próbce. Z kilku możliwych podejść do określenia wiel-
kości danych w próbce, początkowo wybraliśmy możliwość powtórzenia, aż do
skutecznego uzyskania N = nfft oraz poprawnego wczytywania strumienia.
Poniższy fragment kodu może zastąpić linijki 76-77.
1 N = max( strumien . get_read_available ()/nfft , 1)*nfft
2 try:
3 dane = strumien .read(N)
4 except IOError as ex:
5 if ex [1] != pyaudio . paInputOverflowed :
6 raise
7 dane = ’\x00 ’ * N
8 if len(dane)!= rozmiar_bufora :
9 return

Jednak podczas dalszego rozwijania programu doszliśmy do wniosku, że tak
na prawdę nie potrzebujemy aż tak dużej dokładności naszego programu, by
zawsze była to ta sama wielkość. Aplikacja nie bada kilka razy na sekun-
dę tego czy był wykonany jakiś gest. Nie jest to też potrzebne do ustalenia
rozmiaru tablicy wartości transformaty Fouriera (Y), ponieważ jej wielkość
i tak wyregulujemy wartością nfft [Program 2.1 linia: 55]. Określamy więc
N jako maksimum z nfft oraz wielkości dostępnego wektora pobranych z mi-
krofonu próbek. Docelowo ma to być właśnie nfft, ale jeżeli będzie więcej
to w niczym nam to nie przeszkodzi. Wartość nfft jest ustawiona domyślnie
na 512, ale aplikacja była też testowana dla wartości 1024. Aby zobaczyć
działanie aplikacji dla takiego rozmiaru wektora próbek, wystarczy zmienić
jedynie nfft = 1024. W kolejnym etapie czytamy N próbek ze strumienia.
Następnie tworzymy tablicę częstotliwości (X), jakie będą dostępne w danej
rozdzielczości widma, oraz tablicę wartości próbek (y) [Program 2.1 linia:
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79]. Dane w drugiej tablicy są za pomocą funkcji struct.unpack konwertowa-
ne z formatu binarnego, jaki dostajemy wprost z wejścia mikrofonowego, na
bardziej zrozumiałą i przydatną nam tablicę wartości liczbowych. Do nałoże-
nia funkcji fft podzieliliśmy tablicę na dwie części, oznaczające dane z lewego
i prawego kanału. W następnej linii po zastosowaniu transformaty używamy
złączenia dwóch tablic funkcją hstack. Natomiast tablica częstotliwości (X),
stworzona została tylko na potrzeby testów i wyświetlania wartości przypo-
rządkowanych odpowiednim częstotliwościom i nie jest używana w progra-
mie. Zdefiniowane wcześniej zmienne A i B [Program 2.1 62-63] służą jako
określenie końców przedziału, w którym będziemy badać zmienność często-
tliwości pozornej. Tymczasowa tablica dla nfft = 512 zawiera 10 wartości
częstotliwości, które znajdują się jak najbliżej tonu głównego. Przykładowy
fragment tablicy X i odpowiadającego jej wycinka tablicy Y, czyli naszej tmp.

Rysunek 2.9: Wartości częstotliwości sygnału dla obciętej tablicy tmp przy
nfft = 512

X - częstotliwość Hz wartości tmp
19638 0.02354023
19724 0.0197606
19811 0.04753101
19897 0.08345197
19983 0.60207932
20069 0.16323443
20155 0.09087502
20241 0.05006295
20327 0.02668742
20413 0.03776131

Tabela 2.9 zawiera dane dla nfft = 512, natomiast tabela poniżej przed-
stawia tę samą tablicę tmp tylko dla wartości z tabeli X, którą generujemy
przy użyciu nfft = 1024.
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Rysunek 2.10: Wartości częstotliwości sygnału dla obciętej tablicy tmp przy
nfft = 1024

X - częstotliwość Hz wartości tmp
19811 0.1046097
19854 0.07950288
19897 0.11139113
19940 0.25825701
19983 0.71850423
20026 0.49069382
20069 0.17126621
20112 0.10296181
20155 0.05266837
20198 0.06087627

Jak widać Tabele 2.9 i 2.10 zawierają prawie zupełnie różne dane, jednak
częstotliwość główna (pogrubiona) jest widoczna wyraźnie na obu. Rów-
nież w obu przypadkach dwie częstotliwości okalające ton główny (kursywą)
mają wartości wyższe od większości w tabeli. Z tego powodu szukając czę-
stotliwości pozornej możemy badać właśnie te wartości dla obu przypadków.
Wartości w prawej kolumnie nie są zamienione na dB tak jak w Tabeli 2.4,
gdyż nie ma to wpływu na wyszukiwane przez nas różnice. Na początku jest
nam potrzebna do tego znajomość położenia tonu głównego w tablicy tym-
czasowej. W tym celu szukamy maksymalnej wielkości w tmp [Program 2.1
linia: 86]. W kolejnych krokach definiujemy wyłączanie programu dla różnych
systemów. Niezbędne też jest ustalenie wielkości przesunięcia dla myszy, tu
również jest ona inna dla Linuxa i Windowsa. Dwie następne instrukcje if
[Program 2.1 linie: 103-114] służą do wyszukiwania gestów. Pierwsza z nich
wyszukuje wyższych częstotliwości pozornych, czyli ruchu ręką w dół. Kolej-
na szuka zmian w częstotliwości poniżej tonu bazowego, czyli dla ruchu ręką
w górę. W obu instrukcjach ustawione jest jednorazowe opóźnienie wymaga-
ne podczas startu aplikacji.

W tym projekcie głośniki komputerowe emitują falę ultradźwiękową, a mi-
krofon rejestruje falę odbitą. W większości podręcznych komputerów głośniki
zamontowane są w części zawierającej klawiaturę nieco powyżej niej. Nato-
miast mikrofon montowany jest w części zawierającej ekran, zwykle tuż obok
wbudowanej kamery. Jeżeli kamera nie występuje w laptopie to prawdopo-
dobne jest, że mikrofon znajduje się przy touchpadzie lub pomiędzy głośni-
kami. W używanym do pisania tej pracy laptopie Asus z procesorem Intel
Pentium ULV 1.8 Ghz oraz 8 Gb pamięci Ram, a mikrofon znajdował się nad
ekranem, obok kamery. Głośniki były wbudowane w podstawę laptopa tuż
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nad klawiaturą. Systemy operacyjne, na których była budowana i testowana
aplikacja, to Linux Mint 17.1 oraz Windows 10. Język użyty do napisania
programu to Python 2.7 z modułami numpy, pyaudio, pyautogui, pygame.
Aby uruchomić aplikację w środowisku Windows potrzebna jest zainstalowa-
na 32 bitowa wersja Pythona 2.7 oraz wszystkie opisane wcześniej moduły.
Możemy je zainstalować z linii poleceń dla administratora. W konsoli cmd
musimy przejść do katalogu C:\Python27\Scripts wpisujemy następujące ko-
mendy aby zainstalować każdy z pakietów:

pip.exe install nazwa_pakietu

Pakiety instalujemy w następującej kolejności: wheel, numpy, pillow, py-
audio, pygame, pyautogui. Natomiast w środowisku Linux opartym na dys-
trybucji Debian/Ubuntu je należy zainstalować przez polecenie:

apt-get install nazwa_pakietu nazwa_pakietu2 ...

następujące pakiety: python-dev, python-xlib, python-pyaudio, python-numpy,
python-pillow. Następnie ze strony:
https://github.com/asweigart/pyautogui
należy pobrać i rozpakować paczkę zip. W terminalu przechodzimy do folde-
ru, w którym mamy rozpakowany moduł, następnie należy wydać komendę:

python setup.py install

W obu systemach należy pamiętać o włączeniu mikrofonu. Warto też spraw-
dzić jakie jest pasmo przenoszenia w naszych głośnikach komputerowych,
gdyż może zdarzyć się, że częstotliwość bazowa jest na granicy możliwo-
ści nadawania przez nasze głośniki. Wówczas można nieco zmniejszyć ton
główny, tak aby nadal był niesłyszalny, lecz możliwy do odtworzenia przez
sprzęt. Trzeba również zwrócić uwagę na mikrofon wbudowany w laptopie,
gdyż 20 kHz może być poza częstotliwością, dla której tłumienie sygnału jest
mniejsze niż 3 dB, czyli poza pasmem przenoszenia [14]. W systemie Win-
dows warto sprawdzić też ustawienia dźwięku, czy wszystkie filtry i efekty są
wyłączone oraz czy odtwarzany dźwięk mamy ustawiony na: 16 bit 44100 Hz
(jakość CD), ponieważ prawdopodobnie dźwięk domyślnie będzie ustawiony
na 48 kHz (jakość studyjna), a filtry redukcji szumu będą obligatoryjnie włą-
czone.

Pamiętajmy, że aplikacja w obecnym kształcie nie działa ze stu procen-
tową skutecznością. Gdy odchylenie częstotliwości jest wystarczająco duże
uruchamiana jest symulacja przesunięcia rolką myszy odpowiednio w górę
lub w dół. Niestety określenie odchylenie wystarczająco duże nie jest ani pre-
cyzyjne, ani jednoznacznie wyznaczone dla różnych komputerów. Wartości te
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wahają się nawet podczas kolejnych uruchomień na laptopie testowym. Wiele
zależy od kąta nachylenia ekranu, gdyż mikrofon jest w jego górnej części tuż
obok kamery, a głośniki znajdują się tuż nad klawiaturą. Kolejną zmienną
jest ustawiony na laptopie poziom głośności odtwarzanych dźwięków, ale też
poziom podbicia na wejściu mikrofonu. Nie zawsze też dla aplikacji jest jed-
noznaczne, który ruch ręką wykonał użytkownik. Wynika to z tego, iż ruch
ręką w dół wiąże się z podniesieniem ręki w górę aby znów wykonać ruch
w dół. W drugą stronę jest analogiczny problem. Jednak w większości prze-
testowanych przypadków, algorytm działał poprawnie, w szczególności gdy
ruch ręką, będzie zauważalnie wolniejszy podczas przenoszenia ręki do pozy-
cji początkowej w celu wykonania kolejnego ruchu w tym samym kierunku.
Autorom wspomnianej publikacji o SoundWave [1] udało się skutecznie za-
implementować rozpoznawanie pięciu różnych gestów. Korzystają oni jednak
nie tylko z samej różnicy częstotliwości, ale też z różnych poziomów gło-
śności dźwięku. W naszej aplikacji udało się z tego skorzystać do prostego
gestu wykonywanego dłońmi, jakim jest klaśnięcie. Rozpoznajemy je w ce-
lu zamknięcia aplikacji. Kolejnym ulepszeniem, z którego można skorzystać
jest rozróżnianie gestów ręki lewej i prawej osobno. Również aby zwiększyć
ilość rozpoznawanych gestów można wprowadzić czasowe powtarzanie pew-
nych sekwencji gestów. Wtedy pewna ilość powtórzeń tych samych, bądź też
innych ruchów daje nam kolejną możliwość do sterowania aplikacją. Trzeba
przy tym pamiętać, że w napisanej aplikacji mamy ograniczoną możliwość
wykrycia ruchów w ciągu sekundy. Aby poprawić algorytm należałoby się
skupić na przyspieszeniu działania programu na pobranej próbce. Drugim
miejscem, w którym istnieje możliwość zwiększenia prędkości działania apli-
kacji jest odtwarzanie dźwięku. Być może dobrze byłoby wrócić do pierwot-
nego pomysłu, mianowicie odtwarzania wygenerowanego wcześniej pliku wav
z tonem 20 kHz. Propozycją ulepszania powstałej aplikacji jest też dodanie
funkcji testującej głośniki i mikrofon, w celu wykrycia ich charakterystyki
w interesującym nas zakresie częstotliwości, co pozwoliłoby na lepsze dopa-
sowanie stałych w programie. Zagłębiając się dalej w napisany już program
chcielibyśmy zaznaczyć, że tablice próbek dźwięku mogłyby być bardziej zop-
tymalizowane i skrócone. Należy wybrać optymalny balans pomiędzy długo-
ścią tablicy próbek (dokładność), a szybkością działania programu, która też
wpływa na dokładność.
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