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 Když mobilní telefon iPhone od firmy Apple 
vyrazil minulý rok do ulic, přinesl široké 
veřejnosti takzvaný vícedotykový displej. 

Najednou bylo možné pomocí špičky prstu přesou-
vat obrázek po displeji a zvětšit nebo zmenšit ho 
položením dvou prstů na jeho hrany a potom buď-
to roztáhnutím prstů od sebe nebo přiblížením prs-
tů k sobě. Toto rozhraní je nejen užitečné, ale i pří-
jemné na dotek, takže si rychle získalo popularitu. 
Ovládání telefonu je díky němu intuitivní, téměř 
smyslové. Ale v okamžiku představení telefonu 
iPhone už vícedotykové displeje v laboratořích po 
celém světě dávno překonaly dvouprstové ovládání. 
Technici vyvinuli mnohem větší obrazovky reagu-
jící na deset prstů současně a nebo dokonce na více 
rukou více lidí.

Je snadné si představit, jak by fotografové, gra-
fici nebo architekti – tedy profesionálové, kteří 
musí manipulovat se spoustou obrazového materi-
álu a kteří často pracují v týmech – přivítali takové 
ovládání počítače pomocí vícedotykové obrazovky. 
Technologie se však již používá i v mnohem odliš-
nějších situacích, kdy může kdokoliv bez jakého-
koliv školení v průběhu pracovní porady zasáhnout 
a přesunout nebo označit objekty a plány. 

Perceptive Pixels a vnímavé pixely
Jeff Han, odborný informatik na Univerzitě New 
York a zakladatel firmy Perceptive Pixel v New 
York City, je přední osobností vícedotykové tech-
nologie. Když vejdete do vestibulu jeho společnosti, 
pozdraví vás plochá obrazovka o rozměrech 90 krát 
240 centimetrů. Han se postaví k elektronické stě-
ně a pomocí pouhých doteků konečků prstů roz-
poutá svět obrazů. Současně může běžet deset nebo 

více videosekvencí a na obrazovce není vidět žádný 
panel nástrojů. Když Han chce získat přístup k ji-
ným souborům, klepne dvakrát a objeví se tabulky 
nebo nabídky, na které je možné také klepnout. 

Někteří průkopníci již zakoupili úplné systémy 
– patří k nim i zpravodajské agentury, které potře-
bují rychle porovnávat obrazy koordinovaných pře-
hledů ve svých zpravodajských informačních sálech. 
Noví moderátoři na CNN použili v průběhu prezi-
dentských primárek velký systém od firmy Percep-
tive Pixel, který velmi působivě zobrazoval všech 
50 amerických států. Při prezentaci volebních 
výsledků stál moderátor před obrazovkou a teatrál-
ně přibližoval státy a dokonce okresy, a to jednodu-
chým pohybem svých prstů po mapě. Při pohledu 
do budoucnosti Han očekává, že tato technologie 
najde svůj domov v graficky náročných odvětvích 
jako je obchod s elektrickou energií a lékařské 
zobrazování.

Základní práce na vícedotykovém rozhraní  
se podle Billa Buxtona, vedoucího výzkumníka 
Microsoft Research, datují do počátku 80. let 20. 
století. Ale až v roce 2000, na Newyorské univer-
zitě, nastoupil Han na cestu, která mu umožnila 
překonat jednu z nejnáročnějších překážek pro 
technologie: dosáhnout snímání špiček prstů s vel-
mi jemným rozlišením. Toto řešení si vyžádalo 
inovace v oblasti hardwaru i softwaru.

Možná nejzásadnějším bylo využití optického 
jevu známého jako zeslabený celkový vnitřní odraz 
(FTIR), který se také využívá v zařízeních na roze-
znávání otisků prstů. Han, který sám sebe popisuje 
jako “velmi dotykového člověka”, si uvědomil tento 
jev jednoho dne, když se díval přes sklenici plnou 
vody. Všimnul si, jak ostře vypadají jeho otisky prs-

ZÁKLADNÍ KONCEPCE

n   Vícedotykové počítačové 
obrazovky nereagují jen na 
přítomnost jediného prstu, 
ale mohou současně sledovat 
pokyny několika prstů.

n   Obrazovka o velikosti stěny 
vyvinutá firmou Perceptive 
Pixel může reagovat až na 10 
prstů nebo na více rukou.  
Firmy Microsoft a Mitsubishi 
nabízejí menší specializované 
systémy pro hotely, obchody  
i konstrukční a projekční 
firmy.

n   Ovládání počítače pomocí 
vícedotykové obrazovky by 
nás jednoho dne mohlo osvo-
bodit od myši jako primární-
ho počítačového rozhraní 
stejně tak, jako nás myš osvo-
bodila od klávesnice.

� —Redakce

inovace

všemi prsty

Vícedotykové obrazovky byl mohly 
zlepšit spolupráci mezi lidmi bez 

použití myši nebo klávesnice

Stuart F. Brown 

Dotkněte�se
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tů na vnější straně sklenice, když se na ně dívá přes 
vodu pod strmým úhlem. Představil si, že by elek-
tronický systém mohl opticky sledovat špičky prstů 
na povrchu čirého počítačového monitoru. A tak 
začalo jeho šestileté zaujetí pro vícedotykové 
rozhraní.

Nejprve uvažoval o tom, že by zvýšil rozlišení 
jednodotykového displeje, jaký se běžně používá  
v bankomatech a kioscích. Tyto displeje obvykle 
snímají elektrickou kapacitanci prstu dotýkajícího 
se předdefinovaných bodů na obrazovce. Ale sle-
dování náhodně se pohybujícího prstu by si vyžá-
dalo obrovské množství kabeláže za obrazovkou, 
což by také omezilo funkčnost obrazovky. Han 
nakonec vymyslel pravoúhlý plát čirého akrylátu, 
který funguje jako vlnovod – v podstatě jako potru-
bí pro světelné vlny. Diody emitující světlo (LED 
diody) okolo hran dodávají do plátu infračervené 
světlo. Světlo proniká plátem, odráží se uvnitř na 
stěnách plátu, podobně jako když se světlo šíří 
optickým vláknem. Žádné světlo neuniká. Ale 
když někdo položí prst na jednu stranu plátu, někte-
ré z uvnitř se odrážejících paprsků světla do něj 
narazí a rozptýlí se, pronikají přes plát a ven z něj 
na opačné straně. Kamery za stínítkem snímají toto 
unikající světlo, neboli FTIR, a tak odhalí místo, 
kterého se někdo nebo něco dotklo. Kamery mohou 
současně sledovat tento únik v mnoha bodech.

Han brzy odhalil, že akrylový panel může také 
sloužit jako difúzní stínítko; projektor za panelem 
připojený k počítači na něj může vysílat obrazy, 
které skrz něj pronikají až na druhou stranu. Stínít-
ko tedy může sloužit jako výstup pro obraz a jako 
vstup pro dotyky na tento obraz. 

Snímání přesného umístění prstů bylo jednou 
výzvou. Navržení softwarových podprogramů, 
které by byly schopné sledovat pohyby prstů a pře-
vádět je na příkazy určující, co se má stát s obrázky 
na obrazovce, bylo však ještě náročnější. Půltucet 
vývojářů spolupracujících s Hanem musel nejprve 
napsat software, který by fungoval jako vysoce 
výkonný grafický nástroj zajišťující co nejkratší 
latenci (neboli stínování), když prsty rychle přeta-
hují objekty po obrazovce. Pak se museli vyrovnat 
s neobvyklým výstupem světla FTIR tvořeným 
konečky prstů posunujících se v náhodných 
směrech.

Hluboko v architektuře operačních systémů 
počítačů se nachází předpoklad, že vstupy uživate-
le budou přicházet buďto z klávesnice nebo z myši. 
Stisky kláves jsou jednoznačné; klávesa “q” zname-
ná písmeno “q.” Pohyb myši je vyjádřen v kartéz-
ských souřadnicích - souřadnice x a y na dvouroz-
měrné síti. Takové způsoby pro interpretaci vstupů 
patří do obecného oboru známého jako grafické 
uživatelské rozhraní, neboli GUI. Hanova vícedo-

JEFF HAN představuje svoji vícedotykovou obrazovku, která je schopná reagovat na pohyb několika prstů nebo rukou; zde zvětšuje obrázek.

APPLE iPhone představil vícedotykové 
ovládání masám, ale v laboratořích 
vznikají mnohem schopnější systémy. 
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tyková obrazovka vytváří 10 nebo více zdrojů sou-
řadnic x a y současně a „tradiční GUI nejsou sku-
tečně navržené pro tak velkou souběžnost“ pozna-
menává. Stávající operační systémy – Windows, 
Macintosh, Linux – natolik spoléhají na jediný kur-
zor myši, že „jsme museli zbourat mnoho konstruk-
cí, abychom vytvořili nový vícedotykový grafický 
rámec“ říká Han.

V průběhu těchto prací Han zjistil, že je možné 
dosáhnout také tlakového snímání, a to umístěním 
tenké vrstvy polymeru opatřené na povrchu mik-
roskopickými rýhami před akrylové stínítko. Když 
uživatel stiskne kterékoliv místo na polymeru sil-
něji nebo slaběji, polymer se mírně prohne a plocha 
prstu se zvětší nebo zmenší, což způsobí, že rozptý-
lené světlo bude jasnější nebo tmavší, což může 
kamera sejmout. Udržením trvalého tlaku na 
objekt na obrazovce ho uživatel může zasunout za 
sousední objekt.

Hanův tým Perceptive Pixel vytvořený v roce 
2006 spojil všechny tyto prvky dohromady a ve 
stejném roce představil svůj systém na konferenci 
TED (zkratka pro technology, entertainment and 
design – technologie, zábava a design) nadšenému 
publiku. Od té doby počet objednávek systému 
soustavně roste. Firma Perceptive Pixel však ceny 
nesděluje.

Microsoft se škrábe na povrch
Když Han zdokonaloval svoji technologii, snažili 
se technici v jiných firmách dosáhnout podobných 
cílů jinými způsoby. Softwarový gigant Microsoft 
nyní uvádí na trh menší vícedotykový počítač zva-

ný Surface (Povrch) a usiluje o to, aby se tato kate-
gorie hardwaru označovala jako „povrchové počí-
tače“. Podnět pochází z roku 2001, kdy Stevie 
Bathiche z Microsoft Hardware a Andy Wilson  
z Microsoft Research začali vyvíjet interaktivní 

„tabletop“, který by byl schopen rozeznat určité fyzi-
kální objekty na něj položené. Tito dva zlepšovate-
lé si představovali, že by takový tabletop mohl fun-
govat jako elektronický hrací stroj, videoskládačka 
nebo prohlížečka fotografií.

O více než 85 prototypů později tato dvojice 
skončila u stolu, který má povrch z čirého akrylátu 
a pod nímž je na podlaze uložen projektor [viz dol-
ní políčko na protější straně]. Projektor vysílá obraz 
nahoru na vodorovné třicetipalcové stínítko. Infra-
červené LED diody také vyzařují světlo nahoru na 
horní desku stolu. Toto světlo se odráží od špiček 
prstů nebo předmětů na druhé straně a tak umož-
ňuje, aby zařízení rozeznávalo příkazy lidských 
prstů. Zpracování zajistí počítač s operačním sys-
témem Windows Vista. 

Microsoft dodává stolní počítače Surface čty-
řem partnerům v oblasti trávení volného času, 
maloobchodu a zábavy, protože věří, že právě oni 
nejpravděpodobněji využijí tuto novou technologii. 
Například řetězec hotelů Starwood Sheraton zkusí 
nainstalovat povrchové počítače v hotelových ves-
tibulech, kde umožní hostům vyhledávat a poslou-
chat hudbu, odesílat domů digitální fotografie nebo 
objednávat jídlo a pití. Zákazníci v amerických pro-
dejnách společnosti T-Mobile si budou moci porov-
nat různé modely mobilních telefonů jejich jedno-
duchým položením na obrazovky; „dominové“ 

[jak to funguje]

Sledování prstů
nejpokročilejší vícedotykové obrazov-
ky reagují na pohyb a tlak několika 
prstů. V případě konstrukce firmy Per-
ceptive Pixel (vedle vpravo) vysílá pro-
jektor obrazy přes akrylové stínítko 
na povrch směřující k pozorovateli. 
Když se povrchu dotknou prsty nebo 
jiné předměty (jako například stylus), 
infračervené světlo, které do akrylo-
vého plátu vysílají led diody, se roz-
ptýlí na prstech do snímačů. Software 
interpretuje data jako pohyby prstů. 
Poklepáním na stínítko je možné pod-
le potřeby vyvolat nabídky s příkazy. 

MODERÁTOR CNN john king používá 
obrazovku od firmy Perceptive Pixel 
k prezentaci podrobných výsledků 
primárek u demokratů v texasu.

LeD dioda

Projektor

Snímač 
odrazu

Počítač

[autoR]

Stuart F. Brown je autor zabývající 
se technologiemi a technikou sídlící  
v Irvingtonu ve státě new York. V čes-
kém vydání Scientific american vyšel 
v čísle červenec-srpen 2007 jeho člá-
nek o trojrozměrných displejích.
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kdokoliv dotkne desky stolu, soustava antén zabu-
dovaná v displeji zašle velmi malé množství radio-
frekvenční energie přes tělo člověka a jeho židli do 
přijímače v počítači, což je technologie známá jako 
kapacitní vazba. Popřípadě je možné k uzavření 
obvodu použít speciální podlahovou rohož. Připo-
jené antény označí místo na obrazovce, kterého se 
daná osoba dotkla.

Ačkoliv se toto uspořádání může zdát omezují-
cí, je schopné vést záznamy o tom, kdo zadal jaké 
vstupy, a také může poskytnout kontrolu tomu, kdo 
se první dotkne obrazovky. V takovém případě 
bude ignorovat ostatní doteky, snímané přes ostat-
ní židle, dokud první uživatel nedokončí svoje vstu-
py. Systém také může sledovat, kdo přidal jaké 
poznámky k obrázkům. 

Parsons Brinckerhoff, celosvětová strojírenská 
firma s ústředím v New Yorku, již se stoly experi-
mentuje a má v plánu získat další. „V průběhu vel-
kého projektu máme tisíce porad“ říká Timothy 
Case, regionální manažer oddělení pro vizualizaci. 
„Mohli bychom mít více stolů na více místech a kaž-
dý by se mohl dívat na tutéž věc.“

Jak systém DiamondTouch, tak Perceptive Pixel 
jsou vybaveny “emulátory” klávesnice, které promí-
tají virtuální klávesnici na obrazovku, aby lidé 
mohli i psát. Ale zdá se nepravděpodobné, že by 
nadšenci raději používali tyto dynamické systémy 
pro tak všední činnost. Velká síla vícedotykových 
systémů spočívá v tom, že umožňuje více lidem, aby 
pracovali na složitých činnostech spolu. Asi si těž-
ko někdo pamatuje, jak úžasná se zdála myš, když 
osvobodila lidi od kláves se šipkami na klávesnici 
před nějakými 25 lety. Brzy by nás vícedotykové 
rozhraní mohlo odpoutat od všudypřítomné myši. 
„Jen zřídka se podaří přijít se skutečně novým uži-
vatelským rozhraním“ říká Han. „Jsme však jen na 
začátku toho všeho.“ n

visačky s černými tečkami na spodní straně telefo-
nu dají podnět systému, aby zobrazil podrobnosti o 
ceně, funkcích a tarifu daného telefonu. Jiný soft-
ware od firmy Microsoft umožňuje, aby digitální 
fotoaparát s bezdrátovým čipem položený na povr-
chový počítač přenesl svůj fotografický obsah na 
počítač, a to bez použití jakéhokoliv kabelu.

Cena povrchových systémů první generace se 
pohybuje v rozmezí 5 000 – 10 000 dolarů. Tak 
jako u většiny elektroniky, i v tomto případě společ-
nost očekává, že cena poklesne s rostoucím obje-
mem výroby. Firma Microsoft tvrdí, že povrchové 
počítače by měly být dostupné běžným spotřebite-
lům během tří až pěti let.

Firma Mitsubishi se také připojila
Vývojáři technologií by se mohli zajímat také o stůl 
DiamondTouch od začínající společnosti zvané 
Circle Twelve působící ve městě Framingham  
v Massachusetts, která se nedávno oddělila od 
Laboratoří Mitsubishi pro elektrický výzkum. Stůl 
vyvinutý ve firmě Mitsubishi je nakonfigurován 
tak, aby cizí firmy mohly vytvářet software pro 
všechny aplikace, které si dokážou představit; 
několik desítek takových stolů se již dostalo do 
rukou badatelů na vysokých školách i komerčních 
zákazníků.

Účelem stolu DiamondTouch „je podporovat 
spolupráci v malých skupinách“ říká Adam Bogue, 
viceprezident firmy Mitsubishi pro marketing. 
„Reagovat může několik lidí a systém ví, kdo je kdo.“ 
Několik lidí sedí na židlích, které jsou rozmístěné 
okolo stolu a připojené k počítači pod ním. Když se 

å  CHCete-Li 
vĚDĚt vÍCe:

Podrobnou historii vícedotykových 
systémů naleznete na adrese:  
www.billbuxton.com/ 
multitouchOverview.html

Prohlédněte si video představující sys-
tém od firmy Perceptive Pixel na adrese:  
www.perceptivepixel.com

[PohLeD DoVnItř]

Dotykový 
stůl
Projektor uvnitř vícedotyko-
vého stolu Microsoft zvaného 
Surface vysílá obraz nahoru 
přes akrylovou horní desku. 
led diody vyzařují také 
nahoru téměř infračervené 
světlo, které se odráží od 
předmětů nebo prstů zpět 
do různých infračervených 
kamer; počítač sleduje odra-
zy a podle toho určuje dráhu 
pohybu prstů.

LeD

Vnitřní odrazy

Světlo 
rozptýlené 
směrem ke 
snímači 
odrazu

obraz  
z projektoru

akrylový vlnovod

Polymer 
citlivý  

na tlak

Projektor

Infračervené 
kamery

Zdroj světla 
LeD

Počítač

aby byl vytvořen signál, vysílají led diody světlo přes 
akrylový plát. Žádné světlo neuniká. ale pokud je na 
povrch umístěn prst (viz výše), světlo se na něm rozptýlí 
směrem ke snímačům. dále se vrstva citlivá na tlak různě 
protáhne při silném nebo jemném stisknutí a díky tomu 
je signál rozptýlený na prstu jasnější nebo temnější, což 
počítač interpretuje jako větší nebo menší tlak. 


