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 بازشناسی احساسات یکی از موضوعات چالشبرانگیز در بین محققان بخصوص در حووزه محاسوبات عواطفی محسووب مویشوود ررچنود:چکیده
 اما رنوز الگوریتمی ارائه نشده که بتواند احساسات بشر را بهطور کامل بازشناسی نماید یکی از دالیل،موفقیت رایی در این زمینه حاصل شده است
 مهمترین عامل تفاوترای جنسیتی در پاسوخ بوه، ممکن است عدم توجه به تفاوت افراد در پاسخدری به یک محرک عاطفی باشد از این میان،آن
،)ECG  تفاوترای جنسیتی را در پارامتررای الکتروکواردیوگرام،احساسات است مطالعه حاضر با ارائه رویکردی جامع از روشرای تحلیل سیگنال
 و26/3 ± 6/4  زنان: دانشجو میانگین سن74 ) و پالس انگشت مورد بررسی قرار داده است سیگنالرای خودمختارGSR ردایت الکتریکی پوست
 ترس و آرامش جموعآوری گردیود طیوو وسویعی از وی گویروا از سوه، غم، سال) در رنگام تماشای تصاویر احساسی شادی26/6 ± 6/70 مردان
سیگنال استخراج شد و تفاوت میان پاسخ سیگنالرای خودمختار زنان و مردان با آزمون آماری ویلکاکسون مورد ارزیابی قرار گرفوت نتواین نشوان
میدرد که تفاوترای معناداری میان پاسخرای فیزیولوژیکی زنان و مردان در رنگام تماشای تصاویر احساسی وجوود دارد کوه قابلیوت پاسوخروای
 ارمیت و نقش وی ه شاخصرای غیرخطی در تحلیل سیگنالرای حیاتی دو جنس در پاسخ بوه تصواویر، باالتر است رمچنینGSR قلبی نسبت به
 بور،احساسی نشان داده شد بیشترین تفاوت معنادار در وی گیرای استخراجشده از دو گروه مربوط به احساس غم بوده اسوت نتواین ایون تحقیور
نقش جنسیت بهعنوان یک عامل مهم در مسئله بازشناسی احساسات تأکید دارد و پیشونهاد مویکنود کوه در رنگوام طراحوی سیسوتم بازشناسوی
احساسات تفاوترای فردی لحاظ گردد
 ویلکاکسون، تحلیل خطی و غیرخطی، سیگنالرای خودمختار، جنسیت، احساسات:واژههای کلیدی
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Abstract: Emotion recognition is one of the challenging issues among researchers, particularly in the field of affective computing.
Although some success has been achieved in this area, but still no algorithm has been suggested that can recognize human emotions
perfectly. Lack of attention to individual differences in response to an emotional stimulus may be one of the reasons. Among them,
the most important factor is gender differences in response to emotions. The present study investigated the gender differences
through electrocardiogram (ECG), galvanic skin response (GSR), finger pulse signals by considering comprehensive signal
processing approaches. The autonomic signals of 47 students (mean age: women 21.9 ± 1.7, and men 21.1 ± 1.48 years) were
recorded while watching happy, sadness, fear, and relaxed images. A wide range of features has been extracted from the three signals
and differences between autonomic responses of men and women were evaluated by means of Wilcoxon statistical test. The results
showed that there are significant differences in physiological responses of men and women while watching affective pictures, where
the capability of heart responses is much higher than the GSR. In addition, the importance and effective role of nonlinear indices in
the analysis of bio-signals of two genders in response to affective pictures has been proved. The most significant difference in the
features extracted from two groups was related to the sadness. The results of this study emphasize on the gender role as an important
factor in the problem of emotion recognition and suggest that individual differences should be considered in designing an emotion
recognition system.
Keywords: Autonomic signals, emotion, gender, linear and nonlinear analysis, Wilcoxon.
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بررسی تفاوترای پاسخ به تحریکات تصویری

 -1مقدمه

در زنوووودگی روزمووووره ،تعووووامالت اجتموووواعی و ارتباطووووات بشوووور

در زندگی روزمره ،تعامالت اجتمواعی و ارتباطوات بشوری تحوت توأ یر
احساسووات قوورار موویگیوورد رمچنووین ،احساسووات در یووادگیری و
عملکردرای شناختی ا رگذار بووده ،درک و تصومیم گیوری مسوتدل را
آسان مینماید و جایگاه وی های در شکلگیری ایودهروا و تفکورات دارد
[ ]2 ،6ررچنوود در ب وین محققووان توافوور خاص وی راجووع بووه تعری وو
احساسات حاصل نشده است ،اما مدلرای مختلفی از آن ارائه گردیوده
است از این میان ،دو مدل احساسات ابعادی و گسسته دو نظریه غالب
از ساختاررای عاطفی رستند که در بیشتر تحقیقات از آنروا اسوتفاده
میشود در مدل اول ،دو یا چند بُعد برای نشوان دادن حواالت عواطفی
افراد مورد استفاده قرار میگیورد در مودل دوبُعودی ،تموام احساسوات
درون فضوای دوبعودی بوا محوررووای ارزش مثبوت در برابور منفوی) و
برانگیختگی آرام در برابر انگیخته) نگاشت میشوند [ ]9در مقابل ،در
مدل دوم ،احساسات پایه و اساسی بهصورت گسسوته ،شوامل شوش یوا
تعداد بیشتر احساس میباشند که عبارتند از شادی ،غم ،ترس ،خشوم،
تعجب و نفرت [ ]7به طور کلوی ،احساسوات بوه طوور لفظوی از طریور
کلمات احساساتی یا از طریر نشوانهروای غیرلفظوی نظیور توون صودا،
حاالت چهره و حرکوات و ژسوتروای دسوت و بودن تجلوی موییابود
رمچنین ،بیوان و درک احساسوات متنوا ر بوا ت ییورات فیزیولووژیکی
یعنی افزایش یا کوارش سورعت تنفسوی و قلبوی -عروقوی ،گرفتگوی
عضالنی و غیره) است که برای دنبال کردن ایون ت ییورات مویتووان از
روشرای مانیتورینگ بدن ،بخصوص بت سویگنالروای فیزیولووژیکی
استفاده نمود
مطالعات پیشین نشان میدرد که درک حاالت عاطفی مورتب بوا
برخی از بخشرای تخصوصیافتوه م وزی اسوت [ ]1رمچنوین ،سوایر
پارامتررای فیزیولوژیکی ،بهوی ه سیستم اعصواب مرکوزی تحوت توأ یر
احساسات قرار میگیرند [ ]1از طرفی ،برخی از محققان بر این باورنود
که عوامل متعددی نظیر وی گیرای افراد بور ایون پاسوخروا تأ یرگوذار
رستند از این میان ،بر نقش جنسیت در رفتاررای عاطفی افراد تأکیود
بسیار شده اسوت [ ]0 ،4موروری بور تحقیقوات انجوامشوده در زمینوه
احساسات نشان میدرد که تفاوترای قابل توجهی میان مردان و زنان
در ارتباط با دنیای احساسی وجود دارد بهطور خاص ،اولین دیودگاهروا
در این زمینه بیانگر آن بود که زنان نسبت به مردان احساسات مثبت و
منفی را با شدت بیشتر تجربه مویکننود [ ]3ررچنود رنووز روم ایون
دیدگاه وجود دارد که زنان نسبت به مردان احساسیتور رسوتند []68
رمچنین ،تفاوترای زنان و مردان در بازشناسی ،درک و پاسخدری بوه
احساسات مختلو بررسی شوده اسوت [ ]66زنوان قوادر بوه تشوخیص
احساسات با صحت باالتر نسبت به مردان رستند []62
عواموول بیولوووژیکی و فاکتوررووای اجتموواعی توض ویحی بوورای ای ون
دیدگاهرای احساسوی زنانوه رسوتند [ ]69از ایون میوان ،تفواوتروای
جنسیتی موضوع بسیاری از تحقیقات فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی قرار
گرفته است در تأیید فرضیه عوامل بیولوژیکی نشان داده شده است که

نواحی خاصی از م ز که به پردازش احساسوات اختصواص موییابود در
زنان نسبت به مردان بزرگ تر است [ ]67-61و پردازشرای احساسات
در م ز بین دو جنس متفاوت است [ ]60 ،64بهعالوه ،مدارات عصوبی
متفاوتی در زنان و مردان در رنگام پوردازش احساسوات درگیور اسوت
[]63
رمچنین تفاوت روای جنسویتی بوه احساسوات مختلوو از طریور
خودارزیابیرا و پارامتررای مرکزی و محیطی گزارش شده اسوت [-22
 ]28در ارزشگووذاری ارزش و برانگیختگووی ،زنووان تصوواویر منفووی را
برانگیزانندهتر و ناخوشایندتر از موردان گوزارش کردنود؛ در حوالی کوه
مردان تصاویر مثبوت را برانگیزاننودهتور و خوشوایندتر از زنوان ارزیوابی
نمودهاند [ ]26رمچنین ،زنوان فعالیوت ماریچوهای عضوالت صوورت،
دامنه چشمکزن و فعالیت الکتریکی پوست بیشتری به تصواویر منفوی
داشتهاند و فعالیت الکتریکی پوست به تصاویر محرک در مردان بیشوتر
بوده است [ ]28مطالعات  fMRIنشان میدرود کوه واکونش زنوان بوه
تصاویر منفی و مردان به تصاویر مثبت بیشتر است []22
اگرچه تفاوترای جنسیتی بوارزی در مقوادیر و انودازهگیوریروای
مختلو مشوارده شوده اسوت ،اموا در ایون مطالعوات ا ور جنسویت در
پاسخرای احساسی سیگنالرای خودمختار بوهطوور صوریح و مشوخص
بررسی نشده است سیگنالرای خودمختار ابزاری مؤ ر در کمویسوازی
پاسخرای عاطفی رسوتند و مویتووان آنروا را بوهسوادگی ،بوهصوورت
غیرتهوواجمی و بووا رزینووه پووایین جمووعآوری نمووود نمونووهرووایی از
سیگنال رای خودمختار عبارتند از سیگنال رودایت الکتریکوی پوسوت،
سیگنال الکتروکاردیوگرام ،نرخ ضربان قلب و پالس انگشت تحلیل ایون
سیگنالرا بهصورت بصری مطلوب نبوده و بهجای آن روشرای تحلیل
سیگنالرای بیولوژیکی برای استخراج اطالعات جزئی و دقیر از آنروا
به خدمت گرفته میشود بهطور مرسوم ،از برخی روشرای ساده زمانی
و فرکانسی برای تحلیل سیگنالرا در مواجهوه بوا رویودادرای عواطفی
استفاده میشود [ ]29رمچنین ،تحلیلرای زمانی -فرکانسی یا ویولت
در تحلیل احساسات بکار گرفته شده اند [ ]21 ،27اخیراً ،توجه خاصی
بوور تحلیول دینامیوکرووای غیرخطوی و برخوی انوودازهرووای آشوووب در
تحلیلرای مرتب با احساسات شده است [ ]21-99ررچند ،در اغلوب
این مطالعات ،تنها چند وی گی محدود از یوک یوا دو سویگنال تحلیول
شده و نظر جامعی راجع به اینکه کدام وی گی یا کدام سیگنال میتواند
بهترین و مناسبترین نقش را در تحلیلرا داشته باشد ،وجود ندارد
برای تحلیل ت ییرات در سیگنالرای بیولوژیکی بین دو حالت مبنا
و تحریک احساسی از آزمونرای آماری مختلوو اسوتفاده شوده اسوت
ریلز و رمکاران [ ]29پس از نشان دادن توزیع نرمال دادگان با آزموون
کلموگروف-اسمیرنوف ،تحلیل واریانس  )MANOVAرا بکار گرفتند تا
تفاوت آماری میان وی گیرای فرکانسوی دو گوروه را بیازماینود برخوی
مطالعات دیگر نیز بورای بررسوی معنواداری تفواوت میوان پارامترروای
استخراجی از سیگنالرای بیولوژیکی در کالسرای مختلو احساسی از
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تحلیل واریانس  )ANOVAاستفاده نموده اند [ ]20 ،24با نشان دادن
غیرنرمال بودن توزیع دادگوان ،مقایسوه وی گویروای غیرخطوی نموای
لیاپووانوف و آنتروپووی بووین دو گووروه مبنووا و حالووت عوواطفی بووا آزمووون
غیرپارامتری ویلکاکسوون انجوام شود [ ]23آزموونروای غیرپوارامتری
دیگری نیز در مطالعات بر بازشناسی احساسوات اسوتفاده شوده اسوت
بهعنوان مثال ،در مطالعه اخیر بر بازشناسی احساسات با تحریک صوتی
[ ،]92آزمون غیرپارامتری فریدمن بکار گرفته شده است از معایب این
آزمون آن است که تعداد افراد در نمونهرا باید یکسان باشد با توجه به
اینکه در مطالعه حاضر ،تعداد نمونوهروای دو گوروه خوانمروا و آقایوان
یکسان نیست و توزیع دادگان شرای آزمونروای پوارامتری را بورآورده
نمیسازد ،از آزمون غیرپارامتری ویلکاکسون استفاده شده است
بازشناسووی احساسووات یکووی از موضوووعات چووالشبرانگیووز در بووین
محققان بخصوص در حوزه محاسبات عاطفی محسوب میشود ارمیت
آن را میتوان در کاربردرای پاتولوژیکی نظیر مداخله در بیمواریروایی
نظیر افسردگی ،اسکیزوفرنی و اوتیسم و کاربردرای تکنولووژیکی نظیور
بازیرای رایانهای ،تبلی ات ،روباتروای انسواننموا نشوان داد اگرچوه،
موفقیت رایی در ایون زمینوه حاصول شوده اسوت ،اموا محققوان رنووز
نتوانسته اند الگوریتمی ارائه درند که بتواند احساسات بشر را با صوحت
باال بازشناسی نماید با توجه به اینکوه افوراد مختلوو بوه یوک محورک
عاطفی ،پاسخرای متفاوتی میدرند ،مطالعه حاضر سعی کرده است که
یکی از فاکتوررای مهم در تفاوت میوان افوراد جنسویت) را بررسوی و
نقش آن را در پاسخرای احساسی تحلیل نمایود بوهطوور کلوی ،رودف
مطالعه حاضر ،کمک به مطالعات آتی در ایون زمینوه اسوت توا بتواننود
رارکاری مناسب برای انتخاب مؤ ر وی گیرا ارائه درند با این ردف ،از
میان سیگنالرای خودمختار ،سیگنالروای الکتروکواردیوگرام ،رودایت
الکتریکی پوست و پالس انگشت انتخاب شد طیو وسیعی از روشرای
تحلیل سیگنال مبتنی بر روشرای خطی ،غیرخطی و ویولت در زنان و
مردان تحلیل و تفاوترای میان آنرا ارزیابی شد به نظر میرسود کوه
ترکیب روشرای متداول با روشرای غیرخطی ،اطالعات جدیدی ارائه
درد که در پردازشرای قبلی دسترسی به آنرا میسر نبوود از ایونرو،
این فرضیه نیز مورد بررسی قرار گرفته است
ساختار و رئوس مطالب مقالوه بوهشورح زیور اسوت :جزئیوات روش
پیشنهادی شامل ،پایگاهداده جمعآوری شوده و روشروای اسوتخراج و
تحلیل وی گی در بخش  2توضیح داده میشود نتاین تجربی در بخوش
 9آورده شده است و در نهایت در بخش  7جمعبندی و نتیجهگیوری از
تحقیر ارائه میگردد

 -2روش تحقیق
در این تحقیر ،تفواوتروای جنسویتی در پاسوخروای احساسوی موورد
بررسی قرار گرفت بدین منظور ،تصاویر احساسی در چهار دسوته ،غوم،
شادی ،ترس و آرامش از طریر تصاویر استاندارد به فرد نشان داده شود
و رمزمان سویگنالروای  GSR ،ECGو پوالس شورکتکننودگان اخوذ
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گردید اخذ دادگان) سپس ،پنجرهرای با طولرای مختلوو شوامل 1
انیه 4/1 ،انیه 61 ،انیه بدون رمپوشانی و  68انیه با رمپوشانی 18
درصد بر دادگان اعمال شد پنجرهگذاری) بهطور جوامع ،وی گویروای
مختلفی از سیگنالرای ذکرشده در حوزهرای زمانی ،فرکانس ،ویولت و
غیرخطی استخراج و مورد تحلیل قورار گرفوت اسوتخراج وی گوی) در
نهایت برای بررسی معناداری تفاوت میان پاسخرای بیولوژیکی در زنان
و مردان از آزمون آماری استفاده گردید تحلیل آماری) دیاگرام مراحل
انجام تحقیر در شکل  6نمایش داده شده است

شکل  :1شمای کلی از مراحل انجام تحقیق.

 -1-2جمعآوری داده
در این مطالعه ،سیگنالرای بیولوژیکی 74دانشجوی دانشوگاه صونعتی
سهند میانگین سن  26/1 ± 6/1سال) جمعآوری شود از ایون میوان،
 96شرکتکننده خانم بازه سنی 21-63 :سال و میانگین سون ± 6/4
 26/3سال) و  61شرکتکننده آقا بازه سنی 29-63 :سال و میوانگین
سن  26/6 ± 6/70سال) بوده است برای ایجاد احساسات در سوژهروا،
تصاویری از پایگاه تصویر  IAPSانتخاب شود [ ]62کوه تصواویر توسو
سوژهرای آمریکایی در ابعاد احساسات ،بر مقیاسی نه نقطوهای ارزیوابی
شده است و برای تمام ابعواد احساسوات ،میوانگین و واریوانس ارزیوابی
شرکتکنندگان محاسبه و گزارش گردیوده اسوت [ ]97چهوار کوالس
احساسی متنا ر با رر یک از چهار ربع در ابعواد ارزش و برانگیختگوی،
متنا ر با احساس آرامش ،شادی ،غم و ترس در نظر گرفته شد و برای
رر کالس  91تصویر انتخاب گردید
کل فرآیند بت سیگنال ،حدود  61دقیقه بود که تصواویر پوس از
دو دقیقه اندازهگیری بت مبنا در حالی که سوژه به صفحه خالی نگاه
میکرد) نشان داده میشدند  20بلوک از تحریکرای تصویری بر روی
صفحه نمایش با ترتیب تصادفی پخش شدند کوه رور بلووک شوامل 1
تصویر از احساسات با کالس مشابه بود مدت زمان پخش رر بلوک 61
انیه بود که پس از آن به مدت  68انیه یک صفحه خالی نمایش داده
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میشد به طور رمزمان سیگنال رای الکتروکواردیوگرام ،پوالس انگشوت
با سنسور پیزوالکتریک) و ردایت الکتریکوی پوسوت از سووژهروا اخوذ
گردید شکل  ،2ده انیه از سیگنالرای اخذشده در رنگام استراحت را
نشان میدرد تمام بترا در آزمایشوگاه علووم اعصواب محاسوباتی در
دانشووگاه صوونعتی سووهند بووا اسووتفاده از سیسووتم پاورلووب  61کانووال
 )ADInstruments; Australiaبووا نوورخ نمونووهبوورداری  788ررتووز
جمعآوری شد فیلتر ناچ برای حذف نوسانات خو تووان در  18ررتوز
فعال گردید جزئیات بیشتر راجوع بوه نحووه بوت سویگنال و پروتکول
جمعآوری داده در [ ]96آورده شده است

بررسی تفاوترای پاسخ به تحریکات تصویری

 -1-2-2ویژگیهای خطی
تحلیل حووزه زموان بور اسواس پارامترروای میوانگین ،انحوراف معیوار،
موواکزیمم ،مینوویمم ،میانووه ،موود ،ریشووه میووانگین مربعووات ،)RMS
گشتاوررای مرتبه دوم ،سوم و چهارم بوده است بعالوه ،تحلیول حووزه
فرکانس با استفاده از تخمین طیو توان با روش فوریه [ ]91انجام شد
میانگین و ماکزیمم مقادیر توان و رمچنوین فرکانسوی کوه در آن ایون
مقادیر رخ میدرد ،استخراج گردید
 -2-2-2تحلیل زمان -فرکانس
در روش ویولت ،با عبوور سویگنال از فیلترروای باالگوذر و پوایینگوذر،
سیگنال به سطوح مختلو شکسته مویشوود و ضورایب تقریوب فیلتور
پایینگذر) و ضرایب جزئی فیلتر باالگذر) از آن حاصل میگردد []91
در مطالعه حاضر ،ویولترای مادر دابیچیز ،کافلت و سایملت در سطوح
مختلو ارزیابی شدند و بهترین نتواین بورای سوطح  0حاصول شود در
نهایت ،ضریب  ،A8آخرین سطح از ضریب تقریوب سویگنال و ضورایب
جزئی سطح اول تا سطح رشتم  )D1-D8استخراج گردیود بورای رور

شکل  :2نمونهای از سیگنالهای اخذشده (قاب باال) ( ،GSRقاب

ضریب 61 ،وی گی شامل میانگین ،انحراف معیوار ،مواکزیمم ،مینویمم،

میانی)  ECGو (قاب پایین) پالس انگشت (سوژه  .)1محور افقی بر

میانه ،نما ،آنتروپی ،RMS ،گشتاوررای دوم ،سوم و چهارم ،میوانگین و

حسب نمونه است.

 -2-2استخراج ویژگی

ماکزیمم مقدار توان رر ضریب مورد ارزیابی قرار گرفت
 -3-2-2تحلیلهای غیرخطی

وی گیرای متعددی در حوزهرای زمان ،فرکانس ،ویولت و غیرخطوی از
سیگنالرای بیولوژیکی استخراج گردید بلوک دیاگرام شکل  9بوهطوور
خالصه تحلیلرای انجامشده در حوزه زمان ،ویولت و غیرخطی را نشان
میدرد در زیربخشرای بعودی در موورد ایون شواخصروا توضویحات
بیشتر ارائه میگردد



پیچیدگی

در این مطالعه از تحلیل پیچیدگی ارائهشده توسو لمپول و زیوو []94
استفاده شده است اجرای الگوریتم مطابر با روش توضیح دادهشوده در
[ ]90محقر شد

شکل  :3شمای کلی از ویژگیهای استخراجی از سه سیگنال  GSR ،ECGو پالس انگشت.

Serial no. 80

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /136مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

 تحلیل نوسانات روندزدایی شده )DFA
دو پارامتر از تحلیل  ،]93[ DFAشامل نمای مقیاس  )αو بعد فرکتال
 )D = 3 – αدر این مطالعه تحلیل شد
 بعد جاسازی
سری زمانی } {x1, x2, x3, … , xnرا در نظر بگیرید ،کوه در آن  xiیوک
نمونه از داده است بستر جذب بازسازیشده از سویگنال [ ]78مطوابر
زیر حاصل میشود:
)1

} X (i)  {xi , xi  , xi  2 , , xi  ( m 1)

که در آن  τتأخیر محاط و  mبعد جاسازی است
 تجزیه به مد تجربی
روش تجزیه به مد تجربی  )EMDسری زمانی را بوه تعوداد محودودی
تابع مد ذاتی  )IMFتقسیم میکند [ ]76بوا اسوتفاده از روش ،EMD
چهار  IMFبه رمراه سویگنال مانوده از رور بخوش سویگنال اسوتخراج
گردید بهعالوه ،تمام ترکیب IMFرا صورت پذیرفت سپس 61 ،پارامتر
از رر  IMFو تمام ترکیبات آنرا استخراج گردید این پارامتررا بهدقت
از مطالعات چاپشوده در ایون زمینوه انتخواب شودند کوه عبارتنود از:
میانگین ،انحراف معیار ،ماکزیمم ،مینیمم ،نما ،میانه ،واریانس ،چولگی،
کشیدگی ،ماکزیمم و میانگین مقادیر طیو توان ،میوانگین و مواکزیمم
فرکانسرای طیو تووان ،میوانگین ریشوه مربعوات ،آنتروپوی شوانون و
آنتروپی نمونه
 آنتروپی
روشرای مختلفی از آنتروپی بهعنوان مقداری از پیچیدگی ارائوه شوده
است [ ]72در مطالعه حاضر ،آنتروپی تخمین ،شانون ،لگاریتم انرژی و
نمونه تخمین زده شده است
 منحنیرای پوانکاره تأخیردار
نمایش رندسی سری زمانی با منحنیرای پوانکاره ،میسر میشوود کوه
در آن فواصل متوالی از  (Xi, Xi+1) ،Xبه یک فضوای دوبعودی نگاشوت
میشوند [ ] 79بوا بورازش یوک بیضوی بور شوکل پوانکواره ،مویتووان
شاخصرایی برای کمیسوازی آن اسوتخراج نموود قطرروای بوزرگ و
کوچک از بیضوی بورازش شوده  SD1و )SD2از رمبسوتگی و میوانگین
نقاط  xبا تأخیرروای صوفر و یوک حاصول مویگوردد وابسوتگی میوان
مت یررا با تأخیر زمانی کنترل میشود با ترکیب  SD1و  SD2مویتووان
شاخصرای دیگری بهدست آورد شاخصرایی که عالوه بر  SD1و SD2
در این مطالعوه تحلیول شودند ،عبارتنود از :نسوبت میوان  SD1و SD2
]77[ )SD12؛ مساحت بیضی برازش شده بر نمودار پوانکواره ]77[ )S
و واریانس کل سری زمانی  ]71[ )SDRRبهعالوه ،نموداررای پوانکاره
در  68تأخیر مختلوو ترسویم شود و تموام شواخصروای ذکرشوده از
نموداررای پوانکاره برای رر تأخیر محاسبه گردید
 نمای لیاپانوف
مطابر بوا روش ارائوهشوده توسو روزنسوتین و رمکواران [ ،]71روش
تخمین واقعی از نمای لیاپانوف در این تحقیر فرارم گردید
 تحلیل کمیسازی بازگشتی )RQA
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رفت شواخص از  RQAشوامل نورخ بازگشوت  ،)RRقطعیوت ،)DET
متوس طوول خطووط قطوری  ،)Lآنتروپوی  ،)ENTRالیوهای بوودن
 ،)LAMماکزیمم طول خ قطری  ،)Lmaxماکزیمم طول خطوط قائم
 )Vmaxمورد مطالعه قرار گرفت برای اطوالع بیشوتر بوه [ ]74مراجعوه
شووود تحلیوولرووای  RQAبووا اسووتفاده از جعبووه افووزار [ ]74نوورمافووزار
 MATLABانجام شد
 فضای فاز مثلثی
این روش مبتنی بر الگوریتم ارائهشده توس محرری و رمکواران []70
صورت پذیرفت پس از آن ،بر اساس توزیوع نقواط یوک چنودجملوهای
درجه چهار بر آن برازش شد که ضرایب چندجملهای )A, B, C, D, E
بردار وی گی را ایجاد کردند
 -3-2تحلیل آماری
در این مطالعه ،بهمنظور تحلیل تفاوترای پاسخرای فیزیولوژیکی در
دو جنس زن و مرد آزمون غیرپارامتری ویلکاکسون مورد ارزیابی قرار
گرفته است از این آزمون برای ارزیابی رمانندی دو نمونه وابسته با
مقیاس رتبهای استفاده میشود در مطالعات پزشکی ،رنگامی که
امکان استفاده از روشرای متداول مبتنی بر توزیع نرمال روشرای
پارامتری) وجود ندارد یا از چگونگی توزیع داده اطالعی در دسترس
نیست ،از روشرای غیرپارامتری استفاده میشود آزمون ویلکاکسون،
برای مقایسه یک مت یر کمی غیرنرمال بین دو وضعیت وابسته یا
مقایسه یک مت یر کمی غیرنرمال بین دو گروه رمسان شده انفرادی
بکار میرود [ ]73این آزمون ،مناسب وضعیترای قبل و بعد از
مداخله بوده و جانشین مناسبی برای آزمون  tزوجی ،در رنگام مقایسه
مت یررای غیرنرمال است

 -3نتایج
ردف این مطالعوه ،تحلیول تفواوتروای بیولووژیکی زنوان و موردان در
مواجهه با تحریوک روای احساسوی بوا اسوتفاده از روشروای پوردازش
سیگنالرای خودمختار است پس از استخراج وی گیرای ذکرشوده در
بخشرای قبل از سه سویگنال  GSR ،ECGو پوالس ،در چهوار حالوت
احساسی شادی ،غم ،ترس و آرامش ،آزمون آمواری ویلکاکسوون بورای
بررسی معناداری تفاوت وی گیرا در زنوان و موردان بکوار گرفتوه شود
شایان ذکر است رمانطور که در بخش قبول ذکور شود ،تحلیولروا در
پنجرهرایی با طولرای مختلوو شوامل  1انیوه 4/1 ،انیوه 61 ،انیوه
بدون رمپوشانی و  68انیه بوا رمپوشوانی  18درصود انجوام شود کوه
بهترین نتاین با پنجرهرایی به طول  68انیه با رمپوشوانی  18درصود
صورت پذیرفت که در ادامه تنها نتاین ایون پنجورهگوذاری آورده شوده
است درصد معناداری تفاوترای جنسیتی در پاسخروای احساسوی در
وی گیرای خطی ،ویولت و غیرخطی در شکل  7آورده شده است
نتاین بیانگر آن است که به طوور کلوی 48/6 ،درصود وی گویروای
سوویگنال  19/41 ،ECGدرصوود وی گوویرووای  GSRو  46/73درصوود
وی گیرای پالس انگشت قادر به نمایش تفاوترای بیولووژیکی زنوان و
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مردان به تصاویر احساسی بوده اند بنابراین ،سیگنال پوالس بوه نسوبت
سایر سیگنال را عملکرد بهتری داشته است بهعالوه ،بیشوترین درصود
تفکیک مربوط به شاخصرای غیرخطی بوده است

بررسی تفاوترای پاسخ به تحریکات تصویری

تفکیک وی گی در وی گیروای ویولوت  61/4درصود و در وی گویروای
خطی به میزان  26/99درصد کارش مییابد

شکل  :6درصد تفکیک ویژگیها در نشان دادن تفاوتهای جنسیتی
شکل  :4درصد معناداری ویژگیهای سیگنالهای خودمختار برای

به تصاویر با بار احساسی شادی ،ترس ،غم و آرامش برای سیگنال

نشان دادن تفاوتهای جنسیتی در پاسخ به تحریکات تصویری.

.ECG

شکل  1درصد تفکیک کوالسروای احساسوی را در سوه سویگنال
مذبور نشان میدرد تحلیلروای آمواری بیوانگر آن اسوت کوه تصواویر
احساسی با محتوای غم نسبت به سایر احساسات در دو جنس راحتتر
شناسایی میگردد در حدود  42درصد از شواخصروای سویگنالروای
پالس و  ECGو  10درصد وی گیرای  GSRاین تفاوت بارز بوده اسوت
درصد تفکیک وی گیرا با توجه به کالسروای احساسواتی در سویگنال
 GSR ،ECGو پالس به ترتیب در شکلرای  4 ،1و  0نمایش داده شده
است

باالترین درصد وی گیرایی که تفاوترای جنسیتی را در پاسخ بوه
احساسات نشان دادنود بورای سویگنال  GSRمجودداً بوه وی گویروای
غیرخطی اختصاص یافت شکل  )4با این تفواوت کوه در ایون حالوت،
احساس غوم و سوپس آراموش بیشوترین نورخ تموایز بوین دو گوروه را
داشتند وی گی رای خطی در رده دوم قرار گرفتند که بارزترین تفواوت
بین دو جنس در حالت ترس حاصل شد اختالف میوان بواالترین نورخ
تفکیک وی گیرا میان وی گیرای غیرخطی و خطوی حودود  1درصود
بود ررچند در سیگنال پالس شکل  ،)0عملکورد وی گویروای خطوی
نسبت به سایر وی گیرا بهتر بوده است رر سه کوالس آراموش ،غوم و
شادی بین دو جنس با نرخ  01/46درصد قابل تمیز دادن بووده اسوت
پس از آن ،وی گیرای غیرخطوی بوا مواکزیمم درصود تفکیوک 47/77
درصد برای احساس غم قرار گرفتند

شکل  :5درصد معناداری کالسهای احساسی در پاسخ به تحریکات
تصویری در دو جنس برای سیگنالهای خودمختار مختلف.

شووکل  1نشووان موویدروود کووه وی گوویرووای غیرخطووی سوویگنال
الکتروکاردیوگرام شاخص رایی مناسب در نمایش تفاوت رای جنسویتی
در مواجهه با حاالت احساسی رستند بهطور خواص ،بیشوترین درصود
تفکیک دو جنس برای حاالت آرامش و غم بوا توجوه بوه شواخصروای
غیرخطی بوده است در حالی که نسبت به این مقدار ،بواالترین درصود
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شکل  :7درصد تفکیک ویژگیها در نشان دادن تفاوتهای جنسیتی
به تصاویر با بار احساسی شادی ،ترس ،غم و آرامش برای سیگنال
.GSR
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 -4بحث و نتیجهگیری
در تحقیر حاضر ،تفاوترای جنسیتی به تحریکات احساسوی از منظور
تحلیل و پردازش پاسخرای خودمختار مورد مطالعه قرار گرفت بهطوور
خاص ،چهار کالس احساسی ،شادی ،ترس ،آرامش و غم بوا اسوتفاده از
تحریکات تصویری در شرکتکنندگان ایجاد شد و سیگنالروای ،ECG
 GSRو پالس افراد ،بهطور جامع با روشروای مبتنوی بور تحلیولروای
خطی ،ویولت و غیرخطی در سیگنالرای بیولوژیکی مورد تحلیول قورار
گرفت بهمنظور ،بررسی معنادار بودن تفاوترای پاسوخروای احساسوی
در زنان و مردان ،آزمون آماری ویلکاکسون بوین دو گوروه انجوام شود
سپس درصد معناداری وی گیرا در رر گروه مورد بررسی قورار گرفوت
نتاین نشان میدرد که تفاوترای معناداری در پاسوخروای خودمختوار
زنان و مردان در رنگام تماشای تصاویر احساسی وجود دارد این نتواین
مطابر با برخی مطالعات پیشین است که در آنرا تفاوت در واکنش به
احساسات مختلو میان زنان و مردان گزارش شده است []73 ،66

شکل  :8درصد تفکیک ویژگیها در نشان دادن تفاوتهای جنسیتی
برای سیگنال پالس به تصاویر با بار احساسی شادی ،ترس ،غم و
آرامش.

بهطور خاص ،نشان داده شد که پاسخروای قلبوی ،شوامل پوالس و
 ECGعملکرد بهتری نسبت به سویگنال  GSRداشوتهانود ررچنود بور
اساس نتاین مطالعوات پیشوین ،فعالیوت  GSRبوهعنووان یوک پوارامتر
مطمووئن و حسوواس در مشووخصسووازی ت ییوورات برانگیختگوویرووای
سمپاتیکی وابسته به احساسات ،شوناخت و توجوه معرفوی شوده اسوت
[ ]16مطالعات تصویربرداری م زی نیز تولید و سطح فعالیت الکتریکی
پوست را به نواحی خاصی از م وز مورتب کوردهانود [ ]12 ،16کوه بوه
رفتاررای احساسی وابسته است این یافتهرا ،ارتباط نزدیک اندازهروای
مرکزی و محیطی از برانگیختگی ،تأکیود مجوددی بور ارتبواط نزدیوک
فعالیت الکتریکی پوست ،برانگیختگی و احساسات است
از دیگر نتاین بهدسوتآموده در ایون مطالعوه ،نقوش مهوم و ویو ه
شاخصرای غیرخطی در تحلیل سیگنالروای خودمختوار بورای نشوان
دادن تفاوت رای جنسیتی در پاسخ به تصاویر احساسی اسوت بوهطوور
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کلی 08/16 ،درصد وی گی رای غیرخطوی قوادر بوه بیوان ایون تفواوت
بودهاند این یافته را منطبر بر نتاین مطالعات قبلی است با بهکارگیری
تحلیل غیرخطی ررست بر سیگنال  ECGبا روش اعتبارسنجی مستقل
از سوژه ،نرخ بازشناسی  41/71درصد در تفکیک شش کالس احساسی
حاصل شد که با استفاده از روش اعتبارسنجی تصادفی ،نرخ صوحت توا
موواکزیمم مقوودار  32/04درصوود افووزایش یافووت [ ]24بووهمنظووور
مشخصسازی پیچیدگی غیرخطی  HRVدر رنگوام تحریکوات بصوری
عاطفی ،نمای لیاپانوف و آنتروپی تخمین ارزیابی شد [ ]23تفاوتروای
معنادار آماری در پارامتررای غیرخطی تحلیلی در رنگوام برانگیختگوی
احساسی در مقایسه با خنثی گزارش شد این تیم تحقیقاتی در مطالعه
دیگر [ ]98دینامیکروای ضوربانروای قلبوی را در مسوئله بازشناسوی
احساسات تحلیل نمودند که ماکزیمم صحت  09/11درصد در تفکیوک
بعد برانگیختگی و  43/61درصد در جداسازی بعد ارزش حاصول شود
تفکیک اصوات احساسی به چهار سطح برانگیختگوی و دو سوطح ارزش
با تحلیل دینامیکرای  HRVمورد مطالعه قرار گرفت [ ]92که صوحت
بازشناسووی  07/42درصوود در بعوود ارزش و  07/21درصوود در بعوود
برانگیختگی گزارش شد عالوه بر تحقیقات ذکرشده ،ارمیت و کوارایی
کاربرد روش رای تحلیل غیرخطی پارامتررای فیزیولووژیکی در مسوئله
بازشناسی احساسات در تحقیقات دیگر نیز تأیید شده است []17 ،19
علت آن میتواند ماریت آشوبگونه و غیرخطی سیگنالرای بیولوژیکی
باشد کشو اطالعات جزئوی و پیچیودگیروای نهفتوه در سویگنال ،بوا
روشرای مرسوم خطی میسر نبووده و در مقابول روشروای غیرخطوی
پردازش سیگنال به خدمت گرفتوه موی شووند کارآمودی تحلیولروای
غیرخطی سیگنال رای بیولوژیکی در سوایر کاربردروای پزشوکی نظیور
تشخیص رای پاتولوژیکی و سایکولوژیکی نیز ا بوات شوده اسوت [-14
]11
از میان کالسرای احساسی مطالعه شده ،بیشترین تفاوت معنوادار
میان پاسخرای خودمختار خانم را و آقایان در احساس غم مشارده شد
که حدود  48/10درصد وی گیرا این تمایز را نشان دادنود پوس از آن
احساس آرامش با  10/27درصد در رتبه دوم قرار گرفت پویش از ایون
نیز نشان داده شده است که غم ،پاسخرای فیزیولوژیکی و نورولووژیکی
متفاوتی در زنان و مردان ایجاد میکنود [ ]10از طرفوی ،در مطالعوات
تصویربرداری م زی نشان داده شده اسوت [ ]13کوه پرخاشوگری کوه
شاید بتوان آن را نقطه مقابل آرامش در نظر گرفوت) ،رمبسوتگیروای
نوروآناتومیکی خاصی در پسران ایجاد میکند که برای دختوران صوادق
نیست که خود بیانگر تفاوترای جنسیتی به این نوع خاص از تحریوک
احساسی است
نتاین این تحقیر ،بر ارمیت در نظر گرفتن جنسیت بهعنووان یوک
فاکتور مهوم در مسوئله بازشناسوی احساسوات تأکیود دارد و پیشونهاد
میکند که بهمنظوور افوزایش نورخ صوحت ،در طراحوی یوک سیسوتم
بازشناسی احساسات ،تفاوترای فردی بهعنوان مثال جنسیت) لحواظ
گردد رمچنین ،تحقیر حاضر میتواند بینشی جدید به محققوان ارائوه
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درد که در یک مسئله نمونه میتوانند از چه روشرای پردازشی بورای
 نتاین مطالعوه حاضور،افزایش نرخ بازشناسی کمک بگیرند بهطور کلی
می تواند در یک سیستم بازشناسی احساسوات خودکوار و رمچنوین در
درک تفاوترای فیزیولوژیکی و سوایکولوژیکی دو جونس در پاسوخ بوه
 پیشونهاد مویشوود در تحقیقوات،تحریکات احساسی بکار رود بهعالوه
آتی مطالعهای انجام شود که در آن بر اساس ت ییرات مشاردهشوده در
 جنسویت افوراد،الگورای فیزیولوژیکی در احساسات و ریجانات مختلو
تشخیص داده شود
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