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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Xử lý ảnh là một ngành khoa học mới mẻ so với nhiều ngành 

khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh, khả năng 

ứng dụng vô cùng to lớn. Các ứng dụng nổi bật của xử lý ảnh như 

nhận dạng vân tay, nhận dạng khuôn mặt, phục chế ảnh, dựng ảnh 

3D, giám sát thực thể đã đem lại nhiều lợi ích to lớn trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau từ giải trí, học tập, lao động, quân sự, v.v... 

 Trong công việc, sử dụng chuột và bàn phím trong quá trình trình 

chiếu đôi khi bất lợi vì người trình bày không phải lúc nào cũng 

đứng gần máy tính. Thay vì cần thêm một người ngồi cạnh máy tính 

để phối hợp thuyết trình thì ta chỉ cần một ứng dụng biết nhận dạng 

lệnh phát ra từ người trình bày chính, ta sẽ khắc phục được hoàn toàn 

bất lợi trên. 

 Về lĩnh vực giải trí bằng máy tính, đôi khi việc nhấp chuột, kéo 

thả chuột trên một mặt phẳng như bàn không tạo cho người dùng 

cảm giác thoải mái và hấp dẫn bằng việc điều khiển trong không gian 

trước camera. 

 Từ suy nghĩ đó, tôi quyết định nghiên cứu xây dựng một ứng 

dụng xử lý ảnh mang tính thực tiễn cao. Nó là một ứng dụng điều 

khiển máy tính bằng công nghệ xử lý ảnh từ camera đáp ứng nhu cầu 

điều khiển máy tính không quá phụ thuộc vào các thiết bị truyền 

thống như chuột và bàn phím trong lúc trình chiếu và giải trí trên 

máy tính. Đó là lý do mà tôi chọn nghiên cứu và thực hiện đề tài 

“Điều khiển máy tính bằng công nghệ xử lý ảnh từ camera”. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng giúp ta có thể hoàn 

toàn không cần dùng tới bàn phím hay chuột trong quá trình trình 

chiếu slide hay chơi game vì các lệnh tới lui slide, nhấp vào đường 

dẫn hay bôi đậm các điểm quan trọng cũng như lệnh di chuyển vị trí 

con trỏ chuột, nhấp hay khéo thả đều sẽ do camera thu nhận. Việc 

điều khiển thông qua camera bằng cách ra lệnh trong phần không 

gian mà camera theo dõi đem lại nhiều ưu thế cho người sử dụng 

máy tính.. Ứng dụng đòi hỏi sự chính xác và tính tin cậy cao vì thế 

cần phải áp dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã được học về xử 

lý ảnh, đồng thời phải tìm tòi sáng tạo để có những giải pháp tối ưu 

nhất. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu lý thuyết về xử lý ảnh. 

 Nghiên cứu kỹ thuật lập trình điều khiển máy tính bằng ngôn 

ngữ C#. 

 Nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi giữa các hệ màu thông dụng. 

 Nghiên cứu kỹ thuật lọc nhiễu và dò cạnh. 

 Đề tài thuộc loại hình nghiên cứu ứng dụng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Thu thập và phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến đề 

tài. 

 Tìm kiếm và chọn lựa phương hướng giải quyết vấn đề. 

 Phân tích thiết kế hệ thống chương trình ứng dụng. 

 Triển khai xây dựng chương trình ứng dụng. 

 Kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá kết quả. 
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5. Bố cục đề tài 

Bố cục luận văn được kết cấu thành ba chương: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. 

Chương 2: Các kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh. 

Chương 3: Xây dựng ứng dụng điều khiển máy tính bằng công 

nghệ xử lý ảnh từ camera. 

Trong chương 1, giới thiệu về công nghệ xử lý ảnh trên máy tính 

và các ứng dụng đa dạng của xử lý ảnh như giám sát thực thể nhận 

dạng khuôn mặt, phục chế ảnh, nhận dạng vân tay, v.v... Trong 

chương 2, nêu lên các kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh bao gồm các 

kỹ thuật mặt nạ, kỹ thuật nhân chập, kỹ thuật và phương pháp lọc 

nhiễu, kỹ thuật và phương pháp dò cạnh một vật thể. Còn trong 

chương 3, đây là chương trọng tâm nêu ra giải pháp và quá trình xây 

dựng ứng dụng điều khiển máy tính bằng công nghệ xử lý ảnh từ 

camera dựa trên các lý thuyết đã nghiên cứu trong hai chương đầu. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tại này bao gồm các tài 

liệu từ cơ bản như “Xử lý ảnh” của Học viện công nghệ bưu chính 

viễn thông cho đến các tài liệu chuyên sâu hơn về xử lý ảnh như “Xử 

lý ảnh và video số” của tác giả Nguyễn Kim Sách hay cuốn “Xử lý 

ảnh bằng máy tính” của tác giả Ngô Diên Tập. Ngoài ra còn có các 

tài liệu tiếng Anh cung cấp rất nhiều kiến thức và ví dụ hữu ích cho 

quá trình thực hiện đề tài của tôi như “Fundamentals of computer 

vision” của tác giả Mubarak Shah hay “Computer vision and image 

processing” của tác giả Umbaugh. 
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CHƯƠNG 1:  

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH 

1.1.  GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ CÁC ỨNG DỤNG 

 Xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ. Nó 

là một ngành khoa học mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác 

nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh, kích thích các trung tâm 

nghiên cứu, ứng dụng, đặc biệt là máy tính chuyên dụng riêng cho 

nó. Đầu tiên phải kể đến Xử lý tín hiệu số là một môn học hết sức cơ 

bản cho xử lý tín hiệu chung, các khái niệm về tích chập, các biến 

đổi Fourier, biến đổi Laplace, các bộ lọc hữu hạn v.v… Thứ hai, các 

công cụ toán như đại số tuyến tính, sác xuất, thống kê. Một số kiến 

thứ cần thiết như trí tuệ nhân tao, mạng nơron nhân tạo cũng được đề 

cập trong quá trình phân tích và nhận dạng ảnh. 

 Công nghệ cảm quan máy tính (CV - computer vision) khác với 

những công nghệ cảm ứng khác chủ yếu là thu thập và xử lí dữ liệu, 

CV cần thêm quá trình phân tích, diễn dịch dữ liệu để có được cảm 

nhận về thế giới. Phân tích thông tin, ngoài một cơ sở dữ liệu đầy đủ, 

đòi hỏi ở máy tính năng lực diễn dịch, quy nạp. CV có thể được chia 

thành các phân nhóm theo chức năng. Từ nền tảng đó, người ta lựa 

chọn tích hợp các phân nhóm để hình thành các ứng dụng đa dạng. 

1.2.  CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH 

 Trên máy tính đối với ảnh màu người ta sử dụng kỹ thuật pha trộn 

màu để tạo nên hình ảnh hiển thị với nhiều màu sắc khác nhau. 

Chúng ta có các hệ màu phổ biến sau:  

 Hệ màu RGB: mô hình màu RGB sử dụng mô hình bổ sung, 

trong đó ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh lam được tổ hợp với 

nhau theo nhiều phương thức khác nhau để tạo thành các màu khác 

nhau. Viết tắt RGB trong tiếng Anh là: 
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  R: là viết tắt của từ red (màu đỏ). 

  G: là viết tắt của từ green (màu xanh lá cây). 

  B: là viết tắt của từ blue (màu xanh lam). 

 Đó là ba màu gốc trong các mô hình ánh sáng bổ sung. Ví dụ: 

  Tổng hợp 3 màu: đỏ + lục + lam = trắng. 

  Tổng hợp 2 màu: đỏ + lục = vàng. 

  Tổng hợp 2 màu: đỏ + lam = hồng.  

 Cũng lưu ý rằng mô hình màu RGB tự bản thân nó không định 

nghĩa thế nào là "đỏ", "xanh lá cây" và "xanh lam" một cách chính 

xác, vì thế với cùng các giá trị như nhau của RGB có thể mô tả các 

màu tương đối khác nhau trên các thiết bị khác nhau có cùng một 

mô hình màu. Trong khi chúng cùng chia sẽ một mô hình màu 

chung, không gian màu thực sự của chúng dao động một cách            

đáng kể.  

 Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của mô hình màu 

RGB là việc hiển thị màu sắc trong các ống tia âm cực, màn hình 

tinh thể lỏng hay màn hình plasma, chẳng hạn như màn hình máy 

tính hay ti vi. Mỗi điểm ảnh trên màn hình có thể được thể hiện 

trong bộ nhớ máy tính như là các giá trị độc lập của màu đỏ, xanh 

lá cây và xanh lam. Các giá trị này được chuyển đổi thành các 

cường độ và gửi tới màn hình. Bằng việc sử dụng các tổ hợp thích 

hợp của các cường độ ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh lam, màn 

hình có thể tái tạo lại phần lớn các màu trong khoảng đen và trắng. 

Các phần cứng hiển thị điển hình được sử dụng cho các màn 

hình máy tính trong năm 2003 sử dụng tổng cộng 24 bit thông tin 

cho mỗi điểm ảnh (trong tiếng Anh thông thường được biết đến 

như bits per pixel hay bpp). Nó tương ứng với mỗi 8 bit cho màu 

đỏ, xanh lá cây và xanh lam, tạo thành một tổ hợp 256 các giá trị có 
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thể, hay 256 mức cường độ cho mỗi màu. Với hệ thống như thế, 

khoảng 16,7 triệu màu rời rạc có thể tái tạo. 

 Biều thị màu RGB trên máy tính: trong phần dữ liệu của một 

hình ảnh thô được biểu diễn như sau: 

R | G | B | R | G | B | R | G | B | R | G | B | …  

  Với: 

 R: 8 bit lưu giá trị của màu đỏ. 

 G: 8 bit lưu giá trị của màu xanh lục. 

 B: 8 bit lưu giá trị của màu xanh lam. 

 Cứ một nhóm giá trị R, G, B trong dữ liệu của hình ảnh sẽ được 

phần cứng của máy tính xử lý và đưa ra một pixel được biểu diễn 

trên màn hình. 

 Do đó, một hình ảnh theo chế độ màu RGB là một hình ảnh 

được tổ hợp bởi 3 hình ảnh Red, Green và Blue. 

 Hệ màu HSB: không gian màu HSB còn gọi là không gian 

màu HSV, là một không gian màu dựa trên ba thông số: 

 H: (Hue) Vùng màu 

 S: (Saturation) Độ bão hòa màu 

 B (hay V): (Bright hay Value) Độ sáng 

 Như đã đề cập ở trên, từ 3 màu chính đỏ (red), xanh lá cây 

(green) và xanh lam (blue), pha trộn lại ta sẽ có được các màu sắc 

khác nhau. Còn trong hệ màu HSV, sự trộn màu được biểu diễn khác 

trong RGB. Biểu diễn như sau: 

 Bố trí vị trí của 3 màu Red, Green, Blue trên một vòng tròn. 

 Kết hợp 2 màu: 

+ Đỏ và xanh lá cây ta được màu vàng. 

+ Xanh lá cây và xanh dương ta được màu lục lam. Xanh 

dương và đỏ ta được màu hồng. 
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+ Tiếp tục: trộn 2 màu đỏ và vàng ta được màu cam. 

 Cứ tiếp tục trộn ta sẽ được một vòng tròn màu liên tục thay 

đổi theo 360 độ.  

 Đó chính là cách biểu diễn của một chiều của hệ màu HSB. Ta 

cũng nhận thấy rằng màu sắc cũng thay đổi theo hai chiều khác 

nữa. Một trong đó là độ sáng - tối. Một màu sáng hoặc tối như nào 

phụ thuộc vào độ sáng của màu, ký hiệu là B (hay đôi khi là Value 

– ký hiệu là V). Phạm vi của độ sáng là từ 0 đến 100%. Khi giá trị 

là 0 thì vùng màu sẽ đen hoàn toàn. Khi giá trị tăng độ sáng sẽ tăng, 

kết hợp với HUE và S sẽ đưa ra cho ra các màu khác nhau. Khi tăng 

đến 100%, thì màu sẽ là trắng hoàn toàn.  

 Và chiều cuối cùng đó là độ bão hòa (saturation), biểu thị độ 

xám trong không gian màu. Phạm vi của độ bão hòa là từ 0 đến 

100%. Cạnh ngoài cùng của vòng màu HUE đó là các màu gốc. Khi 

di chuyển vào trung tâm của vòng màu thì màu gốc sẽ bị mờ dần, và 

khi đến trung tâm của vòng màu thì màu HUE sẽ bị mất hoàn 

toàn, trở thành màu trắng. 

 Ngoài ra chúng ta còn mô hình màu đơn giản nhất là Grayscale là 

với cấp độ xám biến thiên từ màu đen đến màu trắng. Độ xám lớn 

nhất là màu đen, hấp thu toàn bộ ánh sáng. Độ xám nhỏ nhất là màu 

trắng, phản xạ hoàn toàn ánh sáng chiếu tới. Những khoảng màu ở 

giữa được biểu diễn bằng độ chói (brightness) của ba màu chính 

(red, green, blue). Lợi điểm của loại mô hình này là có thể sử 

dụng cả trong công nghiệp in lẫn dùng trong việc thể hiện ảnh lên các 

thiết bị xuất số. 
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CHƯƠNG 2:  

CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH 

 

2.1. KỸ THUẬT MẶT NẠ CƠ BẢN 

2.1.1. Khái niệm về mặt nạ 

Mặt nạ trong xử lý ảnh thường được gọi là mặt nạ Kernel hay 

Kernel. Một Kernel thường là những các ma trận nhỏ như 3x3, 2x3, 

5x5, v.v... Được dùng trong các phép xử lý ảnh như: lọc nhiễu, dò 

cạnh. 

Kích thước Kernel phải nhỏ hơn kích thước của ma trận ảnh. Các 

Kernel được sử dụng bằng cách nhân chập các giá trị của nó với một 

vùng pixel (điểm ảnh) tương ứng trên ảnh. 

2.1.2. Kỹ thuật nhân chập 

Dùng mặt nạ là ma trận 3x3 để tính toán. Tổng các 9 điểm ảnh 

nhân với hệ số tương ứng sẽ là giá trị của điểm ảnh trung tâm. 

 

Hình 2.1. Phương pháp dùng mặt nạ để tìm đường biên theo 

chiều dọc 
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2.2. CÁC KỸ THUẬT LỌC NHIỄU 

2.1.3. Khái quát về nhiễu ảnh 

Mỗi pixel trên trên cảm biến của máy quay (camera hay webcam) 

có chứa một hay nhiều Diode dò sáng để chuyển ánh sáng chiếu 

tới thành tín hiệu điện, rồi xử lý thành những giá trị màu của 

những pixel tạo nên ảnh sau cùng. Nếu trên cùng một pixel không 

được chiếu sáng cùng một lượng ánh sáng trong khoảng thời gian thu 

ảnh thì giá trị màu trên pixel đó sẽ không được tương ứng với thực tế. 

Theo thống kê thì số lượng pixel như vậy rất ít, và nó được gọi là 

nhiễu (noise). 

 Phân loại nhiễu: 

   - Nhiễu độc lập với dữ liệu ảnh (independent noise): 

 Là một loại nhiễu cộng: ảnh thu được là tổng của 

ảnh đúng (true image) và nhiễu. 

 Thông tin ảnh có tần số thấp, còn nhiễu ảnh hưởng 

đến tần số cao và ảnh hưởng này có thể được giảm đi 

khi sử dụng bộ lọc thông thấp. 

 Lọc nhiễu bằng bộ lọc tần số hay bộ lọc không gian. 

   - Nhiễu phụ thuộc vào dữ liệu (data dependent noise): 

 Nhiễu này xuất hiện khi có sự bức xạ đơn sắc nằm rải rác 

trên bề mặt ảnh, độ lởm chởm trên bề mặt tùy thuộc vào 

bước sóng của điểm ảnh. 

 Do có sự giao thoa giữa các sóng ảnh nên làm xuất hiện 

những vết lốm đốm trên ảnh. 

   - Nhiễu Gaussian: 
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 Nhiễu này có được do bản chất rời rạc của bức xạ (hệ 

thống ghi ảnh bằng cách đếm các photon lượng tử ánh sáng. 

 Là nhiễu cộng và độc lập. 

 Mỗi pixel trong ảnh nhiễu là tổng giá trị pixel thật và pixel 

ngẫu nhiên. 

   - Nhiễu muối – tiêu (salt and pepper noise): 

 Nhiễu này sinh ra do xảy ra sai số trong quá trình truyền 

dữ liệu. 

 Những pixel đơn được gán luân phiên mang giá trị 0 hay 

giá trị cao nhất (maximum) tạo ra hình muối tiêu trên ảnh. 

2.1.4. Các phương pháp lọc nhiễu cơ bản 

Cách thức chung là biến đổi các giá trị của mỗi pixel dựa vào tính 

toán trên giá trị của các pixel lân cận. 

Các pixel lân cận được xác định bởi một Kernel và giá trị được 

tính đặt ở trung tâm của cửa sổ. Cách thức xử lý là dùng các cửa sổ 

Kernel nhân chập lần lượt qua các pixel trong ảnh từ trái qua phải, từ 

trên xuống dưới. 

- Phương pháp lọc trung bình (mean filter): 

Lọc Mean là phương pháp lọc tuyến tính bằng cách thay thế giá 

trị trung tâm trong Kernel bằng giá trị trung bình của tất cả các pixel 

nằm trong của sổ đó. 

+ Ưu điểm: 

 Đơn giản trong tính toán. 

 Ảnh đạt độ trơn mịn. 

+ Khuyết điểm: 

 Không hoàn toàn loại bỏ được nhiễu, các pixel 

đơn lẻ (nhiễu) sẽ ảnh hưởng đến. 
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 Giá trị trung bình của các pixel lân cận. 

 Độ sắc nét của ảnh kém. 

 Độ tương phản thấp. 

- Phương pháp lọc trung vị (median filter):  

Lọc Median là phương pháp lọc không tuyến tính bằng cách 

thay thế giá trị trung tâm trong cửa số bằng giá trị có cấp bậc ở 

giữa của tất cả các pixel nằm trong của sổ đó 

- Phương pháp lọc Gaussian (gaussian smoothing): 

Lọc Gaussian được dùng để làm trơn hình ảnh, loại bỏ một số 

các chi tiết và nhiễu. Nó được dùng tương tự như lọc Mean nhưng 

sử dụng Kernel khác với những tính chất đặc biệt. Ý tưởng lọc 

Gaussian dùng phân bố 2 chiều này. Điều này được thực hiện bởi 

sự nhân chập. Bởi vì hình ảnh được lưu trữ là tập hợp các pixel 

riêng biệt, do đó cần tạo ra một sự xấp riêng biệt với hàm Gaussian 

trước khi có thể thực hiện nhân chập. Theo lý thuyết, phân bố 

Gaussian khác 0 ở mọi điểm, điều này yêu cầu một Kernel lớn vô 

hạn, nhưng trên thực tế việc thực hiện có hiệu quả với Kernel độ lệch 

là 3 từ trị trung bình. 

2.3. CÁC KỸ THUẬT DÒ CẠNH 

2.3.1. Khái quát về dò cạnh 

Các cạnh là những vùng ảnh mà có độ tương phản cao. Vì thế 

các cạnh thường xuyên xuất hiện tại những vị trí được thấy như là 

những đường bao quanh vật trên hình ảnh, xác định cạnh thường 

được dùng phổ biến trên những hình ảnh có nhiều vật thể khác nhau 

khi ta muốn chia hình ảnh thành những vùng khác nhau có chứa vật 

thể. Biểu diễn một hình ảnh bằng các cạnh thì có nhiều thuận lợi hơn 

là làm giảm được dữ liệu ảnh trong khi vẫn bảo đảm giữ được những 

thông tin về vật thể trên ảnh. 
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Các cạnh chủ yếu là tần số cao nên theo lý thuyết, dò cạnh sử 

dụng lọc tần số cao bằng phương pháp Fourier hay bằng cách nhân 

chập hình ảnh với những Kernel thích hợp trong miền không gian 

Fourier. Trên thực tế dò cạnh được thực hiện trong miền không 

gian vì thực hiện dễ dàng hơn và thường cho ra kết quả tốt hơn. 

Cách xác định cạnh: vì các cạnh tương ứng với sự chiếu sáng 

mạnh, chúng ta có thể làm nổi bật lên bằng cách tính toán đạo hàm 

của hình ảnh. 

Chúng ta có thể thấy rằng vị trí của cạnh có thể được ước lượng 

với giá trị lớn nhất của đạo hàm bậc nhất hay với điểm uốn của 

đạo hàm bậc 2. Vì thế, chúng ta muốn tìm một kĩ thuật để tính 

toán đạo hàm của một hình ảnh 2 chiều.  

Những Kernel dùng cho việc xác định cạnh được tính dựa trên 

công thức trên cho phép chúng ta tính toán đạo hàm bậc một và bậc 

hai của một hình ảnh 2 chiều. Có 2 tiến trình chung tính đạo hàm 

bậc một trong một hình ảnh hai chiều, dò cạnh Pretwitt compas 

và dò cạnh gadient. 

2.3.2. Các phương pháp dò cạnh 

 Phương pháp Roberts Cross. 

 Phương pháp Sobel. 

 Phương pháp Canny. 

 Phương pháp Compass. 

 Phương pháp Zero Crossing. 

 Phương pháp dò đường thẳng (line detect). 
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CHƯƠNG 3:  

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH BẰNG 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH TỪ CAMERA 

 

3.1. ĐƯA RA GIẢI PHÁP 

 Để điều khiển máy tính giải pháp được ra là xây dựng một ứng 

dụng đi kèm theo là một thiết bị điều khiển đơn giản, ứng dụng này 

sẽ thu nhận các hình ảnh chuyển động của thiết bị điều khiển thông 

qua webcam và từ đó điều khiển máy tính. 

 Thiết bị thu nhận ảnh sử dụng trong đề tài là webcam. Về phần 

thiết bị điều khiển là một tấm màu gồm hai phần cơ bản. Phần thứ 

nhất là một hình tròn có màu bất kỳ và hình thứ hai là một hình 

vuông có màu khác với màu hình tròn của phần thứ nhất. Hình tròn 

nằm phía trên hình vuông. 

 

Hình 3.2. Tấm điều khiển 

Phần hình vuông nằm 

bên dưới hình tròn 

Phần hình tròn 

bên trên 
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 Mục đích tạo ra thiết bị trên là để webcam có thể nhanh chóng 

xác định được nó và dễ dàng phân biệt nó với nền môi trường xung 

quanh. Thiết kế đặc biệt của nó là để có thể tạo ra nhưng trạng thái 

như: thẳng đứng, nghiêng một góc 45° về bên phải, nghiêng một góc 

45° về bên trái. 

3.2. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG 

3.2.1.  Phân tích ứng dụng 

Ứng dụng chạy song song và phải tương thích với mọi ứng dụng 

khác trên nền hệ điều hành Windows, ứng dụng làm việc ở hai chế 

độ:  

  + Chế độ thuyết trình: 

 Tới một slide. 

 Lui một slide. 

 Nhấp vào đường dẫn trên slide. 

 Nhấp vào một nút trên slide. 

  + Chế độ giải trí: 

 Di chuyển chuột tới mọi vị trí trên màn hình. 

 Nhấp thả chuột (click). 

 Nhấn giữ chuột và di chuyển rồi thả chuột. 

 Ngoài ra có thể điều chỉnh giao diện của ứng dụng như điều 

chỉnh độ trong, chọn chế độ luôn hiện trên cùng (topmost) hay 

chuyển sang chế độ thu gọn .Ở chế độ giao diện thu gọn (gọi là chế 

độ Mini) ứng dụng chỉ chiếm một góc nhỏ trên màn hình không làm 

ảnh hưởng tới với các ứng dụng khác đang chạy song song.  

 Ứng dụng thu nhận ảnh liên tục từ webcam vì thế tộc độ xử lý 

ảnh của ứng dụng phải nhanh. Việc xử lý ảnh phân tích tín hiệu và 

chuyển động từ thiết bị điều khiển (tấm màu) được thực hiện một 
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cách liên tục để có thể đưa ra những hành động điều khiển chính xác 

nhất. Ứng dụng phải có độ trễ thấp, không chiếm nhiều dung lượng 

bộ nhớ và không ảnh hưởng tới tốc độ xử lý chung của toàn hệ 

thống. 

3.2.2.  Các bước xử lý của ứng dụng 

a.  Thu nhận ảnh từ camera 

  Bước đầu tiên của quá trình xử lý là thu nhận ảnh từ 

webcam. Tùy thuộc vào các loại webcam mà ta thu nhận được ảnh 

với các chất lượng khác nhau. Chất lượng hình ảnh thu được càng tốt 

thì ứng dụng chạy càng chính xác. Cần lưu ý đến một vài thông số kỹ 

thuật của webcam như: 

 Độ phân giải hình ảnh nhận được 

 Tốc độ làm tươi. 

 Định dạng video. 

b.  Xử lý nâng cao chất lượng ảnh 

Đôi khi ảnh thu nhận được có độ sáng quá cao hoặc quá thấp ảnh 

hưởng đến kết quả xử lý. Ví dụ như khi độ sáng quá cao màu của 

nhiều vật thu nhận được qua webcam đều là màu trắng trong khi màu 

thực sự của chúng không phải màu trắng và khi độ sáng quá thấp ta 

thường thu nhận được toàn màu đen. Điều này ảnh hưởng lớn tới 

việc phân biệt đối tượng theo màu sắc. Chính vì vậy ta cần phải điều 

chỉnh lại độ sáng của ảnh thu nhận được.  

c.  Phân tích hình ảnh để xác định tín hiệu điều khiển 

Để xác định tín hiệu điều khiển ta cần phải xác định vị trí của tấm 

màu trước sau đó phân tích trạng thái của tấm màu đó. Để xác định 

vị trí tấm màu ta dựa vào 2 màu khác nhau trên thiết bị điều khiển. 
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Phương pháp lọc ảnh theo màu sắc ứng dụng để tách đối tượng có 

màu khác với màu của môi trường xung quanh để nhận biết vị trí của 

đối tượng. Tiếp theo sử dụng phương pháp tìm đường biên theo 

phương thẳng đứng: 

Từ kết quả sau bước lọc màu theo hai màu ta tiến hành tìm các vị 

trí thỏa mãn điều kiện sau: 

 Là màu 2. 

 Phía trên nó một ô là màu khác màu 2. 

 Phía trên nó k ô là màu 1 (k theo độ lớn của đối 

tượng). 

 Phía dưới nó một ô là màu 2. 

 

         Hình 3.13. Tìm vị trí biên theo phương thẳng đứng 

Việc tiếp theo là xác định trọng tâm vùng màu 1 (hình tròn màu 

1) phía trên đường biên. Xác định trọng tâm vùng màu thứ nhất phía 

trên đường biên là để điều khiển vị trí của con trỏ chuột. Vị trí của 

con trỏ chuột sẽ di chuyển theo tọa độ của trọng tâm này. Từ đó vị trí 

k 

2 

1 

≠2 

2 
1: màu 1 

2: màu 2 

≠2: khác màu 2 
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con trỏ chuột sẽ tương ứng với tọa độ tương đối của vị trí tấm màu 

trong không gian phía trước webcam. 

Bước tiếp theo là phân tích trạng thái quay của tấm màu từ đó xác 

định tín hiệu lệnh. Việc xác định trạng thái quay của tấm màu chỉ 

dừng lại ở mức đơn giản là phân biệt 3 trạng thái của tấm màu như 

sau: 

 Tấm màu thẳng đứng. 

 Tấm màu nghiêng về bên phải khoảng 45°. 

 Tấm màu nghiêng về bên trái khoảng 45°. 

 Trong mỗi chế độ ứng với mỗi trạng thái là một tín hiệu lệnh. 

d.  Đưa ra hành động điều khiển 

Hành động điều khiển được xác định dựa trên tín hiệu thu nhận 

được và tình trạng hiện tại của hệ thống. Ta quy ước hệ thống khi 

vận hành bao gồm các trạng thái: 

- Tình trạng (KSS): tình trạng không sẵn sàng. Ở tình 

trạng này thì ứng dụng đang trả lại quyền kiểm soát 

chuột, ứng dụng không nắm giữ quyền điều khiển con 

trỏ trên máy tính. 

- Tình trạng (SS): tình trạng sẵn sàng. Ở tình trạng này 

ứng dụng kiểm soát và điều khiển vị trí chuột và các 

thao tác liên quan đến chuột như nhấp chuột. 

- Tình trạng (PRESS): tình trạng hệ thống đang nhấn giữ 

chuột trái. 

3.2.3.  Thiết kế giao diện ứng dụng 

Giao diện của ứng dụng phải đảm bảo các yêu cầu về tính gọn 

nhẹ hợp lý có khả năng tùy chỉnh cao. 
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 Hình 3.27. Giao diện chính 

  Sau đây là giao diện khi ứng dụng khi thực thi. Phần xử lý 

được ghép với hình ảnh webcam: 

 

Hình 3.28. Trước và sau khi thực thi 

Thiết kế của giao diện Mini rất nhỏ gọn chỉ chiếm 30x30 pixel và 

không gây ảnh hưởng nhiều đến cửa sổ làm việc của các ứng dụng 

khác. Mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng giao diện Mini có đầy 
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đủ khả năng thông báo cho người sử dụng biết trạng thái và tín hiệu 

lệnh thu nhận được. 

Khi ứng dụng chạy song song với ứng dụng Microsoft Office 

PowerPoint với giao diện Mini.  

 

Hình 3.33. Giao diện Mini khi thực thi trong chế độ thuyết trình 

 

  Ta có thể thực hiện các lệnh sau bằng thiết bị điều 

khiển trong khi đang thuyết trình: Ra lệnh tới 1 slide 

(nghiêng tấm màu sang trái). 

 Ra lệnh lui 1 slide (nghiêng tấm màu sang phải). 

 Di chuyển con trỏ chuột (di chuyển tấm màu trong 

không trung). 

Trạng thái hiện tại: (SS) 

Tín hiệu thu nhận được: (11) 
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 Di chuyển con trỏ đến vị trí một nút hay một 

hyperlink để nhấp chọn (di chuyển tấm màu trong 

không trung để con trỏ đến đúng vị trí rồi nghiêng 

tấm màu sang trái).  

  Khi ứng dụng chạy song song với game Tennis với giao 

diện Mini ta có thể chơi game này với một cảm giác điều khiển rất 

thú vị: 

 

Hình 3.35. Giao diện Mini khi thực thi trong chế độ giải trí 

Trạng thái hiện tại: (SS) 

Tín hiệu thu nhận được: (11) 
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- Một số cải tiến trong giao diện và chức năng: 

Thiết kế cho phép điều chỉnh khung xử lý giúp người dùng có thể 

dễ dàng chọn lựa kích thước vùng thao tác di chuyển tấm màu phía 

trước webcam. Cải tiến khá quan trọng này giúp ứng dụng tăng 

cường khả năng hỗ trợ điều khiển chính xác, đáp ứng các phần mền 

đa dạng khác nhau. Khi giảm kích thước vùng xử lý cũng đồng nghĩa 

giảm vùng phải xử lý cho ứng dụng. 

 

 Hình 3.36. Bổ sung chức năng điều chỉnh khung xử lý  

 

Việc cho phép người dùng có thể cho ứng dụng ghi nhớ màu đối 

tượng điều khiển mới khiến tấm màu điều khiển có thể là bất kỳ bộ 

màu nào tùy ý người dùng thiết kế đều có thể sử dụng với ứng dụng. 

Đây là chức năng khá quan trọng được bổ sung trong phiên bản này. 

Khung xử lý 

Thanh điều chỉnh 

kích thước khung 
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Hình 3.37. Bổ sung chức năng ghi nhớ màu 

Ứng dụng đã hoàn thiện được chế độ thuyết trình giúp người 

dùng điều khiển các slide khi thuyết trình một cách linh hoạt, và hỗ 

trợ nhấp chọn vào các đường liên kết hoặc các nút trên slide, điều mà 

các ít bút hỗ trợ thuyết trình nào làm được. 

  

 

Hình 3.38. Bổ sung chế độ trình chiếu 

 

Việc thêm vào chế độ chạy ở giao diện Mini thực sự hữu ích. 

Giao diện này được thiết kế hết sức hợp lý, khắc phục được việc ứng 

dụng chiếm diện tích lớn trên màn hình, nhưng vẫn cung cấp đầy đủ 

thông tin quan trọng đến người điều khiển. 

 

Hình 3.39. Bổ sung nút chuyển sang giao diện Mini 

Chức năng ghi 

nhớ màu 

Nút chuyển 

giao diện 
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KẾT LUẬN 

 

 Sau khi hoàn thiện, ứng dụng chạy tốt trong hầu hết các điều 

kiện thông thường. Trong cả hai chế độ thuyết trình lẫn giải trí ứng 

dụng đều hỗ trợ tốt cho người dùng. Người thuyết trình có thể dễ 

dàng thực hiện các thao tác điều khiển các slide chỉ với tấm màu trên 

tay. Người chơi game được tận hưởng cách chơi game mới thú vị 

hơn và thực tế hơn.  

   Ưu điểm: 

- Ứng dụng có tính thực tiễn cao và dễ dàng được sử dụng rộng 

rãi. 

- Chạy song song và có thể hỗ trợ hầu hết các ứng dụng trên các 

hệ điều hành Windows như: Windows XP, Windows Vista, 

Windows7, Windows 8. 

- So với các ứng dụng xử lý ảnh khác, ứng dụng đã được cải thiện 

để khi chạy chỉ ảnh hưởng rất ít tới tốc độ chung của toàn hệ thống, 

đảm bảo không gây ảnh hưởng tới các ứng dụng khác đang cùng 

chạy trên máy tính. 

- Nhận dạng thiết bị điều khiển (tấm màu) tốt trong hầu hết các 

môi trường và trường hợp kể cả trường hợp có nhiều đối tượng gây 

nhiễu. 

- Chế độ thuyết trình được bổ sung giúp ứng dụng hoạt động khá 

tốt và hỗ trợ đắc lực cho người thuyết trình không kém gì so với chế 

độ giải trí. 

- Các chi tiết bổ sung về giao diện đều hoạt động tốt và thực sự 

hữu ích. 
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Hạn chế: 

- Mặc dù vậy ứng dụng vẫn chưa thực sự thỏa mãn trong một số 

trường hợp như điều khiển đòi hỏi độ trễ cực thấp và yêu cầu các 

thao tác quá phức tạp. 

  Hướng phát triển trong tương lai: 

- Mở rộng thêm nhiều chế độ hoạt động mới để đáp ứng ngày 

càng nhiều nhu cầu của người sử dụng máy tính. 

- Khai thác tối đa các cách điều khiển tấm màu, ví dụ như: 

nghiêng tấm màu đến 90° (nằm ngang), lắc tấm màu 2 lần liên tiếp, 

đưa tấm màu tới phía trước hoặc lui tấm màu về phía sau. 

 


