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1- مقدمه
وظیفه یک سیستم واسط بین انسان و ماشین)HMI( )1( انتقال فرآمین 
کاربر به ماش��ین می باش��د. از این منظر، HMI-ها گس��تره وسیعی از 
سیستم ها از صفحه کلید ساده کامپیوتر تا دسته هدایت پرواز در کابین 

خلبان را شامل می شوند.
-HMI در سال های اخیر، محققین تالش گسترده ای در زمینه توسعه

ه��ای زیس��تی و فیزیولوژیک داش��ته اند؛ که از آن جمل��ه می توان به 
سیستم های مبتنی بر پردازش سیگنال EEG ]1[ اشاره نمود.

وجه مشترک سیستم های اخیر در استفاده حداقلی از تجیزات جانبی 
برای درک فرامین کاربر می باش��د. در این میان، اس��تفاده از پردازش 
تصویر برای تش��خیص وضعیت بدن ]2، 3[، وضعیت چش��م]4[ و یا 

حالت لب ]5[ کاربر مورد توجه بوده است.
به طور کلی، ارزیابی حرکات انس��ان با اس��تفاده از پ��ردازش تصاویر 

ویدیویی می تواند منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه گردد]6[.
در این مقاله، برای برقرار ارتباطی هوش��مندانه بین انس��ان و ماشین، 
سیس��تمی مبتنی بر بینایی کامپیوتری ارائه شده است. قبال محققین 
در کارهای دیگری نیز از بینایی ماش��ین برای برقرار ارتباط با ماشین 
س��ود جسته اند. به عنوان مثال، Fukumoto و همکاران ]2[ با استفاده 
از محاس��به جهت قرارگیری انگشتان و دست توانسته اند رابطی میان 

انسان و کامپیوتر ایجاد نمایند.
همچنی��ن Wren و هم��کاران ]3[ از مدلی دو بعدی بدن و دس��ت ها 
برای این منظور استفاده نموده اند. در سیستم پیشنهادی، با تشخیص 
موقعیت ایستادن کاربر در مقابل دوربین دستور مورد نظر وی تشخیص 
داده می ش��ود. به این ترتیب که بر روی زمین و در مقابل دوربین یک 

صفحه شاخص )شکل 1 را ببینید( نصب می گردد.
بر روی صفحه ش��اخص تعداد پنج دکمه مجازی برای چهار دس��تور 
مجزا در نظر گرفته ش��ده اس��ت )یک دکمه بی اثر می باش��د(. با قرار 
گرفت��ن کاربر بر روی هر دکمه سیس��تم به صورت خودکار دس��تور 
متناظ��ر با آن دکمه را اجرا خواهد نمود. ما از روش پیش��نهادی برای 
 Microsoft Power Point توسعه یک س��امانه اطالع رس��انی در محیط
اس��تفاده کرده ایم. در این سیس��تم، کاربر می تواند ب��ا انتخاب دکمه 

در اي�ن مقال�ه، يك سيس�تم جديد ب�رای ارتباط بين ماش�ين 
و انس�ان )HMI( بر مبنای پردازش تصوير ارائه ش�ده اس�ت. در 
سيس�تم پيش�نهادی، فرآمين مورد نظر كاربر براساس موقعيت 
قرارگيری وی در مقابل دوربين اجرا می ش�ود. به اين ترتيب كه 
يك صفحه شاخص شامل تعدادی دكمه مجازی در مقابل دوربين 
قرار گرفته و سيس�تم پيش�نهادی با پردازش ش�كل دكمه های 
مج�ازی، موقعي�ت كاربر ب�ر روی صفحه ش�اخص را تش�خيص 
می دهد. همچنين، در اين مقاله، برای تش�خيص ش�كل دكمه ها، 
يك الگوريتم تش�خيص ش�كل جديد بر پايه پ�ردازش تغييرات 

زاويه لبه ارائه شده است. 
الگوريتم پيش�نهادی در برابر انتقال و تغييرات نور صحنه مقاوم 
می باش�د. از روش HMI پيش�نهادی برای توس�عه يك س�امانه 
اطالع رس�انی كاربردی در محيط Microsoft Power Point استفاده 
ش�ده اس�ت؛ به طوری كه كاربر با ايس�تادن ب�ر روی دكمه های 
مجازی مناسب می تواند چهار فرمان مختلف شامل نمايش فايل 
بعدی، نمايش فايل قبلی، نمايش اس�اليد بعدی و نمايش اساليد 
قبلی را در محيط مذكور اجرا نمايد. نتايج تجربی بيانگر عملكرد 
مناس�ب و كارايی سيستم پيشنهادی در ش�رايط نوری مختلف 

می باشد. 
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مجازی مناس��ب فایل مورد نظر خود را در نرم افزار مربوطه بارگذاری 
نموده و یا اسالیدهای آن را را به دلخواه نمایش دهد. کاربری سیستم 
پیش��نهادی س��اده و جذاب بوده و نیازمند بکارگیری تجهیزات خاص 

)مانند صفحه کلید، دسته یا ماوس( نمی باشد.
در سیس��تم پیشنهادی، برای تشخیص دکمه های مجازی )رسم شده 
بر روی صفحه شاخص( به صورت مقاوم در برابر تغییرات نور محیط و 
جابجایی، از یک الگوریتم جدید بر پایه ویژگی شکل استفاده شده است. 
به طور کلی، تش��خیص ش��کل یکی از مباحث مهم در حوزه پردازش 
تصویر می باشد. معموال روش های تشخیص شکل از ویژگی های سطح 
پایین مانند روشنایی پیکس��ل ها و یا ویژگی های سطح باالتر از قبیل 
مرز ]7[، خطوط ]8[، گوشه ها ]9[ و ناحیه ]10[ استفاده می نمایند.

ب��ه عنوان مث��ال، Anuar و هم��کاران ]10[ از ممان های زرنیک برای 
توصیف ش��کل اس��تفاده نموده اند. ممان های زرنیک نسبت به دوران 

نامتغیر بوده اما وابسته به تغییر مقیاس و انتقال می باشند.
Wei و هم��کاران ]11[ با نگاش��ت تصویر ورودی بر دایره ای با ش��عاع 

مشخص، روشی برای حل مشکل فوق پیشنهاد نموده اند.
در کار دیگ��ری، Wee و همکاران ]12[ از انتقال تمام نواحی تصویر به 
فضای قطبی-ش��عاعی برای بهبود عملکرد ممان های زرنیک استفاده 
نموده اند. همچنین، تحقیقات متعددی نیز بر مبنای ویژگی های سطح 

باال برای توصیف شکل انجام شده است.
به عنوان مثال، Lu و همکاران ]13[ از اجزای مرز ش��ی مطلوب برای 
ایجاد بردار ویژگی به منظور توصیف ش��کل اس��تفاده نموده اند. برخی 
محققین نیز برای توصیف شکل، ارتباط بین پاره خط های لبه را مورد 
توج��ه قرار داده اند. به عنوان مثال، Prakash و همکاران ]14[ از روش 

فوق برای تشخیص گوش در تصویر نیم رخ انسان استفاده نموده اند.
در سیس��تم ارائه ش��ده در این مقاله، ابتدا تصویر ش��اخص به صورت 
دستی، به پنج ناحیه تجزیه می شود تا موقعیت کلی کلیدهای مجازی 
در تصویر مشخص گردد. سپس، در هر ناحیه بردار ویژگی پیشنهادی 
برای توصیف ش��کل اس��تخراج می گردد. به عب��ارت دقیقتر، برای هر 
پیکس��ل لبه )با ان��دازه گرادیان قابل قبول(، پیکس��ل های لبه در یک 
همسایگی مشخص انتخاب ش��ده و زاویه پاره خط های مرتبط کننده 
آنها به صورت مرتب در یک بردار ویژگی قرار می گیرند. س��پس، بردار 
ویژگی نهایی به عنوان توصیفی از شکل دکمه مجازی ذخیره می گردد. 
در حی��ن اجرا، ب��ردار ویژگی فوق به روش مش��ابه در هر فریم دوباره 
محاسبه شده و با بردار ویژگی مبنا )ذخیره شده( مقایسه می گردد. در 
صورتی که اختالف آنها از یک حد مش��خص بیشتر باشد، به منزله آن 
است که کاربر بر روی دکمه مذکور ایستاده و در نتیجه فرمان مربوط 

به آن دکمه، اجرا خواهد شد. 
در ادامه مقاله، در بخش )2(، الگوریتم پیش پردازش��ی مورد اس��تفاده 
ب��رای ایجاد تصویر لبه ش��رح داده خواهد ش��د. بخش )3( به ش��رح 
الگوریتم تشخیص شکل پیش��نهادی اختصاص یافته است. در بخش 
)4(، نتای��ج تجربی ذکر گردیده و در نهایت، بخش )5( به نتیجه گیری 

می پردازد.

2- پيش پردازش
می دانیم که لبه ها مهمترین ویژگی سطح پایین توصیف کننده شکل 
در تصویر می باش��ند ]15[. لذا، ب��ا پردازش لبه ها می توان به توصیف 
مناس��بی از شکل دست یافت. برای ایجاد تصویر لبه، ابتدا با استفاده 

از فیلتر گوسی نویز تصویر تضعیف می شود.
برای محاس��به گرادیان تصویر از فیلتر Sobel اس��تفاده ش��ده است. 
ب��ه طور کلی، ان��دازه و زاویه بردار گرادیان در هر پیکس��ل از تصویر 

g(x,y):R2→R، به ترتیب، مطابق معادله های زیر محاسبه می گردد:

                                   )1(

                                                )2(

به عنوان مثال، در شکل )2(، اندازه گرادیان برای تصویری از صفحه 
شاخص نشان داده شده اس��ت. همانطور که مشاهده می شود، لبه ها 

شكل 1- نمايی از سيستم HMI پيشنهادی شامل صفحه شاخص و دوربين.

شكل 2- )الف(، )ب( تصوير دو دكمه مجازی در صفحه شاخص و )ج(، )د( تصاوير 
اندازه گراديان حاصل از اعمال فيلتر سوبل بر آنها و )ه(، )و( تصاوير نازكسازی 

.NMS شده متناظر با استفاده از روش
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لزوما در تصویر گرادیان تیز نمی باش��ند )یعنی ضخامت آنها بیش از 
یک پیکس��ل اس��ت(. این افزونگی اطالعات می تواند منجر به کاهش 

دقت الگوریتم توصیف شکل بر مبنای اطالعات لبه گردد.
ب��رای نازک س��ازی گرادیان در مح��ل لبه ها از روش ح��ذف مقادیر 
غیرماکزیمم)NMS( )2( ]16[ استفاده نموده ایم. به این ترتیب که، در 
تصویر گرادیان، هر پیکس��ل که اندازه گرادیان آن از هر دو همس��ایه 
آن در راستای بردار گرادیان )معادله 2( بیشتر نباشد، صفر می گردد. 
شکل های )2-ه( و )2-و( نتیجه اعمال پردازش فوق را، به ترتیب، بر 

تصاویر گرادیان شکل های )2-ج( و )2-د( نشان می دهند.

 ]17[ Otsu در نهایت، تصویر گرادیان نازک سازی با استفاده از روش 
آستانه گذاری می گردد تا تصویر باینری لبه بدست آید. 

3- الگوريتم تشخيص شكل پيشنهادی
بردار ویژگی پیش��نهادی برای تشخیص شکل، در حقیقت توصیفگر 
تغییرات ش��یب لبه ها در محدوده شکل مورد نظر می باشد. برای این 
منظور، محدوده کاندیدای ش��کل )مثال در اینجا محدوده مش��خص 
شده برای هر دکمه مجازی بر روی صفحه شاخص( در تصویر باینری 
لبه، پیکس��ل به پیکس��ل از باال به پایین و از چپ به راس��ت اسکن 
می ش��ود تا زوج پیکسل های لبه همسایه )با مقدار غیرصفر در تصویر 
باینری لبه( با فاصله اقلیدوسی r مشخص گردند )در اینجا به صورت 

تجربی r=5 انتخاب شده است(.
برای هر زوج پیکسل لبه، شیب پاره خط متصل کننده آنها به یکدیگر 
محاس��به شده و به ترتیب جس��تجو در بردار ویژگی پیشنهادی قرار 
می گیرد. توجه شود که برای هر زوج پیکسل همسایه، تنها یک شیب 

به بردار ویژگی اضافه می شود.
برای ساده س��ازی بیشتر، ش��یب های در محدوده 45- تا 45 درجه با 
مقدار 1 و س��ایر ش��یب ها با مقدار صفر مشخص می گردند. لذا، بردار 

ویژگی پیشنهادی تنها شامل مقادیر صفر و یک خواهد بود.
به عنوان مثال، در شکل های )3-الف( و )3-ب(، پاره خط هایی حاصل 
برای دکمه های مجازی مربوط به شکل های )2-الف( و )2-ب( نشان 
داده ش��ده اس��ت. به عالوه، برداره��ای ویژگی حاصل ب��ه ترتیب در 

شكل 3- )الف(، )ب( پاره خط های حاصل از اعمال روش پيشنهادی بر دكمه های 
مجازی نشان داده شده در به ترتيب شكل های )2-الف( و )2-ب( و )ج(، )د( 

بزرگنمايی پاره خط های حاصل در نواحی مشخص شده با دايره
 در بخش های )الف( و )ب(.

شكل 5- )الف(، )ب( تصوير دكمه مجازی + در دو موقعيت مختلف و )ج(، )د( 
بردارهای ويژگی متناظر با آنها.

شكل 4- )الف(، )ب( بردارهای ويژگی بدست آمده برای دكمه های مجازی نشان داده 
شده در، به ترتيب، شكل های )2-الف( و )2-ب(. 
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شکل های )4-الف( و )4-ب( نشان داده شده اند.
پس از محاس��به بردار ویژگی پیش��نهادی برای ش��کل مورد نظر، به 
منظور تش��خیص ش��کل در تصویر از معیار فاصله مجموع قدر مطلق 

اختالف)3(  استفاده می شود.
 به عبارت دقیقتر، اگر بردار ویژگی مبنا ƒr )با طول nr( و بردار ویژگی 
مورد ارزیابی ƒi )با طول ni( باش��د، اخت��الف دو بردار ویژگی مطابق 

معادله زیر محاسبه می گردد:

  )3(

که در آن، ƒr,k بیانگر عنصر k-ام بردار ویژگی ƒr می باش��د. همانطور 
که مشاهده می شود، اختالف طول دو بردار ویژگی به عنوان خطا در 

تابع هزینه منظور شده است.
بدیهی اس��ت که وقتی بردارهای ویژگ��ی fi و fr هم طول بوده و همه 
عناصر آنها مش��ابه باش��ند، مقدار تابع هزینه )3( صف��ر خواهد بود. 
چنانچ��ه )D)ƒr , ƒi از مقدار آس��تانه θ بزرگتر باش��د، دو بردار ویژگی 
متفاوت تلقی ش��ده و در سیس��تم HMI پیشنهادی فرمان مربوط به 

کلید مجازی مورد نظر اجرا خواهد شد. 

3-1- عدم تغيير با انتقال
با توجه به اینکه بردار ویژگی ش��امل زاویه ش��یب زوج پیکس��ل های 
همس��ایه می باش��د، می توان انتظار داش��ت که با جابجایی ش��ی در 
تصویر، بردار ویژگی پیش��نهادی تغییر چندانی نداش��ته باش��د. این 
خصوصیت در شکل )5( با ذکر مثال نشان داده شده است. همانطور 
که مشاهده می شود، تصویربرداری از دکمه مجازی + در دو موقعیت 

مختلف، منجر به بردارهای ویژگی یکسان شده است.

3-2- عدم تغيير با تغيير نور صحنه
با توجه به اینکه بردار ویژگی پیشنهادی در حقیقت توصیفگر تغییرات 
زاویه ش��یب محلی لبه های شکل می باشد، می توان انتظار داشت که 
در برابر تغییرات نور محیط مقاومت خوبی داش��ته باش��د. بویژه آنکه 
تغیی��رات نور صحنه معموال منجر به تغییر ش��کل لبه ها نمی ش��وند. 
ب��ا وجود این، ما ب��رای بهبود عملکرد الگوریتم پیش��نهادی در برابر 
تغییرات روش��نایی صحنه )بویژه اثر سایه(، از فیلتر هومومورفیک)4( 
]18[ اس��تفاده نموده ایم. بر این اساس، مدل روشنایی-انعکاس برای 

هر تصویر )ƒ)x,y به صورت زیر تعریف می شود:

                       ƒ)x,y( = i)x,y(r)x,y(                                                )4(

که در آن، )x,y(i نور تابش��ی از منبع و )r)x,y ضریب انعکاس صحنه 
اس��ت. با توجه به اینکه تغییرات نور منب��ع در محدوده دید دوربین 
بس��یار کم می باش��د لذا، )i)x,y تابعی با باند فرکانسی بسیار محدود 
می باش��د. فیلتر هومومورفیک برای حذف تغییرات روش��نایی منبع، 
ابتدا لگاریتم تصویر را محاس��به نموده تا ترکیب مولفه های مربوط به 

تابش منبع و بازتابش صحنه به صورت خطی درآید:

                 1n ƒ)x,y( =1n i)x,y( +1n r)x,y(                           )5(

س��پس، با حذف اطالعات باند پایین تصویر لگاریتمی عمال )i)x,y به 
شدت تضعیف می گردد. ما برای این منظور، از فیلتر DoG )5( استفاده 

نموده ایم: 
 )6(

                                       
که در آن Gσ کرنل گوس��ی با انحراف معیار σ است. اکنون، با اعمال 

تابع نمایی، تصویر از حالت لگاریتمی خارج می شود:

                                          )7(

اکنون برای محاس��به بردار ویژگی به ج��ای تصویر ƒ از تصویر بهبود 
یافته ˆƒ  استفاده می شود. 

در شکل )6( نتیجه اعمال پردازش فوق بر دو تصویر شاخص با شرایط 
نوری مختلف نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود اثر 

سایه در تصاویر حاصل از فیلتر هومومورفیک حذف شده است.

4- نتايج تجربی
در این مقاله، کلیه نتایج تجربی با اس��تفاده از یک کامپیوتر شخصی 
با پردازنده 2.4GHz  AMD Athlon)tm( 64 Processor 3800 و حافظه 

3GB انجام شده است.
الگوریتم تشخیص شکل پیش��نهادی در عین سادگی بسیار کارا نیز 
MAT�  یی باش��د؛ به طوری که زمان پردازشی در محیط برنامه نویسی

LAB برای هر فریم 1.07 ثانیه بوده است. از سیستم HMI پیشنهادی 

برای توسعه یک سامانه اطالع رسانی کاربردی استفاده شده است. 
در شکل )7(، صفحه اصلی نرم افزار تهیه شده برای این سامانه نشان 

داده شده است.

شكل 6- )الف(، )ج( دو تصوير با شرايط نوری مختلف از صفحه شاخص و )ب(، )د( 
نتيجه اعمل فيلتر هومومورفيك بر آنها.

شكل 7- صفحه اصلی نرم افزار تجاری توسعه داده شده
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 پ��س از اجرای نرم اف��زار و قرارگیری صفحه ش��اخص و دوربین در 
موقعیت م��ورد نظر، کاربر باید با اس��تفاده از پنجره کالیبراس��یون، 

موقعیت صفحه شاخص را برای نرم افزار مشخص نماید )شکل 8(.

 نرم افزار به صورت خودکار موقعیت دکمه های مجازی را تش��خیص 
داده و ب��ردار ویژگی مبنا برای هر یک را محاس��به و ذخیره س��ازی 
می کند. س��پس، کاربر باید فرآمین مربوط به ه��ر یک از دکمه های 

مجازی را مشخص کند )شکل 9(.

 این فرآمین ش��امل نمایش فایل بع��دی، نمایش فایل قبلی، نمایش 
اس��الید بعدی در فایل فعلی و نمایش اس��الید قبل��ی در فایل فعلی 
در محیط Microsoft Power Point می باش��ند. تنظیمات فوق، تنها یکبار 
انجام ش��ده و تا زمانی که موقعیت صفحه شاخص و دوربین بیش از 

حد مجاز تغییر نکرده باشد، معتبر خواهند بود.
 اکن��ون، ب��ا اجرای پنجره نمایش انتخابگر و فش��ردن دکمه ش��روع 
محیط Microsoft Power Point با اس��تفاده از فن آوری ActiveX اجرا شده 
و اولین فایل در آن بارگذاری می ش��ود. در ای��ن حالت، با قرارگیری 
کارب��ر بر روی هر کدام از دکمه های مجازی صفحه ش��اخص، فرمان 
مربوط به آن دکمه در محیط Microsoft Power Point اجرا خواهد گردید.

نتایج تجربی بیانگر عملکرد بسیار مناسب سامانه اطالع رسانی مذکور 
در ش��رایط ن��وری مختلف می باش��د. به عالوه، کار با سیس��تم برای 
کاربران بسیار جذاب بوده و ارزیابی ها بیانگر رضایت نسبی آنها است.

5- نتيجه گيری
در این مقاله سیس��تمی برای ایجاد ارتباط هوش��مند میان انسان و 

کامپیوتر بر مبنای پردازش تصویر ارایه گردیده است.

سیستم پیشنهادی قادر است با تش��خیص موقعیت قرارگیری کاربر 
در ی��ک صفحه ش��اخص، فرآمین مورد نظ��ر وی را اجرا نماید. برای 
تش��خیص کلید های مجازی موجود بر روی صفحه ش��اخص نیز یک 
الگوریتم تشخیص شکل جدید ارائه گردید. روش پیشنهادی علیرغم 
س��ادگی نس��بت به تغییرات نور و انتقال مقاوم می باش��د. اگرچه از 
سیس��تم HMI پیش��نهادی در این مقاله، برای توس��عه یک س��امانه 
اطالع رس��انی اس��تفاده ش��ده، اما دامنه کاربرد آن می تواند بس��یار 

گسترده تر باشد و فرآمین بسیار متنوع تری را پوشش دهد.

قدردانی
بدین وس��یله نویسندگان مقاله از ش��رکت بینایی ماشین و پردازش 
تصویر بیناتوس )س��هامی خاص( مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد 

به خاطر حمایت از این پروژه تشکر می نمایند.
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