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بهبود دقت در تشخيص احساسات

مقدمه
مغز انسان یك کامپیوتر با فرآیندهای الکتروشیمیایی است که
اطالعات حسی را به اطالعات الکتریکی (ولتاژ) تبدیل میکند.
احساسات مجموعهای از دستورالعملهای پیچیده هستند که
منعکسکننده تغییرات در بدن انسان میباشند .انواع مختلفی از
احساسات مانند خشم ،افسردگی ،ناامیدی ،امید ،نفرت ،ترس،
ناراحتی ،تعجب ،شادی و غیره شناسایی شده است که برای مدل
سازی سیستمهای تشخیص احساسات استفاده میشوند .در سال
های اخیر ،تحقیق در مورد شناخت عاطفی از
( ،EEG)Electroencephalographyدر زمینههای بین

تبدیالت ،تبدیل فوریه است که اطالعات فرکانسی سیگنال را
استخراج میکند [.]2
طبقهبند ،مرزهای تصمیمگیری را مطابق روش مطلوب به
صورت غیرخطی تنظیم میکند .تاکنون روشهای طبقهبندی
مختلفی برای تشخیص احساسات سیگنالهای  EEGاستفاده
شده است .از جمله روشهایی مانند  KNN ،SVMو طبقه
بندیهای مبتنی بر شبکه عصبی [.]2
تاکنون مطالعات زیادی به منظور شناخت احساسات بر اساس
سیگنالهای مختلف انجام شده است .بسیاری از تحقیقات برای
تشخیص احساسات با استفاده از بیان خارجی احساس مانند
وضعیت صورت [ ]3و گفتار [ ]4صورت گرفته است .با این حال،
حالتهای احساسی در بسیاری از مواقع به صورت ظاهری بروز
نکرده و درونی باقی میمانند و قابل تشخیص و نمود خارجی
نیستند .مواردی که در آن فرد صحبتی نمیکند ،اما در واقع
عصبانی است و یا در حالتهای هیجانی منفی لبخند میزند،
بیان ظاهری احساسات میتواند به صورت ذهنی کنترل شود و
در نتیجه نشانههای ظاهری برای شناخت احساسات ناکافی است
[.]2
هر احساسی با یك الگوی خاص از فعالیت فیزیولوژیکی همراه
است .بر خالف بیان صوتی و تصویری از احساسات ،استفاده از
فعالیتهای فیزیولوژیکی جهت تشخیص احساس هدفمندتر و
سادهتر است .فعالیت فیزیولوژیکی را میتوان از طریق
سنسورهای غیر تهاجمی ضبط نمود .سیگنالهای الکتریکی
دریافتی توسط دستگاههای  EEGثبت و نمایش داده میشوند.
بسیاری از مطالعات در زمینه ساخت مدلهای محاسباتی برای
تخمین وضعیت عاطفی از سیگنال  EEGارائه شدهاند ،که
نشاندهنده کارایی این سیگنالها برای شناسایی احساسات
است .این پژوهش از تحریك احساسات با عکسها ،موسیقی و
فیلم استفاده میکند .احساسات مورد بررسی در بسیاری از
مطالعات ،احساسات گسسته هستند .اکثر مطالعات دو مرحله
داشتند ،ابتدا استخراج ویژگی و سپس ،انتخاب و استفاده از یك
الگوریتم طبقهبندی .در ادامه ،بر روی ویژگیهای مختلف
استخراج شده از سیگنالهای  EEGبرای تشخیص احساسات
تمرکز شد .برخی از این ویژگیها از سیگنالهای  EEGدر
زمان استخراج میشوند درحالیکه برخی دیگر از اطالعات حوزه
فرکانس به دست میآیند؛ بنابراین ویژگیها را به سه بخش
تقسیم شد :ویژگیهای حوزه زمان ،حوزه فرکانس و حوزه زمان
– فرکانس [.]5
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رشتهای روانشناسی به مهندسی توجه زیادی را به خود جلب
کرده است .از جمله آنها مطالعات پایهای در مورد نظریههای
هیجان و برنامههای کاربردی تعامل مغز-کامپیوتر
Application
of
Brain
( Computer
 ،]1[ ABCI )Interferenceمیباشد ،که باعث افـزایش
Brain
( Computer
سیستمهای
تـوانایی
 ،BCI)Interferenceبا پردازش و پاسخدهی به حالتهای
عاطفی کاربر با استفاده از سیگنالهای فیزیولوژیکی شده است.
تغییرات در احساسات تأثیر قابل توجهی بر سیگنالهای مغز
دارند .به همین دلیل ،الکتروانسفالوگرافی ( ،)EEGسیگنالهایی
که اطالعات الکتریکی مغز را نشان میدهند ،در سالهای اخیر
به شدت مورد توجه بوده است .دستگاههای ضبط  ،EEGبسته
به برنامه ،از  3تا  256الکترود روی پوست سر استفاده میکنند
تا ولتاژ را ضبط کنند .برای برنامههای بالینی معموالً  8تا 32
کانال  EEGموردنیاز است [.]2
برای بروز احساسات مختلف ،میتوان از موسیقی ،متن ،ویدئو و
تصاویر جهت تحریك فرد استفاده کرد و سپس سیگنالها را
هنگام بروز احساسات مختلف ثبت نمود .سپس ،سیگنال ثبت
شده به عنوان پایگاه داده برای الگوریتمهای شناختی مورد
استفاده قرار میگیرند [.]2
تفاوت روشهای تشخیصی ،در ویژگیهای استخراج شده و
الگوریتمهای مختلف طبقهبندی میباشد .در مورد سیگنال
 ،EEGهمچنین انتخاب تعداد و نوع کانالها میتواند به عنوان
یك پارامتر در نظر گرفته شود [.]2
ویژگیهای زیادی میتوان از سیگنالهای  EEGاستخراج
نمود .این ویژگیها با اعمال تبدیالت مختلف بر روی سیگنال
های  EEGبهدست میآیند .بهعنوان مثال ،یکی از این
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میتوانند اطالعات مضاعفی را با در نظر گرفتن تغییرات
دینامیکی به ارمغان بیاورند [ .]5در این دسته میتوان ویژگی
های استخراج شده با استفاده از تبدیل موجك را ذکر کرد [،25
 .]24همچنین طیف  Hilbert-Huangاز توابع حالت ذاتی،
توسط  Hadjidimitriouو ]26[ Hadjileontiadis
استفاده شده است.
جدول  :1بازههاي باندهاي فركانسی و سطوح تجزیه موجک براي سيگنال
 EEGضبط شده با فركانش  256هرتز

سطح تجزیه Wavelet
A6
D6

باند فركانسی
δ
θ

) (Hzپهناي باند
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4-8

)D5(8-16 Hz

αslow

8-10

)D4(16-32 Hz
)D3(32-64 Hz

α
β
γ

10-12
12-30
30-64

روشهای استخراج ویژگی برخی مطالعات دیگر در جدول 2
خالصه شد .پس از استخراج ویژگیها ،باید با الگوریتم طبقه
بندی مناسب آنها را طبقهبندی نمود .بسیاری از الگوریتمهای
برای طبقهبندی ویژگیها مورد استفاده قرار میگیرند ،در میان
آنها ،نزدیكترین همسایگان()K Nearest Neighbor
 ،KNNماشین بردار پشتیبان( Support Vector
 ،SVM)Machinتجزیه و تحلیل اختیاری خطی
( ،LDA )Linear Discriminant Analysisتجزیه و
تحلیل دیجیتال چهارگانه ( Quadratic Discriminant
 QDA)Analysisو شبکه عصبی بیشتر استفاده میشوند.
برخی از تحقیقات چندین الگوریتم طبقهبندی را برای ویژگی
های استخراجی خود استفاده میکنند و اکثر آنها الگوریتم
 SVMرا بهترین طبقهبند دانستهاند [.]16
روش
در تحقیقات انجام شده در زمینه ت شخیص اح سا سات ،هدف،
ایجاد یك روش کارآمد برای یافتن ویژگیهای منا سب و طبقه
بندی آنها است .در این تحقیق تمرکز بر نوآوری هم در بخش
استخراج ویژگیها و هم در تعیین طبقهبند میباشد ،تا تشخیص
احساسات از سیگنالهای مغز را بهبود بخشد .اول از همه ،تعداد
کانالهای  EEGکه در استخراج ویژگی مورد استفاده قرار می
گیرند ،باید شناسایی شوند.
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ویژگیهای حوزه زمان از سیگنال در حوزه اصلی آن استخراج
میشود .اول از همه ،عمدتاً از ویژگیهای آماری سیگنال استفاده
میشود .در میان آنها ،میانگین ،انحراف معیار استاندارد و توان
رایجتر است [ .]6-9یکی دیگر از ویژگیهای استفاده شده،
آنتروپی است که نماد میزان پراکندگی دادهها است؛ اما همان
گونه که  Sleighو همکاران [ ]10نشان دادند ،تغییر در آنتروپی
اطالعات  EEGمیتواند نشان دهنده یك تغییر واقعی در
ساختار عملکردی قشر مغز باشد؛ بنابراین اصطالح "آنتروپی"
بیشتر از آنکه صرفاً یك اندازهگیری آماری از الگوی EEG
باشد ،در واقع جریان اطالعات داخل قشر مغز را منعکس میکند.
همچنین  ]11[ Hjorthبه معرفی برخی از ویژگیها به نام
فعالیت ،تحرک و پیچیدگی میپردازد ،که بعداً توسط محققان
برای تشخیص احساسات  EEGاستفاده میشوند [.]12 ،13
سایر ویژگیهای این حوزه شامل بعد فراکتال [ ،]14شاخص
غیرایستان [ ،]15گذرگاههای مرتبه باالتر [ ]16 ،17و غیره است.
توضیحات بیشتر در مورد این ویژگیها توسط  Jenkeو
همکاران ارائه شده است [.]5
ویژگیهای حوزه فرکانس بر مبنای نمایش سیگنال در حوزه
فرکانس است .ارائه یك سیگنال در حوزه فرکانس ،با استفاده از
تبدیل فوریه امکانپذیر است .الگوریتمهای مورد استفاده برای
این تبدیل ،اغلب تبدیل فوریه دیجیتال ( Discrete Fourier
 DFT )Transformو تبدیل سریع فوریه( Fast Fourier
 FFT )Transformهستند .محبوبترین ویژگی در زمینه
شناخت احساس از  ،EEGویژگی توان باندهای فرکانسی
مختلف [ ]18-20است .برای این منظور ،سیگنال در مدت زمان
آزمایش ایستان فرض میشود .نمایش باندهای فرکانسی مختلف
توسط تبدیل موجك انجام میشود .دامنه باندهای فرکانسی
سیگنال  EEGدر مطالعات مختلف کمی متفاوت است .در
جدول  1باندهای فرکانسی و سطح تجزیه موجك مناسب برای
سیگنال  EEGضبط شده با فرکانس  256هرتز نشان داده شد.
ویژگیهای استخراج شده از نمایش سیگنال در حوزه فرکانس
عبارتاند از :متوسط (میانگین) قدرت باندهای فرکانسی [-23
 ،]21حداقل ،حداکثر و واریانس آنها .عالوه بر این ،میانگین
نسبی قدرت باند ،برای هر کانال محاسبه میشود .گروهی دیگر
از ویژگیهای حوزه فرکانس ،ویژگیهای معرفی شده توسط
حسینی و همکاران است [ ،]18که طیفهای مرتبه باالتر نامیده
میشوند [.]5
اگر سیـگنال غـیر ایـستان باشد ،روشهای زمـانی-فرکانسی

بهار  ،1397دوره پنجم ،شماره اول
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جدول  :2برخی از روشهاي استخراج ویژگی براي تشخيص احساسات سيگنال EEG
)(%دقت
79/84
80
66/3
78/64
52/2
78/20
81

تعداد كالسها
4
4
3
3
3
2
4

روش استخراج ویژگی
انواع موجك
ویژگیهای آماری و بعد فراکتال HOC,
توان در هر باند فرکانسی ،همبستگی و عدم تقارن نیمکرههای مغز
اختالف توان نیمکره راست و چپ در باند فرکانسی آلفا و گاما
چگالی طیف توان
موجك و بعد فراکتال
بعد فراکتال

استخراج
ویژگیهای
گابور

تعیین
تعداد
کانالها

استخراج
ویژگیهای حالت
ذاتی

سال
2015
2014
2013
2013
2013
2010
2010

نویسنده
 Bajajو ]27[ Pachori
 Linو ]28[ Sourina
 Parkو همکاران []29
 Kwonو همکاران []30
 Chungو ]31[ Yoon
 Hosseiniو ]32[ Khalilzadeh
 Khosrowabadiو ]33[ Roham

تعیین بازه زمانی
کافی از سیگنال
ورودی

طبقهبندی ویژگیها
 SVMبهینه شده با

شکل  :1بلوک دیاگرام روش پيشنهادي

سپس ،روش استخراج ویژگی پیشنهادی ،باید روی سیگنالهای
پایگاه داده اعمال شود و در نهایت ،ویژگیهای استخراج شده
باید طبقهبندی و کارآیی روش ارزیابی شود .در شکل  1بلوک
دیاگرام روش پیشنهادی ارائه شد .الگوریتم پیشنهادی بر روی
یك مجموعه داده معروف به نام پایگاه داده  DEAPکه با ثبت
سیگنال  EEGاز  32شرکتکننده در هنگام تماشای  40نوع
ویدئو-موسیقی تهیه شده ،مورد آزمایش قرار گرفت .دادهها در
این مجموعه داده با سیستم  32کانالی  BioSemiضبط شدهاند.
شکل  ،2محل قرارگیری الکترودها روی پوست سر را نشان می
دهد .تمامی افرادی که مشارکت داشتند سالم بودهاند و در سنین

بین  19تا  32ساله قرار داشتهاند و همچنین نیمی از شرکت
کنندگان زن بودند .ویدئو-موسیقیهایی که به عنوان محرک
احساسات مورد استفاده قرار گرفتهاند ،با برچسبهای عاطفی
طبقهبندی شدهاند [ .]34سیگنالهای  EEGضبط شده از
شرکتکنندگان قبل از استفاده ،به فرکانس  128هرتز تبدیل شده
است.
وب سایت
Http://www.eecs.qmul.ac.uk/mmv/datasets/de
 apاجازه میدهد این پایگاه داده را در قالب مناسب برای

نرمافزار  Matlabبارگیری کنید.
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∑𝜌−1
)𝑦⸴𝑥( 𝑣⸴𝑢𝜑∆)𝑦⸴𝑥( 𝑣⸴𝑢𝐴 𝑢=1
∑𝜌−1
)𝜖 (𝐴 (𝑥⸴𝑦) +
𝑣⸴𝑢 𝑢=1

= )𝑦⸴𝑥( 𝑣𝑃𝐶𝑃𝐺𝑂
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همانطور که ذکر شد ،مجموعه داده مورد استفاده برای آزمایش
الگوریتم پیشنهادی شامل  32کانال داده است که در  63ثانیه با
فرکانس  128هرتز در دسترس است؛ بنابراین حجم زیادی از
اطالعات برای هر شخص جهت پردازش وجود دارد .این مسئله
سبب میشود که دو مشکل ایجاد شود :اول ،حجم زیاد اطالعات،
نیاز به حافظه ذخیرهسازی زیاد دارد و دوم ،مدت زمان پردازش
طوالنی میشود .به همین دلیل ،حجم دادهها کاهش داده شد به
طوری که دقت طبقهبندی کاهش نمییابد .برای دادههای مورد
استفاده در این پژوهش 7.5 ،ثانیه از هر سیگنال برای استخراج
ویژگی مناسب با الگوریتم مطالعه حاضر مناسب است .اگر چه
این انتخاب باعث کاهش شدید دادههای مورد پردازش میشود،
اما میتوان با انتخاب برخی از کانالهای خاص و استفاده از فقط
دادههای آنها ،حجم دادههای مورد پردازش را بسیار کاهش داد.
اگر الگوریتم برای برنامههای آنی طراحی شده باشد ،زمان الزم
برای استخراج ویژگیها و تعداد کانالهای مورد استفاده باید
حداقل باشد .در صورت استفاده از الکترودهای بیشتر ،میزان
راحتی کاربر مصرف کننده نیز کاهش مییابد؛ بنابراین هدف
اصلی ،پیشنهاد یك الگوریتم با دقت کافی در اجرای برنامههای
کاربردی در زمان واقعی است [.]16
با مشاهده سایر تحقیقات در این زمینه ،نشان داه شد که
محققان از روشهای مختلفی برای تعیین کانالهای مؤثر
تشخیص احساسات استفاده میکنند که عمدتاً بر اساس
الگوریتمهای بهینهسازی ،آزمایش و خطا و یا روشهای اکتشافی
هستند [ .]12 ،35،14در این تحقیق ،بر اساس نتایج تحقیقات
قبلی ،دو گروه کانال مقایسه شدهاند .گروه اول ،شامل  3کانال
 P3 ،P7و  PZاست و گروه دیگر شامل  7کانال ،P3 ،P7
 CP2 ،O1 ،PO3 ،PZو  C4میباشد .با انتخاب یکی از ان
دو گروه حجم دادهها نسبت به دادههای  32کانال به میزان قابل
توجهی کاهش مییابد.
روش استخراج ویژگی پیشنهاد شده شامل  2بخش کلی است:
ویژگیهای موجك گابور و ویژگیهای تابع حالت ذاتی.
فیلترهای گابور (موجبرها یا هستههای گابور نیز نامیده میشوند)
ثابت کردهاند که ابزار قدرتمندی برای استخراج ویژگیها هستند.
آنها فیلترهای باند محدودی ،با محلیسازی بهینه در حوزههای
فضایی و فرکانسی هستند [ .]36محققان معموالً از فیلترهای

گابور با چهار یا پنج مقیاس و شش یا هشت جهت استفاده می
کنند ،که در نتیجه یك بانك فیلتر با  24یا  40فیلتر گابور ایجاد
میشود [ .]37در این پژوهش ،ماتریسی که باید به بانك فیلتر
گابور دوبعدی متصل شود ،تا تبدیل روی آن اعمال گردد ،توسط
دادههای کانالهای انتخابی که در ردیفهای پشت سر هم چیده
شدهاند ،ساخته میشود .گام بعدی استخراج ویژگیهای مناسب
از ماتریس ساخته شده پس از کانولوشن است .در این مطالعه،
سه ویژگی از جمله انرژی ،میانگین دامنه و الگوی همبستگی فاز
Ooriented
Gabor
جهتدار( Phase
گابور
 OGPCP )Congruency Patternاستفاده شد ،که به شرح
زیر هستند:
انرژي :با توجه به کانولوشن فیلترهای گابور و ماتریس دو بعدی
ایجاد شده ،به تعداد فیلترها ماتریس دو بعدی به عنوان خروجی
وجود دارد .برای محاسبه انرژی ،تبدیل فوریه دو بعدی برای هر
ماتریس خروجی دو بعدی باید اعمال گردد .به عنوان مثال ،اگر
فیلترهای گابور با  5مقیاس و  8جهت مختلف محاسبه شود ،در
کل  40فیلتر وجود دارد که باید به سیگنال  EEGمتصل شوند؛
بنابراین  40ماتریس ساخته میشود که انرژی آنها به عنوان
بخشی از ویژگیها مورد استفاده قرار میگیرند.
ميانگين دامنه :این ویژگی با محاسبه میانگین کل عناصر
ماتریس خروجی حاصل میشود.
الگوي همگرایی فاز گابور جهتدار ( :)OGPCPاندازه
گابور به آرامی با موقعیت مکانی تغییر میکند ،بر خالف فاز آن،
که میتواند مقادیر بسیار متفاوتی داشته باشد ،حتی اگر در
مکانهایی از تصویر که تنها چند پیکسل با هم فاصله دارند،
محاسبه گردد .این واقعیت باعث میشود ،که در استخراج
ویژگیهای قابل اعتماد و افتراقی از پاسخ فاز مشکل ایجاد شود.
این موضوع ،اصلیترین دلیلی است که بسیاری از روشهای
موجود ،تنها از اندازه گابور برای ساخت بردار ویژگی گابور
استفاده میکنند [ .]38برای غلبه بر این مشکل Struc ،و []37
 Pavesicروشی جدید برای استخراج این ویژگیها عنوان شده
است که  OGPCPنامیده میشود .طبق نتایج ،این ویژگیها
تاکنون برای شناخت احساسات از  EEGمورد استفاده قرار
نگرفته است ،برای ماتریس خروجی گابور )𝑦⸴𝑥( 𝑣⸴𝑢𝐺،
 OGPCPبه صورت زیر محاسبه میشود:

زمانيان و همکار
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که در آن:
()2

𝐴𝑢⸴𝑣 (𝑥⸴𝑦) = √(𝑅𝑒(𝐺𝑢⸴𝑣 (𝑥⸴𝑦)))2 + (𝐼𝑚(𝐺𝑢⸴𝑣 (𝑥⸴𝑦)))2
))𝑦⸴𝑥( 𝑣⸴𝑢𝐺(𝑚𝐼
))𝑦⸴𝑥( 𝑣⸴𝑢𝐺(𝑒𝑅

()3

()4

𝜑𝑢⸴𝑣 (𝑥⸴𝑦) = tan−1

|))𝑦⸴𝑥( 𝑣𝜑 ∆𝜑𝑢⸴𝑣 (𝑥⸴𝑦) = cos(𝜑𝑢⸴𝑣 (𝑥⸴𝑦) − 𝜑𝑣 (𝑥⸴𝑦)) − |sin(𝜑𝑢⸴𝑣 (𝑥⸴𝑦) −

()5

)𝑡( 𝑛𝑖𝑚𝜀 𝜀𝑚𝑎𝑥 (𝑡) +
2

= )𝑡(𝛼

د) استخراج ) d(tاز ) s(tبه صورت فرمول :6
)d(t) = s(t) − α(t

() 6

ه) بررســی اینکه آیا ) d(tشــرایط فوق را برای  IMFبرآورده
میکند یا خیر.
و) تکرار مراحل الف تا ه برای ) d(tتا زمانی که شـــرایط مورد
نیاز برای  IMFرا برآورده سازد.
زمانی که  IMFبه دست آمد ،باید )𝑡(𝑑 = )𝑡(  IMF1تعریف
شود .حال سیگنال باقی مانده ) g (tرا میتوان به صورت:
)𝑡(  g(t)=s(t)- IMF1به دست آورد ،که به عنوان سیگنال
جدید برای استخراج  IMFبا استفاده از فرایند غربالگری فوق
استفاده میشود .فرایند غربالگری تا زمانی که مقدار باقی مانده،
تابع مونوتونیك شود ،ادامه مییابد .که به معنای این است IMF
دیگری نمیتواند استخراج شود.
در نهایت سیگنال ) s(tرا میتوان به صورت مجموع  IMFها
و یك باقیمانده مانند فرمول  7نشان داد [:]41
𝑀

)𝑡(𝑅 𝑠(𝑡) = ∑ 𝐼𝑀𝐹𝑖 (𝑡) +

()7

𝑖=1

که در آن  Mتعداد  IMFهای استخراج شده است و )R(t
باقی مانده است .بهعنوان مثال ،شکل IMF ،3های دادههای

یك کانال را نشان میدهد ،که در آن محور افقی و عمودی به
ترتیب نشاندهنده زمان و دامنه هر سیگنال است.
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که در آنها  uشماره مقیاس و  vشماره جهت فیلتر گابور است.
مثالً اگر مقیاس عدد  5انتخاب شود u ،تمام اعداد بین  1تا  5را
اختیار میکند 𝜑𝑢⸴𝑣 (𝑥⸴𝑦) .نشان دهنده زاویه فاز فیلتر گابور
در مقیاس  uو جهت  vدر محل مکانی ( )x⸴yاست ،اما
)𝑦⸴𝑥( 𝑣𝜑 نشان دهنده میانگین فاز در -vامین جهت است
[.]39
ویژگیهاي مبتنی بر توابع حالت ذاتی :هدف این بخش،
استخراج ویژگیها از اعمال توابع حالت ذاتی است .رویکرد تجزیه
حالت تجربی ( EMD)Empirical Modeیك تجزیه و
تحلیل وابسته به داده است که سیگنالهای غیر خطی و غیر
ایستان را به اجزای متقارن تجزیه میکند ،که بهعنوان توابع
حالت ذاتی ( IMF)Intrinsic Mode Functionشناخته
میشوند [ .]40الزم به ذکر است که  IMFهایی که از روش
 EMDبه دست آمده ،باید دو شرط زیر را برآورده کنند:
 -1تعداد حداکثرها و تعداد حداقلها نباید بیشتر از یکی تفاوت
داشته باشند.
 -2میانگین مقدار دو پوش ،که یکی توسط اتصال حداکثرهای
محلی و دیگری با اتصال حداقلهای محلی سیگنال ایجاد شده-
اند ،باید صفر باشد.
 IMFهای یك سیگنال ) s(tبا استفاده از فرآیند تکراری به
نام پروسه خنثیسازی ،که توسط مراحل زیر توضیح داده می
شود ،ساخته میشوند:
الف) استخراج حداکثرهای محلی و مینیممهای محلی از سیگنال
).s(t

ب) به دست آوردن پوش )𝑡( 𝑥𝑎𝑚𝜀 و )𝑡( 𝑛𝑖𝑚𝜀 با اتصال به
ترتیب حداکثرها و حداقلهای سیگنال.
ج) محاسبه میانگین )𝑡( 𝑥𝑎𝑚𝜀 و )𝑡( 𝑛𝑖𝑚𝜀 با فرمول :5
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در این پژوهش ،برای هر سیگنال فقط  3تابع حالت ذاتی اول
محاسبه گردید و سپس ویژگیها ،از آنها استخراج شدهاند .برای
هر  IMFمحاسبه ،پنج ویژگی از جمله )1 :حداکثر فرکانس )2
فرکانس مرکزی  )3ریشه میانگین مربعات  )4آنتروپی و )5
واریانس محاسبه شد .که توضیحات آن در ادامه آورده شد.
حداكثر فركانس :حداکثر فرکانس  ،IMFفرکانسی است که
از فرکانس صفر تا آن فرکانس  %95انرژی سیگنال  IMFوجود
دارد .در این پژوهش ،از حداکثر فرکانس  IMFاول و دوم به
عنوان ویژگی برای هر کانال استفاده میشود .برای مثال ،با

انتخاب  7کانال 14 ،عنصر بردار ویژگی ،با حداکثر فرکانس
IMFها ارتباط دارند.
فركانس مركزي :فرکانس مرکزی برای  IMFفرکانسی
تعریف میشود که در قبل از آن  %50انرژی سیگنالهای IMF
در دسترس است .در این پژوهش ،تنها فرکانس مرکزی اولین
 IMFبرای هر کانال بهعنوان ویژگی در نظر گرفته شد.
آنتروپی :آنتروپی یك مدل آماری از سیگنال است که میتواند
اطالعات فیزیکی را نیز ارائه دهد .شواهد نوروفیزیولوژیك نشان
میدهد که میتوان اطالعات آنتروپی را به عنوان یك اندازه

بهبود دقت در تشخيص احساسات

گیری از عملکرد قشر مغز برآورد کرد .تغییر در آنتروپی سیگنال
 EEGنشاندهنده تغییر واقعی در عملکرد قشر مغز است؛
بنابراین آنتروپی ،عالوه بر اندازهگیری آماری از الگوی ،EEG
در برخی موارد میتواند اطالعات قشر مغز را نیز منعکس کند
[ .]10در این مطالعه ،آنتـروپی شانون برای اسـتخراج ویژگی
های  IMFمحاسبه میشود.
ميانگين مربعات ریشه ()Root Mean Square

اعمال میشود؛ بنابراین در این مرحله ،هدف یافتن الگوریتم طبقه
بندی مناسب برای بردار ویژگی تولید شده است.
ماشین بردار پشتیبان  SVMیك الگوریتم یادگیری ماشین می
باشد که ساده و دارای سرعت و دقت باال در تشخیص است .ایده
 SVMپیدا کردن فضاهای دستهبندی بهینه شده با حداکثر
حاشیه جدایی است.
در این پژوهش ،از الگوریتم بهینهسازی ژنتیك برای یافتن
فضاهای دستهبندی بهینه شده استفاده شد .با توجه به اطالعات
این مطالعه ،تاکنون در مورد تشخیص احساسات سیگنال ،EEG
ماشین بردار پشتیبان بهینه شده استفاده نشده است؛ بنابراین
عالوه بر نوآوریهایی که برای گام استخراج ویژگی ارائه شده
است ،ایده جدیدی در مرحله طبقهبندی وجود دارد ،که استفاده
از  SVMچند کالسه بهینه شده با الگوریتم ژنتیك است.
 SVMدارای پارامترهای تعیین کنندهای است؛ برخی از آنها
به نوع تابع هسته برای الگوریتم  SVMبستگی دارد .توابع
هسته نقشه دادهها را ،که به طور خطی در فضای اصلی آن قابل
جدا شدن نیستند ،به فضای دیگری با ابعاد بیشتر و قابلیت
جداسازی خطی نگاشت میکند .برخی از توابع هسته معروف
مانند توابع پایه شعاعی ( ،)RBFسیگموئید ،خطی وجود دارند
که در این مطالعه از تابع هسته  RBFاستفاده شد .با انتخاب
این تابع هسته ،دو پارامتر باید تعیین شود که گاما و  Cنامیده
میشود .این مقادیر تأثیر مهمی در عملکرد طبقهبندی دارند .اثر
این دو پارامتر بر دقت طبقهبندی در جدول  3نشان داده شد.
جدول  :3اثر پارامترهای گاما و  Cبر دقت طبقهبندی
7
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) Gamma (×10−5

4
9
93/86

10
89/09

9
91/16

C
) (%دقت

نتایج
در این پژوهش ،یك الگوریتم تشخیص احساسات از  EEGارائه
شد .دادههای  EEGاز مجموعه داده  DEAPدر فرکانس 128
هرتز نمونه برداری شدهاند .در اینجا ،فقط ویژگیهای ذکر شده
گابور و  IMFاز دادههای  EEGبدون پیشپردازش استخراج
شدهاند .طبقهبند  SVMچند کالسه با هسته  RBFبهینه شده
توسط الگوریتم ژنتیك ،برای طبقهبندی ویژگیهای استخراج
شده به چهار کالس انتخاب شد .برای استفاده از کل مجموعه
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 :RMSبه طور کلی ،متوسط ریشه سیگنال در واقع نشان
دهنده قدرت متوسط سیگنال است .در این پژوهش ،میانگین
مربع ریشه IMFها به عنوان ویژگیهای استخراج شده مورد
استفاده قرار میگیرند .در این پژوهش ،برای اولین بار از سه
 IMFبرای میانگین مربع ریشه استفاده شد.
انحراف :در نظریه آمار و احتماالت ،واریانس ،معیاری برای
پراکندگی است .در این پژوهش ،از دادههای آماری IMFها
برای استخراج ویژگی استفاده شد .همچنین ،مانند آنتروپی و
میانگین مربع ریشه ،دادههای  IMF 3برای استخراج ویژگی
های هر کانال استفاده میشود ،بنابراین  3ویژگی متعلق به
واریانس برای هر کانال است.
توليد بردارهاي ویژگی :مطابق آنجه تاکنون توضیح داده
شد ،دو مجموعه از ویژگیها استخراج شدهاند :مجموعه اول
مربوط به استفاده از تبدیل موجك گابور در تصویر است .این
مجموعه شامل ویژگیهایی مانند متوسط و انرژی و همچنین
خصوصیات فاز به نام  OGPCPمیباشد .دوم ،مجموعه ویژگی
های به دست آمده از توابع حالت ذاتی است .ویژگیهای
استخراج شده از این مجموعه عبارتاند از فرکانس حداکثر و
فرکانس مرکزی ،آنتروپی ،میانگین مربع ریشه و واریانس .داده
های این دو مجموعه ویژگی را باید به صورت برداری در کنار
هم قرار داد تا نهایتاً یك بردار ویژگی ساخته شود.
طبقهبندي :در این مرحله ،الگوریتم طبقهبندی مناسب برای
بهبود دقت تشخیص احساس با توجه به بردار ویژگی ورودی
اعتبار سنجی متقابل :بر ا ساس تکنیکی به نام اعتبار سنجی
متقابل ،دادههای آموز شی به  kزیر مجموعه تق سیم می شوند.
 k-1زیر مجموعه برای آموزش استفاده می شود و زیر مجموعه
ا ستفاده ن شده برای ارزیابی عملکرد ا ستفاده می شود .این عمل
 kبار تکرار میشـــود و هر بار یك زیر مجمو عه جد ید برای
ارز یابی در نظر گرفته میشـــود .در این فرای ند ،تمام داده های
آموز شی یكبار برای ارزیابی ا ستفاده می شوند .در این پژوهش
از  k=10استفاده شد.
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دادهها برای آموزش و تست الگوریتم طبقهبندی ،از طرح
اعتبارسنجی متقابل با  10پوشه استفاده گردید و عملکرد طبقه
بند از طریق میزان دقت طبقهبندی ارزیابی شد.
جدول  4اثر انتخاب دو گروه مختلف از کانالهای سیگنال
 EEGرا بر دقت طبقهبندی احساسات برای  4کالس نشان می

دهد .آزمایشها با دو فیلتر گابور متفاوت انجام میشود ،یکی
فیلتر با چهار مقیاس و شش جهت ( )6 × 4و دیگری فیلتر با پنج
مقیاس و هشت جهت ( )5 × 8است .گروه اول شامل کانالهای
 P3 ،P7و  PZو گروه دوم شامل کانالهای ،PZ ،P3 ،P7
 O1 ،C4 ،PO3و  CP2است.

جدول  :4دقت طبقهبندي دو گروه از كانالها با بانک فيلتر گابوري در دو سایز مختلف
دقت طبقهبندي
93/86
90/28
93/74
90/41

)(%

سایز فيلتر گابور
4×6
5×8
4×6
5×8

انتخاب کانالهای بیشتر و فیلترهای گابور بزرگتر موجب می
شود که بردار ویژگیهای بزرگتری ایجاد شود ،اما جدول 4
نشان میدهد که طول بردار ویژگی به طور مستقیم با عملکرد
سیستم متناسب نیست .به این معنا که ،گاهی اوقات با افزایش
طول بردار ویژگی ،دقت تشخیص حتی کاهش مییابد؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که کارایی سیستم مربوط به ویژگیهای
استخراج شده مؤثر است و نه تعداد ویژگیهای استخراج شده .از
سوی دیگر ،هنگامی که طول بردار ویژگی کمتر است ،سرعت
پردازش بیشتر میشود .جدول  4نشان میدهد که با انتخاب فقط
 3کانال ،به نام  P3 ،P7و  PZو فیلتر گابور با چهار مقیاس و
شش جهت ( )4 × 6بردار ویژگی مؤثری ایجاد میشود که نتیجه
آن دقت باالتری در طبقهبندی است .در این حالت ،طول بردار
ویژگی  264میباشد.
برای مقایسه منصفانه روشهای مختلف تشخیص احساسات از

تعداد كانالهاي انتخابی
3
7

 ،EEGبرخی از عوامل باید بین آنها یکسان باشند .از آنجایی
که مجموعه دادههای مختلف با فرکانسهای مختلف ،اطالعات
مختلفی برای سیستم تشخیص فراهم میکنند ،الزم است
سیگنال ورودی یکسان باشد .عالوه بر این ،محرکهای احساسی
مختلف موجب واکنشهای مختلفی در افراد مختلف میشوند.
عامل دوم ،تعداد کالسهای مورد طبقهبندی است که باید مشابه
باشند .جدول  ،5مقایسه روش پیشنهاد شده و چند روش اخیر را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،روش پیشنهادی
میتواند به طور قابل توجهی باعث بهبود دقت تشخیص
احساسات  EEGشود .در این جدول ،تنها روش گزارش شده
توسط  Zhengو همکاران در [ ]2همانند روش پیشنهادی از
دادههای  DEAPبه عنوان ورودی استفاده کرده است .واضح
است که الگوریتم پیشنهاد شده ،دقت تشخیص احساسات را در
مقایسه با الگوریتمهای دیگر افزایش میدهد.

جدول  :5مقایسه روش پيشنهاد شده و چندین روش اخير

بحث و نتيجه گيري
این پژوهش به منظور بهبود دقت در تشخیص احساسات مبتنی
بر سیگنال  EEGانجام شد .به طور کلی ،مطالعاتی با این
موضوع گامهای اساسی متعددی دارند .اولین گام تهیه پایگاه
52

داده مناسب است .در این مرحله پایگاه داده  DEAPبرای
اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهاد شده مورد استفاده قرار گرفت .گام
دوم ،استخراج ویژگیها است که در این روش ،ویژگیهای
نوآورانه ،بر اساس فیلتر کردن دادهها با فیلترهای گابور و
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) (%دقت طبقهبندي
84/79
69/67
83/04
82/29
66/50
93/86

الگوریتم طبقهبندي
SVM
SVM
LDA, KNN
SVM
SVM
Evolutionary SVM

نویسنده
 Bajajو ]27[ Pachori
 Zhengو همکاران []2
 Liو ]41[ Lu
 Linو همکاران []42
Wangو همکاران []7
Proposed method
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بهبود دقت در تشخيص احساسات

 عملکرد بهتری،الگوریتم تکاملی ژنتیکی بهینهسازی شده است
.را فراهم میکند
 بهبود قابل توجهی در دقت تشخیص احساسات از،در پایان
 دقت تشخیص الگوریتم پیشنهاد%93/86 . نشان داده شدEEG
 حالت مختلف احساسی را براساس4 شده است که قادر است
. تشخیص دهدEEG سیگنال

 نتایج. استخراج شدهاند،همچنین استفاده از توابع حالت ذاتی
 کانال از دادههای3  ثانیه و7.5 تجربی نشان داد که انتخاب
 به عالوه باعث کاهش. نتایج قابل قبولی را ارائه میدهد،ورودی
 آخرین.حجم محاسبات و حافظه مورد نیاز برای پردازش میشود
، در این روش.مرحله انتخاب الگوریتم طبقهبندی مناسب است
 چند کالسه که توسطSVM نشان داده شد که الگوریتم
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Introduction: Since emotions play an important role in human life, it requires providing an intelligent
method to detect emotions using electroencephalogram (EEG) signal based on signal processing
techniques. In addition, in this research, using support vector machine (SVM) classifier with genetic
evolutionary algorithm is a novelty in classification part.
Methods: The proposed method focuses on feature extraction and classification of received signals
from brain to improve emotion detection. In this way, firstly, effective EEG channels are identified
and then time and frequency features of EEG signals are extracted and classified by an appropriate
classifier. The proposed method is applied on DEAP database which includes recorded EEG signals
by 32 people watching and listening 40 videos and music.
Results: The experiments show that selection of 7.5 seconds and 3 EEG channels provides acceptable
results. In addition, the proposed method reduces computations and required memory and results in
93.86% accuracy for 4 emotion classification.
Conclusion: Improvement in emotion detection based on EEG signals contains several steps in which
effective features extraction and classification are two important steps. According to this research,
using time-frequency features of EEG signals and optimized SVM classifier with genetic algorithm
provides better results.
Keywords: Emotion recognition, EEG signal, neural network and support vector machine (SVM)
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