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اشیا از بسیاری خودکار تشخیص تصویر پردازش علم پیشرفت یده—با چ
به عنوان همواره انسان بدن اعضای تشخیص است. شده ان پذیر ام اعضا و
قرار بوده، همراه زیادی چالش های با که محققین موردعالقه مسائل از ی
با ویدوئوهایی میان در را انسان دست بتواند که روش هایی است. گرفته
و مزایا هرکدام که شده اند طراح دهد تشخیص شلوغ پس زمینه های حضور
تشخیص از پس بتواند که روش بین، این در دارند. بالطبع را خود معایب
حضور ادامه و کردن دنبال توانایی زمان محدود یا فریم ی در انسان دست
چالش های دارای محاسبات سربار حداقل با کند پیش بین را تصویر در دست
دست تشخیص برای روش است شده سع مستند این در است. فراوان
تشخیص روش های از مستند این در شود. ارائه برلحظه پردازش با انسان
این نتایج است. شده استفاده sift تشخیص دهنده از و انسان بدن پوست
تصویر در دست کردن دنبال و تشخیص در روش این باالی قابلیت مستند

م دهد. نمایش را
برلحظه، پردازش دست، تشخیص ، کلیدی—آمیختن کلمات

. ش کردن سیفت،دنبال

مقدمه .١
سفید پس زمنیه با تصویر در انسان دست تشخیص و پیش بین به منظور
دست پوست تشخیص مانند متعددی روش های از م توانیم رنگ، تک یا
دست پوست م دانیم که دلیل این به روش این در کنیم. استفاده انسان
رنگ طیف این جداکردن با است خاص رنگ محدوده دارای انسان
پوست قطعا است رنگ طیف این دارای که جسم که کرد ادعا م توان
بخش های دارای انسان بدن که دلیل به این مرحله این از پس است. انسان
ر دی از دست جداسازی و دست تشخیص مرحله باید است متفاوت
اشیا تشخیص به منظور متفاوت روش های دهیم. انجام را بدن اعضای
بخش این در م توانند که گردیده اند ابداع و طراح خاص ال اش با
براساس ش ی تشخیص روش ها این از ی گیرند. قرار استفاده مورد
به اقدام دست م توان دست ل ش براساس روش این در است. آن ل ش
ل ش همیشه که است این روش این ل مش کرد. تصویر در آن تشخیص
نیز انگشت پنج با انسان باز دست حت و ندارد سان ی ساختاری دست
دست بودن بسته بررس با مساله این باشد. م توان متفاوت ال اش دارای
تغییر همچنین شد. خواهد پردازش و تشخیص از پیچیده تری فاز وارد نیز
تنها این کند. مواجه چالش هایی با را روش این م تواند نیز دست اندازه
ر دی اعضای بین شدن قائل تمایز و انسان دست تشخیص در ل مش

نیست. انسان
امروزه محققین که نیست چیزی آن رنگ تک و خلوت پس زمینه
با و شلوغ محیط های در افراد دست تشخیص ه بل باشند، آن به دنبال
رفع برای است. عملیات و تحقیقات موفق زمینه ی دست چند حضور
کردن دنبال همچنین و sift روش انسان، پوست تشخیص از ل مش این
بخش های در که کرده ایم استفاده خود پیشنهادی روش در دست رفتار
به روش ها بررس با ، بخش٢ در شد. خواهد پرداخته به آن ها ۴ و ٣ ،٢
ترکیب ونگ چ ٣ بخش در پرداخت. خواهیم آن ها از مختصری توضیح
۴ بخش در و کرد خواهیم بررس را شده گفته روش های از استفاده و
خواهیم روش این از استفاده از حاصل نتایج و تصویر چند بررس به

پرداخت.

پیشنهادی شیوه ی .٢
ویدوئ تصاویر در خاص ویژگ های و ل ش با اشیا تشخیص در
طراح و ارائه ویژگ ها این دسته بندی و استخراج به منظور راه کاری باید

در انسان پوست تشخیص روش از انسان دست تشخیص به منظور کرد.
در انسان اعضای ترتیب این به و است شده استفاده پردازش اول مرحله
ل ش تشخیص فقط اصل چالش و شده جدا تصویر کل از اول مرحله
اعضای تشخیص ل مش رفع به منظور است. موجود تصویر در دست
پیشنهادی روش که کرد استفاده م توان زیادی روش های از دست ر دی
این ترکیب با است. روش این باالی دقت و سرعت به علت sift روش ما
خواهیم قادر آن بعدی ان م و دست فعل ان م از استفاده و روش دو

دهیم. تشخیص را دست رفتار سادگ به بود

رنگ طیف به کم انسان پوست تشخیص آ.
دست تشخیص اول مرحله در باید شد، بحث پیش تر که همان طور
جدا اصل تصویر از سپس و شده داده تشخیص انسان پوست انسان،
چشم گیری کاهش دست تشخیص و پردازش بار ترتیب این به شود.
شده استفاده YCbCr رنگ مدل از پیشنهادی روش در داشت. خواهد
است. رنگ نور شدت به رنگ مدل این بودن حساس آن دلیل و است
به عنوان اشیا ر دی تشخیص خطای کاهش باعث ویژگ این همچنین
Cb سل، پی نور شدت Y مولفه سه روش این در م شود. نیز دست
مولفه سه به عنوان سل پی هر قرمز رنگ تفاوت Cr و آبی رنگ تفاوت
قابل RGB مقادیر براساس مولفه سه این شده اند. معرف رنگ فضای
تفاوت براساس نیز سل پی هر قرمز و آبی رنگ تفاوت هستند. محاسبه

است. محاسبه قابل RGB مدل سبز و آبی قرمز، مولفه سه
که را رنگ طیف باید YCbCr، رنگ مدل مقادیر محاسبه از پس
حذف را تصویر باق و جدا تصویر از را دارد قرار آن در دست پوست
تفاوت برای و ١٢٧-٧٧ آبی رنگ تفاوت برای پیشنهادی طیف کنیم.
نور شدت همان که اول مولفه واقع در است. ١٧٣-١٣٣ قرمز رنگ
تفاوت تنها این و ندارد دست پوست تشخیص و انتخاب در تاثیری است

کم دست پوست رنگ تشخیص در م تواند که است قرمز و آبی رنگ
مشاهده قابل قرار سه تا ی ٣گانه، تصاویر در بخش این نتایج ند. ب

هستند.

SIFT کم به ویژگ استخراج ب.
دقیق ترین از ی SIFT روش همان یا مقیاس از مستقل ویژگ تبدیل

ی است. مختلف تصاویر از ویژگ استخراج در روش ها سریع ترین و
نمونه تطبیق روش و تصویر شناسایی در SIFt گسترده کاربردهای از
و پیمایش انتقال، به تنها نه ویژگ استخراج روش است. (باتصویر)
نیز جغرافیایی ان م و نورپردازی تغییرات ه بل نیست وابسته چرخش
این رو از و ندارند همسان ویژگ های استخراج و تشخیص در تاثیری
دارد. موردنظر نمونه با انداز ه ای و زاویه هر در را ش تشخیص توانایی
فیلتر به کم آبشاری کردن فیلتر به صورت تصویر ابتدا SIFT، روش در
تبدیل جدید تصویر ی سری به م شود تبدیل ٢ تا ١ ما سی با گاوس



RGB فرمت در اصل تصویر :١ ل ش

YCbCrفرمت در تصویر :٢ ل ش

کم ما سی دید از خود همسایه از جدید تصویر هر این م شود.سپس
و کمینه ها مرحله این از پس م آورد. به وجود را گاوس تفاضل و شده
تفاضل م شوند. انتخاب گاوس تفاضل کلیدی نقاط به عنوان بیشینه ها
قابل همسایه ما سی معیار دو تعریف با و ١ عبارت براساس گاوس
تصویر کانولوشن از ١ عبارت در بحث مورد L همچنین و است محاسبه

است. شده اشاره آن به ٢ عبارت در که است گاوس فیلتر با

D(x, y, sigma) = L(x, y, kiσ)− L(x, y, kjσ) (١)

L(x, y, kσ) = G(x, y, kσ) ∗ I(x, y)) (٢)

ل مش و هستند زیاد بسیار شده مطرح روش توسط آمده به دست نقاط
نقاط به منظور شدن استفاده قابلیت نقاط این از بسیاری که اینجاست
که نقاط باید کاربرد کم‐بی نقاط حذف به منظور ندارند. را کلیدی
حذف نیستند مقاوم اغتشاش مقابل در و هستند پایین کنتراست دارای
و توزیع لبه ی طول در ضعیف ل به ش که نقاط همچنین شوند.
باید ابتدا در شوند. حذف باید و نیستند مناسبی نقاط شده اند، محاسبه
محاسبه نقاط درون یابی به بی فایده، نقاط و مفید نقاط تشخیص به منظور
صورت کلیدی نقطه هر همسایه محاسبه براساس این کار و پرداخت شده
این بودن مقاوم باعث همسایه برحسب محاسبه ویژگ این م گیرد.
درون یابی م شود. نور تغییر و زاویه تغییر اندازه، تغییر مقابل در روش
گاوس های تفاضل روی بر دوم درجه تیلور بسط براساس کاندید نقاط
داریم دقت م گیرد. صورت عبارت٣ به کم و سل ها پی و آمده به دست
ما سی با گاوس فیلتر به مربوط سل پی و مشتق به ترتیب DوX که

هستند. خاص

شده اند شناسایی پوست به عنوان که تصویر شده جدا بخش های :٣ ل ش

D(x) = D +
∂DT

∂x
+
١
٢
∗ xT ∗ ∂D

∂x٢
∗ x (٣)

قرار صفر براساس را (x−)اکسترمم مقدار درون یابی، محاسبه از پس
سپس آمد. خواهد به دست آن محاسبه و دوم درجه تیلور تابع مشتق دادن
درجه مشتق برای شده محاسبه با پایین، کنتراست با نقاط حذف به منظور
٠٬٠٣ از کمتر مقداری که کاندیدی نقاط (x−) مقدار با تیلور بسط دوم
کردن هرس این از پس حت ماند. خواهند باق نقاط باق و حذف دارند
و دارند قوی پاسخ های لبه ها طول در که م مانند باق ری دی نقاط نیز
از مقداری همچنان قبل مرحله در نیز نقاط این حذف صورت در حت
لبه ها به نسبت آن ها پاسخ های که هستند مغشوش نقاط باق مانده نقاط

ویژگ این با کاندید نقاط حذف به منظور است. شده آن ها حذف از مانع
مرتبه دوم مشتق به جای هسین ماتریس به کم گوشه تشخیص روش  از

م شود. استفاده دوم
براساس کاندید نقطه هر کلیدی، نقاط انتخاب به منظور بعد مرحله در
این کار هدف م کند. پیدا تخصیص جهت چند یا ی به گرادیان جهت

ویژگ این درواقع و است تصویر به نسبت نقاط چرخش جهت یافتن
ش چرخش به نسبت نابسته و مقاوم را نهایی کلیدی نقاط که است

θ(x, y) جهت و m(x،y) گرادیان اندازه ادامه در م کند. تصویر در
با چرخش جهت هیستوگرام م کنیم. محاسبه ۵ و ۴ عبارات طبق را
این پی های م کنیم. رسم را است درجه ١٠ برای بین هر که بین ٣۶

نشان م دهند. را برتر جهت های هیستوگرام،
(۴)

m =
√
((L(x+ ١, y)− L(x− ١, y))٢ + (L(x, y + ١)− L(x, y − ٢((١

(۵)
θ = atan٢(L(x, y+١)−L(x, y−١), L(x+١, y)−L(x−١, y))

شده انتخاب کلیدی نقطه هر باید است نهایی مرحله که مرحله این در
در این کار برای کرد. مقاوم و... اندازه تغییر نور، چرخش، مقابل در را
ساخته کلیدی نقطه هر برای ( ویژگ ۶۴ نیز (گاه ویژگ ١٢٨ مجموع
برای م شود. داده قرار نقطه آن توصیف گر بردار ی در و م شود
از کلیدی نقطه هر برای چرخش برابر در مقاومت ایجاد به منظور مثال
تعریف بین ٨ با و ۴ ۴در همسای روی بر که چرخش هیستوگرام
نمایش ل۴ ش م شود. استفاده م سازد را چرخش ویژگ ١۶ و م شود
۵و۶ ل های ش در همچنین م دهد. نشان به خوبی را وریتم ال نحوه
قابل تطبیق برای تصویر ی و نمونه تصویر از شده استخراج ویژگ های
استفاده است مشخص که همان طور باشیم داشته دقت است. مشاهده
باید و شد نخواهد نمونه و تصویر تطابق باعث قطعا sift وریتم ال از تنها
راه حل ی به پیشنهادی روش و شده بررس روش های تطبیق به کم



پایین کنتراست با نقاط حذف (ب) ابتدایی نقاط انتخاب (آ)

پاسخ های و مغشوش نقاط حذف (ج)
لبه ها کنار در ضعیف

sift وریتم ال کارکرد نحوه :۴ ل ش

رسید. مناسب

پیاده سازی نتایج .٣
روش از شد. مشاهده و بررس پیشین بخش های در که همان طور
م شود. استفاده انسان دست پوست تشخیص به منظور پوست تشخیص
از آن تمایز و انسان دست تشخیص به قادر به تنهایی روش این چون
ویژگ های تطبیق به منظور SIFT روش نیست، صورت مانند اعضا باق
به صورت ویدئویی تصاویر با باز) دست و انگشتان مچ، جمله دست(از
کردید، مشاهده ۵و۶ ل های ش در که همان طور شده اند. پیشنهاد برلحظه
پوست رنگ تشخیص روش از تنها استفاده مانند نیز Sift از تنها استفاده
این ترکیب پیشنهاد مرحله این در بنابراین داد. نخواهد مناسبی جواب
از پس روش دو این ترکیب با داریم انتظار واقع در م دهیم. را روش دو
SIFT به کم بتوان شلوغ پس زمینه با تصویر از انسان بدن جداسازی

داد. تطبیق تصویر در موجود دست های با را دست نمونه
ل٧ ش در م توان را ل١ ش روی بر پیشنهادی روش از حاصل نتایج
قرمز نقاط و کرد مشاهده م توان ل٧ ش در که همان طور کرد. مشاهده
تصویر و ٨ ل ش دست نمونه بین تطبیق نقاط نشان دهنده تصویر روی
نقاط به باتوجه که م دهند نشان به خوبی ل٧ ش واقع در هستند. ١ ل ش
انسان دست تشخیص به قادر به تنهایی شده بررس روش دو این قرمز
تشخیص و بررس و ل مش این حل به منظور روش ادامه در نیستند.

کرد. خواهیم تحلیل و بررس ویدویی تصاویر در را انسان دست

پیشنهادی روش آ.
مشاهده و SIFT و انسان پوست تشخیص ترکیبی روش بررس از پس
آن توسط که دهیم ارائه را روش داریم سع بخش این در آن، معایب
کنیم. بررس را ویدوئ تصاویر در موجود دست بیشتری دقت با بتوانیم
باتوجه و قبل مراحل از آمده به وجود الت مش بر غلبه برای منظور به این
که م دانیم دوربین، هر از شده ضبط ثانیه هر در فریم چندین وجود به

بررس م توان به سادگ را ثانیه چند در و ثانیه هر در تصویر تغییرات
داریم سع انسان دست تشخیص به منظور ایده این از کرد. مشخص و

دست ی نمونه تصویر روی بر SIFT روش نتیجه :۵ ل ش

نمونه تصویر ی روی بر SIFT نتیجه :۶ ل ش

شلوغ زمینه پس با تصویر روی بر شده بررس روش تاثیر :٧ ل ش



باز دست نمونه تصویر (ب) انگشتان نمونه تصویر (آ)

دست مچ نمونه تصویر (ج)

دست تشخیص به منظور مستند این در شده استفاده نمونه های :٨ ل ش
ویدئویی تصاویر در انسان

فریم دو تفاضل براساس زمینه حذف از حاصل تصویر :٩ ل ش

دارای انسان دست که معتقدیم پیشنهادی روش در واقع در کنیم. استفاده
ول هستند کوچ تغییرات این هرچند که است ویدئو ی در تغییرات

از با که م دهند را قابلییت این ما به تغییرات این هستند. بررس قابل
داده های پس زمینه تفاضل روش به کم تصویر ثابت بخش های بردن بین
به این شیم. ب بیرون تصویر از را انسان بدن و انسان حرکت نظیر مفیدی
بدن ساده تغییرات فقط که ساده تری تصویر با بود خواهیم قادر ترتیب
مرحله در پیشنهادی روش باشیم. داشته سروکار کرده اند ذخیره را انسان
سپس و کرده محاسبه را قبل صحنه به نسبت تصویر تغییرات اول،
بار شرایط این در است بدیه م زند. انسان پوست تشخیص به دست
در دست تشخیص و پردازش برای سیستم متوجه کمتری محاسبات
٩ ل ش است. شده محاسبه قبل تصویر از آن تفاضل که است تصویری
همان طور م دهد. نشان را تصویر ی فریم دو بین شده ثبت تغییرات
تصویر در باق مانده دست ل ش تطبیق ل٩، ش در م کنید مشاهده که

است. راحت تر و ساده تر بسیار محیط بودن ثابت به دلیل
م دهد. نمایش را نمونه و تصویر تطبیق از حاصل نتیجه ،١٠ ل ش

فریم دو تفاضل براساس زمینه حذف از حاصل تصویر :١٠ ل ش

چپ سمت تصویر و اصل تصویر راست سمت .(تصویر :١١ ل ش
قرمز نقطه نشان گر آبی فلش دست، است)تشخیص برنامه پیش بین

است برنامه توسط شده شناسایی

است الزم که نکته ای هستند. نمونه و تصویر تطابق نشان گر قرمز نقاط
برای SIFT روش توسط شده یافت نقاط تعداد که، این است شود ذکر
دادن قرار با ول هستند تصویر در شده مشخص تعداد از بیشتر تطبیق
ضعیف تطبیق نقاط است، اقلیدس فاصله معیار براساس که آستانه حد

ندهد. رخ اشتباه تشخیص ل مش تا کرده ایم حذف تصویر از را

نتایج نمایش و بررس ب.
تصاویر روی بر کار یا و دریافت ویدئویی برلحظه بررس به منظور
وریتم ال اجرای روند در اندک تغییرات برخط، دوربین از شده گرفته
فریم ١٠ حت وجود با فریم هر پردازش واقع در دادیم. قرار پیشنهادی
کرد. خواهد کند بسیار را انسان دست تشخیص و پردازش کار ثانیه، بر
آزمایشات م کنیم. بررس را فریم سه یا دو ثانیه هر ازای به نتیجه در
حالت با مقایسه در فریم تعداد این بررس حت که آن است نشان گر
دست تشخیص به منجر و هستند انسان بدن تغییرات نمایش دهنده قبل
پس که دلیل این به که، آن است ر دی ذکر به الزم نکته شد. خواهند
به اقدام ثانیه) ی به نزدی و فریم (دو بررس دو حداقل گذشت از
پیشنهاد روش رد عمل که برسد به نظر شاید م کنیم، دست تشخیص
که نیازمندیم فریم ٢ حداقل به این که به دقت با البته است. کند شده
قطعا شده ایجاد تاخیر شد، خواهیم متوجه بود، خواهد ثانیه ی از کمتر
٣ در اگر که دارد این را توانایی برنامه همچنین است. چشم پوش قابل
االت اش به دلیل داد تشخیص را دست میان در ی متوال فریم ۴ یا
حداقل که صورت در بدهد دست حضور به رای تشخیص در موجود
ادامه در باشد. داده تشخیص را دست ی بار به عالوه نصف تعداد به

کرد. مشاهده م توان را کار از حاصل نتایج


