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STRESZCZENIE 

Streszczenie pracy w języku polskim. 

 

W pracy zostało przedstawione podejście do rozwiązania problemu symulowania 

działania pianina z pomocą urządzenia mobilnego z systemem Android wyposażonego 

w kamerę. Rozważone zostały założenia do tak zdefiniowanego projektu, by realna była 

jego implementacja, oraz by efekt końcowy był satysfakcjonujący. Przedstawiony został 

projekt aplikacji, która w możliwie realistyczny sposób na podstawie ruchu palców 

wygeneruje odpowiedni dźwięk. Zaznaczone zostały trudności napotkane zarówno na 

etapie projektu jak i implementacji, oraz określone zostały metody testowania aplikacji 

w poszczególnych fazach pracy. 

 

Słowa kluczowe:  

 

przetwarzanie obrazu, rozpoznawanie obrazu, generowanie dźwięków, Android, 

urządzenia mobilne, MIDI 

 

PIANO SOUND'S SIMULATION USING MOBILE DEVICE WITH 

CAMERA 

Summary in English. 

The thesis describes an approach to solve the problem of simulation of the piano playing 

using mobile device with Android OS and equipped with camera. Prerequisites of the 

project was considered to make it possible to implement and to make the result satisfactory. 

Was presented the project of an application than in realistically way detect the movement 

of fingers and generate the proper sound. The difficulties encountered both at the design 

and implementation stage was discussed as well as the way of application testing during 

each phase of project.  

 

 

Keywords: 

image processing, pattern recognition, sound generation, Android, mobile device, MIDI  
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1. Wprowadzenie 

Urządzenia mobilne zyskują coraz bardziej na popularności, natomiast rynek aplikacji 

dostępnych na te urządzenia jest nasycony różnorodnymi pomysłami. Tego typu aplikacje 

stają się nieodzownym elementem życia codziennego. Mają zastosowanie niemal w każdej 

dziedzinie, od różnego rodzaju komunikatorów, aplikacji motywujących do zdrowego 

trybu życia, czy też pozwalających na monitorowanie domowego budżetu, po aplikacje 

biznesowe, czy wykorzystujące specjalne interfejsy umożliwiające sterowanie 

urządzeniami elektronicznymi, lub diagnostycznymi. Szeroką grupę stanowią aplikacje 

rozrywkowe, bądź wspomagające rozwijanie zainteresowań. Zaletami tych urządzeń jest 

między innymi ich niewielki kształt i podręczność – mogą być używane niemal w każdej 

sytuacji. Bez problemu można obejrzeć film, posłuchać muzyki, czy sprawdzić 

wiadomości mając przy sobie smartfon, nie potrzeba do tego posiadać dużego telewizora, 

zestawu kina domowego, lub laptopa z dostępem do Internetu. Jednak czy możliwe byłoby 

w jakimś stopniu za pomocą smartfona zastąpić, lub chociaż częściowo zasymulować 

działanie tak dużego przedmiotu jak pianino? Czy realne jest stworzenie aplikacji, która 

będzie mogła zapewnić podobny poziom rozrywki jak gra na pianinie? Czy uda się 

dostatecznie dobrze odwzorować dźwięki pianina na podstawie ruchu palców w powietrzu? 

Te pytania były inspiracją dla projektu powstającego w ramach przedstawionej pracy 

magisterskiej. Natomiast kolejne rozdziały będą przybliżały w mniejszym, lub większym 

stopniu odpowiedzi na powyższe problemy. 

 Stworzenie projektu aplikacji mobilnej, która swoim zachowaniem będzie naśladowała 

działanie pianina jest motywem przewodnim pracy. Przedstawione w tym celu zostaną 

podstawy teoretyczne dotyczące muzyki i sposobu wydobywania dźwięków, oraz 

generowania dźwięków przy użyciu komputera i komunikatów MIDI w Rozdziale 

pierwszym. Dokonany następnie zostanie przegląd i ocena aplikacji już dostępnych na 

rynku o zbliżonej funkcjonalności, w celu ogólnego sprawdzenia, co jest możliwe do 

wykonania, oraz znalezienia dodatkowych inspiracji, w jakie funkcje aplikacja powinna 

być wyposażona. 
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Rozdział drugi jest poświęcony usystematyzowaniu wiedzy z Rozdziału pierwszego 

w postaci wymagań dotyczących przyszłej aplikacji. Stworzony został spis 

funkcjonalności, w jakie aplikacja powinna być wyposażona, aby użytkownik mógł 

czerpać z niej korzyści. Wyszczególnione zostały również wymagania niefunkcjonalne, 

które są równie ważne z punktu widzenia wygody używania programu, gdyż dotyczą m.in. 

takich aspektów jak szybkość i wygoda posługiwania się aplikacją. Zawarte są w tym 

rozdziale także założenia przyjęte w dalszych rozważaniach i pracach nad aplikacją. 

Trzeci rozdział stanowi część architektoniczna. Opisana w niej jest struktura aplikacji 

i sposób działania głównych funkcji. Dokonano tutaj dekompozycji całości projektu pod 

względem pełnionych zadań, na elementy składowe, którymi są: przetwarzanie 

i rozpoznawanie obrazu z kamery, detekcja położenia wirtualnej klawiatury, detekcja ruchu 

palców, oraz generowanie dźwięku. Każdy z nich odpowiada za konkretny element pracy 

programu i jego działanie jest szczegółowo przedstawione.  

Rozdział czwarty jest poświęcony pracom typowo programistycznym, czyli 

implementacji i testowaniu. Wymienione są narzędzia i biblioteki, za pomocą których 

projekt był tworzony. Stworzone zostały przypadki testowe pozwalające zweryfikować na 

ich podstawie poprawność implementacji. Prześledzony został proces tworzenia 

oprogramowania i opisane zostały moduły, jakie podczas niego wykonano, razem 

z problemami, jakie zostały napotkane podczas pracy. Następnie znajduje się 

podsumowanie z testów wydajnościowych, które odbywały się równolegle do prac 

programistycznych i miały duży wpływ na sposób implementacji niektórych funkcji. 

Rozdział kończy się rozważaniami na temat możliwości rozwoju i pomysłów, jakie 

pojawiły się w czasie tworzenia aplikacji, które mogłyby ją usprawnić, oraz urozmaicić. 

Cała praca jest zakończona podsumowaniem, wnioskami i przemyśleniami nad 

postawionym zadaniem, oraz próbą ustosunkowania się do postawionych na samym 

wstępie pytań. 

Za podsumowaniem znajduje się wykaz rysunków oraz bibliografia. 

1.1. Cel i zakres pracy 

Celem przedstawionej pracy jest zbadanie możliwości przetwarzania obrazu, używając 

urządzenia mobilnego połączone ze stworzeniem projektu aplikacji symulującej działanie 

pianina. W tym celu wykonany zostanie przegląd podstaw muzycznych pod kątem 

możliwości generowania dźwięków. Przedstawione zostaną istniejące projekty/aplikacje 
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o zbliżonych funkcjonalnościach. Celami dodatkowymi są: znalezienie odpowiedniego 

sposobu testowania projektu, badanie wydajności zastosowanych rozwiązań na 

rzeczywistym urządzeniu, oraz zdecydowanie, w jakim kierunku aplikacja mogłaby być 

dalej rozwijana. 

1.2. Podstawy muzyczne 

Przedstawione zostaną podstawy muzyczne konieczne do zrozumienia działania pianina 

(działania logicznego, nie fizycznego), oraz ogólny zarys standardu MIDI umożliwiającego 

tworzenie, odtwarzanie i modyfikację muzyki za pomocą specjalnego języka 

komunikatów. 

1.2.1. Nuty i dźwięki 

 

Rysunek 1 Nuty na pięciolinii i odpowiadające im klawisze 

Dźwięki standardowo zapisywane są, jako nuty na pięciolinii [1] [2]. Każdemu 

dźwiękowi odpowiada pewna częstotliwość. Najmniejszą używaną w praktyce odległością 

dźwięków między sobą jest półton, odpowiadający przemnożeniu/podzieleniu 

częstotliwości aktualnego dźwięku przez √2
12

≈ 1,059463. Nuty na pięciolinii mogą 

znajdować się pomiędzy jej liniami, bądź też na liniach. Są one mapowane na białe 

klawisze klawiatury pianina, jak pokazuje to Rysunek 1. Znak znajdujący się, jako pierwszy 

z lewej strony pięciolinii to tzw. klucz, określający przesunięcie nut względem klawiatury. 

Nie wszystkie zapisane literami klawisze na Rysunku 1 różnią się między sobą półtonem. 

Różnica półtonu występuje pomiędzy klawiszami E i F, oraz H i C. W przypadku 

pozostałych klawiszy o półton różnią się one z najbliższym klawiszem czarnym.  
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Rysunek 2 Krzyżyk, bemol i kasownik w muzyce 

Nuty mogą być poprzedzone znakami takimi jak na Rysunku 2: krzyżykiem 

zwiększającym nutę o półton, bemolem zmniejszającym nutę o półton, oraz kasownikiem, 

odwołującym poprzednie znaki.  

 

Rysunek 3 Oznaczenia na pięciolinii 

Na pięciolinii nuty zorganizowane są w takty, oddzielone od siebie pionową kreską. 

Oprócz tego po kluczu na pięciolinii znajduje się metrum (Rysunek 3), określające ile nut 

mieści się w każdym takcie (takty zawsze trwają tyle samo czasu). W tym przypadku 

metrum 
4

4
 oznacza, że w takcie mieszczą się cztery ćwierćnuty. 

  

Rysunek 4 Nuty i pauzy 

Czas trwania nuty określany jest przez ich kształt. Na Rysunku 4 po lewej, 

przedstawione są podstawowe nuty, od góry są to: cała nuta, półnuty, ćwierćnuty, ósemki 

i szesnastki, oraz zaznaczony jest ich związek z metrum. Każda kolejna z przedstawionych 

nut trwa dwa razy krócej niż poprzednia. Oprócz nuty na pięciolinii występują jeszcze 
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pauzy, mówiące o tym ile czasu nie ma być odtwarzany żaden dźwięk (Rysunek 4 po 

prawej). 

1.2.2. MIDI 

Protokół MIDI (ang. Musical Instrument Digital Interface) został stworzony na potrzeby 

komunikacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi. Dzięki niemu 

ujednolicony został sposób wymiany informacji pomiędzy urządzeniami. 

Wykorzystywany jest nie tylko przez instrumenty muzyczne, ale również przez karty 

dźwiękowe. Pliki z komunikatami MIDI nie są plikami audio, a jedynie zawierają zapisaną 

informację jak wygenerować dźwięk. Można to porównać do zapisu nutowego dla 

urządzeń cyfrowych.  

Standard ten został oficjalnie wyspecyfikowany w roku 1983 [1]. Został stworzony dla 

instrumentów klawiszowych. MIDI posiada zestaw komend pozwalających tworzyć 

muzykę np. za pomocą specjalnego oprogramowania, która następnie może być 

odtworzona na każdym urządzeniu obsługującym ten standard. Komunikaty MIDI 

pozwalają na przesłanie informacji na temat m.in. wysokości dźwięku, natężenia, 

modulacji. Jednoczenie możliwe jest przesyłanie danych poprzez 16 równoległych 

kanałów. Każda komenda składa się z 10 bitów (potocznie nazywanych bajtem/słowem). 

Pierwszy i ostatni bit są to bity startu i stopu. Drugi bit decyduje czy komenda niesie 

informację o statusie, czy są to bity danych. Pozostałe bity przenoszą informację. 

 

Rysunek 5 Struktura słowa w komunikacie MIDI 

Urządzenia potrafiące wygenerować dźwięk na podstawie komunikatu MIDI nazywane 

są syntezatorami. Natomiast urządzenia/programy umożliwiające rejestrację, edycję 

i odtwarzanie poleceń MIDI nazywane są sekwencerami (ang. sequencer).  

Każdy syntezator posiada zestaw brzmień imitujących instrumenty. Zestawy te 

zorganizowane są w tzw. banki zawierające po 128 brzmień [2]. Zakres generowanych 

dźwięków zawiera się pomiędzy tonami A0 i C8. Kolejne dźwięki różnią się półtonami tak 

jak kolejne klawisze pianina. Schematycznie przedstawione to jest na Rysunku 2.  
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Rysunek 6 Parametry klawiatury wykorzystanej do tworzenia muzyki w MIDI 

Występuje pięć rodzajów komunikatów MIDI podzielonych na dwie grupy [3]: 

1) Komunikaty kanałowe (ang. Channel Messages)  

a) Komunikaty głosowe (ang. Voice Messages) – służą do sterowania pojedynczymi 

nutami, pozwalają zażądać wygenerowania/wyłączenia nuty, zmienić wysokość 

dźwięku, bądź zmienić aktualny instrument  
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b) Komunikaty trybu pracy (ang. Mode Messages) – jak sama nazwa wskazuje, 

komunikaty służą do sterowania trybem pracy instrumentu. Pozwalają na 

włączenie/wyłączenie dźwięków w kanałach, czy też na wybór trybu polifonii 

2) Komunikaty systemowe (ang. System Messages)  

a) Komunikaty wspólne (ang. System Common Messages) – służące do synchronizacji 

i obsługi sekwencerów; wspólne dla wszystkich kanałów 

b) Komunikaty synchronizacji systemu (ang. Real-Time Messages) – komunikaty 

jednobajtowe umożliwiające synchronizację urządzeń MIDI 

c) Komunikaty niestandardowe (ang. System Exclusive) – komunikat, który nie jest 

zdefiniowany w standardzie. Możliwe do użycia polecenia są określane przez 

producenta urządzenia. 

1.3. Przegląd istniejących rozwiązań 

Dokonując przeglądu istniejących aplikacji i projektów z pogranicza przetwarzania 

obrazu z kamery w celu generowania dźwięków pianina zaobserwować można dwa 

podejścia: 

1. aplikacje mobilne generujące dźwięk na podstawie dotyku ekranu 

2. aplikacje działające na tradycyjnych komputerach dokonujące rozpoznania ruchu 

w obrazie z kamery 

Pierwsza kategoria aplikacji odnosi się do platformy Android. Pod względem ilości 

dostępnych na rynku aplikacji jest ona obecnie liderem na rynku. Większość z oferowanych 

w Google Play symulatorów gry na pianinie posiada wysoką wartość dydaktyczną, jak 

i rozrywkową. Ideą ich jest w jak najprostszy sposób pozwolić użytkownikowi osobiście 

wygenerować dźwięki układające się w melodie. Jednym z przykładów takiej aplikacji jest 

Perfect Piano1, w której to przesuwające się nad klawiaturą pianina nuty podpowiadają, 

jaki klawisz powinien zostać naciśnięty, w którym momencie.  

                                                 

1 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.perfectpiano  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.perfectpiano
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Rysunek 7 Ekran aplikacji Perfect Piano 

Drugim projektem godnym uwagi jest Piano Reality2. Dźwięki pianina generowane są 

w nim na podstawie ruchu palców obserwowanych z kamery. Twórcy prezentują, jak 

kamera smartfon’u musi zostać ustawiona na wydrukowaną grafikę klawiatury. 

Naciśnięcie klawisza przez użytkownika jest płynnie wykrywane przez aplikację, co 

słychać po wygenerowanym dźwięku. Na rysunku 2 przedstawiony jest kadr podczas pracy 

aplikacji. 

Poza aplikacjami mobilnymi programiści dzielą się efektami swoich projektów 

chociażby na kanałach portalu youtube. Komputery dysponujące większymi 

możliwościami przetwarzania obrazu w porównaniu do urządzeń mobilnych pozwalają na 

wykonanie bardzo ciekawych rozwiązań3.  

                                                 

2 https://play.google.com/store/apps/details?id=Piano.Reality  

3 https://www.youtube.com/watch?v=9rTUlIfzSDE 

i https://www.youtube.com/watch?v=AYYnTH3Ea4c  

https://play.google.com/store/apps/details?id=Piano.Reality
https://www.youtube.com/watch?v=9rTUlIfzSDE
https://www.youtube.com/watch?v=AYYnTH3Ea4c
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Rysunek 8 Kadr z aplikacji Piano Reality 

W ramach pracy magisterskiej podjęta zostanie próba wykorzystania powyższych 

pomysłów w celu stworzenia aplikacji mobilnej o funkcjonalności najbardziej zbliżonej do 

Piano Reality, jednakże bardziej rozbudowanej. 

1.4. Słownik pojęć 

Mobile Piano – aplikacja powstająca w ramach pracy magisterskiej 

Punkt kontrolny – barwny okrągły punkt na kartce papieru, na podstawie którego 

wykrywane jest położenie klawiatury w przestrzeni 

Kalibracja – proces doboru progowych wartości pikseli pozwalających na 

odfiltrowanie z obrazu punktów kontrolnych 
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2. Definicja rozważanego zagadnienia 

Projekt realizowany w ramach pracy magisterskiej nosi nazwę Mobile Piano. Głównym 

jego celem jest stworzenie aplikacji mobilnej generującej dźwięki pianina na podstawie 

analizy obrazu z kamery i ruchów palców użytkownika po klawiaturze. Drugim celem, 

równie ważnym, jest zbadanie możliwości urządzeń mobilnych w zakresie wydajności 

podczas operacji wykonywanych na obrazie otrzymywanym z kamery w czasie 

rzeczywistym. 

Wyszczególnione poniżej wymagania dotyczące aplikacji wynikają częściowo 

z wiedzy zdobytej na temat przetwarzania obrazów, oraz obserwacji projektów podobnego 

typu dostępnych w sklepie Google Play. Niektóre z funkcjonalności ewoluowały względem 

ich wersji początkowej, ze względu na fakt lepszego poznania tematu w miarę jego 

zgłębiania. Głównymi celami wyspecyfikowania założeń było jasne i precyzyjne 

określenie jak program ma działać, oraz zminimalizowanie przygotowań, jakie musi 

poczynić użytkownik, żeby zacząć z nim pracę. Zastosowany tutaj został tradycyjny 

podział na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Projektowana aplikacja nie jest 

dużym systemem informatycznym, zatem i liczba wymagań jest stosunkowo mniejsza. 

Podyktowane jest to również faktem, że wyższy priorytet został przydzielony w całym 

projekcie dla badań najefektywniejszego sposobu rozpoznawania ruchu, kosztem 

dodatkowych funkcji mających na celu poprawę interakcji z użytkownikiem. 

Idea działania aplikacji przedstawia się następująco: mając smartfon z kamerą, 

ustawiana jest ona na pewien obszar, gdzie znajdować się ma wyimaginowana klawiatura 

pianina. Ruch palca analogiczny do wciśnięcia klawisza klawiatury ma skutkować 

wydobyciem się ze smartfona dźwięku adekwatnego do naciskanego klawisza.  

Wyszczególnione wymagania mają posłużyć do zrozumieniu idei działania aplikacji, 

wyeliminować niejasności i niejednoznaczności w jej interpretacji, oraz być 

wyznacznikami, czego użytkownik może się spodziewać podczas działania aplikacji. 

Konkretny opis funkcjonalności pozwala zminimalizować problem niezadowolenia 

użytkownika z działania programu, wynikający z jego innej wizji rozwiązania problemu. 
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2.1. Wymagania funkcjonalne 

Ostatecznie zdefiniowane zostały następujące wymagania, co do Mobile Piano: 

1) Wykrywanie położenia wirtualnej klawiatury w przestrzeni na podstawie trzech 

jednokolorowych punktów na białej kartce papieru 

a) o barwie punktów decyduje użytkownik 

b) użytkownik oznacza na ekranie urządzenia mobilnego punkty na wykonanej na 

żądanie fotografii kartki z punktami 

i) aplikacja może sugerować położenie punktów 

2) Urządzenie mobilne może znajdować się w ruchu  

a) dozwolony jest nieznaczny ruch kamery, który nie powinien mieć wpływu na pracę 

aplikacji 

b) gwałtowne, krótkie ruchy kamery są ignorowane, 

c) w przypadku niewykrycia punktów kontrolnych uniemożliwiające zlokalizowanie 

klawiatury generowanie dźwięku jest przerywane 

3) Generowanie dźwięku po wykryciu naciśnięcia klawisza 

a) naciśnięcie klawisza jest traktowane, jako przesunięcie palca w jego przestrzeń 

i zatrzymanie na nim 

b) małe, przypadkowe ruchy palca na klawisze sąsiadujące z aktualnie wciskanym 

powinny być ignorowane 

c) w zależności od szybkości naciśnięcia klawisza generowany dźwięk powinien być 

odpowiednio głośniejszy, lub cichszy 

d) po zwolnieniu klawisza generowany dźwięk jest przerywany 

e) przy wciśniętym klawiszu dźwięk trwa aż do wybrzmienia 

4) Liczba wyświetlanych oktaw klawiatury jest konfigurowalna w zakresie od 1 do 4. 

2.2. Wymagania niefunkcjonalne 

Wymagania niefunkcjonalne odpowiadają zarówno za kwestie wydajności i szybkości 

działania aplikacji, jak i ogół cech projektu, które nie mają odzwierciedlenia 

w wymaganiach funkcjonalnych. 

1. Szybkość przetwarzania powinna być min. na poziomie 10 klatek/s.  

2. Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i prosty w obsłudze. 
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3. Aplikacja nie powinna wyłączać się bez żadnej informacji dla użytkownika 

(konieczne jest obsłużenie sytuacji wyjątkowych) – powinna być stabilna 

4. Aplikacja jest dedykowana na urządzenia z systemem Android 2.3.6 i wyższe. 

5. Nie powinny występować różnice związane z rozdzielczością i wielkością 

ekranu. 
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3. Architektura i algorytmy 

W tym rozdziale przedstawiony zostanie projekt całej aplikacji. Przybliżony zostanie 

proces rozpoznawania obrazów, omówione zostaną kluczowe algorytmy zastosowane 

w aplikacji, oraz schemat budowy aplikacji Mobile Piano. 

Rozdział ten jest poświęcony architekturze, czyli opisowi jak aplikacja ma działać, a nie 

jak ma być wykonana. Ma to ułatwić ewentualne dostosowanie projektu dla dowolnych 

platform i urządzeń. Fragmenty kodu są w języku Java, lecz dostosowanie ich 

i wykorzystanie w innych językach programowania nie powinno sprawić trudności. 

3.1. Proces rozpoznawania obrazów 

Celem tego procesu jest wyodrębnienie z obrazu interesujących obiektów. Innymi 

słowy zamiana grafiki rastrowej na opis logiczny. Działanie to jest swego rodzaju 

odwrotnością grafiki komputerowej, gdzie na podstawie opisu tworzona jest odpowiednia 

macierz pikseli.  

Wyróżnia się następujące etapy prowadzące do rozpoznania obrazu [4]: 

a) Akwizycja obrazu – proces przetworzenia informacji o otaczającym świecie (w tym 

wypadku obrazu) na postać cyfrową  

b) Przetwarzanie wstępne – etap zastosowania algorytmów mających na celu poprawę 

jakości obrazu tj. wyeliminowanie zakłóceń i zwiększenie ostrości, co ma duże 

znaczenie dla wyników kolejnych etapów 

c) Segmentacja – wyodrębnienie z obrazu poszczególnych elementów (obiektów) do 

siebie podobnych wg. zadanych kryteriów 

d) Opis cech – etap matematycznego opisu znalezionych obiektów za pomocą 

atrybutów. Wykonywane są w tym celu pomiary takich własności obiektów jak pole 

powierzchni, czy środek ciężkości. Konieczne jest wybranie takich cech (selekcja 

atrybutów), które pozwolą na dokładne rozróżnienie poszczególnych obiektów. 
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e) Klasyfikacja i rozpoznawanie – na podstawie atrybutów obiekty są porównywane 

z wzorcami (mogą do tego służyć algorytmy klasyfikacji) i podejmowana jest 

decyzja, czy obiekt pasuje do wzorca czy też nie. 

Ostatnim etapem, który w zasadzie nie wchodzi już w skład procesu rozpoznawania 

obrazu, jest zinterpretowanie wyników i podjęcie adekwatnej do nich akcji. W przypadku 

Mobile Piano mowa tutaj o wygenerowaniu odpowiedniego dźwięku. 

3.2. Detekcja położenia klawiatury 

Trzy punkty zaznaczane przez użytkownika stanowią dwa dolne rogi klawiatury 

widzianej z góry i środek przeciwległej jej krawędzi tak jak przedstawiono na Rysunku 3. 

 

Rysunek 9 Położenie punktów do kalibracji na klawiaturze 

Użytkownik ma za zadanie zaznaczyć te trzy punkty położone na białej kartce papieru 

za pomocą okrągłych znaczników tak, aby znajdował się on wewnątrz punktu. Na 

podstawie wartości pikseli w zaznaczonych obszarach wyznaczane są wartości minimalna 

i maksymalna. Operacje wykonywane są w przestrzeni bartw HSV (ang. Hue Saturation 

Value). W przypadku rozpoznawania kolorów jest to najlepszy wybór, gdyż tylko jedna 

składowa odpowiada za kolor (Hue). Upraszcza to sprawę dobrania wartości progowych 

dla różnych odcieni jednego koloru. Na rysunku 4 zaprezentowano jak w przypadku 

jasnego i ciemnego odcienia zielonego zmieniają się wartości składowych RGB, a jak 

składowych HSV. 

W ramach weryfikacji czy znalezione podczas kalibracji wartości progowe kolorów 

pikseli są właściwymi, wykonywany jest test, czy po zastosowaniu progowania znalezione 

trzy największe obszary zawierają w sobie jeden z zaznaczonych przez użytkownika 

punktów. Operacja w razie niepowodzenia jest powtarzana dla zmodyfikowanych wartości 

progów, by wykluczyć wpływ wywierany na nich przez małą liczbę pikseli (np. 

W zaznaczonym przez użytkownika obszarze znalazł się jeden czarny piksel), lub 

niedokładne zaznaczenie punktów przez użytkownika.  
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Rysunek 10 Porównanie HSV i RGB dla różnych odcieni zielonego 

Jakość rozpoznawania może być zwiększona po zastosowaniu filtrów 

dolnoprzepustowych (rozmazujących), bądź operacji morfologicznych (zamknięcia 

i otwarcia, które odpowiednio wypełniają małe puste przestrzenie w obiektach, oraz 

usuwają małe fragmenty). Jednak tego typu zabiegi spowalniają czas przetwarzania 

pojedynczej klatki. Jeśli każda ramka była przetwarzana 100 ms, z czego 30ms to były 

operacje morfologiczne, to po ich wyłączeniu liczba wyświetlanych klatek na sekundę 

zmieni się z 10 na 14, co jest sporym zyskiem. 

 

Rysunek 11 Położenie klawiatury na podstawie punktów 

Po kalibracji zakończonej sukcesem, znalezione wartości progów służą do wykrywania 

klawiatury w każdej kolejnej klatce. Urządzenie mobilne może znajdować się wtedy 

w ruchu, co m.in. powoduje, że chwilowo jeden z punktów znajdzie się poza kadrem, bądź 

obserwowanie sceny z innego punktu zmieni wpływ oświetlenia na scenę. Poza tym 

w trakcie działania aplikacji punkty kontrolne mogą zostać przesłonięte przez użytkownika 
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przesuwającego palcem nad klawiszem. Tego typu problemy wymagają zabiegów 

poprawiających stabilność wyświetlania klawiatury. Przykładowo zapamiętanie ostatnich 

pozycji klawiatury może pozwolić na wykrycie jednorazowych znacznych zmian 

w położeniu klawiatury i zasymulowanie położenia na podstawie poprzednich wartości 

zamiast aktualnych, które prawdopodobnie mogą być błędne. 

Kolejne kroki algorytmu przebiegają następująco: 

1. Użytkownik ustawia kadr na punkty kontrolne i inicjalizuje proces kalibracji. 

2. Wybrany kadr jest zatrzymywany, następnie za pomocą znaczników 

użytkownik informuje program, gdzie znajdują się punkty kontrolne 

3. Rozpoczyna się proces kalibracji 

a. proces kończy się powodzeniem po znalezieniu wartości progowych 

kolorów, pozwalających wyodrębnić z obrazu na ich podstawie obszary, 

w których znajdują się podane punkty kontrolne 

b. proces kończy się niepowodzeniem, jeśli w ustalonej liczbie iteracji nie 

zostaną znalezione odpowiednie wartości progowe kolorów 

4. Wyznaczane są wartości początkowe progów, jako wartości minimalne 

i maksymalne poszczególnych składowych z obszarów zaznaczonych przez 

użytkownika, jako punkty kontrolne 

5. Nadawane są parametry konfiguracyjne algorytmu 

a. wielkość kroku – czyli wartość o jaką są modyfikowane składowe 

koloru w każdej iteracji 

b. liczba kroków – czyli zakres w jakim będą modyfikowane składowe 

6. Iteracyjnie wykonywane są następujące kroki, dopóki nie zostanie stwierdzony 

sukces, bądź niepowodzenie operacji 

a. wyliczane są wartości, o jakie będą modyfikowane składowe progów 

dolnego i górnego 

 

Kod źródłowy 1 Wyliczanie wartości o jakie będą modyfikowane progi 
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b. zgodnie z algorytmem z Kodu źródłowego 1, na podstawie licznika 

iteracji dobierane są takie wartości dla każdej składowej, by ostatecznie 

przeszukać całą przestrzeń wartości (ograniczonych parametrem ilości 

kroków) 

 

Kod źródłowy 2 Modyfikacja wartości progów 

c. kod źródłowy 2 prezentuje jak aktualne wartości minimalnego 

i maksymalnego progu (minScalar i maxScalar) są modyfikowane 

w celu poszerzenia zakresu przeszukiwanych kolorów (wartość 

minimalna jest zmniejszana, a maksymalna powiększana). Wartości 

wyliczone w kodzie źródłowym 1 są mnożone przez parametr wielkości 

kroku 

d. na podstawie dobranych wartości kolorów wykonywane jest 

progowanie otrzymując obraz czarno biały 

e. wykonywana jest operacja wykrywania konturów obiektów 

f. wybierane są 3 największe kontury, dla których wykonywane jest 

sprawdzenie czy w ich wnętrzu znajduje się dokładnie jeden z punktów 

kontrolnych 

g. sprawdzane są warunki końca algorytmu, bądź modyfikowany jest 

licznik iteracji 

3.3. Detekcja ruchu 

Pierwsze testy z algorytmami pozwalającymi wykryć ruch doprowadziły do wniosków, 

że urządzenie mobilne nie jest w stanie przetworzyć zaawansowanych operacji bez utraty 

płynności działania aplikacji. Konieczne okazało się wyselekcjonowanie algorytmów 

zajmujących minimalny czas pracy procesora, oraz zastosowanie uproszczeń, co do 

przetwarzanych fragmentów klatki.  

Zastosowany został następujący algorytm: 
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dla każdego klawisza klawiatury wyznaczana jest macierz kwadratowa o maksymalnej 

wielkości, znajdująca się w dolnej części klawisza (miejscu gdzie najczęściej 

występuje kontakt palca pianisty z klawiaturą), jak na Rysunku 12 

 

Rysunek 12 Obszar wykrywania ruchu na klawiszu 

a) w celu wyznaczenia współrzędnych macierzy wyznaczany jest najpierw punkt 

środka klawisza, jako środek pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi wartościami 

współrzędnych wierzchołków klawisza spośród wszystkich czterech 

b) z punktu tego prowadzone są dwie półproste pod kątem 45° do poziomu w lewo 

i w prawo 

c) znajdowane są punkty przecięcia z dwoma krawędziami klawisza (pozostałe dwie 

krawędzie są do nich równoległe, więc nie ma potrzeby ich rozpatrywać) 

d) obliczane są długości odcinków od środka klawisza do punktów przecięcia 

e) wybierany jest odcinek krótszy, który stanowić będzie połowę przekątnej 

kwadratowej macierzy; na jego podstawie wyznaczane są długości boków 

i współrzędne wierzchołków macierzy 

f) macierz jest przesuwana równolegle do dłuższej krawędzi klawisza, jej środek 

znajdować się będzie w ¼ długości klawisza 

2) pierwsza klatka obrazu po wykryciu klawiatury i rozpoczęciu gry jest klatką bazową, 

wobec niej będzie sprawdzane, czy w obszarze klawisza nastąpił ruch 

3) wykrywanie ruchu odbywa się na obrazach w skali odcieni szarości 

4) obliczana jest różnica pomiędzy macierzą bazową i aktualną, następnie z wyniku 

wyliczana jest średnia wartość z całej macierzy 
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5) wyliczona wartość jest porównywana z doświadczalnie dobranym progiem 

wykrywania ruchu 

 

Rysunek 13 Wyznaczanie kwadratu wykrywania ruchu na klawiszu 

Wymienione etapy powodują, że przetwarzane są piksele z najbardziej 

prawdopodobnego miejsca gdzie może zdarzyć się ruch. Zastosowanie kwadratowych 

macierzy pozwala na wykorzystanie funkcji biblioteki OpenCV dla liczenia absolutnej 

różnicy pomiędzy pikselami obu macierzy i średnią wartość piksela.  

Samo wykrycie ruchu nie powinno generować dźwięku od razu. W celu imitacji 

działania prawdziwego pianina przesunięcie palcem nad klawiszem nie powoduje 

wydobycia się tonu, dźwięk wydobywa się dopiero po naciśnięciu klawisza. Stąd 

w algorytmie powinny być uwzględnione następujące kryteria: 

 naciśnięcie klawisza jest traktowane, jako przesunięcie i zatrzymanie palca 

w przestrzeni klawisza 

 liczba klatek, po których zatrzymanie palca nad klawiszem jest traktowane, jako 

jego naciśnięcia powinna być dobrana doświadczalnie na podstawie szybkości 

przetwarzania klatek obrazu 

 dla każdego klawisza powinna być wyliczana szybkość, z jaką został naciśnięty. 

Informacja ta posłuży do wyznaczenia długości trwania nuty i jej głośności. 

 opuszczenie klawisza w czasie trwania nuty powoduje przerwanie dźwięku 

(analogicznie do tłumika, który dotyka struny po puszczeniu klawisza pianina) 
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 dźwięk nie może zostać ponownie wygenerowany, gdy klawisz jest naciśnięty, 

nawet, jeżeli dźwięk już wybrzmiał. Konieczne jest zwolnienie klawisza 

i naciśnięcie go ponownie 

3.4. Generowanie dźwięku 

Do tworzenia dźwięków używane będą komunikaty MIDI. Sterowanie nimi odbywać 

się będzie poprzez uproszczony interfejs tekstowy, o następujących dostępnych 

parametrach wywołania: 

Parametr Opis Domyślna wartość 

-iX Wybór instrumentu. X to numer 

instrumentu od 0 do 127 

0 (pianino) 

-tX Tempo odtwarzanej muzyki wyrażone 

w ćwierćnutach na sekundę 

120 

-oX Nazwa pliku wyjściowego, w przypadku 

braku parametru dźwięk będzie 

odtwarzany bezpośrednio 

 

Powyższe parametry są opcjonalne. Po nich ma nastąpić sekwencja generująca dźwięk: 

Znacznik Opis 

A-G Nazwa dźwięku do odtworzenia w aktualnej oktawie. Oktawa jest 

liczona od tonu C do B. W tonacji C-dur 

b Bemol, obniża dźwięk, po którym następuje znacznik o pół tonu 

# Krzyżyk, podwyższa dźwięk, po którym następuje o pół tonu 

+ Podniesienie wszystkich następujących tonów o oktawę w górę 

- Podniesienie wszystkich następujących tonów o oktawę w dół 

/X Określenie długości trwania nuty, lub pauzy. X przyjmuje wartości 

1,2,4,8,16,32,64 odpowiednio dla całej nuty, półnuty, ćwierćnuty 

itd. Od określenia znacznika wszystkie następujące dźwięki trwają 

tyle samo.  

> Zwiększenie głośności 

< Zmniejszenie głośności 
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. lub (spacja) Pauza. Jej czas trwania jest określony przez znacznik /X. 

W przypadku braku pauzy pomiędzy nutami są one odtwarzane 

naraz. 

 

3.5. Budowa aplikacji Mobile Piano 

Aplikacja składa się z następujących komponentów: 

MobilePianoAndroid – aplikacja na platformę Android, odpowiada za: 

 wyświetlanie interfejsu użytkownika i interakcję z nim,   

 prezentowanie wirtualnej klawiatury,  

 przechwytywanie obrazu i podstawowe operacje na nim. 

MobilePianoLogic – biblioteka zawierająca logikę przetwarzania obrazu, w jej skład 

wchodzą:  

 główne operacje na przechwyconym obrazie, 

 algorytm wykrywania punktów kontrolnych wskazanych przez użytkownika, 

 testy jednostkowe. 

SoundGenerator – osobny program powstały podczas pierwszej iteracji do 

generowania komunikatów MIDI z odpowiednimi tonami dźwięków 

Oczekiwanie

Kalibracja
Brak 

klawiatury

Klawiatura 
znaleziona

Odtwarzanie
 

Rysunek 14 Diagram stanów Mobile Piano 

Rysunek 8 przedstawia diagram stanów występujących w aplikacji: 

1) Oczekiwanie – aplikacja oczekuje na zaznaczenie przez użytkownika trzech 

barwnych punktów służących do detekcji klawiatury 
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2) Kalibracja – proces dobierania odpowiednich wartości progów górnego i dolnego, 

pozwalających wyfiltrować na ich podstawie zaznaczone punkty z obrazu, następnie 

aplikacja wraca do analizy obrazu w czasie rzeczywistym 

3) Brak klawiatury – nie zostały wykryte punkty, które pozwoliłyby na zlokalizowanie 

klawiatury, konieczne jest powtórzenie procesu ich zaznaczania i kalibracji 

4) Klawiatura znaleziona – stan przejściowy; po poprawnym zlokalizowaniu 

klawiatury w przestrzeni następuje natychmiastowo przejście w tryb detekcji ruchu 

5) Odtwarzanie – aplikacja analizuje ruch w obszarze gdzie znajdują się klawisze 

w celu wygenerowania dźwięku 
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4. Implementacja i testowanie  

Rozdział ten jest poświęcony sposobom implementacji i metodom testowania 

napisanego kodu, jak i testowaniu integracyjnemu całego systemu. Przedstawiona jest 

główna biblioteka używana do przetwarzania obrazu – OpenCV. Wyszczególnione są 

przypadki testów jednostkowych, jak również bardziej złożonych testów wykonywanych 

na ruchomym obrazie. Szczegółowo opisana jest struktura pojedynczych projektów 

wchodzących w skład całego systemu. Wyszczególnione i omówione są wykonywane 

podczas implementacji i testowania testy wydajnościowe i wpływ ich wyników na kształt 

aplikacji. Rozdział kończy się rozważaniami nad możliwymi przyszłymi udoskonaleniami 

i modyfikacjami całej aplikacji, wynikającymi z większej wiedzy i zrozumienia problemu 

po wykonaniu projektu. 

4.1. Środowisko deweloperskie 

Projekt był wykonywany w środowisku Eclipse 4.2.2. W języku Java. Wymagało to 

zainstalowania wtyczek pozwalających na tworzenie aplikacji dla systemu Android [5], 

oraz biblioteki OpenCV, w wersji zarówno stacjonarnej [6] jak i mobilnej [7]. Opis 

konfiguracji środowiska jest dobrze przedstawiony w cytowanych źródłach, dlatego będzie 

tutaj pominięty. 

4.2. Biblioteka OpenCV 

Operacje wykonywane na obrazie mogą być wykonywane za pomocą biblioteki 

OpenCV (ang. Open Source Computer Vision) [8], w której jest zaimplementowana 

większość powszechnie znanych algorytmów obróbki obrazu. Wykorzystanie zewnętrznej 

biblioteki zwykle odciąża programistę od pisania własnych implementacji. OpenCV jest 

rozwijana na licencji BSD. Do jej zalet zalicza się wieloplatformowość (Windows, Linux, 

Android, MacOS), oraz możliwość jej wykorzystania za pomocą wielu języków 

programowania (C, C++, Python, Java, C#). Językiem, w którym powstała biblioteka był 

C, aczkolwiek obecnie większość algorytmów została już przeniesiona do C++. 
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Korzystanie z OpenCV z poziomu pozostałych języków wymaga uruchomienia kodu 

natywnego za pomocą odpowiednich wrapperów. Odbywa się to automatycznie, lecz warto 

o tym pamiętać ze względu na kwestie wydajności. Język Java używa w tym przypadku 

technologii JNI (ang. Java Native Interface). 

W przypadku platformy Android OpenCV w prosty sposób umożliwia stworzenie 

szkieletu aplikacji przetwarzającej obraz z kamery, co odpowiada założeniom projektu 

Mobile Piano. Wymagana jest implementacja odpowiedniego interfejsu 

(CvCameraViewListener2), na który składają się trzy metody: 

a) onCameraViewStarted – metoda wołana jako pierwsza po włączeniu podglądu 

z kamery 

b) onCameraViewStopped – metoda wołana po zatrzymaniu przetwarzania obrazu 

z kamery 

c) onCameraFrame – metoda wołana po przyjściu kolejnej klatki (ramki) 

przetwarzanego obrazu 

Oprócz tego, aby aplikacja działała w pełni poprawnie konieczne jest jej zintegrowanie 

z cyklem życia głównej klasy aplikacji Android [9] (tzw. Activity). Ma to na celu m.in. 

zapewnienie odpowiedniego zachowania aplikacji podczas przychodzącego połączenia, 

lub po odblokowaniu telefonu i wznowieniu pracy aplikacji. 

4.2.1. Dobre praktyki 

Tworząc aplikacje na urządzenia mobilne należy mieć na uwadze, iż nie posiadają one 

takiej mocy obliczeniowej ani pamięci jak komputery klasy PC. Dotyczy to zwłaszcza 

operacji przetwarzających obraz w czasie rzeczywistym. Utrata płynności przetwarzania 

nie może mieć miejsca, gdyż na wstępie dyskwalifikuje to aplikację pod względem 

użyteczności. 

Tworzenie oprogramowania działającego pod kontrolą Androida odbywa się w języku 

Java. Język ten odciąża programistę od obowiązku zwalniania zaalokowanej pamięci dzięki 

mechanizmowi Garbage Collectora. W przypadku przetwarzania obrazu nie należy jednak 

tego nadużywać. Rozważając następującą sytuację: 

 otrzymujemy 20 ramek obrazu na sekundę, 

 rozdzielczość ekranu wynosi 640x480 pikseli 
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 każdy piksel jest zapisany w przestrzeni RGBA, gdzie każda z czterech składowych 

jest typu double (8 bajtów)  

Otrzymujemy wtedy ok. 45MB danych co sekundę. Oszacowanie to nie dolicza do tego 

struktur pomocniczych niezbędnych do działania całego algorytmu. Takie tempo 

przypływu informacji może sprawić, że przy nieodpowiednim rozplanowaniu 

przydzielania pamięci w ciągu ledwie kilku minut zabraknie zasobów nawet na 

najnowszych modelach smartfonów. 

Powyższy przykład miał na celu zilustrować jak ważne jest odpowiednie 

rozdysponowanie zasobów. W przypadku OpenCV podstawowym rodzajem obiektów, na 

których się operuje są macierze (ang. Mat). Zaleca się, aby po starcie aplikacji przydzielić 

pamięć dla wszystkich macierzy wykorzystywanych w programie. Dodatkowe macierze są 

konieczne w przypadku, gdy np. potrzebne jest wykonanie operacji na innej przestrzeni 

kolorów, lub potrzebujemy wyników pośrednich pomiędzy poszczególnymi krokami 

algorytmu. Dane z przychodzącej ramki są kopiowane do już istniejącej w pamięci 

macierzy zamiast do nowo zaalokowanej zmiennej.  

Drugim ograniczeniem poza pamięcią jest szybkość procesora. Do operacji najbardziej 

zajmujących jego czas można zaliczyć: 

 proces kopiowania macierzy między sobą 

 wywołania operacji z biblioteki OpenCV (odbywające się poprzez interfejs JNI) 

 operacje wykonywane w pętlach na macierzach, szczególnie jeśli w każdej iteracji 

wołana jest biblioteka OpenCV 

Zalety OpenCV są znaczące. Jej używanie jest konieczne, często również kluczowe dla 

przetwarzania obrazu. Zatem w odniesienie do powyższych punktów należy je rozumieć, 

jako nie nadużywanie biblioteki. Metody zaimplementowane w OpenCV, co prawda 

ułatwiają przetwarzanie, ale równocześnie je spowalniając. Np. W celu nadania 

początkowych wartości macierzy lepiej jest to zrobić używając odpowiedniej metody 

obiektu Mat, zamiast wywoływać funkcji z OpenCV. 

Nie tylko kwestie związane z wydajnością są istotne podczas pracy z otrzymywanym 

w czasie rzeczywistym obrazem. Problematyczne bywa uwzględnienie oświetlenia. 

Funkcja jasności, określająca barwę obiektu w uproszczonej wersji jest przedstawiana jako 

[10]: 
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𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒊(𝒙, 𝒚)𝒗(𝒙, 𝒚) 

Równanie 1 Funkcja jasności 

gdzie: 

f – funkcja jasności, 

i – natężenie oświetlenia (zależy od siły i kąta padania źródła światła), 

v – opisuje współczynnik odbicia przedmiotu (decyduje on o barwie przedmiotu oświetlonego światłem 

białym). 

Zgodnie z Równaniem 1, barwa przedmiotu w obrazie nie zależy wyłącznie od niego 

samego, ale również od oświetlenia. Własność ta powoduje dużo trudności podczas 

testowania aplikacji wykonujących rozpoznanie koloru. Jakość detekcji może diametralnie 

się różnić zależnie od pory dnia, lub oświetlenia w pomieszczeniu. Nie należy 

bagatelizować tego problemu i testować wyniki działania algorytmów w różnych 

warunkach oświetleniowych. 

4.3. Przypadki testowe 

Szczególnie ważnym etapem w procesie wytwarzania oprogramowania jest jego 

testowanie, mające na celu zweryfikować poprawność jego działania. Popularną 

i skuteczną techniką testowania jest iteracyjne sprawdzanie wyników dawanych przez 

aplikację po napisaniu kolejnej funkcjonalności. Tego typu testy mogą się odbywać równie 

dobrze w trakcie pisania kodu, jak i przed nim (tzw. TDD, ang. Test Driven Development 

[11]).  

Specyficzne dla aplikacji, o których mowa w artykule, jest to, że operują na kolejno 

dostarczanych z kamery ramkach w trybie ciągłym. Nie ma konkretnie określonych danych 

wejściowych i wyjściowych. Określony jest jedynie spodziewany efekt w różnego typu 

sytuacjach, jakie zostaną zarejestrowane. Ponadto efekt ten często może zależeć od 

kontekstu, np. aplikacja ma wyświetlać obraz w skali szarości, po zaobserwowaniu kolejno 

trzech okrągłych przedmiotów w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim. Gdy 

powyższa reguła nie jest zbyt złożona, zwyczajowo wynik działania programu testuje się 

uruchamiając go na urządzeniu mobilnym i rejestrując odpowiednią sytuację. Staje się to 

problematyczne podczas występowania błędów w ostatnim etapie i konieczności 

powtarzania całej sceny od nowa w celu wykrycia błędu. Środowiska deweloperskie 

udostępniają, co prawa możliwość debugg’owania takich aplikacji, jednak nie jest to 

najbardziej komfortowa metoda wyszukiwania błędów. Trudności polegają na problemie 
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kilkukrotnej symulacji sceny i zatrzymania przetwarzania programu w odpowiednim 

momencie by możliwe było zanalizowanie zawartości zmiennych. Zawartość macierzy jest 

przedstawiana w sposób liczbowy, przez co zaobserwowanie w niej wyników przez 

programistę nie jest wygodnym sposobem testowania. 

Metodą wartą rozważenia podczas testowania jest zautomatyzowanie testów. 

Konieczne do tego jest zaprojektowanie aplikacji w sposób umożliwiający testowanie 

pojedynczych funkcjonalności. Możliwe jest wtedy bardziej precyzyjne określenie, jakiego 

typu dane otrzymamy z kamery i jak aplikacja powinna się zachować, gdy je otrzyma.  

W kwestii technicznej lepszym rozwiązaniem jest napisanie testów (o ile to możliwe) 

uruchamianych na komputerze, a nie smartfonie. Jest to możliwe z uwagi na fakt, że 

OpenCV w wersji dla systemu Windows, czy Linux może być obsługiwane za pomocą 

języka Java, a składnia wszystkich metod jest identyczna niezależnie od platformy. 

Pozwala to na uruchamianie tych samych fragmentów kodu w aplikacji testowej i mobilnej 

(konieczne jest zestawienie jednak odpowiedniego środowiska testowego np. utworzenie 

sztucznych/testowych implementacji klas z aplikacji mobilnej tzw. mock object [11]). 

Kolejny etap przygotowywania przypadków testowych to wykonanie serii fotografii, które 

będą stanowiły dane wejściowe dla testu i zweryfikowanie w teście czy otrzymano wyniki 

zgodne z założeniami. Ponadto bardziej komfortowe jest dla programisty zaobserwowanie 

zmian wprowadzonych przez aplikację na plikach graficznych, które mogą zostać zapisane 

po wykonaniu testu jednostkowego do dodatkowej weryfikacji. 

Testy jednostkowe wymagają załadowania przed ich startem biblioteki OpenCV, 

a następnie schemat testu opiera się na wczytaniu obrazu do testu, wykonaniu na nim 

operacji i weryfikacji poprawności. Rysunek 15 przedstawia prosty schemat testu 

sprawdzający czy plik graficzny poprawnie został zaczytany do macierzy. 

Poza testami pojedynczych kadrów niezbędne są testy symulujące przetwarzanie 

strumienia obrazów. Zrealizowanie tego jest również możliwe dzięki bibliotece OpenCV 

za pomocą odpowiedniej klasy (VideoCapture). Umożliwia ona trzy metody podawania 

danych wejściowych: strumień z kamery, plik wideo lub sekwencja ponumerowanych 

plików graficznych.  

Cechą charakterystyczną testów jednostkowych jest ich powtarzalność, co 

dyskryminuje podawanie aktualnego widoku z kamery, jako danych wejściowych dla 

testów. 
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Rysunek 15 Prosty test jednostkowy 

Zaletą drugiego rozwiązania (pliku wideo) jest to, że wymaga on jedynie sfilmowania 

odpowiedniej sytuacji do pliku wideo. Wadę natomiast stanowią problemy z odtworzeniem 

pliku przez OpenCV. Aby to było możliwe konieczne jest zainstalowanie i konfiguracja 

odpowiednich kodeków. W przypadku OpenCV dla języka Java problem ten nie jest 

trywialny, co prawdopodobnie wynika z faktu, że funkcjonalność wczytywania wideo 

z pliku została dodana dopiero w wersji aktualnej podczas pisania pracy (OpenCV 2.4.8.) 

i nie obsługuje automatycznie wszystkich formatów wideo. 

Rozwiązanie z zastosowaniem sekwencji plików graficznych (np. jpg) wymaga 

większego nakładu pracy w postaci przekonwertowania pliku wideo na wspomnianą 

sekwencję klatek. Posłużyć do tego zadania może darmowe narzędzie jak np. Free Video 

to JPG Converter4. Nie istnieje tutaj natomiast problem kodowania i dekodowania plików 

wideo. Konieczne jest natomiast by kolejne pliki z sekwencji były ponumerowane. 

                                                 

4 http://www.dvdvideosoft.com/pl/products/dvd/Free-Video-to-JPG-Converter.htm  

http://www.dvdvideosoft.com/pl/products/dvd/Free-Video-to-JPG-Converter.htm
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Rysunek 16 Test jednostkowy operujący na sekwencji obrazów 

Przedstawiony na Rysunku 16 kod źródłowy prezentuje prostotę budowy testu 

jednostkowego operującego na sekwencji plików JPG. Asercje na nim widoczne 

sprawdzają czy poprawnie wczytana została pierwsza ramka. Samo przetwarzanie jest 

symulowane przez wołaną w pętli metodę read, która wczytuje do macierzy kolejny kadr 

filmu. 

Testy były wykonywane według metodyki Test Driven Development, czyli przed 

implementacją pierwsze były pisane testy jednostkowe, które nie przechodziły. W czasie 

powstawania kolejnych funkcjonalności coraz więcej testów dawało wyniki pozytywne. 

4.3.1. Wykrywanie położenia klawiatury 

Poprawne wykrycie położenia klawiatury zależy przede wszystkim od wyników procesu 

kalibracji i wyznaczonych w nich wartości progowych kolorów. Wyszczególnione zostały 

następujące przypadki testowe (wejście i wyjście zawsze stanowią pliki graficzne): 

Lp. Dane wejściowe Opis i wynik Pliki wyjściowe 

1 Trzy jednobarwne 

punkty (każdy plik 

z innymi kolorami 

punktów) 

Wykonanie testu kalibracji 

zaznaczając poprawnie 

w plikach graficznych 

położenie punktów 

kontrolnych. Proces kalibracji 

kończy się sukcesem. 

1. Czarno-biały 

obraz z poprawie 

odfiltrowanymi 

punktami 

kontrolnymi 
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Lp. Dane wejściowe Opis i wynik Pliki wyjściowe 

2. Obrazy 

zawierające 

wyznaczoną na 

podstawie punktów 

klawiaturę 

2 Plik z dwoma lub jednym 

punktem kontrolnym. 

Zaznaczany jest dwu, lub 

trzykrotnie ten sam punkt 

kontrolny. Proces kalibracji 

kończy się porażką. 

Niespełniony jest warunek, że 

każdy z wykrytych punktów 

kontrolnych zawiera 

wyłącznie jeden znacznik. 

1. Czarno-biały 

obraz z wykrytymi 

dwoma/ jednym 

punktami 

kontrolnymi 

2. Obraz bez 

wyrysowanej 

klawiatury 

3 Punkty kontrolne są 

w kolorze zbliżonym do 

tła 

Proces kalibracji kończy się 

porażką. Nie jest możliwe 

znalezienie progowych 

wartości kolorów żeby 

odfiltrować punkty kontrolne. 

1. Brak obrazu 

2. Niezmieniony 

obraz wejściowy.  

4 Brak punktów 

kontrolnych 

Znaczniki ustawiają się 

w losowych pozycjach. 

Proces kończy się porażką. 

1. Brak obrazu 

2. Niezmieniony 

obraz wejściowy. 

5 Cztery punkty kontrolne, 

jeden mniejszy 

Znaczniki ustawiane są 

w dwóch większych i jednym 

mniejszym punkcie 

kontrolnym. Kalibracja 

kończy się niepowodzeniem. 

Proces rozpoznaje trzy 

największe punkty. 

1.  Obraz 

z odfiltrowanymi 

czterema punktami 

2. Niezmieniony 

obraz wejściowy. 

6 Cztery punkty kontrolne, 

jeden mniejszy 

Znaczniki są ustawiane 

w trzech większych punktach 

1. Czarno-biały 

obraz z wykrytymi 

czterema punktami 
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Lp. Dane wejściowe Opis i wynik Pliki wyjściowe 

kontrolnych. Kalibracja 

kończy się sukcesem. 

2. Obraz 

z wyświetloną 

klawiaturą 

Kolejne testy, jako dane wejściowe przyjmują sekwencję zdjęć (klatek filmu). 

Testowaniu podlega proces wyświetlania klawiatury. Każdy test jest poprzedzony 

kalibracją na podstawie pierwszej klatki. Jako wynik oczekiwana jest również sekwencja 

tych samych plików graficznych, lecz z wyrysowaną w nich klawiaturą – jak na ekranie 

smartfona. 

Lp. Opis sekwencji wejściowej Oczekiwany wynik 

1 Punkty kontrolne widziane spod 

różnych kątów 

Klawiatura wyświetlona w każdej 

klatce, zmieniająca położenie 

w zależności od kąta patrzenia. 

2 Jeden z punktów kontrolnych zostaje 

przesłonięty, lub wychodzi z kadru 

Po zniknięciu punktu kontrolnego 

klawiatura jest wyświetlana na 

podstawie ostatnich znanych 

współrzędnych punktów, a następnie 

znika 

3 Jeden z punktów kontrolnych zostanie 

przesłonięty, a następnie odsłonięty 

W czasie zasłonięcia punktu 

kontrolnego klawiatura jest 

wyświetlana na podstawie ostatnich 

znanych współrzędnych punktów 

kontrolnych. Po odsłonięciu punktu po 

kilku klatkach pozycja klawiatury jest 

korygowana. 

4 Punkty kontrolne są obserwowane 

z powolną zmianą kąta widzenia. 

Wyświetlana klawiatura na bieżąco 

jest przesuwana według nowych 

punktów kontrolnych 

5 Punkty kontrolne są obserwowane ze 

skokową i szybką zmianą kąta widzenia 

Po zmianie kąta, klawiatura jest 

wyświetlana na podstawie ostatnich 

pozycji, i dopiero po kilku klatkach 

ustawiana na nową pozycję 
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Lp. Opis sekwencji wejściowej Oczekiwany wynik 

6 Punkty kontrolne są obserwowane 

z nagłą całkowitą zmianą scenerii 

(punkty kontrolne znajdują się wtedy 

poza kadrem), po tym następuje powrót 

do obserwowania punktów kontrolnych 

Po zmianie kadru klawiatura jest 

wyświetlana na podstawie ostatnich 

współrzędnych punktów kontrolnych. 

Po powrocie widoku kamery na 

punkty kontrolne, pozycja klawiatury 

zostaje do nich dostosowana 

 

4.3.2. Wykrywanie ruchu 

Proces detekcji ruchu jest złożony, z uwagi na mnogość sytuacji, jakie mogą wystąpić. 

Najważniejsze z funkcji są wyszczególnione w poniższych przypadkach testowych. Dane 

wejściowe stanowią sekwencje plików graficznych z kolejnymi klatkami filmu. Każdy test 

poprzedzony jest wykonaniem kalibracji. 

Lp. Opis sekwencji wejściowej Spodziewany wynik 

1 Naciśnięcie pojedynczego klawisza 

i przytrzymanie go. Osobno dla 

każdego klawisza. 

Wykrycie ruchu i wygenerowanie 

dźwięku (lub zapis w logu o jego 

wygenerowaniu z dodaniem numeru 

klatki) 

2 Naciśnięcie dwóch klawiszy, w różnych 

kombinacjach. 

Wykrycie w jednej klatce dwóch 

dźwięków. 

3 Naciskanie co drugiego klawisza, 

przesuwając dłonią nad omijanymi 

klawiszami. 

Generowany jest dźwięk adekwatnie, 

do co drugiego klawisza. Dla 

klawiszy, nad którymi wykryte jest 

jedynie przesunięcie dłoni, 

niegenerowany jest dźwięk. 

4 Naciskanie jednego z czarnych 

klawiszy. 

Generowany jest dźwięk odpowiedni 

dla klawisza, w szczególności nie jest 

generowany dźwięk dla sąsiadujących 

białych klawiszy. 
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Lp. Opis sekwencji wejściowej Spodziewany wynik 

5 Naciśnięcie białego klawisza, 

a następnie sąsiadującego z nim 

klawisza czarnego 

Wygenerowanie dwóch dźwięków 

odpowiadających klawiszom. 

6 Naciśnięcie czarnego klawisza, 

a następnie sąsiadującego z nim 

klawisza białego. 

Wygenerowanie dwóch dźwięków 

odpowiadających klawiszom. 

 

4.4. Struktura i rozwój projektu 

Zgodnie z założeniami projekt składa się z trzech podprojektów pełniących odrębne 

funkcje. Całość powstawała iteracyjnie, stopniowo badając możliwości platformy Android, 

oraz udoskonalając sam proces tworzenia tego typu oprogramowania. Mowa tutaj przede 

wszystkim o sposobie testowania.  

Zaimplementowana została większa część całego systemu. Funkcjonalność kolejnych 

iteracji przedstawiała się następująco: 

 Mobile Piano 1.0 – Pierwsza wersja aplikacji o mocno okrojonych 

funkcjonalnościach.  

Zakładała, że urządzenie mobilne będzie unieruchomione. Ekran aplikacji wyświetlał 

nieruchomą klawiaturę. Do użytkownika należało ustawienie urządzenia w sposób taki, by 

klawiatura widoczna na ekranie nakładała się na wyrysowaną na kartce papieru. Aplikacja 

była bardzo wrażliwa na cienie i drżenie aparatu telefonicznego. Dźwięki pianina zostały 

przygotowane wcześniej przez osobną aplikację (Sound Generator), każdy z nich trwał tyle 

samo czasu. Wykrywanie ruchu opierało się na wyznaczeniu sumy pikseli w każdym 

klawiszu i generowaniu dźwięku po przekroczeniu pewnego progu wykrywalności. 

 Mobile Piano 2.0 – Rozszerzona wersja aplikacji.  

Główną zmianą było wprowadzenie możliwości ruchu urządzenia. Położenie klawiatury 

było wykrywane na podstawie trzech punktów. Użytkownik miał do dyspozycji 

manipulowanie za pomocą kontrolki suwaka składowymi HSV w celu dobrania wartości 

tak by zapewnić stabilność wyświetlania klawiatury. Wybrane przez użytkownika wartości 

stanowiły środki przedziałów wyznaczanych przez dolny i górny próg wykrywania koloru. 
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Ruch wykrywany był przez wyznaczenie średniego wektora koloru dla każdego klawisza 

i porównanie jego składowych ze składowymi z wektora średniego koloru dla klawisza 

w aktualnej klatce. Generowanie dźwięku nie uległo zmianie. 

 Mobile Piano 2.5 – Aktualna wersja.  

Zmianie uległ sposób wyznaczania progów w celu wykrycia klawiatury. Użytkownik 

zgodnie z założeniami zaznacza na kadrze z kamery punkty, które uznane mają być za 

kontrolne. Następnie odbywa się proces kalibracji w celu znalezienia właściwych progów. 

W celu zwiększenia płynności wykrywanie ruchu odbywa się w skali odcieni szarości, 

redukuje to liczbę składowych wektora z trzech do jednej. Przestrzeń wykrywania ruchu 

została zawężona do kwadratowej macierzy w dolnej części klawisza. Porównywane są 

całe macierze wykrywania ruchu, a nie jedynie wektory średnie. Jeśli jedna z macierzy jest 

większa, jest ona przycinana do wymiarów macierzy mniejszej. Wyznaczana jest różnica 

pomiędzy macierzą aktualną a bazową z uwzględnieniem progu wykrywania ruchu – jeżeli 

różnica pomiędzy odcieniami go nie przekracza, uznajemy że ruchu nie było. Otrzymana 

macierz jest macierzą binarną, dla której liczona jest średnia wartość piksela w całej 

macierzy i ona porównywana jest z progiem wykrywania ruchu. 

 Mobile Piano 3.0 – Planowana przyszła wersja.  

Ma zawierać automatyczne wykrywanie punktów kontrolnych na podstawie krawędzi 

(z możliwością ich korekty przez użytkownika). Dźwięki mają być generowane na 

podstawie komunikatów MIDI tworzonych zależnie od szybkości nacisku klawisza. 

Wykorzystane tu będą biblioteki i rozwiązania OpenSource, gdyż aktualna wersjia API 

Androida5, co prawda pozwala na odtworzenie komunikatu MIDI, ale nie udostępnia 

możliwości jego tworzenia. 

4.4.1. MobilePiano 

Omówienie struktury aplikacji zostanie rozpoczęte od przedstawienia diagramu klas 

[12] z rysunku 11. Linie ciągłe oznaczają istnienie instancji klasy wskazywanej przez grot 

                                                 

5 Aplikacja była pisana z użyciem API w wersji 10, najnowsza wersja API to natomiast 19 na czas piania 

pracy 
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strzałki w klasie, od której linia wychodzi. Linia przerywana oznacza użycie wskazywanej 

klasy, jako zmiennej lokalnej, lub wykorzystanie jej metod statycznych. 

Mobile Piano Activity – główna klasa aplikacji w systemie Android. Odpowiada za 

interakcję z użytkownikiem, oraz wyświetlanie ekranu. Klatki obrazu otrzymanego 

z kamery są przekazywane do przetwarzania przez Image Processor. Do procesora tego 

przekazywana jest również informacja o aktualnym stanie aplikacji (oczekiwanie na 

kalibrację, w trakcje kalibracji, czy odtwarzanie muzyki). Na etapie zaznaczania przez 

użytkownika punktów kontrolnych do procesora wysyłane są informacje o zdarzeniu 

dotknięcia ekranu smartfona. 

Image Processor – główny procesor przetwarzający obraz z kamery. Odpowiada za 

interpretacją i obsługę poleceń użytkownika. Decyduje o wykonywanej akcji w zależności 

od stanu aplikacji.  

Calibration Processor – pomocniczy procesor służący do wyznaczania progowych 

kolorów w celu wykrywania punktów kontrolnych. 

Calibration Helper – klasa pomocnicza zawierająca metody potrzebne zarówno 

podczas kalibracji, jak i podczas przetwarzania obrazu w celu wykrycia punktów 

kontrolnych. 

Piano Keyboard – odpowiada za wyświetlanie klawiatury na ekranie na podstawie 

punktów kontrolnych. Wylicza współrzędne wszystkich klawiszy. 

Piano Key – wizualna reprezentacja klawisza, odpowiada za wyznaczenie 

współrzędnych macierzy do detekcji ruchu 

Sound Key – reprezentuje klawisz, jako obiekt generujący dźwięk. Odpowiada za 

wykrywanie ruchu w obszarze klawisza. 

Sound Player - klasa zarządzająca wykrywaniem ruchu w klawiszach. 

Sound Manager – statyczna klasa odpowiadająca za proces generowania dźwięku. 

Taka budowa projektu zakłada odseparowanie konkretnych elementów przetwarzania 

od siebie w osobnych klasach. Ułatwia analizę kodu, jego rozwijanie oraz pozwala w prosty 

sposób testować poszczególne klasy w odłączeniu od pozostałych. 
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Rysunek 17 Diagram klas aplikacji Mobile Piano 

 

4.4.2. MobilePianoTest 

Projekt ten powstał, aby możliwe było testowanie funkcjonalności mających działać na 

aplikacji mobilnej w aplikacji stacjonarnej. Składa się on z czterech części: 

 klasy z aplikacji Mobile Piano, dołączonych do projektu, jako odnośniki do 

rzeczywistych plików z kodem źródłowym 

 klasy symulujące działanie aplikacji mobilnej – było to konieczne, gdyż nie było 

możliwe odseparowanie wszystkich klas od klas dedykowanych platformie 

Android. M.in. klasy Log i MotionEvent umieszczone zostały w przestrzeniach 

nazw takich samych jak ich rzeczywiste odpowiedniki w bibliotece Androida, 
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tyle że w projekcie testowym. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe się stało 

kompilowanie klas z projektu Mobile Piano i przeprowadzanie na nich testów 

 testów jednostkowych – zestaw testów realizujących wyszczególnione 

przypadki testowe. Oprócz przypadków testowych zawierają się tu testy 

wszystkich klas wykonujących operacje. 

 testów wizualnych – prosta aplikacja pozwalająca na wczytanie sekwencji 

plików graficznych przedstawiających widok z kamery, oraz obserwowanie na 

bieżąco wyników przetwarzania obrazu przez aplikację Mobile Piano  

4.4.3. SoundGenerator 

Aplikacja Sound Generator powstała z uwagi na fakt, że nie było możliwe stworzenie 

komunikatu w trakcie działania Mobile Piano pod kontrolą systemu Android. Konieczne 

było stworzenie komunikatów wcześniej i dołączenie ich, jako pliki zasobów do aplikacji 

mobilnej, która zajmuje się jedynie ich odtwarzaniem. Kod aplikacji powstał na podstawie 

dokumentacji do pakietu javax.sound.midi [14] języka Java i różnych tutoriali dostępnych 

w Internecie [14] [16]. 

Zgodnie z założeniami do tej aplikacji, składa się ona z dwóch części: 

1) Parsera wejściowego komunikatu tekstowego, opisującego dźwięki, jakie chcemy 

otrzymać 

2) Generatora komunikatów MIDI 

Cała aplikacja nie należy do złożonych, dlatego nie jest opisywana szczegółowo. 

W załącznikach można znaleźć dokumentację kodu źródłowego z dokładniejszym opisem.  

4.5. Testy wydajnościowe 

Mimo, że wymienione na końcu, testy wydajności stanowiły nieodłączny element od 

początku tworzenia projektu. Początkowo wydajność była mierzona jedynie subiektywnie. 

z czasem jednak konieczne stało się zanalizowanie sposobu działania aplikacji i wykrycie 

operacji najbardziej czasochłonnych. 

Bardzo wiele z rozwiązań zastosowanych w projekcie zostało podyktowanych właśnie 

względami wydajnościowymi. 
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Rysunek 18 Czas trwania poszczególnych operacji podczas przetwarzania 

Czas przeznaczony na poszczególne operacje podczas pracy aplikacji został 

zaprezentowany na Rysunku 14. Jest to wyciąg z logów klasy ImageProcessor w jednej 

z pośrednich wersji aplikacji, podczas testów wydajności z zastosowaniem operacji 

morfologicznych. Wpis do logu był wykonywany zawsze po wykonaniu operacji. Można 

zauważyć, że całe przetwarzanie jednej klatki w tym przypadku trwało ok. 320ms, co daje 

wynik ok. 3 klatek/s. Taka szybkość przetwarzania nie była akceptowalna. 

Operacjami trwającymi najdłużej były: 

 morfologiczne zamknięcie (80 ms) i otwarcie (40ms) [13] 

 zmiana przestrzeni kolorów na HSV (60ms) 

 rysowanie klawiatury (50ms) 

Zmiana przestrzeni kolorów na HSV jest niezbędna do prawidłowego wyznaczenia 

współrzędnych klawiatury. Natomiast w pozostałych operacjach konieczne było 

zastosowanie optymalizacji. 

4.5.1. Rysowanie klawiatury 

 Proces ten wygląda następująco: 

1. na podstawie współrzędnych punktów kontrolnych wyznaczane są współrzędne 

czworokąta będącego klawiaturą 

2. na podstawie ilości oktaw w klawiaturze i współrzędnych klawiatury 

wyznaczana jest szerokość pojedynczego klawisza (zarówno białych i czarnych) 
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3. następuje iteracja po klawiszach 

a. wyznaczane są współrzędne każdego klawisza 

b. rysowane są linie w ten sposób, aby żadna z nich nie była rysowana 

dwukrotnie 

Samo rysowanie klawiatury nie jest procesem niezbędnym. Gdy użytkownik posiada 

planszę z wydrukowanymi klawiszami o standardowych proporcjach, wtedy wyrysowana 

na ekranie smartfona klawiatura jest niekonieczna. 

Konieczne jest natomiast wyznaczenie współrzędnych klawiszy, gdyż są one później 

konieczne do wyznaczania macierzy, w której wykrywany jest ruch. 

Proces ten w całości został oznaczony, jako nie do optymalizacji, ewentualnie do 

optymalizacji w kolejnych wersjach. Możliwości tej optymalizacji są następujące: 

 zlikwidowanie konieczności wyznaczania współrzędnych wszystkich klawiszy 

 rysowanie klawiszy poprzez przesunięcia linii o wektor 

 wyznaczanie jedynie współrzędnych środka macierzy do wykrywania ruchu  

 wyznaczenie w procesie rysowania klawiatury parametrów macierzy do 

wykrywania ruchu zamiast w procesie detekcji ruchu 

4.5.2. Operacje morfologiczne 

Czas trwania operacji morfologicznych był argumentem przemawiającym za ich 

wykluczeniem z przetwarzania.. Charakterystyczną cechą tych operacji jest ich iteracyjny 

charakter. Każda z tego typu operacji posiada tzw. element strukturalny, czyli macierz 

kwadratową o zadanym wymiarze. Element ten jest przesuwany po całym obrazie by na 

podstawie wszystkich pikseli zawierających się aktualnie w elemencie strukturalnym 

wyznaczyć nową wartość koloru piksela znajdującego się w centrum elementu. Pod 

względem efektów operacje morfologiczne pozwalały na skuteczną poprawę wykrywania 

punktów kontrolnych, nawet przy niedokładnie dobranych wartościach kolorów 

progowych. Po wykonaniu progowania możliwe było wyeliminowanie bardzo małych 

elementów z obrazu, oraz wypełnienie pustych przestrzeni w większych (odpowiednio za 

pomocą operacji otwarcia i zamknięcia). Zmniejszyło to, co prawda liczbę konturów do 

wykrycia (co jest kolejnym krokiem w algorytmie kalibracji), jednak zysk w tym miejscu 

był nieporównywalnie mały w stosunku do czasu trwania otwarcia i zamknięcia. 
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Rysunek 19 Czas przetwarzania klatki bez użycia operacji morfologicznych 

Ostatecznie operacje morfologiczne zostały wykluczone z przetwarzania. Przeważył 

czas ich trwania. Bez nich szybkość przetwarzania wzrosła o ponad 30% jak 

zaprezentowano na Rysunku 15. 

4.5.3. Metody detekcji ruchu 

Wykrywanie ruchu jest ogólnie złożonym procesem, jeśli zależy nam na precyzyjnym 

określeniu wykonywanej akcji. Podczas pracy nad Mobile Piano wykorzystywanych było 

kilka podejść do tego zagadnienia, które doprowadziły do aktualnie zaimplementowanego: 

1) Porównywanie aktualnej klatki obrazu z klatką poprzednią, bądź pierwszą klatką 

przetwarzania obrazu, bądź z ostatnią klatką gdzie nie wykryto ruchu. Klatka, do której 

obraz jest porównywany będzie nazywana referencyjną. 

2) Obliczanie różnicy pomiędzy aktualną a referencyjną klatką obrazu, w celu wykrycia 

miejsc gdzie wykonywany był ruch. Wadą tego podejścia z punktu widzenia 

wydajności, było liczenie różnicy pomiędzy całymi ramkami, podczas gdy samo 

sprawdzenie czy ruch wystąpił odbywało się na fragmentach macierzy. 

3) Iterowanie po wszystkich pikselach każdego klawisza, w celu wyznaczenia sumy, bądź 

średniej wartości koloru. Metoda bardzo czasochłonna (pod względem przetwarzania), 

nie były przeprowadzane dla niej dokładniejsze testy. 

4) Porównywanie macierzy opisanych na klawiszu, z zastosowaniem odpowiedniej maski 

wyłączającej z przetwarzania obszar poza klawiszami. Same operacje na macierzach 

nie stanowiły blokady dla wydajności. Blokadę natomiast stanowił problem 

wyznaczenia maski dla każdego klawisza, który spowalniał pracę aplikacji 

porównywalnie z metodą z punktu 3. 
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5) Wyznaczanie kwadratowego obszaru na klawiszu, który stanowił macierz używaną do 

wykrywania ruchu. 

 

4.6. Możliwości rozwoju 

Prace nad Mobile Piano sprawiły, że podczas projektowania i implementacji pojawiała 

się duża liczba pomysłów, jak można niektóre elementy zrobić inaczej bądź, w jakiego typu 

rozwiązania aplikacja mogłaby być dodatkowo wyposażona. Rozdział ten jest poświęcony 

schematom rozwiązań, które nie zostały dotychczas zaimplementowane ani przetestowane, 

a które mogą, (choć nie muszą) poprawić działanie aplikacji. 

4.6.1. Uwzględnienie pozycji kamery przy wyświetlaniu klawiatury 

Jeden z pierwszych pomysłów na modyfikacje był związany ze sposobem wyświetlania 

klawiatury. Wyznaczanie położenia wirtualnej klawiatury na podstawie trzech punktów 

kontrolnych obarczone jest pewnymi założeniami, mianowicie nieuwzględniany jest kąt, 

z jakiego obserwowana jest klawiatura. Każdy klawisz w górnej i dolnej jego części 

w wirtualnej klawiaturze ma tą samą szerokość. Jak to wygląda w porównaniu 

z rzeczywistą klawiaturą ilustruje Rysunek 16. 

 

Rysunek 20 Różnice pomiędzy rzeczywistą klawiaturą a wirtualną 

Pomysły przeciwdziałające temu problemowi były dwa: 
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1) Stosowanie czterech punktów kontrolnych, w każdym rogu klawiatury – prosta do 

zaimplementowania modyfikacja, która powinna wyeliminować problem. 

2) Wyznaczenie w przestrzeni 3D położenia kamery, zakładając, że rzeczywista 

klawiatura jest położona płasko, oraz wykorzystując fakt, że odległości między 

dolnymi punktami a punktem w górnej części klawiatury powinny być takie same. 

Rozwiązanie to nie jest trywialne, ale pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie 

istniejących trzech punktów kontrolnych.  

4.6.2. Rzutowanie części klawisza na macierz 

W obecnie wykorzystywanym algorytmie, wyznaczana jest macierz kwadratowa 

wewnątrz klawisza, co powoduje, że jego części poza macierzą nie uwzględniamy 

w procesie wykrywania ruchu. Mowa o obszarze zaznaczonym kolorem na Rysunku 17. 

Obszar ten zawsze będzie prostokątem, co oznacza, że po obrocie będzie możliwe 

zorientowanie go zgodnie z osiami układu współrzędnych. Kąt, o jaki należy obrócić obraz 

jest zaznaczony na Rysunku, 17 jako kąt Beta. 

 

Rysunek 21 Obszar klawisza nieużywany do detekcji ruchu 
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Wyznaczenie kąta Beta, pozwoli na obrót całej ramki przetwarzanego obrazu. 

Biblioteka OpenCV wspiera tego typu operację, wiec mamy gwarancję, że będzie to 

wykonane w optymalny sposób. Ponadto wykonanie takiego obrotu pozwoli na 

wyeliminowania etapu wyznaczania kwadratowej macierzy wewnątrz klawisza, co 

niewątpliwie może poprawić szybkość przetwarzania. Wystarczającym jest by tylko dolna 

część klawisza należała do macierzy wykrywania ruchu, zmniejszy to liczbę pikseli 

koniecznych do przetworzenia, jak i rozwiąże problem tego, że białe klawisze są węższe 

w górnej części i nie mogłyby być bezpośrednio przybliżone, jako macierz prostokątna. 

Konieczne natomiast byłoby wyznaczenie współrzędnych klawiszy po obrocie, ale z uwagi 

na fakt, że klawisze są równej szerokości, oraz znajdować się będą wzdłuż osi Y, proces 

ten nie będzie skomplikowany. Ostatnią rzeczą, o jakiej należy pamiętać, jest sprawdzenie 

wymiarów macierzy aktualnej klawisza i referencyjnej, gdyż mogą się one różnić z powodu 

tego, że kamera jest w ruchu i mogła się zmienić jej odległość od klawiatury, a tym samym 

wielkość klawisza w klatce obrazu. 
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5. Podsumowanie 

Rezultatem prac prowadzonych w ramach poniższej pracy magisterskiej jest aplikacja 

Mobile Piano, w której zostały zaimplementowane wybrane z zaprojektowanych 

funkcjonalności. Głównym ograniczeniem napotkanym w trakcie prac programistycznych 

była wydajność urządzenia mobilnego. Mimo bardzo intensywnego rozwoju technologii 

mobilnych pod względem szybkości przetwarzania wciąż zostają one daleko w tyle 

w porównaniu do komputerów klasy PC. Dużą przewagę tym drugim gwarantuje 

zastosowanie kart graficznych, które są stworzone do wykonywania dużej ilości prostych 

obliczeń, co jest typowe dla przetwarzania grafiki.  

Ponadto problematyczne było zapanowanie nad automatycznie dostosowywanym 

w kamerze balansie bieli. W przypadku, gdy kadr kamery został przesunięty na bardziej 

oświetloną przestrzeń, następowała zmiana ustawionej bieli odniesienia, przez co często 

wyliczone wartości kolorów przez aplikację nie miały już zastosowania dla nowego obrazu. 

Mimo tego typu problemów efekt końcowy można uznać za satysfakcjonujący. 

W przystępny dla użytkownika sposób wykonywane są czynności inicjalizujące, które 

pozwalają na określenie, gdzie w przestrzeni znajduje się klawiatura. Wykrywanie ruchu 

palców i odtwarzanie na tej podstawie dźwięków również działa poprawnie. Pozwala to na 

wykorzystanie aplikacji w celach rozrywkowych, bez powodowania irytacji użytkownika 

niedokładnością i niewyraźnością generowanego dźwięku.  

Próbując odpowiedzieć na pytania postawione we wstępie pracy, mianowicie czy 

możliwe jest zasymulowanie działania pianina, odpowiedź nie jest jednoznaczna. 

Zastosowanie bardziej wydajnego urządzenia niż smartfon, wykorzystującego widok 

z dwóch kamer pozwoliłoby na dokładniejszą analizę ruchu palców i bardziej precyzyjne 

odtworzenie adekwatnego dźwięku. Jednak dla przeciętnego użytkownika nie byłaby to 

znacząca poprawa. Mobile Piano spełnia podstawowe założenie, które można w skrócie 

określić, jako: odtworzenie dźwięku po naciśnięciu wirtualnego klawisza. Tak ujmując 

problem odpowiedź na pytanie czy udało się zasymulować działanie pianina brzmi: „tak, 

udało się”. Jednak należy pamiętać, że na działanie rzeczywistego pianina wpływa szereg 
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innych czynników. Niemożliwe jest zastąpienie uczucia dotknięcia opuszka palca 

z klawiszem i konieczności użycia siły dłoni do wydobycia dźwięku. Bardziej adekwatne 

byłoby stwierdzenie, że Mobile Piano z powodzeniem może konkurować z prostym 

syntezatorem (ang. keyboard). 

Podsumowanie chciałbym zakończyć stwierdzeniem, że każdy postawiony na początku 

projektu interesujący problem, przy zakończeniu pracy generuje więcej pytań niż 

odpowiedzi. Tak jest i w tym przypadku. Projekt otworzył możliwości zgłębiania tematu 

z pogranicza rozpoznawania obrazu i muzyki. Nie ogranicza się to jedynie do pianina, 

zagadnienie może być rozszerzone na inne instrumenty, jak gitara, gdzie obserwacja 

naciskanych lewą dłonią strun, oraz poruszanych dłonią prawą również może posłużyć, 

jako informacja do tworzenia dźwięków przez aplikację. Poprawa wykrywania dynamiki 

dźwięku w samym pianinie jest tematem na duże rozszerzenie projektu, podobnie jak 

uwzględnienie w trakcie pracy funkcji pedałów pianina, mogących wytłumić, bądź 

utrzymać trwanie dźwięku pomimo zdjęcia dłoni z klawiszów. Warte uwagi jest 

rozważenie zagadnienia ustawienia telefonu podczas gry (np. położenie go płasko z kamerą 

skierowaną w górę na palce poruszające się w przestrzeni ponad telefonem), lub wpływu 

kata obserwacji klawiatury na skuteczność poprawnego wykrywania siły nacisku klawisza. 
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