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Samenvatting

Dit is het verslag van groep 2 over de ontwikkeling van onze multitouch applicatie. Tijdens
de ontwikkeling van de applicatie hebben we geleerd dat het nuttig is om het storyboard mee te
laten evolueren tijdens het software ontwerp en de software implementatie. Het storyboard stelt
functionele en niet-functionele vereisten die niet altijd even realistisch waren. Door feedback
vanuit de ontwerp en ontwikkelingsfasen te gebruiken om de vereisten te herzien, kunnen we
tijdens de implementatie een resultaat leveren dat veel beter aansluit bij het storyboard.

1 Idee

Tijdens een brainstorm sessie hebben we verschillende ideen verzameld voor onze multitouch appli-
catie. Het centrale idee was om zoveel mogelijk gebruik te maken van de multitouch mogelijkheden
zoals onder andere: de grootte van het scherm, voorgedefiniëerde en zelfgedefiniëerde gestures en
verschillende gebruikers die tegelijk op hetzelfde platform kunnen gebruik maken van onze applica-
tie.

In tegenstelling tot alle vorige applicaties, hebben we nu meer plaats op het scherm en kunnen
we op deze manier meer informatie tegelijk en door elkaar tonen. Om deze en andere redenen
zijn we dan ook van de coverflow interface afgestapt (voor de andere redenen zie storyboard). De
muziekteksten worden nu verspreid op, onder of naast elkaar weergegeven en de gebruiker kan deze
vrij herschikken.

Het meest bekende aspect van multitouch applicaties is het gebruik van zogenaamde gestures,
bewegingen met 1 of meer vingers waarmee virtuele objecten gemanipuleerd worden. Ook dit as-
pect hebben we zoveel mogelijk gebruikt in onze applicatie: alle muziekteksten kunnen bijvoorbeeld
vergroot of verkleind worden met een ”zoom”gesture, verplaatst worden door te slepen en ook ge-
roteerd worden.

Zoals we hierboven al vermeld hebben, willen we ook toelaten dat meerdere gebruikers tegelijk
gebruik maken van onze applicatie. Daarom hebben we de mogelijkheid voorzien om verschillende
toetsenborden tegelijk te gebruiken en daarmee tegelijk te zoeken. Ook is het mogelijk om zoekre-
sultaten te delen door deze eenvoudig door te geven.
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2 Storyboard

Omdat we bij de implementatie terug gebruik kunnen maken van de zelfgemaakte server die we
ontwikkeld hebben tijdens het iPhone project, hebben we ons bij deze applicatie meer kunnen
concentreren op de ontwikkeling van het storyboard. Tijdens het ontwikkelen van de applicatie
zijn we zelfs enkele keren naar het storyboard teruggekeerd om aanpassingen door te voeren. Dit
storyboard heeft dan ook een grote evolutie meegemaakt. Om duidelijk te maken welke alternatieven
we bekeken hebben en welke keuzes we bij het ontwerp van het storyboard gemaakt hebben, tonen
we daarom eerst de schets die we gemaakt hebben tijdens het brainstormen en daarna de finale
versie van het storyboard.

2.1 Eerste schets

Figuur 1: Eerste schets storyboard

Deze eerste versie van het storyboard hebben we ontwikkeld tijdens de brainstorm sessie. Tij-
dens deze sessie zijn we meteen van de coverflow layout afgestapt. Het zoeken naar een coverflow
component op de vorige platformen had ons elke keer te veel tijd gekost, de gevonden componenten
waren niet altijd even betrouwbaar en zo maakten we ook plaats voor andere ideeën.

De gebruiker kan songteksten opzoeken met behulp van een input venster en een digitaal toet-
senbord dat na gebruik automatisch geminimaliseerd wordt. In dit input venster zou de eigen invoer
dan ook aangevuld worden met autosuggesties.

Vervolgens komen de resultaten in een eenvoudige frame-weergave op een willekeurige uitge-
spreide locatie op het scherm. Met 1 tap (of een andere gesture) kan een frame centraal op het
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scherm geplaatst worden. Dit centrale frame bevat de songtekst, artiestinformatie,... en kan uitge-
rokken of vervormd worden tot een groter formaat. Ook deze transformaties gebeuren met behulp
van multitouch gestures. Wanneer de gebruiker een resultaat wil behouden en een andere zoekop-
dracht uitvoeren, kan hij het resultaat bookmarken (rechtsboven) en verdergaan met een nieuwe
zoekopdracht.

Bij grote hoeveelheden resultaten kan de willekeurig uitgespreide lay-out onduidelijk worden,
daarom hebben we ook een mogelijkheid voorzien om de resultaten te sorteren in een tabel (plus-
knop rechtsonder), hiermee krijgt de gebruiker een overzicht van alle resultaten.

Het geheel van opzoeken en sorteren kan ook gedupliceerd worden over het geheel van het
multitouch apparaat: als er 2 of meerdere gebruikers zijn, kan de applicatie n-keer uitgevoerd
worden. Gebookmarkte resultaten kunnen dan ook via een gesture (of een knop) doorgestuurd
worden naar andere gebruikers. Het gehele frame van de gebruiker kan ook naar wens gepositioneerd
worden zodat 2 gebruikers naast of tegenover elkaar kunnen werken.

2.2 Finale versie

Figuur 2: Finale versie storyboard

Met een eerste versie van het storyboard zijn we begonnen met multitouch applicaties te tes-
ten, voornamelijk demo applicaties die werkten met ofwel de zelfgemaakte MTMini of die gebruik
maakten van de multitouch trackpads van onze macbook (zie Hardware-ontwerp). Al snel werd
duidelijk dat we het storyboard verder moesten aanpassen. Het resultaat van deze aanpassingen is
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het finale storyboard geworden.

Een groot verschil met de eerste versie van het multitouch storyboard, is dat we niet langer
gebruik maken van een groot frame per gebruiker: alle gebruikers gebruiken dezelfde applicatie.
Ontwikkeling en gebruik van de applicatie werd op deze manier veel eenvoudiger: gebruikers moe-
ten niet meer rekening houden met elkaars venster, vensters moeten ook niet meer verdeeld worden
over de hele multitouch tafel, ...

Daarnaast hebben we het sorteren van de resultaten meer gëıntegreerd in de layout, dit in plaats
van gebruik te maken van een willekeurig verspreide layout. Liedjesteksten worden nu weergegeven
in een uitbreiding van de coverflow-layout (zie verder) en worden op deze manier automatisch ge-
sorteerd.

De finale versie van het storyboard werkt als volgt: de gebruiker opent het toetsenbord met een
specifieke gesture en voert een zoekopdracht in. De resultaten van deze zoekopdracht worden links
van de gebruiker op een stapel weergegeven. De gebruiker kan deze stapel daarna open slepen en
de resultaten worden daarna weergegeven in een waaier. Bij veel resultaten kan er in deze waaier
nog gebladerd worden. De waaier kan ook terug dichtgeslepen worden en dan verandert de stapel
in een resultatendoosje. Dit doosje kan doorgegeven worden aan een andere gebruiker om zo direct
alle resultaten te delen.

Wanneer de gebruiker een resultaat selecteert uit de waaier, door hierop 2 keer te tappen, wordt
dit resultaat vergroot weergegeven boven alle andere resultaten. Naast de songtekst wordt dan ook
artiestinformatie en een youtube clip getoond. De gebruiker kan dit resultaat ook doorgeven door
enkel dit venster naar een andere gebruiker te slepen.

Als laatste aanpassing hebben we ook geen bookmarking meer, dit omdat resultaten gewoon
blijven staan tenzij de gebruiker ze zelf sluit.

3 Hardware-ontwerp

Voor deze applicatie hebben we een eigen ’MTmini’ gebouwd. Eerst hebben we de instructies van
op http://sethsandler.com/multitouch/mtmini/ gevolgd.

Het hardware-ontwerp is opvallend eenvoudig: de webcam wordt in de doos geplaatst, verbonden
met de computer en de doos wordt afgedekt met plexiglas. Op de computer gebruiken we de
community core vision software, deze herkent de vingers van de gebruiker.

De community core vision software herkent wanneer vingers het scherm aanraken en waar en
stuurt deze informatie dan door naar de applicatie door middel van TUIO boodschappen. Eerst
hebben we een prototype gemaakt in karton, later hebben we een houten versie gemaakt (zie
figuur 5). Deze houten versie was stabieler en steviger.

De resultaten die we kregen met de MTmini waren goed in voldoende verlichte ruimtes. Wan-
neer de belichting echter minder goed was (kunstlicht) werden de vingers niet altijd even goed
gedetecteerd.

Als alternatief voor de MTmini konden we ook gebruik maken van de trackpad die in onze
MacBook laptops ingebouwd zit. Deze maakt gebruik van ’capacitive sensing’ om tot 11 verschil-
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Figuur 3: exploded view

Figuur 4: afgewerkte MTmini
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Figuur 5: houten versie in opbouw

lende vingers nauwkeurig te detecteren. Een klein programma ’Tongseng’ vertaalt de invoer van de
trackpad naar TUIO boodschappen.

Gezien het feit dat in de winter de daglichturen eerder beperkt zijn, zijn bijna al onze tests met
de trackpad uitgevoerd, alsook de finale presentatie. De box had daarentegen wel als grote voordeel
dat er een veel groter aanraakoppervlak beschikbaar was.

4 Software-ontwerp

Zie figuur 6 voor een klassendiagramma.

4.1 SearchScene

Dit is het hoofdobject van onze applicatie. Hier worden alle objecten op getekend.

4.2 NewKeyBoardListener

Dit is het object dat luistert naar de verzoeken voor een nieuw toetsenbord. Dit gebeurt wanneer
men een nieuwe zoekopdracht wilt uitvoeren.

4.3 SearchListener

Dit is het object dat luistert naar de aanslag van de entertoets op het toetsenbord. Hierna moet
de opzoeking daadwerkelijk gebeuren.
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Figuur 6: Klassendiagramma

4.4 SearchSong

Dit is het object dat alle informatie over een bepaald zoekresultaat bijhoudt. Informatie zoals de
artiest, de titel, albumart en de lyric worden hierin bijgehouden.

4.5 SearchResult

Dit is het object dat een visueel zoekresultaat voorstelt. Hierin wordt de grootte van dit object op
het scherm berekent evenals de plaatsing van de artiest, titel, albumart en de lyrics. Dit gebruikt
de inhoud van een SearchSong voor zijn nodige informatie.

4.6 ArtistInfo

Dit is het object dat informatie over de artiest opvraagt. Deze zorgt ook dat de informatie gecropped
wordt zodat deze in een venster past dat schappelijk is om weer te geven op het scherm. Dit betekent
de regels afbreken na een bepaald aantal karakters zodat het venstertje op het scherm niet te breed
is.

4.7 ArtistInfoResult

Dit is het object dat visueel artiest informatie voorstelt. Hierin wordt de grootte van dit venster
op het scherm berekent evenals de plaatsing van de tekst.

5 Implementatie

Voor de implementatie zijn we initieel erg veel tijd verloren met het wiel heruit te vinden. We
gingen op zoek in de Processing en TUIO bibliotheken en vonden helaas enkel zeer primitieve ma-
nieren om input op te vragen en grafische elementen te tekenen. De enige oplossing die we hiervoor
vonden was een bibliotheek genaamd tuioZones (zie: http://jlyst.com/tz/). Deze bibliotheek
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(a) Opgevouwen (b) Opengewaaierd

Figuur 7: Zelfgemaakte stacks

was echter erg beperkt en was bijzonder slecht geprogrammeerd (alle code was gegroepeerd in één
bestand en van objectgericht programmeren was niet echt sprake). Hierop viel dus weinig uit te
breiden dus zijn we toen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een eigen framework dat ons
de nodige functionaliteit kon bieden om onze zoekresultaten voor te stellen.

Het ontwikkelen van een eigen framework ging niet zo vlot als we hadden gehoopt. Het tekenen
van een stapel met resultaten bleek om te beginnen al een enorme uitdaging. Niemand van ons
had eerder met low-level grafische operaties gewerkt. Een primitief prototype zie je op figuur 7.
Vervolgens hadden we een probleem met het koppelen van de multitouch-invoer aan de coördinaten
van de zoekresultaten. De stapels werden namelijk op het scherm getekend door herhaaldelijk het
coördinatenstelsel van de draw-methodes aan te passen. In een zoektocht om dit probleem op te
lossen kwamen we uit op het MT4J (Multitouch for Java) platform uit (zie: http://mt4j.org/).
Dit platform bood de mogelijkheid om vensters en tekst te tekenen op het scherm, die aanklikbaar
waren. Het zorgde meteen voor een uitgebreid aantal multi-touch gebaren zodat we ons hier niet
meer specifiek mee moesten bezig houden. De basisfunctionaliteit van het platform werkte goed,
maar het was enorm slecht gedocumenteerd zodat we voor veel dingen gewoon in de source zijn
gaan kijken en zelf dingen zijn gaan aanpassen.

Voor de ontwikkeling van onze applicatie hebben we ons licht gebaseerd op de broncode van het
Flickr-voorbeeld dat bij het framework geleverd was. Door deze code begrepen we het framework
al iets beter en konden we dus ook onze eigen zoekresultaten weergeven.

Een eerste probleem met onze applicatie was echter dat we voornamelijk tekst wensen weer te
geven en geen afbeeldingen zoals bij de Flickr applicatie. Het framework bleek geen standaard-
functionaliteit voor tekstvakken met meerdere lijnen aan te bieden, enkel een methode om tekst
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op een bepaalde plaats op het scherm weer te geven. Om de tekst te combineren met knoppen en
afbeeldingen moesten we dus zelf de grootte van een bepaald zoekresultaat berekenen.

Een ander probleem was het onscreen toetsenbord. In de Flickr applicatie gebruikte deze een
SVGButton om de invoer te bevestigen. We hebben eerst geprobeerd om de SVG afbeelding te ver-
vangen maar we slaagden er niet meteen in een mooie SVG afbeelding te creëren. We hebben toen
beslist dat het veel handiger zou zijn als we de enter-toets van het toetsenbord konden gebruiken
om de invoer te bevestigen. Deze toets was anders toch niet bruikbaar. Hiervoor moesten we wel
in de code van het framework zelf duiken en de MTKeyboard klasse aanpassen.

6 Resultaat

Figuur 8: Resultaat

In figuur 8 zie je het resultaat van onze applicatie. We wijken op enkele punten af van het story-
board: Resultaten worden niet in stapels weergegeven, maar willekeurig verspreid over het scherm.
De gebruikers kunnen met gebaren de resultaten verplaatsen, vergroten/verkleinen en roteren. Ook
kunnen de resultaten gegroepeerd worden door een cirkel rond een deelgroep te trekken. Vervolgens
gedraagt de groep zich als één object voor de rotatie-, translatie- en herschaalgebaren.
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Een resultaat bestaat uit titel- en artiestlabels, albumart en de songtekst van het zoekresultaat.
Wanneer op de albumart geklikt wordt, raadplegen we Flickr en tonen we vervolgens 5 afbeeldingen
over de artiest.

Onder de albumart hebben we een knop voor extra informatie over de artiest. Deze informatie
wordt via Last.FM opgevraagd.

De mogelijkheid om met meerdere gebruikers tegelijk te werken blijft bestaan. Wanneer op het
keyboard-knopje in de linkerbovenhoek geklikt wordt verschijnt er telkens een nieuw keyboard dat
onafhankelijk van de andere werkt. De keyboards zelf kunnen ook geroteerd en gescaleerd worden
zodat ze naar een ander gedeelte van de tafel verplaatst kunnen worden.

We zijn zelf behoorlijk tevreden over het uiteindelijke resultaat van onze applicatie. We zijn
er in geslaagd om de informatie van de verschillende diensten (ChartLyrics, Last.FM, Flickr) op
een zodanige manier weer te geven dat veel informatie tegelijk beschikbaar is, maar dat we ze ook
snel kunnen ordenen en erin navigeren. Ook het delen van deze informatie met andere gelijktijdige
gebruikers is mogelijk, al is daar een grotere tafel voor nodig.

We vinden het jammer dat we geen YouTube-filmpjes kunnen afspelen in onze applicatie. We
vonden hierover geen enkele documentatie en zijn ook niet verder op zoek gegaan naar een oplossing
hiervoor.

Een tweede negatief punt is dat de applicatie erg traag loopt. De cpu wordt ontzettend belast
en wanneer veel resultaten tegelijk weergegeven moeten worden gaan de bewegingen op het scherm
nogal haperen. We zijn er van overtuigd dat de oorzaak hiervan niet bij ons ligt, maar bij het
MT4J framework. We hebben van een andere groep tijdens hun presentatie gehoord dat OpenGL-
acceleratie gebruikt kon worden om dit probleem op te lossen, maar omdat zij veel tijd verloren zijn
met dat werkend te krijgen hebben we geen extra moeite meer gedaan om dit verder te bestuderen.

Onze applicatie is naar ons idee niet gebaseerd op een bestaande applicatie. We hebben ons
wel gebaseerd op de Flickr applicatie uit de MT4J bundel. Dit vooral om het framework beter te
begrijpen hoe we met gui-elementen overweg moesten.

7 Over multitouch

Het ontwikkelen van multitouch-toepassingen was voor ons zeker een verrijkende ervaring. We
mochten onze applicatie in java — een voor ons vertrouwde programmeertaal — ontwikkelen zoda-
nig dat we ons op de multitouch-aspecten konden focussen.

De MT4J library nam het grootste deel van de inputverwerking voor zijn rekening. We moesten
geen ruwe TUIO invoer verwerken en de bekendste multitouch gestures (scaleren, roteren, transle-
ren) waren reeds gëımplementeerd. Dit bleek wel een belangrijk voordeel want bij het implementeren
van ons eigen framework bleek dat het opvragen van de invoer en vooral het detecteren van de ge-
stures allesbehalve vanzelfsprekend was.
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Een goed punt aan multitouch technologie is dat deze technologie de mogelijkheid heeft om
interactie met de software en virtuele objecten natuurlijker te maken. Virtuele objecten schalen,
draaien en vervormen met de vingers is eenvoudiger dan met een combinatie van toetsen en muis-
klikken te werken.

Een slecht punt, dat ons ook tijdens de ontwikkeling is opgevallen, is de verminderde feedback:
onze MTmini en trackpad konden zelf niet weergeven welke objecten we scaleerden of vervormden.
Werken met het multitouch toetsenbord werd dan ook gokwerk. Multitouch tafels of andere hard-
ware configuraties geven wel visuele feedback terug, maar op deze manier is het nog niet mogelijk
om bijvoorbeeld blind te typen. Hiervoor is zogenaamde ”haptic feedback”nodig, deze technolo-
gie is wel onder ontwikkeling dus wie weet wat de toekomst brengt voor multitouch mogelijkheden ...

Multitouch vinden wij zeer geschikt voor multimedia toepassingen zoals visualisaties, maar is
minder geschikt voor toepassingen waar zeer gedetailleerd moet gewerkt worden; een computer muis
kan in dit geval nog altijd nauwkeuriger zijn dan eigen vingers. Daarnaast zouden we multitoucht-
echnologie ook niet gebruiken om lange teksten te schrijven, voornamelijk omdat de gebruiker niet
meer kan voelen wanneer hij een virtuele toets ingedrukt heeft.

8 Extra

Zie http://eriksangels.wordpress.com voor een video-opname die het gebruik van onze toepas-
sing toelicht.

9 Besluit

Bij deze opdracht hebben we verschillende lessen geleerd.

Als eerste lieten we het storyboard mee evolueren tijdens de gehele ontwikkeling van de appli-
catie; ervaringen en opmerkingen die we deden tijdens het ontwikkelen gebruikten we als feedback
om het storyboard te verbeteren. We zien het storyboard meer als een visuele voorstelling van
functionele en niet-functionele vereisten en door deze vereisten mee te laten evolueren tijdens het
ontwikkelingsproces, kunnen we niet realistische vereisten elimineren. Een voorbeeld van deze niet
realistische vereisten is bijvoorbeeld het gebruik van de coverflow interface in het storyboard. Daar-
naast sluit het uiteindelijke resultaat ook veel beter aan bij het finale storyboard, wat ook meer een
gevoel geeft dat we meer bereikt hebben tijdens het maken van de applicatie.

Ontwikkeling werd natuurlijk ook versneld doordat we weer gebruik konden maken van de be-
staande server die we tijdens het iphone project ontwikkeld hadden. De multitouchapplicatie moet
enkel onze server aanspreken en deze server is zelf verantwoordelijk om de resultaten in een geschikt
formaat te plaatsen.

We vinden dat we binnen deze applicatie goed gebruik maken van multitouch mogelijkheden die
het platform ons bied: zo kunnen resultaten geschikt, geschaald, geroteerd en gegroepeerd worden
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met hiervoor defineerde gestures. De opgevraagde informatie wordt op deze manier gepast gevisu-
aliseerd in de vorm van een multitouch applicatie.

We zouden de opdracht wel op 1 punt anders aangepakt hebben. Tijdens de demos hebben we
gemerkt dat sommige groepen volledig van hun vorige storyboard waren afgestapt, als we geweten
hadden dat dit mogelijk was dan hadden we een meer algemenere brainstorming sessie kunnen
houden en mogelijk een leuker idee kunnen uitwerken. Dit ook omdat door de 4de keer met lyrics
werken met momenten wat eentonig werd.

A Appendix

A.1 Tijdsbesteding

Brecht Van der vekens Pieter Van Geel Steven Vercammen Totaal
Brainstorm 1 1 1 3
Storyboard 2 2 4 8
Ontwerp 2 3 1 6
Implementatie 17 26 7 50
Verslag 4 7 10 21
Hardware 1 3 9 13
Sessies 15 15 15 45
Totaal 42 57 47 144
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