
این پروژه یک پروژه دانشجویی مهندسی در حیطه ورزش قایق رانی هست. بخشی از کار فراهم کردن فیدبک صوتی به  

 هارو به درستی تشخیص و دنبال کنه.   temporal parameterورزشکار میباشد تا ورزشکار بوسیله آن بتواند زمان و  

 ی توضیح میدم:رمن االن با دیتیل بیشت 

)ماشین های عادی که توی   یعنی توی آب نیست  ما در نظر داریم روی ماشین شبیه سازی شده انجام میشه  قایق رانی که  ورزش 

 داده بشه.  ،باشگاها هم هست(. فیدبک صوتی قراره به یک نفر که روی ماشین شبیه سازی شده قرار گرفته

 زمانی در قایق رانی داریم:  طول ما دوتا فاز مهم از لحاظ 

1) Drive  ورزشکار داره میره عقب( )زمانی که  

2) Recovery  )زمانی که ورزشکار داره میاد جلو( 

 برای شروع فاز ها:  پوزیشن و دوتا  

1) Catch  )شروع فاز درایو( 

2) Finish  )شروع فاز ریکاوری( 

(   driveقرار میگیره ) که پاهاش کامال جمع شده( و یک مدت زمانی رو درگیر بره عقب )فاز Catchابتدا ورزشکار در حالت 

ا برگرده  ( ت recovery)فاز   )که پاهاش دیگه کامل باز شده( و بعدش مدت زمانی رو درگیره Finishو بعد میرسه به پوزیشن 

 و این سیکل مدام قراره تکرار بشه.  Catchبه حالت اولیه 

 عکس وضعیت هارو برای درک بهتر اینجا ضمیمه کردم: 

 

 خیلی حرکت ساده ایه چون هی تکرار میشه. 

 حاال ما چی میخوایم؟؟ 

هایی که ما میخوایم رو    key timingجوری درنرم افزارمتلب کد نویسی کنیم که ورزشکار یک فیدبک صوتی رو   ما میخوایم

ل یه صدای بوق کوچک و بعد فاز  ث دای متفاوت زیر و بمی مشخص بکنه مصیعنی صدایی که پوزیشن هارو با  رعایت کنه. 

 رو مشخص کنه.  duration اش عوض میشه  pitchهارو با صدایی که 

البنه ما هنوز درمورد زمان های استاندارد و سرعتی که میخوایم ورزشکار داشته باشه اطالعی نداریم چون باید از یک  

ورزشکار  در سطح تیم ملی این نسبت های زمانی استاندارد رو استخراج کنیم. پس از شما میخوایم که طوری کد نویسی انجام  



  ، که بوق کوتاه زده درحد نیم ثانیه catchتغییر بدیم. مثال االن  اونجوری که میخوایم در آینده که ما بتونیم نسبت هاش رو بشه 

و بعد یک بوق ممتد که   finishبرای پوزیشن انیه ث وق در حد نیم ب و بعد یه  شنونده است که صداش کم ممتد  ق بعدش دو ثانیه بو

 . و این لوپ تکرار بشه. با صدای کم شونده ریکاوری رو نشون بده durationکه 

جنس صدا هم جوری باشه که شنونده که قراره مدام این صداهارو بشنوه دیوونه نشه یا اونقدر جیغ و اذیت کننده نباشه. حاال من  

 هم از طریق لپتاپ پخش بشه. . این صداها      یه ویس هم میفرستم اداشو در میارم 

اگر امکان داشته باشه که قبل از تحویل کار یک فیلم از نحوه انجامش ببینم که ایا چیزی که مدنظر بوده انجام شده یا خیر.  

 زمانی و نسبت هارو توی کد بتونم بعدا تغییر بدم چون قطعا باید تغییر بدم.  عددهایهمچنین توضیحی که بعدا چطور  
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