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Abstract 

Mobile phones have become a part of our everyday usage in today’s society. The mobile 
phone industry is very big and with large actors like Motorola, Nokia and Sony Eriksson. The 
last few years a few new actors have entered the market like Apple with their iPhone and 
Google with their mobile phone software platform Andorid. These actors have come out with 
several new phones using touch screens. When mobile phones make use of touch screen as 
the main source for navigation in the user interface instead of the normal navigation and 
number keys the way we interact with the phones change. Mobile gestures is a term used for 
these phones and is an alternative way of interaction and uses things like motion, both 
physical motion of the phone but also motion on the touch screen. For example sliding the 
finger over the touch screen to scroll down a list or similar. In this report we have put the 
focus on the possibility of using mobile gestures to launch applications on the phone. We 
have made a sample application showing that it is possible and also made a questionnaire to 
see if there is any interest in such am interaction technique. With this report we want to show 
that it is possible to use mobile gestures to launch programs and make the usage of mobile 
phones easier and faster. 

Keywords: mobile gestures, touch screen, mobile phone, Android, pattern recognition.  
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Sammanfattning 

Användandet av mobiltelefoner har blivit en del av vår vardag i dagens samhälle. 
Mobiltelefonindustrin är en miljard industri med stora företag som Motorola, Nokia och Sony 
Eriksson. De senaste åren har det även kommit in nya aktörer på marknaden som Apple med 
sin iPhone och Google med sitt mobiltelefons?operativsystem Android. Dessa aktörer har 
kommit ut med flera nya mobiltelefonmodeller som använder sig ut av pekskärmar. När en 
mobiltelefon använder sig av pekskärmar för att navigera i användargränssnittet istället för 
navigerings och sifferknappar förändras sättet hur vi interagerar med mobiltelefonerna. 
Mobilegestures är ett begrepp som använd för mobiltelefoner, mobilegestures är ett alternativt 
sätt att interagera med mobiltelefoner bland annat med hjälp av rörelser. Att till exempel dra 
fingret upp över skärmen för att bläddra i en lista. I detta arbete har vi intresserat oss för 
möjligheterna att använda sig av mobilegestures för att starta program i mobiltelefoner. Vi har 
skrivit ett test program för att ta reda på om det är möjligt, och vi har skickat ut enkät för att 
se vad det finns för intresse för mobilegestures. Med denna rapport vill vi visa att det är 
möjligt att använda sig av mobilegestures till att starta program i mobiltelefoner och på så vis 
göra användandet av mobiltelefoner smidigare och snabbare.  

Nyckelord: mobilegestures, pekskärm, mobiltelefon, Android, mönsterigenkänning.  
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Förord 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Bo-Krister Vesterlund för all hjälp och feedback. Vill 
även tacka Eva Norling på BTHs bibliotek för hjälp med informationssökning.   
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Mobiltelefoner har utvecklats avsevärt sedan de kom in i vårt samhälle, från att bara 
användas till vanliga röstsamtal använder vi nu våra mobiltelefoner till en mängd 
olika behov.  De flesta mobiltelefoner som säljs idag innehåller allt från kamera och 
GPS till kalender och Internetuppkoppling. 

Användargränssnittet hos mobiltelefoner har förändrats och utvecklats genom åren. 
Från svartvit textskärm till LCD-färgskärmar och skärmar med pekskärmars 
egenskaper. När Apple släppte sin första mobiltelefon iPhone kom pekskärmen i 
fokus på grund av att den helt saknar vanliga knappar. Mobiltelefoner utan de 
traditionella knapparna blir allt mer vanliga som iPhone1 eller Sony Erikssons X12

Det vi vill undersöka är om detta går att utveckla så att man kan rita ett specifikt 
mönster på skärmen och tolka detta för att sedan starta ett associerat program. 

. 
Dessa telefoner som använder sig av pekskärm istället för knappar vilket ställer nya 
krav på hur vi navigerar i våra mobiltelefoner.  Men det kommer också med nya 
möjligheter, eftersom det inte finns några knappar eller färre knappar än de 
traditionella mobiltelefonerna finns det en större yta att presentera den information 
som syns på skärmen. Navigering på dessa mobiltelefoner görs med fingret direkt på 
skärmen istället för navigeringsknappar.  Du klickar där med fingret på en ikon på 
skärmen och det program som ikonen representerar startar. De nya mobiltelefonerna 
använder sig också av något som kallas mobilgestures. Detta är ett samlingsnamn för 
att interagera med mobiltelefoner på ett alternativt sätt, till exempel att göra en rörelse 
med fingret på skärmen för att utföra något. Det är denna typ av navigering i de nya 
mobiltelefonerna som vi har intresserat oss av. De mobilegestures som finns idag är 
främst att man drar fingret över skärmen upp eller ner för att till exempel bläddra i en 
lista eller det allt mer populära sättet att zooma bilder med hjälp av två fingrar.  

1.2 Problembeskrivning 
Mönsterigenkänning handlar om att tolka symboler ritade via pekskärm på 
mobiltelefoner och på något vis känna av vilket symbol som ritades. Tekniken 
används även i Palms3 handatorer för att simulera handskrift i form av mjukvaran 
Grafitti4

                                                 
1 http://www.apple.com/iphone/ 

. Där tolkar programmet symboler som ritas till bokstäver och siffror. För att 
kunna tolka vissa bokstäver krävs det att man ritar dem på ett visst sätt. Exempel på 
det kan vara när man skall skriva ett ”x” så kan det inte ritas som två sträck som 
korsar varandra utan måste istället ritas som en sammanhängande symbol i form utav 
en ögla. Samma sak gäller för andra bokstäver så som ”A” osv. Detta på grund av att 
dessa bokstäver kräver mer än en sammanhängande rörelse vilket innebär att man 

2 http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/x1 
3 http://www.palm.com 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Graffiti_(Palm_OS) 
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måste lyfta fingret. Eftersom beräkningarna för vilken bokstav man har ritat börjar när 
man lyfter fingret så krävs det att bokstaven ritas med en rörelse. 

Frågeställningar som vi har är ifall det är användbart att använda mönsterigenkänning 
via gester på mobiltelefoner för at starta program eller liknande, och ifall det 
överhuvudtaget är möjligt.  Vi vill även ta reda på om vår förmåga att komma ihåg 
olika symboler och deras associerade funktion begränsar användbarheten av denna 
teknik. 

1.3 Frågeställning och hypotes 
De frågor som vi vill besvara med denna rapport är följande. 

• Vad finns det för begränsningar för hårdvara och mjukvara i dagens telefoner 
för hantering av gester? 

• Finns det några negativa aspekter med gester på telefoner? 
• Finns det idag något intresse att använda sig av gester i telefoner? 

Baserat på frågeställningarna har vi formulerat en hypotes som följer: 

Man kan göra användandet av mobiltelefoner smidigare och effektivare med hjälp av 
gester och mönsterigenkänning via pekskärmar. 

1.4 Metod 
För att få svar på ovanstående frågeställning så skall vi genomföra en enkel 
undersökning av blandade (nuvarande) mobiltelefonanvändare. Vi kommer att ställa 
en del frågor kring mobilvanor samt vad de tror om vår ide för interaktion med 
mobiltelefonen via mönsterigenkänning. 

Vi kommer även att utveckla en enkel exempelapplikation för att se om det är möjligt 
att genomföra, men även för att få en känsla för om det överhuvudtaget känns 
lättanvändligt och kan vara ett möjligt alternativ eller tillägg till dagens 
användargränssnitt på mobiltelefoner. 

1.5 Avgränsning 
Vi har bestämt oss för att begränsa oss till Android som utvecklingsplattform, 
beskrivning av Android kommer senare i rapporten. Anledningen till att vi valt denna 
plattform är framförallt för att den är gratis och öppen källkod5

Vidare så för Android i sig med sig vissa begränsningar på hur implementeringen kan 
göras. För att mönsterigenkänning skall kunna ske oberoende av vilket program som 
för tillfället körs på telefonen så krävs det att vår applikation ligger i bakgrunden och 

. Att den är i formet av 
öppen källkod gör det enklare att förstå och lära sig eftersom att all källkod är 
tillgänglig att läsa och man är inte hänvisad till manualer som ibland kan vara 
begränsade för nybörjare. 

                                                 
5 Benämning för programvara där källkoden är gratis och tillgänglig för alla, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source 
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alltid körs. På grund av säkerhetsskäl så är detta inte möjligt utan att lägga in det i 
själva plattformen. Så vi har därför begränsat oss till att endast ha ett separat program 
som man måste starta vilket hanterar mönsterigenkänning 

 

2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Teori bakom pekskärmar 
Pekskärmar eller Touchscreen som det heter på engelska är en display som är 
tryckkänslig. Displayen reagerar när man tillexempel trycker på den med ett finger 
och registrerar var på skärmen man tryckte någonstans. Pekskärmar har funnits sedan 
70-talet och har främst används inom industrin, olika terminaler som biljettautomater 
och museums montrar där mus och tangentbord inte skänker en tillfredställande 
användarinmatning.  Mobiltelefonsindustrin har också länge haft telefoner med 
pekskärm, men dessa telefoner har oftast varit stora, klumpiga och har inte varit 
marknadsförda till den stora massan utan till teknikintresserade personer.  Men nu har 
pekskärmen blivit ett hett ämne inom mobiltelefoner och det blir allt vanligare att vi 
ser dem på mobiltelefoner som är marknadsförda till de vanliga konsumenterna.   

Pekskärmens primära attribut är att vi direkt kan interagera med det som visas på 
skärmen, tillexempel vill vi öppna ett program på vår mobiltelefon. Istället för att 
trycka på en actionknapp (den knapp på mobiltelefonen som motsvara Enter på en 
dator) som öppnar programmet trycker vi istället direkt på den ikonen på skärmen 
som representerar programmet. 

Utveckling av pekskärmarna har också gjort stora framsteg från de första 
pekskärmarna som bara kunde känna av en nertryckt punkt åtgången fins det nu 
pekskärmar som kan registrera flera olika nedtryckningsspunkter samtidigt (engelsk 
benämning mulit-tuch). Det finns också pekskärmar som kan registrera hur hårt man 
trycker på skärmen.6

2.2 Pekskärmstekniker 

   

Det finns några olika tekniker för pekskärmar, vissa kräver att vi använder oss av en 
pekpenna och andra gör det möjligt att använda pekskärm för flera 
nedtryckningsspunkter som nämndes tidigare. Olika tekniker har olika för- och 
nackdelar och alla passar sig inte till användning i mobiltelefoner.  

2.2.1 Resistiv7

Resistiv tekniken går ut på att skärmen består av två tunna metalliska lager som ligger 
ovanpå varandra med ett tunt isolerande lager mellan dem. Det understa lagret är en 
vanlig skärm som till exempel en TFT skärm. När man trycker på skärmen får de två 

 

                                                 
6 http://www.ted.com/index.php/talks/jeff_han_demos_his_breakthrough_touchscreen.html 
7 Följande två rubriker har hämtad information från Tomas Nilsson s artikel "Med rätt att peka" 
http://www.mobil.se 
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metall lagren kontakt och skärmen registrerar att man tryckt på den. För att ta reda på 
var på skärmen man tryckte mäter man spänningen runt om skärmen. Sträckan som 
strömmen leds varierar beroende på var på skärmen man tryckte och på så sätt 
varierar också spänningen. En AD-omvandlare omvandlar den analoga spänningen till 
digitala värden och skickar vidare det till processorn i systemet som kan beräkna 
koordinaterna. Detta är en analog teknik, så man kan behöva kalibrera om skärmen 
allt eftersom den används. Denna typ av pekskärm är den billigaste och vanligaste 
typen av pekskärm som används idag. Den portabla spelkonsolen Nintendo DS (se 
Figur 1) använder sig just av denna typ av pekskärm. Resistiva pekskärmar känner av 
vilket tryck som helst, man kan både använda sig av fingret eller av hjälpmedel som 
pekpenna. Skärmen påverkas inte heller av dam och vatten. Ljusgenomsläpp i 
skärmen är sämre än i de andra teknikerna på grund av de två tunna metalliska lagren, 
75 % ljusgenomsläpp.  Skärmen blir också lätt repig om man använder vassa 
hjälpmedel till pekpenna.8

 

 

Figur 1. Nintendo DS, http://www.nintendo.com/ 

2.2.2 Kapacitiv 
Den kapacitiva pekskärmen består av en glasskiva med en ledande beläggning som 
oftast består av tenndoppad indiumoxid.  Tenndoppad indiumoxid är ett strömledande 
material som nästan är helt genomskinligt. Detta gör att de kapacitiva skärmarna har 
högre kontrast och ljusgenomsläpp än de resistiva skärmarna. De kapacitiva 
skärmarna har ljusgenomsläpp på 85 %. Skärmen använder sig av en svängningskrets 
för att avgöra var på skärmen nedtryckningen inträffar.  Svängningskretsen ger 
växelström av en viss frekvens och består av två delar, en kapacitans och en 
induktans. Kapacitansen lagrar en laddning och induktansen bromsar växelströmmen. 
Ledningarna i skärmen är en del av svängningskretsen. Skärmen mäter hela tiden 
frekvensen så när man rör skärmen med ett finger leds en del av spänningen bort och 
man kan jämföra värdena för att ta fram koordinaterna där det trycks på skärmen. 
Dessa skärmar är känsliga för repor eftersom en repa i skärmen kan ändra spänningen  
                                                 
8 http://www.touchscreens.com/intro-touchtypes-resistive.html 
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så att den inte fungerar korrekt. Man kan skydda skärmen med ett yttre lager av plast 
eller glas. Detta gör dock att man måste använda något som kan påverka den 
elektriska laddningen som pekdon. Ett finger eller en pekpenna av metall fungerar 
medan man inte kan använda skärmen om man har handskar på sig. Dessa skärmar 
har stöd för flera samtidiga nedtryckningspunkter. Apples iPhone (se Figur 2) 
använder sig av den kapacitiva pekskärmen.   

 

 

Figur 2. Beskrivning av pekskärmen på iPhone 

2.3 Gester 
Gester inom detta tekniska område kan kort beskrivas som att tolka mänskliga rörelser 
i digital form. Man brukar dela upp gester i två kategorier, gester via pekskärmar, och 
fri form gester. Fri form gester är när hela kroppen används som källa, man behöver 
oftast inte beröra eller interagera med något för att rörelser skall tas up. Gester via 
pekskärmar handlar mer om att via beröring av en skärm fånga olika rörelser och 
försöka tolka dessa. 

2.3.1 Etablerade gester9

Under årens gång sedan gester blev etablerat har flera benämningar blivit standard 
(som de flesta stödjer och använder på pekskärmar). Några av de vanligaste är: 

 

• Tap: Ett enkelt tryck/klick på skärmen som används både för att välja eller 
markera objekt på skärmen. Används även för att aktivera objekt, om man 
klickar på en ikon som representerar ett program så startas programmet. 
 

• Slide: Handlar om att trycka ner på skärmen och sedan göra en rörelse åt något 
håll. Används t ex för att rulla listor upp och ner, flytta på objekt. 
 

• Fling: Detta är mycket likt Slide men är mer att man gör en snabb svepande 
rörelse över skärmen för att snabbt rulla i listor eller flytta objekt åt sidorna. 
 

• Pinch: Detta är en av de senare gesterna som har börjat användas. Det mest 
populära användningsområdet är för att zooma in och ut när man tittar på 

                                                 
9 Saffer, Dan, Designing Gestural Interfaces, 1st Edition, O'Reilly Media, Inc. (2008),  
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bilder. Pinch i detta fall betyder att man använder tummen och pekfingret på 
skärmen och för dem antingen mot varandra (zooma in) eller ifrån varandra 
(zooma ut). På större skärmar såsom Microsofts Surface10

 

, så kan det handla 
om att använda båda händerna. 

2.4 Andra former av gester 
När det gäller fri form gester så finns det några intressanta tekniker som är på väg in 
på våra mobiltelefoner, men är dock i utvecklingsstadiet fortfarande. Tre av de mer 
intressanta är rörelseavkänning via den inbyggda kameran, accelerationsavkänning via 
gyro och ultra ljud  

2.4.1 Rörelseavkänning via kamera11

Detta är den teknik som skulle kunna vara den vanligaste, eftersom de flesta 
mobiltelefoner som används nuförtiden har en form av kamera inbyggd som kan 
fånga både enskilda bilder men även film. Tekniken går ut på att man med hjälp av 
den inbyggda kameran känner av rörelser mellan föregående och nuvarande bild som 
kameran har fångat. Hur detta går till kan variera lite mellan olika lösningar, men i 
allmänhet så går det ut på att man jämför pixlar i bilderna och försöker finna en och 
samma punkt i båda bilderna och se hur den har förflyttat sig för att få en slutlig 
rörelsevektor. Hur detta kan se ut visas i 

 

Figur 3, där man har hittat flera pixlar som 
rört sig. Man får sedan räkna ut en gemensam vektor för dessa för att få den 
genomsnittliga vektorn som man sedan kan skicka till applikationen. 

 

Figur 3. Tolkning av bildförflyttning 

Ett bra exempel på användningsområden för detta är om telefonen har någon form av 
program för visa kartor, där kan man då med hjälp av förflyttning av mobilen vertikalt 
och horisontalt förflyttar sig på kartan. 
Man kan även spela in en längre sekvenser där man förflyttar kameran för att försöka 

                                                 
10 http://www.microsoft.com/surface/ 
11 Ögem Boymul et al, “Mobile-phone based gesture recognition”, Workshop on Multimodal 
Interfaces, ˙Istanbul, Turkey, 2007 
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rita bokstäver eller andra symboler i luften. När inspelningen sedan är klar så används 
samma teknik som beskrivits tidigare, men i detta fall så blir resultatet en 
sammanslagning av alla rörelser inom den sekvensen som programmet sedan försöka 
matcha. Dessa kan då användas som t ex kommandon för program (Ringa upp en viss 
person, starta ett nytt sms osv.). 
   Nackdelen med denna teknik är helt klart att den är näst intill oanvändbar under 
dåliga ljusförhållanden eftersom det behöver vara något i bilden som klart går att följa 
när det rör sig. 

2.4.2 Accelerationsavkänning och gyro 
Nackdelarna med föregående teknik får denna teknik att se mycket bra ut. Det är i 
grunden ungefär samma teknik, förutom att det här inte handlar om avkänning via 
kameran utan istället används accelerationsavkänning eller gyro. Dessa två kan vara 
lite mer detaljerade och kan även effektivt känna av rotation och rörelser i alla 
riktningar medan kameratekniken är rätt så begränsad till de vertikala och horisontala 
rörelserna. Här går det ut på att man med hjälp av mätare känner av acceleration när 
användare rör mobiltelefonen. Man får då resultatet i rörelsen i 3 axlar, höjd, bredd 
och djup. Med hjälp av att fortlöpande läsa av dessa axlar kan man då veta relativt 
exakt hur telefonen har rört sig i rummet och sedan matcha detta mot vad som är 
förbestämt att hända vid vissa rörelser. 

2.4.3 Ultraljud 
Ultraljud kan vara en kommande teknik, som kan ersätta eller finnas bredvid dagens 
pekskärmar. Här kommer ultraljudssensorer att känna av fingerrörelser framför 
skärmen på telefonen, men behöver inte röra skärmen och på så vis undviker repor 
och nersmutsning av denna. Men denna teknik är fortfarande bara under utveckling 
hos Nokia12

 

 

2.5 Användningsområden 

2.5.1 Spel 
Inom spel så blir det allt mer populärt att använda olika former av gester. Ett väldigt 
bra exempel på detta är Nintendos spelkonsol Wii13

                                                 
12 http://www.popsci.com/gear-amp-gadgets/article/2008-11/whats-next-nokia 

. Där är nästan all form av 
interaktion baserad på gester. Kontrollen är trådlös och information överförs till 
konsolen via infraröda signaler. I kontrollen så finns även en ett gyro. Kontrollen kan 
sedan användas till många olika saker, exempelvis går det att använda den som ratt för 
bilspel. Kontrollen sätts då in i en ratt, som man sedan vrider på som en vanlig ratt i 
bilen, och gyrot känner då av vridningarna och spelet tolkar dessa och omvandlar det 
till den riktiga rattrörelsen. 
   För att vara mer specifik för mobila enheter så är det inte riktigt så avancerat ännu. 

13 http://www.nintendo.com/wii 
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Ett bra exempel hur det används i spel på mobila enheter är en version av det 
klassiska brädspelet labyrint där man med hjälp av två vred på sidorna vickade på en 
bräda för att få en kula att rulla genom labyrinten utan att ramla ner i hålen på vägen 
(se Figur 4). På en mobil enhet så används samma ide genom att man vickar på 
enheten och brädan i spelet vickas då åt samma håll. 

 

 

Figur 4. Det klassiska brädspelet Labyrint 

2.5.2 Mobila enheter 
Några praktiska exempel där det redan används är när man skriver sms eller liknande 
meddelanden på en mobiltelefon med hjälp av pekskärm, så kan man använda 
symboligenkänning för att kunna skriva genom att rita bokstäver på skärmen.  Och 
naturligtvis det vanligaste är helt enkelt att starta applikationer genom att klicka på 
ikoner, lika beteende som på en bärbar dator där man ofta har den lilla tryckkänsliga 
plattan som styr muspekaren. 

2.6 Vårt användningsområde 
Vad vi vill försöka göra är att man skall kunna använda mönsterigenkänning för att 
t ex snabbt starta ett nytt meddelande utan att behöva gå genom flera steg av menyval 
för att utföra detta. Det kan vara om man står vid standardläget (skrivbordet på en 
vanlig dator) så kan man med hjälp av fingret rita en symbol som är bunden till att 
starta ett nytt meddelande, och om man ritar rätt så startas det direkt. Vad som sker 
vid olika symboler kan vara vad som helst i princip, en symbol kan vara bunden till att 
gå till läget där man byter ringsignal eller någon annan populär funktion som man 
använder sig av ofta men tycker att det tar för lång tid att bläddra genom menyer för 
att komma dit. 
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Det som är intressant med de så kallade praktiska användningsområdena är ifall de i 
verkligheten verkligen är praktiska. Kan det också vara så att de mer är en häftig sak 
som används som säljarargument och som användarna sedan ser som ett måste för att 
det är det nya och häftiga. Redan vid användandet av symboliggenkänning för att 
skriva text som känns det ofta som att det till och med är långsammare att skriva på 
detta vis istället för att skriva det på det vanliga sättet med hjälp av flera tryck på 
siffertangenterna. 

2.7 Mänskliga begränsningar 
För att kunna lära sig ny gester och komma ihåg dem så får det inte vara komplicerade 
och svåra gester. Dan Saffer14

                                                 
14 Saffer, Dan, Designing Gestural Interfaces, 1st Edition, O'Reilly Media, Inc. (2008) 

 nämner 3 zoner eller steg för att människor skall lära 
sig och kunna utnyttja enheter som använder sig av gester. Först är det attraktion, det 
måste på något vis vara synligt och pressenteras för användaren att möjligheten till att 
använda gester finns. Det andra är observation. Ser en person någon annan använda 
gester så blir de själva intresserade och kan på så vis lära sig hur de används. 
Nintendos Wii är ett mycket bra exempel på där inlärning via observation fungerar. 
Man kan se när andra använder Wii-enheten och se vad deras gester får för resultat på 
skärmen. Den tredje är interaktion. Att få laborera och testa sig fram är givetvis det 
snabbaste sättet både för att lära sig använda gester samt att komma ihåg individuella 
gester och deras funktioner.   
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2.8 Android 
Android är en mjukvaruplattform för mobiltelefoner utvecklad av Google. De 
innehåller allt ifrån basutbud av standardprogram som t ex kalender och sms. Men 
plattformen är också helt öppen (Öppen källkod) så vem som helst kan ladda ner den 
och utveckla program. När man laddar ner Androids SDK (Software Development 
Kit) får man även med en emulator till plattformen.  Det gör det möjligt att testa sina 
applikationer direkt i datorn, man behöver inte föra över programmen till en 
mobiltelefon för att provköra dem. Android använder JAVA som 
programmeringsspråk. JAVA är ett objektorienterat och plattformsoberoende 
programmeringsspråk.  Android är en väldigt ny plattform och släpptes den 
21 Oktober 2008 som öppen källkod. Öppen källkod betyder att källkoden till 
programet är fritt. Man får lov att läsa, använda, ändra och vidaredistribuera koden. 
Modifikationerna erbjuds vanligt tillbaka till den ursprungliga upphovsmannen, 
Android i det här fallet, och de kan välja att ta in ändringarna i den officiella 
versionen. Android bygger på Linux Kernell. En Kernell är den centrala komponent 
som ofta finns i operativsystem. Kernel ligger längst ner i systemet och ansvarar över 
komunikationen mellan mjukvaran och hårdvaran. Kernel hanterar minnet och 
processorn. 

Nedanför finns en bild över Androids arkitektur (se Figur 5), längst ner ligger Linux 
kernel som omnämt tidigare. Ovanpå det ligger de olika bibliotek som finns i Android 
till exempel OpenGL som ger operativsystemet stöd för 3D rendering. Efter det finns 
Application framwork det inhåller de verktyg som behövs för att skapa program till 
telefonen och den standard som programen behöver rätta sig efter.  Applikations 
lagret är det översta lagret och det är där som alla program ligger som till exempel 
kalendern och mediaspelaren. 

 

Figur 5. Arkitektur av Android 
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3 GENOMFÖRANDE 

3.1 Undersökning 
Vi valde att skicka ut en enkät15 för att se vad det fanns för intresse av just 
mobilegestures och till vilka program som det ska användas till. Vi använde oss av 
Google Docs16

De frågor vi hade med i enkäten var. 

 för att göra och sprida vår enkät. Enkäten skickade vi ut till vänner och 
släkt för att få variation på både kön och ålder. Med enkäten ville vi se om det fanns 
ett intresse för mobilegestures i mobiltelefoner. Vi valde att ha en ganska kort enkät 
som går snabbt att fylla i, detta i syfte för att man inte skulle tycka att det var för stor 
enkät och kanske strunta i att fylla i det. 

• Ålder 
• Kön 
• Använder du mobiltelefon 
• Hur intresserad är du av ny teknik för mobiltelefoner 
• Vad är viktigast när/om du ska köpa ny mobiltelefon 
• Vilka funktioner på din mobiltelefon använder du mest 
• Om du skulle ha en mobiltelefon med mönsterigenkänning tror du att du skulle 

använda det 
• Vilka funktioner på din mobiltelefon använder du mest 
• Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med mönsterigenkänning 

 Totalt fick vi in 43 svar på vår enkät varav 26 personer var män och 15 kvinnor. 
Åldern på deltagarna varierade men majoriteten av de som deltog i enkäten var mellan 
0-35år hela 80% av deltagarna. 95%  svarade att de använde sig av mobiltelefoner 
(se Figur 6).  

 

Figur 6. Mobiltelefon användande 

Vi frågade också i enkäten om vilket intresse de har till nya tekniker i mobiltelefoner. 
Kanske inte så oväntat är det män i åldern 0 - 25 som svarade högst på den frågan.  
Kvinnornas intresse var ganska jämt fördelat (se Figur 7).  

                                                 
15 http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=cFNZYng0NlJSMV9uZXpna081YU1FUFE6MA 
16 http://docs.google.com/ 
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Figur 7. Teknikintresse inom åldersgrupper 

Det som vi tyckte var mest intressant var att på frågan om man ägde en mobiltelefon 
med mobilegestures trodde de då att de skulle använda det. Det var bara 63% som 
trodde att de skulle använda mobilegestures om de hade tillgång till det i sin 
mobiltelefon. Det var också så att den åldersgrupp som var mest skeptisk till det var 
0-25 år. Detta tyckte vi var lite underligt eftersom det var just denna åldersgrupp som 
var mest teknikintresserade (se Figur 8).  
 

 

Figur 8. Intresse för mönsterigenkänning 

 Enkäten visade att de flesta som svarade var tveksamma till iden om mobilegestures. 
På frågan om för och nackdelar trodde de flest att det skulle vara svårt att rita rätt 
mönster så att rätt uppgift genomfördes. Detta ser vi dock som kalla fötter till något 
nytt. Eftersom mobilegestures som genvägar till program inte finns i mobiltelefoner 
idag vet de svarande inte hur stor felmarginal det kommer att finnas, hur exakt man 
måste skriva sitt mönster. På frågan till vilka program man skulle vilja starta från 
mobilegestures fick vi också lite variation i våra svar. Vissa ville använda 
mobilegestures till alla program i mobiltelefonen medan andra ville ha det till att ringa 
specifika personer i telefonlistan. Vi undrade också vilka funktioner i mobiltelefonen 
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som de använder sig mest av (se Figur 9).  På denna fråga var man tillåten att välja 
flera olika alternativ. Det visade sig att många av de funktioner som man vill använda 
med mobilegestures är de som man använder sig mest av, där ringa och SMS:a ligger 
i topp.  Sammanfattnings vis visar enkäten på en positiv syn till mobilegestures. Men 
det finns ändå en ganska stor skepticism till hur väl det kommer att fungera. 17

Figur 9. Vanligaste användningsområden 

  
 

 

 

3.2 Praktiskt exempel 
I detta arbeta har vi utvecklat en applikation för Googles plattform för mobila enheter 
Android18 och vi har valt att kalla den PatternR.  PatternR skall försöka visa hur 
gester skulle kunna användas som interaktion för navigering. För symboligenkänning 
har vi använt oss av en metod implementerad av signarturen MrSnowflake på forumet 
anddev.org 19 som kallas för SnowGesture20

Det problem som finns med exemplet är att själva mönsterigenkänningen måste köras 
i ett eget program vilket begränsar användbarheten eftersom man måste starta detta 
program och ha det som det aktiva programmet varje gång man vill rita ett mönster 
för att starta associerad funktion. För att uppnå önskad effekt där detta program ligger 
i bakgrunden och alltid körs så måste det läggas in i själva plattformen av Andorid. 
Anledningen är säkerheten i plattformen som gör det omöjligt för ett 

. Denna metod är relativt enkel och klarar 
inte av komplexa symboler så bra eftersom den kan hanterar bara fyra riktningar på 
linjer (upp, ner, vänster, höger). Men för detta enkla exempel så räcker det gott och 
väl. En förklaring av hur mönstren fungerar följer nedan. 
   Hela PatternR är utvecklat i Java eftersom det är det språk som används och stöds 
av Android. 

                                                 
17 Länk till sammanställning av enkäten: 
http://spreadsheets.google.com/gform?key=pSYbx46RR1_nezgkO5aMEPQ&hl=en&gridId=0#chart 
18 http://www.android.com/ 
19 http://www.anddev.org/ 
20 http://code.google.com/p/snowservices/wiki/SnowGesture 
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tredjepartsprogram att ta emot knapptryckningar och pekskärmshändelser utan att vara 
det aktiva programmet. 

För att registrera ett mönster anropar man funktionen registerGesture. Till den 
skickar man först en sträng som motsvarar mönstret. Denna sträng är en kombination 
av bokstäverna U, D, L, R vilket står för Up, Down, Left, Right. Så om man vill 
registrera ett mönster som motsvarar t ex. bokstaven ”S” så skickar man in ”LDRDL”. 
Den andra parametern är kort sagt koden som skall köras om användaren ritar detta 
mönster och det stämmer överens. 
   Metoden som räknar ut symbolen som ritas är relativt enkel. Den fungerar på det 
viset att när man först nuddar skärmen så sparas koordinaterna för denna punkt som 
startpunkt. När man sedan börjar röra fingret över skärmen så kontrolleras för varje 
uppdatering om rörelsen var i sidled eller i höjdled. Det vill säga om man drar ett 
diagonalt streck så kommer det att räknas som en rörelse åt sidan om men rörde sig 
mer sidleds än höjdled, och kommer då vidare att räknas som en höjdledsrörelse om 
den senaste rörelsen istället rörde sig mest i höjdled. Det sker även en kontroll så att 
rörelsen inte var för kort ifrån förra uppdateringen, detta för att förhindra att om man 
inte är så stadig på handen och linjen inte blir helt rak så kommer den ändå att ses som 
rak eftersom variationerna inte var tillräckligt långa för att registreras som en ny 
riktning. Allt detta fortgår fram tills det att man släpper fingret från skärmen. Det som 
då sker är att den följd av rörelser som sparats matchas mot de mönster man har 
definierat från början. Om en träff hittas så kommer funktionen för denna att kallas 
(förklaras nedan).  
   Vi hade från början tänk implementera en egen symboligenkänningsfunktion som 
skulle använda sig av ett rutnät. Man sparade sedan ordningen i vilket man gick 
igenom rutorna för att avgöra mönstret. Problem och det som fick oss att gå över till 
SnowGestures var att med denna metod så kommer man att behöva definiera många 
variationer av varje mönster som gör samma sak. Detta på grund av att om man till 
exempel skall ha en symbol i form av en cirkel och man har ett rutnät på 3x3 rutor, 
beroende på hur man då ritar så kanske man aldrig kommer in i alla rutor men 
mönstret som var definierat sa att säger att alla rutor skall passeras.  

Här följer ett exempel där ett mönster som motsvarar en cirkel ritad medurs 
registreras. Resultatet om detta mönster ritas är att ljudinställningarna för telefonen 
öppnas. Se även Figur 12 till Figur 15 för hur detta ser ut i praktiken. Se även 
Appendix A för källkod. 

mGesture.registerGesture("RDLUR", new SnowGesture.GestureListener(){ 
   @Override 
   public void onRecognized(){ 
      Log.d("SNOW", "Circle Right"); 
      Intent i = new Intent(); 
      i.setClassName("com.android.settings", 
                     "com.android.settings.SoundAndDisplaySettings"); 
      startActivity(i); 
   } 
}); 
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Tanken är att om programmet körs som en tjänst i bakgrunden att man skall kunna 
hålla en knapp på baksidan eller sidan av telefonen intryckt samtidigt som man ritar 
ett mönster på skärmen oavsett vilket program man för tillfället befinner sig i. Till 
exempel om man för tillfället är i telefonens kalender och skall lägga in ett möte men 
behöver ta reda på hur långt mötet kommer vara och den informationen finns på en 
webbplats någonstans. Istället för att då gå bakåt och ut ur kalendern till 
programmenyn igen där man kan starta webbläsaren, så trycker man in knappen för 
mönsterigenkänning och bara ritar mönstret som man associerat till internetläsaren så 
startas den direkt utan att man behöver gå ut ur kalendern. 
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Figur 10. En cirkel ritad medurs, resultat i 

Figur 11 
 

 
Figur 11. Ljudinställningarna öppnas 

 
Figur 12. Ett vertikalt streck, resultat i Figur 

13 

 
Figur 13. Internet läsaren startas 
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4 RESULTAT 
Vi har kommit fram till att mobilegestures är möjligt att använda till att starta program 
vilket vi har demonstrerat i vårt program. Eftersom de operationer och algoritmer vi 
använder i programmet är enkla beräkningar är det inte något prestandakrävande 
program vilket gör att det går köra på mobiltelefoner utan problem. Vi har också 
kommit fram till att mobilegestures måste vara inbyggt i operativsystemet, detta 
eftersom av säkerhetsskäl får tredjeparts program inte vara transparanta eller ligga i 
bakgrunden och ta emot inmatning. Av enkäten vi gjorde kan vi konstatera att det 
finns ett intresse för mobilegestures men att det även finns osäkerhet till hur väl det 
kommer att fungera. Mobiltelefoner som skulle kunna använda sig av mobilegestures 
till start av program finns redan, till exempel Apples iPhone som enbart styrs med 
pekskärm. Pekskärmar som är tillräkligt precisa finns också, den som skulle passa 
bäst är den kapavitiva pekskärmen som används i iPhone. Vi har också konstaterat att 
precisionen i Androids emulator är fult tillräcklig för mobilegestures. 

 

5 DISKUSSION 
Att använda mobilegestures för att helt eller delvis ersätta de vanliga metoderna för att 
interagera med mobiltelefoner (navigationsknappar och sifferknappar) ser vi som fullt 
möjligt. Dock så behöver programvaran för mönsterigenkänning utvecklas vidare och 
göras mer exakt för att minska på antalet fel igenkända mönster för mer mjuka 
symboler eller tecken. Men vår lösning är fullt duglig för enklare symboler som 
innehåller enbart vertikala eller horisontella linjer. För att det skall vara möjligt att ha 
mönsterigenkänningen körandes i bakgrunden krävs det att operativsystemet på 
mobiltelefonen redan från början stödjer detta för att behålla säkerhetsnivån hög och 
förhindra tredjepartsprogram från att ta kontroll över denna. 

Nackdelar som vi kan se med denna metod är om man ser det från en utvecklares sida 
så är det inget man kan lägga in i efterhand eftersom säkerhetssystemen på dagens 
telefoner begränsar möjligheten för tredjepartsprogram att köras i bakgrunden. Men 
även på de få plattformar där man får köra program i bakgrunden så får dessa program 
inte ta emot händelser såsom knapptryckningar och pekskärmshändelse från skärmen. 
Detta gör som tidigare nämnts det omöjligt att uppnå känslan av att man var som helst 
kan rita på skärmen för att starta ett nytt program. 
Nackdelar sett från användarens sida är då först och främst och som också visats från 
enkäten är att det kan ses som krångligt och svårt att lära sig vilka symboler som 
startar vilket program, men även att det kan bli för känsligt på hur symbolerna ritas 
för att kunna kännas igen. Även problem med att två symboler liknar varandra och 
resulterar i att fel program startas ifall man utan mening råkar rita fel symbol vilket då 
leder till att vinsten, att göra navigering och programstart snabbare, går förlorad. 

Det svårt att svara på är hur effektiv mobilegestures kommer att vara. Program som 
meddelande och telefonlista finns det ofta genvägar till som går snabbt att starta. Men 
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att använda mobilegestures till att starta program som det inte finns genvägar till kan 
det bli effektivt med mobilegestures eller om man redan befinner sig i ett program och 
då inte har tillgång till genvägar till andra program så blir det mycket smidigt 
eftersom man då slipper backa tillbaka till huvudmenyn.  

 

6 SLUTSATS 
Huruvida användandet och navigering i mobiltelefoners användargränssnitt blir 
effektivare och snabbare med gester är i mångt och mycket beroende av användaren. 
Men målet med det är att få det att fungera så pass bra att det blir en naturlig del av 
interaktionen med mobiltelefoner. För att verkligen kunna svara på om det kommer att 
användas krävs det mer testning och undersökning gärna med prototyptelefoner som 
har mjukvara för mobilegestures. Vi konstaterar dock att det är möjligt att ha 
mobiltelefoner med fungerande gester för att kunna starta program eller att ändra 
funktionalitet.  

Vad finns det för begränsningar för hårdvara och mjukvara i dagens telefoner för 
hantering av gester? 
Det som krävs av hårdvaran för att mobilegestures ska kunna användas är endast en 
pekskärm. Ur prestanda synpunkt ser vi inga begränsningar. Testprogrammet 
(PatternR) använder sig av enkla beräkningar som inte belasta mobiltelefonens CPU21

Finns det några negativa aspekter med gester på telefoner? 
Vi ser inga negativa aspekter med att använda gester i telefonerna. Detta kan vi påvisa 
eftersom vi ser vår lösning på mobilegestures som ett tillägg till den vanliga 
interaktionen med mobiltelefoner, klicka på en ikon för att starta program. Det är 
därför inget man måste använda, utan är upp till var och en av användarna om de vill 
utnyttja tjänsten mobilegestures i sin mobiltelefon. 

 
nämnvärt, det kan dock visa sig att mer avancerade versioner av programmet kommer 
att bli mer prestandakrävande och sätta begränsningar på vilken hårdvara som kan 
användas. Av säkerhetsskäl från plattformstillverkarna sätts dock begränsningar. Det 
är inte tillåtet att ha bakgrundsapplikationer som lyssnar på inmatning från 
användaren. Detta gör att applikationen måste utvecklas inne i plattformen inte av 
tredjepartsutvecklare.   

Finns det idag något intresse att använda sig av gester i telefoner? 
Utifrån vår enkät kan vi konstatera att intresse för gester till mobiltelefoner finns. Det 
framgår dock också en vis skeptisk inställning till gester huruvida bra det kommer att 
fungera, att symbolerna misstolkas och svårt att hålla reda på vilka symboler som går 
till vad.  

 

                                                 
21 Central Processing Unit 
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http://www.cmpe.boun.edu.tr/enterface07/outputs/final/p11report.pdf�
http://developer.android.com/�
http://www.anddev.org/�
http://www.mobil.se/ArticlePages/200708/06/20070806152002_MOB502/20070806152002_MOB502.dbp.asp�
http://www.mobil.se/ArticlePages/200708/06/20070806152002_MOB502/20070806152002_MOB502.dbp.asp�
http://www.touchscreens.com/intro-touchtypes-resistive.html�
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=cFNZYng0NlJSMV9uZXpna081YU1FUFE6MA�
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=cFNZYng0NlJSMV9uZXpna081YU1FUFE6MA�
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8 APPENDIX A: KÄLLKOD 
 

Registrering av mönster. 

public MyView(Context c) { 
 
... 
 

mGesture = new SnowGesture(3.0f, true); 
 
mGesture.registerGestureCompleteListener(new SnowGesture.GestureCompleteListener(){ 

@Override 
public void onGestureCompleted(String gesture) { 

// This will be invoked when the user makes any gesture 
//Log.d("SNOW", "Gesture not Defined"); 

} 
}); 
 
mGesture.registerGesture("RDLUR", new SnowGesture.GestureListener(){ 

@Override 
public void onRecognized(){ 

Log.d("SNOW", "Circle Right"); 
Intent i = new Intent(); 
i.setClassName("com.android.settings", 

 "com.android.settings.SoundAndDisplaySettings"); 
startActivity(i); 

} 
}); 
 
mGesture.registerGesture("LDRUL", new SnowGesture.GestureListener(){ 

@Override 
public void onRecognized(){ 

Log.d("SNOW", "Circle Left"); 
Intent i = new Intent(); 
i.setClassName("com.android.mms", 

 "com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity"); 
startActivity(i); 

} 
}); 
 
mGesture.registerGesture("D", new SnowGesture.GestureListener(){ 

@Override 
public void onRecognized(){ 
Log.d("SNOW", "Down"); 
Intent i = new Intent(); 
i.setClassName("com.android.browser", 

 "com.android.browser.BrowserActivity"); 
startActivity(i); 

} 
}); 

} 
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Hantering av pekskärmshändelser. 

@Override 
 
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { 

// Interp
mGesture.touchEvent(event); 

 the gesture 

 
// Code to show what is beeing
int action = event.getAction(); 

 drawn 

int historySize = event.getHistorySize(); 
switch (action) 
{ 
case MotionEvent.ACTION_DOWN: 

mCanvas.drawColor(Color.BLACK); 
mCurX = event.getX(); 
mCurY = event.getY(); 
minX = mCurX; 
maxX = mCurX; 
minY = mCurY; 
maxY = mCurY; 
count = 0; 
break; 

 
case MotionEvent.ACTION_MOVE: 

if (event.getHistorySize() > 0) 
{ 

for (int i = 0; i < historySize; i++) 
{ 

mCanvas.drawLine(mCurX, mCurY, event.getHistoricalX(i), 
event.getHistoricalY(i), mPaint); 

mCurX = event.getHistoricalX(i); 
mCurY = event.getHistoricalY(i); 
count++; 

} 
} 
else 
{ 

mCanvas.drawLine(mCurX, mCurY, event.getX(), event.getY(), mPaint); 
mCurX = event.getX(); 
mCurY = event.getY(); 
count++; 

} 
if (mCurX < minX) minX = mCurX; 
if (mCurX > maxX) maxX = mCurX; 
if (mCurY < minY) minY = mCurY; 
if (mCurY > maxY) maxY = mCurY; 
break; 

 
case MotionEvent.ACTION_UP: 

//Log.d(TAG, "ACTION UP count: " + count); 
int nrOfSegments = 3; 
float x = (maxX - minX)/nrOfSegments; 
float y = (maxY - minY)/nrOfSegments; 
 
for(int i = 0; i < nrOfSegments+1; i++) 
{ 

mCanvas.drawLine(minX, minY + (y*i), maxX, minY+(y*i), mPaintGrid); 
mCanvas.drawLine(minX + (x*i), minY, minX+(x*i), maxY, mPaintGrid); 

} 
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break; 
default: 

Log.d(TAG, "default"); 
break; 

} 
invalidate(); 
return true; 
} 

 

 

Mönsterigenkänning 

public void touchEvent(MotionEvent event) { 
int eventAction = event.getAction(); 
if (eventAction == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 

mGesture = "G"; 
mGestureX = -1; 
mGestureY = -1; 

} else if (eventAction == MotionEvent.ACTION_MOVE) { 
if (mGestureX == -1 || mGestureY == -1) { 

mGestureX = event.getX(); 
mGestureY = event.getY(); 

} else { 
float x = event.getX(); 
float y = event.getY(); 

 
float dist = (float)Math.sqrt
if (dist < mMinDistance) 

(Math.pow(mGestureX - x, 2)+Math.pow(mGestureY - y, 2)); 

return; 
 

float mX = mGestureX - x; 
float mY = mGestureY - y; 
 
if (Math.abs(mX) < Math.abs(mY)) 
if (mGestureY - y == 0) 

; 
else if (mGestureY - y > 0) { 

if (mGesture.charAt(mGesture.length() - 1) != 'U') 
mGesture += "U"; 

} 
else { 

if (mGesture.charAt(mGesture.length() - 1) != 'D') 
mGesture += "D"; 

} 
else if (Math.abs(mX) > Math.abs(mY)) 

if (mGestureX - x == 0) 
; 

else if (mGestureX - x >= 0) { 
if (mGesture.charAt(mGesture.length() - 1) != 'L') 

mGesture += "L"; 
} else { 

if (mGesture.charAt(mGesture.length() - 1) != 'R') 
mGesture += "R"; 

} 
 

mGestureX = event.getX(); 
mGestureY = event.getY(); 
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} 
} else if (eventAction == MotionEvent.ACTION_UP) { 

String gesture = mGesture.substring(1); 
notifyGestureCompleteListeners(gesture); 
gestureRecognizer(gesture); 
if (mDebug) 
Log.d(TAG, "Gestures" + mGesture); 

}  
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9 APPENDIX B: RESULTAT AV ENKÄT 
 

Detta är en kort enkät om "Gestures" mönsterigenkänning i mobiltelefoner med 
pekskärm. Denna enkät är en del av vårt kandidatarbeta som handlar om just gestures 
på mobiltelefoner 

Tänk dig att istället för att klicka runt i menyer för att komma till det program du vill 
använda, kan du rita ett mönster med fingret på skärmen så öppnas programmet 
direkt. 

Vi vill nu ställa några frågor kring mobilanvändande och denna möjliga 
interaktionsteknik. 

Pekskärm - http://sv.wikipedia.org/wiki/Pekskärm 

Ålder 

 

0-25  19 46% 
25-35  14 34% 
35-50  2 5% 
50-  6 15% 

 

Kön 

 

Man  26 63% 
Kvinna  15 37% 

 

 
Använder du mobiltelefon 

 

Ja  41 95% 
Nej  2 5% 

 

 
Hur intresserad är du av ny teknik för mobiltelefoner 
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Inte 
alls  Mycket 

intresserad 
 

1 -  Inte alls 6 14% 
2  5 12% 
3  11 26% 
4  15 36% 
5 -  Mycket intresserad 5 12% 

 

 
Vad är viktigast när/om du ska köpa ny mobiltelefon 

 

Utseende  6 14% 
Funktionabel  21 49% 
Häftiga funktioner  4 9% 
Lättanvänd  10 23% 
Storlek  2 5% 

 

Vilka funktioner på din mobiltelefon använder du mest 

 

Ringa  41 100% 
SMS  40 98% 
Kalender  15 37% 
Kamera  17 41% 
Internet  6 15% 
E-post  5 12% 
Musikspelare  17 41% 
Annat  9 22% 

 

Om du skulle ha en mobiltelefon med mönsterigenkänning tror du att du skulle 
använda det 

 

Ja  26 63% 
Nej  15 37% 
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