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مقدمه
هدف از این پروژه استفاده از حرکات بدن برای تعامل بهتر بین انسان و کامپیوتر است.
برای نمونه در برخی موارد که سهولت و سرعت مدنظر است با انجام دستورات بدون نیاز
به استفاده از صفحه کلید و رابطهای گوناگون کامپیوتر این امر صورت میپذیرد.
همچنین دریافت حرکات و حاالت افراد به افزایش قدرت کامپیوترها در تشخیص و بررسی
روحیات روزمرهی افراد نیز کمک به سزایی میکند .همچنین این طرح میتواند به عنوان
ابزار کمکی در موضوع واقعیت افزوده بکار گرفته شود.
در این پروژه تشخیص حرکات دست از روی رنگ پوست و حالت کلی آن مورد بررسی
قرارداده شده است .به این صورت که ابتدا پیکسلهایی که شامل رنگ پوست هستند با 1
و پیکسلهای دیگر با  0مشخص میشوند همچنین صورت انسان که رنگ پوست را دارد با
روش  viola & jonesتشخیص داده شده و از تصویر حذف میگردد ،سپس با استفاده از
شبکههای کنولوشنال تصاویر حاصله به مدل پیشنهادی داده شده و پس از آموزش شبکه
حالت دست مشخص میگردد.

نتایج
پروژه شامل  3000تصویر  50*50برای هر یک از حاالت از پیش تعریف شده میباشد که
که میتوان طرح جدیدی را با  3000تصویر به این مجموعه اضافه نمود و عملیات آموزش
ماشین را با کدهای تعبیه شده از سر گرفت.
نتایج حاصل از این  5حالت آموزش داده شده به ماشین مطابق نمودار زیر میباشد .این
نمودار نشان میدهد در هر بار آموزش ماشین بوسیلهی کلیه دادهها میزان دقت و Loss
مدل چقدر میباشد .همانطور که مشاهده میشود با  8بار آموزش به دقتی حدود 99
درصد خواهیم رسید(.نمودار سبز دادههای  validationو نمودار قرمز دادههای )train

ذ

مدل پیشنهادی
در این پروژه ابتدا دست از طریق رنگ پوست بوسیلهی تغییر در فضای رنگی از  RGBبه
 Log-Chromaticityمیپردازیم که این کار وابستگی محدوده رنگ پوست را نسبت به
تغییر در نور محیط کاهش میدهد .همچنین از تصویر  RGBمحل صورت را با روش
 viola & jonesتشخیص داده و از تصویر نهایی حذف میکنیم.
تصویر حاصله که تصویری از دست انسان میباشد را برای آموزش به شبکهی عصبی
کانولوشنال داده و پس از یادگیری شبکه از آن برای تشخیص حاالت مختلف دست به
همین طریقی که گفته شد استفاده میکنیم .در نهایت برای نمایش این تشخیص
شکلک(اموجی) مختص به هر یک از حاالت آموزش داده شده را روی تصویر نمایش
میدهیم.
به تشخیص

 Confusion matrixحاصل از  5حالت تست شده و دقت شبکه
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شبکه عصبی کانولوشنال مورد استفاده

همانطور که بصورت ابتدایی نشان داده شد میتوان از این طرح برای دستور به کامپیوترها
تعریف عکس العملهای مختلف استفاده نمود بعالوه با آموزش شبکه بوسیلهی تصویرهای
رنگی میتوان به جزئیات بیشتری از حرکات دست نیز پی برد .از کاربرد صنعتی این پروژه
میتوان به دادن دستورهای مختلف به دستگاههای صنعتی بدون نیاز به مداخلهی دست اشاره
کرد.
همچنین در این پروژه از تشخیص چهره و تشخیص رنگ پوست نیز استفاده شد که خود به
تنهایی کاربردهای مختلفی دارند همانطور که از روش تشخیص رنگ پوست برای تشخیص
بیماریهای پوستی استفاده میشود.
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شکل باال نحوهی استفاده از این شبکه ،تشخیص اموجی مورد نظر آن و حذف صورت از
تصویر سیاه و سفید را نشان میدهد .نحوهی پیادهسازی این پروژه بوسیلهی زبان
برنامهنویسی پایتون و استفاده از کتابخانهی  Kerasمیباشد .در این پروژه از کتابخانهی
 Open CVنیز برای بهبود عملکرد تشخیص رنگ پوست استفادهشده است که با
استفاده از فیلترهای آن به حذف نویز و دریافت هرچه بهتر دست میپردازیم .همچنین به
علت اینکه بزرگترین کانتور سفید در شکل برای تشخیص انتخاب میشود نویزهای موجود
در تصویر تاثیری در عملکرد ندارند.
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