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Resumo—Este trabalho apresenta uma biblioteca de
funções para facilitar o uso de interação em jogos por
meio de interfaces que procurem utilizar a linguagem
natural do jogador (como poses, gestos e reconhecimento
de voz). O Microsoft Kinect é utilizado como hardware
para captura de poses e comandos de voz que alimentam
um catálogo de poses e comandos de voz pré-definidos.
Em tempo de execução, as poses e comandos de voz
executados pelo jogador são comparados contra o catálogo
pré-definido, sendo gerados eventos quando um comando é
reconhecido. Um modelo de publicação baseado no padrão
publisher-subscriber é implementado para uma integração
fracamente acoplada entre a aplicação e as ferramentas
propostas. Como estudo de caso foi implementada uma
integração entre as ferramentas criadas e a engine de jogos
Unity.
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Abstract—This paper presents a library that aims to fa-
cilitate developing UI for games based on natural language
interactions like gestures, poses and voice commands.
Microsoft Kinect is used to capture poses and voice
commands that are stored in a predefined catalog. At
game time, user’s poses and voice commands are matched
against the predefined catalog by the KinectScan DLL;
when there is a match, events are fired by KinectScan.
The publisher-subscriber design allows a loosely-coupled
integration between game and library implementations. As
a case of study, we implemented integration between our
library tools and the game engine Unity.

Keywords—Microsoft Kinect; Unity; NUI; Publisher-
Subscriber; Integration

I. INTRODUÇÃO

Formas inovadoras de interação têm sido propostas
por interfaces focadas no paradigma de interface natu-
ral. A NUI (Natural User Interface) visa utilizar uma
linguagem natural para a interação entre o humano e o

software através de gestos, poses e comandos de voz. A
empresa Microsoft desenvolveu o hardware Kinect com
o propósito inicial de trazer este tipo de interface para a
área de jogos [9].

Várias ferramentas, frameworks, bibliotecas e en-
gines auxiliam os desenvolvedores e designers durante a
criação de um jogo. A ferramenta Unity é um exemplo
de ferramenta que visa facilitar e agilizar o processo de
desenvolvimento de jogos digitais [15]. A interação entre
o jogador e o jogo pode alterar totalmente o resultado
da experiência tanto positivamente quanto negativamente
[10] tornando a interface de uma aplicação um compo-
nente fundamental no resultado da experiência de um
usuário.

O Kinect foi desenvolvido a fim de oferecer uma
interface mais simples e natural ao usuário, criando uma
possibilidade de interação com os softwares e jogos do
console Xbox 360. Em fevereiro de 2011 a Microsoft
anunciou um software development kit (SDK) para o
Kinect para a plataforma Windows, permitindo assim
que os desenvolvedores pudessem utilizar o Kinect como
interface para aplicações fora da área de jogos [9].

Como proposta de integração, este trabalho apre-
senta uma biblioteca de funções para uso do Kinect
em aplicações sem que seja necessário conhecimento
aprofundado do hardware e de seu SDK.

O design desta biblioteca de integração segue o
padrão publisher-subscriber, ou seja, toda a complexi-
dade de comunicação com o Kinect está encapsulada
em uma DLL-publisher, a KinectScan, que publica
eventos quando comandos de entrada são reconhecidos.
A KinectScan disponibiliza como eventos, além das
funcionalidades padrões, um reconhecimento de poses
e comandos de voz que foram implementados nesta
DLL. Existe ainda uma DLL-subscriber que consome
os eventos de interesse do lado da aplicação. Desta
forma a KinectScan não precisa conhecer a aplicação
final, oferecendo uma integração fracamente acoplada e
extensı́vel para qualquer tipo de aplicação, desde que seja



criado um cliente que consuma e interprete os eventos
disparados, no caso de estudo, a KinectUnity.

II. KINECT

Uma parceria entre as empresas Microsoft e Prime-
Sense tornou a concepção do dispositivo possı́vel. O
hardware que torna o Kinect capaz de captar os movi-
mentos do usuário foi herdado do sensor da empresa
israelita, mas após a parceria a Microsoft reescreveu todo
o software, tornando todo reconhecimento de esqueleto
do sensor Kinect mais preciso em detectar articulações
[3], [13].

O Kinect possui componentes que o permitem captar
movimentos e comandos de voz do usuário [4]. Todos
os seus recursos podem ser manipulados via software
através do Kinect SDK disponibilizado pela Microsoft
[9].

A. Esqueleto do Usuário

O Kinect possui um processamento interno que utiliza
um algoritmo de redes neurais artificiais que mapeia
20 articulações do usuário formando um “esqueleto”. O
esqueleto mapeado pelo dispositivo é composto pelas co-
ordenadas tridimensionais X, Y e Z de cada articulação,
permitindo a representação e manipulação 3D do mesmo.

III. POSES E GESTOS

Os movimentos que compõe as expressões corporais
das pessoas podem ser classificados em duas principais
categorias: poses e gestos [4].

A diferença entre estes dois tipos de expressão está
na movimentação, ou seja, o gesto é um movimento do
corpo em um espaço de tempo, como por exemplo, um
aceno de despedida; já a pose é uma forma estática de
manter o corpo por um determinado tempo [4], [14]. No
contexto deste trabalho, os gestos não foram tratados,
poses são o único tipo de movimetno armazenado e pos-
teriormente reconhecido através de um cálculo próprio,
visto que o SDK não proporciona reconhecimento de
poses customizadas.

Neste trabalho, uma pose é considerada um conjunto
de subposes, onde cada subpose é formada por três
articulações. Toda pose deve possuir no mı́nimo uma
subpose para que ela tenha significado; por exemplo,
na posição T (manter os braços na horizontal alinhados
com os ombros) deve ser verificado as articulações
referentes aos dois braços e ombros, fazendo com que
esta pose possua mais de uma subpose. Na ferramenta
criada o usuário precisa especificar quais são as subposes
relevantes para o processo de reconhecimento de uma
pose durante o seu processo de criação.

A. Detecção de Poses

Para a implementação do algoritmo detecção de poses
genéricas, considera-se que duas poses são similares
se os ângulos entre as subposes que compõe a pose
candidata são similares aos respectivos ângulos entre
subposes da pose pré-definida. Foram estudadas duas
abordagens para o cálculo de ângulo entre articulações:
através do produto escalar no espaço 3D e através da lei
dos cossenos em planos 2D.

No cálculo do ângulo pelo produto escalar, efetua-se o
reconhecimento da posição relativa entre as articulações
através dos ângulos formados entre os vetores de encon-
tros das mesmas [1], [4], [14].

As coordenadas das articulações escolhidas são uti-
lizadas para formar dois vetores (V e W) no espaço 3D;
o ponto de encontro destes dois vetores formará o ângulo
a ser calculado através da fórmula do produto escalar [5]
ilustrada abaixo.

cos−1
(

V ∗W
|| V || ∗ ||W ||

)
Para o cálculo do ângulo pela lei dos cossenos também

são utilizadas as coordenadas das articulações envolvi-
das, no entanto os ângulos são calculados sobre planos
2D. Para tanto, uma etapa de projeção das coordenadas
3D para os planos frontal (XY), lateral (YZ) e supe-
rior (XZ) é necessária. Neste trabalho foi selecionada
a projeção ortográfica paralela para implementar esta
transformação [5].

As articulações, agora representadas nos planos de
projeção, são interligadas por retas formando três
triângulos, um em cada plano de projeção. O usuário
escolhe uma das articulações como sendo a central,
apenas o ângulo da articulação central já é suficiente
para efeitos de comparação de poses.

Após ter-se identificado a articulação central, aplica-se
a fórmula da lei dos cossenos, ilustrada abaixo, onde a,
b e c representam as retas que interligam as articulações
e C representa o ângulo da articulação central. Note
que o cálculo do ângulo será realizado uma vez para
cada triângulo representado nos planos de projeção. Duas
poses são consideradas similares quando os valores dos
ângulos centrais da pose candidata for similar aos da
pose pré-definida em cada um dos planos de projeção.

C = cos−1
(

a+ b− c
2ab

)
Ambos métodos de detecção precisam levar em

consideração uma margem de erro no valor de cada



ângulo, esta margem assim como as subposes também
são informadas pelo usuário.

Conforme descrito na seção Resultados, apenas o
cálculo utilizando o produto escalar foi mantido devido
a sua melhor performance.

IV. UNITY

A Unity é um software que possui diversas ferra-
mentas voltadas ao auxı́lio de desenvolvedores de jogos,
facilitando, por exemplo, a publicação do jogo para
plataformas diferentes.

Para os desenvolvedores, a engine Unity fornece um
mecanismo de Scripts para criação da interatividade dos
jogos; estes scripts podem ser codificados nas linguagens
Javascript, C# e Boo [14]. Scripts são pequenos trechos
de código escritos pelo desenvolvedor do jogo; através
deles é possı́vel criar toda a animação e interação entre
os objetos do mundo virtual, bem como a interação entre
o jogo e o jogador.

Neste trabalho as funções de entrada de dados do
jogador são sobrecarregadas para que a Unity também
possa compreender entradas pelo dispositivo Kinect.

V. BIBLIOTECA DE FUNÇÕES

A biblioteca de funções que foi desenvolvida tem
como principal objetivo facilitar o trabalho do desen-
volvedor que deseja utilizar o dispositivo Kinect como
forma de interface para sua aplicação ou jogo. Para que
isto seja possı́vel esta biblioteca criou um nı́vel mais alto
de abstração em relação ao SDK oficial do dispositivo.

Esta biblioteca é uma solução .NET composta pe-
los projetos: Ferramenta para captura de entradas,
KinectScan, KinectServer, KinectEvents, KinectUnity

A DLL KinectScan é a única DLL que efetua a
comunicação com o Kinect e ao reconhecer algum tipo
de entrada válida, adiciona um evento em uma fila de
eventos que poderá ser tratada por diferentes tipos de
“clientes”.

Todas as entradas que devem fazer parte da aplicação
final que está sendo desenvolvida pelo usuário da bib-
lioteca devem ser registradas a partir da aplicação para
captura de entradas.

A. Aplicação para Captura de Entradas

Esta aplicação é um cliente direto da DLL KinectScan,
através dela a aplicação utiliza as câmeras e microfones
do Kinect para interação com o usuário.

Esta aplicação possui as seguintes funções: criar e
editar arquivos XMLs para poses, criar e editar arquivos
XMLs para grupos de comandos de voz e acessar a
documentação técnica do projeto. A figura 1 mostra o
usuário criando uma pose.

Figura 1. Criação de uma pose

B. KinectScan

Conforme já citado esta é a DLL que efetua a interação
com o Kinect através de seu SDK e a aplicação cliente
criada pelo desenvolvedor deve interagir com esta DLL.

A KinectScan possui uma lista de eventos disponi-
bilizados para a aplicação cliente interagir com o sen-
sor. Estes eventos são: imagem da câmera; esqueleto
do usuário; detecção de poses; detecção de comandos;
alteração do estado do sensor e alteração do estado de
algum outro evento.

A KinectScan também possui algumas operações que
alteram o estado dos eventos ou do sensor:

• Initialize – Liga a conexão com o sensor.
• Start – Inicia um evento.
• Stop – Encerra um evento.
• Pause – Pausa um evento.
• Resume – Retoma um evento.
• Status – Retorna o estado de um evento.
• Terminate – encerra a conexão com o sensor.

Quando um evento é iniciado através do método “Start”,
a KinectScan inicializa os serviços do Kinect e começa
a processar as informações necessárias para o reconhec-
imento do evento; quando este for detectado o evento
é enviado para a fila de eventos que a aplicação cliente
deve monitorar e consumir.

No estado de pausa todos os serviços com o Kinect
e processamento interno permanecem, porém o evento
pausado não é mais adicionado na fila de eventos. Para



interromper o processamento e desligar os serviços do
sensor é necessário utilizar o método “Stop”, dessa forma
a KinectScan evita processamento desnecessário.

Para disparar eventos de poses e de comandos de
voz, a DLL realiza a comparação contra as entradas
previamente gravadas pelo desenvolvedor.

Conforme já mencionado, para gerenciamento dos
eventos disparados pela KinectScan existe uma fila
que armazena os eventos que foram disparados. É
disponibilizado para o desenvolvedor métodos para obter
informações e eventos da fila.

Como limitação a KinectScan aceita somente um
sensor na aplicação.

Quando o objeto KinectScanner é criado, o próprio
objeto instancia a fila de eventos dentro da thread
da aplicação cliente e cria uma thread separada para
efetuar todo o processamento do Kinect, bem como o
reconhecimento de poses e comandos de voz. Desta
forma a aplicação final permanece responsiva enquanto
os eventos são reconhecidos.

Além do gerenciamento de eventos utilizando a fila
e a KinectScanner, esta DLL também encapsula todas
as funções matemáticas, de comparação de poses e de
escrita e leitura dos arquivos XML referentes às entradas
reconhecı́veis.

C. KinectServer

Esta aplicação, assim como a ferramenta para captura
de poses também é um cliente da DLL KinectScan. A
principal finalidade da KinectServer é criar uma forma
de acesso remoto as funcionalidades disponı́veis na
KinectScan, para que dessa forma, aplicações que não
aceitem o framework .NET 4.5 possam interagir com o
sensor.

Esta aplicação permite ao usuário iniciar um serviço
que pode ser acessado via TCP para interação com o
Kinect, ou seja, a aplicação final pode fazer requisições
por sockets e o servidor interage com o Kinect utilizando
a DLL KinectScan. O KinectServer possui a restrição de
somente um cliente.

A aplicação que consumir o serviço do KinectServer
deve conectar-se através do IP e porta já citado e oferecer
um fluxo (stream) de conexão para que as informações
possam ser compartilhadas.

Para efetuar as requisições a solução KinectProject
oferece objetos que são subclasses à classe Request,
estes objetos permitem ao cliente efetuar requisições
para interagir com o sensor. Todas as funcionalidades
disponı́veis na KinectScan são disponibilizadas para a
KinectServer via serviço.

O servidor conta com um sistema multithreads para
atender as requisições enviadas pela aplicação cliente,

ou seja, cada requisição é tratada em sua própria thread.
Sempre há uma, e somente uma thread escutando a porta
definida para a conexão com o servidor (padrão 1234),
quando o servidor recebe uma requisição a thread que
escutava a porta a atende e caso uma requisição chegue
enquanto a thread está atendando a requisição anterior é
criada uma nova thread para atender esta nova requisição.

Esta aplicação oferece uma interface gráfica para
que seja possı́vel iniciar e parar o servidor, visualizar
as informações referentes ao sensor Kinect, à DLL
KinectScan e à um log que armazena as requisições e
estado do servidor.

D. Kinect Events

A KinectEvents é uma DLL que funciona em conjunto
com a KinectScan. Esta DLL possui as classes de modelo
da aplicação (poses, comandos de voz e subposes), as
classes que representam dados do Kinect (esqueleto de
usuário) e as classes de comunicação (requisições para
o KinectServer e eventos disparados da KinectScan).

Além disso, esta DLL também oferece a classe Kinect-
ServerClient que é utilizada para enviar requisições e
receber os eventos da aplicação KinectServer, esta classe
permite configuração de IP e porta para conexão com o
servidor.

E. Problemas Encontrados Durante a Criação da Kinec-
tUnity

Inicialmente a KinectUnity seria a DLL que serviria
como estudo de caso para criação de um cliente para
a KinectScan. Porém alguns problemas surgiram no
decorrer no desenvolvimento deste projeto.

Após a construção da KinectScan e da ferramenta
de captura de entradas esta DLL seria desenvolvida.
Contudo apesar da ferramenta Unity utilizar scripts na
linguagem C#, ela utiliza o compilador Mono [15].

O compilador Mono é um compilador de C# que visa
gerar aplicações multiplataforma, devido a isso, algumas
classes e DLLs do .NET não são aceitas. Além disso,
nenhuma DLL escrita na versão 4.0 ou superior pode
ser incluı́da em um projeto na Unity.

O SDK do Kinect foi desenvolvido no framework 4.0,
logo a Unity não permitia a inclusão desta DLL ou
de qualquer DLL que utilizasse ela diretamente. Após
perceber este problema foi pesquisado algumas soluções
similares: Kinect Wrapper, que utilizava o SDK em C++
[8] e o Kinect Daemon onde a conexão com o Kinect
era feita através de um servidor Socket [7].

Apesar de contribuir para a solução final nenhum
destes dois projetos poderiam ser diretamente utilizados,
pois eles utilizam conexão diretamente entre o Kinect e



a Unity e a proposta do trabalho era conectar a Unity ao
Kinect através da KinectScan.

A primeira tentativa foi seguir o exemplo da Kinect
Wrapper, visto que nas pesquisas ela parecia oferecer
melhores resultados, já que não dependia de uma se-
gunda aplicação executando.

Foi escrito uma nova versão da KinectScan em
C++, porém o funcionamento interno das threads no
KinectScan utilizava DLLs vinculadas ao Windows e
estas DLLs não podem ser utilizadas no compilador
Mono, o que impossibilitava esta solução sem grandes
alterações no projeto.

Então para solucionar este problema de compatibili-
dade foi criado o KinectServer.

F. KinectUnity

Esta DLL faz a integração entre o software Unity e o
sensor Kinect através do KinectServer, que por sua vez
utiliza as DLLs KinectScan e KinectEvents.

Esta DLL possui códigos que interagem diretamente
com as classes que manipulam a entrada de dados nos
projetos da Unity, sobrecarregando uma classe chamada
Input.

A KinectInput (classe utilizada para sobrecarregar a
classe Input) possui todos os métodos da classe Input,
os métodos para verificar se alguma entrada (pose, gesto
ou comando de voz) foi ativada pelo usuário e um
mecanismo para se conectar com o KinectServer.

VI. RESULTADOS

Para alcançar os resultados foi feito todo o processo de
criação de um jogo simples utilizando as ferramentas. A
figura 2 ilustra o código fonte que cria a conexão com
o KinectServer, ativa os eventos de reconhecimento e
obtém a resposta do KinectServer.

Antes disso haviam sido criados os arquivos de en-
tradas (poses e comandos de voz) que seriam utilizadas
no jogo e foi buscado um jogo já pronto para efetuar a
adaptação na interface. Este jogo é um exemplo que pode
ser encontrado e baixado de forma gratuita na própria
loja da Unity [15].

Notou-se que as alterações necessárias para adaptar a
interface foram pequenas, ou seja, com apenas algumas
linhas de código o jogo já teve sua interface alterada
para o uso com o sensor Kinect.

A figura 3 mostra o jogo sendo executado pela Unity
e comandado a partir do sensor Kinect.

O maior diferencial deste projeto perante projetos
similares descritos é toda a parte de reconhecimento de
poses que não é uma funcionalidade nativa do SDK,
além disso, todo o gerenciamento do fluxo de eventos,

Figura 2. Código para executar comandos a partir do Kinect

Figura 3. Jogo sendo executado

utilizando a fila torna a fila e processamento paralelo
para as funções do Kinect fazem desta solução, uma boa
candidata para utilização do sensor. Além dos trabalhos
similares descritos existem diversas implementações so-
bre o framework OpenNI, estas implementações foram
rejeitadas pois este framework não suporta comandos de
voz [11].

Além disso, conforme descrito anteriormente ape-
nas o cálculo do produto escalar foi mantido devido
a melhor performance. Foram feitos testes utilizando



processamento serial e paralelo com 2, 4 e 8 CPUs,
ambos em uma máquina com um processador Core I7
com clock máximo de 2.4GHz, Windows 8 e 6 GB de
memória ram. Os melhores resultados foram obtidos com
processamento paralelo utilizando 8 núcleos conforme
figura 4.

Figura 4. Comparação entre os tipos de cálculos
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