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ĐIỀU KHIỂN SLIDE BẰNG CỬ CHỈ
Title of the session (you can be creative highlighting your findings)

Phạm Hoàng Oanh - 16521762, Nguyễn Nhật Hùng - 16520482, Nguyễn Minh Châu - 16521553

Tóm tắt nội dung—Trong đồ án này, nhóm em thiết kế một
chương trình giúp điều kiển slide bằng cử chỉ (sử dụng màu) mà
không cần thông qua chuột bàn phím hoặc bộ điều khiển từ xa.
Phương pháp nhận diện màu và theo vết đối tượng đã được sử
dụng để giải quyết bài toán này.

Index Terms—keywords, temperature, xxxx equation, etc.

I. INTRODUCTION

1.2 Marks

DESCRIBE: Ngày nay các trường học đều trang bị cho
mỗi lớp học một máy chiếu và slide để giảng viên có

thể giảng bài, hướng dẫn cũng như hình tượng hóa các thuật
toán, vấn đề khó một cách trực quan hơn, dễ tiếp thu hơn rất
nhiều. Tuy nhiên trong khi giảng dạy thường mất thời gian
trong việc di chuyển khi giảng để điều khiển slide, điều đó
tiêu tốn một lượng thời gian đáng kể và có thể làm mất nhịp
dạy. Nhằm tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thời lượng
giảng dạy, truyền đạt kiến thức được sử dụng hết mức thì
chúng ta có thể giảm thời gian điều khiển slide truyền thống
xuống bằng cách điều khiển qua cử chỉ. Một lớp học – nơi
mà giảng viên có thể thoải mái truyền đạt kiến thức, làm chủ
nhịp dạy mà không cần phải liên tục quay trở về laptop để
chuyển sang slide kế tiếp là mục tiêu của đồ án “Điều khiển
slide bằng động tác” mà nhóm em hướng tới. Chương trình
này là sự kết hợp giữa phương pháp nhận diện màu của bàn
tay và phương pháp theo vết đối tượng.

II. MATERIALS AND METHODS.
1.0 Marks

Điều khiển powerpoint là nhờ vào các lệnh gọi từ thư viện
win32com. Các hàm này sẽ thực thi các tác vụ cơ bản như lật
sang slide tiếp theo hoặc trở về slide trước dựa vào các giá
trị xác định đã được định nghĩa bởi nhóm. Để có được các
giá trị này thì cần phải xử lý biểu đồ màu của bàn tay và xác
định được hướng di chuyển của tay trên từng khung ảnh của
video. Hay còn gọi là nhận diện màu và theo vết đối tượng

Hình 1. Example of Figure 1. Generic Block diagram. Make sure the caption
explains the figure.

Tables

0.4 Marks

Bảng I
CONNECTION OF ARDUINO - FORCE SENSOR

Protoboard adapter pin Arduino-pin Use
SIG2 etc etc
etc

Table I, presents the connection between sensor and arduino.

III. RESULTS

Total: 4.6 Marks

1 - Breadboard diagram images: 1.2 Marks

2 - Testing explanation: 1.0 Marks

3 - Muscular force figures: 2.4 Marks

Two parts: 1st part testing of user friendly interfaces (LED,
LCD) and sensor, 2nd part Arduino integration.

Multicolor LED testing

1.2 Marks

Figure 2. Circuit diagram or Breadboard schematic for mul-
ticolor LED: One Image of the circuit showing the procedure
to connect a multicolor LED. You can use any software to
produce the circuit or if you choose to show a breadboard
image, use Fritzing. http://fritzing.org/home/. Describe the
image and describe with words what the arduino code does
to test the LED. Describe the procedure performed to test the
multicolor LED (what functions were used, etc.).

http://fritzing.org/home/
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Hình 2. Example of Figure 2. You can use any software to produce an
image of the electric circuit for using a multicolor LED or for breadboard
circuits generate your own using Fritzing. Add Arduino in the Figure.
http://fritzing.org/home/

LCD testing

0.5 Marks.

Describe the procedure performed to test the LCD screen
(what functions were used, etc.).

Sensor testing

0.5 Marks

Describe the procedure performed to test the sensor (what
functions were used, etc.).

Force Measurements

0.8 Marks each figure.

Figure 3: Dominant vs non-dominant hand. Describe the image
and write down differences in magnitude, use quantitative
comparison when describing the image(%,).

Hình 3. Example Fig. Make sure the caption explains the figure and all
numbers and labels can be clearly read.

Determine if there is a correlation between hand size and
grip strength. Consider factors such as wrist and forearm
circumference in relation to grip strength and which muscle
complexes are involved in grip strength and pinch strength.

Figure 4: Fingers Force. Describe the image and write down
differences in magnitude, use quantitative comparison when
describing the image(%,).
Determine if there is a correlation between fingers size and
fingers strength.

Hình 4. Fingers force. Make sure the caption explains the figure and all
numbers and labels can be clearly read.

Figure 5: Fatigue. Describe the image and write down
differences in magnitude, use quantitative comparison when
describing the image(%,).

http://fritzing.org/home/
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Hình 5. Muscular fatigue can be seen as a drop in force over time. Make
sure the caption explains the figure and all numbers and labels can be clearly
read.

In the data analysis (processing), determine if muscle
fatiguing time is similar for all participants and if there
is variation between age groupings and gender. Do this
measurements for at least 2 members of the team.

IV. DISCUSSION AND SUMMARY

1.0 Mark.

Nhóm em đã kết hợp hiệu quả hai phương pháp nhận diện
màu và theo vết đối tượng.Các tham số để tăng chất lượng
ảnh cũng như thu thập biểu đồ màu của tay cần hiệu chỉnh và
thử nghiệm nhiều hơn để tăng độ chính xác. Có thể phối hợp
thêm phương pháp phát hiện chuyển động để tránh trường hợp
bắt nhầm màu bàn tay với màu nền nhằm xác định chính xác
tasc vụ điều khiển slide.

PHỤ LỤC A
CODE.

1.0 Marks.

Code used.
• Include code used for LED testing, and Force measure-

ment.
• Any substantial addition or interesting change to the code,

may give you extra marks.

REFERENCES

0.2 Mark.

Example of data book:

[1] National Operational Amplifiers Databook. Santa Clara:
National Semiconductor Corporation, 1995 Edition, p. I-54.

Example of textbook:
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Example of scientific journal paper:

[3] J.W. Smith, L.S. Alans and D.K. Jones, “An operational
amplifier approach to active cable modeling”, IEEE
Transactions on Modeling, vol. 4, no. 2, 1996, pp. 128-132.

Example of conference paper proceedings:

[4] J.W. Smith, L.S. Alans and D.K. Jones, “Active cable
models for lossy transmission line circuits”, in Proc. 1995
IEEE Modeling Symposium, 1996, pp. 1086-89.

Example of Internet web page:

[5] Approximate material properties in isotropic materials.
Milpitas, CA: Specialty Engineering Associates, Inc. web
site: www.ultrasonic.com, downloaded April 20, 2019.

List and number all bibliographical references at the end of
your paper in 9 or 10 point Times, with 10-point interline
spacing. When referenced within the text, enclose the citation
number in square brackets, for example [1].

Use IEEE format. Cite any external work that you used (data
sheets, text books, Wikipedia articles, . . . ). If you get a
formula from a Wikipedia article, you must cite the article,
giving the title, the URL, and the data you accessed the article
as a minimum. If you copy a figure, not only must you cite
the article you copied from, but you must give explicit figure
credit in the caption for the figure: This image copied from . .
. . If you modify a figure or base your figure on one that has
been published elsewhere, you still need to give credit in the
caption: This image adapted from . . . .
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