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Resumo 
 

A dactilografia profissional causa problemas a nível das articulações dos dedos, 

mãos, pulsos, braços e até mesmo ombros, a quem a exerce. Um deles, o Síndrome do 

Túnel Cárpico, considera-se ser a maior doença ocupacional nos Estados Unidos, 

responsável por avultados gastos médicos ano após ano. 

Até à data, o estudo de causas e consequências apresentou-se difícil, não 

havendo uma forma prática e fiável de registar os movimentos do(a) dactilógrafo(a). O 

presente trabalho pretendeu desenvolver uma solução para a detecção e cálculo de 

estatísticas referentes às taxas de utilização de dedos em dactilografia profissional, com 

vista a estudos de terapias adequadas. 

Optou-se pela captação de imagens através de uma câmara USB, usando 

iluminação dedicada para garantir uma intensidade de luz constante e uniforme. Usando 

esta configuração, são capturadas imagens do teclado no instante em que uma tecla é 

premida. Após a captura, efectua-se o processamento da imagem para detecção dos 

dedos. Nos dedos do(a) dactilógrafo(a) colocaram-se autocolantes de várias cores para 

identificação.  

Para a identificação do dedo usou-se um algoritmo de lógica difusa para, através 

dos canais R, G e B da imagem, avaliar qual a cor observada na zona de interesse (tecla 

premida).  

Conseguiu-se assim uma eficácia de 91% em modo automático, podendo este 

valor chegar aos 100% no modo avançado, que permite a confirmação do utilizador. 

Existe ainda margem para evolução com a introdução de uma segunda câmara com um 

diferente posicionamento para obter outra perspectiva da zona de interesse, aumentando 

assim as hipóteses de correcta identificação. 

 

Palavras-Chave: 

Detecção de dedos; Lógica Difusa; Processamento de Imagem; Base de Dados. 



 

Abstract 

 

Professional typewriting can cause severe problems on fingers, hands, arms and 

even shoulders. One of such problems is the Carpal Tunnel Syndrome, which is the 

leading cause of occupational illness in the United States, costing the industry thousands 

of dollars every year. 

Until now, the investigation of causes and consequences has been difficult, 

mostly due to the inexistence of a practical and reliable way of analysing the typist 

movements. This work developed a solution to detect and identify the typist’s fingers 

while typewriting and then calculate the statistics concerning pressed keys and fingers 

used to do so. 

To capture the typist’s movements, an USB camera was used with a fluorescent 

light to guarantee correct keyboard illumination. The system then records a video and 

memorizes the frames where a key was pressed. After the video capture, the system 

processes the needed frames and detects the fingers used for each pressed key. To 

distinguish the several fingers, coloured self-adhesive markers cover the patient’s nails. 

Fuzzy logic was used to classify the used finger, by evaluating a set of rules that 

take into account the average R, G and B channels from the area of interest. 

The system shown an accuracy of 91% in fully automatic mode and it is possible 

to achieve 100% in the advanced mode, where the user can confirm the software 

classification. Future developments may include a second camera to record another 

keyboard image, therefore enhancing the chances of correct classification. 

 

Keywords: 

Finger detection; Fuzzy Logic; Image Processing; Database. 
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1. Introdução 

 

1.1. Introdução 

 

Com o advento do computador pessoal, a utilização de teclados cresceu 

exponencialmente. Quer a título de diversão quer a nível profissional, milhões de 

pessoas usam hoje um teclado durante várias horas por dia, todos os dias. 

No topo da lista estão, naturalmente, aqueles que os utilizam como instrumentos 

de trabalho, pois são forçados a uma carga horária bastante superior ao estarem 

constantemente a introduzir dados no computador, a inserir código de programação, a 

dactilografar textos, etc.  

No caso particular dos dactilógrafos, a rotina e rapidez inerentes à sua função 

causam problemas a nível das articulações dos dedos, mãos, pulsos, braços e até mesmo 

ombros. Entre estes problemas está o Síndrome do Túnel Cárpico (STC), tido como a 

maior doença ocupacional nos Estados Unidos e responsável por avultados gastos 

médicos ano após ano [1 , 2, 3] . 

Em traços largos [1, 4], o STC acontece quando os Tendões Flexores, que tratam 

da flexão dos dedos, incham, devido a sucessivos movimentos dos dedos da mão. 

Quando tal acontece, o nervo que oferece sensibilidade aos dedos (Nervo Mediano), fica 

comprimido contra um ligamento chamado Ligamento Cárpico Superficial Transverso, 

ligamento esse que forma o chamado Túnel Cárpico (ver figura 1.1). 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 1.1 – a) Anatomia normal do túnel cárpico; b) Anatomia do Síndrome do túnel cárpico 
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Os sintomas mais comuns são a dormência dos dedos, dores no pulso e nas 

palmas das mãos sendo que por vezes é até responsável por dores no antebraço e no 

ombro. 

Tendo sido intitulado pela primeira vez como STC nos anos 30, muito já se 

estudou e escreveu acerca desta doença ocupacional. Sabe-se assim que as mulheres têm 

três vezes mais probabilidades de desenvolver STC [3] e que os trabalhadores de linhas 

de montagem, constituem também um grupo de risco elevado. Contudo, continuam por 

quantificar as suas causas em outras áreas profissionais.  

O presente projecto pretende desenvolver uma ferramenta auxiliar ao estudo de 

causas para este tipo de Síndromes, particularmente em indivíduos que exerçam 

dactilografia profissional. Através do estudo de quais os dedos usados para pressionar as 

teclas, pretende-se obter uma relação causa/efeito que permita associar certos 

movimentos a determinados diagnósticos. 

Assim, através da captura de um vídeo dos instantes em que o paciente 

dactilografa um texto, pretende-se obter uma estatística que indique, quantitativamente, 

as teclas premidas por um certo dedo. 

 

1.2. Enquadramento 

 

A utilização de uma câmara para a identificação do dedo que pressiona uma 

dada tecla apresenta vários problemas. Desde logo a própria identificação do dedo. 

Sendo trivial saber qual a tecla pressionada, o mesmo não se passa com o dedo 

utilizado. Torna-se assim necessário criar uma forma de distinção visual dos dedos, para 

que o software consiga proceder a uma correcta identificação através das imagens 

fornecidas pela câmara. 

Outro problema é o posicionamento da câmara relativamente ao teclado. É 

necessário que esta se situe a uma distância suficiente para que a imagem englobe toda a 

área de interesse do teclado, mas é também importante que esteja colocada a um tal 

ângulo que permita sempre visualizar as unhas do utilizador, mesmo aquando da 

pressão em teclas como o “A”. Caso a câmara esteja colocada demasiado alto, a unha do 

dedo utilizado pode ficar escondida da câmara devido à curvatura natural do dedo 

aquando do movimento de pressão. 
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Outra condicionante do protótipo é a própria distância ao teclado. Esta deve ser 

constante para que o software reconheça sempre em que posição da imagem se encontra 

cada uma das teclas. Qualquer alteração dessa distância iria comprometer todo o 

processo de identificação. 

Por último, existe o problema da iluminação. Deve também ser constante e 

difundida uniformemente por todos os dedos para evitar a existência de sombras que 

possam deteriorar a qualidade das imagens capturadas. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em sete partes. No capítulo que se segue é 

apresentado o estado-da-arte, sendo sucintamente descritos vários projectos realizados 

utilizando métodos similares aos do protótipo em questão na presente dissertação. No 

terceiro capítulo são desenvolvidos os conceitos fundamentais da lógica difusa. No 

quarto capítulo são descritos os objectivos a atingir e o sistema desenvolvido para os 

alcançar. Enumeram-se também os materiais/componentes utilizados. No quinto 

capítulo descreve-se toda a implementação prática do protótipo. No sexto capítulo 

apresentam-se os testes efectuados e a analisam-se os resultados obtidos. No sétimo as 

conclusões daí retiradas e avaliam-se as possíveis evoluções do sistema desenvolvido. 
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2. Estado-da-arte 

 

Um dos grandes problemas do processamento de vídeo é a capacidade de 

processamento necessária. A evolução registada a este nível nos últimos anos, em 

conjunto com os avanços a nível de sensores para captura de imagem, tornou acessível e 

exequível a criação de sistemas de processamento de vídeo, nomeadamente envolvendo 

detecção e identificação de formas e objectos. Uma das “formas” mais estudadas e 

testadas tem sido, obviamente, o corpo humano [5, 6, 7], nomeadamente, os membros 

superiores [8]. 

As aplicações para tais sistemas de detecção/identificação de 

movimentos/posições são variadíssimas. Desde sistemas para controlo de apresentações 

em PowerPoint, passando por teclados virtuais e sistemas de ensino remoto de piano, 

têm sido criado sistemas para realizar de tudo um pouco. 

Seguidamente, descrevem-se sumariamente aqueles considerados mais 

relevantes e mais relacionados com o sistema desenvolvido, bem como as técnicas 

usadas e os resultados obtidos. 

 

2.1. Detection and tracking of pianist hands and fingers 

(Detecção e acompanhamento de mãos e dedos de pianistas) 

 

Este sistema foi desenvolvido na Universidade de Ottawa [9], no Canadá, tendo 

sido apresentado no decorrer do ano 2006. Na base da sua criação estão os sistemas de 

ensino remoto de piano, em que o professor toca uma música num teclado MIDI e o 

aluno, à distância, imita tais movimentos, pressionando as mesmas teclas que o seu 

professor. Até à data, este sistema não tinha modo de informar o aluno acerca de quais 

os dedos usados pelo professor para carregar em cada uma das teclas. Usando câmaras 

de vídeo e um microfone, este sistema propõe-se a introduzir essa funcionalidade. 

Foram encontrados vários problemas: a resolução da imagem é forçosamente 

pequena (160x120), devido à necessidade de efectuar a identificação em tempo-real, o 

que se traduz em teclas e dedos representados por poucos pixeis, o que dificulta o 

processamento da imagem; as sombras originadas pelas mãos podem revelar-se um 

problema para a detecção dos contornos das mesmas; os rápidos e inconstantes 

movimentos de mãos e dedos, bem como as situações de dedos sobrepostos 

dificultam/impossibilitam a identificação. 
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Na solução encontrada, primeiro é feita uma detecção do teclado, com base nas 

sequências de teclas brancas e pretas, sendo também pedido ao utilizador que pressione 

o Dó médio – que serve para calibrar o áudio. Seguidamente, o utilizador estende as 

mãos sobre o teclado e, usando-o como imagem de fundo, estas são detectadas como 

sendo as variações na imagem, através da técnica de subtracção da imagem de fundo. A 

distinção dos dedos é feita através da análise das formas convexas que estes 

representam na imagem. A sua identificação baseia-se na simples contagem dos dedos, 

da esquerda para a direita. Na figura 2.1 apresentam-se as imagens obtidas após o 

processamento. 

 

 

 
Figura 2.1 – Imagens obtidas após processamento do vídeo 

 

Os seus autores indicam uma eficácia na identificação dos dedos de cerca de 

50%. Nos restantes 50% ou não é conseguida identificação, ou é fornecida uma lista dos 

dedos mais provavelmente utilizados. 

 

2.2. A Virtual Keyboard Based on True-3D Optical Ranging  

(Um teclado virtual baseado em óptica a 3D) 

 

Este sistema foi desenvolvido na Escola Politécnica Federal de Lausanne [10], 

na Suiça, em 2005. Propõe-se um teclado QWERTY virtual para eliminar a necessidade 

da existência física de teclados para computador.  

Usando um projector para simular um teclado em qualquer lugar e uma câmara 

estereoscópica, efectua-se a detecção dos movimentos dos dedos para saber quando 
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estes pressionam uma área onde é projectada uma tecla. Na figura 2.2 pode ver-se um 

modelo de teste deste sistema. 

 

 
Figura 2.2 – Sistema desenvolvido com projector e câmara estereoscópica 

 

A câmara estereoscópica é calibrada, para obter um mapa 3D fidedigno da 

superfície de fundo (ver figura 2.3 a) ). A detecção de mãos e dedos é feita com base no 

mapa e na imagem binária 2D obtida pela aplicação de um threshold, para distinguir a 

superfície de fundo do relevo introduzido pelas mãos (ver figura 2.3 b) ). A detecção da 

pressão numa dada tecla por um certo dedo é conseguida pela análise da continuidade 

no tempo da curva de relevo do mapa 3D: uma descontinuidade significa uma pressão 

numa tecla. 

 

  

a) b) 

Figura 2.3 – a) Mapa 3D da superfície, com a presença de uma mão apoiada na mesma;  

b) Imagem binária 2D da mesma situação 

 

Os autores admitem uma eficácia de 87% a 89,7% para, respectivamente, 

primeira utilização e utilização após 10 minutos de treino. 
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2.3. FingerSense  

 

Este sistema foi desenvolvido em 2004 na Universidade da Califórnia [11], em 

Berkeley. Surge da ideia de realizar um melhor aproveitamento de todo e qualquer tipo 

de teclas. Os autores propõem que seja feita a identificação de qual o dedo que 

pressiona a tecla. Assim, numa dada tecla, cada dedo serviria para executar uma função 

diferente (ver figura 2.4). 

 

 
Figura 2.4 – Ideia de base ao sistema FingerSense 

 

Vários problemas surgem: a eficácia e viabilidade económica do processo de 

identificação do dedo em tempo-real; a dificuldade de adaptação do utilizador a esta 

nova abordagem. 

A solução desenvolvida e testada baseia-se numa câmara digital e em marcas 

coloridas a utilizar nas pontas dos dedos dos utilizadores. São usadas cinco cores 

diferentes: cor-de-rosa, azul, verde, amarelo e roxo, como se pode ver na figura 2.5. O 

processamento da imagem é realizado no espaço de cores HSV, sendo o V (brilho) 

ignorado para reduzir a influência da iluminação.  

 

 
Figura 2.5 – Marcas coloridas nas pontas dos dedos 
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Uma segunda e mais desenvolvida versão deste sistema utilizará as impressões 

digitais parciais de cada dedo para efectuar a identificação. 

Não está disponível informação relativa à eficácia da identificação, mas os 

estudos de utilidade deste tipo de sistemas encorajaram a continuidade deste estudo. 

 

2.4. Real-time fingertip tracking and gesture recognition 
(Acompanhamento de dedos e reconhecimento de gestos em tempo real) 

 

Realizado em Tóquio no ano de 2002, este estudo [12] propõe um método de 

monitorização de dedos e reconhecimento de gestos em tempo real. O seu objectivo é 

permitir o controlo de mesas de realidade aumentada através do reconhecimento da 

localização e movimentos dos dedos do utilizador. Usando dois projectores, um ecrã 

plasma e uma câmara de vídeo de infravermelhos, foi desenvolvida uma aplicação de 

desenho para ser utilizada com duas mãos.  

 

  

a) b) 

Figura 2.6 – a) Protótipo do sistema de mesa de realidade aumentada 

b) Software de desenho usado para testar o protótipo 

   

Usando a câmara de infravermelhos, previamente calibrada para medir uma 

gama de temperaturas idêntica à do corpo humano, são detectadas as mãos do utilizador. 

Seguidamente é realizada uma busca pelas pontas dos dedos, nas áreas identificadas 

como sendo as mãos. Através da comparação das pontas dos dedos a pequenos círculos, 

obtêm-se 20 candidatos para cada mão, que são reduzidos aos 5 reais pela análise dos 

pixéis vizinhos. Usando um filtro de Kalman [13], são feitas previsões das trajectórias 
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possíveis para cada um dos dedos. Com o conhecimento das trajectórias realizadas pelos 

dedos e dos ângulos formados entre eles, são reconhecidos os gestos. 

Um problema encontrado neste método prende-se com a temperatura do corpo 

humano. Em casos de pessoas com mãos frias, o sistema tem várias falhas, relacionadas 

com a calibração da câmara de infravermelhos. 

 

2.5. Tracking Skin-colored Objects in Real-time 
(Acompanhamento em tempo real de objectos da cor da pele) 

 

Realizado em 2005 no Institute of Computer Science de Creta, Grécia, este 

estudo [14] propõe um método de monitorização em tempo real de partes do corpo 

humano através do reconhecimento da cor da pele. A decisão acerca dos pontos de uma 

imagem que são da cor da pele de um ser humano é feita através de um cálculo de 

probabilidades. Usando bases de dados públicas com milhares de imagens de pele [15], 

são geradas tabelas de probabilidades, que serão usadas numa regra de Bayes [16] para 

determinar a probabilidade de um dado ponto da imagem corresponder a pele. 

Através de métodos de modelação usando elipses e vários algoritmos de 

predição dos movimentos, baseados em hipóteses baseadas nos movimentos passados, é 

feito o acompanhamento dos movimentos da pele. 

 

   
Figura 2.7 – Imagens obtidas em tempo real durante os testes 
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Conceitos teóricos 

 

3.1. Lógica Difusa 

 

Introduzida em 1965 [17] pelo Professor Lofti Zadeh da Universidade da 

Califórnia, em Berkeley, a lógica difusa (fuzzy logic) veio revolucionar os sistemas de 

monitorização, controlo ou classificação automáticos, até à data confinados à rígida 

lógica booleana. A grande inovação introduzida pela lógica difusa [18, 19, 20] prende-

se com a existência de valores intermédios entre o verdadeiro e o falso, um pouco à 

imagem do processo de raciocínio do ser humano.  

Como exemplo, tome-se um condutor em pleno trânsito, em hora de ponta. Ao 

avançar, terá que ter em conta a velocidade a que se desloca, a velocidade a que o 

automóvel antecedente se desloca, a distância a que se encontra do mesmo ou até 

mesmo a existência, ou não, de uma faixa em que o trânsito flua mais facilmente. Já ao 

travar, terá que ter novamente em conta as condicionantes já referidas, às quais se deve 

juntar a distância a que se encontra o automóvel que o segue, conferida através do 

espelho retrovisor. Como se torna claro, este condutor não consegue estabelecer 

rigidamente um limite que lhe permita definir se a velocidade é muita ou pouca ou se as 

distâncias são grandes ou pequenas. Instintivamente, o condutor fará um cálculo 

aproximado de quão distantes estão os automóveis e de quão rápido estes seguem, para 

assim decidir se deverá acelerar ou travar, e em que medida.  

Tendo em conta que, na generalidade, este raciocínio dá óptimos resultados em 

seres humanos, porque não usar este método em aplicações informáticas, electrónicas, 

electromecânicas e até económicas ou de marketing [21]? 

Assim, um sistema com uma implementação de lógica difusa toma decisões 

baseando-se em inputs subjectivos ou vagos. Permite que o sistema tenha em conta, por 

exemplo, o carro como estando “muito distante”, “relativamente distante”, “pouco 

distante” ou “muito pouco distante”, ao invés de apenas o considerar “perto” ou “longe” 

como faria um sistema de decisão com lógica booleana.  

Mas para tirar partido de todas estas mais-valias torna-se necessário estabelecer 

à priori os conjuntos difusos [17] e o tipo das suas funções de pertença (membership 

functions) para cada input (antecedente) e para cada output (consequente). Só depois se 
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podem definir as chamadas regras difusas - tantas quantas as diferentes situações 

possíveis de ocorrer. 

 

3.1.1. Conjuntos difusos e Funções de pertença 

 

Como exemplo, considere-se como universo de estudo um grupo de pessoas, 

com alturas compreendidas entre 1,50m e 2m. Para classificar a altura deste grupo de 

indivíduos, é necessário dividir o universo em vários intervalos de valores considerados 

adequados. Uma classificação possível seria, por exemplo: baixa, média ou elevada 

estatura. A estes intervalos chamam-se conjuntos difusos.  

Os tipos de áreas que definem um conjunto difuso designam-se por funções de 

pertença. As funções de pertença podem tomar várias formas, como se pode observar 

na figura 3.1. 

 

 
                    Triangular                               Formato Sino                            Trapezoidal 

Figura 3.1 – Diferentes formas de funções de pertença 

 

Os intervalos definidos por estas funções não são, graficamente, do tipo 

rectangular, como acontece com a lógica booleana. A tal facto ainda acresce a 

possibilidade de sobreposição de duas funções de pertença, pelo que podem existir 

valores que acabam por pertencer a ambas (figura 3.2 a) ), ao contrário do que 

aconteceria numa classificação usando lógica booleana (figura 3.2 b) ). 

 

 
a) b) 

 

Figura 3.2 – a) Classificação usando lógica difusa; b) Classificação usando lógica booleana 

(A – Baixa estatura; B – Média Estatura; C – Elevada estatura) 

A B C B A C 

1.5 2        m 1.5   2      m 
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Regra geral, usam-se 3, 5 ou 7 funções de pertença para classificar um universo 

de valores, de forma a delinear as classificações de forma idêntica à interpretação 

humana. 

De referir ainda a diferença entre funções de pertença dos antecedentes e dos 

consequentes. As funções dos antecedentes são as que classificam os inputs, operação 

por vezes chamada de fusificação; as funções dos consequentes servem para obter o 

resultado final da regra, ou seja, o output do sistema (desfusificação). 

 

3.1.2. Fusificação e desfusificação 

 

Considere-se um sistema típico de aquecimento de uma sala. O sistema recebe 

como entrada o valor do termómetro e a saída actua no nível de aquecimento de um 

radiador. Assim, para implementar neste sistema um controlador de lógica difusa, este 

tem que interpretar o valor do termómetro e no final converter a decisão tomada num 

dos níveis de aquecimento possível. Ao processo de interpretação chama-se fusificação; 

a conversão da decisão final chama-se desfusificação. 

Na fusificação, os inputs são convertidos do seu valor real (determinístico) para 

o seu valor difuso (linguístico). Para isso, são classificados quanto ao conjunto difuso 

em que se inserem, sendo-lhes atribuído o seu grau de pertença ao dito conjunto. 

Na desfusificação, os outputs são convertidos do seu valor difuso (linguístico) 

para o seu valor real, que será a saída do sistema e, possivelmente, o controlo de algo. 

 

3.1.3. Graus de pertença 

 

Não sendo as funções de pertença do tipo rectangular, torna-se óbvia a vantagem 

da lógica difusa: a existência de mais valores de classificação que não o verdadeiro ou o 

falso, o 1 ou o 0. De facto, os valores de entrada (inputs) que se situem nas zonas 

descendentes ou ascendentes das funções de pertença são classificados com valores 

entre 0.0 (não-pertença) e 1.0 (pertença total). A esses valores chamam-se graus de 

pertença. 
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3.1.4. Regras difusas 

 

O ser humano toma decisões baseando-se em regras. Apesar de não se notar, 

essas decisões são idênticas à expressão “se, então”. Exemplificando, “se o tempo 

estiver bom, então irei dar um passeio”. “Se o tempo estiver chuvoso, então irei passear 

noutro dia”. 

É também assim que funcionam as regras difusas, sendo que as variáveis que 

influenciam na decisão são, ao invés de avaliações realizadas por um humano, 

avaliações retiradas do universo de valores através da fusificação. Essas variáveis são, 

contudo, traduzidas em linguagem corrente, sendo por isso chamadas variáveis 

linguísticas. As regras são assim formadas por: “SE (variável linguística antecedente) 

ENTÃO (variável linguística consequente)”. 

 

3.1.5. Variáveis difusas e linguísticas 

 

Recorde-se o exemplo descrito na subsecção 3.1.1. A altura é neste caso o 

elemento classificativo de cada pessoa. É assim a chamada variável difusa.  

Imaginando a distribuição destas pessoas em conjuntos difusos relativos à sua 

altura resultaria em, por exemplo, três conjuntos distintos: “baixa estatura”, “média 

estatura” e “elevada estatura”. Em lógica difusa, a estes nomes chamam-se variáveis 

linguísticas. 

 

3.1.6. Operadores difusos 

 

Quando se torna necessário conjugar numa dada regra vários valores de entrada, 

usam-se os operadores difusos. Um breve exemplo poderia ser, considerando 

novamente o exemplo das estaturas de um grupo de pessoas, a introdução da variável 

peso. Os indivíduos seriam então classificados quanto à sua altura e quanto ao seu peso, 

o que obrigaria a repensar as regras difusas. 

Assim, duas possíveis regras poderiam ser: “SE elevada estatura E peso baixo, 

ENTÃO indivíduo magro”; “SE baixa estatura E peso médio, ENTÃO indivíduo forte”. 

O “E” introduzido nestas regras é um operador difuso. 
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Graficamente, este operador representa a intercepção dos dois valores difusos 

(média estatura e peso médio), sendo que o resultado desta inferência é o valor mínimo 

de entre os dois (figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3 – Intercepção de dois conjuntos difusos 

 

Outros operadores difusos bastante utilizados são o “OU”, que representa a 

união de dois conjuntos e donde resulta o máximo dos dois valores (figura 3.4) e o 

“NÃO”, que representa o complemento de um conjunto (figura 3.5). 

 

 
Figura 3.4 – União de dois conjuntos difusos 

 

 

 

a) b) 

Figura 3.5 – a) Exemplo de conjunto difuso; 

b) Complemento do conjunto difuso de a) 
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4. Sistema desenvolvido 

 

4.1. Requisitos do sistema 

 

Pretende-se uma solução completa, incluindo hardware e software.  

A nível de hardware, a solução deve ser de fácil e rápida montagem, sendo 

também desejável que o suporte construído seja leve e fabricado num material 

duradouro.  

O software deverá permitir a escrita dum parágrafo de texto e a posterior 

visualização do vídeo desses instantes. Possibilitará o processamento do vídeo em 

diferido e o cálculo das estatísticas correspondentes. Todos esses dados devem ser 

guardados para uma posterior análise. Finalmente, é de vital importância que o software 

seja de fácil utilização. 

 

4.2. Descrição do sistema 

 

O sistema desenvolvido assentou na premissa de uma identificação cromática 

dos dedos. Ou seja, cada dedo da mão seria identificado por uma cor. Para tal, criaram-

se etiquetas autocolantes, destinadas a ser coladas nas unhas dos oito dedos das mãos – 

os polegares não seriam alvo de estudo. As cores escolhidas para identificação foram as 

três cores fundamentais (vermelho, verde e azul) e ainda o amarelo, por ser uma cor 

composta por duas das cores fundamentais. 

 

 
Figura 4.1 – Marcas coloridas nas unhas do utilizador/paciente 
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A escolha destas cores está relacionada com o facto da imagem digital ser 

usualmente composta na escala RGB (Red, Green, Blue), o que torna a identificação 

mais fácil e exacta pela predominância de uma só cor nos dedos de cor vermelha, verde 

e azul. 

Tendo em conta que se decidiu utilizar apenas quatro cores distintas, optou-se 

por efectuar uma distribuição não simétrica das cores pelos dedos. Assim, a título de 

exemplo, em vez de se atribuir apenas uma cor a ambos os dedos indicadores, cada um 

deles fica com uma cor diferente, de forma a evitar problemas de classificação em teclas 

que se situem na área de acção comum a ambos os dedos (representada a azul na figura 

4.2). 

 

 
Figura 4.2 – Intercepção típica das áreas de acção dos dois dedos indicadores 

 

A distribuição das cores pelos dedos foi então estabelecida da forma que se 

observa na figura seguinte. 

 

 
Figura 4.3 – Distribuição não simétrica das marcas pelas unhas de ambas as mãos 
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O suporte físico desenvolvido para o sistema inclui uma fixação para a câmara 

digital e para o teclado, garantindo assim uma distância fixa entre ambos. Esta distância 

foi escolhida tendo em conta a imagem captada pela câmara, sendo que é a mínima 

distância para que todo o teclado seja visível. Da mesma forma, a base da câmara foi 

posicionada num tal ângulo que permita a visualização das unhas do utilizador, seja 

qual for a tecla pressionada.  

 

 
Figura 4.4 – Suporte desenvolvido para teclado, câmara e iluminação 

 

Sendo a identificação efectuada através da análise cromática das imagens 

capturadas pela câmara, é de vital importância que a iluminação seja constante na sua 

intensidade e temperatura de cor, pois até uma pequena variação pode causar valores 

díspares dos níveis de cor da imagem, inviabilizando assim a correcta identificação. 

Assim, a iluminação foi também fixa ao suporte, tendo sido escolhida uma 

lâmpada fluorescente para resolver a problemática introduzida no capítulo 1. Assim, 

colocou-se a lâmpada frente ao teclado numa posição baixa, com um reflector para que 

a sua luz fosse difundida por todo o teclado e, consequentemente, todos os dedos.  
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Figura 4.5 – Imagem retirada da câmara digital, mostrando a iluminação dos dedos do paciente 

 

A primeira fase do desenvolvimento do software passou pela calibração de todos 

os parâmetros da câmara. Através de testes de luminosidade e movimento, escolheram-

se os valores para a velocidade do obturador e para a taxa de imagens capturadas por 

segundo, de forma a obter a melhor qualidade de imagem possível. 

O passo seguinte foi a associação em tempo-real das teclas pressionadas durante 

a captura do vídeo às frames em que tal acontece. Para efectuar o processamento em 

vídeo, foi necessário adquirir um componente ActiveX para leitura e manipulação do 

ficheiro capturado. Após pesquisa e vários testes, foi escolhido um componente que 

permite ir directamente a uma dada frame do vídeo. 

Usando este componente, obtêm-se e processam-se todas as frames em que foi 

pressionada uma tecla. Esse processamento começa com o isolamento da zona de 

interesse: a área da tecla pressionada. Da imagem resultante, estudam-se as 

componentes R, G e B da imagem e aplica-se o algoritmo desenvolvido para 

classificação da cor da unha. 

O algoritmo foi objecto de aturado estudo e pesquisa. Inicialmente foi testado 

um algoritmo baseado no Coeficiente de Correlação Cruzada, que assenta numa fórmula 

matemática que permite o estudo do relacionamento de dois gráficos, indicando o 

quanto eles são idênticos entre si. Tal método é bastante usado em estudos de sinais, 

mas revelou-se insuficiente para o presente caso. 

Assim, implementou-se um algoritmo de lógica difusa (ver secção 1.3 da 

presente dissertação), que revelou logo à partida uma maior eficácia. Após todo o 

processo de testes e análise de resultados, procedeu-se a uma optimização do algoritmo, 

o que resultou numa eficácia média de 91%. No capítulo sexto descreve-se este 

processo e os resultados obtidos. 
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Implementou-se ainda um módulo responsável pelo cálculo das estatísticas. 

Estas são referentes ao número de vezes que uma dada tecla é pressionada por um 

determinado dedo. 

Por fim, criou-se uma base de dados de pacientes, seus vídeos e estatísticas 

associadas. Esta permite a criação de registos individuais para cada paciente, onde 

podem ser introduzidos os seus dados pessoais e o seu historial médico. Na base de 

dados ficam também alojadas as informações referentes a cada vídeo gravado, assim 

como as estatísticas calculadas. 

 

4.3. Material utilizado 

 

O sistema desenvolvido resulta da integração de vários componentes e 

tecnologias. Seguidamente se apresenta uma descrição sucinta de cada um deles. 

 

4.3.1. Hardware 

 

⇒ Câmara Digital 

 

Elemento essencial no funcionamento de todo o sistema, a câmara escolhida 

deveria ser capaz de capturar imagens de alta definição com uma rapidez considerável, e 

dispensar a utilização de uma placa de aquisição, de forma a permitir uma mais fácil 

conexão a um qualquer computador pessoal. Assim, foi escolhida uma câmara com 

comunicação via USB 2.0. 

 

 
Figura 4.6 – uEye Camera UI-144 
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Trata-se de uma uEye Camera UI-144, da Imaging Development Systems GmbH. 

Esta câmara utiliza um sensor CMOS de grandes dimensões (1/1.8”), permitindo a 

captura de vídeos/imagens de alta resolução (1280x1024 pixeis). 

De entre as suas características, destaquem-se a velocidade de obturador 

ajustável entre 6160 ms a 0,054 ms, a capacidade de captura de até 17 imagens por 

segundo na máxima resolução e também a possibilidade de ajuste de valores como o 

Brilho, o Contraste e o Balanço de Brancos das imagens capturadas. 

 

 
Figura 4.7 – Sensor CMOS 

 

 

⇒ Lente 

 

Para focar correctamente a área de interesse, neste caso o teclado, foi necessário 

usar uma lente que permitisse capturar todo o teclado a uma distância relativamente 

curta. Assim, optou-se por uma lente de 8mm, que torna possível que a câmara esteja 

colocada a apenas 30cm do teclado. 

A abertura desta lente é de f2.8, o que permite imagem nítidas mesmo com 

reduzidos níveis de luz. 

  

⇒ Teclado 

 

Foi utilizado um teclado inglês de 102 teclas, com ligação via USB. Foi utilizado 

um teclado de cor preta para aumentar o contraste das imagens e ao mesmo tempo 

anular potenciais interferências cromáticas. 
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⇒ Lâmpada 

 

Para evitar sombras que pudessem causar problemas no posterior processamento 

das imagens, optou-se por usar uma lâmpada fluorescente de 12W. Assim, conseguiu-se 

uma distribuição mais uniforme da intensidade luminosa, reduzindo a um mínimo as 

sombras existentes. 

 

⇒ Suporte 

 

Foram desenhados vários tipos de suportes para acoplar teclado, câmara e 

lâmpada, tendo sempre como objectivos a praticabilidade de montagem/desmontagem, 

o baixo peso e a possibilidade de ser construído em materiais duradouros. Após um 

processo de experimentação e eliminação de hipóteses, optou-se pelo seguinte desenho. 

    

 
Figura 4.8 – Desenho do suporte desenvolvido 

 

A escolha do material de fabrico recaiu sobre o alumínio, pelas suas 

características de durabilidade e baixo peso. 

 

 

 

⇒ PC 

 

Teclado 

Lâmpadas 

Câmara 
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Sendo o software desenvolvido a base do sistema, para o executar é necessário 

dispor de um PC, com um sistema operativo Windows XP. 

 

4.3.2. Software 

 

⇒ Borland C++ Builder 6.0 

 

Pelas suas características e pelo extenso conhecimento acumulado durante todo 

o curso, foi este o IDE escolhido para desenvolver a aplicação. A facilidade com que 

permite realizar a integração dos programas desenvolvidos com robustas interfaces 

gráficas foi factor primordial para esta decisão. 

 A base de dados usada é composta por três tabelas também do Borland 

Builder. Estas tabelas são do tipo Paradox. 

 

 

⇒ XVideoOCX 

 

Componente ActiveX usado para ler os vídeos efectuados pela câmara e deles 

retirar as imagens necessárias, isto é, as imagens em que um dedo pressiona uma tecla. 

Inclui funcionalidades de captura e leitura de vídeo, manipulação e processamento de 

imagens e até desenho sobre imagens capturadas em tempo real. 

 

⇒ uEye ActiveX Control Software Interface 

 

Componente ActiveX que permite a comunicação com a câmara digital uEye. 

Através das suas rotinas de controlo efectua-se também o ajuste de todas as 

funcionalidades e capacidades anteriormente descritas. 
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5. Implementação 

 

O software desenvolvido apresenta a possibilidade de registar pacientes, capturar 

e processar vídeos, assim como apresentar, em tabela, gráfico ou relatório, os dados 

estatísticos referentes a cada vídeo. 

 

5.1. Arquitectura do sistema de detecção 

 

Até concluir o cálculo estatístico pretendido, são percorridas várias etapas 

intermédias para captura e processamento de imagem, bem como tratamento dos dados 

daí recolhidos. Assim, optou-se pela divisão do sistema em três grandes fases. A saber: 

gravação do vídeo, processamento do vídeo e estatísticas. Dentro destas, existem outras 

subdivisões: captura, processamento, identificação, classificação e cálculo estatístico. 

Em termos estruturais, todas estas fases traduzem-se no seguinte fluxograma. 

 

E
s
ta
tí
s
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a
s
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V
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Figura 5.1 – Fluxograma exemplificativo da arquitectura global do software 

 

 

Nas próximas secções são descritos os diversos algoritmos usados em cada uma 

das fases. 
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5.1.1. Fase de Captura 

 

De entre as várias fases do sistema de detecção, a captura será aquela em que 

existirá maior interacção com o utilizador do sistema. O utilizador será convidado a 

dactilografar um texto enquanto o software efectua a gravação de um vídeo da área 

correspondente ao teclado. 

 

Início

Parametrização/

Inicialização da 

Câmara

Gravação Vídeo

Stop?
Tecla 

pressionada?
Não

Não

Memorização 

Tecla/Frame

Sim

Gravação de 

Teclas/Frames 

para ficheiro

Fim

 
Figura 5.2 – Fluxograma do processo implementado para a Fase de Captura 

 

Como se pode ver no fluxograma da figura 5.2, é desde logo necessário 

inicializar a câmara digital, ajustando todos os parâmetros de captura de imagem da 

mesma. Os valores desses parâmetros foram definidos durante o desenvolvimento do 

sistema e não podem ser alterados pelo utilizador final. 
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Parâmetro Valor 

Pixel Clock 25 Mhz 

Frame Rate 16 fps 

Shutter speed 30 ms 

Width 1280 px 

Height 1024 px 

Image quality 60% 
 

Tabela 5.1 – Parametrização final da câmara digital 

   

Em seguida inicia-se a gravação do vídeo e, a cada pressão numa tecla, é 

guardada em memória a tecla premida e o número da frame em que tal aconteceu. Este 

procedimento repete-se até que o utilizador dê por terminada esta fase.  

No final, o vídeo é guardado num ficheiro cujo nome é composto pelo número 

de paciente e a hora e data do início da gravação. O vector de teclas/frames é também 

guardado num ficheiro de nome idêntico ao do vídeo. 

 

Key,Frame 

84,25 

69,26 

83,30 

84,31 

73,33 

78,35 

71,36    
 

Figura 5.3 – Exemplo de ficheiro com vector de teclas/frames 

 

Como se pode observar no exemplo de ficheiro da figura 5.2, ficam guardados o 

valor de cada tecla pressionada, obtido pelo evento MemoKeyDown, seguido de uma 

vírgula e do número da frame, obtido através do evento EventOnFrame. 
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5.1.2. Fase de Processamento 

 

Após a captura, o utilizador pode escolher visualizar as estatísticas 

correspondentes ao vídeo. Nesta fase, é iniciado o processamento do vídeo capturado, 

ilustrado pelo fluxograma da figura 5.3. 

Em primeiro lugar, é efectuada a busca das frames nas quais o utilizador 

pressionou uma tecla. Para tal, o software recorre ao componente XVideoOCX para 

processar o vídeo. O componente é então inicializado, sendo parametrizado para o modo 

de leitura de vídeo guardado em ficheiro, ao passo que a localização do ficheiro a 

utilizar é fornecida pela base de dados de vídeos.  

 

 
Figura 5.4 – Fluxograma do procedimento implementado para a Fase de Processamento do vídeo 
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Inicializado o componente e aberto o vídeo, são carregados em memória os 

dados referentes às teclas pressionadas e às frames em que tal acontece, dados esses 

guardados em ficheiro aquando da captura. Usando estes dados e a função do 

XVideoOCX (XGotoFrame) que permite a busca de frames, as imagens são analisadas, 

uma a uma, pelo processo de identificação do dedo. 

Concluído o processamento de todas as frames relevantes, os dados obtidos são 

guardados na base de dados, para permitir posterior visualização/cálculo estatístico. 

Esses dados são divididos em oito listas, cada uma correspondente a um dedo, sendo 

compostas pelas teclas pressionadas e pelo número de vezes em que tal aconteceu.  

 

5.1.3. Fase de Identificação 

 

A identificação é, juntamente com a classificação, uma das etapas cruciais de 

toda a arquitectura implementada no software desenvolvido. É nesta fase que se efectua 

o estudo da zona de interesse da imagem capturada pela câmara digital, com vista a 

descobrir qual o dedo que pressionou uma dada tecla. A figura 5.4 ilustra o processo 

implementado. 

 

 
Figura 5.5 – Fluxograma do processo implementado para a Fase de Identificação do Dedo/Tecla 

 

 

Mediante a informação de qual a tecla pressionada, é efectuada a leitura da zona 

de interesse, tipicamente a área limítrofe da tecla premida. A lista das zonas de 

interesse, uma correspondente a cada tecla, foi estabelecida durante a fase de 

desenvolvimento do software, sendo uma das razões para a localização fixa do teclado 

em relação à câmara. 
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Figura 5.6 - Imagem da zona de interesse 

 

Em seguida são analisadas as componentes de cor da imagem resultante e 

efectuados os histogramas correspondentes. Calculada a média aritmética de cada um 

dos histogramas, inicia-se o processo de classificação por lógica difusa. 

Concluído esse processo, actualiza-se a lista de teclas/dedos com a tecla em 

questão e com a classificação efectuada pelo algoritmo de lógica difusa. 

 

5.1.4. Fase de Classificação 

 

Como já referido, esta fase é crucial para a eficácia de todo o sistema. 

Concretamente, é nesta fase que se classifica o dedo utilizado para pressionar uma dada 

tecla, sendo portanto essencial para o correcto cálculo estatístico. 

Para a classificação, como referido no capítulo segundo, optou-se pelo uso de 

um algoritmo de lógica difusa. O algoritmo implementado foi desenvolvido de raíz e 

dispõe apenas das funções consideradas necessárias ao trabalho em questão. Assim, 

efectua a “fusificação” e aplica as regras determinadas, mas não realiza a 

“desfusificação”, por não ser relevante para o presente trabalho. A figura 5.6 ilustra este 

processo. 

 

 
Figura 5.7 – Fluxograma do processo implementado para a Fase de Classificação do dedo 

 

Para a fusificação dos valores médios dos histogramas, usa três funções de 

pertença para cada grandeza de entrada (R, G e B). No gráfico seguinte podem ver-se as 

funções escolhidas e os valores para os quais estas estão definidas.  
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No eixo das abcissas encontram-se os valores possíveis para R, G e B, entre 0 e 

255; no eixo das ordenadas encontra-se o valor difuso correspondente a cada ponto da 

função de pertença, entre 0.0 e 1.0. As variáveis linguísticas escolhidas foram: Low 

(pouco), Médium (médio) e High (muito).  

 

 

Figura 5.8 – Funções de pertença usadas para a fusificação dos dados 

 

Esses valores, assim como o conjunto de regras estabelecidas, são fruto da 

análise de um conjunto significativo de imagens que permitiram determinar quais os 

melhores binómios valores/regras para conseguir uma classificação final o mais correcta 

possível. 

As regras definidas foram as seguintes: 

   

Regras difusas 

SE (vermelho alto) E (verde baixo ou médio) E (azul baixo ou médio), ENTÃO cor=vermelho 

SE (vermelho baixo ou médio) E (verde alto) E (azul médio ou baixo), ENTÃO cor=verde 

SE (vermelho baixo ou médio) E (verde baixo ou médio) E (azul alto), ENTÃO cor=azul 

SE (vermelho alto) E (verde alto) E (azul alto), ENTÃO cor=branco 
 

Tabela 5.2 – Regras difusas implementadas 

 

 

5.1.5. Fase de Cálculo Estatístico 

 

Classificados todos os dedos, resta apenas efectuar o tratamento estatístico dos 

dados. Para tal, recorre-se aos dados recolhidos e guardados na fase de processamento. 

Assim, tendo a listagem de teclas pressionadas e do dedo identificado como responsável 

por cada um desses eventos, efectua-se o cálculo estatístico. 

 

80 

Low 

255 0 130 100 60 

1 

Medium High 
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Figura 5.9 – Fluxograma do procedimento implementado para a Fase de Cálculo Estatístico 

 

O primeiro passo é a ordenação das teclas relativamente aos dedos, juntando em 

vectores todas as teclas pressionadas por cada um deles. Através duma simples 

contabilização das teclas, obtém-se a associação dos dedos às teclas pressionadas e ao 

número de vezes em que tal aconteceu.  

Mediante a preferência do utilizador, estes dados podem ser apresentados em 

forma de gráfico, tabela ou relatório para impressão. Por fim, estes dados são guardados 

em base de dados para facilitar posterior cálculo de estatísticas. 

 

5.2. Arquitectura da base de dados 

 

Dada a especificidade do software desenvolvido, tornou-se necessária a criação 

de uma base de dados para simplificar a identificação e manutenção dos vídeos dos 

vários pacientes que sejam escolhidos para sua utilização. Assente em 3 tabelas criadas 

no Borland Builder, do tipo Paradox, serve também para uma mais fácil e perceptível 

organização da estrutura do software. 

 

As 3 tabelas são: Patient Table, Vídeos Table e Stats Table, sendo utilizadas 

para, respectivamente, armazenar informação acerca de pacientes, vídeos gravados e 

estatísticas calculadas. 

Patient Table

PK Number

Name

Address

Age

Gender

Handedness

Occupation

Obs

Videos Table

PK VNumber

Date

File

Obs

FK1 Number

Stats

Text

Frames

Keys

Stats Table

PK,FK1 VNumber

Left1

Left2

Left3

Left4

Right1

Right2

Right3

Right4
 

Figura 5.10 – Modelo da base de dados relacional implementada 

 

Descreve-se em seguida a constituição das ditas tabelas. 
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5.2.1. Tabela de pacientes 

 

É a tabela principal da base de dados, sendo também a única sobre a qual o 

utilizador tem poder directo e completo: pode acrescentar novas entradas, editar ou 

pagar registos já existentes e efectuar buscas. 

 

Cada registo desta tabela tem oito campos. São eles: number, name, address, 

age, gender, handedness, occupation e obs. A chave primária desta tabela é o campo 

number. 

⇒ Number é um campo de inteiros, sendo gerado pelo software e servindo 

como chave primária desta tabela, bem como para outros processos internos (nomeação 

dos ficheiros gravados, por exemplo). 

⇒ Age é também um campo de inteiros, para a simples introdução da idade 

do paciente. 

⇒ Name, address e occupation são campos de strings para introdução, 

respectivamente, do nome, morada e profissão do paciente. 

⇒ Handedness e gender são campos booleanos, para, respectivamente, 

indicar a mão preferencial do paciente – left-handed (esquerda) ou right-handed 

(direita) – e o sexo – male (masculino) ou female (feminino). 

⇒ O campo obs é um campo do tipo Memo, para registar a história médica do 

paciente ou simples observações. 

 

Os campos name, gender, age, handedness e occupation são obrigatórios 

aquando da criação de uma nova entrada na tabela. 

A opção de pesquisa presente no software permite a busca de pacientes pelo seu 

número interno ou pelo seu nome. 

 

5.2.2. Tabela de vídeos 

 

Nesta tabela ficam guardados os vídeos de todos os pacientes, sendo a chave 

primária desta tabela o número do vídeo. 

A chave estrangeira é o número do paciente, usado para seleccionar apenas os 

vídeos de um dado paciente, quando assim se torna necessário. 
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Cada registo desta tabela tem seis campos. A saber: vnumber, date, file, obs, 

number, stats, text, frames e keys.  

⇒ Os campos vnumber, number, frames e keys são números inteiros, para, 

respectivamente, o número do vídeo, o número do paciente, o número de frames do 

vídeo e o número de teclas pressionadas. 

⇒ Date é um campo para “carimbo” de data/hora, sendo a data e horas 

registadas aquando do início da gravação de cada vídeo. 

⇒ File é um campo de strings para gravar o caminho completo para o ficheiro 

de vídeo a que se refere cada registo. 

⇒ Obs, tal como na tabela de pacientes, é um campo do tipo Memo, para 

registar observações, neste caso acerca do vídeo em questão. 

⇒ Stats é um campo booleano com o objectivo de indicar se já foi efectuado 

o cálculo estatístico deste vídeo, ou se é a primeira vez que se realiza tal cálculo.  

⇒ Text é um campo do tipo Memo para registar o texto escrito pelo paciente 

 

5.2.3. Tabela de estatísticas 

 

Na tabela de estatísticas ficam armazenados os dados recolhidos do vídeo, 

aquando do primeiro cálculo estatístico. Nomeadamente, são ordenadas e guardadas as 

teclas pressionadas por cada um dos oito dedos. Assim, sempre que seja requisitada a 

visualização/impressão de dados estatísticos, o software pesquisa esta tabela usando o 

número do vídeo e retira os dados necessários para o cálculo. 

 

Esta tabela tem nove campos: vnumber, Left1, Left2, Left3, Left4, Right1, Right2, 

Right3 e Right4.  

⇒ O campo vnumber é um campo de inteiros para o número do vídeo a que 

corresponde o registo. Este campo funciona como chave primária e também como chave 

estrangeira desta tabela. 

⇒ Os restantes oito campos são campos de strings e cada um deles representa 

um dedo. Cada um armazena uma string com a concatenação do par “tecla/número de 

vezes que foi premida” para todas as teclas utilizadas pelo dedo em questão. 
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5.3. Interface e funcionamento global 

 

Como já referido, pretendia-se uma interface de fácil e intuitiva utilização. Para 

isso, criou-se uma interface baseada em três diferentes “páginas”, sendo cada uma 

correspondente a uma fase do processo implementado. 

Assim, tem-se uma primeira página (Data) que serve para interagir com a base 

de dados de pacientes. Nesta página podem-se visualizar todos os dados de um paciente, 

criar novos registos de pacientes, editar ou apagar registos existentes, efectuar buscas 

por nome ou por número de paciente e ainda actualizar o historial médico do paciente. 

O paciente seleccionado nesta página será o indivíduo em questão nas duas restantes. 

 

 
Figura 5.11 – Página Data 

 

 

 

A segunda página (Videos) comporta os comandos de captura de novos vídeos e 

de visualização dos vídeos previamente guardados, sempre tendo como referência o 

paciente seleccionado na página inicial. Nesta página está presente também uma lista 

que é preenchida automaticamente com os vídeos do paciente em questão.  
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Para tal, cada vez que é seleccionada esta página, realiza-se uma filtragem dos 

dados existentes na tabela dos vídeos, usando o número do paciente seleccionado na 

página Data como filtro. Dos vídeos filtrados, apresentam-se na dita lista o número de 

identificação de cada vídeo e a data e hora a que este foi gravado.  

 

 
Figura 5.12 – Página Videos 

 

 

Existe também a opção de apagar um vídeo previamente seleccionado. Essa 

acção apagará o registo da base de dados e todos os ficheiros referentes a esse vídeo. 

Na terceira página (Stats) é efectuado o cálculo, apresentação e impressão das 

estatísticas pretendidas. Contudo, para lhe ter acesso é necessário seleccionar um dos 

vídeos da lista da página Videos. Caso não tenha ainda sido gravado nenhum vídeo, não 

é possível aceder a esta página.  

Caso esteja seleccionado um vídeo, a escolha da página Stats executa a análise 

do mesmo, verificando primeiro o campo stats no registo do vídeo. Caso o valor seja 

verdadeiro, o software irá apenas procurar o registo do vídeo em questão na tabela de 

estatísticas e apresentará as estatísticas. Caso este valor seja falso, o sistema irá efectuar 

todo o processamento e cálculo estatístico.  
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Figura 5.13 – Página Stats 

 

 

O processamento pode ser realizado de duas maneiras: modo automático ou 

modo avançado. No modo automático, o software realiza todo o processamento de uma 

forma transparente, apresentando no final as estatísticas resultantes. No modo avançado, 

é permitido ao utilizador visualizar o processamento do vídeo frame a frame. Neste 

modo o software apresenta ao utilizador todas as frames em que foi pressionada uma 

tecla, indicando em cada uma o dedo que identificou como correcto. Cabe depois ao 

utilizador decidir se concorda com a identificação pelo software ou se pretende indicar 

uma outra identificação. 

 

 

Finalizado o processamento, efectua-se o cálculo e apresentação das estatísticas. 

Por defeito, a apresentação é realizada em oito gráficos, cada um correspondente a um 

dedo. Estes gráficos indicam as teclas utilizadas no eixo das abcissas e o número de 

vezes que estas foram premidas no eixo das ordenadas.  

O utilizador pode também optar pela visualização de uma tabela com estes 

mesmos dados, ou de um relatório que poderá posteriormente imprimir. 
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6. Testes 

 

Após o desenvolvimento do software e da construção e montagem do suporte 

físico, para conseguir uma parametrização ideal dos processos de captura, detecção e 

identificação, passou-se a uma fase de testes. Para esses testes foram impressas marcas 

coloridas para os dedos usando simplesmente uma impressora e papel autocolante. 

Em primeiro lugar, realizou-se o ajuste da definição dos parâmetros da câmara 

digital. Optou-se pela maior velocidade de captação de imagens possível sem que 

existam perdas de frames: 16 por segundo. Relativamente à velocidade do obturador, 

apesar de uma alta velocidade ser recomendada de forma a evitar imagens com o arrasto 

característico do movimento rápido dos dedos, foi necessário ter em consideração que 

uma elevada velocidade significa também uma menor luminosidade da imagem. Assim, 

foi seleccionado um valor de 40ms, que permite imagens com boa iluminação e limita o 

efeito de arrasto. 

Em seguida, tendo teclado e câmara numa posição fixa, foram realizadas as 

afinações das zonas de interesse relativas a cada uma das teclas. Foi mantida uma área 

de cerca de 5 pixeis em volta de cada tecla. 

Por último, foram realizadas afinações a nível do algoritmo de detecção. Para 

tal, efectuou-se o processamento de vários vídeos, com vários voluntários e em 

condições de utilização do sistema normais. Após aturada observação desses resultados, 

ajustaram-se as funções de pertença do algoritmo de lógica difusa. 

 

6.1. Análise de Resultados 

 

Para apresentação de resultados, escolheram-se seis vídeos protagonizados por 

diferentes utilizadores. O número de teclas pressionadas varia entre 18 e 120. A eficácia 

verificada varia entre os 71% e os 100%. Todos os resultados são referentes ao modo de 

detecção automática. 

 

 

 

 

 



 

41 

6.1.1. Vídeo 1 

 

 Neste vídeo foram pressionadas 38 teclas. Em 27 destes casos o dedo foi 

correctamente classificado, tendo existido erros na identificação cromática em 3 outros 

casos. Os restantes 8 erros devem-se a impedimentos físicos, isto é, ao facto de a 

posição curvada em que o dedo se encontra ao pressionar a tecla esconder a unha da 

câmara. Um exemplo desta situação está demonstrado na figura 6.1 a). Estes 

impedimentos acontecem 7 vezes na tecla “A” e uma vez na tecla “S”. A eficácia foi de 

71%. 

 

71%

8%

21%

Identificação

correcta

Erro cromático

Erro por

impedimento físico

 
a) b) 

Figura 6.1 – a) Exemplo de impedimento físico por curvatura do dedo 

b) Gráfico da eficácia de classificação do vídeo 1 

 

6.1.2. Vídeo 2 

 

Neste vídeo foram pressionadas 40 teclas. Em 38 destes casos o dedo foi 

correctamente classificado, sendo que nos 2 restantes casos existiu erro na identificação 

cromática. Assim, a eficácia do sistema neste vídeo atingiu os 95%. 

95%

5%

Identificação correcta

Erro cromático

 
Figura 6.2 – Gráfico da eficácia de classificação do vídeo 2 
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6.1.3. Vídeo 3 

 

No vídeo 3 foram pressionadas 28 teclas, não tendo existido qualquer erro na 

classificação do dedo responsável. Assim, a eficácia do sistema no processamento deste 

vídeo atingiu os 100%. 

100%

Identificação correcta

 
Figura 6.3 – Gráfico da eficácia de classificação do vídeo 3 

 

 

6.1.4. Vídeo 4 

 

 No vídeo 4 foram pressionadas 29 teclas. Em 2 casos existiu um erro na 

identificação da cor da marca no dedo. Noutros 3 casos, existiu um impedimento físico 

para a correcta identificação. Ao contrário do vídeo 1, neste caso o impedimento físico 

teve origem na presença de outro dedo em frente do dedo que realmente premiu a tecla, 

como se pode observar na figura 6.4. Novamente, tais casos aconteceram na tecla “A”.  

Nos restantes 24 casos, os dedos foram classificados correctamente. 

 

83%

7%
10%

Identif icação

correcta

Erro cromático

Erro por

impedimento

físico

 

a) b) 

Figura 6.4 – a) Exemplo de impedimento físico por ocultação da unha 

b) Gráfico da eficácia de classificação do vídeo 4 
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 A eficácia do sistema no processamento deste vídeo atingiu os 83%. 

 

6.1.5. Vídeo 5 

 

 No vídeo 5 foram premidas 18 teclas. Em 16 desses casos, a classificação do 

dedo foi correcta. Nos 2 restantes, existiu um erro na identificação cromática. 

 

89%

11%

Identificação correcta

Erro cromático

 
Figura 6.5 – Gráfico da eficácia de classificação do vídeo 5 

 

 Assim, a eficácia do sistema atingiu os 89%. 

 

6.1.6. Vídeo 6 

 

 No vídeo 6 foram pressionadas 120 teclas. Em 116 casos, o sistema 

classificou correctamente o dedo que pressionou determinada tecla. Nos restantes 4 

casos existiu um erro na identificação cromática. 

 

97%

3%

Identificação correcta

Erro cromático

 
Figura 6.6 – Gráfico da eficácia de classificação do vídeo 6 

 

 Neste vídeo a eficácia do sistema atingiu os 97%. 
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6.1.7. Eficácia global 

 

 No conjunto dos seis vídeos a eficácia média do sistema foi de 91%. 

Relativamente aos erros, 54% destes foram causados por má identificação cromática e 

os restantes 46% por impedimento físico da correcta captura do dedo que pressiona uma 

dada tecla. 

 

Eficácia média

91%

9%

Identificação
correcta

Identificação
errada

 
Figura 6.7 – Gráfico da eficácia média do sistema 

 

Erros

54%

46% Cromáticos

Impedimento físico

 
Figura 6.8 – Gráfico indicativo do tipo e quantidade de erros encontrados 
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7. Conclusões 
 

Neste projecto foi desenvolvido um sistema inovador, ao utilizar uma câmara 

para detecção e identificação de dedos em dactilografia. A capacidade de classificar 

com exactidão qual o dedo utilizado para pressionar uma dada tecla vem auxiliar os 

médicos na investigação das causas de traumatologias a nível das mãos/braços/ombros. 

O projecto incluiu o desenho e construção de um suporte físico de simples e 

rápida montagem, assim como um software de fácil e intuitiva utilização, com 

funcionalidades adaptadas à utilização médica. A aplicação desenvolvida assenta numa 

base de dados de pacientes, simplificando assim a organização e manutenção de todos 

os seus dados. 

Para a identificação dos dedos através de etiquetas coloridas foi usado um 

algoritmo de Lógica Difusa. Com este algoritmo conseguiu-se, em modo plenamente 

automático, uma eficácia média de cerca de 91%. No modo avançado, a eficácia torna-

se dinâmica consoante a observação do utilizador, podendo atingir os 100%. 

Conclui-se assim que os requisitos e objectivos do trabalho foram alcançados, 

sendo o sistema desenvolvido uma importante ferramenta no auxílio da investigação 

médica. 

Na secção seguinte equacionam-se algumas hipóteses para evoluir o presente 

trabalho, com o objectivo de aumentar a eficácia. 
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7.1. Perspectivas futuras 

 

Um dos problemas encontrados na identificação cromática da marca presente em 

cada dedo relacionou-se com o facto de o dedo nem sempre se encontrar completamente 

na zona de interesse, isto é, na zona da tecla. Isto acontece quando a frame tida como 

sendo a responsável pela pressão na tecla, é na realidade uma das frames antecedentes 

da correcta. 

Uma forma de contornar este problema poderia passar pelo uso de um Filtro de 

Sobel para encontrar os contornos do dedo/unha. Assim, tendo como ponto de partida a 

frame indicada para a pressão de uma dada tecla, o algoritmo de identificação procuraria 

na(s) frame(s) seguinte(s) até encontrar uma em que se encontrasse na zona de interesse 

o contorno de um dedo/unha. 

Outra possibilidade de melhoria, para os casos de impedimento físico da 

identificação, passaria pela criação de marcas mais longas, que preenchessem toda a 

“Falange Distal” (osso da ponta do dedo). Outra hipótese a considerar seria a utilização 

duma segunda câmara numa posição e ângulo ligeiramente diferentes, o que poderia 

permitir uma mais eficaz identificação destes casos. 
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This manual contains important information regarding this system’s 

operation. Please read it thoroughly before starting to use it. It is an 

essential step to use all its capabilities and avoid incorrect use that may 

lead to malfunctions. 

 

Disclaimer 

 

This system is composed by several parts, both hardware and software. In 

order for it to work correctly it is essential that they are all used jointly.  

E.g., a different keyboard than the supplied one will not work properly, 

causing statistics to be incorrect. 

 

1. Getting Started 
 

1.1. Package Contents 

 

The package contains a software CD, an aluminium support, a digital 

camera and a black wireless keyboard/mouse. 

 
1.2. Technical Requirements 

 

This system requires a personal computer equipped with: 

⇒ Windows XP or higher 

⇒ 512MB RAM 

⇒ one USB 2.0 port - for the camera 

⇒ one USB 1.0 port or higher - for the keyboard/mouse 

⇒ 30MB hard-disk space for installation and roughly 50MB for each 

minute of recorded video 

 

 



Anexo A – KeyStroke Analyser - Instructions Manual 

2 

2. Overview 
 

The software’s interface is divided in three different pages: Data, Videos 

and Stats.  

 

⇒ Data page – beginning page. The user can select and manage 

patient records.  

 

⇒ Videos page – record new videos or select and manage those 

already saved. The videos presented in this page 

are the ones made by the patient currently 

selected in the Data page.  

 

⇒ Stats page – view and print the statistics of the video currently 

selected video 

 

 

2.1. Data page 

 

 

 
 

 

The Data page is shown when the program is initialized. It shows the 

patient’s data and medical history. It has also four other functions: 

⇒ New patient 

⇒ Edit patient data 

⇒ Delete patient data 

⇒ Search patient 
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New patient 

 

Creates a record for a new patient. It requires the patients name, 

handedness, age and occupation. Other optional fields are the 

patients address and gender. 

 

 
 

 

 

Edit Patient Data 

 

This option allows the correction of inaccurate data previously 

entered. Therefore, every field of information can be changed. 

 

 

 
 

 

 

Delete Patient Data 

 

Deletes the selected patient’s record. This deletion includes the 

patient’s exclusive directory and all the previously created videos 

and corresponding files. 
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Search patient 

 

Patient search can be made using two different methods: By 

Name and By ID Number. 

 

 

 
 

The By Name method makes a search using the patient first name. 

This search is dynamic, which means that for each typed letter, the 

table automatically selects the most identical name to the letters 

already typed. 

 

The By Number method simply searches for the patient’s 

identification number. 
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2.2. Videos page 

 

 

 
 

 

The Videos page allows the creation, visualisation, selection and deletion 

of the currently selected patient’s video.  

In the top left table are presented all the videos previously recorded by 

the patient, as well as the date and time of creation. In the bottom left 

text box the user can write comments concerning the selected video. 

 

When it’s chosen to record a new video, the bottom left box turns into a 

typing box. This is the box where the patient will write the intended 

paragraph. 
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2.3. Stats page 

 

The Stats page is only visible if a video is selected in the Archived Videos 

table, in the Videos page. If so, the user can view or print the statistics 

concerning the video. 

 

 
 

If selected for the first time in a given video, KeyStroke Analyser will 

process it in order to obtain the desired statistics. In this case, before 

selecting the Stats page, the user can choose between three types of 

processing: Auto, Semi-Auto or Manual. 

 

⇒ In the Auto mode, the software will process the whole video on 

its own, without any interaction with the user. This may result in 

unidentified fingers. 

 

⇒ In the Semi-Auto mode, the software will process the video but 

will pause whenever it has doubts in the finger identity. In this case, the 

user is invited to see a still image of each key being pressed, while the 

software suggests an identification for the finger pressing the key. 

 

⇒ In the Manual mode, the user will be prompted to identify all 

the fingers used in all the pressed keys. 
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Whether in Semi-Auto or in Manual mode the dialog box prompted to 

the user has two different images: one for the full image captured by the 

camera and another for a zoomed in look over the key pressed. 

 

 
 

In this dialog, the user has four different courses of action. 

 

⇒ Pass to Auto mode (Go to Auto Mode button), which makes 

the software process the rest of the video on its own. 

⇒ Pass to Semi-Auto mode (Go to Semi-Auto Mode button), useful 

in Manual mode, to enable this dialog box only when the software has 

doubts. 

⇒ View another image regarding the shown pressed key. In this 

case, the user must select the field “Not recognised” in the “Finger 

identified as:” box, and then click “Next pressed key” button. This will 

cause the software to show a different still image from the video. A total 

of four different still images can be shown for each key pressed. 

⇒ Identify the finger. If the user clearly identifies the finger pressing 

the related key, he can select it from the “Finger identified as:” box and 

then click the “Next pressed key” button. The software will then continue 

processing the video. 
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Select Presentation Mode 

 
Once the video is processed and the statistics are calculated, KeyStroke 

Analyser presents them, by default in the form of graphs. Each graph 

represents one finger. Each bar of a given graph represents one key 

pressed by that finger, while the value of the bar symbolises the number 

of times that happened. 

 

 
 

Another form of viewing the statistics is through a table. By selecting 

“Table” in the “Select Presentation Mode” box, and then pressing the 

“View” button, a table is shown. Each row represents one finger, while 

each column represents one key. 
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3. Patient preparation 
 

To achieve the optimum results with Key Analyser, the colour markers 

must be used correctly. This means that the marker must cover the whole 

nail and that the colour sequence must be obeyed. 

 

The sequence is as follows: 

 

⇒ Left Little Finger  - Yellow 

⇒ Left Ring Finger - Red 

⇒ Left Middle Finger  - Green 

⇒ Left Index Finger - Blue 

 

⇒ Right Index Finger - Red 

⇒ Right Middle Finger - Green 

⇒ Right Ring Finger - Blue 

⇒ Right Little Finger - Yellow 

 

If appropriately prepared, the patient’s nails and fingers will look like this: 
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4. How do I… 
 

 
4.1. How do I create a new patient record? 

 

I. In the Data page, click “New Patient”.  

 

II. Fill in the requested data, bearing in mind that the fields signalled 

with an asterisk (*) are mandatory.  

 

III. Press “OK” when done. 

 

4.2. How do I edit patient’s information? 

 

I. In the Data page, click “Edit Patient Data”.  

 

II. Change the intended fields and click “OK” when done. 

 

4.3. How do I update and save a patient’s medical history/observations? 

 

I. In the Data page, type the wanted text in the “Observations” field. 

There’s no need for further actions, because the new text will 

automatically be saved in the database. 

 

4.4. How do I delete a patient? 

 

I. In the Data page, click “Delete Patient”.  

 

II. A message box will appear, asking if it is an intentional deletion. 

Bear in mind that this deletion will erase all data and files regarding the 

selected patient. If intended, click “Yes”. 

 

4.5. How do I search for a given patient? 

 

I. In the Data page, click “Search Patient”.  

 

II. In the “Search Form” window, select the search method you desire: 

By Patient Name or By Patient ID Number.  

 

III. In the “Search for” field, type the name or number, according to the 

previously selected method. If desired, you may click on the table to 

select the patient more quickly.  

 

IV. Press “OK” when done. 
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4.6. How do I create a new video? 

 

I. Having previously selected the correct patient in the Data page, 

press “Record new video” in the Videos page. 

 

II. After the camera feed starts, begin typing the intended text in the 

“Type text here” box. 

 

III. When finished, press “Stop”. 

 

4.7. How do I play a video? 

 

I. In the Videos page, select the video you wish to see. 

II. In the “Speed” box, select the video speed you desire. 

III. Press “Play”. 

 

4.8. How do I delete a video? 

 

I. In the Videos page, select the video you wish to see and press 

“Delete Video”. Please note that in doing this, you’re deleting all the 

files associated with the video. 

 

4.9. How do I see the statistics regarding a certain video? 

 

I. In the Videos page, select the video you wish to analyze. 

 

II. Move to the Stats page and select the wanted statistics. Depending 

on the selected statistics, a graph or a table will be shown. 
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5. Technical Support 

 

 If you encounter any problem and/or want to make a 

suggestion regarding KeyStroke Analyzer v0.5, please contact our 

services by e-mail or letter. 

  

 Pedro Vieira 

 Uninova 

 Campus da FCT/UNL 

 2829-516 Portugal 

 

 pmv@fct.unl.pt 
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Keystroke Analyser - key-stroking fingers detection system 
 

Pinto, N., Mora, A.D., Vieira, P. and Fonseca, J.M. 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Universidade Nova de Lisboa 

Monte de Caparica, Portugal, 2008 
 
 
Abstract  
 

Professional typewriting can cause severe problems on fingers, hands, 
arms and even shoulders. One of such problems is the Carpal Tunnel 
Syndrome, which is the leading cause of occupational illness in the United 
States, costing the industry thousands of dollars every year.  

Until now, the research of causes and consequences has been difficult, 
mostly due to the inexistence of a practical and reliable way of analysing the 
typist movements. In this paper is presented a solution to detect and identify the 
typist’s fingers while typewriting and then calculate the statistics concerning 
pressed keys and fingers used to do so.  

To capture the typist’s movements, a high resolution camera was used 
with uniformly illuminated keyboard. The system records a video and registers 
the key and the frame for each key pressed during the recordings. After the 
video capture, the system processes the frames, detecting the fingers used for 
each pressed key. To distinguish the several fingers, coloured self-adhesive 
markers cover the patient’s nails.  

To classify the used finger Fuzzy Logic was used. It evaluates a set of 
rules that take into account the average intensity for the Red, Green and Blue 
channels from the area of interest.  

On a set of videos with a total of 273 keystrokes, recorded by 6 different 
volunteers, the system achieved an accuracy of 91% in fully automatic mode 
and 100% in the advanced mode, where the user confirms the software 
classification.  
 
Keywords:  

Finger detection; Fuzzy Logic; Image Processing; Database. 
 
 
 
1 – Introduction 
 
With the advent of the personal computer, both professional and personal keyboard 
usage has grown exponentially. Today, millions of people use a computer keyboard for 
several hours a day, every day. Professional typewriters use it as a work tool, being 
therefore more susceptible to the well known physical problems of routine keyboard 
use: hand, wrist, forearm and even shoulder injuries. Among these injuries, Carpal 
Tunnel Syndrome (CTS) is the biggest occupational disease in the United States, 
responsible for billions of dollars of workers compensation claims every year [1,2, 3]. 
 
CTS occurs [1] when the median nerve that passes through the carpal tunnel becomes 
compressed by either the nine flexor tendons that it shares the tunnel with, or by the 
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transverse carpal ligament that forms the tunnel itself. This compression results in 
symptoms such as numbness and paresthesia. 
Despite being known since the 1930s, the causes for STC are still unknown. There is no 
known method to correctly establish a cause and effect relationship. In the particular 
case of professional typewriting, it is assumed that a bad hand posture or poor 
distribution of fingers throughout the keys can cause the tendons to swell, therefore 
originating STC. Due to the speed, a good typewriter writes 60 words per minute and 
the nature of the movements done while typing, bending the fingers at their joints, it is 
very difficult to accurately monitor and identify the movements done by the fingers.  
 
Several solutions can be used to track and identify key-stroking fingers. Sensors can be 
attached to the fingers, in order to determine which finger was used at each keystroke 
[4]. These sensors can be magnetic, inductive or even photoelectric. This method, while 
effective, is obtrusive and makes for unnatural typewriting, thus making it inappropriate 
for the present study.  
Using a digital camera, shape recognition can be used [5] to detect hands as moving 
objects on a steady background. The fingers are seen as protuberant edges that stand out 
from one bulbous form that is the hand. The used finger is the most protuberant edge, 
and the software identifies it by counting the number of edges to the left and right. The 
lack of effectiveness of this method rendered it unfit for the purpose of the present 
study. 
 
The solution described in this paper uses a 2D digital camera placed in front of the 
keyboard and coloured markers on each of the fingers. By means of colour recognition, 
the markers (i.e. the fingers) used to type are automatically identified and the relevant 
statistics of their usage are calculated. This approach also allows the visualization of the 
movement of each finger at all times, providing valuable information to complement the 
study. 
 
 
2 – Methods 
 
The proposed system layout includes a camera for capturing a video of the key stroking 
movements, a generic English keyboard, an illumination kit and a wooden stand to 
support all the hardware. In order to integrate the hardware, a software has also been 
developed. It captures, replays and processes videos, runs the classification algorithm 
and displays all the relevant statistical data. 
 
2.1 – Keyboard supporting stand 

 
Figure 1 shows a schematic of the setup designed and built for the purpose of this study. 
It incorporates a keyboard, a digital camera and two fluorescent lights. The keyboard is 
fixed in order to maintain its relative position to the camera. The camera is used to 
record a video of the keyboard's usage, while the lights help to preserve homogeneous 
levels of light across the keyboard surface. 
The camera is positioned at an angle and height to allow a complete visualisation of the 
keyboard, while capturing the nails at all times, in all keys. The wooden base also 
features a wrist support space, so that the participant’s hands may be in a correct 
position while typing. 
In addition, the complete setup can be easily dismantled and transported in a purposely 
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built case. 
 

 
Figure 1 – Complete setup sketch 

 

 

2.2 – Video Camera 

 

A uEye Camera UI-144 was chosen for its SXGA (1280x1024 pixels) resolution, color 
imaging, 17 frames per second (fps) on full resolution and USB 2.0 connectivity. The 
normal key stroking speed for a typewriter stands at 5 keystrokes per second (60 words 
per minute). Therefore with this camera are captured at least three images for each 
keystroke, what we consider to be sufficient. 
 
2.3 – Coloured markers 

 
Figure 2 shows a photograph of a participant's hands using eight coloured markers. 
These markers are fundamental to identifying the fingers used to depress the keys. It 
should be noticed that the thumbs are not using any markers. Due to their nails being 
naturally hidden from the camera, they are not taken into account as a part of the finger 
identification. Nevertheless, their movements can be followed in the recorded videos. 
The chosen colours are the basis of the RGB space - red, green and blue - plus white for 
the little fingers. For each of the base colours, the correspondent histogram will show 
high mean values, while the other two will be significantly lower (e.g., a Red marker 
will show high mean values on the Red histogram and low mean values on the Green 
and Blue histograms). White markers will show high values on all three histograms. The 
markers distribution among the fingers is such that one left-hand coloured finger is as 
far as possible from the right-hand finger that wears the same colour. Thus, the best 
colour arrangement is the one shown in figure 2. 
These markers can be printed using an inkjet or laser printer using fundamental colours. 
For example, a red marker should be printed using an R value of 255 and G and B 
values of 0. 
 

Camera 

Lamps 

Keyboard 
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Figure 2 – Color markers distribution (R = red; G = green; B = blue; W = white) 

 
2.4 – Finger detection and classification 

 

To capture and process the videos, a software, named Keystroke Analyser, has been 
developed using Borland Builder C++. While a typist writes a text using the system's 
keyboard, the software records a full resolution video and saves each keystroke's 
relevant data: key pressed and video frame where it happened.  
 

 
Figure 3 – Keystrokes Analyser’s process diagram 

 
 

 
 
 
Afterwards, making use of a previously coded key-map with all the keys and their 
positions in the camera's image, each of these video frames is processed. Each frame’s 
area of interest (AOI), i.e. the area occupied by the key pressed, is then extracted. Figure 
3 exemplifies a key's AOI. 
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Figure 4 – Frame AOI example 

 
 
For each keystroke, four frames are analysed: the one from the exact moment where the 
key was pressed, retrieved from the data saved during recording; the two previous 
frames and the subsequent frame. From this 70x70 pixel image, three histograms are 
calculated: Red, Green and Blue (RGB). Their mean values are calculated and used as 
input values to a Fuzzy Logic [6,7,8] algorithm. This algorithm will then classify the 
image’s predominant colour. 
Three fuzzy sets were then defined to classify the obtained values. They were named 
Low, Medium and High. The membership functions used to obtain the input values 
membership degrees are shown in graph 1. 
 

 
Graph 1 – Fuzzy Sets 

 
 
Table 1 shows the Fuzzy Logic rules established so as to identify the colors.  
 

IF (high red) AND (low OR medium green) AND (low OR medium blue), THEN colour = red 

IF (low OR medium red) AND (high green) AND (low OR medium blue), THEN colour = green 

IF (low OR medium red) AND (low OR medium green) AND (high blue), THEN colour = blue 

IF (high red) AND (high green) AND (high blue), THEN colour = white  
Table 1 – Fuzzy Rules 

 
Defuzzification is not used. The result of evaluating said rules provides the colour 
present on the 70x70 pixel image, which is the used finger marker’s colour. 
 
2.5 – Interface and statistics 

 
The software’s interface has 3 distinct functionalities: typist’s database, video controls 
and statistical data presentation.  
The database lets the user insert useful data about the typist, such as his/her gender, 
occupation, handedness, further observations as well as specific data regarding their 
previously recorded videos. The video controls allow the user to record the key stroking 

80 60 0 100 140 260 

Low Medium High 
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videos that will afterwards be processed. Using a built-in video player, it also lets the 
user replay the videos at several different speeds, both faster and slower.  
 

 
Figure 5– Keystroke Analyser print screen; video controls 

 
In addition, when the user chooses to process a previously recorded video, three modes 
of operation can be selected: Manual, Semi-Auto and Auto. In the Auto mode, the 
software will process the videos and show the statistics in the end, including the number 
of unidentified keystrokes. In the Semi-Auto mode, the software will process the videos 
but will stop at each unidentified keystroke, displaying a window – the Advanced 
Classification Mode – that shows the relevant video frame and allows the user to 
identify the finger used in said keystroke. In the Manual mode, the software will run 
through each of the video frames automatically, but the identification must be done by 
the user. 
 

 
 

 
Figure 6 – Keystroke Analyser print screen; Advanced Classification Mode 
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Concerning the statistics, they are presented in one of two modes: Graph or Table. In 
the graph option, one graph is generated for each of the 8 fingers. Each bar of a given 
graph symbolises a key pressed by the corresponding finger. In the table option, the 
lines represent the fingers and the columns represent the keys. Other statistical 
information is also provided: total pressed keys, used fingers, video duration and an 
average of keys pressed per second. All these statistical data can be exported to a CSV 
(Comma Separated Values) file that can be opened in MS Excel. 
 

 
Figure 7 – Keystroke Analyser print screen; statistical data in graph mode 

 
 

 
 
 
3 – Results and discussion 
 
 
Initial tests were carried out by 6 volunteers. Coloured markers were printed on 
adhesive paper using an inkjet printer and an arbitrary alphanumeric text was then 
typewritten using the Keystroke Analyser. The average text length was 39 pressed keys, 
for a total of  273 keystrokes ranging from 18 to 120. The accuracy in finger 
classification ranged from 71% to 100%, with 91% average. 
 

Global efficacy

91%

9%
Correct

classification

Erroneous

classification

 
Graph 2 – Global classification efficacy 
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The remaining 9% were classification errors. Subsequent analysis shows two types of 
errors, which we called chromatic and physical occlusion.  
 

Errors

54%

46% Chromatic

Physical

 
Graph 3 – Error distribution 

 
 
 

The chromatic errors (54%) were the ones where a finger was incorrectly classified due 
to erroneous colour identification. When the fingernails are closer to the lights, the 
reflection on the coloured markers causes the camera to perceive a different colour. 
Predominantly, these errors occurred with the green markers. When using the 
uppermost keys, i.e., the ones closer to the lights, the marker would appear white to the 
camera. A more homogeneous illumination could help in solving these errors. 
 
Physical errors (46%) occurred in two circumstances: (1) when the typist would hide the 
key-pressing finger from the camera; (2) when the speed of the typist was such that no 
video frame was captured with the nail on top of the key. The former usually takes place 
when the patient inadvertently covers one fingernail with another finger, while the latter 
is due to an insufficient camera frame rate.  
 

 

   

a) b) c) 

Figure 8 – Physical errors. a) typist that uses the nails to press the lowermost keys; 
b) physical occlusion of the white marker; 

c) video frame with no finger on top of the key. 
 

 
It should be noticed that the worst case scenario of 71% was found on a video made by 
a software programmer who used the fingernails to press the lowermost keys hiding the 
nails from the camera 
These results may be substantially enhanced using the Manual mode, where an efficacy 
of 100% is attainable. 
At the time of publishing, further tests are being held at the Wrightington Hospital. 
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4 - Conclusions 
 
We have presented a video-based system capable of identifying typist’s fingers 
movements. The use of coloured markers in the typist’s nails provides an effective way 
of finger differentiation, while Fuzzy Logic performed an accurate classification system. 
The experiments conducted also demonstrate the usefulness of the recorded videos. 
They permit a thorough analysis of each finger’s behaviour at any given moment, even 
the ones that aren’t used. This leads to a greater comprehension of STC causes, for it 
allows the user to observe the typist’s hand postures and fingers’ movements at all 
times.  
Possible enhancements on the present system include increasing the camera’s frame rate 
in order to reduce the so called physical errors and changing the illumination 
distribution in order to achieve a greater homogeneity, therefore reducing the reflexes 
present on the markers while typing on the uppermost keys. This last also should reduce 
the chromatic errors encountered.  
The use of a second camera, located at a lower position should also enhance the chances 
of correct finger classification. 
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