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  ...بودتقدیم به مع

، پس "نیازمند کمـال "و چه مایه "ناقصیم "رهنمـون شد تا بدانیم چقدر "دانایی "او که ما را به حضور حضرت
به جستجوي کمال رفتیم و به هر منزل از آن . را بر افروخت و آن را هر روز  زیادت نمود "عشق به کمال "در ما

در  "جاودانگی"پس میل به  . ، اما عمر آدمی را ،چرا "یستعشق را پایانی ن"که رسیدیم ما را آرام نگرفت ،گویا 
. حس جاودانگی را در ما زنده کند ، بردیم تا در طوفان فناي این دنیا ياثرهر  "خلق"دست به . ما زبانه زد

 "لهوا"زیباتر از او نیافتیم،ما .ممکن بود، پس به زیبایی پناه بردیم تا الهام بخش شود  "زیبایی"خالقیت در بستر 
می دانم ، سر انجام در نقطه اي که عشق و زیبایی به هم برسند جاودانه خواهیم شد . ما گشت "اله"شدیم و او 

  ......هرچه از من سر میزند از اوست ، پس تقدیم به او . و با عطشی جاودانه نظر در روي او خواهیم داشت

  

  ...تقدیم به معلم

  .تصویري دنیایی از  رب و مربوب را در یابیمتفسیر معماي هستی است ، تا مقیاس و که 

  

  ...تقدیم به پدر و مادر 

  . که اربابان بی بدیل عشق اند،  تا بدانیم میشود انسان بود و دیگري را از خود دوستتر داشت
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 انجام را پژوهش نیا بتوانم او از استعانت با که داد ییتوانا من به که منان زدیا درگاه به شیستا و سپاس ضمن
 نمودند، ياری مرا مجموعه نیا نگارش در که دوستان و دیاسات قیتشو و یدلگرم از نمیب یم الزم خود بر دهم،
 : مینما یقدردان

  

 مجموعه نیا نگارش طول در که ابوالفضل جلیلوند دکتر يآقا جناب بزرگوارم استاد غیدر یب زحمات از

  .اند بوده نامه انیپا نیا تیهدا در يا ستهیشا ارسکاند شان،یبجا و عالمانه يها ییراهنما با

 

  .شان را بر من ارزانی داشتند  منت یب و غیدر یب زحمات که زم،یعز مادر وپدر

 

. دارم را یقدردان و تشکر کمال ، ام برده بهره شانیها آموزه از ، دوره نیا در که يدیاسات یتمامسرانجام از  و
  . و شایسته ي  قدر دانی از این عزیزان هست ، به آنان ببخشایدباشد که خداي آنچه را که در خور 
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  چکیده
ها روز به روز به سویی حرکت میکنند که   HCI (Human Computer Interface)در دنیاي امروز که 

ارج شده و از کار را براي کاربرانشان راحتتر کنند،کم کم  ابزار ارتباط کاربران با رایانه ها از شکل سنتی خود خ
صفحه کلید و موس  به سوي تکنولوژي هایی چون  صفحات لمسی با امکان تشخیص یک یا حتی چند لمس 
همزمان ، اپلیکشن هاي حساس به الگوي حرکت وسایل الکترونیکی در دستان کاربر  و برنامه هایی براي صدور 

به طبیعت انسانها براي برقراري ارتباط  ها روز به روز  HCI. دستورات صوتی از جانب کاربر ، حرکت میکند
نزدیک و نزدیکتر میشوند و قطعا یکی از راههاي موثر ارتباطی با رایانه ها صدور فرمان با دست خواهد بود ،اما 
ترجیح ما در این روش بر عدم تماس دست  با نمایشگر است چرا که شاید اصال  نمایشگري موجود نباشد و 

  .گرافیک یا پروژکتوري کار  کنیمبخواهیم با تصاویر هولو

و  OpenCVو از کتابخانه هاي .میباشد   Visual Sudio 201 0ابزار کارمان براي پیاده سازي کدها نرم افزار
EmguCV بهره خواهیم برد.  

در این مقاله برآنیم تا روشی را به وسیله پردازش تصویر و توسط وبکم هاي موجود بر روي خود کامپوترها پیاده 
ازي کنیم که البته با متدهاي دیگر بسیار متفاوت خواهد بود و همچون دیگر متد ها سعی نخواهد شد که تنها س

یک الگو ي تطبیقی از دست را با الگو هاي موجود قبلی مقایسه کنیم و سپس براي صدور فرمان تصمیم بگیریم، 
کف دست  را لحظه به لحظه از  بلکه مشخصه هاي مهم دست همچون مکان نوك انگشتان و نقطه ي مرکزي

بین سیستم و الگوي دستهاي ما برقرار ) Real-Time(تصویر استخراج خواهیم نمود و داد وستدي همزمان 
الگوریتم پیاده شده چون بر مبناي تشخیص انحناهاي موجود در تصویر میباشد ، حتی قادر خواهد . خواهد بود

در تصویر ، علیرغم  _منجمله قسمت جلویی ساق دست _بود در صورت داخل شدن قسمت هاي دیگر دست
عکس العمل مناسبی استفاده از فیلترهاي رنگ ، نقطه مرکزي کف دست را با دقت بسیار باالیی تشخیص داده و 

  . نشان دهد

  

، تشخیص انحناها در تصویر دست ، تشخیص نوك انگشتان ، تشخیص  ، تشخیص الگو HCI : واژه هاي کلیدي
  . Real-Timeقطه مرکزي کف دست ، بینایی ماشین ، کف دست ، ن
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  دیبـــاچه: فصل اول 
  

 مقدمھ:  ١-١
 امروزه تالیجید يها دستگاه ، ها  HCI 1 رد شتریب و شتریب و تنوع  با گستردگی ر،یاخ يها سال در

 مردم شیوه ي آنها. شده اند  یفعل هاي  وتریکامپ و هوشمند يها تلفن ،مانند  مختلف انواع از ياریبس به لیتبد
      و نکتیک کروسافتیما ابزار هایی مانند هورظ نیهمچن. داده اندرییتغها را بکلی از کامپیوتر استفاده گیچگوندر 

2 Wii  صفحه مانند یسنت يورود يها دستگاه.ندتعریف جدیدي از تولید رابطهاي کاربري به ما ارائه داده ا 
  .با این ابزار می باشند شدن نیگزیجا حال دربه مرور  ماوس و دیکل

 

،کامپیوتره ا فقط کامپیوتر نخواهند بود، بلکه بسیاري از ابزارهاي روزمره که ما با آنها سر و کار داریم ، در آینده 
با کامپیوترها مجتمع خواهند شد و ...  تاق خواب و آشپزخانه ومانند اتومبیل ها ، تلویزیون ها و حتی ابزارهاي ا

ها نیاز پیدا   HCIبا جهی اینچنین در ماشینهاي اطراف مان ، قطعا ما به انواع مختلفی از . ارتقاع خواهند یافت 
ا استفاده و قطعا یکی از محبوب ترین و کار آمد ترین این رابط ه .خواهیم کرد تا با این ماشینها هماهنگ باشند

و این یکی از بهترین ابزارهاي بصري در اختیار انسانها  براي برقراري .از اشارات دست براي صدور فرمان است
  . ارتباط با بدنهایشان است

این سیتم . وقتی از اشارات دست به عنوان فرمان استفاده کنیم بسیاري از استفاده هایمان تسهیل خواهد شد 
ي کنترل کردن هر ابزاري در خانه که با شما فاصله داشته باشد مناسب است و میتواند فرمان قابل استفاده برا

همچنین در دانشگاهها و مدارس که نیاز به صفحه نمایشهاي . فاصله بین سیستم و کاربر را بی اهمیت کند و
جایگزین  بزرگ هست ولی هزینه زیادي براي لمسی کردن این صفحات بزرگ وجود دارد میتوان از این روش

استفاده نمود تا توانایی کنترل صفحه توسط ارائه دهنده بسیار باال برود، حتی علیرغم دوري از سیستم شخصی 
  .قطعا در آینده  کاربردهاي بسیار زیادتري پیدا خواهد شد و  اهمیت این روش را آشکارتر خواهد نمود. اش

                                                
1   Human Computer Interface 
2  Is a home video game console handheld pointing device and which detects movement 



2 
 

 شرح مختصری از کارکرد سیستم:  ٢-١
 و  قسمت جلویی ساق دست 3"دست  مرزهاي تصویر"محاسباتش  بر مبناي سیستم طراحی شده و 

در این سیستم فرض بر این است که مرز هاي ورودي تصویر مربوط به تصویر دست و  قسمت .  می باشد 
هیچ عملی به طور مستقیم براي تشخیص دست و ساق دست انجام نمی گیرد بلکه .جلویی ساق دست می باشد 

ما ابتدا یک پردازش . رنگی است که توسط وبکم گرفته شده است  RGB 4دي ما یک تصویر تصویر اصلی ورو
تصویر باینري . اولیه براي ایجاد تصویر باینري انجام می دهیم که اطالعات الزم از مرزهاي دست را مهیا می کند

در  .به کار میرود  5"در مرزهاي تصویر پوش محدب "و همچنین "مرز هاي تصویر " ایجاد شده براي محاسبه
استخراج  "تحدب قشري در مرزهاي تصویر "همان ابتدا ، مکان کف دست با استفاده از اطالعاتی که به وسیله 

قابل تشخیص خواهند  "مرزهاي تصویر دست"می کنیم قابل تخمین است و مکان نوك انگشتان دست نیز از 
هزینه . گردندداد تا نتایج دقیقتریه انجام خواهد سیستم یک سري اصالحات بر روي برآوردهاي اول سپس .بود

محاسباتی این سیستم بسیار پایین است، چرا که تنها از الگوریتم هاي محاسبات هندسی استفاده شده ؛ و هیچ 
 .نداریم و همچنین از دیتابیس هاي آموزش دیده نیز بی نیازیم نیازي به اعمال توابع کالس بندي

 

  جیوفلوچارت مراحل ورود و پردازش عکس تا مرحله خر: 1- 1 شکل

                                                
3 Contour of hand  
4 Red-Green-Blue 
5 convex hull of the contour 



3 
 

  :وم  فصل د   

  کارهاي مرتبط و مشابه 
همانگونه که ا شاره شد استفاده از رابط کاربري که با اشارات دست کار کند بسیار کاربردي می باشد از این روي 

در این مجال ما به چند نمونه از این . پذیرندجاي تعجب ندارد که کارها و پروزه هاي زیادي با این عنوان تحقق 
  .کارها اشاره میکنیم 

  

  :H.C.  Xu روش آقای : ١-٢

سیستم نوك انگشتان را به وسیله ي پوشیدن نوعی دستکش خاص توسط کاربر شناسایی در این روش   
و براي در رنگهاي مختلف وجود دارند  LEDاین دستکش خاص بر نوك انگشتانش المپهاي کوچک . میکند

  . اینکه سیستم قادر باشد نوك انگشتان کاربر را تشخیص دهد ، کاربر حتما باید در محیطی تاریک قرار گیرد

  

 

  براي تشخیص نوك انگشتان LEDالمپهاي کوچک  بانوعی دستکش خاص  1 - 2 شکل
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  :Pnevmatikakis  و  Anagnostopoulosروش آقایان :  ٢-٢

حاسبه نقطه مرکزي کف دست ابتدا با استفاده از فیلتر رنگ نقاطی را که همه همرنگ هستند و براي م  
به رنگ پوست دست کاربر هستند را شناسایی میکند ، همچنین مرز تصویر را نیز با استفاده از یک تابع مشتق 

فاصله از مرز تصویر را حال براي تک تک نقاط شناسایی شده به عنوان دست، کوتاهترین . گیر محاسبه میکند
تعداد تمام نقاط شناخته شده به عنوان  nکه .(ذخیره میکند     بدست می آورد و آن را در متغییري مانند 

که در واقع همان ماکزیمم فاصله ي ممکن یک نقطه از (ها را      سپس ماکزیمم این  ). پوست دست هستند
  .قطه مرکزي کف دست انتخاب میکندبه عنوان ن) نزدیکترین مرزش میباشد

 

  ضربدر قرمز بیانگر نقطه با بیشترین فاصله است  :  2- 2 شکل

  

 

 تخمین نقطه مرکزي کف دست با استفاده از مرز تصویر:  3- 2 شکل



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 6بدیهی است تعداد حاالت دیگري نیز براي نمایش اعداد وجود دارند که من در این مجال تنها به همین 
در دیسک پیوست ، فیلم اجرا ي برنامه در حاالت مختلف موجود می باشد و . نده می کنمخروجی برنامه بس

  .سورس اصلی برنامه نیز پیوست گشته است

 

  نتیجھ گیری :٢-٦

وك ناین سیستم ، ما می توانیم یک سیستم دقیق بر مبناي مرزهاي تصویر ،  براي تخمین موقعیت در   
جلویی ساق دست می تواند جزئی از تصویر مورد پردازش باشد و قسمت .انگشتان و کف دست داشته باشیم

ما ابتدا یک تصویر رنگی را .سیستم قادر است پاسخ قابل قبولی نسبت به جابجایی و چرخش دست ارائه دهد
انتقال دادیم که داراي سه کانال  Yccبه فضاي رنگ  rgbتوسط وبکم فراهم آوردیم و سپس فضاي رنگ آن را 

Y)لوما ( ،Cr )کروماي قرمز ( وCb )سپس محدوده هریک از این سه کانال را براي رنگ . میباشد) کروماي آبی
بر مبناي همین ) سیاه و سفید(کار بعدي فراهم آوردن یک تصویر باینري.پوست دست در برنامه تعریف کردیم
بر  (Dilation)اتساع و )Erosion(شیفرسا شامل یکیمورفولوژ اتیعمل دو. تعریف رنگ مد نظر براي پوست بود
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روي تصویر پردازش شده انجام گرفت ،عمل فرسایش براي از بین بردن نویز تصویر و عمل اتساع جهت صاف 
وقتی تصویر مناسب براي پردازش ایجاد گرید ما با دستورات کتابخانه .کردن کرانهاي تصویر بکار رفتند

EmguCV است یک یا چند مرز در تصویر تشخیص داده شوند ممکن . سعی در پیدا کردن مرز در تصویر نمودیم
وقتی که مرزها ي تصویر دست .، که ما بزرگترینشان ا به عنوان مرز مورد نظرمان براي دست انتخاب نمودیم

از الگوریتم پیمایش گراهام براي این کار .مشخص گردید ، ما نیاز داشتیم که پوش محدب آن را محاسبه نماییم
همه ي را با هم مقایسه نمودیم تا  )Convex Hull( و پوش محدب )Contour( مرز سپس.استفاده کردیم 

Convexity Defect  در یک . ها را بیابیمConvexity Defect ،  نقطه اي از مرز را که بیشترین فاصله را از پوش
این نقاط عمق ، با کمی دقت در حاالت مختلف  نامیدیم  Convexity Defect آن ، نقطه ي عمقِمحدب داشت 

کوچکترین دایره وصل کننده ي این . متوجه شدیم که این نقاط بیشتر گرایش به نقاط اطراف کف دست دارند
 Wen عالوه بر استفاده از الگوریتم . را نقطه ي مرکزي کف دست تصور کردیم آن نقاط را در نظر گرفتیم و مرکز

 Convexity Defect  عمقی که در نقاطبودند ، میشد که قابل استفاده بذاي تشخیص نوك انگشتان  Niu’s و 
، و از این راه در نظر گرفت  هاي کوچک ایجاد میشوند و از حد آستانه کوچکتر بودند را به عنوان نوك انگشتان

زمانی که تعداد  .تخمینی خود داریم اما شرایطی هست که ما احتماال نیاز به اصالح متد. دقت تشخیص راباال برد
ما باال ترین نقطه ي مرز را به عنوان نقطه . عمقمان کمتر از دو یا یکی است ، تخمین کف دست می تواند پاسخ اشتباه بدهد نقاط

  .عمق اضافی قرار می دهیم  تا به عنوان نقطه ي کمکی تشخیص را راحتتر کند

  کارھای قابل پیگیری در آینده: ٣- ٦
ی هایی در ارائه ي هرچه دقیقتر این جستار مشاهده علیرغم نهایت تالشهاي اینجانب ،بی شک کاست  

دیگري قابلیت این را دارد که بتواند مبناي پروژه هاي ،  تحقیققطعا بستر محیا شده در این  خواهید نمود ، اما 
  .پس چند امکان براي ادامه این پروژه را مطرح می سازم .شود و دستمایه ي کاري بزرگتر قرار گیرد

  )اضافه نمودن نواحی تشخیص و حاالت تشخیص بیشتر(ص دست و  بازو پروژه ي تشخی) 1

  براي تشخیص عمق) دوتایی(استفاده از کینکت ها یا دوربینهاي استریو) 2

  براي ایجاد یک کنترل کننده) Virtual Reality(همراه کردن این پروژه با یک پروژه ي حقیقت مجازي ) 3

  و دانشگاههاته هاي هوشمند مدارس استفاده در تخ) 4

  ......و) 5
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