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  چکیده
این . شده است ارائهپژوهش حاضر با توجه به نیاز بیماران دیابتی، بر پیشگیري از روند پیشرفت زخم، 

، ساخت دستگاهی افزاري سختبخش . تشکیل شده است افزاري نرمو  افزاري سختپروژه از دو بخش 
از یک متشکل دستگاه . براي تصویربرداري از ناحیه تشکیل زخم در بیماران مبتال به دیابت است

دست یا پاي بیمار با فشار بر روي شیشه قرار . استقرار گرفته  است که بر روي آن اي شیشهو  چهارپایه
، تصاویري از دست یا پاي گیرد میسپس توسط دوربین موبایل که در داخل چهار پایه قرار . گیرد می

. شود میتصاویر به کامپیوتر منتقل  افزاري نرمدر قسمت . شود میبیمار که بر روي شیشه است، تشکیل 
در  تواند مینتایج . گیرد میپردازش تصویر صورت  هاي الگوریتمعملیات پردازشی در محیط متلب و با 

  .دست و پاي بیماران دیابتی کمک کندزخم یا ناحیه تشکیل زخم در ناحیه  باوجودرابطه 

  دیابت، زخم، پردازش تصویر:واژه هاي کلیدي 
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  :فصل اول

  مقدمه
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علیرغم عوارض  .از زخم است پیشرفت عفونت پا ناشی علت اصلی بستري شدن بیماران دیابتی،    
زخم از مراقبت مناسب  درمان زخم ، .شوند نمیاغلب تشخیص داده  ها زخم دیابت،مشخص شده در 

و  ها درماناین . نجام شوددر کنترل عفونت بعد از زخم ا تواند میموضعی و درمان ضد میکروبی مناسب 
   .هستند گیر وقت و زیادي را در پی دارد هاي هزینهراجعه به پزشکان م

پا در  هاي زخمبراي تشخیص زودهنگام  یک روش پیشنهاد هدف از پیشنهاد ساخت این دستگاه،
از  .استسالم  هاي بافتاین روش با تشخیص یک رگ خونی التهابی قرمز رنگ در  .استدیابتی  بیماران

 آگهی پیش تواند میحساس پا براي تشخیص التهاب مداوم که  هاي ناحیهدر  تواند میاین تغییر رنگ 
  .استفاده کرد زخم باشد،ایجاد 

مدل  .استفاده شده است اي شیشهسی این تغییر رنگ از یک مدل مقیاس ردر این روش براي بر
. دستگاه نظارت روزانه استفاده شود عنوان بهطراحی شده است که در منزل  اي گونه به اي شیشهمقیاس 
 تواند می ،موردنظر افزار نرم ي وسیله بهتحلیل آن  تجزیه و توسط موبایل، از پاي خود تصویربرداريفرد با 

  .باشد خودآگاه هاي زخماز وضعیت 
دیابتی است زیرا نظارت بیماران پاي  هاي زخمدر مراقبت از  مؤثریک روش  عنوان هباین دستگاه 

یک  عنوان بهبا کمترین هزینه  تواند میبا استفاده از تشخیص تغییرات رنگ  روزانه را به همراه دارد و
 ]1[ .قطعی عضو جلوگیري کند درنهایتو  ها زخمعفونت  ي توسعهاز  ،پیشگیرانهاقدام 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  گیري نتیجه

پوست  هاي قسمتسایر در این پروژه با انتخاب عکسی که داراي التهاب بود، توانستیم بافت ملتهب را از 
بحرانی بودن مرحله بیماري یا در حال  ي کننده تعییناندازه و عمق این قسمت ملتهب، . جدا کنیم

  . شود میاین موضوع با توجه به نظر پزشکان مشخص  .تشکیل شدن زخم است
البته این دستگاه  .این پروژه را در بیمارستان و روي دست و پاي بیماران دیابتی تست کرد توان می
به این  تازگی بهبیمارانی که  دستگاه براي این و یک طرح پیشگیري براي گسترش بیماري است عنوان به

براي در  .ناشی از دیابت است هاي زخمبسیار مناسبی براي کنترل  ي وسیله اند شدهبیماري مبتال 
در قالب اپلیکیشنی قابل نصب بر روي  توان میآسان از این طرح، این پروژه را  استفاده ودسترس بودن 

امید است که با بهبود نواقص و کامل کردن این پروژه بتوان کمک شایانی به  .همراه توسعه داد گوشی
  .نموداین بیماران 
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