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  چکیده

الگوریتم هاي بینایی ماشین مختلفی براي شناسایی دست در محیط هاي آزمایشگاهی استفاده شده اند ولی بدلیل 

ختگی پس زمینه، تغییرات نوري شدید، درهم ری(شرایط واقعی و پر نویز اماکنی مانند اتاق داخلی خودرو 

در این مقاله، . ، کار براي عملیات بینایی کامپیوتري و پردازش تصویر سخت شده است)و نویز زیاد  انسدادهاي مکرر

ارائه می کنیم که بدون حذف حرکات آن و تخمین میزان ریسک و جهت شناسایی دست راننده ما الگوریتمی را 

بصورت (  Kinectحاصل از دوربین  RGBتصویر عمق در کنار تصویر  پس زمینه و با استفاده از ماسک تهیه شده از

می تواند بر چالش هاي فوق غالب شده و حرکت و فعالیت دست هاي راننده را در شرایط واقعی و طبیعی ) بعدي 3

پس از شناسایی دست ها  میزان فاصله دستهاي راننده از  پژوهشدر این . خودرو بصورت بالدرنگ تشخیص دهد

حرکت . در چند سطح خطر طبقه بندي شده است) بعدي 3(ان خودرو، هم بصورت عرضی و هم بصورت عمقی فرم

می باشد بصورت سطوح و افزایش ریسک دستهاي راننده به اطراف که باعث عدم تسلط ایشان در کنترل رانندگی 

دست یافته  VIVAالش در دسته بندي مجموعه داده هاي چ% 67روش ما به دقت . مختلف خطر گزارش می شود

  .است
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  مقدمه -1

تحقیقات . بینایی ماشین استحوزه یکی از موضوعات تحقیقاتی فعال در هوشمند بصري فعالیت راننده نظارت 

بدن انسان صورت گرفته است تا بتوان رفتار انسان را در اماکن مختلف، زیادي براي تشخیص حالت و فعالیت 

باتوجه به فعالیتهاي گسترده بدن انسان در اماکن مختلف میتوان از اعضاي مختلف بدن انسان براي . تشخیص داد

ه نظارت بر یکی از حوزه هاي ارزشمند کاربرد بینایی ماشین را میتوان حوز. تشخیص نوع فعالیت آن استفاده نمود

چرا که نظارت صحیح و تشخیص عملکرد راننده میتواند جهت جلوگیري از سوانح . عملکرد راننده خودرو دانست

از جمله این نظارتها را می توان . رانندگی که باعث خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر می شود، بکار گرفته شود

چراکه اغلب مشاهده می شود که مشغولیت دست هاي . ودنظارت بر حرکت و فعالیت دست هاي راننده عنوان نم

از این رو  .داخل خودرو باعث کاهش تمرکز و ایجاد سوانح در رانندگی شده استو قسمتهاي مختلف راننده با اشیاء 

  .بررسی رفتار دست راننده و نظارت بر آن میتواند امري حیاتی جهت کاهش آمار تصادفات و حوادث رانندگی باشد

تغییرات نوري شدید، درهم ریختگی پس (رفی بدلیل شرایط واقعی و پر نویز اماکنی مانند اتاق داخل خودرو از ط 

، کاررا براي عملیات )زمینه، انسدادهاي مکرر و شرایط دشوار دیگري که در بخش چالش ها مطرح خواهید گردید

   .بینایی کامپیوتري و پردازش تصاویر مشکل نموده است

رفتار راننده از معماري شامل نرم افزار هاي بالدرنگ در بستر سخت افزار هاي مناسب و پرسرعت از  جهت نظارت بر

این سامانه ها می . لحاظ قدرت پردازش، و همچنین حسگر هایی متناسب با نوع رفتار راننده، استفاده می گردد

و یا در مسیر حرکت خودرو در جاده   ]2و1[توانند بصورت شبکه اي از دوربین ها و یا حسگرها درون اتاقک خودرو 

  .نصب گردند ]9-3[ها و یا تقاطع ها 

تشخیص فعالیت دست هاي راننده در همانگونه که در این مقاله به آن پرداخته شده است، در نهایت باید گفت، 

کامپیوتر باشد  می تواند گامی بلند براي واقعیت بخشیدن بیشتر تعامل انسان باپر نویز محیط واقعی وتحت شرایط 

که این امر سبب توسعه نظارت بر فعالیت انسان در حوزه رانندگی شده و با استفاده از آن می توان خطر احتمال 

آمار تلفات  1394طبق آمار رسمی کشور در سه ماهه اول سال  .کاهش دادبه میزان زیادي وقوع سوانح رانندگی را 

نفر گزارش شده  78000نفر و مصدومان این حوادث بیش از  4000جانی ناشی از تصادفات در کشور بیش از 

  .]10[است

  

  پژوهشتعریف مسأله و اهداف  - 2

هدف از این پژوهش، شناسایی و تشخیص رفتار دست هاي راننده خودرو براي نظارت بر عملکرد راننده در جهت 

نتایج حاصل از این پژوهش . ده استکنترل ترافیک و مدیریت حمل و نقل و در نتیجه کاستن از میزان تصادفات بو

سطوح خطر و ریسک حاصل از این سامانه را میتوان در بستر شبکه داده . به طرق مختلفی قابل استفاده می باشد
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بی سیم به خودروهاي اطراف و یا مراکز کنترل و مدیریت ترافیک ارسال نمود تا بتوان با عکس العمل به موقع از 

  .و یا با اعالن هشدار به راننده خودرو از بروز سوانح جلوگیري کرد هیري نمودبروز حوادث رانندگی جلوگ

، تصویر مادون  RGBکه عالوه بر تصاویر  Kinectبا استفاده از دوربین  شده است کهسعی  پژوهشدر این 

ي ماشین، اجسام را نیز تولید می کند، و همچنین با استفاده از تکنیکهاي بینایی ماشین و یادگیر) عمق(قرمز

میزان فاصله دستهاي راننده از فرمان خودرو هم بصورت عرضی . هاي راننده را تشخیص دادموقعیت و فعالیت دست

حرکت دستهاي راننده به اطراف که . در چند سطح خطر طبقه بندي شده است) بعدي 3(و هم بصورت عمقی 

شناسایی و می باشد و احتمال تصادف  و همچنین افزایش ریسکعدم تسلط ایشان در کنترل رانندگی  باعث

  .بصورت سطوح مختلف خطر گزارش می شودتشخیص داده شده و 

این پروژه چالش هایی پیش روي تحقیقات و پیاده سازي بوده که محیط تحقیق و مجموعه داده هاي مسیر در 

عث گردیده تا محدوده و آزمایش و تست را کامال به محیط واقعی و طبیعی منطبق نموده است و این چالش ها با

و  تنوع به کارگیري روشهاي بینایی ماشین و پردازش تصویر تحت تاثیر قرار گرفته و استفاده از روشهاي بنیادین

مورد دیگري که در این تحقیق مد نظر قرارگرفته است، سعی در  .، اساس کار تحقیقات در نظر گرفته شوددقیق

  . بالدرنگ بودن سامانه می باشد

  

  روري بر سوابقم - 3

بعدي و مطرح کردن این موضوع به  3با توجه به جدید بودن حوزه نظارت بر عملکرد راننده با استفاده از تصاویر 

، منابع و سوابق زیادي در 2015در سال  عنوان چالشی مهم در برترین کنفرانس حوزه بینایی ماشین بین المللی

 مطرحکه به عنوان مشابه پژوهش ما میتوان از آنها یاد نمود در ادامه  تنها مواردي. این حوزه نمی توان عنوان نمود

  .گردیده است

انجام گرفته است که اغلب آنها در حوزه در حوزه بینایی ماشین در بحث تشخیص حالت دست تحقیقات وسیعی 

ویر عمق می تشخیص حالت دست و انگشتان در محیط آزمایشگاهی و شرایط کم نویز و یا بدون استفاده از تصا

دو فعالیت صورت  Ohn-Bar and Trivevidiکه براي کاربرد خودرو انجام گردیده، توسط  ]2[در مقاله . باشند

 و عمق RGBاول شناسایی دست و دوم تشخیص اشاره دست که براي این کار از ترکیب تصاویر . گرفته است

از اشارات دست مطرح گردیده تا بدون استفاده از  این طرح براي کنترل پنل خودرو با استفاده  .است استفاده شده

در . دکمه هاي پنل کنترل خودرو، و فقط با استفاده از اشارات دست بتوان سیستم داخلی خودرو را کنترل نمود

 (SVM5) ماشین بردار پشتیبان و دسته بند (HOG4) هیستوگرام گرادیان جهت دار از توصیفگر ویژگی ]1[مقاله

که از تصاویر عمق (در این پژوهش . و از فیلتر کالمن براي ردیابی دست استفاده شده است براي تشخیص دست

                                                 
4 Histogram of Oriented Gradient 
5 Support Vector Machine 
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، با )استفاده از رنگ پوست می باشد بوسیلهو شناسایی دست و بنابراین داراي دقت کمی است استفاده نگردیده 

ر راننده خودرو بررسی شده ، رفتا)براي پردازش چهره و دست ها و پاها(کنار هم گذاشتن چندین حسگر و دوربین 

 RGBDاز تصاویر  ]11[در مقاله . درصد گزارش شده است 55تا  50دقت تشخص دست در این مقاله بین  .است

استفاده گردیده  Need for Speedبراي شناسایی و تشخیص حرکات دست براي کنترل صفحات پاورپوینت و بازي 

س شده تا تشخیص پوست بهتر انجام گیرد و بعد از آن با کمک تصویر در این مقاله در ابتدا رنگ تصاویر باالن. است

عمق، کف دست استخراج گردیده و با استفاده از همین تصاویر ردیابی دست انجام شده و در نهایت با استفاده از 

به تشخیص عدد نشان داده شده با  ]12[در مقاله  .انگشتان باز و مشت تشخیص داده می شود SVMکالس بند 

در این مقاله از دسته  بند استفاده نشده است و بعد از استخراج کف دست توسط . انگشتان پرداخته شده است

از تصاویر عمق براي حذف پس زمینه استفاده  ]13[در مقاله  .انگشتان شمارش می شوند 7، تحدب6تشخیص گوشه

در این مقاله از دسته بند . اج شده استو از اختالف میان قاب هاي پشت سرهم، حرکت و اشارات استخر. شده است

SVM چند دسته اي استفاده شده است. 

  

  روش تحقیق -4

 پیشنهادهاي راننده خودرو با استفاده از مجموعه داده هاي و تشخیص فعالیت دست تحقیق به شناساییدر این 

تحت عنوان چالش  2015سال ) معتبرترین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین( CVPRشده در کنفرانس 

VIVA8 ]14[ ،تصاویر استفاده شده از این مجموعه داده که توسط دوربین . خواهیم پرداختKinect  گرفته شده

 1که نمونه اي از این مجموعه داده در شکل یا عمق می باشد Depthو همچنین  RGBاست، شامل ویدیوهاي 

داراي  پژوهشاین مجموعه داده ها، این کامالً طبیعی یل دارا بودن شرایط واقعی و بدل. نشان داده شده است

. که انتخاب روش هاي پردازش تصویر و بینایی ماشین را تحت تاثیر قرار داده است بودههاي خاص خود دشواري

ایده اصلی و جدید در این پژوهش ابتکار و استفاده از ماسک تصویري با استفاده از تصویر عمق براي حذف پس 

نتیجه نهایی . ن هاي غیر الزم درون تصویر می باشد که در نتیجه باعث کاهش شدید نویز خواهد شدزمینه و مکا

این پروژه شامل تشخیص محل هاي متمایز مچ دست در نواحی فرمان و پنل خودرو و فاصله و عمق دست ها از 

ام سامانه پشنهادي این همچنین بلوك دیاگر .فرمان و همچنین تشخیص موبایل در دست راننده خودرو می باشد

  .نمایش داده شده است 2پژوهش در شکل 

                                                 
6 Corner Detection 
7 Convexity 
8 Vision for Intelligent Vehicles and Applications (VIVA) 
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  ]14[مجموعه داده  آموزش و تستعمق و  RGB نمونه اي از تصاویر: 1شکل 

  

 
 بلوك دیاگرام سامانه پیشنهادي :2شکل 

  

  چالش ها - 4-1

شخیص دست با دشواري هایی روبرو است که در شرایط آزمایشگاهی کمتر با توجه به شرایط واقعی درون خودرو، ت

این شرایط ویژه، انتخاب روشهاي پردازش تصویر و بینایی ماشین را دچار چالش هاي . با آن برخورد می شود

  : تعدادي از این چالش ها را اینگونه می توان برشمرد. اساسی می نماید

 بالدرنگ بودن سامانه  .1

 د در نور محیط که باعث کاهش دقت در تشخیص صحیح دست می شودتغییرات شدی .2

  )عمق(نویز حرارتی در تصاویر مادون قرمز  .3

 شلوغی پس زمینه  .4
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 تحت نویز حرارتی شدید محیط در تصاویر عمق) دست(عدم امکان حذف موفق پس زمینه از پیش زمینه .5

 تغییر رنگ پوست دست تحت تاثیر تغییرات شدید در نور محیط .6

 گ بودن رنگ حلقه فرمان و بعضی از قطعات پنل خودرو با رنگ پوستهم رن .7

هم سطح بودن فرمان با دست در تصاویر عمق که مانع استخراج دست بوسیله عملیات آستانه  .8

 از سایر قسمتهاي خودرو می شود) Thresholding(گذاري

لیات حیطه کوتاه بودن آستین راننده که باعث چالش شدید در تشخیص مچ دست بوسیله عم .9

 )بدلیل یکسان بودن رنگ پوست(از سایر نقاط دست می شود) InRanging(بندي

 )Deformable(چرخش و خمش مچ دست به همراه ساعد که در نتیجه دست فرم ثابتی نخواهد داشت  .10

 غیر مترقبه بودن حرکات و حالت دست  .11

 غیر مترقبه بودن جهت حرکت دست  .12

 حوزه وسیع حرکت آزادانه دست  .13

 روشنایی و چرخش اشیاء درون دستر تمامی عوامل فوق بر روي اشیاء درون دست از جمله تغییرات تاثی .14

 .خواهد شددرون دست راننده باعث عدم ثبات در شکل اشیاء وهمچنین باعث عدم شناسایی شئ 

 

  ماسک تصویري -4-2

رایط نوري شدید استفاده زمینه و افزایش امکان شناسایی دست در شپس 10کالتر و 9روش ما براي حذف نویز

ترکیب شده   RGBسپس با تصویر . این ماسک از تصویر عمق تولید می گردد. از ماسک تصویري می باشدابتکاري 

زیرا  تصاویر . براي تولید ماسک تصویري ابتدا باید تصویر عمق را آماده نمود .می شود 11بنددستهه به و آماده ارائ

براي رفع جزئیات و تکنیک  12براي آماده سازي آن نیاز به فیلترینگ هموار ساز. عمق داراي نویز زیادي می باشند

  .)4و 3شکل( می باشد 14و در آخر عملیات آستانه گذاري 13هاي ریخت شناسی

                                                 
9 Noise 
10 Clatter 
11 Classifier 
12 Smooth Filtering 
13 Morphology 
14 Thresholding 
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د از عملیات سمت چپ بعد از اعمال فیلترینگ و عملیات ریخت شناسی و سمت راست بع. مراحل ساخت ماسک تصویري :3شکل 

 .آستانه گذاري و در نهایت ساخت ماسک

 

 
قسمتهایی از ماسک که با ناحیه پنل و استراحتگاه دست و زیر فرمان . RGBنمایی از ترکیب ماسک ساخته شده با تصویر  :4شکل 

 .تا به تشخیص نواحی داخل خودرو براي مقاصد دیگر کمک شودهمپوشانی داشته است حذف گردیده 

  

  دسته بند برايآموزش دست راننده  -4-3

نیاز بود تا از تصاویر ویدیویی مجموعه داده آموزش نمونه هایی از مچ  ،براي آموزش دست و موبایل به دسته بند

نمونه در سه کالس  1000سبی در حدود براي این منظور نواحی منا. دست و مچ دست به همراه موبایل تهیه شود

دست به همراه موبایل، تهیه شد و توسط توصیفگر ) 3دست ) 2بدون حضور دست ) 1: مختلف شامل نواحی تصویر

HOG در ادامه بردارهاي ویژگی براي آموزش به دسته بند . ویژگی هاي آن ها استخراج گردیدSVM اعمال شدند.  

. با ماسک را براي جستجوي دست بررسی می کنیم (fused)ترکیب شده  RGBتصویر  دسته بند،پس از آموزش 

هاي این پنجره یکی از کاندید. پنجره شناسایی را درون تصویر حرکت می دهیم تا دست درون آن شناسایی شود

ل کرده و مرکز خوشه برابر است با مح 15در نهایت تمام این کاندیدها را خوشه بندي. محل نهایی دست می باشد

ناحیه  )2 (wheel region) ناحیه فرمان )1: ما تصویر را به نواحی مختلفی تقسیم کردیم. نهایی دست درون تصویر

 ناحیه پنل ابزار  )4 (Gear-shift Region)ناحیه دنده  )3 (Hand-rest Region) استراحتگاه دست

                                                 
15 Clustering 
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(Instrument Panel Region) . مشاهده می فرماییدون تصویر را درمختلف تقسیم بندي شده نواحی  6شکلدر .

  :محاسبات انجام شده در انتهاي الگوریتم شامل موارد زیر می باشند

  .تعداد دستها درون ناحیه فرمان که محاسبه شده  و بر روي تصویر نهایی رقم آن نمایش داده می شود) 1 

روي ناحیه مشخص شده دست در عمق تقریبی دست ها با استفاده از تصویر عمق محاسبه شده و رقم آن بر ) 2

  .درون تصویر نمایش داده می شود

بعدي دست نسبت به فرمان و تعداد دست بر روي آن محاسبه شده و در  3خطر با توجه به فاصله ریسک سطح ) 3

 .می باشند 4تا  1 مرتبهخطر شامل ریسک این سطوح . تصویر نمایش داده می شود

  

 
 A: wheel region, B: Hand-rest Region, C: Null Region, D: Panel. واحیه بندي تصویر براي تعیین سطح خطرن :5شکل 

Region, E: Gear-shift Region 

 
با موبایل و  هو میزان ریسک تخمین زده شده و دست همراتصویر نهایی حاصل از شناسایی دست درون تصویر 

  .نمایش داده شده است) 11تا  7( هاي در شکلدست بر روي پنل خودرو 

  

 
شامل شناسایی محل دست ها که با مربع سبز رنگ مشخص شده  است و عدد داخل آن عمق تقریبی دست بر  نهایی تصویر :6شکل 

در این  .ده استحسب درصد می باشد و همچنین مقادیر سطح خطر و تعداد دستهاي روي فرمان در پایین تصویر نمایش داده ش

  . تصویر بدلیل وجود هر دو دست برروي فرمان، میزان ریسک برابر با صفر می باشد
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  .است 3به دلیل عدم حضور دست دوم مزان ریسک برابر با  :7شکل 

 

 
  .می باشد 4ر حداکثر مقدار یعنی بدلیل عدم حضور هر دودست بر روي فرمان، میزان ریسک براب :8شکل 

 

 
دایره هاي قرمز مشخص کننده دست و دایره هاي سبز نشان دهنده دست . موبایل درون دست راننده تصویري  از شناسایی  :9شکل 

 .همراه با موبایل می باشند
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دایره هاي قرمز مشخص کننده دست و دایره هاي آبی نشان دهنده دست در . پنل ابزارتصویري از شناسایی دست بر روي  :10شکل 

 .حال فعالیت با پنل می باشند

 

  نتایج - 5

شناسایی  مجموعه دادهرا بر روي  RGBما روش تولید ماسک با استفاده از تصاویر عمق و اعمال آن بر روي تصاویر 

در دو گروه آزمایش و تست می باشد که  RGBو  عمقیدیو هاي این دیتاست شامل و. ارزیابی کردیم VIVAدست 

حاصل از شناسایی درست سطوح خطر  16ماتریس سردرگمی 1جدول. از تمامی آن ها در ارزیابی استفاده شده است

  . ناشی از فاصله گرفتن دست از ناحیه فرمان ارائه شده است

  

  .ر ناشی از فاصله گرفتن دست از ناحیه فرمانسطوح خط درست ییشناسا از حاصل یسردرگم سیماتر: 1جدول 

  
 پیش بینی

 

  
 4سطح ریسک  3سطح ریسک  2و1سطح ریسک  0سطح ریسک

 واقعی

 0.02 0.21 0.14 0.63 0سطح ریسک 

 0.08 0.27 0.31 0.34 2و1سطح ریسک 

 0.13 0.42 0.22 0.23 3سطح ریسک 

 0.86 0.13 0.01 0 4سطح ریسک 

  

این منحنی ها براي حاالت تشخیص . آمده استرا بدست  ROCپنجره شناسایی دست منحنی  براي ابعاد مختلف

  . نمایش داده خواهد شد 12 ست راننده می باشند که در شکلدرست د

  

                                                 
16 Confusion Matrix 
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 96× 64برابرشناسایی  پنجره ابعاد با دست ریغ از دست صیتشخ حالت يبرا ROC یمنحن :11شکل 

 

و ) بعدRGB )2منحنی دقت در دو حالت   (HOG)تغییر ابعاد سلول در مشخصات توصیفگر ویژگی ها  همچنین با

RGBD )3ترسیم شده است 13بدست آمد که در شکل ) بعدي.  

 
 اندازه تلفمخ حاالت در RGBD يوهایدیو پردازش و RGB يویدیو فقط پردازش حالت دو در دقت يها یمنحن سهیمقا :12شکل 

 . HOG فگریتوص سلول يها

  

 نتیجه گیري -6

تخمین میزان عملکرد راننده و  نظارت بردر جهت (براي شناسایی دست راننده از روي تصاویر ویدیوییدر این مقاله، 

روش موثري را ارائه دادیم که با استفاده از ماسک ابداعی تهیه شده از تصویر عمق بتوان بدون حذف پس ، )ریسک

، تاثیرات نویز و کالتر و تغییرات شدید روشنایی را در تصمیم گیري نهایی کاهش داد و در  RGBینه تصویر زم

و ماتریسهاي  ROCهمچنین نمودارهاي . را بهتر شناسایی کرد) دست راننده(نتیجه بتوان شئ پیش زمینه 

باهم  RGBDو  RGBدو حالت در انتها منحنی هاي دقت را در . استخراج گردیدجهت بررسی دقت، سردرگمی 

بوسیله این منحنی به خوبی مشخص گردید که بکار بردن ماسک حاصل از تصویر عمق باعث بهبود . مقایسه کردیم

سیستم پیشنهادي ما به دقت . کارایی در تشخیص دست راننده در محیط واقعی و پرنویز داخل خودرو شده است
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در  .طر حاصل از فعالیت دست هاي راننده دست یافته استدر تشخص دست راننده و درجه بندي سطح خ% 67

نهایت میتوان داده هاي خروجی این سامانه را جهت هشدار به راننده و سرنشینان خودرو و یا بوسیله بستر یک 

شبکه داده بی سیم به خودرو هاي اطراف و یا مرکز کنترل ترافیک، ارسال نمود که این رویکرد میتواند در جهت 

 .مار تصادفات و حوادث رانندگی نقش بسزایی را ایفا نمادکاهش آ
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Abstract 

Several computer vision algorithms to recognize hand have been proposed or implemented 
in controlled or partly controlled environments, but real environment and noisy places such 
as vehicle interior room with large variation in illumination, background clutter, frequent 
occlusion and excessive noise, has many challenges. In this article a methodology has been 
proposed which uses a mask made from depth image with efficient and real time processing 
the Kinect camera RGB image (3D) and overcomes these challenges and recognizes the 
movements of the driver’s hands in natural conditions by real-time computing. In this 
method, after detecting hands with high accuracy, the distance between driver’s hands and 
the steering wheel is classified in several risk levels both as plane and in-depth (3D).  The 
unusual driver’s hands movements around which cause the driver lose the control of the 
driving the vehicle are reported as risk levels. The more distance between driver’s hands and 
steering wheel, the higher level of risk is reported. Our method has reached 67% of accuracy 
in processing VIVA data sets. 


