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تشخیص الگو

تشخيص و طبقهبندي احساسات توسط پردازش سيگنالهاي حياتی

مناسبتر و بهتر است.
احساسات پایه شاامل احساساات خشام ،شاادی ،تارس ،تنفار،
عصبانیت و آرامش میباشند .شکل  1نمودار کلای احساساات و
نحوه ارتباط انواع احساسات با یکدیگر را نشان میدهد.

شکل  :1مدل روابط بين احساسات

مطالعات موجود فقط میتوانند نام احساس را پایشبینای کنناد،
ولی قادر به بازتاب روند تغییر احساس نیستند .برای غلبه بر این
کاستی ،در این مطالعه یک روش جهت استخراج ویژگی و یاک
روش برای تعیین تغییر احساس معرفی خواهد شد که در نهایت
منجر به یک سیستم تشخیص و طبقهبندی احساسات میشاود
که قادر اسات در آیناده باه صاورت بالدرنا ()real-time
احساسات را پردازش کرده و به خروجی ماشین از طریق BCI
تحویل دهد.
در واقااا اهااداف کل ای دسااتیابی بااه ی اک سیسااتم هوشاامند
تشخیص احساسات ،تلفیق ویژگیهای استخراج شده از EEG
و سایر سیگنالهای فیزیولوژیکی بدن انسان به طور هامزماان
جهت دستیابی به حداکثر دقت در طبقهبندی احساسات.
 Wangو همکاران روش مبتنی بر طبقهبندی حالتهای حسی
با استفاده از روش یادگیری ماشین از سیگنالهای  EEGارائاه
دادند [ .]2آنها برای برانگیخته کردن احساسات مثبت و منفای
شش کلیپ در نظر گرفتند و کلیاپهاای مختلاف باه صاورت
اتفاقی برای شرکتکنندههاا پخاش شاد .باه طاور هامزماان،
ساایگنال  EEGبااا اسااتفاده از روش اسااتاندارد  12-32و
الکترودهاای خشاک ثبات شااد و بارای کااهش همووشااانی و
آرتیفکااتهااا ،ساایگنالهااای الکترواوکولااوگرام (Electro
 EOG )Oculogramو الکتروماااااااااااااااااااااایوگرام
( EMG)Electromyogramنیز ثبت شدند و بارای کااهش
ابعاااد ویژگاای سااه روش معرفاای شااد .روش تحلیاال مرلفااه
( PCA )Principal Component Analysisاصااالی،
روش تحلیل تفکیککنناده خطای (Discriminant Linear
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مقدمه
احساس نقش مهمی در سالمت ،ارتباط و تعامل بین انساانهاا
دارد .توانایی شناخت حاالت حسی افراد که ماا را احاطاه کارده
است قسمت مهمای از شااخصهاای ساالمتی و ارتبااطهاای
طبیعی است .با توجه به افزایش ماشینها در زندگی روزمره ماا،
امروزه تعامال احساسای باین انساانهاا و ماشاینهاا یکای از
مهمترین موضوعات در تعامل پیشرفته بین انساان و ماشاین و
راباط انساان و ماشاین ()Brain Computer Interface
 BCIاست .برای رسیدن به هدف تعامال مارثر باین انساان و
ماشین ،یکی از مهمتارین پایش نیازهاا توساعه یاک سیساتم
شناخت احساس معتبار اسات کاه مایتواناد مقبولیات صاحت
شناخت را تضمین کند ،در برابر هرگونه آرتیفکت مقاوم باشاد و
با کاربردهای عملی تطبیقپذیر باشد [.]1
مطالعات فراوانی انجام شده که ما را به یک شناخت احساساات
خودکار که در گذشته تشکیل شده ،میرساند .این موارد به ساه
روش اصلی تقسیم میشوند .اولین نوع از روشها روی حااالت
چهره و صحبت تمرکز میکنند .این تکنیکهاا کاه مبتنای بار
صدا و تصویر هستند ،احساس را بدون تماس آشاکار مایکنناد
[ .]3پس این روشها هیچگونه بازهای برای نموناه ماورد نظار
تحت آزمایش ندارند؛ اما ایان روشهاا مساتعد خطاا هساتند و
پارامترها در موقعیتهای مختلف به راحتی میتوانند تغییر کنند.
روشهای نوع دوم بر روی سیگنالهای فیزیولوژیاک محیطای
تمرکز دارند .مطالعات گوناگون نشان میدهد که سایگنالهاای
فیزیولوژیک محیط پیرامون که در حالاتهاای مختلاف حسای
تغییر میکنند ،میتوانند بر روی تغییرات سیستم عصبی مساتقل
در محااایط مشااااهده شاااوند ،مانناااد الکتروکااااردیوگرام
( ،ECG)Electrocardiogramرسااانایی پوساات ،تاانفس و
نااب  .در مقایسااه بااا روشهااای مبتن ای باار صاادا و تصااویر،
پاسخهای فیزیولوژیک صدا و تصویر اطالعات پیچیادهتار و باا
جزئیات بیشتری مانند یک شاخص برای تخمین حاالت حسای
تهیه میکنند .روشهای نوع سوم بار روی سایگنالهاای مغاز
گرفته شده از سیستم عصبی مرکازی مانناد الکتروانسافالوگرام
( ،EEG )Electroencephalogramالکتروکورتیکاااااوگرام
( ECOG )Electrocorticogramو تصاویربرداری تشادید
مغناطیسااااای عملکاااااردی (Functional Magnetic
 FMRI )Resonance Imagingتمرکز میکنناد .در میاان
این دیتاهای حاصل از مغاز ،سایگنالهاای  EEGبارای تهیاه
ویژگیهای حاوی اطالعات در پاسخها برای حاالت حسی افراد
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 31ویژگی برای  EMGو  06ویژگی برای  RSPبودناد .روش
تی-اس از لحاظ مفهومی ساده است و در واقا جستوجویی در
همسایگیها میباشد .روش  TSاز یک جواب به سامت قابال
قبولترین همسایه حرکت میکند [ .]1عالوه بر این ،وان نیاز
در سال  3220در مطالعهای به بررسای در تثثیرگاذاری فایلم
روی افراد پرداخت [.]5
 Xianhaiروش مبتنی بر شناسایی احساسات از طریاق ECG
و شابکه عصابی ( RBF)Radial Basis Functionارائاه
داد و روش بازشناسی الگوی احساس را با دو طبقهبندی کننده
 BPو  RBFمقایسه نمود [ .]0در این آزماایش بارای تحلیال
احساسات ،سیگنال  ECGاخذ شد ،سوس خطای اساتاندارد و
بیشینه برای هر سطح به دست آمد .ضارایب باه عناوان باردار
ساخته شدند و درون شبکههای عصابی  BPو  RBFباا هام
مقایسه شدند .پردازش در محیط نرمافزار  Matlabانجام شاد و
دادهها از پایگاه داده دانشگاه آگسبورگ آلمان گرفته شد .در این
مطالعه چهار احساس شادی ،لذت ،غام و خشام باا اساتفاده از
موزیک برانگیخته شدند .چهار حالت حسای  ECGباه شاش
سطح تجزیه شدند و خطای استاندارد و بیشینه ضرایب موجاک
برای هر سطح محاسبه شد [.]0
 Vermaو  Tiwaryروشای مبتنای بار چناد تفکیاک بارای
طبقهبندی و شناسایی احساسات از سایگنالهاای فیزیولوژیاک
ارائه دادند [ .]6آنها دو هادف پایش رو داشاتند؛ اوالً در ماورد
مدلهای ارائه احساس تحقیق کنند و امکان ایجاد یک مدل باا
کمترین ابعاد متاوالی را پیادا کنناد و ثانیااً باا اساتفاده از روش
تفکیااک چندگانااه بااه پاایشبیناای و شااناخت احساسااات از
سیگنالهای فیزیولوژیک دست یابناد .سایگنالهاای اساتفاده
شده عبارتاند از :پاسخ الکتریکای پوسات (Galvanic Skin
 ،BVP ،EEG ،EOG ،EMG ،GSR)Responseالگااوی
تنفسی و دمای پوست .این سیگنالهاا از پایگااه داده DEAP
(A Database for Emotion Analysis using
 )Physiological Signalsاخذ شده بودند [.]0
در مطالعااه  Koelstraو همکاااران روش طبقااهبناادی تااک
آزمایشی باا بکاارگیری دادههاای پایگااه داده  DEAPشاامل
سیگنالهاای  ،EEGسایگنالهاای فیریولاوژیکی محیطای و
 MCAبه کار گرفته شد [ .]5شرایط بارای تماام دیتاهاا برابار
نگه داشته شده و تنها مرحله استخراج ویژگیهاا متفااوت باوده
است .سه مسئله طبقهبنادی بااینری مطار شاد :طبقاهبنادی
احساسات انگیختگی کم/زیاد ،ظرفیت کم /زیاد و عالقه (میال)
کم/زیاد .با استفاده از طبقهبندی کننده بیاز ،یاک طبقاهبنادی
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 LDA )Analysisو روش انتخاب کنناده ویژگای مبتنای بار
همبساتگی ()Correlation based Feature Selection
 CFSدر نهایت طبقهبندی با استفاده از ماشین باردار پشاتیبان
( SVM )Support Vector Machineانجاام شاد .نتااایج
طبقهبندی با استفاده از روش طبقهبندی  SVMنشاان داد کاه
استفاده از روش کاهش ابعاد ویژگیهاا توساط  LDAصاحت
طبقهبندی را بهبود میبخشد .همچنین نتایج آزمایشهاا نشاان
دادند که طیف توان بهترین ویژگی در پهنای بانادهای مختلاف
است [.]2
 Jerrittaو همکاران روشی مبتنی بر آشکارسازی احساسات باا
استفاده از کمولکس  QRSبا استفاده از مرلفاه هارسات بارای
سنین مختلف ارائه دادند [ .]4آنها شش حالات حسای اساسای
شااادی ،غاام ،تاارس ،تنفاار ،هیجااان و خنث ای را بااا اسااتفاده از
کمولکس  QRSمشخص نمودناد .باه صاورت ویاژه بار روی
مرلفه  Hurstتمرکاز داشاتند و نتاایج باا اساتفاده از دو روش
ترسیم ناحیه آماری و سنجش واریانس محدود به دست آماد .و
از تحریک صوتی  02نفر در سه گروه سنی  9تا  10سال 15 ،تاا
 35سال و  29تا  05سال استفاده شد .فرکاانس نموناهبارداری
سیگنالها در  1222هرتز بود و به طور کلای  02کلیاپ پخاش
شد و برای هر حالت حسی  12کلیپ در نظر گرفته شد .ساوس
به طور همزمان سیگنال  ECGاز نموناههاا ثبات شاد .نتاایج
نشان دادند که صحت احساس شادی با افزایش سن کمتر شاد.
در کل احساساات شاادی و خنثای کمتارین عملکارد را در آن
پژوهش داشتند .پاارامتر  FVSقاادر باه ثبات احساسااتی کاه
اختالف کمی داشتند نبود و میانگین صحت  FVSبرای گاروه
سنی اول نسبت به  RRSباالتر بود [.]4
 Wangو  Moروشی مبتنی بر انتخاب ویژگای جهات تعیاین
احساسات از روی سیگنالهای فیزیولوژیک باا اساتفاده از روش
جست و جوی "تابو" ارائه دادند کاه بارای احساساات شاادی،
خشم ،غم و لذت بر اسااس روش تای-اس بازشناسای ویژگای
انجام دادند .بعد از ترکیب با طبقهبندی کننده  Kنزدیکتارین
همساااایه ( KNN )k-nearest neighborsالگاااوریتم
اکتشافی تابو عملکارد خاوبی بارای بازشناسای در طبقاهبنادی
احساسات مورد نظر از سیگنالهای فیزیولوژیاک نظیارECG-
 EMGبه دست آورد .دادههای فیزیولوژیک برای هر احسااس
به صورت جداگانه از پایگاه داده دانشگاه آگسبورگ اخذ شادند.
دادههاای  ECGدر  350هرتاز و سااایر دادههاا در  23هرتااز
نمونهبرداری شده بودند 192 .ویژگی از دادهها استخراج شد کاه
شامل  54ویژگی بارای  ،ECGتعاداد  31ویژگای بارای ،SC

تابستان  ،1911دوره هفتم ،شماره دوم
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 Islamو  Ahmadروش ای باار مبنااای آنااالیز ویولاات جهاات
طبقهبندی احساسات از روی سیگنالهای  EEGاخاذ شاده از
پایگاه داده  DEAPبراساس روش تبدیل ویولت گسسته ارائاه
نمودند .مهمترین ویژگیهای اساتخراج شاده از سایگنالهاای
 ،EEGویژگیهای انرژی ویولت و آنتروپی ویولت باوده کاه از
آنها جهت شناسایی  4نوع احساس مختلف با نامهاای شاادی،
عصبانبت ،ناراحتی و آرامش استفاده شاده اسات و از الگاوریتم
 KNNجهت طبقهبندی احساسات استفاده شده است [.]12
 Ordóñez-Bolañosو همکااران روشای بار مبناای تجزی اه
حالت تجربی کامال بهباود یافتاه جهات تولیاد یاک سیساتم
پیشبینی احساساات باا اساتفاده از مشخصاات سایگنالهاای
فیزیولوژیک موجود در پایگاه داده  DEAPدر سال  3219ارائه
نمودند [ .]11در این روش مجموعاه ویژگایهاا باا اساتفاده از
روش ضرایب هرمیت تولید شده ،سوس اندازهگیاری اساتاتیکی
چندگانه از اطالعات به دست آمده از  2مرلفه با نامهای تجزیاه
حالت تجربی کامل بهبود یافته ،تبدیل ویولت گسسته و حداکثر
همووشااانی تباادیل ویولاات گسسااته انجااام شااد .همچن این از
الگوریتم کاهش بُعد فضای ویژگی نیز استفاده گردید .در نهایت
از طبقهبندی کنندههای  LDCو ( KNNبه صاورت معمااری
آبشاری) جهت تعیین کالس مجموعه ویژگایهاا اساتفاده شاد
[.]11
 Paneو همکاران روشی جهت طبقهبندی  4احساس هادف باا
به کارگیری سیگنالهای  EEGموجود در پایگاه داده DEAP
برمبناای روشهاای الگاوریتم طبقاهبنادی براسااس قاانون
 RIPPERو الگوریتم درخت تصمیمگیری ( )J4.8و SVM
ارائه نمودند .استخراج باندهای فرکانسی مختلف سیگنالهاای
 EEGتوسط به کارگیری فیلتر پاسخ ضربه نامحدود میانگاذر
با پنجره چویشف نوع دوم صورت گرفت ،و ویژگایهاای حاوزه
زمان و فرکانس نیز استخراج گردیدند .در نهایت صاحت اناواع
طبقهبندی کنندههای به کار گرفته شده گزارش گردید [.]13
 Tongو همکاااران روش ای را جهاات تشااخیص احساسااات از
طریق سیگنالهای  EEGاخذ شده از پایگااه داده  DEAPباا
استفاده از روش انتخاب کانال ارائه دادند .ترکیب چندین ویژگی
در حوزه زمان و ویژگیهای مرکب براسااس ویژگای ویولات و
اطالعات آنتروپی باه صاورت ویژگایهاای اساتخراج شاده از
سیگنالهای  EEGجهت تشخیص احساسات باه کاار گرفتاه
شد .همچنین از الگوریتم  Relief Fجهت انتخاب کاناالهاای
 EEGاستفاده شد .در نهایت متوساط صاحت تشاخیص ایان
روش گزارش داده شده است [.]12

Journal of Health and Biomedical Informatics 2020; 7(2): 214-231

512

Downloaded from jhbmi.ir at 8:10 +0430 on Friday May 14th 2021

ساده و قابل تعمیم که قادر به مقابله باا کاالسهاای نامتعاادل
دارد در یک مجموعه آموزشی کوچک استفاده گردیاد .در ابتادا
ویژگیهایی برای هر دیتا که به صورت ویژگایهاای اساتخراج
شده برای هر آزمایش (ویدئو) هستند ،استخراج شد .ویژگیهای
طیف توان از سایگنالهاای  ،EEGاساتخراج گردیاده اسات.
لگاریتمهای طیف توان از باندهای تتا (چهار تاا هشات هرتاز)،
آلفای آرام (هشت تا  12هرتز) ،آلفا (هشت تا  13هرتز) ،بتاا (13
تا  22هرتز) وگاما (بیش از  22هرتز) از تمامی  23الکترود باص
ورت ویژگیهایی استخراج گردیدند .عالوه بر ویژگیهای طیاف
توان ،تفاوت بین توان طیفی تماامی جفات متقاارن الکترودهاا
روی نیمکره راست و چپ جهت اندازهگیری عدم تقارن ممکان
در فعالیتهای مغز با توجه به محار هاای عااطفی اساتخراج
گردیاد .در آن مطالعاه ،تعاداد کال ویژگایهاای  EEGیاک
آزمایش برای  23الکترود برابر  310بوده است [.]5
امجادزاده و همکااران روشای جهات بازشناسای حالاتهااای
مختلف احساسی با استفاده از سیگنالهاای فیزیولاوژیکی اخاذ
شاده از پایگااه داده  DEAPارائاه دادناد و متناساب باا ناوع
سیگنالها ویژگیهای مختلف و متناوعی در دو حاوزه زماان و
فرکانس استخراج کرده و با باه کاارگیری معیاار خطای فیشار،
بهترین و مرثرترین ویژگیها را برگزیدناد .نتاایج ایان تحقیاق
نشان داد که سیگنالهای مغزی نسبت به سیگنالهای محیطی
در ایجاد تمایز بین حالتهای مختلاف احساسای ماورد مطالعاه
موفقتر بودهاند و طبقهبندی کننده  KNNدر اکثر موارد درصد
صحت و دقت باالتری در طبقهبندی کاالسهاای احساسای از
خود نشان داده است [.]3
 Ozelو همکااران روشای جدیاد جهات تشاخیص احساساات
براساس آنالیز زمان-فرکانسی با استفاده از تبادیل چناد متغیاره
سیگنالهای  EEGچندکاناله ارائه نمودند [ .]9این الگاوریتم از
مفهوم اتصال آنای فرکاانس و پهناای باناد اساتفاده مایکناد.
پردازش دیتای الکتروفیزیولوژیک عموماً نیازمناد اتصاال آناالیز
زمان-فرکانس به نسابت آنالیزهاای زماانی و فرکانسای مجازا
میباشد .با توجه به این که تبدیل فوریه زماان کوتااه و تبادیل
ویولت ابزار مهم در آنالیز زمان-فرکانس هساتند ،از ایان روش
جهات آناالیز سایگنالهاای  EEGباه دسات آماده از پایگااه
داده  DEAPجهت تشخیص  5حالت احساسی مختلف استفاده
شده است .در نهایت با استفاده از طبقهبندی کنندههای درخات
تصمیمگیری SVM ،KNN ،و اثر کلی طبقهبنادی کننادههاا
( )Ensemble Classifierنتااایج طبقااهبناادی احساسااات
گزارش گردید [.]9
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روش
اکثر نظریههای جاری در خصوص احساسات []15 ،10
معتقدند که فعالیتهای فیزیولوژیکی بخش مهمی از احساسات
هستند .مطالعات مختلف به وجود الگوهای خاصی بر پایه
احساسات نیز وجود دارد[ .]1از سیستم اعصاب محیطی بدن
سیگنالهای زیر قابل ثبت هستند ،GSR :دامنه تنفس ،دمای
پوست ،ECG ،حجم خون توسط پلتیسموگرافEMG ،
مربوط به ماهیچههای گونه و کتف و همچنین .]5[ EOG
در این مطالعه از پایگاه داده  DEAPاساتفاده شاده اسات [.]5
در پایگاه داده  DEAPتعداد  42عدد فیلم ویدیویی به عناوان
محر های دیداری استفاده شده است .این ویادئوها بارای 23
نفاار شاارکت کننااده در آزمااایش نمااایش داده شااده اساات.
سیگنالهای  EEGو فیزیولوژیک محیطی توساط  42الکتارود
از هر شرکتکننده در آزمایش نیز ثبت شاده اسات .در مجماوع
تعداد آزمایشها برابر  1352عدد بوده کاه بارای هریاک از 23
شرکتکننده یک فایل داده تولید شده است که هار یاک دارای
 5204نمونه از  42کانالی که معرفی خواهند شد مایباشاند [.]5
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در ادامه به بررسی سیگنالهای موجود در پایگااه داده پرداختاه
شده است.
سیگنال  GSRاز مقاومت پوست اندازهگیری نموده و
توسط قرار دادن دو الکترود روی بند انتهایی انگشت وسط و
انگشت اشاره انجام میشود .این مقاومت به علت افزایش
تعریق در حالتهای احساسی مانند استرس یا تعجب اتفاق
میافتد .اندازهگیری سیگنال پلتیسموگراف ب ه صورت حجم
خون در انگشت شست شرکتکنندگان است [ .]3این
اندازهگیری همچنین میتواند جهت محاسبه نرخ ضربان قلب
( HR)Heart Rateتوسط شناسایی بیشینههای محلی (یعنی
ضربان قلب) و همچنین جهت محاسبه تغییرات نرخ ضربانات
قلب ( HRV)Heart Rate Variabilityاستفاده شود.
فشارخون و  HRVبا احساسات همبستگی دارند از آنجا که
استرس میتواند باعث افزایش فشارخون شود .همچنین لذت
محر ها می تواند پاسخ قله ضربان قلب را افزایش دهد .عالوه
بر ویژگیهای  HRو  ،HRVویژگیهای طیفی به دست آمده
از  HRVبه صورت ویژگیهای مفیدی در ارزیابی احساسات
نشان داده شدهاند.
دمای پوست و تنفس نیز ثبت شدهاند؛ زیرا آنها در
حالتهای احساساتی مختلف متغیر هستند[ .]3تنفس آهسته و
آرام در حالت های استراحت (آرام) و با آهن منظم است،
درحالی که در آهن نامنظم تغییرات سریا و قطا تنفس بیشتر
مربوط به تحریک احساساتی مانند عصبانیت و ترس است.
در مورد سیگنال  ،EMGفعالیت عضله ذوزنقهای در طول
گوش دادن به موسیقی و در حالت حرکات سر نیز در پایگاه
داده به کار گرفته شده ثبت شده است [ .]5فعالیت عضله گونه
بزرگ نیز مانیتور شده بود ،درحالیکه این ماهیچه در هنگام
خنده یا لبخند شرکتکنندگان فعال میشود .عمده توان طیف
فرکانس سیگنال  EMGدر طول انقباض عضالت فرکانس
بین چهار تا 42هرتز بود[]5؛ بنابراین ویژگیهای فعالیت
عضالت از روی انرژی سیگنالهای  EMGبه دست آمده در
این بازه فرکانسی برای ماهیچههای مختلف به دست آمد.
نرخ حرکات چشم از ویژگیهای دیگری است که با
اضطراب ارتباط مستقیم دارد .تث ثیر حرکات چشم به صورت
سیگنال  EOGو نتایج آن در ایجاد قلههایی در آن سیگنال
است [.]5
داده  DEAPدر دو موقعیت جداگانه ثبت شاده اسات .داده
شااارکتکننااادگان شاااماره  1الااای  33در توئنتاااه ،و داده
شرکتکنندگان  32الی  23در ژنو ثبت شده است .باا توجاه باه
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 Shonو همکاران روشی جهت تشخیص احساسات با اساتفاده
از الگوریتم ژنتیک براساس انتخاب ویژگی سیگنالهای EEG
و طبقهبندی کننده  KNNارائه نمودناد .عملکارد روش ارائاه
شده با اساتفاده از باه کاارگیری پایگااه داده  DEAPارزیاابی
گردید .ویژگیهای انتخاب شاده توساط الگاوریتم ژنتیاک باه
عنوان ورودی طبقهبندی کننده  KNNجهت تمایز بهتار باین
دیتای  EEGبه کار گرفته شد و نتیجه روش ارائه شاده باا باه
کارگیری روش  PCAمقایسه گردید و نتایج بهتری را ارائه داد
[.]14
این پژوهش به منظور یافتن روشی جدیاد برمبناای اساتخراج
ویژگیهای تمامی حوزههاا (مانناد ویژگایهاای مورفولوژیاک،
ویژگیهای حوزه زمان و حوزه فرکانس سایگنال ،ویژگایهاای
آماری و ویژگیهای چگالی طیف توان سیگنال) با به کاارگیری
انواع روشهای طبقهبندی ،و ارائه الگوریتمی با دقت باال جهات
شناسایی و طبقهبندی احساسات پایه انجام شده اسات .در واقاا
هاادف ایاان مطالعااه تلفیااق ویژگ ایهااای اسااتخراج شااده از
سایگنالهااای  EEGو سااایر ویژگ ایهااای اسااتخراج شااده از
سیگنالهای محیطی (نظیار  EOG ،EMG ،GSRو  )...و باا
به کارگیری الگوریتمهای هوشمند جهت طبقهبنادی ،باه یاک
سیستم جهت طبقهبندی احساساات پایاه در دو کاالس ساطح
پایین و سطح باال با دقت باال است.

تابستان  ،1911دوره هفتم ،شماره دوم

تشخيص و طبقهبندي احساسات توسط پردازش سيگنالهاي حياتی

تغییر نسخه سختافازاری دساتگاه ،برخای تغییارات جزئای در
فرمتها وجود داشته است .البته ذکر این نکتاه ضاروری اسات
که منظور از کانال  ،EEGتفاضل دو موقعیت ثبت اسات .ثانیااً
اندازهگیری  GSRدر یک فرمت تفاضالی بارای هار موقعیات

صفدریان و همکار

ثبت وجود دارد .شاکل  3نشااندهناده قرارگیاری الکترودهاا و
سنسااورهای ثباات ساایگنالهااای فیزیولوژیااک جهاات اخااذ
سیگنالهای پایگاه داده مورد نظر است [.]5

خون ( ،)BVPدماي پوست و تنفس ].[2

تمامی دادهها در فرکانس  135هرتز کاهش نرخ
در ابتدا الزم به ذکر است که موارد زیر در خصوص
پیشپردازش سیگنالهای  EEGثبت شده در پایگاه داده
اعمال شدهاند [:]16
تمامی دادهها در فرکانس  135هرتز کاهش نرخ
( )Down-Sampleشدهاند؛
آرتیفکت های  EOGحذف شدهاند []5؛
فیلتر فرکانسی در باند عبور از چهار تا  45هرتز
اعمال گردید؛
دادهها نسبت به مرجا مشتر

میانگینگیری

شدهاند؛
کانالهای  EEGبراساس ثبت در ژنو ثبت و ذخیره
شدهاند؛
دادهها در قطعات  02ثانیهای قطعهبندی شده و سه
ثانیه قبل از قطعه به صورت خط پایه حذف گردید؛
آزمایشها از طریق نمایش ویدئو ثبت و ضبط
گردیدهاند؛
موارد زیر نیز در خصوص پیشپردازش سیگنالهای
 ،GSR ،EMG ،EOGتنفس ،پلتیسموگراف و دمای پوست
ثبت شده اعمال شدهاند [:]16

شدهاند؛
دادهها در قطعات  02ثانیهای قطعهبندی شده و سه
ثانیه قبل از قطعه به صورت خط پایه حذف گردیده؛
پس از آمادهسازی و پیشپردازش دادهها ،عملیات پردازشی
جهت تشخیص و طبقهبندی احساسات انجام پذیرفت.
ابتدا دادههای هر یک از شرکتکنندگان در آزمایش که در
پایگاه داده  DEAPموجود هستند را در نرمافزار Matlab
فراخوانی نموده و دادهها و برچسب های هر شرکت کننده
مشخص شد .تمامی پاسخهای فیزیولوژیک در نرخ
نمونهبرداری  513هرتز و سوس در فرکانس  350هرتز جهت
کاهش زمان پردازش کاهش نرخ شدهاند .نویز سیگنالهایی
نظیر  GSRتوسط تفاضل زمانی انحراف فرکانس نیز حذف
شدهاند .انحراف ( )driftفرکانس پایین توسط هموارساز ی
سیگنالها روی هر کانال اعمال و محاسبه شد (توسط یک
فیلتر هموارساز میانگینگیر  350نقطهای)  .سوس اقدام به رسم
هریک از سیگنالهای مربوط به  42عدد کانال سیگنالهای
 EEGو سیگنالهای محیطی که پیش از این معرفی شد
پرداخته شد .شکلهای  4 ،2و  5نشاندهنده نمونههایی از
برخی سیگنالهای موجود در پایگاه داده مورد نظر است [.]15
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شکل :5قرارگيري الکترودها و سنسورهاي ثبت سيگنالهاي فيزیولوژیک .اندازهگيري و ثبت سيگنالهاي  EOGو  ،EMGهمچنين  ،GSRفشار
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تابستان  ،1911دوره هفتم ،شماره دوم

فشار خون (شکل پایين سمت چپ) و سيگنال  EMGمربوط به عضله گونه بزرگ (شکل پایين سمت راست) .تأثير خنده شخص مشاهده كننده را
میتوان در الگوي تنفس و سيگنال  EMGشخص مشاهده نمود [.]12

شکل  :4پاسخ فيزیولوژیک دومين شركتكننده به یک صحنه تعجبآور؛ الگوي تنفس (شکل باال سمت چپ) ،سيگنال ( GSRشکل باال سمت
راست) ،فشار خون (شکل پایين سمت چپ) و سيگنال  EMGمربوط به پيشانی (شکل پایين سمت راست) .لحظهاي كه شركتكننده دچار تعجب
میشود با فلش در شکلها نشان داده شده است [.]12

شکل  :2دو مثال نمونه از ویدئوي حالت ترس (شکل سمت چپ) و حالت چ ندش آور (مربوط به شکل سمت راست) .این تصاویر از فيلمهاي
متحرک ثبت شده است .داده هاي خام مربوط به نگاه كردن مستقيم به ویدئو نشان داده شده است .دایرههاي قرمز نشانگر نقاط ثابت و شعاعهاي
مربوط به هر نقطه ثابت است .خطوط قرمز نمایانگر لحظات اخذ شدن هریک از تصاویر فوق هستند [.]12
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شکل  :9پاسخ فيزیولوژیک شركت كننده اول به یک صحنه كمدي؛ الگوي تنفس (شکل باال سمت چپ) ،سيگنال ( GSRشکل باال سمت راستت)،

تشخيص و طبقهبندي احساسات توسط پردازش سيگنالهاي حياتی

در مرحله فراخوانی سیگنالهای موجود در پایگاه داده ،روال کاار
به این صورت است که داده مربوط به هار نموناه از پایگااه داده
مورد نظر [ ]16در نارمافازار  Matlabفراخاوانی شاد .مجموعااً
تعداد  23نمونه در این پایگاه داده وجود دارد ،که از آنهاا جهات

صفدریان و همکار

تعیین و طبقاهبنادی احساساات اساتفاده شاده اسات .شاکل 0
نشاندهنده بلو دیاگرام مراحل انجام پژوهش در این پاژوهش
است.
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شکل  :2بلوک دیاگرام مراحل انجام پژوهش

این دادههای فراخوانی شده شامل دو آرایه است ،آرایه اول
به نام  dataکه شامل یک ماتریس با ابعاد 42*42*5204
بوده که به ترتیب معرف video/trial*Channel*data
است و آرایه دوم به نام برچسبها (  )labelsشامل یک
ماتریس  42*4که معرف  video/trial*labelاست.
ماتریس برچسبهای مربوط به دادهها دارای چهار ستون است
که به ترتیب شامل ستون های ظرفیت (،)Valence
برانگیختگی ( ،)Arousalتسلط ( )Dominanceو عالقه
( )Likingمیباشند .سوس از هر داده مربوط به هر ویدیوی
هر نمونه ،سیگنالهای کانالهای مربوطه (کانال  1الی کانال
 )42استخراج شده و از هر سیگنال ویژگیهایی که در ادامه
معرفی میشوند ،استخراج شد.

ویژگیهای استخراج شاده از سایگنالهاای ثبات شاده در
پایگاااه داده شااامل دو قساامت هسااتند ،ویژگاایهااایی ک اه از
ساایگنالهااای  EEGاسااتخراج شااده و ویژگاایهااایی کااه از
ساایگنالهااای فیزیولوژیااک محیطاای (ساایگنالهااای ،EOG
 ،GSR ،EMGنارخ تانفس ،پلتیساموگراف و دماای پوسات)
استخراج شدهاند.
در گام بعد ،عملیات استخراج ویژگی از سیگنالهای
فراخوانی شده انجام شد .به این صورت که برخی ویژگیهای
نمونه از هر یک از سیگنالها استخراج نموده و سوس بردار
ویژگیها جهت طبقهبندی نهایی به عنوان ورودی به
طبقهبندیکننده پیشنهادی اعمال شد .در ابتدا بردار ویژگی به
ازای نمایش هر ویدیو از روی ویژگیهای استخراج شده از
سیگنالها تولیده نموده و برچسب این بردار ویژگی تولید شده
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از ماتریس برچسب هر داده استخراج و در کنار بردار ویژگی
مربوطه قرار داده شد .این عملیات به ازای تمامی نمونههای
موجود در پایگاه داده و همچنین به ازای تمامی دادههای ثبت
شده برای هر نمونه انجام داده شد .ویژگیهای استخراج شده از
سیگنالهای  EEGعبارتاند از:
آنتروپی سیگنالهای EEG؛
(هشت تا دوازده هرتز) ،بتا (دوازده تا سی هرتز) و
گاما (باالتر از سی هرتز) برای هر الکترود (23
الکترود) [ ]3؛
تفاوت بین طیف توان تمامی جفت الکترودهای روی
نیمکره راست و چپ در چهار باند آلفا ،بتا ،تتا و گاما
جهت اندازهگیری عدم تقارن ممکن در فعالیتهای
مغزی با توجه به محر های عاطفی []3
ویژگیهای استخراج شده از سیگنال  GSRعبارتاند از:
متوسط مقاومت پوست [] 3
مقدار متوسط مشتق [] 3
مقدار متوسط مشتق فقط مقادیر منفی (متوسط نرخ
کاهش دوره زمانی) []3

شکل  )2یک سيگنال  Heart Rateنمونه.

شکل  :2یک سيگنال ) Heart Rate Variability (HRVنمونه

ویژگیهای استخراج شده از سیگنال  BVPعبارتاند از:
آنتروپی سیگنال HR
متوسط سیگنال ] 15[ BVP
متوسط سیگنالهای  HRو ]3[ HRV
انحراف استاندارد سیگنالهای  HRو ] 3[ HRV
نرخ انرژی بین باندهای فرکانسی  2/24-2/15هرتز
و  2/15-2/5هرتز [ ]3؛
555

طیف توان در باندهای فرکانسی  2/1-2/3هرتز،
 2/3-2/2هرتز و  2/2-2/4هرتز []3
فرکانس میانه در بازه  2/25-2/15هرتز و بازه
فرکانس باال  2/15-2/5هرتز از مرلفههای طیف
توان HRV
کورتوسیس و اسکیونس از سیگنال ]15[ HR
ویژگیهای استخراج شده از سیگنال تنفس عبارتاند از:
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طیف توان امواج تتا (چهار تا هشت هرتز) ،آلفا

نسبت نمونههای منفی در مشتق به همه نمونهها [] 3
تعداد کمینههای محلی سیگنال ]3[ GSR
متوسط زمان صعود سیگنال []15
کورتوسیس (]15[ )kurtosis
اسکیونس ( ]15[ )skewness
طیف توان در باند فرکانسی صفر تا  3/4هرتز؛
الزم به ذکر است که می توان از روی سیگنال ،BVP
سیگنالهای  ،HRدوره تناوب فاصله بین ضربانها ( )IBIو
 HRVرا به دست آورد .سیگنال  HRتوسط شناسایی
بیشینههای سیگنال  BVPبه دست میآید (شکل  )6و
سیگنال  IBIاز محاسبه دوره تناوب فاصله بین این ضربانهای
قلب به دست میآید؛ همچنین سیگنال  HRVاز روی محاسبه
تغییرات سیگنال  HRبه دست میآید [ .]3اگر زمان بین
قلههای متوالی استخراج شده به صورت تابعی از زمان رسم
شود به یک نمودار مشابه شکل  6میرسد که به آن سیگنال
ضربانات قلب گفته میشود .عالوه بر این ،با استفاده از بردار
سیگنال  HRمیتوان به یک سیگنال جدید به نام سیگنال
 HRVبه صورت شکل  5دست پیدا کنیم .شکلهای  6و 5
نشاندهنده سیگنالهای  HRو  HRVمیباشند.
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از:
متوسط و انحراف معیار سیگنال [] 3
متوسط مشتق سیگنال []3
طیف توان در باندهای فرکانسی ( 2-2/1هرتز) و
( 2/1-2/3هرتز) و ( 2/2 – 2/4هرتز) [] 15
مینیمم و ماکزیمم [] 15
کورتوسیس و اسکیونس []15
ویژگیهای استخراج شده از سیگنالهای  EOGو
 EMGعبارتاند از:
آنتروپی سیگنال EMG؛
میانگین فاصله اولین قله تا دره سیگنال EMG
مینیمم و ماکزیمم سیگنالها
انرژی سیگنالها [] 3،15
متوسط و واریانس سیگنالها [.]3،15
در این مطالعه جهت طبقهبندی احساسات معرفی شده با
استفاده از ویژگی های استخراج شده از سیگنالهای زیستی از
چندین الگوریتم طبقهبندی استفاده شده است .طبقهبندی
کنندههای شبکه عصبی از نوع (Probabilistic Neural
 PNN )Networkو ( General Regression Neural
 ،GRNN)Networkطبقهبندی کنندههای ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMو  KNNو الگوریتم خوشهبندی K-
 meansجهت تشخیص و طبقهبندی نهایی احساسات در دو
کالس سطح پایین و سطح باال در این پژوهش استفاده شده
است.

دلیل استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی براساس شبکههای
عصبی پایه شعاعی (که شامل دو نوع مختلف شبکههای
احتمالی یا  PNNو شبکههای رگرسیونی یا GRNN
میباشد) این است که این شبکهها به نسبت شبکه پسانتشار
نیاز به نورونهای بیشتری دارند؛ اما حسن آنها در زمان
طراحی کوتاهتر آن ها نسبت به شبکههای استاندارد پسانتشار
میباشد .این شبکهها زمانی که بردارهای آموزشی بسیار زیاد
باشد دارای بهترین کارایی هستند .در نتیجه در مطالعه حاضر به
علت باال بودن تعداد دادههای آموزشی ،از این شبکههای
عصبی احتمالی استفاده شده است .همچنین به کارگیری روش
طبقهبندی  KNNبه علت این که این الگوریتم یک روش
مبتنی بر نمونه و از نوع با ناظر می باشد قابل توجیه است.
اساس کار این الگوریتم مقایسه میزان شباهت نمونه جدید با
نمونههای موجود در دیتای اولیه آموزشی میباشد .دلیل استفاده
از روش طبقهبندی  ،KNNاین است که این روش طبقهبندی
دارای سرعت آموزشی باالیی است و نیز دارای فرآیند یادگیری
ساده بوده و این که این روش در برابر مجموعههای آموزشی
که دارای نویز هستند مقاوم است .هرچند نتایج این الگوریتم
مبتنی بر مقدار  kبوده و به علت با ناظر بودن فرایند اجرای آن
و این که دارای پبچیدگی محاسباتی باالیی است ،ممکن است
زمان اجرای الگوریتم طبقهبندی را افزایش دهد .الگوریتم
طبقهبندی  SVMیک ابزار بسیار قدرتمند است و در
زمینههای مختلفی مانند طبقهبندی و مدلسازی مورد استفاده
قرار میگیرد .دلیل استفاده از این روش طبقهبندی این است که
این روش دارای آموزش نسبتاً سادهای در مقایسه با روشهای
شبکههای عصبی است و برخالف شبکههای عصبی ،روش
 SVMدر ماکزیممهای محلی گیر نمیافتد .همچنین روش
 SVMبرای دادههایی با ابعاد باال روش مناسبی است؛ زیرا
یک توازن بین پیچی دگی محاسباتی روش و میزان خطای آن
برقرار میکند .در این مطالعه از تابا کرنل خطی در الگوریتم
طبقهبندی کننده  SVMاستفاده شده است .در خصوص
استفاده از روش خوشهبندی  ،K-meansپارامترهای ارزیابی
این روش جهت انجام خوشهبندی ،محاسبه فاصله اقلیدسی
(جهت تعیین فاصله بین مرکز هر دسته و نقاط دادههای مورد
ارزیابی) و استفاده از الگوریتم  K-means++است .مطابق
مطالعه  Arthurو  ،Vassilvitskiiالگوریتم K-means++
زمان اجرای الگوریتم  Lliodو کیفیت حل نهایی را بهبود
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نرخ انرژی سیگنال (عبارت ا ست از تفاوت لگاریتم
انرژی بین باند فرکانسی پایین (  2/25تا  2/35هرتز)
و باند فرکانسی باال ( 2/35تا  5هرتز)) [] 3،15
متوسط سیگنال تنفس []3،15
متوسط مشتق (تغییرات سیگنال تنفس) []3،15
انحراف معیار سیگنال تنفس []3،15
بازه بزرگترین تنفس (دم عمیق) [] 3،15
آهن تنفس (مرکز طیف فرکانسی) [] 3،15
نرخ تنفس (قلههای سیگنال تنفس) [] 3،15
توان سیگنال در باند فرکانسی  2تا  2/4هرتز [] 3،15
متوسط زمان قله تا قله سیگنال [] 3
میانه زمان قله تا قله سیگنال [] 3
ویژگیهای استخراج شده از سیگنال دمای پوست عبارتاند

صفدریان و همکار

تشخيص و طبقهبندي احساسات توسط پردازش سيگنالهاي حياتی

بخشیده است [ .]19مطابق ایان نظریاه ،ایان روش دارای
همگرایی سریاتر نیز میباشد .در مجموع ،باا توجاه باه ماوارد
استفاده و مزایای روشهای استفاده شده در ایان مقالاه جهات
طبقهبندی احساسات با به کاارگیری ویژگایهاای مساتخرج از
سیگنالهای فیزیولوژیک ،روشهای طبقهبنادی معرفای شاده
مورد استفاده قرار گرفت.

صفدریان و همکار

شکل  :1نمونهاي از سيگنال  BVPاز نمونه شماره یک الف) سيگنال  BVPب) طيف فركانسی سيگنال "الف" ج) سيگنال نرخ ضربان قلب
( )Heart Rateاستخراج شده از سيگنال "الف".

شکل  :12نمونه اي از سيگنال نرخ تنفس از نمونه شماره یک الف) سيگنال نرخ تنفس ب) قلههاي استخراج شده از سيگنال "الف"
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نتایج
با توجه به این که در پایگاه داده  DEAPتعداد  42عدد فیلم
ویدئویی به عنوان محر های دیداری استفاده شده است و این
ویدئوها برای  23نفر شرکت کننده در آزمایش نمایش داده شده
است ،اقدام به پردازش دادهها شد .در شکلهای  11 ،12 ،9و
 13چند نمونه از سیگنالهای معرفی شده از پایگاه داده نمایش
داده شده است.

صفدریان و همکار

تشخيص و طبقهبندي احساسات توسط پردازش سيگنالهاي حياتی

شکل  :15نمونهاي از سيگنال  tEMGاز نمونه شماره یک

پس از معرفی طبقهبندی کنندههای اساتفاده شاده در ایان
تحقیق در بخش روش انجام پژوهش ،نتاایج نهاایی حاصال از
طبقهبندی احساسات را برای دو حالت کلی سیگنالهای EEG
و سیگنالهای محیطی جهت طبقاهبنادی احساساات ظرفیات،
انگیختگی ،تسلط و عالقاه (دوسات داشاتن) /دوسات نداشاتن

گزارش شدند .همچنین با به کارگیری الگاوریتم  ،PCAتعاداد
بُعد ویژگیهای استخراج شده هر دسته جهت افازایش باازدهی
نتایج تحقیق به بُعدهای پایینتر تبدیل شادند و در هار مرحلاه
میزان صحت طبقهبندی کنندهها ارزیابی گردیاده و در بهتارین
حالت ،نتایج مطابق جدول  1گزارش گردید.

جدول  :1نتایج حاصل از درصد صحت حاصل از طبقهبندي توسط الگوریتمهاي طبقهبندي كننده معرفی شده (توسط روش 4-fold Cross
)Validation
درصد حساسيت طبقهبندي توسط ویژگیهاي استخراج شده از

درصد حساسيت طبقهبندي توسط ویژگیهاي استخراج شده از

سيگنالهاي محيطی

سيگنال EEG
عالقه

تسلط

انگيختگی

ظرفيت

الگوریتم

()Liking

( )Dominance

()Arousal

( )Valence

طبقهبندي

%62/3

%62/6

%65/2

PNN

%61/9

%64/4

GRNN

%65/2

SVM
K-means
KNN

عالقه

تسلط

انگيختگی

ظرفيت

%05/3

%06/5

%62

%63/9

%00/5

%00

%03/5

%05/5

%05

%06/3

%62/9

%53/5

%62/3

%60/3

%60/5

%52/3

%65/5

%65/5

%60

%62/2

%62/3

%65/5

%69/9

%69/0

%60/5

%52/1

%65/3

%09/5

%55/9

%02/1

%65

%62/5

%02/5

%05/3
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شکل  :11نمونه اي از سيگنال پاسخ الکتریکی پوست ( )GSRاز نمونه شماره یک
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تسلط نیز با نتایج نسبتاً مناسبی صورت گرفتاه اسات کاه ایان
احساااس در تحقیقااات کااامالً مشااابه پیشااین [ ]3 ،5مااورد
طبقهبندی قرار نگرفته است .طبق جدول  ،1مشاهده مایشاود
که طبقهبندی کننده  SVMدر انجاام طبقاهبنادی احساساات
برانگیختگی و عالقه دارای عملکارد بهتاری باوده و روش K-
 meansدر انجام طبقهبندی احساسات ظرفیات و تسالط دارای
عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتمها بوده است.
بحث و نتيجهگيري
در مطاالعه حاضر پایگااه داده  DEAPجهات طبقاهبنادی
احساسات اساتفاده شاده اسات [ .]16ایان پایگااه داده شاامل
سیگنالهاای الکتروانسافالوگرام و سایگنالهاای فیزیولاوژیکی
محیطی مربوط به  23داوطلب ثبت شده میباشد ،به طوری کاه
هرکدام  42مورد ویادئوی یاک دقیقاهای را تماشاا کاردهاناد.
شرکتکنندگان در هر ویدئو از نظر سطح انگیختگای ،ظرفیات،
دوست داشتن/دوسات نداشاتن ،تسالط و آشانایی باا ویادئوی
مشاهده شاده امتیااز داده شادند .بارای  33نفار از  23شارکت
کننده ،ویدئوی چهره از روبه رو نیاز در پایگااه داده ثبات شاد.
روش نوین در انتخااب محار باا اساتفاده از بازیاابی توساط
برچسبهای عاطفی از قبل ارائه میشود [ .]5در پژوهش انجاام
شده جهت طبقهبندی تکآزمایشی سطح پایین و باالی مرباوط
به ظرفیت ،انگیختگی ،تسلط و عالقه (دوسات داشتن)/دوسات
نداشااتن ،توسااط رتبااهبناادی ویژگاایهااای اسااتخراج شااده از
سیگنالها با استفاده از ارائه الگوریتمهایی بر روی سیگنالهاای
 EEGو سیگنالهای فیزیولوژیکی محیطی (نظیر سیگنالهاای
الکترومایوگرام ،الکترواوکولوگرام ،پاسخ الکتریکی پوسات ،نارخ
تنفس ،پلتیسموگرام و دمای پوست) انجام داده شده است.
در ابتدا پس از فراخوانی سیگنالها از پایگااه داده ،DEAP
پیش پردازش اولیه بر روی دادهها انجام شد .سوس ویژگیهاای
ذکر شده در حوزههای مختلف استخراج گردید و بردار ویژگیها
به عنوان ورودیهای طبقهبندی کننده به کار گرفته شد.
در این مقاله از طبقهبندی کنندههاای شابکههاای عصابی
 PNNو  ،GRNNطبقاااهبنااادی کنناااده  SVMو ،KNN
همچنین از الگوریتم خوشهبندی  K-meansجهت تشخیص و
طبقهبندی نهایی احساسات در دو کالس سطح پاایین و ساطح
باال استفاده شده است.
در جدول  3باالترین درصد صحت نتایج الگوریتم پیشانهاد
شده با دو تحقیق پیشین که دقیقاً از کاالسهاای مشاابه ایان
مطالعه و نیز از پایگاه داده مشابه معرفی شاده در ایان تحقیاق

Journal of Health and Biomedical Informatics 2020; 7(2): 214-231

Downloaded from jhbmi.ir at 8:10 +0430 on Friday May 14th 2021

جهت ارزیابی اعتبارسنجی الگوریتم پیشانهاد شاده در ایان
مطالعه ،از روش اعتبارسنجی  k-foldاستفاده شده اسات .روش
اعتبارسنجی یک روش جهت ارزیابی مدلهای پیشبینی کننده
با به کارگیری قطعهبندی نمونههای اصالی باه یاک مجموعاه
آموزشی جهت آماوزش مادل و یاک مجموعاه تسات جهات
ارزیابی آن میباشد .در روش اعتبارسنجی  k-foldنموناههاای
اصلی به صورت تصادفی در  kزیرگروه با سایز مساوی تقسایم
میشوند .از زیرنمونههای  ،kیک زیرنموناه باه عناوان دیتاای
اعتبارسنجی ( )validationبارای تسات کاردن مادل مجادداً
آموزش داده میشود و  k-1زیرنمونه باقیماناده جهات دیتاای
آموزشی مورد استفاده قرار مایگیرناد .فرآیناد اعتبارسانجی باه
مقدار  kمرتبه تکرار مایشاود ،باه طاوری کاه هار یاک از k
زیرنمونه دقیقاً یکباار باه صاورت دیتاای اعتبارسانجی ماورد
استفاده قرار بگیرند .مزیت استفاده از این روش ایان اسات کاه
تمامی مشاهدات هم برای آماوزش و هام بارای اعتبارسانجی
مورد استفاده قرار میگیرند و هر مشاهده به عنوان اعتبارسانجی
دقیقاً یکبار استفاده میشود .با توجه به توضیحات فوق ،در این
پااژوهش از روشهااای اعتبارساانجی  4-Foldو 10-Fold
استفاده شده است .در این تحقیق تعداد  %55دادهها باه عناوان
دادههای آموزشی و  %15دادهها به عنوان دادههای آزمایشای در
نظر گرفته شدند .الزم به ذکر اسات کاه مجموعااً  122مرتباه
اجرای برنامه انجام گردیده و در نهایت میاانگین صاحت نتاایج
به دست آورده شد .نتاایج بیاان شاده در جادول  1مرباوط باه
خروجیهای دقات طبقاهبنادی کننادههاای مختلاف باه ازای
روشهااای اعتبارساانجی  4-foldو  10-foldماایباشااد کااه
بهترین نتایج حاصل از به کاارگیری ایان روش در ساتون آخار
جدول  3آورده شده است .همچنین در جدول  ،3بهتارین نتاایج
صحت پژوهش انجام شده با برخای از بهتارین نتاایج مقااالت
مشابه پیشین در این حوزه مقایساه شاده اسات .باا توجاه باه
اطالعاات جاادول  ،3در احساسااات طبقااهبناادی شااده در ایاان
تحقیق ،الگوریتم ارائه شده نتایج بهتری نسبت باه دو الگاوریتم
کامالً مشابه قبلای [ ]3 ،5ارائاه داده اسات .در نتاایج تحقیاق،
جهت شناسایی احساسات ظرفیت ،برانگیختگی و تسالط ،نتاایج
ویژگیهای استخراج شاده از سایگنالهاای  EEGنسابت باه
نتایج ویژگیهای استخراج شده از سیگنالهاای محیطای دارای
دقت باالتری بوده است؛ اما در نتایج طبقهبندی احساس عالقه،
ویژگیهای استخراج شده از سیگنالهای محیطی نتایج بهتاری
نسبت به ویژگیهای استخراج شده از سیگنالهای  EEGارائاه
داده است .ضمناً در تحقیق انجاام شاده طبقاهبنادی احسااس
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پیشنهاداتی که میتوان جهت بهبود پژوهش انجاام شاده ارائاه
نمود در قالب موارد زیر خالصه میشوند:
اخاذ دیتااای ساایگنالهاای فیزیولوژیااک مختلااف از
اشخاص تحت آزمایش توسط محققیق و تولید پایگاه
دادهی جدید؛
تولیااد ویاادیوهای ماارتبط و شااناخته شااده و دارای
استانداردهای بروز شده و ارائاه آنهاا باه نموناههاای
تحت آزمایش؛
استفاده از ویژگیهای بیشتری در حوزههای مختلاف
که تمایزپذیری مناسبتری ایجاد کنند؛
استفاده از روشهای طبقهبندی کننده جدید و با دقت
باال.
تعارض منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد
منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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استفاده نموده اند مقایسه شده است .الزم باه ذکار اسات ساایر
تحقیقات معرفی شده در بخش مقدمه این مقاله که نتایج آنهاا
در جدول  3ذکر نشاده اسات ،از دادههاای ثبات شاده توساط
محققین آن مقاالت استفاده شده و یا احساسات طبقهبندی شده
در آن مقاالت در حالت کلی مشابه احساساات و برچسابهاای
پایگاه داده  DEAPنبوده است ،لذا مقایسه نتایج پژوهش حاال
حاضر با نتایج آن پژوهشها نتایج صحیحی را ارائه نخواهد داد.
در نهایت پس از ارائه روش به کار گرفته شاده باه صاورت
روشی برمبنای استخراج ویژگایهاای تماامی حاوزههاا (مانناد
ویژگیهای مورفولوژیاک ،ویژگایهاای حاوزه زماان و حاوزه
فرکانس سیگنال ،ویژگیهای آماری و ویژگیهای چگالی طیف
توان سیگنال؛ همچنین استفاده از روش  PCAجهات کااهش
بُعد ویژگیهای استخراج شده) با به کارگیری اناواع روشهاای
طبقهبندی ،با توجه به نتایج ارائه شده در جداول  1و  ،3در ایان
مطالعااه بااه الگااوریتمی بااا دقاات باااال (در مقایسااه بااا سااایر
پژوهشهاای مشاابه پیشاین) جهات شناساایی و طبقاهبنادی
احساسااااات معرفااااای شااااده باااااه دساااات آماااااد.

صفدریان و همکار
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
جدول  :5مقایسه صحت بهترین نتایج پژوهش انجام شده با مطالعات پيشين
نتایج الگوریتم پيشنهاد شده
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Introduction: Emotions play an important role in health, communication, and interaction between
humans. The ability to recognize the emotional status of people is an important indicator of health
and natural relationships. In DEAP database, electroencephalogram (EEG) signals as well as
environmental physiological signals related to 32 volunteers are registered. The participants in each
video were rated in terms of level of arousal, capacity, liking/disliking, proficiency, and familiarity
with the video they watched.
Method: In this study, a practical empirical method was adopted to classify capacity, arousal,
proficiency, and interest by ranking the features extracted from signals using algorithms on EEG
signals and environmental physiological signals (such as electromyography (EMG),
electrooculography (EOG), galvanic skin response (GSR), respiration rate, photoplethysmography
(PPG), and skin temperature. After initializing the signals from the database and pre-processing
them, various features in the time and frequency domain were extracted from all signals. In this
study, SVM and KNN classifiers, K-means clustering algorithm, and neural networks, such as PNN
and GRNN were used to identify and classify emotions.
Results: It was indicated in this study that the results of the classification of emotions using various
methods and classifiers were well-established with high accuracy. The best accuracy results were
obtained by applying the proposed method using SVM classifier based on features extracted from
environmental signals (85.5%) and EEG signals (82.4%).
Conclusion: According to the results of the classification of emotions in this study, the proposed
algorithm provides relatively better results compared with previous similar methods.
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