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 شناخت هیجانات از طریق سیگنال الکتروانسفالوگرام. برای تفسیر درست اقدامات و همچنین ارتباطات بین انسانها مهم هستند، هیجانات:چکیده
 میسر میگرداند و میتواند بدون معاینات و، امکان تشخیص حاالت هیجانی را بدون روشهای سنتی ازجمله پر کردن پرسشنامه،)EEG(
( ایفاBCI)  هیجان مورد نظر در فرد را بازگو نماید که نقش بسیار مهمی در تکمیل کردن پازل تعامل بین مغز و کامپیوتر،ویزیتهای بالینی
، نخست انتخاب و استخراج ویژگیهای مناسب از سیگنال الکتروانسفالوگرام است، ازجمله چالشهای عمدهای که در این زمینه وجود دارد.میکند
 برای تفکیک و، چالش دیگر انتخاب یک الگوریتم طبقهبند مناسب.بهنحویکه تمییز قابل قبولی را بین حاالت هیجانی مختلف ایجاد نمایند
 گذر کرده و نتایج عملکرد، با ارائهی روشی مستقیم از چالشهای ذکرشده، این مقاله.برچسبگذاری صحیح سیگنالهای مربوط به هر هیجان است
 روش پیشنهادی. گزارش شده است،( و بازسازی آن توسط دیکشنری آموزش دیده شدهSRC) طبقهبندی کننده بر اساس نمایش تنک سیگنال
این مقاله بر روی دو پایگاه داده آزمایش شده است که پایگاه اول حاصل طراحی سناریو و ثبت سیگنال آزمایشگاهی همین مقاله با تحریک شنوایی
 را برای بازشناسی دو%18  نتایج روش پیشنهادی صحت باالی.بوده است و پایگاه داده دوم مربوط به ثبت دادهی دانشگاه شانگهای چین است
هیجان مثبت و منفی فراهم میکند و نشان میدهد که روش پیشنهادی درصد موفقیت باالتری در طبقهبندی هیجانات نسبت به پژوهشهای
.پیشین دارد
. یادگیری دیکشنری، طبقهبندی بر اساس بیان تنک،EEG ، بازشناسی هیجانات:واژههای کلیدی
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Abstract: Excitements are important for the proper interpretation of actions as well as relationships among human. Recognizing
emotions through Electroencephalogram (EEG) allows the ability to recognize emotional states without traditional methods,
including filling in the questionnaire. Automatic emotion recognition reflects the excitement of the individual without clinical
examinations or need to visits, which plays a very important role in completing the Brain-Computer Interface (BCI) puzzle. One of
the major challenges in this regard is first to select and extract the proper characteristics/features of the EEG signal, in order to create
an acceptable distinction between different emotional states. Another challenge is to select an appropriate classification algorithm to
distinguish and correctly label the signals associated with each emotional state. In this paper, we proposed to use Sparse
Representation-based Classification (SRC) which addresses both of the mentioned challenges by directly utilizing the EEG signal
samples (no need to involve with feature extraction/selection) and then classifying the emotional classes based on class dictionaries
which are learned to represent the sparse model of the data of each emotional state. The proposed method is tested on two databases,
the first of which is experimentally recorded in our biomedical signal processing lab and the subjects were excited by auditory
stimuli, and the second database is taken from Shanghai University, China, in which the subjects were excited by visual stimuli. The
results of the proposed method provides more than 80% accuracy for the recognition of two positive and negative emotions and
suggest that the proposed method has higher degree of success in the classification of emotions while it avoids the complexity of
feature selection/extraction.
Keywords: Emotions Recognition, EEG, Sparse Representation-based Classification, Dictionary Learning.
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- 1مقدمه
هیجانها 1نقش مهمی در زندگی انسان ایفا میکنند .علیرغم
تاریخچهی طوالنی تحقیق در زمینهی ماهیت هیجانات ،تاکنون توافق
عامی راجع به این که هیجانات چیست و چگونه میتوان آن را نشان
داد حاصل نشده است .پُل کلینجینا 2تعریف نسبتاً جامعی را برای
هیجانات ارائه کرده است .او هیجان را حاصل تعامل عوامل ذهنی،
محیطی و فرآیندهای عصبی و هورمونی بدن میداند .هیجان یک
حالت فیزیولوژیکی ذهنی و مرتبط با مغز است که با طیف گستردهای
از احساسات ،رفتار و افکار مرتبط است .پس در واقع میتوان گفت
یشود و در این
رمجموعهای از هیجان محسوب م 

احساس به نوعی زی
پژوهش بازشناسی هیجانات مدنظر است [ .]1هیجانات بهنوعی در
میان مسائلی مانند تجارب روزانهی هر انسان ،ادراک و انجام وظایف
یهای روزانه شکل
مگیر 
روزانه مانند آموزش ،ارتباطات و حتی تصمی 
یگیرد .بازشناسی هیجانات نقش مهمی در زندگی بشری داشته است
م
و اکثر تحقیقات سنتی و قدیمی در این زمینه از پارامترهای فیزیکی
مثل حالتهای صورت و حرکات بدن استفاده کردهاند .با گذشت زمان
و پیشرفت علم و تکنولوژی ،شرایط برای اخذ اطالعات بهصورت
نههای
مستقیم از مغز مهیا شده است .برای گرفتن اطالعات از مغز گزی 
9
متعددی از جمله :تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی
فسنجی مادونقرمز
( ،)fMRIالکتروانسفالوگرافی )EEG( 9و طی 
0
نزدیک ( )NIRSوجود دارد .در این میان استفاده از سیگنال EEG
بهدلیل مزایایی که نسبت به سایر روشهای اخذ سیگنال دارد،
متداولتر است EEG .دارای سه مزیت عمدهی :غیرتهاجمی بودن،
رزولوشن زمانی باال و قابل حمل و کمهزینه بودن ابعاد تجهیزات
اندازهگیری است [ .]2شناخت هیجانات از طریق سیگنال  ،EEGامکان
تشخیص حاالت هیجانی را بدون روشهای سنتی ازجمله پر کردن
یتواند بدون معاینات و ویزیتهای بالینی،
پرسشنامه میسر میکند و م 
هیجان مورد نظر در فرد را بازگو نماید که نقش بسیار مهمی در
یکند [.]2
تکمیل کردن پازل تعامل بین مغز و کامپیوتر )BCI( 6ایفا م 
روشهای متفاوتی برای القای هیجانات در انسان وجود دارد .تماشای
یهای ذهنی و
لمهای احساسی ،تماشای تصاویر احساسی ،تصویرساز 
فی 
یباشند
موسیقیهای احساسی برخی از روشهای القای هیجانات م 
[.]9
در شناخت هیجانات از طریق  ،EEGعموماً بر مناسب بودن
یها موافقت زیادی وجود ندارد و در پژوهشهای اندکی تعداد
ویژگ 
یهای مختلف با هم مقایسه شده است .بهطور مثال در
کمی ویژگ 
کهای
مطالعات انجامشده در این زمینه ،در [ ]9پنج نفر با القای تحری 
هیجانی از طریق تصویر مورد آزمایش قرار گرفتهاند .تصاویر هر کدام
به مدت  6ثانیه از فاصلهی  0متری برای افراد تحت آزمایش توسط
یک نمایشگر نشان داده شده است .با احتساب  10ثانیه زمان بین
القای حاالت هیجانی و  2ثانیه زمان بین پخش تصاویر ،در مجموع
مدت ثبت سیگنال  28دقیقه بوده است و سه هیجان خوشآیندی،8
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حالت خنثی 1و ناخوشایندی 4در آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این پژوهش ،دو دسته ویژگی با یکدیگر مقایسه شده است
یهای آماری با
که با تبدیل فوریه سریع 18و استخراج یک سری ویژگ 
بهکارگیری ماشین بردار پشتیبان )SVM( 11بهعنوان طبقهبند برای هر
دو حالت ،نرخ بازشناسی صحیح  %66گزارش شده است .در [ ،]0دو
کالس هیجانی آرامش 12در حالتی آرام و با چشمانی باز مورد آزمایش
قرار گرفته است .در این پژوهش از بخشبندی داده و رگرسیون
خطی 19برای استخراج ویژگی استفاده شده است .این آزمایش بر روی
 99نفر صورت پذیرفته است ،سپس با استفاده از عملیات نرمالسازی
یهای فازی 19در باندهای فرکانسی
سیگنال و استفاده از خوشهبند 
مختلف ،نتایج کمی به دست آمده است .در [ ،]6استخراج ویژگیها
برای شناخت هیجانات از طریق سیگنال  69 EEGکاناله با یکدیگر
کهای یادگیری
مورد مقایسه قرار گرفته است و با استفاده از تکنی 
یهای مهم در حوزهی شناخت پرداخته شده
ماشین به انتخاب ویژگ 
یهایی در هر یک از سه حوزه زمان ،فرکانس و
است .در این مقاله ویژگ 
زمان -فرکانس بر روی داد ههایی متشکل از  8زن و  4مرد استخراج
شده است .دادهها شامل  0بار هیجانی (شادی ،کنجکاوی ،عصبانیت،
ناراحتی و آرامش) بودهاند و به کمک تصاویر  10IAPSدر  1قسمت 98
ثانی های برای هر کالس هیجانی مورد استفاده قرار گرفتهاند و با دو بعد
آزمون خود ارزیابی آدمک ،)SAM(16صحت القایشان با محک مدل
سهبعدی هیجانات اعتبار سنجی شدهاند .در مرحلهی پردازش سیگنال،
دادهی مربوط به  0شرکتکننده به علت کیفیت پایین سیگنال
ضبطشده کنار گذاشته شده و میانگین  11فرد با  6استخراج ویژگی
مختلف و استفاده از  18QDAبهعنوان طبقهبند صحت بازیابی هیجانات
بین  %99تا  %96گزارش شده است .در [ ،]8از شبکه یادگیری عمیق
 11DLNدر بازشناسی هیجانات از طریق سیگنال  EEGبهره گرفته
شده است .در این پژوهش از  92نفر ثبت سیگنال با  92کانال انجام
14
یهای مهم ،الگوریتم PCA
گرفته است .همچنین برای استخراج ویژگ 
اعمال شده است .نکتهی قابل توجه در این پژوهش استخراج ویژگی و
طبقهبندی بهصورت جداگانه برای هرکدام از ابعاد انگیختگی و ظرفیت
است .نتایج حاصل با اعمال طبقهبند  SVMو طبقهبند  Bayesمورد
ارزیابی قرار گرفته است .طبق گزارشها پس از طبقهبندی مشخص
شده است که شبکه  DLNبهتر از  SVMعمل کرده است .در این
پژوهش بخش استخراج ویژگی بهصورت ثابت در نظر گرفته شده است
و در بخش طبقهبندی چهار الگوریتم مختلف و ترکیبی استفاده شده
نکه میزان کارایی روش پیشنهادی مشخص شود از 9
است .برای ای 
معیار کمی و معمول استفاده شده است .به همین منظور برای ارزیابی
عملکرد روش پیشنهادی ،معیارهای شاخص حساسیت ،صحت و
اختصاصیت محاسبه شده است .زمانی که بتوان دادهها را به دو گروه
مثبت و منفی تقسیم کرد ،حساسیت به معنی نسبتی از موارد مثبت
است که آزمایش آنها را به درستی بهعنوان مثبت عالمتگذاری
میکند .اختصاصیت به معنی نسبتی از موارد منفی است که آزمایش
آنها را به درستی بهعنوان منفی عالمتگذاری میکند و صحت به
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صهای درست دو کالس نسبت به تمام
معنی تعداد تشخی 
صهای درست و نادرست دو کالس است .نتایج طبقهبندی این
تشخی 
پژوهش در تشخیص صحیح بعد ظرفیت  %09/92با انحراف معیار %69
و تشخیص صحیح بعد انگیختگی  %02با انحراف معیار  %80گزارش
شده است .در [ ،]1سه دسته ویژگی در بازشناسی هیجانات با یکدیگر
مقایسه شدهاند .سپس ماتریس ویژگی حاصل ،توسط  SVMطبقهبندی
شده است .همچنین فرکانس نمونهبرداری در این پژوهش  188هرتز
یهای
بوده است .نتایج نهایی این مقاله با توجه به تنوع ویژگ 
استفادهشده و اعمال یک مرحله هموارسازی ویژگی برای  6فرد با
صحت  %18گزارش شده است.
الگوریتم پیشنهادی با ارائهی روشی مستقیم بر مبنای تئوری
حسگری فشرده )CS( 28است و نتایج عملکرد طبقهبند بر اساس
نمایش تنک سیگنال )SRC( 21و بازسازی آن توسط دیکشنری آموزش
دیده شده خواهد بود.
ادامه مقاله بهصورت زیر تدوینشده است؛ در بخش  2مروری کوتاه
بر تئوری حسگری فشرده و دستهبندی مبتنی بر نمایش تنک شرح
داده میشود .در بخش  9الگوریتم پیشنهادی مورد بررسی قرار
میگیرد .در بخش  9پایگاه دادههای ثبتشده و مورد استفاده شرح
داده میشود و در بخش  0نتایج مربوط به شبیه سازی مورد بررسی
قرار میگیرد .همچنین بخش  6مربوط به نتیجهگیری است.

- 2دستهبندی مبتنی بر نمایش تنک ()SRC
از نظر ریاضی سیگنالی مانند  x را تنک از مرتبهی  kمینامیم
هرگاه  kتا از نمونههای سیگنال غیر صفر و بقیه صفر باشند .از آنجایی
که اکثر سیگنالهای موجود از جمله سیگنالهای  EEGخاصیت تنک
 Φ تعریف
بودن را ندارند الزم است که یک ماتریس پایه مانند
شود تا بهوسیلهی آن بتوان نمایش تنک سیگنال را به دست آورد .در
این حالت ،اگر بتوان سیگنالی مانند  yرا در حوزه  بهصورت y  Φx
نمایش داد که در آن  x و  x ( x  kتعداد درایههای غیر
صفر بردار  xرا شمارش میکند) باشد ،میگوییم  yدر پایهی  تنک
از مرتبهی  kاست.
مدل نمایش تنک برای نمونههای چند الکترود  EEGبهصورت زیر
است:
M

بدهند که هرکدام از دادههای آموزش در ستونهای این ماتریس قرار
گرفتهاند و این ماتریس نیز به ترتیب کالسها در کنار هم قرار گرفته
باشد و همچنین بردار نمونه آزمون نیز بهصورت  Y  m nباشد ،آنگاه
مسئله دستهبندی مبتنی بر نمایش تنک بهصورت زیر تعریف میشود:
y Y 

()0

s .t .

min 


1

که در رابطه فوق  a  nبرداری تنک بوده و فقط شامل درایههای
22
غیر صفر مرتبط با دستهی نمونه آزمون است .با محاسبه ماندههای
هر کالس به ازای نمونه آزمون و به دست آوردن کمترین ماندهها
میتوان کالس داده آزمون را بهصورت زیر دست آورد.
()6

2

arg min ri ( y )  y Y  i

که اندیس  iنشان دهنده تعداد کالسها و
انتخابکننده 29برای کالس ام است.

i 1,...,c

در رابطه فوق تابع

()7
اما در بسیاری از مسائل عملی ،دادهی آزمون با نویزی با انرژی محدود
همراه بوده و مسئله  SRCبهصورت زیر تبدیل میشود:
()8

y Y  2  

s .t .

1

min 


که  εعددی مثبت و کوچک متناسب با انرژی نویز است.
همچنین در مطالعات پیشین از  SRCدر کاربردهای تشخیص
بیماری صرع و تشخیص تصورات حرکتی استفاده شده است که در این
مقاله از این روش ،بهمنظور تشخیص دوکالس هیجانی مثبت و منفی
بهره گرفته شده است [.]18

- 9بیان الگوریتم پیشنهادی

N M

M

0

0

() 1

Y=ΦX
N S

که در آن

Y=(y , y , ..., y ) 
S

2

1

ماتریسی شامل  Sسیگنال

EEG

در این بخش به معرفی روش پیشنهادی برای بازشناسی دو کالس
هیجانی پرداخته شده است .در این راستا ،بلوک دیاگرام روش
پیشنهادی برای طبقهبندی دو کالس هیجانی در شکل  1نمایش داده
یهای استخراجی از سیگنال زمانی
شده است .تنوع و پیچیدگی ویژگ 
یشود ،حالتهای متنوع و
که با تنوع روشهای طبقهبندی ادغام م 
یآورد .چالش اصلی موجود در روشهای پیشین،
زیادی را به وجود م 
عمدتاً پیرامون انتخاب و استخراج ویژگی برای متمایز ساختن
کالسهای هیجانی از یکدیگر است .در روش پیشنهادی ،با بهرهگیری
از  ،SRCروشی مستقیم و بدون قیدوبندی در استخراج ویژگی برای
بازشناسی هیجانات ارائه شده است.

است و هر ستون از ماتریس  Xنشاندهندهی یک الکترود هست.
N M

M S

Φ  (1, 2 ,..., M ) 
X=(x , x , ..., x ) 
S

2

1

همان

ماتریس

پایه

است

و

نمایش تنک هرکدام از سیگنالهای مغزی

است بهگونهای که  xjنمایش تنک مربوط به الکترود  yjاست.
دستهبندی مبتنی بر نمایش تنک به دنبال آن است که نمونه
آزمون را بهصورت ترکیب خطی نمونههای آموزش یک کالس بیان
کند [ .]4اگر مجموعه نمونههای آموزش تشکیل ماتریس
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m n
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شکل  :1بلوک دیاگرام روش پیشنهادی برای بازشناسی دو کالس هیجانی
مثبت و منفی

با

فرض D 0

C

بهعنوان دیکشنری اولیه

و C0

به عنوان مقدار اولیه ماتریس

اولیه که مانند روش  ،RLSماتریس همانی در نظر گرفته شده

است ،مراحل گامبهگام روش پیشنهادی  CBW-RLSدر شکل  2آورده

- 1- 9پیشپردازش
پردازش دادهها از دو فیلتر فرکانسی

در ابتدا در قسمت پیش
استفاده شده است .یک فیلتر نقطهای در فرکانس  08هرتز برای حذف
گذر برای ثبت فرکانسهای  8/0تا

نویز برق شهری و یک فیلتر میان
 88هرتز بر روی دادههای ثبتشده اعمال شد ،چرا که معموالً اطالعات
مفید ما در سیگنال  EEGعمدتاً در این محدودهی فرکانسی قرار دارند.

شده است.
الگوریتم ()CBW-RLS
 :1مقداردهی اولیه برای

 C0و D 0

 :2شروع حلقه  i=1:L  1

 :9دریافت دادهی جدید

yi

 :9محاسبهی  x iتنک کدینگ دادهی جدید با کمک روش

28

 :0مشخص کردن  di مجموعه اتمهایی از  Dکه در نمایش

- 2- 9طراحی دیکشنری مبتنی بر همبستگی دادهها با کمک حداقل
مربعات بازگشتی وزندار)CBW-RLS( 29

OMP

yi

نقش دارند

 :6مشخص کردن  ، Y  yi   R moدادههای همبسته با اتمهای انتخابشده در ()0
 :8مشخص کردن  ، D  yi اتمهای مورد نیاز برای نمایش دادههای انتخابشده

در حالت کلی دیکشنری به مجموعهای از اتمها (ستونهای ماتریس)
گفته میشود که بتوان هر داده مرتبط با آن دیکشنری را بهصورت
ترکیب خطی از اتمهای آن دیکشنری نمایش داد .در مرحله
بهروزرسانی دیکشنری ،الگوریتمها به دو صورت از دادههای تعلیمی
استفاده میکنند .در روشهای دستهای 20در هر تکرار از الگوریتم ،تمام

 :1شروع حلقه  j=1:o  2

 :4محاسبهی بردار  yi  x j  yi 

(  : x j  yi ستون jام از مااتریس تشاکیل

u j  yi   C

1
j1

شده تنک از ستون iام ماتریس )y
 :18محاسبهی خطای نمایش تنک
( rj  yi   y j  yi   D j1  yi  x j  yi 

 :ستون jام از ماتریس تشکیل شده

) y j (y i

توسط ستون iام ماتریس اصلی)
تصحیح Wj  yi 

دادههای تعلیمی برای بهروزرسانی دیکشنری استفاده میشوند که

 :11محاسبهی ضریب

معموالً باعث افزایش پیچیدگیهای محاسباتی شده و نیازمند حافظه

 :12محاسبهی ضریب گام

1  Wj  yi  x Tj  yi  u j  yi 

 :19بهروزرسانی دیکشنری

D j  yi   D j1  yi  + α j rj  yi  u Tj  yi 

26

برای نگهداری دادههای تعلیمی است .در روشهای یادگیری برخط

Wj  yi 

در هر تکرار ،فقط از دادههای تعلیمی جدید برای بهروزرسانی

 :19بهروزرسانی ماتریس  Cبرای تکرار بعدی

دیکشنری استفاده میشود ،بدون اینکه دادههای تعلیمی پیشین در

 :10نرمالیزه کردن اتمهای

دیکشنری D j  yi 

نظر گرفته شود .از مزایای این روش میتوان به کاهش پیچیدگیهای

 :16پایان حلقه 2

محاسباتی نسبت به روش دستهای اشاره کرد ولی در عوض بهدلیل
نداشتن حافظه نمیتواند از دادههای پیشین در بهروزرسانی دیکشنری
استفاده کند .روش پیشنهادی  CBW-RLبرای رفع محدودیتهای

αj 

Cj 1  yi   Cj11  yi   α j u j  yi  u Tj  yi 

 :18جایگذاری اتمهای بهروزرسانی شده در دیکشنری

D

 :11بهروزرسانی ضریب نمایش تنک سیگنال استفادهشده در مرحلهی 9
 :14پایان حلقه 1

شکل  :2شبهکد مربوط به الگوریتم پیشنهادی ()CBW-RLS

روشهای پیشین با هدف کاهش پیچیدگیهای محاسباتی ارائه
میشود .در روش پیشنهادی بهجای ضریب فراموشی ،از همبستگی

- 9- 9الگوریتم تعقیب تطبیقی متعامد ()OMP

دادهی جدید با دادههای پیشین استفاده میشود و از دادههایی که با

در مرحلهی یافتن نمایش تنک سیگنال ،برای هر دو دسته دادهی
هیجانی آموزش و آزمون از الگوریتم معروف و کاربردی  OMPاستفاده
شده است OMP .یک الگوریتم بازگشتی حریص است .در این روش با
 ،هدف یافتن
و دیکشنری
توجه به مفروضهای
بهعنوان تقریب تنک سیگنال داده شده  ،بر روی دیکشنری  Dاست.
در هر مرحله اتمهایی از دیکشنری که دارای بزرگترین تصویر بر روی
باشند ،انتخاب شده و سپس ضرایب
سیگنال باقیمانده
نمایش تنک با کمک این اتمها و روش حداقل مربعات محاسبه
قرار داده شده و سپس
و 1
میشود .در این روش ابتدا

مراحل زیر به ترتیب اجرا میشود:

دادهی جدید همبستگی داشته باشند ،در بهروزرسانی اتمهای
دیکشنری و همچنین برای دادهی جدید از ضریب تصحیحی که در
] [11معرفی شده است ،استفاده میشود .اگر
،EEG

m n

 D ماتریس دیکشنری و

nL

mL

 Y سیگنال

 X ضرایب تنک مرتبط

با سیگنال باشد .برای مشخص کردن دادههای همبسته با دادهی جدید
از روش پیشنهادی در ] [11استفاده کرده و ، D  yi 
 X  yi به دست میآید ،بهطوری

که L  o

m o

 Y  yi  و

بوده و  Y  yi ماتریس

کاهش ابعاد یافتهی ماتریس  Yاست که ستونهای آن ستونهایی از
ماتریس اصلی  Yهست که با بردار

yi

همبستگی دارد.

 - 1یک
به

Serial no. 87

اتم
1

جدید

از

دیکشنری

با

توجه

انتخاب میشود.
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 - 2اتم انتخابشده به

1 2

مجموعه بردارهای مورد

استفاده برای نمایش تنک  yاضافه میشود.
 - 9تقریب

با توجه به

جدید بهروزرسانی شده و ضرایب

نمایش تنک با استفاده از روش حداقل مربعات محاسبه میشود.
بهروزرسانی میشود.
 - 9سیگنال باقیمانده
شرط توقف الگوریتم میتواند بر اساس انتخاب تعداد مشخصی از
اتمها ،نرم سیگنال باقیمانده و یا بر اساس ماکزیمم ضرب داخلی که در
مرحلهی  1الگوریتم انجام میشود ،تعیین گردد .روش  OMPاز نظر
پیادهسازی روشی ساده بوده و میتواند به نحوی برنامهریزی شود تا
نمایشی تنک از سیگنال با تعداد عناصر غیرصفر از پیش تعیین شده
ارائه دهد که این یک ویژگی مطلوب در تعلیم دیکشنری است].[12

بازشناسی هیجانات القا شده . . .

آموزش و آزمون  98انتخاب شد .در تشکیل هر ماتریس دیکشنری
برای هر هیجان ،از  %68دادهها ( 9دادهی آموزشی) استفاده شد .یعنی
دیکشنری سه بار بهروز رسانی شد .برای همگرایی بیشتر این ماتریس
دیکشنری و افزایش احتمالی صحت بازشناسی ،تکرار الگوریتم  18بار
انتخاب شد ،تا در کل دیکشنری به دست آمده برای هر هیجان پس از
استفاده از  98دیکشنری قبلی (به عنوان فرض اولیه) حاصل شود.
همچنین با توجه به ابعاد دیکشنری ،میزان تنکسازی دادههای آموزش
و آزمون 98 ،انتخاب شد.
دادهی آزمون ()y

نمایش تنک
دادهی آزمون ()x

- 9- 9فرآیند طبقهبندی
پس از پیشپردازشهای گفته شده و یافتن دیکشنری برای هر کالس
هیجانی ،برای هر دادهی آزمون از طریق الگوریتم  OMPکه در بخش
 9-9معرفی شد ،یک نمایش تنک به ازای هریک از دیکشنریهای
آموزش داده شده در مرحلهی قبل به دست آمده و سپس از روی این
سیگنال تنک و  2دیکشنری مربوط به  2کالس هیجانی ( DPو 2 ،)DN
بازسازی صورت گرفته و سپس تشابه این دو سیگنال با سیگنال آزمون
اولیه ،طبق تفاضل نرم ( 2فرابینیوس) محاسبه شده و فرآیند
برچسبگذاری انجام میشود .فرآیند این طبقهبندی بهصورت یک
بلوک دیاگرام در شکل  9نشان داده شده است.

(فراخوانی )DN
دیکشنری هیجان
مثبت
Yn=Dn.x

(فراخوانی )DP
دیکشنری هیجان
مثبت
Yp=Dp.x

محاسبه نرم  2با
سیگنال آزمون اولیه

محاسبه نرم  2با
سیگنال آزمون اولیه

انتخاب کمینه

- 9پایگاه دادهها
مجموعهی دادههای مورد استفاده برای ارزیابی در این مقاله شامل دو
مورد از مجموعهی دادههای  EEGاست .این مجموعهی دادهها
عبارتاند از :پایگاه داده ثبتشده از آزمایشگاه عالئم حیاتی گروه
مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز و
پایگاه داده دانشگاه شانگهای چین که در مقاالت اخیر به عنوان پایگاه
دادهی مرجع برای ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گرفته است [.]1
- 1- 9پارامترهای مربوط به الگوریتم پیشنهادی
در الگوریتم پیشنهادی طول هر سگمنت پس از سعی و خطا برابر با
دادهی انتخابی ( 1888نمونه) انتخاب شد .بر این اساس ابعاد
دیکشنری پیشنهادی  1888×1088نیز تعیین شد .در فرآیند آموزش
و آزمون %68 ،از دادهها برای آموزش و  %98از دادهها برای ارزیابی
مجموعه (با توجه به وجود  2کالس هیجانی در هر فرد  6دسته داده
برای آموزش و  9دسته داده برای دادهی آزمون) مورد استفاده قرار
گرفتهاند .همچنین برای نشان دادن مقاومت روش پیشنهادی در مقابل
نویزی بودن سیگنال ،نویز سفید گوسی با سطح سیگنال به نویز 98
دسیبل بهصورت دستی به دادهها اعمال شد .میزان تنکسازی
سیگنال با توجه به ابعاد دیکشنری ( ،)1888×1088برای دادههای

Serial no. 87

برچسبگذاری

شکل  :9بلوک دیاگرام مربوط به بخش طبقهبندی دو کالس هیجانی مثبت
( )Dpو منفی ()DN

- 2- 9پایگاه دادهی آزمایشگاهی
برای بازشناسی هیجانات از روی سیگنال  EEGاقدام به ایجاد یک
پایگاه برای دو هیجان مثبت و منفی شده است .برای ارزیابی دو
هیجان مثبت و منفی از آزمون ارزیابی  SAMدر نسخهی کاغذی و 4
درجهای در فرآیند آزمایش استفاده شد .در این آزمون نمرهی پایینتر
از  9پایین محسوب شده و نمرهی باالتر از  6باال محسوب میشود [.]6
پیش از ثبت سیگنال از تمام شرکت کنندگان خواسته شد تا فرم
رضایتنامه (عدم سابقهی بیماری روحی و روانی ،عدم داشتن بیماری
صرع ،عدم استفاده از داروهای روانپزشکی ،داشتن خواب کافی قبل از
آزمون ،عدم مصرف غذاهای چرب و مواد کافئین قبل از آزمایش و
شستوشوی موها قبل از آزمون) را مطالعه کرده و در صورت تمایل به
شرکت در آزمون آن را امضا کنند .سپس از شرکتکنندگان خواسته
شد تا پرسشنامهی خلق آنی افسردگی بک 21را تکمیل نمایند .پس از
تکمیل پرسشنامه ،طبق استانداردهای روانشناسی آن دسته از
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شرکتکنندگانی که نمرهی باالتر از  21در این آزمون به دست
آوردهاند از فرآیند پردازش و نتیجهگیری کنار گذاشته شدهاند .برای
ثبت سیگنال از  16نفر ( 6زن و  18مرد) در بازهی سنی  28تا 21
سال دعوت به همکاری شد .سیگنال  EEGافراد در حال گوش دادن به
موسیقی ثبت شد .کلیه ثبتهای انجامشده در نور و دمای کنترلشده
محیط ( 29درجهی سانتیگراد) در ساعات  4صبح الی  19ظهر انجام
پذیرفته است تا افراد احساس خستگی نداشته باشند .یک صندلی
راحتی برای نشستن افراد بهمنظور القا بهتر و جلوگیری از نویزهای
حرکتی تهیه شد .همچنین برای جلوگیری از نویز  24EOGاز تمامی
افراد خواسته شد تا در فرآیند ثبت سیگنال ،چشمانشان را بسته
نگهدارند .برای ثبت سیگنال از دستگاه  21کاناله  Encephalanشرکت
مدیکام ) (Medicomاستفاده شده است .در مورد آرایش الکترودها بر
روی سر ،از سیستم استاندارد بینالمللی  28–18استفاده شده است.
فرکانس نمونهبرداری در هنگام ثبت  208هرتز با تطبیق امپدانس 18
کیلو اهم بوده است .تعداد الکترودهای دستگاه ثبت سیگنال آزمایشگاه
 21الکترود بود که در مرحله پردازش توسط نرمافزار متلب طبق
استاندارد ،عمالً  14کانال در اختیار قرار گرفته است .به دلیل راحتی و
تنظیم صحیح الکترودها بر روی سر ،از کاله مخصوص آن استفاده شده
است .برای ثبت سیگنال ،از مونتاژ استاندارد بیس مونوپوالر استفاده
شده است .در این مونتاژ ،تفاضل الکترودهای نیمکرهی سمت راست
مغز با الکترود مجاور گوش سمت راست ( )A2و تفاضل سیگنالهای
نیمکرهی سمت چپ مغز با الکترود مجاور گوش سمت چپ ()A1
محاسبه میشود .مکان الکترودها در شکل  9نشان داده شده است.
همچنین در شکل  0نمایی از ثبت سیگنال یکی از شرکتکنندگان
نشان داده شده است .شرح نتایج آزمون افسردگی بک و خود ارزیاب
مانکن ،در جدول  1نمایش داده شده است .به عنوان مثال طبق جدول
 ،1فرد شماره  9به دلیل عدم تطابق پاسخ به سؤال کنترلی در آزمون
( SAMمیانگین بعد انگیختگی القایی باالتر از  9است) از روند پردازش
کنار گذاشته شده است .جزئیات نتیجهی اعتبارسنجی القای هیجان
توسط آزمون خود ارزیاب مانکن ،برای فرد شماره  1در شکل  6نمایش
داده شده است .همانطور که در شکل  6و جدول  1نشان داده شده
است ،فرد شماره  1با میانگین بعد ظرفیت القایی هیجان مثبت 4
(بزرگتر از  )6و میانگین بعد انگیختگی القایی هیجان منفی
(کوچکتر از  )9و نمره افسردگی بک  )21<16( 16وارد روند پردازش
شده است.

بازشناسی هیجانات القا شده . . .

برای تحریک هیجان مثبت و منفی در افراد از تحریک موسیقایی
استفاده شد .هر قطعه موسیقی به مدت یک دقیقه پخش شده و بین
هر دو قطعه پانزده ثانیه سکوت برای جلوگیری از انتقال جانب دارانهی
هیجان ،در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است برای القای بهتر از
پخش با بلندگو اجتناب شده و از هدفون با توجه به نویز کمتر برای
پخش موسیقی استفاده شده است .برای جلوگیری از بروز نویزهای
حرکتی ،هر سوژه پس از گوش دادن به محرک موسیقیایی ،بالفاصله
مجدداً با همان ترتیب شروع به گوش دادن و پر کردن پرسشنامه کرده
و طبق مطالب فوق ،ارزشگذاری و برچسب زده شده است.

شکل  :9تصویر شماتیک  29الکترود بر روی سر

شکل  :0تصویر یکی از افراد در حین فرآیند ثبت

سیگنال EEG

شکل  :6نتیجه اعتبارسنجی  SAMپیرامون میزان القای مؤثر محرک هیجانی
( 1 8قطعه موسیقی) برای سوژه اول

جدول  :1اعتبارسنجی افراد شرکتکننده در فرآیند ثبت سیگنال  EEGبه منطور بازشناسی هیجانات مثبت و منفی
شماره
سوژه

جنسیت

سن

نمره
افسردگی
بک

میانگین بعد
ظرفیت القایی
هیجان مثبت

میانگین بعد
انگیختگی القایی
هیجان مثبت

میانگین بعد
ظرفیت القایی
هیجان منفی

میانگین بعد
انگیختگی القایی
هیجان منفی

1
2
9

پسر
پسر
دختر

20
29
28

16
22
14

4
6/1
6/2

4
6/2
8/9

1/1
9/6
9/2

1
2
9/6

*
*

9

پسر

29

9

8/9

8/6

2/9

2/6
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نتیجه اعتبار
سنجی


علت حذف سوژه از
مرحلهی پردازش

افسردگی بک ()22<21
عدم تطابق پاسخ به سؤال
کنترلی در آزمون SAM
-
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0

پسر

29

8

0/1

0

9/9

0/6

*

6

پسر

21

18

0/6

0/9

2

1/6

*

8

پسر

21

19

8/2

8/9

9/1

9/1

*

1

پسر

28

14

8/1

8/9

2/1

9



عدم تطابق پاسخ به سؤال
کنترلی در آزمون SAM
عدم القای مورد نظر در کالس
هیجانی مثبت
عدم القای مورد نظر در کالس
هیجانی منفی
-

4

پسر

26

4

8/9

8

9/9

0/9

*

18

دختر

29

4

6/1

6/6

9/1

9/2

*

11
12
19

دختر
دختر
دختر

20
28
24

22
1
4

8/1
1/6
6

1
1/6
6

9/0
2
2

9
1/2
1/2

*



عدم القای مورد نظر در کالس
هیجانی منفی
عدم القای مورد نظر در کالس
هیجانی منفی
افسردگی بک ()22<21
-

19
10

پسر
دختر

26
20

1
12

1
-

1
-

1/1
-

1/6
-



نویز حرکتی و نویز EOG

16

پسر

28

8

8/9

1

1/1

2

تم و حالت موسیقی یک تأثیر عمومی و فیزیولوژیک داشته و هر
یدهد.
فردی با مکانیسم ذهنی و عاطفی مختلف را تحت تأثیر قرار م 
سلولهای عصبی،

اما اندازه و شدت این تأثیر بستگی به وضعیت
سابقهی ذهنی و عادت شنونده دارد .برای تحریک موسیقایی در افراد

مورد آزمایش برای دو هیجان مثبت و منفی ،طبق [ ]12تم حزین
برای القای هیجان منفی و تم هیجانی (هیستیریکال) برای القای
هیجان مثبت استفاده شد .جدول  2جزئیات موسیقیهای انتخابی برای
هر تم و شکل  8ترتیب نحوهی پخش محرک موسیقیایی برای افراد
شرکتکننده را نشان میدهد .بهدلیل اعتباردهی بهتر ،انتخاب دادهها
برای آموزش و آزمون بهصورت تصادفی انتخاب شده است و ترتیب
مشخص و استاتیکی نداشته است.



-

شش و هشت آذری

القای هیجان مثبت

P2

شش و هشت بندری

القای هیجان مثبت

P3

قطعه افشاری

القای هیجان منفی

N3

اثر سهراب پورناظری
پیشدرآمد اصفهان

القای هیجان منفی

N4

اثر محمدرضا لطفی
شش و هشت فارسی

القای هیجان مثبت

P4

پیشدرآمد دشتی

القای هیجان منفی

N5

اثر حسین علیزاده
و کیهان کلهر
شش و هشت بندری

القای هیجان مثبت

P5

- 9- 9پایگاه داده مربوط به دانشگاه شانگهای چین

شکل  :8فرآیند تحریک موسیقیایی برای بازشناسی هیجانات
جدول  :2ترتیب و نوع موسیقی استفادهشده برای تحریک هیجانی مثبت ()P1
و تحریک هیجانی منفی ()N1
آهنگ استفادهشده

معنی

عالمت اختصاری

پیشدرآمد اصفهان

القای هیجان منفی

N1

ثبت سیگنال با تحریک بینایی از  6فرد ( 9مرد و  9زن) در بازهی
سنی  11الی  20سال با میانگین سنی  22/1انجام شده است .دستگاه
مورد استفاده برای ثبت دارای  121کانال ( )Neuro Scan ،ESI-128با
تطبیق امپدانس  0کیلو اهم بوده است که طبق استاندارد بینالمللی
 06 ،28-18کانال آن مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین نرخ
فرکانس نمونهبرداری ثبت دادهها  1888هرتز بوده است که با کاهش
نرخ نمونهبرداری  188در نظر گرفته شده است .محرکهای مثبت و
منفی بهصورت فیلم ( 12فیلم شاد و احساسی) با بازه زمانی 90
ثانیه ای از هر محرک در طول فرآیند ثبت سیگنال به افراد نشان داده
شده است .پس از پخش  90ثانیهای از هر فیلم  10ثانیه بهمنظور
بازنشانی هیجان با نمایش یک صفحهی خالی برای افراد شرکتکننده
در نظر گرفته شده است.

اثر محمدرضا لطفی
شش و هشت آذری

القای هیجان مثبت

P1

پیشدرآمد همایون

القای هیجان منفی

N2

اثر فرامرز پایور
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- 0نتایج شبیهسازی
- 1- 0نتایج حاصل از ارزیابی و بازسازی سیگنال
در کورولیشن مکانی با انتخاب طولهای متفاوت و تکرار الگوریتم،
مشاهده شد که با افزایش طول سگمنت ،دقت بازسازی سیگنال و
ییابد ،بنابراین هر سگمنت برابر
سرعت اجرای الگوریتم ،هر دو بهبود م 
با دادهی انتخابی یعنی  1888درایه ( 9ثانیه از یک قطعهی  68ثانیهای
از وسط سیگنال :با فرض القای بهتر) انتخاب شد .همچنین در روش
پیشنهادی کل سیگنال مورد نیاز نبوده و آموزش دیکشنری در
باشد .طول  9ثانیه نیز بهصورت

سگمنتهای هم اندازه کافی می
آزمون و خطا به دست آمده است (در صورت افزایش طول از چهار
ثانیه ،عملکرد تغییر چندانی نمیکند ،کاهش طول نیز منجر به بدتر
شدن عملکرد میشود) .در شکل  1بازسازی یک سیگنال نمونه مربوط
به هیجان مثبت برای پایگاه دوم نشان داده شده است .از شکل 1
مشاهده میشود که سیگنال اصلی و سیگنال بازسازی شده کامالً برهم
منطبق هستند که این امر عملکرد بسیار خوب یادگیری دیکشنری
ارائه شده را نشان میدهد .در طول آزمایش مشاهده شد با افزایش
کدیگر،
شده بر ی 

طول سگمنت ،سیگنال اصلی و سیگنال بازسازی
یکنند .همچنین به منظور یکسان سازی
تطابق بیشتری پیدا م 
تنظیمات الگوریتم پیشنهادی بر رو دو پایگاه داده ،تعداد نمونههای
اخذ شده برابر انتخاب شده است که منجر به دیکشنریهای با طول
یکسان شده است.
--

بازشناسی هیجانات القا شده . . .

داده شده استبا توجه به نتایج جدولهای  9و  9مشاهده میشود
درصد صحت الگوریتم برای پایگاه دادهی اول و دوم به ترتیب 18/40%
و  19/82%است .در مورد دلیل پایین بودن درصد صحت پایگاه
اول نسبت به پایگاه دادهی دوم ،میتوان به متفاوت بودن در

داده
تحریک هیجان و کمبودن تعداد کانالهای پایگاه اول اشاره داشت.
همچنین طبق جدولهای  9و  9مشاهده میشود حساسیت روش
پیشنهادی برای پایگاه دادهی اول و دوم به ترتیب  86/11%و 16/18%
است .همچنین تأیید صحت نتایج روش پیشنهادی با الگوریتم leave
 one outبر روی پایگاه دادهی اول و دوم در جدول  0و  6نشان داده
شده است که نشاندهنده عملکرد مشابهی در مقایسه با جدولهای 9
و  9است.
زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی برای آموزش هر دیکشنری 11
دقیقه است ،یعنی برای آموزش دو دیکشنری (برای دو کالس هیجانی)
در مجموع  96دقیقه زمان صرف و پس از آموزش دیکشنری ها
توسط دادههای آموزشی تنها  6ثانیه زمان برای طبقهبندی کل
دادههای آزمون صرف شده است.
جدول  :9نتایج صحت ،دقت و حساسیت روش پیشنهادی بر روی پایگاه
دادهی اول
شماره سوژه

ACC

TPR

TNR

1

57

66/66

33/33

4

57

66/66

111

3

11/66

33/33

33/33

12

33/33

33/33

33/33

13

33/33

33/33

33/33

14

57

66/66

33/33

16

33/33

33/33

33/33

میانگین

31/17

56/13

37/51

سیگنال اصلی
سیگنال بازسازی شده

جدول  :9نتایج صحت ،دقت و حساسیت روش پیشنهادی بر روی پایگاه
دادهی دوم

شکل  :1نمونهای از بازسازی سیگنال در سه لحظهی مختلف با  06کانال
مربوط به هیجان مثبت سوژهی اول (سیگنال با رنگ آبی بیانگر سیگنال
اصلی و سیگنال با رنگ قرمز نشاندهنده سیگنال بازسازی شده است)

- 2- 0نتایج حاصل از طبقهبندی
نتایج روش پیشنهادی با آزمودن بر روی پایگاه دادهی اول ( 8فرد مورد
پذیرش قرار گرفته) و پایگاه دادهی دوم ( 6فرد) با بیان سه معیار کمی
حساسیت ،21اختصاصیت 24و صحت 98در جدولهای  9و  9نمایش

Serial no. 87

شماره سوژه

ACC

TPR

TNR

1

33/33

33/33

111

2

111

111

33/33

3

57

33/33

66/66

4

33/33

33/33

33/33

7

11/66

111

33/33

6

57

66/66

33/33

میانگین

34/52

36/11

33/33

جدول  :0نتایج الگوریتم  leave one outبر روی پایگاه دادهی اول
شماره سوژه

ACC

TPR

TNR
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1

51

61

31

4

51

61

31

3

111

111

111

12

31

61

111

13

11

111

31

14

51

61

31

16

11

111

31

میانگین

31/42

55/14

37/51

بازشناسی هیجانات القا شده . . .

دادههای ثبتشده و همچنین دادههای ثبتشده توسط [ ،]1نشان داده
شده است که با توجه به این موضوع که تعداد کانالهای ثبت  EEGدر
دادههای ثبت شده با محرک صوتی به مراتب کمتر است ،اما نتایج به
دست آمده از عملکرد طبقهبند قابل مقایسه با نتایج حاصل از محرک
ویدیویی به دست آمده با تعداد کانالهای بیشتر است .با توجه به
نزدیک بودن صحت الگوریتم نسبت به هر دو پایگاه داده ،میتوان از
الگوریتم پیشنهادی برای هر نوع پایگاه دادهای برای تفکیک دو کالس
هیجانی مثبت و منفی با هدف استفاده در سیستمهای  BCIاستفاده

جدول  :6نتایج الگوریتم  leave one outبر روی پایگاه دادهی دوم
شماره سوژه

ACC

TPR

TNR

1

31

111

61

2

111

111

111

کرد.
جدول  :8مقایسه روش پیشنهادی با پژوهشهای پیشین
روش

تعداد کالسهای
هیجانی

نوع محرک

صحت ()%

3

51

31

61

مرجع []19

2

موزیک ویدیو

88/18

4

11

111

31

مرجع []8

2

فیلم

84

7

111

111

111

مرجع []1

2

فیلم

19/82

6

51

31

61

روش پیشنهادی

2

موسیقی

18/40

میانگین

37

13/33

56/66

- 9- 0مقایسه با پژوهشهای پیشین

80.95

84.72

90

79
70.1

از سه معیار ارزیابی شده (اختصاصیت ،حساسیت و صحت) فقط معیار

80
70
60

کمی صحت در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است ،بنابراین

50

نهی
شاخص مقایسهی نتایج روش پیشنهادی با مقاالت مرتبط در زمی 

40

بازشناسی هیجانات دو کالسه ،همان معیار کمی صحت است .نتایج

30

مقایسهی روش پیشنهادی با نتایج سه مطالعهی پیشین در جدول  8و

20
10

شکل  4نشان داده شده است .همانطور که در جدول  8و شکل 4

P-method

مشاهده میشود ،الگوریتم پیشنهادی و روش [ ]1صحت باالی  %18را
برای جداسازی دو کالس هیجانی مثبت و منفی ارائه میدهند .مزیت
روش پیشنهادی نسبت به سایر روشها در بلوک استخراج ویژگی
است .در مطالعات پیشین از روشهای متداول مثل تبدیل موجک،
تجزیه حالت تجربی و ...برای استخراج ویژگی از سیگنال استفاده شده
است که انتخاب موجک مادر ،تعداد سطوح تجزیه ،اختالط مودها و

][8

[]7
][14

0
[]19
][13

شکل  :4مقایسه صحت روش پیشنهادی با مطالعات پیشین (محور عمودی
بیانگر درصد صحت الگوریتم ها و محور عمودی بیانگر شماره مرجع مطالعات
پیشین با روش پیشنهادی است)

- 6نتیجهگیری

کاهش سرعت الگوریتم از جمله مشکالت رایج در آنها است .روش

همانطور که در بخش اول به آن اشاره شد ،چالش عمده در بازشناسی

پیشنهادی با هدف کاهش پیچیدگی محاسباتی و بدون استفاده از

هیجانات انتخاب ویژگی متمایزکنندهی هیجانات از یکدیگر بود ،که

روشهای معمول طبقهبندی ،منجر به حذف بلوک انتخاب ویژگی

ادغام آن با روشهای مختلف طبقهبندی منجر به پدید آمدن نتایج

میشود و بدون استفاده از الگوریتمهای استخراج ویژگی متداول،

مختلف و متفاوت شده بود .روش پیشنهادی این مقاله بدون استفاده از

مستقیماً از روی خود سیگنال  EEGموفق به بازشناسی دو کالس

روشهای عمدتاً پیچیدهی طبقهبندی ،منجر به حذف بلوک انتخاب

هیجانی مثبت و منفی با صحت  18/40%برای پایگاه دادهی اول و

ویژگی شده و بدون استخراج ویژگیهای متداول ،مستقیماً از روی خود

 19/82%برای پایگاه دادهی دوم خواهد شد .همچنین یکی از اهداف

سیگنال  EEGموفق به بازشناسی دو کالس هیجانی مثبت و منفی با

اصلی این پژوهش استفاده از محرک صوتی برای القای هیجانات به

صحت باالی  %18شده است .در روش پیشنهادی با در نظر گرفتن

علت راحتی و سرعت عمل بیشتر و مقایسه عملکرد محرک صوتی با

همبستگی ،بهروزرسانی اتمها با کمک دادههای مرتبط با آنها صورت

محرک بینایی بوده است .لذا با شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی بر روی

گرفته و دادههای غیر همبسته تأثیری در بهروزرسانی اتمها
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 «کاربردهای موسیقی درمانی در،علی محمدی زاده
 پزشکی و رواشناختی به،روانپزشکی

نههای
 زمی
،تمهای موسیقی
  طبقهبندی،انضمام موسیقی و عرفان
 اسرار:» تهران،موسیقی درمانی و وحدت جهانی
.1918 ،دانش

 ضریب، با این ایده در واقع برای دادههای همبسته با داده.نمیگذارند
فراموشی یک و برای دادههای ناهمبسته ضریب فراموشی صفر در نظر
گرفته شده است که باعث میشود برای نگهداری دادههای قبلی نیاز به
 سرعت اجرای برنامه،حافظهی کمتری باشد و با کاهش تعداد دادهها
، در روش پیشنهادی با اضافه کردن ضریب تصحیح.نیز افزایش مییابد
تابع هزینه بهبود داده شد تا به این ترتیب مطابقت دادهها با دیکشنری
برای بهروزرسانی آن در نظر گرفته شده و دادهها تأثیر متناسب و
.درستی در بهروزرسانی دیکشنری داشته باشند

سپاسگزاری
 توسط ستاد توسعه9681 این پژوهش به موجب قرارداد با کد پیگیری
.علوم و فناوریهای شناختی ایران مورد حمایت قرار گرفته است

]19[

[14] T. F. Bastos Filho, A. Ferreira, A. C. Atencio, S.

Arjunan, and D. Kumar, “Evaluation of feature
extraction techniques in emotional state recognition,”
IEEE 4th international conference on Intelligent
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زیرنویسها
1

Emotions
Pol Colingina
3
Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)
4
Electroencephalography (EEG)
5
Near-Infrared Spectroscopy (NIRS)
6
Brain-Computer Interface (BCI)
7
Pleasant
8
Neutral
9
Unpleasantness
10
Fast Fourier Transform (FFT)
11
Support Vector Machine (SVM)
12
Relaxation
13
Linear Regression
14
Fuzzy Clustering
15
International Affective Picture system (IAPS)
16
Self-Assessment Manikin (SAM)
17
Quadratic Discriminant Analysis (QDA)
18
Deep Learning Network (DLN)
19
Principal Component Analysis (PCA)
20
Compressed Sensing
21
Sparse Representation-Based Classification
22
Residue
23
Selection Function
24
Correlation Based Weighted Recursive Least
Squares Dictionary Update (CBW-RLS)
25
Batch
26
Online
27
Orthogonal Matching Pursuit
28
Sensitivity
29
Specificity
30
Accuracy
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