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ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده؛ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﯿﺪﺑﮏ
ﺗﻤﺎﺳﯽ ،ﺣﺲ ﺗﻤﺎﺳﯽ در ﻫﻨﮕﺎم زدن ﮐﻠﯿﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻟﻘﺎ ﮐﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن در ﻓﻀﺎي واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
وﯾﺒﺮاﺗﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ او ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﺣﺲ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ و ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻣﺤﯿﻂ را در ﮐﺎرﺑﺮ اﻟﻘﺎ
ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻃﯿﻒ زﯾﺎدي از ﮐﺎرﺑﺮان درك ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزي اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزي ،ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺗﻤﺎﺳﯽ.

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
وروديﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاي
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺲ ﮐـﺮدن ﺑﺎﺷـﺪ و ﺧﺮوﺟـﯽ آن،
ﻋﻤــﻞﮐﻨﻨــﺪه ﺑــﺮ ﺗﻤــﺎم ﺣــﻮاس اﻧﺴــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ] .[1از ﺟﻤﻠــﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده در زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﺰاﯾﺎي ﮐـﺎر در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻣﺠﺎزي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﻨﯿـﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي
ﮐﻤﺘﺮي دارد ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و اﻫﺪاف ﺗﻐﯿﯿﺮ داد [2] .اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي
ﺗﻮﺳﻌﻪي رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧـﺪ ،ﮐـﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ اﺷﺎره ﮐـﺮد 3] .و  [4ﺻـﻔﺤﻪ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول
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ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﺧـﻮد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺷﺪﻧﺪ .ﺑـﺮاي ﺣـﻞ اﯾـﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠـﺎزي ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ .در واﻗـﻊ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزي ،ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪي ﺗﺎﯾﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤـﺎس اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻧـﺪارد ] .[5ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﯾـﺎدي در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﺠﺎزي در دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي زﯾـﺮ اﺷـﺎره ﮐـﺮد :اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻟﯿﺰر و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐـﺖ
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ] ،[6اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي ﻟﯿـﺰر ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ادراك اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ] ،[7اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻟﯿﺰر ] ،[8اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦﻫـﺎي ﻣـﺎدون
ﻗﺮﻣﺰ ] 8و  9و  ،[10ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺼـﻞ
ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐـﺎت اﻧﮕﺸـﺘﺎن و ﻣـﭻ
دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،[11] .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از دادهﻫـﺎي
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اﺧﺬ ﺷـﺪه از ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎي دﺳـﺘﮑﺶ ) (Data gloveﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ اﻧﮕﺸـﺘﺎن دﺳـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ].[1
ﻣﺠﺎزی
ﺗﻮﺳﻂ
ھﻨﮕﺎمﺑﺎﺗﺎﯾﭗ
ﻫﺎي در
ﺗﻤﺎس
ﺣﺲ
ﮐﯿﺒﻮردي ﺑـﺎﻻ،
ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎرﺑﺮ
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﻣﯿﺰان
ﺑﺮرﺳﯽ
واﺣـﺪﻫﺎي
دﺳـﺘﮑﺶ ،وﺟـﻮد
اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﯾﭗ وﭘﺎﯾﯿﻦ،
ﭘﺮدازش داده ،اﻣﮑﺎن آﺳـﯿﺐ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎ ،وﺟـﻮد
ﺳﯿﻢﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات دﺳـﺖ و ﭘـﺎﮔﯿﺮ روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ 6] .و [7
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎي ذﮐـﺮ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺟﻬـﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد و روشﻫﺎ ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎي
ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ اﻓـﺰاري ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﺷـﺎره ﮐـﺮده و ﭘـﺲ از
ﺗﺸﺮﯾﺢ روش آزﻣﻮن ،در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ در ﻣـﻮرد
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از آزﻣـﻮن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ ﻣﺠـﺎزي ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه،
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 -2ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ

در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده

ﺷﮑﻞ  :1ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده].[13

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ،ﺷـﺎﻣﻞ دورﺑـﯿﻦ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ راﯾﺎﻧـﻪ،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﺖ اﻓـﺰاري ﺟﻬـﺖ اﻟﻘـﺎي
ﺣﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در زﻣﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؛ ﮐـﻪ در ﻓﻀـﺎي
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧـﻪ
ﺑﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﺶ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و در اﯾـﻦ ﺗﻌﺎﻣـﻞ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﯾﭗ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ].[13
-1 -2

ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺑﻠﻮك دﯾﺎﮔﺮام اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﺷـﮑﻞ ) (1ﻧﺸـﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾـﺪﯾﻮﯾﯽ
اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻣـﺎن واﻗﻌـﯽ ﺑـﻪ راﯾﺎﻧـﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺮ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ را در
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﻓﻀﺎي واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫـﺮ
ﻗﺎب ) (Frameﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﯽء
ﻣﺠﺎزي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪه و ﻣﺤـﯿﻂ
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒـﻪ اﻓـﺰار
ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻧـﺮم اﻓـﺰار )MATLABﻧﺴـﺨﻪ ،(R2009a
در ﻫﺮ ﻗﺎب اﺧـﺬ ﺷـﺪه از اﯾـﻦ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ وﯾـﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،اﺷﯿﺎء ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ روي ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد.
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 -2 -1 -2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﯽء ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ)اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ( و
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم آن

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭘـﺲ از درﯾﺎﻓـﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺑﺮاي ﭘﺮدازش اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﺑﺘﺪا ﻃﯿﻒ رﻧﮕـﯽ
ﻗﺮﻣــﺰ ﻫــﺮ ﻓــﺮﯾﻢ اﺳــﺘﺨﺮاج ﺷــﺪه و اﺧــﺘﻼف آن ﺑــﺎ ﻣﻘﯿــﺎس
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻫﻤﺎن ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧـﻮع
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻧـﻮاﺣﯽ ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ روﺷـﻦﺗـﺮ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ(.

ﺷﮑﻞ  :2ﺑﻠﻮك دﯾﺎﮔﺮام ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري.

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﺲ واﻗﻌﯽ ﺗﺎﯾـﭗ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ ﻋـﺎدي،
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪاي ﺑﯿﭗ ،ارﺗﻌﺎش
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺒﺮاﺗﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﻓﯿـﺪﺑﮏ ﺣﺴـﯽ
در ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺸـﺎر داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ) (2ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1 -1 -2درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮﯾﻢ
دورﺑﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﻣﮑـﺎن آن ﺑـﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣـﺎن واﻗﻌـﯽ از
دﺳــﺖ ﮐــﺎرﺑﺮ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻣﺤــﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﺶ ﺗﺼــﻮﯾﺮﺑﺮداري
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺊ ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ
ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه در
ﻣﺤﯿﻂ  MATLABﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﯽء
ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ،اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻧـﮓ در
ﭘﺮدازشﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺮ روي ﻓﺮﯾﻢﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ،از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺪ
ﻣﺨﺼــﻮص ﻃﯿــﻒ رﻧــﮓ ﻗﺮﻣــﺰ ،ﭘــﺲ از ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ ﻣﻘﯿــﺎس
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ،ﻋﺪدي ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ )ﮐﺪ رﻧﮓ ﺳـﯿﺎه( و ﯾـﮏ )ﮐـﺪ
رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ( دارد ،ﭘﺲ از ﭘﺮدازش ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﻣﮑـﺎن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺮ
روي دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  127اﺳﺖ(.
276

ﺷﮑﻞ  :3ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ )در
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻧﻘﺎط ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دودوﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺖ(.

ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي زاﺋﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ)ﻧـﻮﯾﺰ( ،ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ آﺳﺘﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ دودوﯾـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ازاي آن دﺳﺘﻪ از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ
از آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ و ﺑﺮاي ﺑﻘﯿﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﻣﻘﺪار  1در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ دودوﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧـﮓ
ﻓﺮﯾﻢ اوﻟﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎي ﻧـﻮاﺣﯽ ﺳـﻔﯿﺪ رﻧـﮓ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫـﺎي ﮐﻤﺘـﺮ از آﺳـﺘﺎﻧﻪ
ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮﭼﺴـﺐ
ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣـﯽﻣﺎﻧـﺪ .در ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺑﻌﺪي ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ روي ﻓـﺮﯾﻢ
 RGBاوﻟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

 -3 -1 -2ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎراﮐﺘﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒـﻞ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ )ﭘـﯿﺶ زﻣﯿﻨـﻪ(
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣـﺖ دودوﯾـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ
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ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺑﺮ روي آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺎﺿﻞ آنﻫـﺎ
در ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  1و ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺿـﺮب ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺪار
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺿﺮب ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
].[13
)(1

Out = bg + coef *dif

دﺳﺘﻮر  dif = fg – bgﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ را ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﻪ) (bgو ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ) (fgاﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،
اﺧﺘﻼف  2ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از coef.*dif
ﻣﻘﺪار روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻮر
 out = bg + coef.*difﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ) (bgﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮوﺟﯽ) (outرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ،در ﻣـﻮرد ﻣﺤـﻞ ﻗﺮارﮔﯿـﺮي
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷـﻮد و ﮐـﺎراﮐﺘﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﻮد.

 -4 -1 -2ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺻﻮﺗﯽ -ﺗﺼﻮﯾﺮي
ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﺎﯾـﭗ و
ﻧﻤــﺎﯾﺶ آن ﺑــﺮ روي ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮ ،ﺻــﺪاﯾﯽ از ﺑﻠﻨــﺪ ﮔــﻮ ﺷــﻨﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺴﯽ از ﺗﺎﯾـﭗ ﮐـﺮدن ﺑـﺎ ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ،
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

 -5 -1 -2ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺗﻤﺎﺳﯽ
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد درك ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺤﯿﻂ و اﻟﻘﺎي ﺣﺲ ﻏﻮﻃﻪ وري در
ﻣﺤــﯿﻂ در ﻫﻨﮕــﺎم ﮐــﺎر ﺑــﺎ ﺻــﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿــﺪ واﻗﻌﯿــﺖ اﻓــﺰوده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهي ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷـﻨﻮاﯾﯽ ،ﯾـﮏ
ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺮار داده و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾـﺎ ﻋـﺪد درﯾـﺎﻓﺘﯽ ﺑـﺎ ﻋـﺪد
دﺳﯿﻤﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﯿﮑﺮو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ در ﺻـﻮرت
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﻮرتﻫـﺎي ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾـﻦ ﭘـﻮرت
ﺧﺮوﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ رﻟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺗـﻮر وﯾﺒـﺮه ﻣﺘﺼـﻞ اﺳـﺖ و
ﻣﻮﺗﻮر را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺳﺎزد.

 -3ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان در اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤـﯿﻂ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺣـﺲ ﻻﻣﺴـﻪ ﺑﺮزﻣـﺎن و
ﻧﺤﻮهي ﺗﺎﯾـﭗ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي ﮐﺎرﺑﺮ آزﻣﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده

در اﯾﻦ آزﻣﻮن 16،ﻧﻔﺮ ) 8ﻧﻔﺮ ﻣﺆﻧﺚ و  8ﻧﻔﺮ ﻣﺬﮐﺮ( ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﮐﺎرﺑﺮ در دو ﮔﺮوه ،ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ )  (30±5ﺳﺎل و در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻨﯽ
) 11ﺗﺎ  (52ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ آنﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﺤﺼﻞ و اﻓﺮاد ﺑـﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺟـﺪول ) ،(1ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﮐـﺎرﺑﺮان
ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﮐـﺎرﺑﺮ
در ﺟﺪول ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ ﺧﺎص ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎدهي روزاﻧﻪي ﻫـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮ از ﺗﺎﯾـﭗ را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﮐـﺎرﺑﺮان
داﺋﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺎﯾﭗ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐـﺎرﺑﺮان
و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ﺷﯿﻮهي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ و آﻻرم ﺻﻮﺗﯽ ،ﺳﺨﺖ اﻓـﺰار ﯾـﮏ
ﻋﺪﺳﯽ وﯾﺒﺮاﺗﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ اﻧﮕﺸـﺖ دﺳـﺖ ﮐـﺎرﺑﺮ
اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻟﺮزش در ﻣﯽآورد .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ در ﮔـﺎم اول
ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﺣﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ و
ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ ،ﯾﮏ ﻋﺪد وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﻞ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻋـﺪد ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ،
آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﻨﺮي ،ﺑﺮ روي ﯾﮑﯽ از ﭘﻮرتﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮد

بازگشت به فهرست

ﺟﺪول  :1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ
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در اﯾﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﺗﺴﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘـﯿﺶ زﻣﯿﻨـﻪ ي ذﻫﻨـﯽ از ﻣﺤـﯿﻂ و
آﻣﻮزش ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ اﯾﻦ روش در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮي
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از آزﻣﻮن ﮔـﺮدد،
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ،از ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮوه دوم ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﻓﯿــﺪﺑﮏ ﺗﻤﺎﺳــﯽ و در ﻣﺮﺣﻠــﻪ دوم ،ﺑــﺪون اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ آزﻣـﻮن در
ﺟﺪول  2و  3آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

*راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺪ در ﺟﺪول:
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ﺷﯿﻮه آزﻣﻮن

در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷـﺪهاﻧـﺪ و در ﻫـﺮ
ﮔﺮوه ،ﺗﺴﺖ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮔـﺮوه اول ،از
ﮐــﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺷــﺪه ﺗــﺎ در ﻣﺮﺣﻠــﻪي اول ﻋﺒــﺎرت 50
ﮐﺎراﮐﺘﺮي زﯾﺮ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ ﻣﺠـﺎزي ﺗﺎﯾـﭗ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺟﺪول  :3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن در ﮔﺮوه دوم )زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ(.

”?“This is my project.are you comfortable with this

رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري و ﻧﻮﺷﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺣـﺮوف ﺑـﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ،در زﻣﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺨـﺶ ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰاري ﺑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت  50ﮐﺎراﮐﺘﺮي ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺎﯾﭗ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﺪول  :2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن در ﮔﺮوه اول )زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
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ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي

ﺷﮑﻞ ) (4ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه را ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
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6و 7خرداد ماه 1391
ﺗﺴﺖماه 1391
خرداد
6و7
ﺷﮑﻞ  :4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﯾﭗ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮرد

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣـﺎ
روي دو ﮔﺮوه اول و دوم ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه،
ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻋﻤـﻞ
ﺗﺎﯾﭗ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ درﺻﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم آزﻣﻮن ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺎﯾـﭗ
در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان راﺑﻄﻪي ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﻏﻠـﻂ
ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن دارد .از ﺗﻤﺎن ﮐـﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎي ﻏﻠﻂ ،ﺳـﻌﯽ در اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﯾﭗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻫﻤـﻪ
ﮔﯿﺮي در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﻪ وﯾـﮋه ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﻣـﺬﮐﺮ ﻧﺎدﯾـﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ آﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘـﺮي در
ﻣﺤﯿﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﺸـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﭘـﺲ از اﻓـﺰودن ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻓﯿـﺪﺑﮏ ﺗﻤﺎﺳـﯽ،
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ،ﻣﯿـﺰان
اﺳﺘﻔﺎده ي ﮐﺎرﺑﺮان از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ
ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮاري اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎي
ذﻫﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪي ﻣﺸـﮑﻼت ﮐـﺎر در
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ،ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ
داﺋﻤﺎً ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧـﺪ ،ﺳـﺒﺐ ﻣـﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮي از ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻫـﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫـﺎ درﯾـﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﮐـﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣـﺬﮐﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد زودﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﻬﺘـﺮي
داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ در ﻃﯽ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ،اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﯿﺪﺑﮏ
ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ .ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﻓـﺰودن
ﺣﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ ﺗﺮ و در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧـﺚ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺑﺮ روي ﺣﻮاس ﺧﻮد ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﮐـﺎرﺑﺮان ﺑـﺎ ﺟﻨﺴـﯿﺖ
ﻣﺬﮐﺮ اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑـﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻓﯿـﺪﺑﮏ ﺣﺴـﯽ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﺴﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮ ﻫـﻢ
ﺧــﻮردن ﺗﻤﺮﮐــﺰ آﻧــﺎن در ﯾــﺎﻓﺘﻦ ﺣــﺮوف ﺑﻌــﺪي ﻣ ـﯽﺷــﻮد.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر درﺻﺪ زﯾﺎدي از آﻧﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ را در
روﻧﺪ ﺗﺎﯾﭗ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺆﻧﺚ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑـﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً
در ﺻﺪ زﯾﺎدي از آﻧﺎن ،ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺣﺴـﯽ را ﺳـﺒﺐ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از
ﺻــﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮد و ﺑﺮﻗــﺮاري ﺑﯿﺸــﺘﺮ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﻣﺤــﯿﻂ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ؛ و ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮي از ﮐـﺎر در ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﻪ آﻧـﺎن اﻟﻘـﺎ
ﻣ ـﯽﮐــﺮد .در واﻗــﻊ ﺧﺎﺻــﯿﺖ ﻏﻮﻃــﻪ وري در ﻣﺤــﯿﻂ ﮐــﻪ از
اﺑﺰارﻫﺎي ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮي در ﻣﺤـﯿﻂ واﻗﻌﯿـﺖ اﻓـﺰوده اﺳـﺖ ،در
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺆﻧﺚ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷـﺖ .ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺑﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫـﺎي ﻏﻠـﻂ در ﻣﯿـﺎن ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣـﺬﮐﺮ در
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﯿـﺪﺑﮏ ﺣﺴـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻓﺮاد ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎي
ذﻫﻨﯽ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮي در
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ،اﺣﺴﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
و از اﯾﻦ رو ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺠـﺎزي را ﺑﺘـﻮان ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
ﻣﺤﯿﻂﻫـﺎي واﻗﻌـﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐـﺮد ،ﻓـﺮد از ﻗﺮارﮔﯿـﺮي در آن
ﻣﺤﯿﻂ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدي ،ﻣﯿـﺰان ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﺧﻄـﺎ در ﻣﯿـﺎن
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺆﻧﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐـﻪ در ﺑـﺎﻻ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ ،ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﻣـﺬﮐﺮ اﺻـﺮار
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎي ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﺧــﻮد ،ﯾﮑــﯽ از ﺗﻔــﺎوتﻫــﺎي ﻋﻤﻠﮑــﺮدي اﻓــﺮاد در
ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ اﻓـﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻧﺘـﺎﯾﺞ
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] [12اﮐﺮم ﻋﯿﻨﯽ ،ﻣﺠﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﯽ

ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات
ﮐــﺎرﺑﺮان ،ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳــﺖ .ﻣﺴــﻠﻤﺎً ﻧﺘﯿﺠــﻪ
ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎي
دﻗﯿﻖﺗﺮ و اﺑﺰار و ادوات ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺮان 12 ،اﺳﻔﻨﺪ 85
] [13ﻧﺪا و ﻧﻮﯾﺪه ﺻﺒﺎﻏﯽ -ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزي در ﻣﺤﯿﻂ
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده_داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت_ ﭘﺮوژه
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 1390
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺎدل  (SB) sympathovagalدر ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯽآرﯾﺘﻤﯽﺑﻄﻨﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﻮﻟﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ MLP

 -4ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮﮐﺎر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
E-mail:maryamjokar86@yahoo.com

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮان ،ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ،ﺑـﺮ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫـﺎي ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻓـﻮق اﻓـﺰود .ﻣـﺜﻼً :ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺒﻮرد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ از
ﺟﻤﻠﻪ  EEGاﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي اﻧﺠـﺎم
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﺷﺘﻦ رﺿـﺎﯾﺖ ﯾـﺎ ﻋـﺪم رﺿـﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﺒﺮاﺗﻮر را ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.

ﭼﮑﯿﺪه – ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ) (HRVﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻏﯿﺮاﯾﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل sympathovagal

 -5ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺗﻤﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮ
روي ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﺎن
ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ دارد .در ﻃـﯽ آزﻣـﻮن درﯾـﺎﻓﺘﯿﻢ،
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻤﺘـﺮ و ﮐـﺎرﺑﺮان
ﻣﺬﮐﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد زودﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺣﺲ ﺗﻤـﺎس
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ ﺗﺮ و در ﻣﯿـﺎن ﺟـﻨﺲ ﻣﺆﻧـﺚ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺟـﻨﺲ
ﻣﺬﮐﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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بازگشت به فهرست

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ و ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل  HRVدر ﺑﺎﻧﺪ LF
ﺑﻪ ﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺑﺎﻧﺪ .(LF/HF) HF
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﻮﻟﺖ  (dbN) Daubechiesو ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ  ، MLPﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ  ، SBاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ داده ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده  spontaneous ventricular tachyarrhythmia databaseاﺳﺖ ﮐﻪ از  physionetﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﺲ از ﭘﯿﺶﭘﺮدازش
اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ، HRVﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ آن ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺳﭙﺲ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ  RMSﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻘﺮﯾﺐ ) (Approximationو ﺟﺰﺋﯿﺎت
) (Detailﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ  MLPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮاي  5رﺗﺒﻪ  dbNﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ وروديﻫﺎي ﺿﺮاﯾﺐ ، Arms
ﺿﺮاﯾﺐ  Drmsو ﻫﺮ دو آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ روش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن در
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﮐﻠﯿﺪ واژه -ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﺧﻮدﮐﺎر  ،ﺗﻌﺎدل  ، (SB) sympathovagalﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﻮﻟﺖ  ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ MLP

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ) (ECGاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮔﺮه ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ دﻫﻠﯿﺰي )(SA
ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎز ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﺧﻮدﮐﺎر
) (ANSدر ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ANS .داراي دو ﺷﺎﺧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻋﺼﺎب ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ) (SNSو ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ
) (PNSاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  SNSوﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ ( و  PNSوﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ آرام )ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺮخ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ( را دارد .ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ ) (HRVﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻏﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

 ANSﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت
و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آرﯾﺘﻤﯽﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ از اﺧﺘﻼل در ﻧﺮخ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن و
ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺎﻟﺲ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﮐﯽ آرﯾﺘﻤﯽ
ﺑﻄﻨﯽ ) (VTAﻧﻮﻋﯽ آرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد.ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن ﺑﻄﻨﯽ ) (VFو ﺗﺎﮐﯽﮐﺎردي ﺑﻄﻨﯽ
) (VTآرﯾﺘﻤﯽﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯽ
آرﯾﺘﻤﯽﻫﺎي ﺑﻄﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 VTﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺑﻄﻦﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ وﻟﯽ در  VFاﯾﻦ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﭘﻤﭗ ﮐﺮدن را اﻧﺠﺎم
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