
EIT ICT Labs ja MultiTouch esittelevät ensimmäisen
kolmiulotteista liiketunnistusta hyödyntävän
monikosketusnäytön CeBIT-messuilla

Älytilatutkimuksen tuloksena viisimetriseen monikosketusnäyttöseinään on yhdistetty
Kinect 3D-liiketunnistuskameroita

CeBIT 2012, Halli 26, osasto F50, Hannover, Saksa

Lehdistötiedote 6.3.2012 klo 9.00

Hannover 6.3.12 – Euroopan Innovaatio- ja Teknologiainstituutin ICT-yhteisö EIT ICT
Labs ja MultiTouch Oy esittelevät lähes viisi metriä pitkän, kaksivaiheisesti toimivan
vuorovaikutteisen  kosketusseinän  CeBIT-messuilla.  Tutkijat  ovat  onnistuneet
ratkaisemaan ongelman, miten houkutella monia ihmisiä käyttämään yhtäaikaa isoa
julkista  kosketusnäyttöseinää.  3D-liiketunnistuskameroin  varustettu
monikosketusnäyttöseinä  reagoi  havaitessaan  ohikulkevia  ihmisiä  ja  sisältöä
liikuttelemalla  houkuttelee  heidät  lähemmäs  koskettamaan  näyttöä  ja  tutkimaan
sisältöä.

Interaktiivinen  seinä  on  tehty  kahdeksasta  yhdistettävästä  MultiTaction®  Cell  55"
-monikosketusnäytöstä  ja  neljästä  Microsoft  Kinect®  3D-liiketunnistuskamerasta.
Messuvieraat voivat tutustua näytöllä leikitellen EIT ICT Labsin toimintaan EIT:n ja
Aalto-yliopiston tutkijoiden kehittämällä käyttöliittymällä.

"Näyttöseinä on esimerkki siitä, miten EIT ICT Labs vauhdittaa Euroopan kilpailukykyä
yhdistämällä  tutkimus,  opetus  ja  liiketoiminta  toisiinsa",  sanoo  professori  Marko
Turpeinen,  EIT  ICT  Labs  Helsingin  johtaja.  "Yhteistyö  MultiTouch  Oy:n  kanssa  on
tuonut hyötyjä kummallekin osapuolelle."

EIT ICT Labsin tutkijoiden tavoitteena on ollut oppia lisää tiedon jakamisesta isoja
interaktiivisia  näyttöjä  käyttämällä  julkisissa  tiloissa  ja  kehittää näyttöjen käyttöä
edelleen. MultiTouch Oy on jakanut tutkijoille osaamistaan ja keräämiään kokemuksia
näyttöjen  käytöstä  eri  puolilta  maailmaa.  Yhteistyö  on  mahdollistanut  tieteellisen
osaamisen välittömän siirtämisen yrityksen liiketoimintaan.

MultiTouch Oy:n perustivat alunperin tutkijat Aalto-yliopistosta, joka on yksi EIT ICT
Labsin kumppaniorganisaatioita. Yritys on tähän mennessä myynyt vuorovaikutteisia
näyttöjään jo yli 40 maahan eri puolilla maailmaa. Äskettäin yritys julkisti kolmannen
sukupolven MultiTaction-tuotesukupolven.

"MultiTaction  Celleistä  tehty  näyttöseinäjärjestelmä  tunnistaa  rajattoman  määrän
yhtäaikaisia  kosketuksia  ja  sitä  voi  käyttää  samanaikaisesti  suuri  joukko käyttäjiä.
Bubblescreen-sovellus,  joka  käyttää  Kinect-kameroita,  on  tehty  MultiTouch
Cornerstone  SDK:lla.  Se  on  hyvä  esimerkki  siitä,  miten  teknologioita  yhdistämällä
voidaan  luoda  uudenlaisia,  innovatiivisia  tapoja  ihmisen  ja  koneen
vuorovaikutukseen", kertoo myyntijohtaja Hannu Anttila MultiTouch Oy:stä.



Näyttöseinää voi käyttää CeBIT 2012 -messuilla EIT ICT Labsin ständillä F50, hallissa
26. Messut ovat auki 6.-10.3.2012 Hannoverissa, Saksassa.

Lisätietoja:
Professori  Marko  Turpeinen,  EIT  ICT  Labs  Helsingin  johtaja,  puh.  050  597  0931,
marko.turpeinen@ictlabs.eu
Hannu  Anttila,  MultiTouch  Oy:n  myyntijohtaja,  puh.  050  385  5515,
Hannu@multitouch.fi.

Katso video:
http://youtu.be/ksfr9Q1P738

Lehdistökuvat
http://multitouch.fi/about/photos/

CeBIT-monikosketusseinä
Bubblescreen-monikosketusseinä  koostuu kahdeksasta  MultiTaction  Cell  55"  Full  HD
-LCD-näytöstä ja neljästä Microsoft Kinect -3D-liiketunnistuskamerasta. Seinä on lähes
viisi  metriä  pitkä  ja  siinä  on  yli  15  miljoonaa  pikseliä.  Se  perustuu  Kupla-
käyttöliittymään, jonka on kehittänyt Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen
Tietotekniikan  tutkimuslaitos  HIIT.  Yhteensä  seinässä  on  260  kameraa,  jotka
tunnistavat seinän kosketuksia tai käyttäjän eleitä. Sovellus on tehty C++/OpenGL-
ohjelmointikielellä käyttäen MultiTouch Cornerstone SDK:ta. Seinässä on näytön eri
alueita  varten  neljä  äänikanavaa,  joiden  ääni  kuuluu  suunnattavien  Panaphonics-
kauittimien kautta.

EIT ICT Labs
EIT ICT Labs on yksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) osaamis- ja
innovaatioyhteisöistä.  EIT  ICT  Labsin  tavoitteena  on  viedä  Eurooppa  johtavaan
asemaan  ICT-innovaatioissa  integroimalla  entistä  paremmin  opetus,  tutkimus  ja
liiketoiminta.

MultiTouch Oy
MultiTouch valmistaa vuorovaikutteisia näyttöjä, jotka perustuvat sen itse kehittämiin
ohjelmistoihin  ja  laitteisiin.  Yhtiön  pääkonttori  on  Helsingissä.  Sillä  on  lisäksi
toimipisteet  Yhdysvalloissa  Piilaakson  Santa  Clarassa  ja  New  Yorkissa  sekä
Singaporessa. Sen näyttöjärjestelmiä käytetään jo yli 40 maassa eri puolilla maailmaa.

MultiTaction® on MultiTouch Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.
Kinect® on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.


