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استبد راهنوب  :دکتر ههراى غفبیبنی

داًطگاُ غٌؼتی اغفْاى
داًطىذُ هٌْذسی تزق ٍ واهپیَتز

 .1مقدمه
• ایذه:
حسگز تطخیع ػوك ویٌىت تزای اًجام تاسی ّا تا حزوات تذى  ،در وٌسَل تاسی xbox
است  ،اها تاسی ّای حزوتی در ٍیٌذٍس ٍجَد ًذارًذ .ایذُ ،اًجام تااسی ّاای ٍیٌاذٍس ،تاا
حزوات تذى ،تَسیلِ حسگز ویٌىت است.
• روش:
اسىلت تذى تا استفادُ اس حسگز ویٌىت تػَرت سِ تؼذی تطخیع دادُ هیطَد ٍ تا
استفادُ اس آى ٍ ،هطاتك تٌظیوات وارتز ،رٍیذاد ّای هٌاسة هَس ٍ ویثزد ضثیِ ساسی
هیطًَذ ،یؼٌی یا هىاى یه هفػل تِ هىاى هَس ًگاضت هیطَد ،یا دووِ ّای هَس یا
ویثزد تِ اًجام حزوات خاغی  ،هاًٌذ پزیذىً ،گاضت هیطًَذ.

• هسئله:
• ٍرٍدی  :اسىلت تذى ٍ تٌظیوات وارتز (چِ هفػلی تِ هىاى هَس ٍ چِ حزواتی تِ
چِ دووِ ّایی ٍ چِ ػولی ًگاضت ضًَذ)
• پزداسش ّا  :وطیذى اسىلت ،تطخیع حزوات خاظ تذى ،هاًٌذ پزیذى
• خزٍجی  :ضثیِ ساسی رٍیذاد ّای هَس ٍ ویثزد تزای تاسی

 .2مقدمات فنی
• اتػبل و استفبده کینکت در وینذوز:
ویٌىت تِ طَر رسوی ،اس ٍیٌذٍس پطتیثاًی هیىٌذ .تَسیلِ یه آداپتَر هثذل ،تِ واهپیَتز
هتػل هیطَد.
سپس تا ًػة درایَر ّا ٍ وتاتخاًِ ّایی وِ هایىزٍسافت تزای ویٌىت ارائِ دادُ ،هیتَاى
اس آى در پزٍصُ ّای  .netاستفادُ وزد.
ػالٍُ تز استفادُ اس اسىلت ،آًزا تز رٍی غفحِ هیىطین.
• هحیط و زببى توسعه نرم افسار:
تزای تَسؼِ ًزم افشار اس ستاى  ٍ ،wpf ،c#هحیط  visual studioاستفادُ ضذ.
• تطخیع حرکبت خبظ بذى (جسچر):
ّز جسچز را تِ دًثالِ ای اس سگوٌت ّا تثذیل هیىٌین ٍ تَدى در آًْا را دًثال هیىٌین  .تَدى
در ّز سگوٌت ،ضزٍطی اس لحاظ هىاى ٍ سزػت حزوت هفاغل دارد.
هثال در جسچز دست تىاى دادى  ،سگوٌت اٍل هثثت تَدى سزػت افمی هچ دستٍ ،
سگوٌت دٍم هٌفی تَدى آى است ٍ ،تىزار هتَالی هثال سِ تار ایي دٍ سگوٌت ،تِ هؼٌای
تطخیع دادُ ضذى جسچز است.
• ضبیه سبزی هوس و کیبرد:
هَس ٍ ویثزد را هیتَاى تِ ٍسیلِ ٍ apiیٌذٍس ،ضثیِ ساسی وزد .اها تذیل ایٌىِ تاسی ّا
اغلة اس دایزوت ایىس استفادُ هیىٌٌذ،وِ هستمیوا هَس ٍ ویثزد را هیخَاًذ ،تزای ضثیِ
ساسی اس وتاتخاًِ  InputManagerاستفادُ هیىٌین .اًَاع رٍیذاد ّا ،حزوت هَس ،فطار
دادىً ،گِ داضتي ٍ ،تزداضتي ولیذ ّا ّستٌذ وِ تا تَاتغ ایي وتاتخاًِ ،فزاخَاًی هیطًَذ.

 .3کارهای انجام شده
• کطیذى اسکلت بذى:
 sdkویٌىت ،لیستی اس هىاى سِ تؼذی هفاغل ،در اختیار هیگذارد .ها
ایي هفاغل را تِ غَرت ًماط رسن هیىٌین ٍ ،استخَاى ّای تذى را تیي
هفاغل خاظ ،تِ غَرت خط هیىطین .هثال تیي هفاغل هچ دست ٍ
آرًج ،استخَاى ساػذ را هیىطین.
• تبذیل هکبى هفػل به هکبى هوس:
اوثزا در تاسی ّا ،هفػل در توام هحذٍدُ دیذ ویٌىت ،حزوت ًویىٌذ.وارتز هی تَاًذ
یه هستطیل را تؼٌَاى هحذٍدُ حزوت هطخع وٌذ .تزای ایٌىِ هىاى یه هفػل را تِ
هىاى هَس ًگاضت وٌین ،اتتذا هختػات در دستگاُ اسىلت ویٌىت ،تِ هختػات داخل
هستطیل ٍ ،سپس تا تَجِ تِ رسٍلیطي غفحِ ،تِ  0تا  1تثذیل(هطاتك تػَیز)  ٍ ،سپس تا
ضزب در رسٍلیطي ،تِ هختػات غفحِ ًوایص تثذیل هیطَد.

• الگوریتن تطخیع جسچر:
ّواًطَر وِ گفتِ ضذّ ،ز جسچز تِ غَرت دًثالِ ای اس سگوٌت ّا تؼزیف هیطَد ٍ تَدى
در آًْا دًثال هیطَد .تِ طَر دلیك ،اگز هفػل ّای خاغی ،تِ هىاى ّای ًسثی خاغی  ،در
سهاى هطخػی ،تزًٍذ ،یه جسچز دارین .پس جسچز ،هىاى ًػثی چٌذ هفػل ،در تؼذاد
هطخػی فزین است .گاّی ػالٍُ تز هىاى ًسثی هفاغل  ،اس سزػت حزوت هفاغل ًیش
استفادُ هیىٌین ،وِ در ایي هَالغ ،اس سزػت ًسثی چٌذ فزین اخیز ٍ ،حذالل هیشاى سزػت،
تزای حذف ًَیش ٍ حزوات ون ،استفادُ هیىٌین.
• تطخیع سریع جسچر:
ّز جسچز ،هؼوَال  0.2تا چٌذ ثاًیِ طَل هیىطذ ،در حالیىِ در تاسی ّا ًیاس است وِ خیلی
سزیغ  ،حذاوثز  0.1ثاًیِ ،جسچز تطخیع دادُ ضَد .تزای سزػت تخطیذى تِ تطخیع ،اس
دٍ رٍش ون وزدى تؼذاد سگوٌت ٍ ،ون وزدى تؼذاد فزیوی وِ تزای سزػت ،هیاًگیي
هیگیزین ،استفادُ هیىٌین.

 .4آزمایش و نتایج
• آزهبیص و نتبیج:
• در ول تاسی ّای هختلفی تا ایي تزًاهِ اًجام ضذ.
• تزای هثال در تاسی  ، Super Mario Brosحزوت سز تزای حزوت ٍ جسچز ّای
پزیذى ٍ ًطستي تزای پزش ٍ ًطستي واراوتز ٍ ،هطت تزای تیز سدى ،استفادُ ضذ.
• در اوثز تاسی ّای تست ضذُ  ،دلت ٍ سزػت تطخیع ٍ ػولىزدً ،سثتا تاال تَد ٍ
حس رضایت تخطی اس تاسی تِ تاسیىي هیذاد.

 .5جمع بندی
• جوع بنذی:
• ها در ایي پزٍصُ ،اتشاری تزای اًجام تاسی ّای ٍیٌذٍس ،تَسیلِ حزوات تذى ،ارائِ
دادین .ایي اتشار هیتَاًذ در اوثز تاسی ّا ،چِ آًْایی وِ تا هىاى دٍ تؼذی هَس وٌتزل
هیطًَذ ،چِ آًْایی وِ تَسیلِ دووِ ّای ویثزد اًجام هیطًَذ ،استفادُ ضَد .تا ایي
اتشار هیتَاى تذٍى ًیاس تِ دستِ یا هَس ٍ ویثزد ٍ ،تِ غَرت هستمین تاسی وزد .ایي
ًحَُ تاسی ،ػالٍُ تز حس هتفاٍت تاسی ،تخاطز تحزن تاالی تذى ،چِ در تاسی ّای
هؼوَلی چِ در تاسی ّای ٍرسضی ،هیتَاًٌذ تؼٌَاى ٍرسش تِ سالهت تذى ووه وٌٌذ.
• ّوچٌیي در آیٌذُ هیتَاى جسچز ّای تزًاهِ را افشایص داد تا هحذٍدُ ػظین تزی اس
تاسی ّا را پطتیثاًی وٌذ.

