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نتایج مقدمه
ی ن، سکتهافراد زیادی در سراسر دنیا بر اثر بیماری هایی نظیر فلج مغزی، پارکینسو

مغزی و یا صدمات ناشی از ضرربات ناهارانی و شردید بره م رککت  رکتری د رار
رآینردی توانبخ ری ف. ترین راه بابود این م ککت توانبخ ری اسر عمده. می شوند

استقکل شود به باالترین  د ممکن از توانایی،اس  که در آن به فرد بیمار کمک می
ی کراری انجام تمرینات توانبخ ی در مراکرز درمران. و کیفی  زندهی دس  پیدا کند

یر  به همین دل. بر و پرهزینه اس  و امکان تکرار مداوم این  رکات وجود نداردزمان
رار ها مورد توجره قرهای اخیر وسای  توانبخ ی ساده و قاب  استفاده در خانهدر سال
ی هبرا ارا رکراربردی اسر  کره - اضر یرک پرروژه ی تیقیقراتیی پروژه. اس هرفته

و نیرز ترریر  مغزی پی نااداتی برای توانبخ ی دس ِ کودکانِ مبتک به بیماری فلج
ند بسرتر هوشرمسرازی یرک مریارهای کمی از وضری  بابود بیمار و در ادامه پیراده

ردن مبتنی بر پردازش تصویر برای هدف مذکور، سری در کمک بره سریر خرانکی کر
.وسای  توانبخ ی دس  دارد

ز نترایج در پروژه ی  اضر، ابتدا طبق م ورت های صورت هرفته با متخصص توانبخ ی و نیر
ان مبتک  اص  از تیقیقات انجام شده، تردادی  رک  دس ِ مناسب برای توانبخ ی کودک
رینرات به فلج  مغزی ارا ه، سپس مریارهایی برای ارزیابی عملکرد بیمار طری انجرام ایرن تم

یاده سرازی در انتاا نیز متناسب با این تمرینات مییطی بررای پ. توانبخ ی مررفی شده اس 
.    ارا ه و یک نمونه ی اولیه از آن پیاده سازی شده اس 

غرزی تردادی از انواع مدل های  نگ زنی که برای فرآیند توانبخ ی دس  کودکران فلرج م
:مؤثر هستند در شک  زیر آمده اس 

. شک  زیر یک نمونه از خروجی های نمونه ی اولیه ی پیاده سازی شده را ن ان می دهد
همانطور که م خص اس  در این نمونه مریارهای دق ، سرع  و زمان واکنش انردازه هیری

ویر هردف دق  در واقع فاصله ی کسینوسی تصویر رسم شده توسر  کراربر و تصر. شده اس 
.  اس 

اده از زمانی کره یرک تصرویر بره کراربر نمرایش د. اس میزان زمان اتمام یک تصویر سرع  
ک می شود تا زمانی که ن ان هر اتمام به دوربین ن ان داده شرود بره عنروان میرزان انجرام یر

ین از زمانی که یک تصرویر بره کراربر نمرایش داده می شرود ترا اولر. نقاشی میاسبه می شود
. رنگ آمیزی به عنوان زمان واکنش مررفی شده اس  

را ر  در نمونه ی اولیه پیاده سازی شده با توجه به ن انکرها و نیوه ی انجرام برازی و نیرز م
دس  کودک مبتک به GMDو FFDماارت های GSتریین شده، عکوه بر تقوی  ماارت 

از طریق تمرینرات مبتنری برر  نرگ زنی GSتقوی  ماارت . فلج مغزی نیز تقوی  می شود
تقویر  مارارت. قدرتی یا کروی و نیز  نگ زنی اسرتوانه ای یرا جو راک صرورت می هیررد

GMD در عوض کردن ن انکرهای بادکنرک اسرفنجی و تقویر  مارارتFFD  در ترروی
.فوم های روی میله در  ین بازی اتفاق می افتد

جمع بندی
ن با بررسی نمونه های موفق تجاری و مقایسه ی آن برا نمونره ی اولیره پیاده سرازی شرده در ایر

لج مغرزی پروژه، همچنین در نظر هرفتن تیقیقات انجام شده روی توانبخ ی دس  کودکان ف
ابی بابود هف  هدف ما که همان ارزیمی توان و نیز سادهی و قابلی  پی رف  باالی این پروژه، 

. ده اس شتا  د قاب  قبولی میقق بیمار با یک وسیله ی ساده قاب  استفاده در منزل بود، 
سر ، مغرزی مبرتک بره م رککت  رکتری دبسیاری از بیمراران فلرج همچنین باتوجه به اینکه 
. دبازی هرا دارنرسن، عکقره ی زیرادی بره اسرتفاده از هستند، به اقتضای کودکان و خردساالن 

.ردبنابراین با پی رف  نمونه ی اولیه می توان به سم  تجاری سازی این پروژه  رک  ک
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پلریی در بازی های وید ویی پیاده سازی شده که بررای بیمراری همریزیر یک نمونه از شک  
:می دهدمرکز تیریک الکتریکی کارکردی کیلیولند پیاده سازی شده اند را ن ان 

باشرد، مریارهایی که برای ارزیابی عملکرد بیمار طی انجام این  رکات می تواند مورد توجره
. دق ، زمان واکنش، سرع ، قدرت، دامنه و ردیابی: عبارت اند از

صویر زیر ت. تردادی از موارد باال در یک بازی مبتنی بر پردازش تصویر پیاده سازی شده اس 
:مرا   استفاده از بازی را ن ان می دهد


