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 خالصه

) BCI( هاي واسط مغز و کامپیوتریکی از وظایف مهم کامپیوتر براي فهمیدن حالت افراد در سیستم تشخیص احساس
) روش EEGهاي مغزي(، ثبت سیگنالوان از طریق حالت صورت دشوار استاست. فهمیدن احساس برخی افراد نات

که بر روي جمجمه قرار می گیرد را  EEGاس افراد ناتوان از طریق الکترودهاي هدست غیرتهاجمی براي تشخیص احس
احساسات از سیگنال  5و طبقه بندي 4به همراه یادگیري ویژگی ها 3سازد. این مقاله الگوریتم یادگیري عمیقمیسر می

EEG نال خام بدون استخراج ویژگی هاي مرسوم، اعمال یادگیري عمیق بر روي سیگهاي آن نسبت به روشاست و تفاوت
 صریح و به صورت غیردستی می باشد.

 

سیگنال،  ، ماشین بولتزمن محدود سه الیه، یادگیري عمیقEEGعمیق، سیگنال هاي مغزي  یادگیريکلمات کلیدي: 
 رابط مغز و کامپیوتر

 
 

 مقدمه .1
 

سان است، درك بین ماشین و ان و پل ارتباطی   طبقه بندي احساسات یک موضوع پرکاربرد در دهه گذشته      
 ]1-2[.احساس کاربران براي کامپیوتر به عنوان یک سیستم رابط با مغز ضروري است

حال، براي برخی از افراد هاي زیادي براي تشخیص احساس وجود دارد مانند حالت چهره و امواج مغزي، با اینراه
سیار دشوار است. سیگنال مغزي یک راه حل جایگزین براي تشخیص احساس از روي حاالت چهره ب مانند بیماران اوتیسم

بدست آورد. یک سیستم  7و غیرتهاجمی 6دسترسی به احساسات انسانی است، که می توان آن را  از روش هاي تهاجمی
و با  حفاظ مغز با استفاده از عمل جراحیرابط بین مغز و کامپیوتر از نوع تهاجمی با قرار دادن الکترود بر روي سطح بی
 ]3[ ایجاد یک برش در جمجمه که این راه براي اغلب انسان ها غیر قابل قبول است.

                                                 
1 Electroencephalography 
2 BCI or Brain Computer Interface 
3   Deep Learning 
4   Feature 
5   Classification 
6   Invasive 
7    Non-Invasive 
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 1آوري سیگنال مغز شامل انسفالوگرافی مغناطیسیراه حل غیرتهاجمی، راه مطلوب و مناسب براي جمع
)MEG ( 2يتصویرسازي تشدید مغناطیسی کارکرد)وFMRI( 3) و الکتروانسفالوگرافیEEGبه خصوصباشند. ) می 

دارد. ظهور هدست  سرعت راهاي دیگر محاسناتی چون کم هزینه بودن و الکتروانسفالوگرافی  که در مقایسه با روش
 الکترود طریق الکتریکی از سیم الکتروانسفالوگرام باعث شده که کاربران به راحتی قادر به گرفتن  اطالعات از پتانسیلبی

 ازد. سسر می پوست روي بر شده داده قرار
پزشکی  ر اهدافکاربردهاي مبتنی ب بر عالوه کاربردي هايبرنامه از بسیاري در توان می مغزي را  هايسیگنال

 معلول اي  افرادبر درمان، و بهداشت منظر از. هاي سرگرمیسیستم بهداشتی، هايمراقبت ها، بازي استفاده کرد، مانند
را  ارد، این ایدهخود  نقش د الگوهاي یادگیري با هاي مغزي و سیگنال  شناسایی چرخدارشان با صندلی تسهیل در تنظیم

 (کرسر موس)توسعه داد. نماجایی مکانمی توان براي افراد عادي براي راندن اتومبیل و یا جابه
 تحال ست کها حالیهمانگونه که براي افراد اوتیسم برقراري ارتباط از طریق گفتگو و ظاهر دشوار است و این در

 اي بخصوصی برايهاي مغزي الگوه. سیگنال دارد آنها درمان و یا ادامه تحصیل طول در مهمی نقش بیماران اطفی اینع
 دهند.نشان می هر حالت احساسی از قبیل هیپنوتیز، انگیختگی، ورزش و مراقبه

ن داده شده است. نشا .1هاي مغزي در شکلمحل قرار گرفتن الکترودها بر روي سر براي به دست آوردن سیگنال
ست  که صورت اها اولین مرحله از تجزیه و تحلیل سیگنال هاي مغزي پیش پردازش سیگنالدست آوردن سیگنالپس از به

 باشدمی 4که شامل حذف نویز، متوسط گیري از سیگنال، آستانه خروجی، بهبود سیگنال و تشخیص لبه ،گیردمی
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 دها روي سرطریقه چیدمان الکترو _1شکل 

 

 خذامدت  برق، فعالیت عضالت  و یا پلک زدن  در طول جریانحذف نویز از سیگنال مغزي که از تغییر در 
 سیگنال مغزي می باشد.

کند. بند بازي میاستخراج ویژگی همانند کاهش زمان معموال نقش مهمی در باال بردن عملکرد طبقه      
 یکی  با توجه به اثربخشی اش  مطرح می شود ، تغییر سیگنال در حوزه زمانفاکتور مهمی است که   باندهاي فرکانس

-هاي حوزه زماناست با توجه به این موضوع باید  ویژگی هاي مغزيسیگنال تحلیل و تجزیه مهم هاي ویژگی از دیگر

                                                 
1    Magnetoencephalography (MEG) 
2    Functional Magnetic Resonance Imaging(FMRI) 
3    Electroencephalography(EEG) 
4   Ege Detection 
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 در حوزه زمان روش مرسوم استخراج ویژگی STFT(2را مورد بررسی قراردهیم. تبدیل فوریه زمان کوتاه( 1فرکانس
هاي حلکند که یکی از راهمشکل ایجاد می 3درنگفرکانس است.با این حال زمان محاسباتی باال در سیستم هاي بی

براي محاسبات ساده استفاده می شود 7پیچیدگی  6تحریک5گرهاي فعالیت (شامل توصیف 4جایگزین پارامترهاي جورت
]8-6[ 

 از است ، شده گرفته کار به EEG سیگنال از احساسات براي تشخیص الگوریتم هاي یادگیري ماشین متفاوتی
 بردار ماشین ،]BNT (]11(10شبکه بیزین ،]10[) RT( 9درخت رگرسیون ،] 9[)KNN(8نزدیکترین همسایه  -K جمله

هستن که در تشخیص احساسات  اینها الگوریتم]. ANN (]13(12مصنوعی عصبی هاي شبکه و]12[) SVM( 11پشتیبانی
باالیی  عملکرد دقت نظر از کافی اندازه احساسات به موضوع به وابستگی به توجه با حال، این با .رسیده اند وفقیتبه م

 ندارند.
سات از سیگنال احسا  و طبقه بندي  به همراه یادگیري ویژگی ها در این مقاله ما به الگوریتم یادگیري عمیق

EEG ستخراج  دون اي مرسوم، اعمال یادگیري عمیق بر روي سیگنال خام بهاهاي آن نسبت به روشمی پردازیم و تفاوت
 ویژگی صریح و به صورت غیردستی می باشد.

ص سالم شخص است،  براي یادگیري مدل احساس بهتر است از شخ وابسته به  EEGاز آنجا که سیگنال     
الیه ماشین بولتزمن  3با استفاده از   زشموآ-یک راه حل با روش پیش ]14[استفاده نماید. الگوریتم  یادگیري عمیق 

می  ه قرارکند، که امروزه به صورت گسترده ایی در نرم افزارهاي کاربردي مورد استفادفراهم می  )RBMs(محدود
 ]21[گیرد.

در   تشاره عمیق و استفاده از پس انآموزش در شبک-بنابراین با استفاده از سیکل هاي همه اشخاص براي پیش
 )2(بخش .است دهش سازماندهی زیر شرح به مقاله این ادامه، وانیم به تنظیم مناسب فرد به فرد برسیم. درشبکه می ت

 و ،ما EEG داده مجموعه براي الگوریتمی )3(بخش. عمیق یادگیري اساس بر EEG سیگنال از احساسات تشخیص
 .گیري را داریم نتیجه )4در (بخش  نهایت، در و .ارائه نتایج آزمایش

 
 

 عمیق یادگیري اساس بر احساسات تشخیص -2
 

ن روش پس انتشار سنتی براي یادگیري یک معماري عمیق از مسایل بهینه محلی ضعیف و همچنین زما
تحلیل  جزیه ویادگیري طوالنی رنج می برد. همچنین مجموعه آموزشی برچسب زده شده الزم براي پس انتشار که در ت

EEG کافی نیستند. با توجه به وابستگی به شخص 

                                                 
1   time-frequency 
2   short time Fourier transform (STFT) 
3   Real-time 
4   Hjorth parameter 
5  Activity 
6  Mobility  
7  Complexity   
8   K-Nearest Neighbor (KNN) 
9   Regression Tree (RT) 
1 0   Bayesian Network (BNT) 
1 1   Support Vector Machine (SVM) 
1 2   Artificial Neural Networks (ANN) 
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 ستفاده ازار به روش یادگیري عمیق براي مقابله با تمام این مشکالت یک راه حل  فراهم می کند که ما را قاد
شده  داده اننش .2 شکل در عمیق داده هاي بدون برچسب براي مقداردهی اولیه به شبکه عمیق می کند. معماري شبکه

 .است
سط الیه خورانده شدن، در ادامه تو RBMs از الیه سه به دار وبر یک کانال به 14 از EEG هاي سیگنال

 مشخص برچسبان دوره از استفاده با پیش یادگیري بار اولین براي ها DBMS از الیه سه. احساسات خارجی  با برچسب
  .دشو می برچسب استفاده با داده توسط خاص شخصهاي عمیق  تنظیم مدل براي پس انتشار. است افراد و ها

 
 RBM از الیه سه با عمیق یادگیري معماري 2-شکل

 
 هاي داده از تفادهاس با ما بنابراین، آیند ،می  دست به دار برچسب هاي داده از تر راحت برچسب بدون هاي داده

ولیه ا وزن این طریق از اولیه استفاده می کنیم. وزن آوردن ستد به براي ،آموزش معماري عمیق-پیش براي برچسب بدون
محدود  تزمنبول ماشین. می یابد دست بهینه حل راه به یک آسانی به خوب نزدیک می شویم و حل راه یک به ت کهاس

واحدها پیشنهاد می  انعنو به راتصادفی  باینري و  هاي پیکسل الیه با شبکه دو یک موثر  که موزشیآ-روش پیش یک
 به متقارن زن داده شدهو اتصاالت از استفاده با که است "نهانپ" واحد و "مشاهده قابل" واحد پیکسل از الیه دو این کند.
  .شود  ارائه انرژي مدل یک عنوان به تواند می RBM مدل ،هستند متصل هم

 

                 (۱) 
 

آنها در ارتباطات  وزن ij و به آنها وابسته هستند،  jو  iهستند،  jو i باینري داراي ارزش  j و i آن در که
 آموزش، ما تصویر هب توجه با. است داده است اختصاص پذیر امکان انرژي این به توجه با تصویر این که یک احتمال است.

 :است زیر شرح به شود تنظیم 1 از فرمول  j پنهان و واحدهاي  i باینري دولت احتمال محاسبه تناوب به
  

                       (۲) 
       (۳) 

 
 یر وزن ها را بهاست ما میتوانیم تغی مشاهده قابل واحدهاي وبازسازي پنهان واحدهاي مراحل رسانی روز به با

 .دست آوریم
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       (۴) 
 

ها بدست  داده توسط است که پنهان و مشاهده قابل واحد ضرب از کسري است، یادگیري نرخ E آن در که

 تصاویر است. بازسازي توسط کسر بازسازي که حالی آمده اند، در
 
 

 روش و نتایج- 3
 

 پیش پردازش  1-3
 

 وسطت ت کهاس شده باز تنم فرم پلت یک استفاده می کنیم که EEGLABاز  EEGبراي پردازش سیگنالهاي 
 دوره ریتمدی و EEG هاي کانال براي توابع از اي مجموعه شامل EEGLAB ].15[ ارائه شده است SCCM آزمایشگاه

براي  یگنالمتوسط گیري س و دوره، انتخاب ،]17[ ، فیلتر]16[حذف نویز  پردازش، پیش که همانطور. است تجسم و
 .شود می انجام EEG هاي سیگنال

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 قبل از حذف آرتیفکت پلک زدن EEGالف)سیگنال ( 3-شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد از حذف آرتیفکت پلک زدن EEG(ب)سیگنال  3-شکل
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و  لکانا 14 .3 شکل]. 18[دارد  وجود EEG هدست دستگاه از شده آوري جمع EEG سیگنال از کانال 14
 از چشم نزد پلک توسط نده آرتیفکتنشان ده) الف( 3 ،]19[ دهد می نشان را است آن در مربوطه که هاي سیگنال

 زدن پلک ثرا از حذف آرتیفکت، بعد )ب( 3. اند شده مشخص زرد سایه با که قبل از حذف آرتیفکت،  FP1 FP2 طریق
 . داده است نشان زرد چشم  است که با سایه

 
 

 طبقه بندي احساسات  2-3 
 

ق خورانده تمیز، بدون استخراج ویژگی به شبکه عمی EEGپس از اینکه پیش پردازش تکمیل شد، سیگنال هاي 
بعد  براي هر فرد جمع 192اپک با  180نفر و  21شدند. پایگاه داده ایی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است از 

اسات، ساز اح آوري شده است. چهار احساس: شادي، آرامش، غم، و ترس در آزمایش ها تعریف شده است که براي هر یک
اي براین، برست بنااپک براي هر فرد جمع آوري شد. همانطور که قبال ذکر شد، طبقه بندي احساسات وابسته به فرد ا 45

 هر فرد اپک ها را  به اپک هاي آموزش واپک هاي تست تقسیم کرده است..
راد ک تمام اففاده  از اپادگیري  و تنظیم است، ما با استی-با توجه به معماري یادگیري عمیق که متشکل از پیش

 نشان داده شده است. 4ک هاي خاص فرد براي تنظیم مدل عمیق براي  هر فرد در شکلیادگیري و اپ-براي پیش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمیق مبتنی بر یادگیري احساسات اساس بر بندي طبقه آزمایش روش -4شکل
 

 زنو اساس بر فرد هر براي عمیق هاي مدل در کهحالی انجام می شود در افراد تمام بار براي یادگیري یک-پیش
 نشان. 5شکل در افراد احساسات خیصتش دقت .شده است داده نشان .4شکل درکه  می شود تنظیم یادگیري-پیش اولیه

 و گر متفاوت استفرد به فرد دی از دقت است به فرد وابسته احساسات تشخیص که کند می داده شده است این شکل تایید
 دقت نشان داده شده است. از باالیی واریانس
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 مختلف موضوعات از احساسات تشخیص دقت -5شکل

 

 اپک 160به را فرد هر از اپک 180 تصادفی طور به ،شده است استفاده مقاله این  در 1متقابل سنجی اعتبارهمچنین از 
متوسط ده بار  بهتر عملکرد آوردن دست به يبرا فرایند این. کنند می تقسیم تست مجموعه اپک 20 و  آموزش مجموعه

پیاده  سه و) ANN و ،KNN، SVM( مقایسه  الگوریتم سه از احساسات تشخیص متوسط دقت. 1شود. جدول می تکرار
  :دهد می نشان را عمیق یادگیري سازي

 .ده استاستفاده ش سازي پیاده این در تست براي فرد 10 و یادگیري ، براي نفر 11 از: متحد فرد) 1(
 نوانع به کانال شش .ندارند همانند اثر احساسات تشخیص دقت نظر از هرکانال که به این دارد اشاره: کانال انتخاب) 2(

 . شده انتخاب] 20[ و FPL، FP2، C3، C4، F3، F4 هاي کانال که خام، سیگنال
 است. شده تست و تنظیم به فرد فرد عمیق مدل سازي شده است، پیاده. 4در شکل: وابستگی به فرد ) 3(
 

 وابستگی به جهتو با کمی دارد کارایی پیاده سازي بدون در نظر گرفتن بستگی به فرد که دهد می نشان. 1جدول
 نالکا رد و حتی کارایی بستگی فرد دا موضوع با مقایسه قابل عملکرد داراي کانال پیاده سازي انتخاب که حالی در فرد، به
الگوریتم  ت کهبستگی به فرد اس پروتکل از استفاده ،ANN و ،KNN، SVM براي که همانطور .یابد می کاهش بسیار ها

و  زش داده شده،آمو دیگر افراد غیردرگیر با افراد از اي روش دوره این در. است جدا شده افراد توسط تست و آموزش
 الگوریتم با  مقایسه در بهتر تشخیص دقت پیاده سازي بستگی فرد بنابراین،. فرد صحیح هستند  با نداشتن همکاري 

 .وجود دارد بیشتر بهبود به نیاز که حالی در ، آورد دست می به مرسوم 
 

 قت تشخیص احساس پیاده سازي هاي مختلف یادگیري عمیق و دیگر الگوریتم هاد -1جدول
 الگوریتم دقت بر حسب درصد %

3/51 KNN 
8/60 SVM 

60 ANN 
 عدم بستگی به فرد 6/28
 انتخاب کانال 2/57
 بستگی به فرد 4/68

                                                 
1  Cross-validation 
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 نتیجه گیري -4
تفاوت  ست.ا شده ارائه EEG سیگنال از احساسات بندي و طبقه یادگیري براي عمیق یادگیري معماري یک    

 الگوریتم ت.هاس ویژگی استخراج دستی بدون خام و سیگنال در عمیق یادگیري بردن کار به مرسوم،  هاي روش آن با
 می فراهم) RBMs( محدود بولتزمن ماشین از الیه سه از استفاده با یادگیري-پیش یک با حل راه یک ما عمیق يیادگیر

 نظیم فردت با شبکه انتشار در پس از استفاده و عمیق شبکه یادگیري-پیش براي افراد تمام می توان از دوره بنابراین،. کند
موضوع  و ست،به فرد ا وابسته EEG سیگنال از احساسات ند تشخیصتایید می ک آزمایش نتایج کرد.  استفاده به فرد

 انتخاب کانال با همچنین دست یافته است. معمولی هاي الگوریتم از بهتري  تشخیص دقت به بسته به فرد  یادگیري عمیق
 رسید.سیگنالها براي طبقه بندي بهتر ویژگیهاي متمایز کننده  مناسب می توانیم با استخراج
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