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نوروفیدبک

ندادومغزالکتریکیامواجثبتازاستفادهباکهاستدرمانیروشنوروفیدبک◉
نوعیومیکندتالشنظرموردامواجسازینرمالجهتدرفردبهبازخورد

رتصوییاصداراهازمعمولطوربهبازخورد.دهدآموزشآزمودنیبهراخودتنظیمی
ردرامناسبیتغییرآیاکهمیشودمتوجهفردطریقاینازومیشودارائهفردبه

.خیریااستکردهایجادخودمغزیامواجفعالیت

یماربسرپوسترویبرمیشوندنامیدهالکترودکهسنسورهایینوروفیدبکدر◉
غزیمامواجغالبدروثبترافردمغزالکتریکیفعالیتسنسورهااین.قرارمیگیرند

(یدئوییوفیلمیاکامپیوتریبازییکقالبدرشدهشبیهسازیشکلبهموارددراغلب)
ازفادهاستبدونکامپیوتریبازیهدایتیافیلمپخشحالتایندر.میدهنداونشانبه

.میشودانجامشخصمغزیامواجباوتنهادست

امتیازادنددستازیاپاداشگرفتنوبازیتوقفیاپیشرفتدیدنبافردشکلاینبه◉
نامطلوبایمطلوبشرایطبهپیمیآید،وجودبهفیلمپخشیاصدادرکهتغییراتییاو

اجاموتولیدوضعیتفیلم،یابازیهدایتباتامیکندسعیوبردهخودمغزیامواج
.کنداصالحراخودمغزی
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دستگاه و نرم افزار مورد نیاز

توسطنوروفیدبکهایدادهآنالیزوثبتبرایدستگاه◉
.استشدهبهینهوتولیددانشپرتوشرکت

.استشدهطراحیشدهذکردستگاهباکاربرایافزارنرم◉
امواج،نمایشمغزی،امواجثبتبهقادرافزارنرماینازاستفادهبا

آنالیزهایانجامونوروفیدبکدرمانیهایپروتکلانجاموطراحی
.بودخواهیدمربوطه



eWave
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eWave

.ودبرایثبتوآنالیزدادههاینوروفیدبکوبیوفیدبکاستفادهمیش◉

:مشخصات◉

حافظهداخلی•

نرخنمونهبرداریهزارنمونهبرثانیه•

کانالثبتالکتروایکسگرافی8•

خروجیدیجیتال/ورودی•

•

سنسورکامل•

باتریقابلشارژ•

گرم116•
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eWaveدستگاه

:اندازیراهدکمه◉

دهیدفشاریکبارکردنروشنبرای•

.دهیدفشاررادکمهثانیه3بمدتکردنخاموشبرای•

:وضعیت◉

سازندهتوسطریزیبرنامهبرایآمادهیعنیثابتقرمزنور◉

شارژاتمامحالدریعنیزنچشمکقرمزنور◉

ترکامپیوبهدرستیبهدستگاهیعنیتندزنچشمکسبزنور◉
کندمیثبتراسیگنالدرستیبهوشدهمتصل

روشندستگاهیعنی(باریکثانیه2هر)کندزنچشمکسبزنور◉
.نیستمتصلکامپیوتربهدرستیبهولیاست

دکمه راه اندازی
وضعیت

خروجی دیجیتال/ ورودی

شارژر
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eWaveدستگاه 

◉

متصلویاکابلثبتسیگنالالکتروایکسگرافیمیتواندبهپورت•
.بشود

کانالهاست4و2،تنهاپورتفعالدردستگاههایپورت•

ثبتسیگنالازطریق5-8کانال)کانالهفعالاست8،دردستگاههایپورت•
.استپورت

/ شارژر◉

.اقدامکنیدولتازطریق5برایشارژدستگاهازآداپتور•

استفادهکنیدبرایاتصالدستگاهبهکامپیوترازاینپورت•

خروجی دیجیتال/ ورودی◉

متعلقبهورودیوخروجیدیجیتالوتنظیماتسازندهاست•

!از این پورت برای ثبت سیگنال الکترو ایکس گرافی استفاده نکنید•



شروعکنیم

1 eProbe نصب برنامه



“

:دو پوشه در بسته نرم افزار وجود دارد
Protocols , eProbe
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eProbeپوشه 

اجرایبرایالزامیهایفایلسایروبرنامهاجراییفایلشاملپوشهاین◉
.باشدمیافزارنرمصحیح

.کنیداجرارابرنامهفایلاستکافیونداردنصببهنیازافزارنرم◉
«»خطایپیغامدریافت/کنیداجرارافایل◉

:برنامهرجیسترسازییاثبتبهنیاز/برنامهنبودنفعالبرمبنی
 (رقم12)شماره سریال کپیکردن/ / منوی
کلیدد محشلورود/رابشازکنیشدسایتشرکتپرتودانشش

اکپشیسریالتولیدشدهر/راواردکردهوتاییدکنیدشماره سریال راپیداکردهومحصول 
وارددرنشرمافشزارکلیدد محصدول یدا سریالرادرمحل/کنید

.کردهوتاییدکنید
را از کدامییوتر جددا کدرده وگرنده التمدال هرگونه درایو اضافی متصل از طریق •

دریافت خطای رجیستر لتی پس از ثبت شماره سریال وجود دارد

000000000000
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پوشه پروتکل

جدیدراپوشهپروتکلحاویچندینپوشهوفایلنوشتاریهستوشمابایدهرپروتکل،فایلیاپوشه◉
:دقیقادرمحلمناسبخودشدراینپوشهاضافهکنید

پوشهفایلهایانیمیشنبرایپانلبازیدرنرمافزار◉
پوشهفایلهایبازیبرایپانلبازی◉
پوشهفایلهایتصویربرایپانلتصویر◉
پوشهفایلهایفیلمبرایپانلبازی◉
پوشهفایلهایصحنهبرایپانلبازی◉
پوشهفایلهایویدئوبرایپانلبازی◉



شروع برنامه
اجراکنیم

2
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eProbeاجرای 

:چهارمنوداردرااجراکنیدومشاهدهمیکنیدکهمحیطفایل◉



•

•

•

•

 

•

•



•



Fileمنوی 
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Templateقالب یا 

◉

نمونهیاازقبلذخیرهشدهدرداخلپوشهپروتکلقالببرایبازکردن•
.استفادهمیشود

◉

آنانتخابکردهودرمحلپوشهپروتکلآنجدید،نامیبرایقالببرایایجاد•
.راذخیرهکنید



“

ToolBoxیا جعبه ابزار برای ایجاد صفحات قالب است
اجزای مورد نیاز پروتکل تعریف می شوند Templateدر قالب یا 

رتو دانش قالب پروتکل های مورد نیاز نوروفیدبک برای اختالالت گوناگون، توسط موسسه پ
.تولید شده و در سایت موسسه موجود می باشد
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ToolBoxاجزای 

نوارازرانظرمورداجزایآزمایش،نیازهایاساسبرتوانیدمیقسمتایندر◉
.کنیدتنظیموبدهیدقرارافزارنرممحیطدروکردهانتخاب

:استزیراجزایشاملابزارجعبهیا◉

داشتخواهیدنیازخودآزمایشطیدرابزارجعبهاجزایازبرخیبهفقطشما◉
خواهددادهشرحکاملطوربهبعدصفحاتدرواندشدهمشخصآبیرنگبهکه

.شد

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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جعبه ابزار

(مثال)نظرموردجزرویبرابزار،جعبهاجزایافزودنبرای◉
راآنمیخواهیدکهافزارنرممحیطخالیفضایدربعدوکردهکلیک
هم.شوددادهقرارجاآندرنظرموردجزتاکنیدکلیکدهیدقرار
هرهایگوشهکشیدنبامحیط،درجزآندادنقرارازپس،چنین
.کردجاجابهیاودادتغییرراآنابعادتوانمیابزارجعبهازجز

انتخابابزارجعبهکهحالتیدرنظر،موردجزپنجرهحذفبرای◉
ازوکلیدکردهانتخابرانظرموردپنجرهاست،فعالوشده
.بفشاریدراکیبوردروی

صفحه خالی
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تنظیمات اجزای جعبه ابزار

هپنجررویبر،ابزارجعبهاجزایتنظیماتیاسازیبهینهبرای◉
اینبهوکردهراستکلیکشدهدادهقرارمحیطدرکهجزهر

در.داشتخواهیددسترسیجزآنیاتنظیماتبهصورت
دادهشرحآنبهمربوطتنظیماتابزار،جعبهجزهرمعرفیادامه

.شدخواهد

یدباشکردهانتخابفایلمنوازراابزارجعبهکهصورتیدرفقط◉
راابزارجعبهاجزایتوانیدمیباشد،فعاللالتدرابزارجعبهو

دهیدمکانتغییریاوابعادتغییرلذف،اضافه،

کلیک راست بر روی 
هر جزپنجره

تنظیمات جعبه ابزار جز مورد نظر
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ساخت صفحه جدید

برایمجزاصفحاتتوانیدمیخود،هایپروژهبهترمدیریتبرای◉
کنیددرستآنالیزوثبت

منوازراابزارجعبهکهوقتیجدیدصفحهساختبرای◉
وهامنلیستراستسمتدرخالینواررویبراید،کردهانتخابفایل
ربرگسناموکردهکلیکاستشدهمشخصشکلدررنگیفلشباکه

.بدهیدتغییرراشدهساختهجدید

صفحهتوانمینیزکلیدزدنوصفحهسربرگنامحذفبا◉
.کردلذفرا



Settingمنوی 
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منو تنظیمات 

:پنجره تنظیمات شامل◉

.میباشدازاینقسمتانتخابمیکنیدنوعدستگاهخودراکه:•

نوعاتصالدستگاهبهکامپیوترراانتخابمیکنیدشامل:•

هستیدقادربهبازکردنفایلذخیرهشدهودرقسمت/قادربهذخیرهقسمتدر: •

•

•

•

•

اینتنظیماتبراینوروفیدبک
اینموردنیازنمیباشندودر
.شودراهنماتوضیحدادهنمی



اتصال به کامییوتر
انجامدهیم

2
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اتصال به کامییوتر

:کامییوتربهدستگاهاتصالبرای◉

.کنیدانتخابگزینه،منویازرادستگاهنوعبایددرست،اتصالبرای◉
(استاینجادرکهاستشدهنوشتهآنپشتدردستگاهاسم)

نام دستگاه



28

اتصال به کامییوتر

:کامییوتربهدستگاهاتصالبرای◉

ورودیازیکیبهرادستگاهپورتبهمتصلکابل:کابلطریقاز•
گزینه،منویازافزارنرمدرسپسوکردهمتصلکامپیوترهای

انتخابآنمقابلپنجرهازراوکردهانتخابشدهبازپنجرهازرا
.کنید

ازافزارنرمدرسپسوکردهروشنرادستگاه:بلوتوثطریقاز•
راوکردهانتخابشدهبازپنجرهازراگزینه،منوی

.کنیدانتخابآنمقابلپنجرهاز

منویازافزارنرمدرسپسوکردهروشنرادستگاه:طریقاز•
پنجرهازراوکردهانتخابشدهبازپنجرهازراگزینه،

.کنیدانتخابآنمقابل

منویازافزارنرمدرباید،آفالینلالتدرهاثبتآنالیزومشاهدهبرای•
پنجرهازراوکردهانتخابشدهبازپنجرهازراگزینه،

.کنیدانتخابآنمقابل



و القای نوروفیدبکEEGقرار دادن اجزای مورد نیاز در نرم افزار برای ثبت 



ImageBar

Game

FFT

Text

Scope
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نوروفیدبکپیش نیازهای

:شاملنوروفیدبکالقایودادهآنالیزوثبتبرایابزارجعبهازنیازمورداجزای◉

•

:یادآوری

انتخابرایاابزارجعبهگزینهفایلمنوازنیازمورداجزایساختبرای◉
وکردهکلیک(مثال)نظرموردقسمترویبرشده،دادهنمایشپنجرهدرونموده

.گرددایجادصفحهدرقسمتآنتاکنیدکلیکصفحهدرخالیمکانیدر

.نیدکحذفیاوجابجاداده،سایزتغییرراقسمتهرتوانیدمیفعالابزارجعبهحالتدر◉

بهتوانیدمیابزار،جعبهتوسطشدهساختهقسمتهررویبرراستکلیکبا◉
.باشیدداشتهدسترسیقسمتآنتنظیمات
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اسکوپ یا نوسان نما

.می باشدو دامنه اسکوپ قادر به نمایش سیگنال در دو محور زمان◉

ایجاداسکوپ)ونمایشدادههایآن،نیازبهاسکوپخواهیمداشتبرایثبت◉
(ازطریقجعبهابزار

:نکاتجانبی◉

کهدادهازآنهامنتقلمیشوددرباالی(ثبتچندکاناله)نامکانالیاکانالهایی•
(دراینجا)هرسیگنالدراسکوپنشاندادهمیشود

.بودیعنیسیگنالاشباعنشدهوطبیعیاسترنگسبزاگرنامکانالبه•

.شودبودیعنیسیگنالاشباعشدهاستوبایداصالحرنگقرمزاگرنامکانالبه•

Grid
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استفاده از نوسان نما

وایجاداسکوپ،قادرخواهیمبودثبت(مثال)بهکامپیوتروانتخابنوعبعدازاتصالدستگاه◉
کفقطکافیاستکهبررویدکمهقرمزرنگشروعدرباالیصفحهدرکنارنوارمنوهاکلی.امواجمغزیرامشاهدهکنیم

.کنیدتاسیگنالثبتشدهرادراسکوپمشاهدهکنید
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استفاده از نوسان نما در لالت آفالین

رااتصالنوعوگزینه،منویازابتدادمو،صورتبهمغزیامواجثبتروندمشاهدهبرای◉
کلپروتتاکنیدکلیکرنگقرمزدکمهرویبروکنیدبازپروتکلپوشهازرافایلبعدوکردهانتخاب
()باشیدکردهانتخابراسیگنالنوعکهکنیددقت.شوداجرا

یماتتنظدرکهدارید(ولتاژ)عمودیو(زمان)افقیمحوردودرمقیاستغییربهنیازبهینه،بصورتسیگنالنمایشبرای◉
.استشدهدادهتوضیح،(و)سیگنالنمایشسازیبهینهقسمتدراسکوپ
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(پ با کلیک راست روی اسکو)تنظیمات اسکوپ 

:شودمیمنتقلهاآنطریقازدادهکههاییپورتیاکانال:◉

خابانتخوددستگاههایکانالتعدادبهتوجهباراکانالیکازبیشتوانیدمیشما•
.کنید

4تا1هایکانالیعنیکنیدانتخابراپورتاگر•

8تا5هایکانالیعنیکنیدانتخابراپورتاگر•

یانیدککلیکآنهانامرویبرستکافیکنیدانتخابمیخواهیدکهکانالتعدادهربه•
کنیدجداهمازکاماباوبنویسیدراهاکانالاسمآنپایینخالیقسمتدر

سیگنالنوع:◉

.کنیدانتخابراگزینهنوروفیدبکمنظوربهمغزیامواجثبتبرای•
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(پ با کلیک راست روی اسکو)تنظیمات اسکوپ 

زیاد/کمآرتیفکتمغزی،امواجطیف:◉

ارباندیکازبیشتوانیدمیشدهمشخصباندهایازتعدادهررویبرکلیکبا•
(بتاومو،،آلفامثال)کنیدانتخاب

رااهفرکانسآنبینمحدودهتوانیدمیهافرکانسبینفاصلهخطازاستفادهبا•
.دهدمینمایشرا35تا10بینهایفرکانسکه:مثالکنیدانتخاب

انتخابباشدهمشخصباندهایآنالیز:◉

ساختهاسکوپویادرپنجرهصفحهایدرکنارنتایجرادر: ◉
.شدهتوسطجعبهابزارنشانمیدهد

Result text



37

تنظیمات اسکوپ

تغییررنگامواجکانالهایمختلفدراسکوپ: ◉

اندرصورتانتخابچندینکانال،سیگنالهرکانالبهرنگیکطیفرنگینکم: •
.میشود

.پسزمینهاسکوپبهرنگآبیتیرهوسیگنالبهرنگآبیروشنمیشود:•

.پسزمینهبهرنگمشکیوسیگنالبهرنگسبزمیشود:•

.پسزمینهبهرنگسفیدوسیگنالبهرنگمشکیمیشود:•

 دو لالت شما در لالت فعال باشد، در قسمت تنظیمات اگر  ،
:را در کنار هر تم مشاهده می کنیدو 

شمابهدادههایجاریوآنالیندسترسیدارید،باانتخاب•

ایجادعالمتپوشهدرباالی)شمابهدادههایآفالیندسترسیخواهیدداشت، باانتخاب•
مشاهدهومیتوانیددادههایذخیرهشدهراباکلیکرویپوشه(اسکوپدرحالتآفالین

.کنید
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بهینه سازی نمایش سیگنال-تنظیمات اسکوپ

تغییرمقیاسمحورزمانبرایبهینهسازینمودارامواجدراسکوپ:◉

اسکوپبرایبهینهسازینمودارامواجدردامنهمقیاسمحورتغییر: ◉

T/D

10  100

mS

V/D

10  100

μV
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تنظیمات اسکوپ

معکوسکردنامواجدراسکوپ:◉

(اجازهعبورسیگنالهایفرکانسباال)حذفسیگنالیانویزبافرکانسپایینترازحدتعیینشده:◉

(پایینعبورسیگنالهایفرکانساجازه)حذفسیگنالیانویزبافرکانسباالترازحدتعیینشده: ◉

وجودیاعدموجودتحریک:◉

HPF

1  10

Hz

LPF

50  500

Hz
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تصویر، متن

درهاالکترودمکانتصویرقبیلازتصاویرنمایشبرای،تصویرپانل◉
.شودمیاستفادهمختلفهایپروتکل

نتایجنمایشبراییاوضروریومفیداطالعاتنوشتنبرای،متنپانل◉
.شودمیاستفادههاداده
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تنظیمات تصویر، متن

تصویر◉

صویردرابتدابایدفایلت)تصویرموردنظرراازاینجاانتخابکنید:•
(منتقلکنیددرپوشهرابهپوشه

متن◉

.متنخودرااینجاتایپکنید:•
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FFTتبدیل فوریه سریع 

.را مشاهده کنید( مثال باند بتا در عکس زیر) باند مورد نظر ، می توانید مسالت لحظه ای در پانل ◉

.هر ستون دامنه در فرکانس های مشخص، در پنجره زمانی معین در این پانل قابل رویت است◉

محور عمودی 

(ولتاژ) 

(مساحت لحظه ای باند یا فرکانس مورد نظر) محور افقی 
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FFTتنظیمات 

شودمیمنتقلهاآنطریقازدادهکههاییپورتیاکانال:◉

.استسیگنالنوعمغزی،امواجثبتونوروفیدبکبرایسیگنالنوع:◉

زیاد/کمآرتیفکت،(بتامثال)مغزیامواجطیف:◉
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FFTتنظیمات 

درامواجنمودارسازیبهینهبرایدامنهمحورمقیاستغییر:◉

ثانیهراانتخابنمایید،10بهعنوانمثالاگر)شودبررویآناعمالمیتغییربازهزمانیکه:◉
(اعمالمیشودثانیهقبل،10از

.هرتز می تواند ناشی از انعکاس نویز برق شهر باشد50افزایش ناگهانی ستون فرکانس : نکته◉

V/D

1 5

μV
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بار

,δ,θنظرموردباند(سریعفوریهتبدیل)ایلحظهمساحتنکردنیاکردنعبوردادننشانبرای◉ α,β,γ)
.شودمیاستفادهبازیپانلبراییامنطقعنوانبهوشودمیاستفادهیاآستانهخطاز

اربآنمعکوسوضعیتوآستانهدرماندنزمانوآستانهباند،سیگنال،نوعدرتغییربابارهربرایمنطق◉
.شودمیتعریف
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تنظیمات بار

شودمیمنتقلهاآنطریقازدادهکههاییپورتیاکانال:◉

برایسیگنالنوع:◉
.استسیگنالنوعمغزی،امواجثبتونوروفیدبک

زیاد/کمآرتیفکتمغزی،امواجطیف:◉

درصدییاودستی:◉

نگرنشاازاستفادهباباردرموجودسفیدخطجابجاییباتواندمیدستیمقادیر◉
بادرصدیمقادیرولیماندمیباقیثابتآزمایشطیدروشوددادهقرارماوس
.کردخواهندتغییردامنه،درتغییربهتوجه

عنوانبهتاآستانهسبزمحدودهدرماندنباقیزمانمدت:◉
(...یایبازیافیلم)نظرموردفیدبکوشودگرفتهنظردرآستانهازدارمعنیعبور
.شوداعمال
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تنظیمات بار

سبزرنگبهوشدهشمردهمجازآستانه،ازعبوربانظرموردفرکانساگریعنی)پاداشدریافتبرایبارجهتتغییر:◉
وبودخواهدمعکوسحالت،اینمتضاددروداردافزایشیمنطقواستمعکوسغیرشود،قرمزآستانهزیردروبیایددر

(.داردکاهشیمنطق

بایدسفرکانستونبودنکوچکصورتدر)باردرفرکانسنمودارنمایشسازیبهینهبرایدامنهمحورمقیاستغییر:◉
.دادافزایشراآنبایدبزند،بیرونبارمحدودهازحتیکهبطوریفرکانسستونبودنبزرگصورتدروکاهشرامقدار

.شودمیاعمالآنرویبرکهزمانیبازهتغییر:◉

غیر معکوس 

عبور از آستانه  

رنگ سبز 

معکوس  

عبور از آستانه 

رنگ قرمز 

نشان دهنده جهت بار
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بازی

ویباز.دهدمیرابازییاوانیمیشنفیلم،پخشاجازهشمابهبازیپانل◉
دادهنشانبارقسمتدرکهبیماریاداوطلبمغزیامواجبهتوجهبافیلمیا
وکندمیکاربار،برایشدهتعریفهایویژگیبهتوجهباوشودمی

یاکنندهتقویتعاملیکعنوانبهفیلمیابازیاز.شودمیدادهنمایش
.شودمیاستفادهنوروفیدبکیابازخوردبرایپاداش

اهیدمیخوکهفایلییابازینوعتوانیدمیشماپانل،اینازاستفادهبا◉
یابازیمنطقتوانیدمیچنینهم.کنیدانتخابرابدهیدنمایش
.کنیدتعیینرانمایش
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تنظیمات بازی

نوعبازییانمایشاعماز: ◉

انتخابفایلبازیموجوددرپوشهبازیدرپوشهپروتکل:◉

.کنترلکارکردهربازییانمایشبااستفادهازبروندهیکیاچندینبار: ◉

می)واردکنیدبرایاینمنظور،بایدنامهرباریابارهایموردنظررادرقسمت•
.(توانیدبیشازیکباربرایهرمنطقانتخابکنید

داشتهباشندچونشایدبیش از یک منطق ممکناستنیازبهفقطبازیهاینوع◉
روعوفقطیکجزبازیدارندکهشموسیقی، فیلم و انیمیشن )اجزایبازیبیشتریدارند

(نیازدارندفقط به یک منطق بنابراین-توقفپخشبازییانمایشاست

:یادآوری◉

ومنطقبرایهربارباتغییردر•
آنبارتعریفمیشود
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تنظیمات بازی

پانلبازیدرمانیتوربهفردنمایشتمامصفحه: ◉
شرکتکننده

بازهزمانیکهتعریفمیشودتابهمشترییا:◉
داوطلباینایناجازهرابدهدکهدرصورترسیدنبهآنمقدار،یک

امتیازبهعنوانجایزهبگیرد



دمو ثبت و آنالیز داده های نوروفیدبک
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EEGپیش نیاز ثبت و آنالیز داده 

.کنیداجراراافزارنرم◉

.کنیدکلیکگزینهرویبرفایلمنواز◉

درتوضیح)کنیدذخیرهراآنپوشهمحلدرودادهقرار(دیگردلخواهاسمهریا)راآننام◉
.(18صفحه

.کنیدانتخابراگزینهفایلمنواز◉

منظوربهدادهثبتبراینیازموردهایپانلازینکدامهراجزایرویبرکلیکبا◉
.(20-21صفحه)دهیدتغییرخودنمایشصفحهبامتناسبراآنسایزوکردهایجادصفحهدررانوروفیدبک

نامبهجدیدصفحهیککنارآن،درودادهتغییربهراآننام()منوهاکناردرموجودصفحهسربرگرویبرکلیکبا◉
.(22صفحه)بسازید

.شویدمنتقلآننمایشصفحهبهتاکنیدکلیکسربرگروی◉

.کنیدایجادیککردید،ایجادآنالیزمنظوربهکهایصفحهدر◉

.ببندیدرا◉



قالباسم و محل ذخیره  صفحه آنالیز و رکورد



صفحه آنالیز
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EEGثبت داده 

.بازگردیدثبتبرایشدهساختهصفحهبهسربرگانتخاببا◉

درآزمایشموردفردآنهایحالتازیکیکهاستپایهثبتنوروفیدبک،برایموردنیازهایثبتازیکی◉
میصورت10-20المللیبینسیستمدرناحیهازثبتحالت،ایندر.استحرکتبدونبازچشموضعیت

.گیرد

عکسوکرداستفادهپانلازتوانمیهاالکترودقرارگیریمحلوثبتپروتکلدادننشانبرای◉
.(40صفحه)دادنمایشصفحهدرراپروتکل

دستگاهبههاالکتروداتصالسر،رویبرهاالکتروددادنقرارمثال)ثبتمقدماتساختنفراهمازبعد◉
دادهذخیرهمحلوآناتصالنوعودستگاهاستالزم(کامپیوتربهدستگاهاتصالو

:کنیممعرفیافزارنرمبهرا

:(23-27صفحه)دهیممیانجامراشدهذکرمواردبهمربوطتنظیماتمنوازمنظوراینبرای◉

◉

◉ یا

◉ کنیدمیواردراخوددادهذخیرهمحلونام
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اسم و محل ذخیره داده

بازگشت به صفحه رکورد
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EEGثبت داده 

(.40صفحه)واردکردمیتوانتوضیحاتیبرایثبتدادهدرپانل◉

ظرو،ابتداالزماستکانالیاکانالهاییکهازآنثبتمیگیریمونوعسیگنالوباندفرکانسیموردنبراینمایشداده◉
:فیلترهایالزمبرایحذفنویزرااعمالکنیم

(:34-35صفحه()مواردذکرشده،مثالهستند)برایواردشدنبهتنظیماتآنکلیکراستبرروی◉

◉ (فقطیکالکتروددرناحیهذکرشدهقرارداردوبنابراینفقطیککانالداریم)

◉

◉ امواجرایجدرتشخیصطبی

◉ هرتزراحذفمیکند1امواجبافرکانسکمتراز 38صفحه

◉ هرتزراحذفمیکندمثالامواجپرفرکانسناشیازحرکت50امواجبافرکانسباالتراز

وبراینمایشبهینهسیگنال،مقادیر.کلیککردهوسیگنالثبتشدهرامشاهدهمیکنیمبررویعالمتشروع◉
(.37صفحه)تغییرمیدهیمرادرپنجرهتنظیمات



Scopeتنظیمات 
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EEGثبت داده 

.هستیددرناحیه،قادربهمشاهدهدامنههرستونفرکانسیدرپنجرهزمانیمعینثبتدرپنجره◉

(:42-43صفحه)،برایورودبهتنظیماتآنکلیکراستبررویپانل◉

◉ (فقطیکالکتروددرناحیهذکرشدهقرارداردوبنابراینفقطیککانالداریم)

◉

◉ شاملهمهامواجمغزیمیشود

◉ μV باتوجهبهدامنههرفرکانس،اینمقدارراتغییرمیدهیمتانمایشدامنهبهینهبشود

◉ دربازهزمانییکثانیهقبل،دامنهفرکانسهارانمایشمیدهد



تنظیمات 
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EEGثبت داده 

درپنجرهزمانیمعینثبت(ودراینجا)،قادربهمشاهدهدامنهستونفرکانسیمدنظرودرپنجره◉
.هستیددرناحیه

(:45-46صفحه)،برایورودبهتنظیماتآنکلیکراستبررویپانل◉

◉ (فقطیکالکتروددرناحیهذکرشدهقرارداردوبنابراینفقطیککانالداریم)

◉

◉ برایبارشمارهیک ، برایبارشمارهدو

◉ درصدمواردبهآستانهبرسد80دامنهباندفرکانسیمدنظردر

◉

◉ یاتتا،منطقکاهشیبرایبارشمارهیک برایبارشمارهدویابتا،منطقافزایشی

◉ μV باتوجهبهدامنههرفرکانس،اینمقدارراتغییرمیدهیمتانمایشدامنهبهینهبشود

◉ دربازهزمانییکثانیهقبل،دامنهفرکانسهارانمایشمیدهد



تنظیمات 
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EEGنوروفیدبک با استفاده از 

.استفادهمیکنیمازپانل(دراینجامثالافزایشبتاوکاهشتتا)برایانجامنوروفیدبک،باتوجهبهپروتکلدرمانیمدنظر◉

(:48-49صفحه)آنبرایورودبهتنظیمات،کلیکراستبررویپانل◉

◉ انتخاببازینوعفلشبرایاعمالنوروفیدبک

◉ انتخاببازیکرمهایابریشمازبازیهایموجوددرپوشهپروتکل

◉ ،پیشرفتدربازیحاصلمیشود،دراینجایعنیحرکتکرمسبزبهجلو2و1برمبنایمنطقبار

وقتیهمزماندرهر.،منطقافزایشیبرایباندبتادرنظرگرفتهشدهبود2،منطقکاهشیبرایباندتتاومنطقبار1منطقبار◉
درمحدودهزمانیتعیینشدهبرایآستانهبارها،دامنهباندهابهمحدودهسبزبرسد،پیشرفتدربازی2و1دوبارشماره

.حاصلمیشود

◉ عدمنمایشتمامصفحه

◉ یکثانیهماندندرمنطقهسبزعبورازآستانهبرایگرفتنپاداشکهبصورتامتیازدرباالیبازینمایش
دادهمیشود



تنظیمات

امتیاز بازی
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EEGآنالیز داده 

.کهساختیدبرویدبهسربرگبرایآنالیزدادههایثبتشده◉

(:34-38صفحه)دسترسیداریدکهازقبلدراینصفحهایجادکردهبودیدبهتنظیماتباکلیکراستبرروی◉

◉ (فقطیکالکتروددرناحیهذکرشدهقرارداردوبنابراینفقطیککانالداریم)

◉

◉ ،

◉ برایآنالیزباندها

◉ نتیجهآنالیزکهدامنهباندتتاوبتااستدریکپانلمتنیدرکنارنوساننمانشاندادهمیشود

◉ عدممعکوسکردنسیگنالنشاندادهشدهدرنوساننما

◉ هرتزراحذفمیکند1امواجبافرکانسکمتراز

◉ هرتزراحذفمیکندمثالامواجپرفرکانسناشیازحرکت50امواجبافرکانسباالتراز

وبراینمایشبهینهسیگنال،مقادیر.کلیککردهوسیگنالثبتشدهرامشاهدهمیکنیمبررویعالمتشروع◉
.دهیمتغییرمیرادرپنجرهتنظیمات



صفحه آنالیز

Scope Result Text

Scopeتنظیمات 
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ذخیره آزمایش

شودمیذخیرهبودیدکردهتعیینقسمتدرکهمکانیدرشماداده،کردندارعالمتبا•

.کنیدبازیابیقسمتازراخودشدهذخیرههایدادهتوانیدمیشما•

شودمیدادهنشانشروعدکمهباالیدرباتریشارژدرصدوثبتزمانمدت•

27 S Bat: 67%
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دسترسی به داده های ذخیره شده 

افزارنرمدرشدهساختهاسکوپرویبر،فعالحالتدر◉
ده،شبازپنجرهاز.کنیدپیدادسترسیآنتنظیماتبهتاکنیدراستکلیک

کنیدانتخابرا

دادهبهمربوطگزینهوآنالینهایدادهبهمربوطگزینه•
.استآفالینهای

.شویدمیآفالینحالتواردکنیدانتخابراگزینهاگر•

ویربرکلیکبا.شودمیظاهراسکوپباالیدرپوشهشکلبهآیکونیک•
نظرمدهایآنالیزوکنیدبازراخودشدهذخیرهدادهتوانیدمیپوشهآیکون

.کنیداعمالآنرویبررا




