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های حرکات موزون آذری:  آوری داده های حرکتی با هدف جمع راهکاری برای بهبود فرایند ثبت داده

 پژوهی اقدام
 

 3فر ، محمدرضا آزاده2یاشرف زادهیبهنام عل، 1یدائی افسانه

 

 چکیده

 ها، در قالب داستان یو فرهنگ یسنت یها داده یو نگهدار لیتبد ،عطف آن  نقطه که کند، یم یها زندگ از ارتباطات و داده یدیانسان مدرن در عصر جد :مقدمه

 ییایجغراف میاز فرهنگ و اقل ییرنگ و بو یکمتر انسان ند،ایفر نیادر  یانگار گونه سهل هر با واست  یبعد یها نسل به انینیشیپ از مختلف یها تیفعال و ها رقص

 .آورد خواهد ادیخود به 

 یبرا( Non-optoelectronics MoCap گروهاز  یدنیپوش ستمیس کی) Perception Neuronحرکت   از دستگاه سنجشمطالعه،  نیدر ا ها: روشمواد و 

. شود یشناخته م یعنوان رقص آذر بهکه  است جانیذربامتعلق به آ شده ی آور حرکات موزون جمع یها . دادهاست هشد یبردار بهرهحرکات بدن  یها داده ثبت

حرکات بدن در  نیاستفاده از ا یبرا تالش( 2 آن، یمیاقل -یفرهنگ یها نهیزم در موزون حرکات حفظ و ثبت ،ییشناسا یابی امکان( 1 مرحلهشامل سه  مطالعه کل

 بر. ابزار بود کنانیباز نیمهارت ب سهیو مقا کنیباز شرفتیمحور، پ یشامل سطوح، آموزش بازطرح گونه  یباز جنبه (3و  کیتمیو ر کیملود یالگوها یطراح

ثبت شده  یها دادهشود.  لیتحم ها داده در نقص نیکمتر تا شد سوار خانم کننده اجرا بدن یو رو میتنظ متر یسانت 161-171 قد یبرا افزار نرم فرض شیپ اساس

 .است ترکمهفولکلور  ومشهور  یقیموس یبرا موزون حرکات یاجرا به مربوط

با امکان راه رفتن داخل  یبعد  سه یفضا کیصورت   کار به یخروج ،یتیونیموتور  لهیوس  به ،یآذر موزون حرکات به طمربو یحرکت یها داده یآور جمع با :ها یافته

شده دنبال کند. در مراحل  دیتول کیتمیر یحرکات موزون را به همراه نوا مختلف، یایزوا ازحرکت کند و  طیدر مح تواند یکاربر م که ی طور  بهشد؛  یطراح طیمح

 .اعمال شد گریکدینسبت به  کنانیمهارت باز زانیم یریگ و اندازه یریادگی شرفتیپ زانیم یبررس ،یبند سطح نییتع آموزش،اساس  بر یباز یها توسعه، جنبه یآت

در  تواند یم ی،قاتیکار تحق نی. اوردآ  فراهم انهیرا یورآ کمک فن هب ک،یتمیر یو نواها یآذر  هنر رقص یبرا یواسط ،یا رشته  نیمطالعه ب نیا گیری: نتیجه

 درمان، ،یسرگرمبا اهداف  زین وو جهان مؤثر  رانیمختلف در ا یها و فرهنگ ها میمختص اقل یها داده یآور حرکات موزون و جمع شتریب  چه شناخت هر

 .ردیو آموزش مورد استفاده قرار گ یبخش توان

 حرکات موزون ؛Georeferenced ؛یا انهیرا یها یباز ؛یحرکت یها داده؛ ثبت حرکت ها: کلید واژه
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 مقدمه
و آن  اند خورده  گره یبا فرهنگ ناخودآگاهطور ه ب ن،یزم  کره یجا هر درها،  انسان

مربوط  یها از فرهنگ یقسمت ،موزون . حرکات کنند یرا در وجود خود احساس م
نظر ه و ب شود یبه نسل بعد منتقل م یکه از نسل اشدب یم ییایمنطقه جغراف هربه 

عمل   خور به در یها تالش آن ی، درک و حفظ و نگهدارییشناسا یرسد برا یم
درک  یاز حرکت برا انسان ،یشگیهم یها یاست. عالوه بر روزمرگ  امدهین
از دو  انزم صورت هم  به یقیواقع، موس . درکند یاستفاده م زین یقیموس کیتمیر

معتقد  ،Jensenius. (1-2) درک است  جنبه صدا و حرکت توسط انسان قابل
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 ،یصوت  البته نه تنها حرکات امواج شود، یاز حرکت خلق م یقیاست که موس
 یررس. ب(2) هستند لیامر دخ نیدر ا زین Performer ایبدن نوازنده   بلکه حرکات

استفاده از حرکت  ،(3) مختلف یها یملود دنیاز شن پس یرفتارها و حرکات بدن
استفاده  زانیم ،(4ی )بخش هیو روح یموزون با هدف سرگرم یصداها دیتول یبرا

آن  یرگذاریثأت زانیو م یقیموس  در هنگام نواختن آلت یاز حرکات بدن گاننوازند
 با ثبت حرکات نوازنده از انویپ یها استخراج نوت ،(5)شده   نواخته یقیبر موس

و  یقیموس یرو مطالعهبارز از ادغام  یاه نمونه تواند یم ،(6) نیدورب قیطر
گرفته   صورت موزون  تدر حوزه حرکا یقاتیتحق ،راستا نیحرکت باشد. در هم
 قاتی. تحق(3) کند یحرکات هنگام اجرا کمک م نیا ییاست که به شناسا

سطح سالمت افراد  یکاربرد حرکات موزون در ارتقا  نهیدر زم زین یمتنوع
و  یاجتماع یها ییتوسعه توانا یحتو  (8) نسونیپارک ،(3ی )مبتالبه زوال عقل

در ورزش از  ژهیبه و یحرکت یها است. ثبت دادهصورت گرفته  (9) یاحساس
و  تمیگوربا استفاده از ال ،عنوان مثاله برخوردار است، ب یا ژهیو تیاهم
 ورزشکارانمهارت  زانیاند م توانسته ،کردیرو نیا درشده   هیارا یها تیتمپل

 .(11)قرار دهند  یرا مورد بررس یا حرفه
 یپژوهش ،معتبرمجالت صورت گرفته از مقاالت  یها یاساس بررس بر

سنجش حرکت و با و ثبت حرکات آن با استفاده از دستگاه  یرامون رقص آذریپ
ن یشیپ یها افت نشد. اغلب پژوهشی کیتمیک و ریملود یالگوها یهدف طراح

و  (13ی )بخش ، حرکات توان(12) ، رقص باله(11) ساده یمربوط به حرکات بدن
 یبرا یستم تعاملیک سیاست. در آلمان، محققان  (5، 14) حرکات نوازندگان

نظر  ط خاص ازیشرا یدارا-مختلف  یها ییاز کاربران با توانا یا قشر گسترده
افزار  ن نرمی. ا(4) کردند یو درمان طراح یسرگرم یبرا -یو جسم یذهن

دار و تخت، امکان  چرخ یحالت اتاق، صندل 3 یریو با در نظرگ ردساده دا یکاربر
ن دستگاه با استفاده از یهمه فراهم کرده است. ا یبرا یبیتقربه طور استفاده را 

افزار  نرم یها را برا و داده دهد میص ی، حرکت را تشخییدئویو یابیک ردیتکن
ل یصورت بالدرنگ به صوت تبد  کند و حرکات فرد را به ید صدا ارسال میتول
ز یمشابه ن یا نمونه یحفظ فرهنگ و آموزش در اسلواک کند. البته در جهت یم

 .(15)ه شده است یارا

و  ییشناسا یسنج امکان( 1 مرحلهسه شامل  ،مطالعه نیا  رندهیبرگ در دهیا
 نیا لیتبد یتالش برا (2 ،یمیقلا -یفرهنگ یموزون در بسترها  حفظ حرکات

 یا انهیرا یها یاعمال چارچوب باز (3و  کیتمیو ر کیدملو یحرکات به الگوها
ن، دو یهمچن. بود و آموزش یسرگرم ،یبخش هیچون روح یاهداف یدر راستا

حرکات گرفته شد. اول، استفاده از  نظر در یعنوان نوآوره ب یمشخصه اصل
افت ینه ین زمیمشابه در ا یکه پژوهش یحرکت یها ثبت داده یبرا یموزون آذر

 یالگوها یطراحدر  ییقاین حرکات موزون و موسینشد و دوم، استفاده از ا
دوم اجرا و در مرحله بود و در  این مطالعه یاصل یکه نوآور کیتمیک و ریملود

از  ه خواهد شد.یارا یسندگان به عموم مردم و جامعه علمیتوسط نو ی،مقاالت آت
و استفاده از آن  یثبت حرکات موزون آذر ،مطالعه حاضرانجام هدف از  این رو،

لحظه به لحظه از  لیبا امکان تحل کیتمیو ر کیملود یهاالگو یدر طراح
 دست و پا بود. یچرخش یایزوا
 

 ها مواد و روش
دانشگاه هنر  یا رسانه شگاه ثبت حرکت دانشکده چندیحاضر، در آزما طرح

، در بهمن یحرکات موزون آذر یها ن دادهیز انجام شده است. اولیتبر یاسالم

ثبت و  Perception Neuronسندگان و به کمک دستگاه یتوسط نو 1393ماه 
، روند ثبت یحرکت یها ند ثبت دادهایقرار گرفت. جهت بهبود فر یمورد بررس
 یکه برا ین خروجیسال و به دفعات تکرار شده است و آخر کی یداده در ط

 ثبت شد. 1398در بهمن ماه سال  ،است یدر دست بررس مطالعهدوم  مرحله
متعلق به  مطالعه، نیا در هدفحرکات موزون  یها داده :یرقص آذر
 یآذر  عنوان رقص  است که تحت جانیذرباآ ایو  رانیا یغرب  مناطق شمال

 ربازیآن از د یو قدرت و سرعت اجرا یموزون آذر حرکات  تمیر. شود یشناخته م
-13)است  رفته یشمار مه ب یرزم رقصاز  یاست و نوع مورد توجه مردم بوده 

توسط استاد  شده  میتنظ شیپ از» یقیاساس موس بر توانند یم ،حرکات نیا (.16
 «Impromptu یا البداهه یف»صورت ه ب ایو  «(Arrangement by masterیا 

؛ چرا اند برداشته را در ییمعنا ربازین حرکات از دیکه ا رود یاجرا شوند. گمان م
موزون و آهنگ و  یها رقص با حرکت ینوع ی،اجتماع تیهر فعال یبراکه 
 یخاص یبردارنده معان در ،انتخاب شده یها نام که شد یاجرا م یمشخص یملود

فولکلور  یها از رقص یا نمونه که« یخان چوبان»مانند رقص  (18)هستند 
مشغول بودند.  یو دامدار یکه به شغل چوپاناست  فهیطا کیمتعلق به  یجانیآذربا

 حرکات نیا از یمیقد یا نمونه وروزانه چوپان است  یاز کارها ینمود ،حرکات نیا
( در Media Center of Khazar University) خزر دانشگاه رسانه مرکز توسط
 .(19) شده است یبارگذار وبیوتی یتارنما

که حرکات  شود یو سپر انجام م ریبا شمش زین «یجنگ»رقص  ن،یهمچن
 اما(، 16، 18) دهد یاز حالت رزم و نبرد صحنه جنگ را نشان م ینوع ،آن
 یبه دست فراموش یها به کل رقص نیداخل ا در حرکاتاز  یبرخ ،سفانهأمت

که به  یکنندگان با سابقه رقص آذر مصاحبه با اجرابرگرفته از اند ) شده  سپرده
 اند(.  دهیرس یگر یمرحله مرب

: قارتال( یمواقع نوع حرکات مردان به عقاب )به آذر شتریحال، در ب نیا با
ها را صاف  به جلو داده و شانه نهیآن، س یاجرا هنگاماست و مردان  هیشب
 یشجاعت، قدرت، تعادل، صالبت و آزاد انیدر ب یحرکات سع نیو با ا کنند یم

 یکه نشانگر نرم کنند یرا اجرا م یتر فیدارند. برعکس مردان، زنان حرکات ظر
آن  ی( برانی: گؤرچیتحت عنوان کبوتر )به آذر یها است و نماد و لطافت آن

آن  یقیموس تمیموزون به ر  حرکات یاجرا تمیر ،یاست. از طرف  شده یمعرف
حرکات توسط مردان با شدت  یاجرا شود یموجب م امر، نیاست و هم  وابسته

 .(18) باشد تر عیو سر شتریب
از  :مخصوص افزار نرم و( Motion capture) حرکت ثبتدستگاه  یمعرف

بهره برد.  یو هنر یورزش ،یسالمت، سرگرم یها طرحدر  توان یم حرکت ثبت
 کونیمانند و یمختلف یها دستگاه ،یحرکت یها داده یآور و جمع ثبت یبرا
(Viconهی(، شدو )سا :Shadowکوال ،)سیسی (Qualisys) پرسپشن نرون  و
(Perception Neuron .وجود دارد ) 

 گاهیپا در یحرکات موزون آذر یها عدم وجود داده لیدل به ،مطالعه نیا در
تر  ساده ستگاهابتدا از د .بود هیاول یها داده یآور به جمع ازین ن،یشیپ یها داده

 ,Perception Neuron V1.0 Motion Capture Systemپرسپشن نرون ) یعنی

Noitom Ltd., Miami, Florida, USA)  ء( که جز1استفاده شد )شکل 
( است Non-optoelectronics) ینور ریغ یبند از دسته یدنیپوش یها ستمیس
که حالت  کونیدوم از دستگاه و مرحلهاول، در مرحله . پس از انجام (21)
 ،استقرمز  ادونم یها نیثبت حرکت با دورب یها از دستگاه یتر شرفتهیپ

 ،عمجمو که در باشد یاز نوع خود م هیدستگاه نمونه اول نیشد. ا استفاده خواهد
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 ،یعنوان هسته اصله ب چیسوئ ایآن عبارت از هاب  منرون دارد و اقال گاهیجا 33
 تهیسیالکتر انیبرابر جر خاص و مقاوم در اژیاز آل ییها عدد نرون که در جعبه 32

 2قابل اتصال با کش و  ینرون اصل گاهیعدد جا 9، رندیگ یم قرار سیو مغناط
 کی ،یافاض یها گاهیاتصال جا یبرا یرابط اضاف میعدد س کی ،یاضاف گاهیجا
سه جفت دستکش )جفت اول  شده،  هینرون تعب گاهیجا 6ی حاو یدنیپوش قهیجل

کدام با  جفت سوم هر ،نرون گاهیکدام با دو جا جفت دوم هر ،نرون گاهیبدون جا
رابط  میعدد س کی انه،یرابط جهت اتصال به را میعدد س کینرون(،  گاهیجا 9

کردن  برهیم جهت کالیعدد س کیاز پاوربانک،  یورود انیجر افتیجهت در
 حمل  محافظ قابل فیک کیاقالم و  یجهت نگهدار ییها سهیها، ک نرون

، اقالم دستگاه ثبت حرکت، به همراه پاوربانک و روتر استفاده 2 شکل. باشند می
 .دهد یرا نشان م شیاآزم نیشده در ا

 

 
مطالعهروتراستفادهشدهدرواقالمدستگاهثبتحرکت،پاوربانک.1شکل

 
 AXIS Neuron (AXIS Neuronدستگاه، تحت عنوان  افزار نرم

3.5.24.2740 Stable )یرو بر و شده  هیارا دستگاه سازنده شرکت توسط 
 نصب و دانلود قابل یراحت به و است  گرفته قرار سازنده  شرکت یرسم تیسا وب

دو  انه،یرا یهنگام نصب بر رو در ش،یآزما نیا در شده  استفاده نسخه. باشد یم
 AXIS Neuronتحت عنوان  یافزار اصل نرم دهد؛ یه میافزار را به مخاطب ارا نرم

 کردن برهیکال جهت Neuron Doctor نام با یفرع افزار نرم و(، راست 2 شکل)
 بود. یافزار اصل از نرم ییجز تر شیپ ،یافزار فرع نرم ،البته ؛چپ( 2)شکل  ها نرون
به طور  زوله،یا طیمح کیابتدا دستگاه در  و روش اتصال: هیاول یساز آماده
 دیبه دستگاه نبا کیافراد نزد ی. تمامگرفتقرار  شگاه،یآزما طیمح ی درحیترج

موشواره  ل،یموبا یگوش س،یو مغناط ستهیالکتر یاجسام دارا ایو  یاقالم فلز
به  مکانتا حد ا یستی. دستگاه باباشند داشته همراه به یمیس بوردیو ک یمیس

  که دستگاه به او وصل یاست فرد  بهتر ،نی. همچنردیگ  برق قرار انیدور از جر
ساکن شود. سپس،  تهیسیالکتر جادیاز جنس نخ بپوشد تا مانع از ا یلباس ،شود یم

 قه،یجل یکردن بندها  و پس از محکم شود ینظر پوشانده م به فرد مورد قهیجل
 .شود یها اصالح م نرون قیدق گاهیجا
 

 
کردنبرهی)راست(،بخشکالAXIS Neuronبرنامهطیمح.2شکل

 هادربرنامهدکترنرون)چپ(نرون

 
 گیرند میراستا و در دو طرف بدن قرار  صورت همه بازو و ران، ب یها گاهیجا

 قرار زین تر نییپا ایفرد، باالتر و  یتر بودن و تناسبات بدن بر درشت بنا توانند یو م
البته  رند؛یگ یپا قرار م  استخوان ساق یزانو و رو یرِزانو در ز یها اما نرون ،رندیگ

خالف  زانو بر یها گاهیگ اجرا شد، جاکن که در هنگ یا  مطالعه  در نمونه
کار  نیا رود ی. گمان م(21) بودند  افتهیزانو انتقال  یدستورالعمل دستگاه، به باال

اما  ،باشد  شده  انجام یاندام یبه بهبود در محاسبات و کاهش خطا ازیاساس ن بر
 زانو قرار گرفت. ریز قیدقبه طور زانو  یها نرون گاهیحاضر، جا مطالعهدر 

وجود دارد. روش  یسه روش کل انه،یاتصال دستگاه پرسپشن نرون به را یبرا
کاربرد دارد. در  انهیشناساندن دستگاه به را یبرا ن،یو آنال یمیاتصال س ایاول 

و با  ردیگ یقرار م انهیرا یکیمتصل است، در نزد اوکه دستگاه به  یروش اول، فرد
افزار  و نرم انهیهاب به را قی، از طرمتر 1به طول تقریبی رابط  میاستفاده از س

AXIS کیکردن  نیگزیرابط و جا می. در روش دوم، با حذف سشود یوصل م 
 میس یصورت به ب انهیروتر، اتصال با را کیو  ردیگ یقرار م بیپاوربانک که در ج

ه بلکه ب ،شود یوصل نم ستمیواقع دستگاه به س . در روش سوم، درشود یانجام م
 کیو  ردیگ یقرار م بیپاوربانک که در ج کیو مستقل، با کمک  نیصورت آفال

 ،دهد. البته  ها را انجام داده یآور عمل جمع تواند یم ،SDحافظه در اندازه   کارت
 ،بود هیکه نسخه اول آن لیدله است که دستگاه موجود ب نیا تیز اهمینکته حا

 سه هر بیمعا و ایمزا بهتر، درک یبرا. نداشت را سوم روش از استفاده تیقابل
 یعنیحاضر، روش دوم  قیاست. در تحق  ه شدهیارا 1 جدول صورت  به روش

 انتخاب شد. یحرکت یها داده یآور جمع یبرا «نیو آنال میس یب»
 

اتصالدستگاهثبتحرکتیهاروشیسهمقا.1لجدو

بیمعاایمزااقالمروش

 رابط میس اول
 آسان و عیسر اتصال

 اجرا هنگام در انهیرا در بالدرنگ مشاهده امکان
 دنیدو و دنیچرخ امکان عدم و حرکت در تیمحدود

 دوم
 پاوربانک

 روتر
 دنیدو و دنیچرخ امکان و حرکت وسعت

 اجرا هنگام در انهیرا در بالدرنگ مشاهده امکان
 هاب و ها نرون برق انیجر نیمأت یبرا پاوربانک به ازین

 روتر گیکانف به ازین

 سوم
 پاوربانک

 حافظه کارت
 دنیدو و دنیچرخ امکان و حرکت وسعت

 هاب و ها نرون برق انیجر نیمأت یبرا پاوربانک به ازین

 حرکات یاجرا هنگام در بالدرنگ مشاهده امکان عدم لیدله ب خطا بروز امکان
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کردنیبرهبهمرحلهکالیدنهاتارسنرونییشناساروشحلمشکلاتصالوعدم.3شکل

 
 

ثبت حرکت،  ستمیپس از اتصال س :و نحوه بهبود آن یروند ثبت داده حرکت
  مدل سه یشده بر رو داده  صیتشخ یحسگرها  تیاز موقع هینگاشت اول کی

از  یمواقع، ممکن است تعداد ی. در برخشود یافزار انجام م توسط نرم یبعد
داده نشوند  صیتشخ یممکن است تعداد ن،یمشکل باشند. همچن یها دارا نرون

و  نیچن نیا یرفع مشکالت ی. برادهد یهشدار م امیصورت، برنامه پ  نیا که در 
شده است  هیدستگاه ارا یراه حل مرحله به مرحله برا کیبهبود روند ثبت داده، 

 .باشد یقابل مشاهده م 3که در شکل 
 ،3 شکل. بود یابیخطا  ستمیعدم وجود س ،دستگاه نیااز نقاط ضعف  یکی

 ییاز شناسا نانیاطم یبرا. نماید یمرا ارایه  مشکل نیافلوچارت نحوه مقابله با 
 یرو یهاLight-emitting diode (LED) ها، نحوه چشمک زدن نرون هیکل

. در سمت باشند «کار  به  آماده» ای «کار»که در حالت  دندش  یها بررس نرون
 2داده شد )شکل  ( قرارSensor Map) حسگرنقشه  کی ،AXISبرنامه  راست

 رنگ شدن روشن. شد می یبررس ها نرون تیضع ،آن کردن چک با کهراست( 
 د،اد یم نشان را نرون هر یبرا متوسط حالت زرد، رنگ و حالت نیبهتر سبز،
 شناخته یها و نرون نددش یبه رنگ قرمز روشن م اشکال، یدارا یها نرون

صورت مشاهده چراغ خاموش  . درشند یداده م شیصورت خاموش نما  به ،نشده 
اجرا  3ه شده در شکل یها، مراحل رفع مشکل، به روش ارا نرون یو قرمز برا

 به  و حالت آماده هرتز 21»مرحله تحت عنوان  کی، فرایند یطول اجرا درشد.  
زدن   چشمک زانیم یبه بررس ازین ،آن صیتشخ یکه برا شتوجود دا «کار 

LED شده در برنامه  هیاز جدول تعب ،منظور  نیا ی. برابودنرون  یروAXIS  در

 . شددستگاه استفاده  تالیجید یآن در دفترچه راهنما ریتصو ایقسمت راهنما و 
ها  آن گاهیجا و ندخورد برچسب ها نرون همه راد،یا رفع مراحل یاجرا یبرا

 کار نیاداده شد.  قرار شگاهیآزما دردر کنار دستگاه  یستیمشخص شد که در ل
 از مشکل داد یم نشان و درک یم کمک دستگاه در خطا صیتشخ دربه محققان 

 یبرا ،روند نیشرح داده شده در ا ریمس. بوده است گاهیجا کدام و نرون کدام
. بود یضرور تیفیک در جهت ثبت داده با و کردن  برهیبه مرحله کال دنیرس

 با چنانچه ،(3شکل  در)*(  عالمتنرون ) ضیتعو مرحله در آن،  بر  عالوه
 یها گاهیجا از یکی با نرون گاهیجا د،یرس مطلوب جهینت به نتوان نرون ضیتعو

شود. نکته قابل توجه  یجا م هجاب ،دستگاه مطرح شد یکه در بخش معرف ،یاضاف
 یها، ساق پاها و رو بازوها، ران یبرا توان یرا تنها م یاضاف گاهیجا دو که  نیا

 پاها استفاده کرد.
فرد  یاندازه بدن کردن،  برهیاز رفع مشکالت و قبل از شروع مرحله کال پس
 ستمیدر سرا مشخصات دلخواه  ق،یدق یریگ از اندازه پس توان یشد )م انتخاب 

 یشد تا تمام درخواست  کننده اجرااز  کردن،  برهی(. پس از مرحله کالنمودثبت 
 در نگاشت بر یتک به حرکت درآورد تا چنانچه مشکل مفاصل بدن خود را تک

 ،را رفع کرد. سپس  ها آن مدل وجود داشت، بتوان قبل از شروع ضبط داده یرو
 شد. ثبت داده انجام  ندایفر

است و قدرتمندتر اجرا  یشتریسرعت ب یدارا انیرقص آقا ،یرقص آذر در
ها تکان خورده و از  تا در روند ثبت داده، نرون شود یسبب م ،امر نیهم .شود یم

و  مطالعهدوم  مرحلهحرکات در  نیحل مشکل، ا یخارج شوند. برا برهیحالت کال
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مطالعه چالش  نیتر یاما اصل ،ثبت خواهند شد کونیبه نام و یتر یبا دستگاه قو
بود که با استفاده از مراحل مشخص  یابیخطا یبرا یا حاضر، عدم وجود سامانه

 آزمون و خطا جبران شد. یها و با روش 3شده در شکل 
  تتح یفولکلور آذر یقیموس یبرا یرقص آذر یاساس اجرا بر ها داده ثبت

  به ییشد که توسط بانو انجام( /Tærækæmæ/: نی)تلفظ به الت «ترکمه» عنوان
 نسبتبه  6/8 یقیموس نیا تمیاجرا شد. ر «توسط استاد شده  میتنظ»صورت 

کننده،   اجرا یاساس قد و تناسبات بدن داده، بر  ثبت فرایند یاجرا یبرا و بود آرام
 شد.  انتخاب متر یسانت 165-131با قد  AXISافزار  نرم فرض شیحالت پ

 

 ها یافته
، تینها . درشدبار تکرار  نیچند وثبت حرکات آغاز  ستم،یس برهیاز کال پس
 ستمیبا استفاده از س یآذر فولکلوررقص  کیموزون  یاز اجرا ییها داده

مراحل در  یساز ادهیپ یبرا یدست بررس  اکنون در شد و هم ثبتحرکت  سنجش
 4 شکلدر  کننده اجرامختلف  یها از حالت ی. تعدادباشد یممطالعه دوم و سوم 

 است.  شده  نشان داده
 

 

 

 
شدهتوسطدستگاهثبتیهاازدادهیریتصاو.4شکل

AXISبرنامهیطثبتحرکتدرمح

 
ها  آن نیگرفت و بهتر قرار یدست آمده مورد بررسه ب یها داده سپس،

موتور  طیبه مح FBXاول پروژه، تحت فرمت مرحله  یگرفتن خروج یبرا
 ,Unity 2017.2.0f3, Unity Technologies) 2113 نسخه یتیونی یساز یباز

San Francisco, United States )یاز دو مدل برا ،نی. همچنشد داده انتقال 
و  AXISمربوط به آواتار برنامه  یکیاستفاده شد که  یحرکت یها نگاشت داده

دانلود  گانیرا به( /https://www.mixamo.com) کسامویم تیاز سا یگرید
اجرا  یمتناسب برا یآمده، خروج  دسته ب یحرکت یها داده یشد. پس از بررس

کردن داده بر تنظیم  یبرا یینها ماتیو تنظ هیته یتیونی یساز یدر موتور باز
 ییاجرا لیفا کی صورت به ،5 شکلطبق  یینها یمدل اعمال شد. خروج یرو

 و ردیگ یم قرار یمجاز یبعد  سه طیمح کی  در فرد کهی طوره ب ؛شد  ساخته
 نحوه ک،ینزد از و ندک حرکت طیمح داخل یا انهیرا یباز کی مانند تواند یم

 و کند یبررس و مشاهده یبعد  سه مدل یرو بر را موزون حرکات یاجرا
 ،مدل حرکات با که بشنود زین را است  شده اجرا آن با موزون  حرکات که یقیموس

  ستمیس یرو اجرا بر یبرا لیفا نیاست. ا  شده (Synchronized) یساز همگام
 سندهیآن در کانال نو ییدئویو یخروج ،نیهمچن .نظر گرفته شد در ندوزیو عامل

مشاهده عموم در دسترس قرار گرفته است  یبرا وبیوتی یدر تارنما
(https://youtu.be/kku8vt5apvw.) 

 

 
طیحرکتدرمحتیوقابلیخروجطیمح.5شکل

 

 بحث
 یبرا یو موزون آذر ییقایجهت استفاده از حرکات موس حاضر در مطالعات

شد  فیتعر مرحلهدر سه  مطالعه نی. ابود کیتمیو ر کیملود یبه الگوها لیتبد
ثبت حرکت موزون  یاول آن در راستامرحله  یراجا ریکه گزارش حاضر، مس

 حرکات شامل یا برنامه ،مرحله نیا در. بود آن یاجزا ییو شناسا یرقص آذر
عامل  ستمیس طیترکمه ثبت شد که در مح یقیقطعه موس یبرا یآذر موزون

 یطراح یسه بعد یدهد در فضا یاجرا دارد و به کاربر اجازه م تیقابل ندوزیو
مختلف  یایشود و از زوا کینزد کنندگان اجرااز  کیشده تا حد ممکن به هر 

مشاهده  ،شود یاجرا م نهیزم یقیبا موس کیتمیرها را که در تناسب  حرکات آن
  ستمیس شتریب یبرا متناسب یخروج ،مطالعه دوممرحله  در رود یم دیامکند. 
 یآموزش جنبه و سوم مرحله یبرا ،نیهمچن. شود هیارا پرطرفدار یها عامل

 در تواند یم یتعامل آموزش بهبود یبرا زین یمجاز تیواقع کردن ریدرگ ،مطالعه
 .شود گرفته نظر

 ،نی. همچنشد اجرا یآذر رقص یبرا رانیا در بار نیاول یبرا مطالعه، نیا
ثبت و  یبرا ایدر سطح دن یانجام شده نشان داد مطالعه مشابه یها یبررس

 یالگوها یجهت طراح در یآذررقص  یمیاقل -یگزارش حرکات موزون سنت
و  حفظمشابه در جهت  یا اما در نمونه ،است نشده اجرا کیتمیو ر کیملود

 طیمح کی (15) (Slovak Folk Dances) یاسلواک فولکلور یها صآموزش رق
 قیطر از آموزش با آن آموزش نوع و یطراح رقص چهار شینما یبرا یبعد سه
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بهبود در  ینشانگر اندک ج،یو نتا است گرفته قرار یبررس مورد شده ضبط یدئویو
 بود. یریادگی فرایند

مطالعات (، 11، 22-23ی )مختلف ورزش یها رشته در حرکات ثبت چند هر

 کردیرو کی ،(25-26) از جمله راه رفتن یو اختالالت جسم (13، 24) یبخش توان

و  زیانگ جانیگسترده، ه یموضوع زین یقیموس ، اماامروز است یایپرکاربرد در دن

 ی بخش توان و (3-9، 23ی )چون رقص درمان یارزشمند در مباحث اریبس

 نظر در حاضر قیتحق یبرا هم کنار در ،مهم موضوع دو نیااست.  (24، 29-28)

 یپرداز صوت و( حاضر مطالعه) اول مرحله در حرکت سنجش مبحث که شد گرفته

 جهت و اجرا دوم مرحله در شده، ثبت حرکات نیا یبرا( Sonification) داده

 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد کیتمیر و کیملود یالگوها یطراح

 یبخش توان امور لیتسهو  زهیانگ جادیا ،ییهدف غا ،موارد نیا بیشتر در
 کالن ای یفرد نهیهز اتالف از یریجلوگ ای شتریب درآمد کسب ماران،یب یبرا

 از حرکت ثبت مقوله به ران،یا در بار نینخست یبرا ،حاضر مطالعه در. است
 گسترش و یمل راثیم کی حفظ یبرا آن از و شد توجه یفرهنگ -یهنر دگاهید

 هیکل و یتکنولوژ که است نیا تیواقع. شد یبردار بهره یبعد یها نسل به آن
 و بخش لذت یریمس به یزندگ ندایفر لیتبد یراستا در یبشر یدستاوردها

 شرفتیپ از تواند ینم ،ییبایز نیا گاه یتجل عنوان به هنر و باشد یم باتریز
کاربر فراهم شد تا بتواند  یبرا یا نهیزم حاضر، مطالعه در. ردینپذ ریتأث یتکنولوژ
و  یرا به صورت سه بعد یرقص آذر یو مهارت فیحرکات ظر قیدق اتیبا جزئ

بر آن تأمل کند و به صورت خودآموز آن را  د،یدلخواه مشاهد نما هیاز هر زاو
انسان  اریدر اخت یبه راحت دیپرمشغله امروز شا یکه در زندگ ی. فرصتدینما دیتقل

 .ردیمدرن قرار نگ
و  فرهنگ از یبخشو حفظ  ایدر جهت اح هیاول یها قدم مطالعه، نیدر ا

جهان،  یحت ایو  رانیتواند در مناطق مختلف ا یبرداشته شد که م یآذر یها سنت

 گاهیپا آوردن فراهم و یحرکت یها داده یآور جمع امکان ،بر آن عالوه .ابدی عهتوس

 ،یدرمان روان ،یپزشک یها شاخه در جمله از محققان یبرا تواند یم ی،حرکت داده 

 .شود واقع دیمف یسرگرم و یا انهیرا یها یباز ،یقیموس ،یبخش توان

 

 ها محدودیت
ثبت حرکات موزون  طرح پژوهشیاول  مرحله یتنها گزارش اجرا ،حاضر مطالعه

دوم،  مرحلهدوم و سوم نبود. در  مراحلبود و شامل اطالعات  یدر رقص آذر
از  یریگ با بهره ،و سپس گرفت خواهدآمده مورد مطالعه قرار   دسته ب یها داده

 مرحله. در گرفت خواهدشکل  کیتمیو ر کیملود یالگوها یها، طراح داده نیا
اعمال ابعاد  ،یسطوح باز فیتعر نظیر یبه اعمال چهارچوب باز زیسوم ن
 سهیمقا ،نیو همچن کنیباز شرفتیپ یبررس هتج یاسیمق نییتع ،یآموزش

 در نظر گرفته خواهد شد.  کنیدو باز یها مهارت

 

 پیشنهادها
با دستگاه ثبت حرکت  یحاضر و کار تجرب ی  مطالعه یها افتهیتوجه به  با

 تمیالگور ای ستمیس کی یشود در مطالعات بعد یم شنهادیپرسپشن نرون، پ
 Key یدهایبهبود کل قیآمده از طر  دسته ب یحرکت یها داده یساز نهیجهت به

Frame یحرکت راداتیا کیو رفع اتومات صیو تشخ ها لیکاهش بار فا شن،یمیان 
 تیواقع یها یو توسعه باز یبا طراح توان یم .گردد یطراح شدهثبت  یها داده

 نیا ازثبت حرکت  یها و دستکش یمجاز  تیبا استفاده از هدست واقع یمجاز 
گسترده  یبررس ن،یاستفاده نمود. همچن زین یو سرگرم یقاتیبا هدف تحق ستمیس

مختلف جهت  یها تیقوم و یرانیاافراد  یتناسبات بدن ثبتجهت  یو آمار
از انواع  یناش راتییتغ یابیارز یبرا یحرکت یها استفاده در محاسبات داده

 .بود خواهد دیمفراه رفتن  و یحرکت نادرستعادات  ایها  یماریب
 ندایفر یبرا این فرایند یینها جینتا ،حاضر طرح پژوهشی توسعه یبرا

با  بر آن، . عالوهدیگرد خواهداعمال  «البداهه یف» یها چون داده یتر بزرگ
 توان یم یآمار یها و آزمون اسببه تعداد من یجامعه آمار جادیاستفاده از ا

 ت،ینها درقرار داد.  واکاویمختلف مورد  یها العمل کاربران را با روش عکس
 جادیها در مناطق مختلف جهان ا فرهنگ هیداده مکان محور از کل گاهیپا کی

 نیبر ا  و عالوه دیآ یحساب مه ب یفرهنگ Map اینقشه و  یکه نوع شد خواهد
 تواند یم بود، خواهدمناطق مختلف جهان  یبرا یفرهنگ هیال کیشامل  که
ها در نقاط  انسان یپزشک یها شده و داده ییشناسا یها یماریانواع ب از یا هیال

 .شود شامل زین رامختلف جهان 
 

 گیری نتیجه
 هب ک،یتمیر یو نواها یآذر  هنر رقص یبرا یواسط ،یا رشته  نیمطالعه ب نیا

  چه در شناخت هر تواند یم طرح پژوهشی، نی. اوردآ  فراهم انهیرا یورآ کمک فن
 یها و فرهنگ ها میمختص اقل یها داده یآور حرکات موزون و جمع شتریب

 یبخش توان درمان، ،یسرگرمبا اهداف  زین وباشد و جهان مؤثر  رانیمختلف در ا
 .ردیو آموزش مورد استفاده قرار گ

 

 تشکر و قدردانی
نامه کارشناسی ارشد افسانه یدائی در دانشکده چند  این مطالعه برگرفته از پایان

 یجناب آقاای دانشگاه هنر اسالمی تبریز تنظیم گردید. نویسندگان از  رسانه
کمال تشکر  ،داشتندبر عهده که زحمت مشاوره پژوهش را  یروحصمد  مهندس
 ریمراتب سپاس خود را از مدند. نویسندگان همچنین، دار ابراز میرا  یو قدردان

 دکتر  یجناب آقا ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم یا رسانه دانشکده چند روهگ
 نینو یها الزم جهت انجام پژوهش طیفراهم آوردن شرا یسخاوت برا ونسی

  .نددار یم میتقد
مقاله حاضر از میان مقاالت ارسال شده به دبیرخانه پنجمین کنفرانس 

های  با نگاه ویژه به بازی« ها ها و چالش ای؛ فرصت های رایانه بازی»المللی  بین
، اصفهان(، از سوی هیأت تحریریه مجله پژوهش در 1398درمانی )بهمن ماه 

سندگان از پژوهشگاه بخشی مورد تقدیر قرار گرفت. بدین وسیله نوی علوم توان
فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی به جهت حمایت از انتشار این مقاله 

 آورند.  قدردانی به عمل می
 

 نویسندگاننقش 
و  ییو اجرا یبانیخدمات پشت ،پردازی مطالعه دهیو ا یطراح ،افسانه یدائی

و  لیتحل ،ها آوری داده جمع ،های مطالعه فراهم کردن نمونه ،مطالعه یعلم
 یتخصص یابیارزنوشته،  تنظیم دست ،آمار یخدمات تخصص ج،ینتا ریتفس

جهت ارسال به  یینهانوشته  دست دییتأ ،یعلم مینوشته از نظر مفاه دست
 انتشار انجام مطالعه از آغاز تا ندایفر یکپارچگیحفظ  تیولؤمس ،دفتر مجله
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پردازی  دهیو ا یطراح ،فر محمدرضا آزاده ،به نظرات داوران ییگو و پاسخ
 ج،ینتا ریو تفس لیتحل ،مطالعه یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشت، مطالعه

 ،یعلم مینوشته از نظر مفاه دست یتخصص یابیارزنوشته،  تنظیم دست
حفظ  تیولؤمس ،جهت ارسال به دفتر مجله یینوشته نها دست دییتأ
به نظرات  ییگو و پاسخ انتشار انجام مطالعه از آغاز تا ندایفر یکپارچگی

 ،مطالعه یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشتاشرفی،  بهنام علیزاده و داوران
نوشته از  دست یتخصص یابیارزنوشته،  تنظیم دست زات،یفراهم کردن تجه

 ،جهت ارسال به دفتر مجله یینوشته نها دست دییتأ ،یعلم مینظر مفاه
و  انتشار انجام مطالعه از آغاز تا ندایفر یکپارچگیحفظ  تیولؤمس

 به نظرات داوران را بر عهده داشتند. ییگو پاسخ

 منابع مالی
مصوب دانشگاه  ،یدائیارشد افسانه  یکارشناس نامه انیاز پا برگرفتهمقاله  نیا

 .محققان انجام شد میت یشخص نهیپژوهش با هز نیا. است زیتبر یهنر اسالم
 

 تعارض منافع
استادیار و  عنواناشرفی به  علیزادهباشند. دکتر  یدارای تعارض منافع نم سندگانینو

فر به عنوان استاد تمام  عضو هیأت علمی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز و پرفسور آزاده
باشند. افسانه یدائی نیز  و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران مشغول به فعالیت می

های  ای با گرایش تولید بازی هنرهای رایانهارشد  یکارشناس ینشجودا 1396از سال 
 .باشد یم ای دانشگاه هنر اسالمی تبریز چند رسانهدانشکده  در ای رایانه
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Abstract 
 

Introduction: The modern human is on the cutting edge of information, communication, and technology, the turning 

point of which is to maintain the valuable traditional and cultural data inherited from the ancestors and hand down it 

to the descendants. This is fulfilled via stories, dances, and activities; negligence in this regard results in loss of 

cultural and location-based information. 

Materials and Methods: In this project, Perception Neuron device (a wearable system of nonoptoelectronics 

MoCap group) was utilized for capturing the data of the musical movements of the body. The captured data refers to 

the Azerbaijan region, known as Azeri Dance in the world. The study process contained three phases of possibility of 

identification, capturing and maintenance of musical movements on cultural-climatic backgrounds, endeavor at 

utilizing these musical movements of the body in creation of melodic and rhythmic patterns, and the game side of the 

study containing levels, game-based learning, player progress, and skill comparison among the players. The device 

was attached to a female performer with the body height of 165-170 cm according to software’s default body size 

with fewer flaws in data. The captured data was musical movements of the famous folk tune called Tərəkəmə 

(pronounces as /Tærækæmæ/). 

Results: The final product of the musical movements and Azeri dance was build and presented within a 3D room  

in Unity game engine. The player could move around and get closer to the performers in order to watch the dance 

and musical movements from different angles along with hearing the real music (perfomer danced with) syncing with 

the movements. 

Conclusion: This interdisciplinary study provided an interface for Azeri dance and rhythmic melodies using digital 

technology. The study can be extended to any culture from any part of the earth as well as for entertainment, 

medical, rehabilitation, and educational purposes. 
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