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 تشکر و قدردانی: 

نوش  جرعه یوسته، دلسوز و فداکارم که پ یزعز یارو درود فراوان خدمت پدر و مادر بس یربا تقد

راه من  روشنگر آنها بوده ام و همواره چراغ وجودشان یتو انسان یلت، فض یتو ترب یلمجام تع

 .ها و مشکالت بوده است یدر سخت

 و

 کهنعیمی صدیق  رضاقای مهندس علیام جناب آ یهتشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مابا 

 ، بهره ها برده ام. یسشانتدر یضاز محضر پر ف
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 چکیده

م پرکاربرد در مباحث مربوط به علوم کامپیوتر است .در این پروژه سعی شده است پردازش تصویر یکی از علو

و زبوان هوای  opencvازش تصوویر همووون داز راحت ترین و در دسترس ترین کتابخانه های موجود در پر

جهت سهولت در برنامه نویسی و تمرکز فرد بر روی روش پیاده سازی پروژه استفاده  #cبرنامه نویسی چون 

 .شود

شوود و ماواو واقعوی از ایون علوم در  این علم در صنعت و صنایع دفاعی به صورت عمده استفاده میامروزه 

که به صورت خودکار چهره فرد را تشخیص داده و کوادری  شود عکاسی می دوربین هایمربوط به  ، تجارت

 کند.  م مییرستدور صورت فرد 

در ساو های اخیر بیشتر ه در برنامه ها و بازی های کامپیوتری استفاده این علم به جهت ایجاد واقعیت افزود

 شود که ما در فصل انتهایی اشاره ای کوتاه به آن خواهیم نمود. دیده می

باشود توا افوراد تمرکوز  Windows Form Applicationپروژه سعی شده که تمامی مااو ها در قالب این در 

 طوف کنند.خود را بر روی درک مفاهیم پردازش تصویر مع

باشد ، به هموین جهوت از خواننود ان  بعد می ووفصل های مربوط به این پروژه مکمل و تکمیل کننده فص

مفاهیم و موضوعات در  رامی تقاضا دارم که فصل هارا به ترتیب و به صورت متوالی دنباو کنند تا در درک 

 ها دچار اشکاو نشوند. هر یک از فصل

این بود که بررسی کنیم که صنعت کامپیوتر چه دستاورد هوایی در برناموه  موضوع تحقیقاین علت انتخاب 

نویسی پردازش تصویر و واقعیت افزوده در ساو های اخیر داشته است و باتوجه به افزیش سورعت کوامپیوتر 

 ند .ببین ها بیاموزیم که مانند انسان هاهای امروزی آیا قادر خواهیم بود تا به کامپیوتر

مطالعوات  ، تصاویر( به محیط واقعی، این تحقیق در رابطه با اضافه کردن اشیا )در این پروژه  از طرفی دیگر 

 دهد. و مااو هایی را ارائه می
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 مقدمه -1-1

یکم داده است به همین  جامعه صنعتی قرن بیستم امروزه جای خود را به جامعه اطالعاتی قرن بیست و

 یری فناوری های نوین از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات وعلوم کامپیوتر در امور مختلف دلیل بکار

 زند ی امری اجتناب ناپذیر است که باید به طور هدفمند بکار  رفته شود.

ا هر  رایش ملی ، پوشیده نیست که د ر ونی بنیادی و پیشرفت چشمگیر در عالی ترین سطوح هر جامعه ب

 نتیجه مستقیم تحوو ریشه ای و پیشرفت تکنولوژی است .، سیاسی ، اعتقادی و ... 

 

به وجود آمده  2و صنایع الکترونیک 1باتوجه به پیشرفت هایی که در ساو های اخیر مربوط به علوم کامپیوتر

است ، امروزه به شدت نیاز است که ابزار های کاربردی بشر پیویده تر و محدوده استفاده افراد از ابزار های 

عی سوابسته به کامپیوتر بیشتر شود .یکی از این میاحث مورد نیاز پردازش تصویر و واقعیت افزوده است که 

 التری ارتقا دهد.بر آن دارد که کیفیت زند ی افراد را به سطوح با

مینه پردازش تصویر و علوم بینایی سنجی ماشین زنمونه بارز آن عینک های  و ل است که  ام بلندی در 

 برداشته است.

 دیودن ، رنامه نویسوی پوردازش تصوویر آشونا شودم پردازش تصویر و ببا من به شخصه وقتی برای اولین بار 

،  ر آن شخصی با تکوان دادن خودکوار خوود در مقابول دوربوینبرنامه ای مربوط به نرم افزار متلب بود که د

 کرد. می خودکار فردبه دنباو کردن مسیر حرکت  برنامه را مجاب

این برنامه بسیار جالب بود ولی وقتی که به شخصه اقدام به برنامه نویسی با متلب کردم متوجه کندی زیواد 

 این محیط برنامه نویسی شدم.

الت اهمه مهم تر تحریم سایت اصلی آن که مااو های کواربردی و سوونرم افزاری و از  های از طرفی تحریم

برای کاربران ایرانی فیلتر شده بود و من از این موضووع بسویار آشوفته و ناراحوت  ، اشخاص را پاسخ می داد

زاری دیگری م تا دریابم که چه کتابخانه ها و محیط های نرم افدبه تحقیق در اینترنت کر شروعشدم ، پس 

 مینه پردازش تصویر موجود است که مشکالت نرم افزار متلب را نداشته باشد .زدر 

آشنا شدم این کتابخانوه هور چنود مودت یکبوار Opencv در این میان بود که با کتابخانه رایگان و منبع باز 

                                                 
1 Computer science  

i
2 electronics 
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 شود. توسط  روه های کاربری توسعه داده شده و بروز رسانی می

 . ه استرا جلب کردنظر این حقیر باال و حجم کم این کتابخانه از همه مهم تر سرعت 

کند و اولین  توسعه اینتل بر روی آن کار میتحقیق و من وقتی بیشتر به آن عالقمند شدم که فهمیدم  روه 

 بار افرادی از این شرکت بودند که این کتابخانه را توسعه دادند.

  ++Cو در نسخه های بعدی بوا زبوان  نوشته شده بود Cزبان به به طور کامل کتابخانه این نسخه های اوو 

 نیز میسر شد.  های برنامه نویسی زبان در دیگرآن نیز پورت شد و توسعه 

نکته جالب دیگر این برنامه این بود که سعی شده بود تمامی مراحل برنامه نویسی را به صورت مجزا در 

خود جای دهد و حتی به کاربران اجازه استفاده از توابع ورودی و خروجی جهت  یداخل کتابخانه ها

  را کتابخانه های دیگر در برنامه نخواندن و نوشتن در حافظه را به صورت مستقیم و بدون اضافه کرد

بخانه که یکی از عمده ترین آنها این بود که این کتا وجود داشت اما مشکالتی هم در این کتابخانه  داد. می

بود و  دشوار و مشکلبه انواع دیگر کاری بس  انواعخود را داشت لذا تبدیل این به مختص  انواعتعاریف و 

 رو به ازدیاد می  ذاشت.ع نواکامپیوتر برای این تبدیل ا مصرفیحافظه 

 

ن کتابخانه  روهی اقدام به تبدیل ای، نبود کد های سطح باال بود که خوشبختانه ، یکی دیگر از این مشکالت 

که این کار کیفیت برنامه نویسی و سهولت نوشتن برنامه را بسیار باال ، کردند  #Cبه زبان    ++Cاز زبان 

 برد. می

این پروژه )پردازش تصویر در زبان های سطح باال هموون سی شارپ( ابتدا در پروژه  و ل کد مطرح شد و 

تا افراد بتوانند  منتقل شد  Githubکل پروژه به سایت ، بعد ها و پس از به نتیجه مطلوب رسیدن آن 

 .نمایندن را به صورت یکجا بر روی کامپیوتر خود دانلود کرده و از آن استفاده آتمامی 

 

 صنایع فیلم اشاره نمود و به  نرم افزار هایی هموونتوان به  از کاربرد های پردازش تصویر می

 After effect تصاویر و ساخت  کار بر رویی را  برای کسب درآمد از یو فتوشاپ اشاره کرد که زمینه ها

 کلیپ و فیلم ایجاد نموده است .

در درون ساختار خود از   Aviو یا  jpgکه حتی فرمت های ویدیویی و تصویری هموون تر آن نکته جالب

 کنند . ردازش تصویر استفاده میپ

دارد که این   frame rateو   pixel rateون خود پارامتر هایی هموون در در Aviماال فرمتی مال 

 د.نکن در درون این فرمت ها مشخص میپارامتر ها کیفیت و سرعت تصاویر و ... را 

مطرح است ، برنامه  نکه بحث سرعت در پردازش تصویربه دلیل آ نیز و صنایع دفاعی و نظامی در صنعت

در کنند وافراد  میاقدام  ++Cو  Cتر هموون ن با زبان های سطح پایی به برنامه نویسی نویسان اغلب 

کنند و این آزادی عمل امکان توسعه در این علم  و جاوا استفاده می #Cاز  برنامه نویسی تجاری و کاربردی

 را به بهترین روش ممکن فراهم می سازد.
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 مقدمه -2-1

 را مطرح  (#Cدر  opencvمتاسفانه به علت اینکه تحقیق انتخاب شده موضوع جدیدی )برنامه نویسی 

لوذا منوابع چنودانی در کموی موی  وذرد  مدت  (opencvsharp)آن  های کتابخانهاز زمان انتشارکند و  می

 .خواهد بودتوضیحات مربوط به این فصل بسیار محدود و مختصر دسترس نیست و

منتقل شده است و ایون کوار توسوط یوک    Githubهمان طور که در مقدمه ذکر شد ، کل پروژه به سایت 

پوردازش مینه هایی از کار بوا زبر روی وی  .نام دارد   Shimatکاربراین است.  کاربر از کشور ژاپن انجام شده

 کند. تصاویر کار می

بهوره  رفتوه شوده از آن  opencvsharpمینوه زدر همه پروژه های این شخص مد نظر ما نیست و بلکه تنها 

 است .

 مینه و ارتقا این علم نو برداریم.زتا به امید خدا ما نیز بتوانیم قدمی هر چند ناچیز در این 

 مروری بر ادبیات موضوع -2-2

به آنها اشاره نموده است ، چند سکویی  Opencvsharp در کتابخانه  (Shimat) از ویژ ی هایی که این فرد

 موارد زیر اشاره کرد.میتوان به این کتابخانه  بارزمشخصه های دیگر از  .بودن این کتابخانه است
 

Features 

 OpenCvSharp is modeled on the native OpenCV C/C++ API style as much as 

possible. 

 Many classes of OpenCvSharp implement IDisposable. There is no need to manage 

unsafe resources. 

 OpenCvSharp does not force object-oriented programming style on you. You can 

also call native-style OpenCV functions. 

 OpenCvSharp provides functions for converting from Mat/IplImage into Bitmap 

(GDI+) or WriteableBitmap (WPF). 

 OpenCvSharp can work on Mono. It can run on any platform which Mono supports 

(e.g. Linux and MacOSX). 

http://www.mono-project.com/Main_Page
http://www.mono-project.com/Main_Page
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 یایشان شخص کهرابطه با این کتابخانه انجام داده است زمینه تحقیقاتی خود را در ، تنها یکی دیگر از افراد 

مینوه پوردازش تصوویر بوا زبوان برناموه زاز کشور انگلستان می باشند که در ابتدا روند تحقیقاتی خود را در 

 #Cمینه پردازش تصویر بوا زو به طور کامال خالصه در  یو در انتها مقاالت اندک ه اندنویسی پایتون آغاز کرد

بسیار کاربردی بوده و مقدار زیادی از ارجاعات این پروژه مربوط بوه هموین مقواالت و این مقاالت  ندنوشته ا

است و توضیحات علمی آن بسیار  . ولی متاسفانه این مقالت به جنبه های کاربردی قضیه پرداخته باشد می

 به شرح زیر می باشند.این  مقاالت  .است محدود

 

 

 OpenCV Edge Detection and Video Capture with C# 

 OpenCV Head Tracking with C# 

 Record Video with OpenCV and C# 

 OpenCV Corner Detection with C# 

 OpenCV Eye Tracking with C# 

 OpenCV Skin Detector with C# 

 Use OpenCV in a Windows Form Application in C# 

 More Eye Tracking with OpenCV and C# 

 Template Matching with OpenCV and C# 

 Augmented Reality Video 

 How to Train OpenCV Haar Classifiers 

 Augmented Reality Using C# and OpenCV 

 Getting Started with OpenCV and Python 

 Introduction to embedded vision and the OpenCV library 

 Virtual 3D with OpenCV and C# 

 Lane Detection with OpenCV and C# 

 

 

این سایت بوه  زیادیمدت به می باشد ولی  http://www.learncomputervision.comآدرس این سایت 

اسوت کوه شخص این این  ازلوکاس است و آخرین اخبار  )صاحب سایت( نام این فردروز رسانی نشده است. 

 فعالیت دارد . برای پلتفرم های همراه مینه اپلیکیشن نویسیزدر 

 

 

 

 

http://www.learncomputervision.com/
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 تصویر لوکاس ( 1-2) شکل



 

 

 

 

 

 

 

 

 : 3 فصل

opencv  چیست؟ 
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 مقدمه -3-1

Opencv  توسط تیم  که نسخه رسمی آن برای اولین بار کتابخانه پردازش تصویر حرفه ای است یک

شعبات شرکت شرکت تولید شد .این آزمایشگاه یکی از  این در آزمایشگاه هوش مصنوعی و اینتل یتحقیقات

 د.ووادیم پیزاروسکی مدیریت می ش شخصی به نام که توسط اینتل در کشور روسیه است

مکان شروع برنامه نویسی این کتابخانه اولین بار از دانشگاه ام ای تی شروع شد و دست به دست بین 

و این شرکت وظیفه توسعه و  رسیددانشجویان می چرخید تا اینکه بدست  روه تحقیق و توسعه اینتل 

 .آن را به آزمایشگاه روسی خود محوو کرد سازیبهینه 

 

 
 opencvتوضیحات مربوط به  ( 1-3) شکل

Opencv  به معنیopen source computer vision  می باشد و کتابخانه های متفاوتی جهت پردازش

 .بر دارد رحرفه ای ویدیو و تصاویر را د
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 ای از رواو ها و ابزارها است که می تواند قابلیت هایی نظیر:ه این کتابخانه دارای مجموع

 Facial recognition system  

 Gesture recognition  

 Human-computer interface  

 Mobile robotics 

 Segmentation and recognition  

 Motion tracking 

 Artificial neural networks 

 ....و 

 .برای برنامه نویسان ایجاد کند

 شود. معرفی شد و هنوز هم به طور رایگان توسعه داده می 1999خانه در ساو نسخه اولیه این کتاب

 

 این کتابخانه روند رشد تاریخی ( 2-3) شکل

را هم  ++Cبه بعد به صورت مستقیم  2.5بوده است اما از نسخه   Cزبان ،  opencvزبان هدف در 

 کند. پشتیبانی می

 : آدرسبه صورت رایگان در  است و  ( opencv 2.4.9هم اکنون آخرین نسخه آن ) 

http://opencvlibrary.sourceforge.net 
 .موجود و شامل توضیحات کامل و مااو های عملی می باشد

 

 

 

 

http://opencvlibrary.sourceforge.net/
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   opencvهای کالس و اجزا -3-2

Opencv    کلی کتابخانه پردازش تصویر  ی کتابخانه اصلی تشکیل شده است که در کنار هم مجموعه 5از

 :  موارد زیر است را تشکیل می دهند و  شامل

 cvLibrary 

 aux Library 

 cxCoreLibrary 

 highgui Library 

 Machine learning Library(MLL) 

 

 

1. cvLibrary  

 

 شامل کتابخانه های پردازش تصویر و ویدیو و الگوریتم های آن می باشد.  

 
2. auxLibrary  

 

  یرد و مباحای شامل : برای سطوح باالی پردازش تصویر مورد استفاده قرار می

  بینایی استریو 

  وچشمردیابی دهان 

 ردیابی سه بعدی 

  پس زمینه –جداسازی پیش زمینه 

  کالیبراسیون دوربین 

 ...و 

 را پوشش می دهد ، اما متوسفانه منابع زیادی در رابطه با آن موجود نیست.

 
3. cxCoreLibrary  

 

و ط بین کد های شما با سیستم عامل ببوده و رارا دارا ساختارها و الگوریتم های پایه از پردازش تصویر   

 کارت  رافیک سیستم می باشد.
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4. highGuiLibrary  

 

 و بار ذاری تصاویر و ویدیو است. سازی برای ذخیره IOشامل روتین ها و توابع 

 
5. Machine learning Library (MLL) 

 

 شامل کتابخانه یاد یری ماشین و کالس بندی های آماری و ابزار خوشه بندی است. 

 

 

 opencvکتابخانه های روابط بین  ( 3-3) شکل

 پلتفرم ها و سخت افزار های قابل پشتیبانی -3-3

نوشته و توسعه داده شده است ، قابلیت  ++Cو   Cاین کتابخانه پردازش تصویر از آنجایی که با زبان های 

 اجرا روی تمامی سیستم عامل ها و سخت افزار ها از جمله:
 Linux 

 Windows 

 Mac 

 Iphone 

 Android 

 ...و 

 

در قالب ماالی کاربردی  وپلتفرم ویندوز بر روی  را که در ادامه سعی خواهد شد برنا.مه هایی را داراست

 .پوشش دهیم
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 به عکس زیر دقت کنید:

 کند. بیان میاز انواع معماری ها   opencvاین عکس توضیحات کاملی در رابطه با پشتیبانی 

 .دهد بیتی معموو را نشان می 14های   IA64  cpuبیتی معموو و  32معماری  IA32ستون های 

 

 

 opencvپلتفرم های قابل پشتیبانی  ( 4-3) شکل

در حقیقت یک کتابخانه پولی است که  IPPتوجه شما را جلب کند.  IPPممکن است در عکس باال کلمه 

 شود. الحاق می  opencvدر زمینه پردازش تصویر به 

نوشته و توسعه داده شده است و بنابراین از  تماما با زبان اسمبلی IPPشنیده ها حاکی از ان است که 

سخت افزار خاصی ،  ( IPPسرعت بسیار باالیی برخوردار است و حتی شرکت اینتل برای این کتابخانه )

 تولید کرده که برای مقاصد حرفه ای قابل تهیه از بازار است .

 کند.  هم به خوبی کار می x86های خانواده   cpuاما این کتابخانه روی تمامی 

حتی  AMDهای   cpuروی  IPPمعلوم شد که  ها انجام شد ، که توسط یکی از شرکت در آزمایشی

 ند، که این شگفتی بسیاری از برنامه نویسان را برانگیخت.ک بسیار بهتر از اینتل عمل می

 

 حث این مقاله می باشد .اطلبد که خارج از مب عکس باال توضیحات کامل تری را نیز می

 Gray bradski & Adrian Kaehlerنوشته    Learning Opencvضیحات بیشتر می توانید به کتاب برای تو

که به  وجود دارد است .البته نسخه ترجمه شده این کتاب نیز موجود مراجعه کنید که در ضمیمه این مقاله 

 بد ترجمه کرده آن رابد نوشته شده است و هم مترجم هم کتاب این خریدن هم ندارد. چون راستی ارزش 

 کنم(. میناست توصیه و خوانده است.)به عنوان کسی که این کتاب را خریده 
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 موجود است و احتیاج به خواندن هیچ منابع اضافی برای   opencv سایت بهترین منابع در خود 

 .را ندارد برنامه نویسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -3-4

کند زیرا این کتابخانه   نویسی در پردازش تصویر را بسیار تسهیل می استفاده از این کتابخانه روند برنامه

برنامه نویسی را دارد و دیگر نیاز به اضافه کردن هیچ کتابخانه خارجی دیگری تمامی ابزارهای الزم برای 

را  ( تمامی نیازهای برنامه نویسdllنیست. هرکدام از اجزای این کتابخانه در قالب یک کتابخانه داینامیک )

 کند . رفع می

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : 4 فصل

 visual studio 2010 در opencvنصب و پیاده سازی 
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studio 2010  

 همقدم -4-1

نیاز است که یکسری از تغییرات الزم را در   ++Cو یا  Cبرای برنامه نویسی به زبان   opencvجهت نصب 

وعه کتابخانه استفاده های الزم و م( ایجاد کرد تا بتوان از این مجIDEسیستم عامل و محیط برنامه نویسی )

کافی را برد . نکته مهم این است که این کتابخانه را می توان بر روی تمامی پلتفرم ها و محیط های برنامه 

قدام به نصب و راه اندازی آن ا، نویسی بکار برد ، در صورت نیاز می توان با کمک و راهنمایی سایت مربوطه 

 یسی کرد.در دیگر محیط های برنامه نو
http://opencv.org 

 

 توجه: 

 د .نشو نوشته و اجرا می 2513و  2515با نسخه های  و  visual studio در تمامی پروژه ها مقاله در این 

 است .منواو ولی روش کار روی تمامی نسخه ها به همین 

  خواهد شد. ارائهقالب ویدیو در فایل ضمیمه ،  هایی درآموزش  ، توضیحات اضافیبه در صورت نیاز 
 

 نحوه نصب )در قالب تصویر(  -4-2

 پس از دانلود کتابخانه از سایت مربوطه داریم :

 
 دانلود کتابخانه ( 1-4) شکل

http://opencv.org/
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 دهیم. را اجرا کرده و مراحل را طبق تصاویر ادامه می exeفایل 

 
 مراحل نصب ( 2-4) شکل

 

 مراحل نصب ( 3-4) شکل

 

 مراحل نصب ( 4-4) شکل
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  نکته :

 .  است ستفادهود و الدانقابل ، هم در قالب فایل نصبی و هم به صورت فایل آرشیو  ،این کتابخانه 

 توجه کنید که برای سهولت نصب و اجرا مسیر اجرایی را به صورت :

C:\OpenCv .قرار دهید 

 

 مراحل نصب ( 5-4) شکل

 

 مراحل نصب ( 6-4) شکل

 

 مراحل نصب ( 7-4) شکل
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را به ویژواو استدیو متصل کنیم تا بتوانیم  opencv نیاز است که  اینکتکمیل شد  مراحل نصبوقتی 

 شروع کنیم. را برنامه نویسی را در محیط ویژواو استدیو

 

  visual studioبه   opencvاتصال  -4-3

  زینه  چپ سمت از و بزنید ار properties و کنید کلیلک راست my computer روی

 Advance System Setting ا انتخاب کنیدر. 

 .دویبر "Environment Variables" قسمت به و انتخاب ار Advance تب شده باز پنجره در سپس

 
 

 
 مراحل نصب ( 1-4) شکل
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 مراحل نصب ( 9-4) شکل

 .بزنید ار Edit و انتخاب ار path  زینه system variables قسمت از اینک

 :کنید اضافه path به ار زیر مسیر بیتی 32 ایھ سیستم برای اکنون
c: \opencv\build\x86\vc10\bin 

 :کنید اضافه path به ار زیر مسیر بیتی 14 ایھ سیستم درصورت استفاده از
c: \opencv\build\x64\vc10\bin 

 

نامگذاری  و بسازید Win32 console application نوع از ++c پروژه در ویژواو استودیو یک سپس

 OpenCVTest : کنید برای مااو

 
 مراحل نصب ( 11-4) شکل
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 :بزنید ار properties و کنید کلیک راست پروژه نام روی اینک

 
 مراحل نصب ( 11-4) شکل

 

 مراحل نصب ( 12-4) شکل

 ار زیر ایھ مسیر Include Directories قسمت در و کنید انتخاب ار  vc++ Directoryقسمت سپس

 :واردکنید
c:\opencv\build\include 
C:\opencv\include\opencv 
C:\opencv\include\opencv2 
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 اضافه کنید ار زیرهای  مسیر و ردهک انتخابرا  Library Directories قسمت دوباره

 
c:\opencv\build\x86\vc10\lib                   for vs2010 32bit 

C:\opencv\build\x86\vc10\bin                  for vs2010 32bit  

 

c:\ opencv\build\x64\vc10\lib                   for vs2010 64bit 

C:\opencv\build\x64\vc10\bin                  for vs2010 64bit  

 

 ار configuration ابتدا Linker → Input → Additional Dependencies قسمت درسپس 

 ( Configuration Manager) اریدگذب Release روی

 

 مراحل نصب ( 13-4) شکل

 :کنید وارد ار زیر ایھ DLL نام Additional dependencies درسپس  و
 

opencv_core246d.lib 

opencv_imgproc246d.lib 

opencv_highgui246d.lib 

opencv_ml246d.lib 

opencv_video246d.lib 

opencv_features2d246d.lib 

opencv_calib3d246d.lib 

opencv_objdetect246d.lib 

opencv_contrib246d.lib 

opencv_legacy246d.lib 
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opencv_flann246d.lib 

opencv_gpu246d.lib 

opencv_nonfree246d.lib 

opencv_photo246d.lib 

opencv_videostab246d.lib 
 

 تغییر دهید. Yesبه   Noاز  ار Linker → Use Library Dependency Inputsدر قسمت 

 

 مراحل نصب ( 14-4) شکل

 :کنید امتحان ار زیر کد نمونه اکنون
<cv.h> #include 
<cxcore.h> #include 
<highgui.h> #include 

 
main(){ int 

 //NULL;); "mohammad.jpg"* img = cvLoadImage(IplImage 
 );CV_WINDOW_AUTOSIZE, "Example1"cvNamedWindow( 

 , img);"Example1"cvShowImage( 
 cvWaitKey(0); 

 cvReleaseImage(&img); 
 );"Example1"cvDestroyWindow( 

 0; return 
} 

 
 .کنید کپی ناخودت پروژه پوشه به JPG فرمت با و mohammad نام به عکس کی
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 خروجی برنامه:

 
 ++Cخروجی برنامه به زبان  ( 15-4) شکل

 توجه:

 خواهد شد. در فصوو بعدی شرح داده ، توضیحات مربوط به کد برنامه 
 

 
 

 نتیجه گیری -4-4

ویژواو استدیو  محیط را در سیستم عامل ویندوز و در  opencvدر این فصل یاد  رفتیم که چگونه می توان .

 سپس یک برنامه ساده جهت نمایش تصویر نوشتیم. ،نصب کرد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : 5 فصل

 opencv انواع و متغیرهای اصلی در

 زبان های برنامه نویسیو بررسی این کتابخانه در دیگر 
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 مقدمه  -5-1

  بررسی راopencv پردازیم و توابع پرکاربرد  در این فصل به بررسی انواع داده و متغیر های اصلی می

 بعدی ساده تر  ردد.وو کنیم  تا درک مفاهیم استفاده شده در فص می 

 

 انواع و متغیرهای اصلی -5-2

انواعی  opencvباید توجه داشت که ما در  . شروع می شوند cvنام اکار توابع و انواع با کلمه  opencvدر 

شود و تفاوت اصلی بین توابع و انواع در بزرگ یا  داریم که بعضا از نام آنها به عنوان تابع نیز استفاده می

 .شوند نوشته می Cv با و انواع cvمی باشد. یعنی توابع با آن ها کوچک بود حرف اوو 

 

 مااو:

CvSize  یک نوع وcvSize کتابخانه یک تابع است که هردو در opencv  .موجود می باشند 
 

 

 

 CvPoint  : 

 

 ( که قادر به نگهداری نقطه ای از تصویر است.intاز نوع صحیح )  yو   xساختاری شامل 

 

 

 CvPoint2D32f : 

 

 است.( که قادر به نگهداری نقطه ای از تصویر floatاز نوع صحیح )  yو   xساختاری شامل 

 

 

 CvPoint3D32f : 

 

 ( که قادر به نگهداری نقطه ای از تصویر است.floatاز نوع صحیح ) z و yو   xساختاری شامل 

 

 

 



 

27 

 CvSize  : 

 

 از نوع صحیح که قادر به نگهداری اندازه تصویر است. widthو  heightساختاری شامل 

 

 

 CvRect  : 

 

 ادر به نگهداری اندازه قسمتی ازتصویر است.از نوع صحیح که ق widthو  heightساختاری شامل 

 

 

 

 CvScalar : 

 

 که قادر به نگهداری عنصر تصویر یا همان رنگ پیکسل ها است. doubleتایی از نوع  4آرایه ای 

 داخل این متغیر قرار میگیرد. r, b ,g ,aاین نوع بسیار مهم و کاربردی است . مقادیر 

 

 نکته:

وجود دارند که  "با قاعده نام  ذاری که  فته شد"ذکر شد ، توابعی از همان نام برای تمامی انواع باال که 

نوشته شده و به  ++C , Cبا زبان های  opencvتوجه کنید که نسخه اصلی  قادرند انواع فوق را بسازند.

البته در (و مفهوم کالس در آنها وجود ندارد.  پیاده سازی شده استصورت ساخت یافته و شئی  را 

opencvsharp  زبان  هکه بC#   کالس هایی برای آن نوشته شده است که موضوع اصلی  ،ویرایش شده

 استفاده شده است. structاز  opencvخواهد بود( لذا برای پیاده سازی  #Cاین پروژه نیز به زبان 

 

 برای مااو:
Cvpoint cvpoint (int x , int y); 

 

 می سازد.  Cvpointنوعی از   yو   xبا  رفتن 

 

 CvMat  : 

 

 است که تمامی متغیر های تصویر از این نوع مشتق شده است . opencvیکی از اساسی ترین انواع در 

 عد را داراست )حتی تصاویر و عکس ها( .بُ 2قابلیت ذخیره و نگهداری مقادیر مختلف داده در  ، این نوع

استفاده  IplImageاز  و ما برای نگهداری تصویراست  opencvالبته این نوع جزو باالترین سطح انواع در 

 خواهیم کرد.
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 نام دارد.    cvCreateMat (row, col) را تولید کند CvMatتابعی که می تواند نوع 

 

 IplImage  : 

 

 است .این نوع قابلیت ذخیره داده و کلیه اطالعات مربوط به تصویر را دارا است. opencvیکی از انواع اصلی 

  Intel Performance Libraryکه مخفف   شروع میشود Iplبرخالف قواعد نام  ذاری تمام انواع ، این نوع با 

است که باعث افزایش سرعت داربرای پردازش صوت و تصویر  Cان به زب مجموعه ای از دستوراتکه است 

 در پردازش می شود.

 

 توجه:

  IplImageاینتل که قبال توضیح داده شد . در برنامه نویسی بجای نوشتن  Ippدر صورت خرید کتابخانه 

 که سرعت پردازش تصویر را افزایش خواهد داد. کرداستفاده  IppImageاز می توان 

 انواع داده در تصویر  -5-2-1

ذخیره می شوند و نوع این داده ها ممکن است  هم از نوع تصویری یداده ها IplImageدر متغیر های 

 .در قالب جدولی در  زیر آمده استد و این تفاوت نوت باشمتفا

 انواع داده در تصویر ( 1-5) جدول

 
 

  cvSet2D و cvGet2Dدسترسی به عناصر تصویر با  -5-2-2

 استفاده می شود. cvGet2Dجهت دسترسی به مقادیر مختلف رنگ در تصویر از دستور 

 جهت تعیین مقادیر هر پیکسل می باشد.  cvSet2Dو همونین 
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 نکته: 

 استفاده کرد.  cvSetNDو  cvGetNDعد داشته باشد می توان از بُ 2تصویر بیش از  کهدر صورتی 

 
void cvSet2D( CvArr* arr, int idx0, int idx1, CvScalar value );   
void cvSetND( CvArr* arr, int* idx, CvScalar value );  

 تصویر(توضیحات مربوط به کد اولیه برنامه )نمایش یک  -5-2-3

 دهیمدر این قسمت قصد داریم تا در قالب مال کاربردی ، برنامه ای را که در فصل قبل نوشتیم را توضیح 

 تا در عمل با مفهوم توابع و انواع آشنا شویم .

 

 
 مثال کاربردی ( 1-5) شکل

 و نمایش آنها ، طی سه مرحله انجام میشود. opencvخواندن تصاویر در 

 

 ساخت یک پنجره .3

 اری تصویرذبارگ .2

 نمایش تصویر .3

 )البته ترتیب مراحل اول و دوم مهم نیست(
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 ساخت یک پنجره .3

این کار با استفاده از  بسازید تصویر در آنبرای نمایش عکس نیاز است که یک پنجره جهت قرار  رفتن 

 انجام میشود. cvNamedWindowدستور 
);CV_WINDOW_AUTOSIZE, "Example1"cvNamedWindow( 

 
این دستور ، رشته ای است که شامل نام دلخواه پنجره می شود و آر ومان دوم نحوه نمایش آر ومان اوو 

 پنجره را توصیف می کند.

 آر ومان دوم می تواند به صورت های زیر نیز باشد.
CV_WINDOW_NORMAL  

 CV_WINDOW_AUTOSIZE  

 CV_WINDOW_FULLSCREEN  
 

 بارگذاری تصویر .2

انجام میشود.آر ومان های این تابع یک رشته است  cvloadImageخواندن و بار ذاری تصویر با دستور 

 که شامل مسیر ورودی عکس میشود.
);"mohammad.jpg"* img = cvLoadImage(IplImage 

 
کند که فایلی با همین نام را از میسر جاری پوشه برنامه  مشخص می ”mohammad.jpg“باال  در کد

 کند.  loadنویسی 

سفید و یا رنگی -( به عنوان پارامتر دوم نیز میگیرد که نشان دهنده سیاهintاین تابع یک آر ومان عددی )

 است.بودن تصویر بار ذاری شده 
IplImage* img = cvLoadImage("mohammad.jpg" , 1); 
 

 معنای قرار دادن تصویر به صورت رنگی است.عدد یک به 

 

 نمایش تصویر  .3

استفاده میکنیم .آر ومان اوو این دستور شامل یک رشته  cvShowImageبرای نمایش تصویر از دستور 

است و حاوی نام پنجره ای است که می خواهیم تصویر در آن نمایش داده شود و آر مان دوم متغیری است 

 ساخته شده است .  imgو با نام  IplImageارد و در مااو ما با که تصویر در آن قرار د

 
, img);"Example1"cvShowImage( 

 

 از بقیه دستوارات جهت نگه داشتن تصویر نمایش داده شد در برنامه و از بین بردن آن استفاده میشود.
 cvWaitKey(0); 

 cvReleaseImage(&img); 
 );"Example1"cvDestroyWindow( 
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 .ماند میتوسط کاربر برنامه  کلیدی از کیبورد جهت خاتمه دادن بهدستور اوو منتظر ورود 

 خالی کرده و پنجره ساخته شده را از بین می برد. ramدو دستور بعد تصویر را از حافظه 

داشته باشد ، ماال با دادن عدد به جای  نیز تواند کاربردهای دیگری می cvWaitKey(0)البته دستور 

 .داشتصفر می تواند برنامه را تا زمان عدد وارد شده )به میلی ثانیه( باال نگه 

د نو پیوست خواه که بسیار کاربردی نیز هستند در فایل های ضمیمه موجود بوده  opencvیقیه دستورات 

 حوصله خواننده خارج است.از ولی بررسی تک تک آنها  شد

 .  پرداختیمجهت معرفی به   ++C  نبه زبا opencvمعرفی و بررسی کتابخانه به تا اینجا 

یاده سازی پروژه را در و پ انجام خواهیم داد #Cبه زبان برنامه نویسی را  opencvدر ادامه برنامه نویسی با 

 .خواهیم کردسی ررآن زبان ب

 

 

 

 در دیگر زبان های برنامه نویسی و سطح باال opencvبررسی کتابخانه  -5-3

استفاده نشده بود لذا پیاده سازی این  ها از آنجا که دراین کتابخانه از مفهوم کالس برای پیاده سازی

 کتابخانه و استفاده از آن در زبان های سطح باال کاری بسیار مشکل بود .

اده سازی این کتابخانه پردازش تصویر در دیگر زبان اقدام به پی ، بنابراین  روهی از برنامه نویسان مستقل

 های  برنامه نویسی کردند.

 ی مطرح شد که توسعه داده شده javacvکتابخانه ای تحت عنوان  javaماال برای زبان برنامه نویسی 

 . است  opencvکتابخانه 

 

 

نام دارد و دیگری  opencvsharpکه یکی از آنها  هستندهم دو کتابخانه مطرح  #Cزبان برنامه نویسی  در

EmguCv هردو زبان تمامی قواعد  . نام داردopencv  را به همان شکلی که در فصل قبل مطرح شد ، 

وکالس بندی  است های دلخواه خود استفاده کرده namespaceاز  Emgucvپیاده سازی کرده اند اما 

 داده است . امنین خود انجارا طبق قو opencvاجزای 

 

 

 ه کرد.عنیاز است که به منابع آن در سایتش مراج Emgucvبنابراین در صورت کار با 



 

32 

است و تمامی توضیحات آن جامع و   http://www.emgu.com/wiki/index.phpبوط به آن آدرس مر

بنابراین به نمایش یک تصویر از آن این  خواهیم کردناستفاده  Emgucvکامل است . ما در این پروژه از 

 بسنده می کنیم.کتابخانه سطح باال 

 

 
 EmguCVکتابخانه  ( 2-5) شکل

شروع آن توسط  یاست و ابتدا  opencvاین کتابخانه کامال منطبق با  ، opencvsharpاما در رابطه با 

با  ذشت اقدام به توسعه آن می کردند اما افراد به صورت آزادانه  google code و ل کلید خورد و در 

 منتقل شد. githubچند نسخه از آن ، کل پروژه به سایت 

 

 آدرس این کتابخانه به صورت :

https://github.com/shimat/opencvsharp مامی نکته جالب این کتابخانه این است که در ت ست وا

قابل استفاده است و نحوه استفاده از آن بسیار راحت  #Cو  ++Cو  Cشامل  زبان های مشتق شده از سی ،

 است . opencv در  و مطابق با قوانین توابع و انواع

 .به ابتدای آن بکار برد  Cv.استفاده از اضافه کردن یک  توان با بسیاری از توابع را می

 

 مااو :
Cv.ShowImage("src image", src); 

http://www.emgu.com/wiki/index.php
https://github.com/shimat/opencvsharpا
https://github.com/shimat/opencvsharpا
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 را در برنامه فرخوانی کنید.  opencvsharpکتابخانه  ، usingده از االبته نا فته نماند که باید با استف

 
using OpenCvSharp; 

 

 خود را به پروژه dllنحوه اضافه کردن این کتابخانه به پروژه شما بسیار ساده است وتنها کافیست چند 

import .کنید 

چون به زبان سطح باال پیاده سازی و کالس ، ( این است که opencvsharpکتابخانه )تنها مشکل این 

برخوردار است ولی نحوه  OpenCv نسبت به پدر خود یعنیبندی شده است ، به مراتب از سرعت کمتری 

 استفاده آن بسیار راحتر و مطبوع تر است.

 

 opencvsharpموجود در سایت  ی ماالی از برنامه نوشته شده

using OpenCvSharp; 
 
class Program  
{ 
    static void Main()  
    { 
        IplImage src = Cv.LoadImage("lenna.png", LoadMode.GrayScale); 
        IplImage dst = Cv.CreateImage(new CvSize(src.Width, src.Height), 
BitDepth.U8, 1); 
        Cv.Canny(src, dst, 50, 200); فیلتر گذاری بر روی تصویر //   
        Cv.NamedWindow("src image");   
        Cv.ShowImage("src image", src); 
        Cv.NamedWindow("dst image");   
        Cv.ShowImage("dst image", dst); 
        Cv.WaitKey(); 
        Cv.DestroyAllWindows(); 
        Cv.ReleaseImage(src); 
        Cv.ReleaseImage(dst);           
    } 
} 

موجود  opencvsharpمربوط به ، متاسفانه منابع بسیار محدودی )تقریبا هیچ( در سایت های فارسی زبان 

 است.

 نتیجه گیری -5-4

بدیهی  را جهت شروع برنامه نویسی بررسی کردیم .  opencvدر این فصل متغیر های ضروری کتابخانه 

 است که بررسی تمامی ساختار ها و توابع آن از حوصله خوانند ان  رامی خارج است.

 .کنیمرا به صورت انگلیسی در پیوست این تحقیق ضمیمه  عسعی بر این است که یک خالصه از تمامی تواب



 

 

 

 
 

 

 

 

 : 6 فصل

 Windows Form Applicationدر یک   Opencvاستفاده از 

 #Cدر ویژوال استدیو به زبان 
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 مقدمه -6-1

 هایپردازیم و نحوه استفاده از سخت افزار می  #Cزبان سطح باالی ادر این فصل به شروع برنامه نویسی ب

 خارجی مانند دوربین )وبکم( را فرا خواهیم  رفت .

و تبدیل آن به یک تصویر تصویر  رفته شده از دوربین  با opencvسپس اقدام به هنگام سازی کتابخانه  

 .کردخواهیم   picture boxدر یک  جهت نمایش داستاندار

 

کردیم . اما این کار زیبایی و انسجام  جهت نمایش تصویر استفاده می opencvتا اینجا از توابع داخلی 

را از بین می برد ، بنابراین استفاده از ابزار های ماکروسافت ویژواو استودیو راه بهتری برنامه نوشته شده 

 .تصاویر در قالب فرم های ویندوزی است نمایشبرای 

 
 Windows formنمایش تصویر در  ( 1-6) شکل

 ایجاد پروژه و طراحی فرم  -6-2

در محیط ویژواو استدیو ساخته و  Windows Form Aplicationبرای این کار ابتدا پروژه ای از نوع 

 کنم . سپس اقدام به طراحی فرم مورد نظر می

 است.  استفاده شده save imageو  startبا نام های  Button  در این فرم از دو عدد

به فرم اضافه شده  ToolBoxاز منوی کشویی  که saveFileDialogو یک picture box همونین یک 

 است .

تغییر داده ایم تا در کد زدن  btnStartو  btnSaveImage ترتیب به  را به buttonدو  nameپارامتر 

 راحت تر عمل کنیم.
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 طراحی فرم ( 2-6) شکل

 بر روی فرم دوبار کلیک کرده تا وارد محیط برنامه نویسی آن شویم .

 

 

 محیط کد زنی ( 3-6) شکل
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 (opencvsharpهای مربوطه ) dllاضافه کردن  -6-3

 را اضافه کنیم. opencvsharpهای مربوط به  dll در پروژه باید

 ضمیمه میگردد. نیز  معرفی شد موجود بوده و همراه پروژه  ها در سایتی که در باال dllاین 

 :ها عبارتند از  dll این 
 

cv210.dllcvaux210.dllcxcore210.dllhighgui210.dllml210.dllopencv_ffmpeg210.dll

OpenCvSharp.Blob.dllOpenCvSharp.CPlusPlus.dllOpenCvSharp.dllOpenCvSharpExtern.dll
 

 

 به پروژه کافی است.  openCvSharp نکته مهم این است که در بیشتر موارد فقط اضافه کردن

 

را  Referenceو سپس   Add بر روی نام پروژه راست کلیک کرده و  زینه  solution Explorerدر 

 کنیم. های مربوطه را اضافه می dllزده و 

  

 
 های مربوطه Dllاضافه کردن  ( 4-6) شکل
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 پروژه شروع کرد. زدن را درتوان کد  می Dll پس از اضافه کردن

 شروع برنامه نویسی -6-4

 انجام داد. usingدر پروژه نیاز است که حتما دو مورد 

OpenCvSharp; using 
using System.Threading; 
 

به  threadجهت استفاده از  usingجهت استفاده از کتابخانه پردازش تصویر است و دومین  usingاولین 

 فراخوانی دوربین می باشد. منظور 
 

 نکته:

برنامه به اجرای روند یا کند و  crashبرای دوربین ممکن است برنامه  threadدر صورت عدم استفاده از 

 امکان پذیر نیست.  threadمشکل برخورد کند زیرا بکار یری دوربین و پردازش فرم برنامه با هم در یک 

توصیه این است که هر اه برنامه مجاب به استفاده از سخت افزار و یا ورودی خاصی است ، همواره سعی 

 در برنامه استفاده شود. threadingشود که از 

 .میسازیم threadیک متغیر از نوع  ، ها در کالس فرم اصلی usingپس از 
 

_cameraThread; Thread private 

 تا بتوانیم با آن دوربین را فراخوانی کنیم .

 و موازی با روند اصلی برنامه میسازیم.  threadهت فراخوانی یک تابع دیگر به صورت جسپس یک تابع 

 
        private void CaptureCamera() 
        { 
            _cameraThread = new Thread(new ThreadStart(CaptureCameraCallback)); 
            _cameraThread.Start(); 
        } 

را به صورت موازی با روند   CaptureCameraCallbackبا نام   یک تابع CaptureCameraتابع 

 آن را استارت میکند و وظیفه آن فریم بندی تصویر و نمایش آن در فرم است. اصلی برنامه صدا زده و

 : ()CaptureCameraCallbackو اما تابع 
 

        private void CaptureCameraCallback() 
        { 
            using (CvCapture cap = CvCapture.FromCamera(CaptureDevice.Any, 1)) 
            { 
                while (CvWindow.WaitKey(10) < 0) 
                { 
                    Bitmap bm = BitmapConverter.ToBitmap(cap.QueryFrame()); 
                    bm.SetResolution(pctCvWindow.Width, pctCvWindow.Height); 
                    pctCvWindow.Image = bm; 
                } 
            } 
        } 
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 اقدام به  رفتن تصویر از دوربین میکند . capدر خط اوو این برنامه متغیر 

.AnyCaptureDevice شماره سخت افزار را مشخص میکند و معموال در کمشخصه دوربین بوده و عدد ی  

 های داخلی لب تاپ و دوربین های جلوی تلفن همراه این عدد از یک به صفر باید تغییر کند. وبکم

 اجرا کند. بارها کند که درون حلقه را برنامه را مجاب می  whileدستور 

میلی ثانیه  15متنظر  رفتن ورودی از کاربر میشود و پس از  رفتن کلید ورودی از کاربر   ()waitkeyتابع 

فرم مقداری ظاهر سکی آن کلید ورودی را برمیگرداند اما از آنجایی که در اَکد د و سپس مقدار صبر میکن

را برمیگرداند. و   -1همیشه مقدار  CvWindow.WaitKey(10)برای ورود کلید تعبیه نشده است پس 

 تغییر داد.  while(true)میتوان شرط داخل حلقه را به 

 

کنیم یعنی بسته به نوع  بندی می frameتصویر ورودی دوربین را  ame()cap.QueryFrدر درون حلقه ما با 

 شود و هر فریم تصویری را تبدیل به فرمت  فریم در ثانیه از دوربین  رفته می 35تا  15دوربین مقداری بین 

Bitmap  نوعی فرمت تصویری(.bmp می ) علت این کار این است که ما می خواهیم این تصویر را  . دکن

فرمت های استاندارد تصویر را فقط  picture boxموجود در فرم قرار دهیم و این  picture boxبر روی 

 کند. قبوو می

 

 نکته: 

 زیر استفاده کنیم. usingباید از  Bitmapبرای استفاده از کلمه کلیدی 

 
using System.Drawing; 

 

  ;bm.SetResolution(pctCvWindow.Width, pctCvWindow.Height)ز آن با خط پس ا

 در می آوریم. picture boxتصویر موجود را به اندازه طولی و عرضی 

pctCvWindow  نامpicture box  .مورد نظر ما در این پروژه است 

 قرار می دهیم و این کار با استفاده از دستور   picture boxد را در وجودر نهایت تصویر م

 
pctCvWindow.Image = bm; 

 شود. انجام می

 

استفاده شده است و منابع سیستمی را به هنگام بستن   threadاما تابع بعدی مورد بحث جهت آزاد سازی

 و نیازی به توضیح ندارد. آزاد میکند، و فرم  هبرنام

        private void MainForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
        { 
            if (_cameraThread != null && _cameraThread.IsAlive) 
            { 
                _cameraThread.Abort(); 
            } 
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 ر برنامه است.های استفاده شده د   buttonاکنون نوبت به برنامه نویسی

دوبار کلیک کنید تا وارد محیط برنامه نویسی مربوط به این دکمه   startدر فرم طراحی شده بر روی دکمه

 شویم.
        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (btnStart.Text.Equals("Start")) 
            { 
                CaptureCamera(); 
                btnStart.Text = "Stop"; 
            } 
            else 
            { 
                _cameraThread.Abort(); 
                btnStart.Text = "Start"; 
            } 
        } 

توسط کاربر ابتدا  startدر تابع مربوط به دکمه استارت یک شرط داریم که میگوید در صورت زدن دکمه 

روی دکمه را  نامد را فراخوانی کند و سپس شو شروع می  threadکه با  ، ع مربوط به فراخونی دوربینبتا

 شود. دوربین متوقف می ( فراخوانی  stopتغییر دهد. و در غیر اینصورت )یعنی با زدن دکمه stopبه 

 

 در فرم Stopدکمه  ( 5-6) شکل

دوبار کلیک کنید و سپس   save imageابتدا روی دکمه  برای ذخیره سازی تصویر مال روند استارت ،

 دستوارت زیر را بکار ببرید.
        private void btnSaveImage_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            saveFileDialog1.FileName = "opencv-image.jpg"; 
            if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                String imageFileName = saveFileDialog1.FileName; 
                pctCvWindow.Image.Save(imageFileName); 
            } 

}         
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موجود در ویژواو استدیو جهت ذخیره سازی تصویر در محل دلخواه  SaveFileDialogاین دستورات از 

 کند. را ذخیره می  picture boxکند و تصویر موجود در  شما و با نام دلخواه شما استفاده می

 

 

 ذخیره سازی تصویر ( 6-6) شکل

 .#Cدر  WindowsFormصاویر دوربین در یک و این بود تمامی مراحل مورد نیاز جهت نمایش و ذخیره ت

 

 

 نتیجه گیری -6-5

از مهمترین فعالیت های الزم برای پردازش تصویر خواندن تصویر از ورودی و نگاشت آن در مکان مورد نظر 

است که در این فصل در قالب ماالی کاربردی آن را پیاده سازی کردیم و کد های مورد نظر را یک به یک 

 .شرح دادیم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : 7 فصل

در  opencvتطبیق الگو با استفاده از 

Windows Form Application C# 
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 مقدمه -7-1

 ونی در اهای  ونش تصویر است که استفاده و کاربرددر پردازو مهم گو یکی از زمینه های کاربردی لتطبیق ا

ما قصد داریم که نمونه یک برنامه تشخیص  مره زند ی دارد در این مااو کاربردیصنعت و ابزارهای روز

عالئم راهنمایی و رانند ی را بنویسیم البته این مورد یک مااو پایه ای بوده و نیاز به کار بیشتری بر روی آن 

 است.

کیلومتر را تشخیص  55 در این مااو ما قصد داریم که کامپیوتر برای ما تابلویی با عالمت محدودیت سرعت

 دهد.

 . نموده امپرینت  A4ه از این تابلو را بر روی کاغذ یاول من یک طرح

 

 کیلومتر 55دیت سرعت محدو ( 1-7) شکل

 می خواهم برنامه ای بنویسم که در صورت تشخیص این تابلو ، کادر سبز رنگی دور آن نمایان کند.ما 

 یعنی:
 

 

 تطبیق الگو ( 2-7) شکل
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 نویسیتوضیحات مربوط به کد و برنامه  -7-2

ایجاد می کنیم  #Windows Form Applicatin Cمانند مااو فصل قبل یک پروژه جدید از نوع 

با این تفاوت که تغییرات اندکی در تابع  استقبلی فصل  تمامی مراحل کار مانند مااو

CaptureCameraCallback() کنیم .  ایجاد می 

تابلو را در قالب یک عکس به برنامه بدهیم نکته مهمی که وجود دارد این است که ما باید از قبل مشخصات 

گو هر یک از فریم های دوربین را بررسی کند و در صورت پیدا کردن الگو لتطبیق اهای لگوریتم اتا برنامه با 

 ور آن بکند.دمختصات آن را در تصویر ورودی ثبت و اقدام به کشیدن کادر سبز رنگ 

 مربوط به پروژه باید قرار دهید. ebugbin/Dبنابراین ابتدا عکس تابلو را در پوشه 

 

 
 تابلو ( 3-7) شکل

 کنیم. سپس مراحل کد زنی مورد نیاز را بررسی می

تمامی مراحل مشابه است  بررسی می شدمانند مااو فصل قبل که جهت نمایش تصویر در یک ویندوز فرم 

 : است تابع ، تابع زیر دهیم و آن تغییر می ولی فقط یک تابع را
        private void CaptureCameraCallback() 
        { 
            CvCapture cap = CvCapture.FromCamera(1); 
            IplImage tpl = new IplImage("speedlimit55.jpg", LoadMode.AnyColor | 
LoadMode.AnyDepth); 
            CvPoint minloc; 
            CvPoint maxloc; 
            double minval; 
            double maxval; 
            double thresh = 0.3; 
            while (true) 
                { 
                    IplImage img = cap.QueryFrame(); 
                    IplImage res = Cv.CreateImage(Cv.Size(img.Width - tpl.Width + 1, 
img.Height - tpl.Height + 1), BitDepth.F32, 1); 
                    IplImage gimg = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(img), img.Depth, 1); 
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                    IplImage gtpl = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(tpl), img.Depth, 1); 
                    Cv.CvtColor(img, gimg, ColorConversion.BgrToGray); 
                    Cv.CvtColor(tpl, gtpl, ColorConversion.BgrToGray); 
                    Cv.MatchTemplate(gimg, gtpl, res, 
MatchTemplateMethod.CCoeffNormed); 
                    Cv.MinMaxLoc(res, out minval, out maxval, out minloc, out maxloc, 
null);               
                    if (maxval > thresh) 
                    { 
                        Cv.Rectangle(img, Cv.Point(minloc.X + tpl.Width, minloc.Y + 
tpl.Height), Cv.Point(minloc.X, minloc.Y), CvColor.Green, 5, 0, 0); 
                    } 
                    Bitmap bm = BitmapConverter.ToBitmap(img); 
                    bm.SetResolution(pctCvWindow.Width, pctCvWindow.Height); 
                    pctCvWindow.Image = bm; 
                } 
 

 د شد.(نضمیمه خواه dvd)تمامی پروژه ها و مااو ها در قالب  
 

 و اما توضیحات :

شود تا بتوان به دوربین در برنامه دسترسی مستقیم داشته  در خط اوو این تابع ورودی دوربین مشخص می

 باشیم.

 در خط دوم کد 
.AnyColor | LoadMode, "speedlimit55.jpg"(IplImage newtpl =  IplImage

.AnyDepth);LoadMode 
 

قرار دادیم را در برنامه فراخوانی  bin/Debugدر پوشه  speedlimit55.jpgتصویر تابلو را که با نام 

 میکنیم .

 سپس تعریف پنج متغیر را داریم :
CvPoint minloc; 
CvPoint maxloc; 
double minval; 
double maxval; 
double thresh = 0.3; 

تصویر است  yو   xدو متغیر اوو نگهدارنده مختصات مکانی اند و دو مقدار مینیمم و ماکزیمم را که شامل 

 را در هرکدام از متغیر ها خواهیم ریخت.

در ، د نکن دو عدد داده آماری را که از الگوریتم تطبیق الگو دریافت می  maxvalو   minvalدومقدار 

نیز مقداری دلخواه بوده که برای نمایش کادر سبز استفاده میشود . به  thresh د. مقدار نخود نگه میدار

 طور کلی استفاده از این متغیر ها درمتن برنامه روشن تر خواهد شد.

میرسیم که تک تک فریم های دریافتی از دوربین را برای  while  (true)اکنون به یک حلقه بینهایت 

 کند. در هر لحظه بررسی می (gspeedlimit55.jpتطبیق با الگوی خودش )

 شود. حلقه انجام میاین مهمترین بخش این تابع فعالیت هایی است که در داخل 

ابتدا تصویر  رفته شده از دوربین  img = cap.QueryFrame(); IplImageبا اولین دستور داخل حلقه یعنی 

 دسترسی داشت.کنیم تا بتوان به اطالعات تصویر در هر لحظه  را فریم بندی می
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 دستور:
IplImage res = Cv.CreateImage(Cv.Size(img.Width - tpl.Width + 1, img.Height - 
tpl.Height + 1), BitDepth.F32, 1); 

 

در قالب یک  . ما آن راکند  جهت نگهداری داده های حاصل الگوریتم تطبیق الگو را ایجاد می هیک حافظ

باشد .اما قابل نمایش نیست و فقط داده های  تصویر در نظر میگیریم زیرا شامل داده های تصویری نیز می

آماری در آن ذخیره میشود . طوو و عرض این داده های آماری از تفریق حاصل از تصویر فریم بندی شده 

  نشان دهنده تعداد   از بستن پرانتز( عدد یک آخر این دستور )قبل دوربین وعکس تابلو بزر تر نیست .

 تصویر است.های ناو اک

 تغییر دهیم  3را به  1رنگی باشد کافیست عدد   resا ر می خواهیم داده های ذخیره شده در متغییر 

 سفید بودن نوع تصویر است.-نشان دهنده سیاه 1بنابراین عدد 

 دو خط بعدی 
IplImage gimg = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(img), img.Depth, 1); 
IplImage gtpl = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(tpl), img.Depth, 1); 
 

ایجاد  grayscaleبه اندازه تصویر دوربین و تصویر تابلو به منظور نگهداری تصاویر  یعدد حافظه تصویر دو

  کند. می

 gtplو gimgده و به ترتیب درسفید کر-را سیاه  tplو  imgدر دوخط بعد ما با دستورات زیر مقدار 

سفید از دوربین و تابلو محدودیت سرعت تهیه کردیم این است که -دهیم . علت اینکه ما کپی سیاه قرار می

الگوریتم تطبیق الگو بدهیم تا در روند پردازش و تطبیق الگو سرعت به این دو مقدار را به عنوان ورودی 

 داشته باشیم.بیشتری )نسبت به تطبیق تصاویر رنگی ( 

 سپس میرسیم به خط مربوط به فراخوانی الگوریتم تطبیق الگو یعنی:
 

Cv.MatchTemplate(gimg, gtpl, res, MatchTemplateMethod.CCoeffNormed); 

 

تصویر تابلو محدودیت  gtplسفید دوربین و پارامتر دوم -یعنی تصویر سیاه gimgپارامتر اوو این تابع 

در آن قرار میگیرد  MatchTemplate تابع سوم مکانی است که خروجی حاصل ازسرعت است. پارامتر 

 که شامل داده های آماری است . و پارامتر سوم نوع الگوریتم استفاده شده جهت تطبیق الگو را نشان 

 می دهد.

آماری  داده هایروش کلی این الگوریتم این است که بر حسب میزان نزدیکی پیکسل ها به الگوی مورد نظر 

 کند و این داده ها با خط بعدی قابل خواندن هستند یعنی: ذخیره می  resدر را 
 

Cv.MinMaxLoc(res, out minval, out maxval, out minloc, out maxloc, null); 

 

این خط بیشترین مقدار شباهت و کمترین مقدار شباهت را که معموال به صورت مقدار اعشاری است از 

علت استفاده از کلمه کلیدی  کند. ذخیره می maxvalو  minvalخوانده و در  resپارامتر اوو تابع یعنی 
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out این است که از آنجایی که تابع  .MinMaxLocCv  کلمه کلیدی  مقدار باز شتی ندارد ، لذاout 

 کند تا تغییرات را به متغیر معرفی شده به عنوان پارامتر ارساو نماید. متغییرها را به تابع معرفی می

نیز استفاده کرد ولی در صورت استفاده از این کلمه کلیدی نیاز است  refالبته می توان از کلمه کلیدی 

 که متغیرها از پیش مقدار داشته باشند.

 

 کند. مختصات الگوی تطبیق یافته در تصویر را درخود ذخیره می maxlocو  minlocدو پارامتر بعدی 

 ماسک تصویری است که در این مااو کاربردی ندارد. پارامتر آخر نوع

 جهت اطالعات بیشتر میتوان به آدرس زیر جهت کارکرد الگوریتم تطبیق الگو مراجعه کرد.

 
http://docs.opencv.org/doc/tutorials/imgproc/histograms/template_matc
hing/template_matching.html 

 است. ++Cالبته مااو های این صفحه به صورت کدهای 

 موجود در کد: if رسیم به بررسی شرط  می
if (maxval > thresh) 
                    { 

Cv.Rectangle(img, Cv.Point(minloc.X + tpl.Width, minloc.Y + 
tpl.Height),Cv.Point(minloc.X, minloc.Y), CvColor.Green, 5, 0, 0); 
 

  thresh = 0.3بزر تر از( maxval وید که ا ر بیشترین مقدار شباهت تطبیق ) این شرط به برنامه می

است در این صورت الگوی یافت شده همان الگوی مد نظر ما است و در خط بعد کادر سبز رنگ را دور آن 

که پارامتر اوو تصویری است که میخواهیم می  یرد تر مهفت پارا  Rectangle Cv.کند.تابع  رسم می

 کادر در آن نمایش داده شود .

که نقطه شروع رسم کادر است و پارامتر بعدی مختصات پایان رسم کادر  yو   xپارامتر دوم مختصات 

 است.

 که می باشد 5و پارامتر بعدی که عدد  GreenCvColor.پارامتر بعدی رنگ کادر را مشخص میکند 

ضخامت کادر را مشخص میکند و دو پارامتر بعدی که صفر هستند به ترتیب نوع رسم خط و مقدار جابجایی 

 توان مدو خروجی را مشاهده کرد. میکند که مهم نیستد و در صورت تغییر دادن آنها میخط رامشخص 

 دهیم و این کار با دستورات : قرار می picture boxتصویر پردازش شده را در   whileدر انتهای حلقه 

 
Bitmap bm = BitmapConverter.ToBitmap(img); 
bm.SetResolution(pctCvWindow.Width, pctCvWindow.Height); 
pctCvWindow.Image = bm; 
 
 

 ندارد. اضافی شود که مانند مااو فصل قبل بوده و نیازی به توضیح انجام می

 

 بررسی شود.بیشتر م تا درصورت دلخواه یده در انتها کل کد را به صورت یکجا قرار می

 

http://docs.opencv.org/doc/tutorials/imgproc/histograms/template_matching/template_matching.html
http://docs.opencv.org/doc/tutorials/imgproc/histograms/template_matching/template_matching.html
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 خروجی تطبیق الگو ( 4-7) شکل

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using OpenCvSharp; 

using System.Threading; 

 

namespace Template_Matching 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 

 
        //thread 
        private Thread _cameraThread; 
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        //start thread 
        #region Camera Thread 
        private void CaptureCamera() 
        { 
            _cameraThread = new Thread(new ThreadStart(CaptureCameraCallback)); 
            _cameraThread.Start(); 
        } 
 
        private void CaptureCameraCallback() 
        { 
            CvCapture cap = CvCapture.FromCamera(1); 
            IplImage tpl = new IplImage("speedlimit55.jpg", LoadMode.AnyColor | 
LoadMode.AnyDepth); 
            CvPoint minloc; 
            CvPoint maxloc; 
            double minval; 
            double maxval; 
            double thresh = 0.3; 
            while (true) 
                { 
                    IplImage img = cap.QueryFrame(); 
                    IplImage res = Cv.CreateImage(Cv.Size(img.Width - tpl.Width + 1, 
img.Height - tpl.Height + 1), BitDepth.F32, 1); 
                    IplImage gimg = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(img), img.Depth, 1); 
                    IplImage gtpl = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(tpl), img.Depth, 1); 
                    Cv.CvtColor(img, gimg, ColorConversion.BgrToGray); 
                    Cv.CvtColor(tpl, gtpl, ColorConversion.BgrToGray); 
                    Cv.MatchTemplate(gimg, gtpl, res, 
MatchTemplateMethod.CCoeffNormed); 
                    Cv.MinMaxLoc(res, out minval, out maxval, out minloc, out maxloc, 
null); 
                    if (maxval > thresh) 
                    { 
                        Cv.Rectangle(img, Cv.Point(minloc.X + tpl.Width, minloc.Y + 
tpl.Height), Cv.Point(minloc.X, minloc.Y), CvColor.Green, 5, 0, 0); 
                    } 
                    Bitmap bm = BitmapConverter.ToBitmap(img); 
                    bm.SetResolution(pctCvWindow.Width, pctCvWindow.Height); 
                    pctCvWindow.Image = bm; 
                } 
             
        } 
        #endregion 
 
        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (btnStart.Text.Equals("Start")) 
            { 
                CaptureCamera(); 
                btnStart.Text = "Stop"; 
            } 
            else 
            { 
                _cameraThread.Abort(); 
                btnStart.Text = "Start"; 
            } 

 
        } 
 
        #region Form Handlers 
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
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        { 
            if (_cameraThread != null && _cameraThread.IsAlive) 
            { 
                _cameraThread.Abort(); 
            } 
        } 
        #endregion 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            saveFileDialog1.FileName = "opencv-image.jpg"; 
            if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                String imageFileName = saveFileDialog1.FileName; 
                pctCvWindow.Image.Save(imageFileName); 
            } 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
 
    } 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -7-3

ی تطبیق الگو در برنامه نویسی را بررسی کردیم و دریافتیم که بیشتر این الگوریتم ها با  در این فصل نحوه

 داده های آماری و علم آمار سروکار دارند.

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 : 8 فصل

 در opencvواقعیت افزوده با 

 Windows Form Application C# 
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 مقدمه  -8-1

در این فصل ابتدا توضیح مختصری در مورد واقیعت افزوده می دهیم سپس در قالب مااو ، ابتدایی ترین 

 کنیم. برنامه ای را که می شود در مورد واقعیت افزوده نوشت را بررسی می

    چون واقعیت افزوده با توسعه و افزایش سرعت پردازشگر های امروزی الزم به ذکر است که مباحای

حث او امروزه بیش از پیش اطالعات و اخبار در مورد این مب می دهندقابلیت های بسیاری را به زند ی بشر 

 شود. شنیده می

 

 

 واقعیت افزوده چیست؟ -8-2

 غیرمستقیم مستقیم یا ، ی زنده( یک نمای فیزیکAugmented Reality)به انگلیسی:  واقعیت افزوده

 کند. این عناصر اضافه می که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد ، )ومعموالً در تعامل با کاربر( است

توسط سنسورهای ورودی مانند  براساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطالعات کاربر

ای مفهوم کلی واقعیت  شود. واقعیت رایانه می باشد ایجاد می  GPSصدا، ویدئو، تصاویر رافیکی یا دادههای

شود. همونین واقعیت  شود بلکه فقط اضافه می افزوده است. در واقعیت افزوده معموالً چیزی کم نمی

دنیای واقعی راکامال شبیه سازی  افزوده تاحدودی شبیه به واقعیت مجازی است که توسط یک شبیه ساز،

 هع وجه تمایز بین واقعیت مجازی و واقعیت افزوده این است که در واقعیت مجازی کلیدر واق کند. می

در واقعیت افزوده بخشی از اطالعاتی  ند. اماهست کامپیوتر توسط شده ساخته کاربر، توسط شده عناصردرک

 راکه کاربردرک میکند،دردنیای واقعی وجود دارند و بخشی توسط کامپیوتر ساخته شده اند.

 

 عناصرمحیطی با مرتبط هوشمند طور به و شده نگاشته بیدرنگ صورت به عناصرمعموال افزوده، واقعیت در

 پیشرفته تکنولوژی کمک با. تلویزیون از پخش زمان در ورزشی امتیازمسابقات نمایش مانند ، باشند می

 با مرتبط اطالعات میتوان (اشیاء تشخیص و کامپیوتری بینایی قابلیت افزودن مااو برای) افزوده واقعیت

 مرتبط اطالعات توان می همونین. کرد ارائه او به ودیجیتالی تعاملی صورت به کاربررا پیرامون واقعی دنیای

 1995 ساو باردر اولین افزوده واقعیت اولیه ایده. نگاشت واقعی دنیای برروی را اطراف اشیاء و محیط با

 .شد مطرح بوئینگ کارمند کادو توماس توسط

 



 Opencvپردازش تصویر و واقعیت افزوده با 

 

53 

در   opencvواقعیت افزوده با 

Windows Form Application C#  

 
 واقیت افزوده ( 1-1) شکل

شده در قالب اپلیکیشنی برای  وشی های اندروید نوشته  توسط نویسندهصویر باال نمونه طرحی است که ت

 .است

 این برنامه توسط  یم انجین یونیتی و با زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است.

 کاربرد ها -8-2-2

 ورزش 
 

 مااو، برای .نمود مشاهده تلویزیونی ورزشی های برنامه در توان می را مجازی واقعیت نمونه ترین ساده

 نمایش تلویزیون، در شنا مسابقات پخش زمان در یا زمین، مرکز دردایره فوتباو مسابقات نتیجه نمایش

 مسابقه بینند ان به را شنا ران مقایسه امکان که)شنا ر هر پشت در رکورد نمایش و شنا ر هر خط شماره

 .است سیستم این ازکاربرد عادی هایی نمونه( دهد می

 

 بازی های ویدئویی دستی 
 

 مخصوص، ازدوربین استفاده با ویتا استیشن پلی و اس دی 3نینتندو برای "افزوده واقعیت کارت" بوسیله

 .کرد بازی میتوان
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 کاربردی های افزار نرم 
 

  برای افزارها سخت ترین اصلی عنوان به(  Smart Phone) هوشمند های موبایل سریع  سترش به توجه با

 .کرد اشاره مختلف های حوزه در کاربردی افزارهای نرم افزون روز  سترش به توان می" افزوده واقعیت "

 

 

 ایجاد یک نمونه ساده از پیاده سازی واقعیت افزوده -8-3

زبان کنیم و  یایجاد م  Windows Form Applicationیک پروژه از نوع   visual studioابتدا در 

 ما در این مااو سی شارپ خواهد بود. برنامه نویسی مد نظر

کنیم و یک  استفاده می Start و نام روی دکمه  btnstartبا مشخصه نام  buttonدر طراحی فرم از یک 

 . به فرم اضافه می کنیم pctCVwindowنیز با نام   picture boxعدد 

 

 

 ایجاد پروژه در ویژوال استودیو ( 2-1) شکل

 جهت فراخوانی دوربین استفاده می thread زنی نیز مانند مااو های فصل قبل است و ما از یکمحیط کد 

 کردن نا هانی برنامه شویم .   crashهم این بود که مانع از   threadکنیم و علت استفاده از 
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کد زیر را  دو بار کلیک کنید و وارد تابع این دکمه در محیط برنامه نویسی شوید و  Startبر روی دکمه 

 بنویسید.
        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (btnStart.Text.Equals("Start")) 
            { 
                CaptureCamera(); 
                btnStart.Text = "Stop"; 
            } 
            else 
            { 
                Cv.ReleaseCapture(cap); 
                _cameraThread.Abort(); 
                btnStart.Text = "Start"; 
                pctCvWindow.Image = null; 
            } 
        } 

 

تغییر داده ایم این تغییرات در بخش مربوط به این کد مانند مااو های فصل قبل است ولی اندکی آن را 

 کدهای زیر است.
Cv.ReleaseCapture(cap); 
pctCvWindow.Image = null; 
 

     خط اوو این تغییرات مربوط به آزاد سازی سخت افزار  رفته شده )دوربین( جهت استفاده های بعدی

مورد نظر   picture boxکلیک کرد  Stopمی باشد و خط دوم باعث میشود که وقتی کاربر بر روی دکمه 

 به حالت اولیه خود یعنی حالت شروع برنامه باز  ردد.

 
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
        { 
            if (_cameraThread != null && _cameraThread.IsAlive) 
            { 
                _cameraThread.Abort(); 
            } 
        } 

 

  رفته شده را آزاد threadبرای فرم است که هنگام بسته شدن برنامه  eventمربوط به یک  باال کد

 کند. می 

 
        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
            Cv.ReleaseCapture(cap); 
            _cameraThread.Abort(); 
             
        } 

کردن منابع مربوط به سخت   crashاست که در صورت بسته شدن نا هانی برنامه و یا   eventاین نیز یک 

 جهت استفاده های بعدی در دسترس باشد.تا کند  افزار دوربین را آزاد می
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تعریف مقادیر متغیر های مورد استفاده در برنامه را داریم که باعث میشود  ، خود  Formدر داخل کالس 

 در تمام برنامه به صورت سراسری به آنها دسترسی داشته باشیم.

 این متغیر ها در زیر آمده اند
//define variables 
public float alpha = 0.1f; 
public float beta = 1.0f; 
CvCapture cap; 
IplImage tpl; 
CvPoint minloc; 
CvPoint maxloc; 
double minval; 
double maxval; 
IplImage img; 
IplImage res; 
IplImage flagimage; 
IplImage flagresized; 
public double thresh = 0.3; 
//create thread 
private Thread _cameraThread; 
//camera & etc 

 

 thread و استارت تابع پردازش تصویر خود را در قالب یک   threadسپس تابع مربوط به فراخوانی 

 مستقل داریم .
        private void CaptureCamera() 
        { 
            _cameraThread = new Thread(new ThreadStart(CaptureCameraCallback)); 
            _cameraThread.Start(); 
        } 

 

را  kCaptureCameraCallbac  ()این کد تابع اصلی ما را که پردازش تصویر در آن انجام میشود یعنی

 کند و مانند فصل های قبل بدون تغییر است. فراخوانی می

 

مربوط به پردازش عملیات  که تمامی  kCaptureCameraCallbacرسیم به توضیحات مربوط به تابع  سپس می

 شود . تصویر در آن انجام می
        private void CaptureCameraCallback() 
        { 
            CvCapture cap = CvCapture.FromCamera(1); 
            tpl = Cv.LoadImage("image.jpg", LoadMode.Color); 
            flagimage = Cv.LoadImage("mamad.jpg", LoadMode.AnyColor); 
                while (true) 
                { 
                    img = cap.QueryFrame(); 
                    res = Cv.CreateImage(Cv.Size(img.Width - tpl.Width + 1, img.Height 
- tpl.Height + 1), BitDepth.F32, 1); 
                    IplImage gimg = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(img), img.Depth, 1); 
                    IplImage gtpl = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(tpl), img.Depth, 1); 
                    Cv.CvtColor(img, gimg, ColorConversion.BgrToGray); 
                    Cv.CvtColor(tpl, gtpl, ColorConversion.BgrToGray); 
                    Cv.MatchTemplate(gimg, gtpl, res, 
MatchTemplateMethod.CCoeffNormed); 
                    Cv.MinMaxLoc(res, out minval, out maxval, out minloc, out maxloc, 
null); 
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                    CvRect cropRect = new CvRect(minloc.X, minloc.Y, tpl.Width, 
tpl.Height); 
                    flagresized = new IplImage(tpl.Size, flagimage.Depth, 
flagimage.NChannels); 
                    flagimage.Resize(flagresized); 
                    if (maxval > thresh) 
                    { 
                        Cv.Rectangle(img, Cv.Point(minloc.X + tpl.Width, minloc.Y + 
tpl.Height), Cv.Point(minloc.X, minloc.Y), CvColor.Green, 5, 0, 0); 
                        Cv.SetImageROI(img, cropRect); 
                        Cv.AddWeighted(img, alpha, flagresized, beta, 0.0f, img); 
                        Cv.ResetImageROI(img); 
                    } 
                    Bitmap bm = BitmapConverter.ToBitmap(img); 
                    bm.SetResolution(pctCvWindow.Width, pctCvWindow.Height); 
                    pctCvWindow.Image = bm; 
                } 
        } 

 

 

 ان تر  ردد.سابتدا نیاز است که نحوه کار برنامه اندکی توضیح داده شود تا شاید فهمیدن روش کار کد ها آ

این برنامه در ابتدا ورودی را از دوربین میگیرد وبه دنباو یک الگوی از قبل معرفی شده به برنامه در تصاویر 

است و شکل  image.jpgقرار داده شد و نام آن  bin/debugدوربین میگردد. این الگو در پوشه ورودی توسط 

 آن به صورت زیر است.

 

 
 الگوی معرفی شده به برنامه ( 3-1) شکل

 

برنامه در صورت یافتن این الگو در تصاویر ورودی دوربین اقدام به پروجکت . حه شطرنجی استاین یک صف

و آن تصویر مربوط به  کند کردن و انداختن یک تصویر دیگر که آن نیز از قبل به برنامه داده شده می

 شخص نویسنده است که با فتوشاپ طراحی شده است.
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 تصویر نویسنده ( 4-1) شکل

 این برنامه به صورت عکس زیر در می آید.و در نهایت حاصل کلی 
 

 

 خروجی برنامه ( 5-1) شکل
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 اما توضیحات مربوط به کد .

 سه خط اوو برنامه  CaptureCameraCallbackدر داخل تابع 
            CvCapture cap = CvCapture.FromCamera(1); 
            tpl = Cv.LoadImage("image.jpg", LoadMode.Color); 
            flagimage = Cv.LoadImage("mamad.jpg", LoadMode.AnyColor); 

 

کند و در  صفحه شطرنجی را بار ذاری می tpl یرد و سپس در متغیر  به ترتیب ورودی دوربین را می

 کند. عکس شخص نویسنده را بار ذاری می flagimageمتغیر 

 

شود که تا حدود زیادی مانند فصل قبل است و  می لیات تطبیق الگو انجاممع  whileسپس درون حلقه 

توضیحات آن به طور مفصل در فصوو قبل آمده است. ما فقط اقدام به توضیح کد های جدید و متفاوت از 

 کنیم تا از زیاده  ویی بپرهیزیم. می لفصوو قب

 خط مربوط به :
CvRect cropRect = new CvRect(minloc.X, minloc.Y, tpl.Width, tpl.Height); 

 

 کند. پس از یافتن الگو در تصویر دوربین اقدام به ایجاد یک چهارچوب دور الگوی یافت شده می

  
flagresized = new IplImage(tpl.Size, flagimage.Depth, flagimage.NChannels); 
flagimage.Resize(flagresized); 
 

دهد. علت این امر  اندازه صفحه شطرنجی  تغییر اندازه میدو خط باال تصویر لود شده نویسنده را متناسب با 

این است که در خطوط بعدی که میخواهیم تصویر نویسنده را بر روی صفحه بیاندازیم با خطای متفاوت 

 بودن اندازه ها مواجه نشویم.

 است. whileمهمترین کد در داخل حلقه  ifکد های مربوط به بررسی شرط 
if (maxval > thresh) 
                    { 
                        Cv.Rectangle(img, Cv.Point(minloc.X + tpl.Width, minloc.Y + 
tpl.Height), Cv.Point(minloc.X, minloc.Y), CvColor.Green, 5, 0, 0); 
                        Cv.SetImageROI(img, cropRect); 
                        Cv.AddWeighted(img, alpha, flagresized, beta, 0.0f, img); 
                        Cv.ResetImageROI(img); 
                    } 

 

وظیفه  ذاشتن  ، دهند وفقط سه خط آخر مربوط به شرط مانند فصل قبل این کد ها کار مشابهی انجام می

 را ایفا می کند. الگوی یافت شدهعکس نویسنده روی 

آن قسمت از تصویر ورودی دوربین که الگو در آن یافت شده را برش  SetImageROI()Cv.کد مربوط به 

 میدهد .

RoI  مخفف عبارتRegion Of Interest  است که ناحیه مورد نظر از تصویر را انتخاب و برش

پارامتر های این تابع به ترتیب تصویر ورودی از دوربین و مختصات چهارچوبی است که می  می دهد .

 خواهیم تصویر را انتخاب و برش دهیم.این چهارچوب همان الگوی یافت شده در تصویر است.
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 در خط بعد در قسمت مربوط به کد :
Cv.AddWeighted(img, alpha, flagresized, beta, 0.0f, img); 

 

 طرنجی می اندازیم.ه شر را به روی صفحتصوی

  alphaخواهیم تصویر روی آن قرار  یرد .پارامتر دوم  پارامتر اوو این تابع ورودی تصویر است که می

 flagresizedمیزان شفافیت تصویر انداخته شده )تصویر نویسنده( را مشخص میکند. پارامتر بعدی یعنی 

 ازه داده شده است .همان تصویر نویسنده است که تغییر اند

 است. gamma = 0و  betaدو پارامتر بعدی مربوط به شدت و ویژ ی های تصویر است که 

( قرارش دادیم که به صورت imgخروجی است که ما برابر با همان ورودی یعنی )،  در نهایت آخرین پارامتر

 نیازی به تعریف متغیر جدید نباشد. تادی عمل کند وروی ور ی برفلیتر

 مربوط به : خط

Cv.ResetImageROI(img); 
 

 ناحیه انتخاب شده و برش داده شده را آزاد میکند .

 

 توجه:

پس از انجام تغییرات دلخواه حتما باید در انتها تابع  SetImageROICv. در صورت استفاده از تایع

.ResetImageROICv مواجه خواهد شد. خطا فراخوانی کنیم در غیر اینصورت برنامه با 

قرار  picture boxتبدیل کرده و در  Bitmapلقه تصویر را ابتدا به استاندارد حدر نهایت در بیرون از  

 میدهیم.

 
 خروجی نهایی برنامه ( 6-1) شکل
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

using OpenCvSharp; 

using System.Threading; 

 

namespace Augmentedreality 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        //define variables 

        public float alpha = 0.1f; 

        public float beta = 1.0f; 

        CvCapture cap; 

        IplImage tpl; 

        CvPoint minloc; 

        CvPoint maxloc; 

        double minval; 

        double maxval; 

        IplImage img; 

        IplImage res; 

        IplImage flagimage; 

        IplImage flagresized; 

        public double thresh = 0.3; 

        //create thread 

        private Thread _cameraThread; 

        //camera & etc 

        #region Camera Thread 

       //start thread 

        private void CaptureCamera() 

        { 

 _cameraThread = new Thread(new ThreadStart(CaptureCameraCallback)); 

            _cameraThread.Start(); 

        } 

        private void CaptureCameraCallback() 

        { 

            CvCapture cap = CvCapture.FromCamera(1); 

            tpl = Cv.LoadImage("image.jpg", LoadMode.Color); 

            flagimage = Cv.LoadImage("mamad.jpg", LoadMode.AnyColor); 
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                while (true) 

                { 

                    img = cap.QueryFrame(); 

                    res = Cv.CreateImage(Cv.Size(img.Width - tpl.Width + 1, img.Height - 

tpl.Height + 1), BitDepth.F32, 1); 

                    IplImage gimg = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(img), img.Depth, 1); 

                    IplImage gtpl = Cv.CreateImage(Cv.GetSize(tpl), img.Depth, 1); 

                    Cv.CvtColor(img, gimg, ColorConversion.BgrToGray); 

                    Cv.CvtColor(tpl, gtpl, ColorConversion.BgrToGray); 

                    Cv.MatchTemplate(gimg, gtpl, res, MatchTemplateMethod.CCoeffNormed); 

                    Cv.MinMaxLoc(res, out minval, out maxval, out minloc, out maxloc, null); 

                    CvRect cropRect = new CvRect(minloc.X, minloc.Y, tpl.Width, tpl.Height); 

                    flagresized = new IplImage(tpl.Size, flagimage.Depth, flagimage.NChannels); 

                    flagimage.Resize(flagresized); 

                    if (maxval > thresh) 

                    { 

                        Cv.Rectangle(img, Cv.Point(minloc.X + tpl.Width, minloc.Y + tpl.Height), 

Cv.Point(minloc.X, minloc.Y), CvColor.Green, 5, 0, 0); 

                        Cv.SetImageROI(img, cropRect); 

                        Cv.AddWeighted(img, alpha, flagresized, beta, 0.0f, img); 

                        Cv.ResetImageROI(img); 

                    } 

                    Bitmap bm = BitmapConverter.ToBitmap(img); 

                    bm.SetResolution(pctCvWindow.Width, pctCvWindow.Height); 

                    pctCvWindow.Image = bm; 

                } 

        } 

        #endregion 

 

        #region Form Handlers 

        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

        { 

            if (_cameraThread != null && _cameraThread.IsAlive) 

            { 

                _cameraThread.Abort(); 

            } 

        } 

        #endregion 

        #region Button Handlers 

        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (btnStart.Text.Equals("Start")) 

            { 

                CaptureCamera(); 

                btnStart.Text = "Stop"; 

            } 

            else 

            { 

                Cv.ReleaseCapture(cap); 

                _cameraThread.Abort(); 
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                btnStart.Text = "Start"; 

                pctCvWindow.Image = null; 

            } 

        } 

        #endregion 

 

        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 

        { 

            Cv.ReleaseCapture(cap); 

            _cameraThread.Abort(); 

             

        } 

    } 

} 
 

 

 خروجی نهایی برنامه ( 7-1) شکل

 نتیجه گیری -8-4

توضیح در این فصل تمامی مراحل مربوط به برنامه نویسی ساده در رابطه با واقعیت افزوده را  ام به  ام 

 رنامه را مشاهده کردیم.دادیم و خروجی حاصل از ب

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : 9 فصل

 بندی و پیشنهادهاجمع
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  بندي و پیشنهادهاجمع

 مقدمه -9-1

پرداختیم و دریافتیم که این  opencvهمانطور که در فصوو قبلی بررسی شد ، ما به معرفی کتابخانه 

کتابخانه به رایگان در اختیار افراد و شرکت ها قرار  رفته است و تمامی افراد می توانند در توسعه و پیشرفت 

 این مجموعه پردازش تصویر سهیم باشند.

ینکه استگاه آن و اتابخانه پردازش تصویر کردیم و خدر فصل سوم از این تحقیق ما اقدام به معرفی این ک

توسط چه شرکتی توسعه و سرمایه  ذاری شده است پرداختیم و همونین پلتفرم های قابل پشتیبانی را 

 توضیح دادیم .نیز معرفی کردیم و معماری های قابل پشتیبانی را 

در فصل چهارم از این پروژه ما نحوه نصب و متصل کردن این کتابخانه به ویژواو استودیو را در قالب تصویر 

شرح ++C ترین برنامه موجود که نمایش یک تصویر است را با زبان یک به یک شرح دادیم و سپس ساده 

 دادیم.

وضیح دادیم تا بتوان درک کاملی از درفصل  پنجم ساختار ها و توابع داخلی این کتابخانه را تا حدودی ت

 برنامه نویسی با این مجموعه کتابخانه داشت.

را به این مجموعه اضافه کرده و  #Cدر فصوو ششم تا هشتم مااو هایی عملی در قالب زبان برنامه نویسی 

 خط به خط از کد های استفاده شده را توضیح دادیم .

دانست و این فصل ساده ترین مااو  مو هفت مفصوو شش فصل هشتم را می توان چکیده و تکمیل شده ی

 کاربردی در رابطه با واقعیت افزوده را بررسی میکند.

 ، کاربردی و سر رم کننده بوده باشد . رامی امید است که کلیه این مطالب برای شما خوانند ان 

 محتوا -9-2

 بندی جمع -9-2-1

ده در پوردازش تصوویر را در قالوب ماواو هوایی این تحقیق ایده اولیه پردازش تصاویر و بررسی واقعیت افزو

کاربردی برای اشخاص عملی می سازد و الزم به ذکر است که این مااو ها در قالب برنامه هایی جهت روشن 

شدن دید افراد از اینکه ،کال پردازش تصاویر دیجیتاو در کامپیوتر به چه صورت انجام می شود مورد استفاده 

 قرار میگیرد.
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  نوآوری -9-2-2

انجام  رفته است ، پورت کردن این کتابخانه با زبان هوای  opencvاز جمله نو آوری هایی که در این زمینه 

 بوده که برنامه نویسی را بسیار تسهیل کرده است. #Cسطح باال هموون 

 پیشنهادها -9-2-3

امه نویسی خوود در در رابطه با این مقاله الزم به ذکر است که افراد بسته به نوع نیاز و کاربردی که برای برن

 زمینه پردازش تصویر در نظر میگیرند یکی از روش های مطرح شده در این مقاله را بر زینند.

در  opencvچنانوه در برنامه خود نیاز به سرعت در پردازش تصاویر دارید بهترین  زینه برناموه نویسوی بوا 

 است.  ++Cو   Cزبان های 

در صورتی که پیوید ی بیشتر و سهولت در برنامه نویسی مطرح است و می خواهید برناموه شوما کواربردی 

 بهترین  زینه پیش رو خواهد بود. opencvsharp باشد و نیاز به پردازش سریع تر ندارید ، استفاده از 

لوی ثانیوه موی باشود و در الزم به ذکر است که این تفاوت سرعت معموال بین چند میلی ثانیه تا چند ده می

 ( قابل اغماض خواهد بود.Applicationsبرنامه های کاربردی )
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 استفاده از این تحقیق با ذکر منبع بالمانع است .

 یا حق
 

 


