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 خودکار بندي به منظور بازشناسیو دسته هاي کاهش ویژگیمقایسه روش
  یعاطفی مبتنی بر تغییرات فیزیولوژیک حالت

  

  3مجید محمد بیگی ، 2 رضا یزدچیمحمد،  1 *شفیعیبهروز مجرد 

  دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی دانشجوي کارشناسی ارشد  1

  می دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی ت علأعضو هی3و2

1behrooz.m.sh@eng.ui.ac.ir  , 2yazdchi@eng.ui.ac.ir  , 3 majid.beigi@eng.ui.ac.ir 

 ول مکاتباتؤنویسنده مس* 

  چکیده 
به  کفیزیولوژی اتنبال آن تغییرو به د کارو ناراحتی باعث تحریک سیستم اعصاب خود خشمشادي، لذت، همچون  بروز عواطف مختلف

فعالیت الکتریکی قلب، رسانایی پوست، هاي سیگنال توان با ثبت تغییراتدر نتیجه می. شودوسیله دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک می
الگوهاي عاطفی  بندي قابل قبولی برايها به بازشناسی و دستههاي مناسب از این سیگنالاي و استخراج مشخصهتنفس، فعالیت ماهیچه

هاي هاي فیزیولوژیک و الگوقبلی نشانگر حساسیت باالي این روش در برقراري همبستگی بین سیگنال هاينتایج پژوهش. دست یافت
هاي متنوع در برپایی آزمایش عالوه بر محدودیت. در تمامی مراحل این بازشناسی است هاي خاصمحدودیت عاطفی و در نتیجه ایجاد

هاي انتخاب ویژگی، استخراج ویژگی، ، گزینش روشفیزیولوژیک هايثر سیگنالؤهاي مپردازش و محاسبه ویژگیز ثبت، پیشمعتبر و نی
سعی  این پژوهشدر  .در صحت نتایج بازشناسی شود قابل توجهیتواند باعث تغییرات هاي ترکیبی مناسب میکننده و نیز روشبنديدسته

ها و گونه، تطابق مدل و مشخصات ذاتی ویژگیهاي نویزهاي مختلف انتخاب ویژگی در حذف مشخصهروش توانایی با توجه به بر آن است
هاي کاهش بهترین روش ،بندي کننده یا با کمک آناز دستههاي جستجو و ارزیابی در انتخاب ویژگی به صورت مستقل همچنین روش
  .ود، شناسایی شگونه بازشناسیبندي براي اینویژگی و دسته

بندي، سیستم اعصاب خودکار، کاهش ویژگی، دستهحیاتیهاي بازشناسی احساسات، پردازش سیگنال :هاي کلیدي واژه
دهد نقش احسـاس در  یعلوم اعصاب نشان م ریاخ قاتیتحق  مقدمه -1
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ی تجملـ  ینقشـ  تنهـا  کهنیاست نه ا یاتیح ،1شناخت دهیپد
 سـازي مدلو  2منطقی يریگمیدر تصم نیهمچن. باشدداشته

وارد   عـالوه بـر آن   .کنـد یم فایا یادراك، نقش اساس دهیپد
 -تعامـل انسـان  شدن عواطف در علـوم هـوش محاسـباتی و    

توانـد باعـث جهـش چشـمگیري در ایـن      می )HCI3(نیماش
در بـه   رایانـه  ییبـه همـراه توانـا    عاتیواق نیا. ها گرددحوزه

علمی جدیدي بـا   نهیاحساسات زم یدست آوردن و بازشناس
 گشــوده اســت را در تحقیقـات  4گــراام محاســبات عاطفـه نـ 
کنـد،  هر فرد وجود احساسات در خویش را تأیید مـی .]2و1[

تـرین  کـاربردي . با این وجود تعریف دقیق آن پیچیده اسـت 
ن قرار گیري آن شده است به ایتعریف که از احساس و اندازه

-عکـس  :لفهمؤاي است متشکل از چهار احساس پدیده: است
در برخـورد   انتخاب شیوه به عنوان مثال(5هاي رفتاريالعمل

 همچـون ( 6هاي بروز حالتالعمل، عکس)ئلابا اشخاص یا مس
ــرهتغییــرات در ــايالعمــلعکــس ،)شــخص صــداي و چه  ه
یـا نـرخ   ب قلـ  ضربان تغییرات نرخبراي مثال ( 7فیزیولوژیک

بـه عنـوان   (8تجربه ذهنی و درونـی  و )وحشت  هنگامتنفس 
هـر ابـزار کـه ادعـاي     ).  امیديیا نا احساس سردرگمی نمونه
هـا را  لفـه ؤگیري احساس را دارد، در واقع یکی از این ماندازه
هـاي  با توجه به این تعریف روش .]3و1[ کندگیري میاندازه

 
 
 
 

 
 

1 Cognition 
2 Rational Decision Making 
3Human Computer Interaction 
4 Affective Computing 
5 Behavioural Reactions 
6 Expressive Reactions 
7 Physiological Reactions 
8 Subjective Feelings 

-طبقـه  1صورت شـکل   توان بهگیري احساسات را میاندازه
  .]3[ بندي کرد

هاي بسـیاري  ها، تالشدر ده سال اخیر با رشد فزاینده رایانه
هاي سنتی در کار احساسات به جاي روشدر بازشناسی خود

 9شناسی همچون گزارش احساس توسط خود فـرد علوم روان
در مرجع . استهایی است، صورت گرفتهکه داراي محدودیت

بیشـتر تحقیقـات در   . حقیقات شده استمروري بر این ت ]4[
یا پردازش صوت  10این زمینه به صورت تحلیل تصاویر چهره

هـاي  کـه سـیگنال   دهـد مـی نشـان  تحقیقات اخیر اما  است
 قبولی در بازشناسی احساسات دارندفیزیولوژیک توانایی قابل

توانـد در  هاي حیـاتی مـی  طیف وسیعی از سیگنال .]6و5و1[
متـداول،   هـاي سـیگنال . ستفاده شـود بازشناسی احساسات ا

سیگنال فعالیـت قلبـی، سـیگنال رسـانایی پوسـت، فعالیـت       
  .]9-6[ تنفسی استسیگنالاي، دماي پوست و ماهیچه

مراحل مختلف فرآیند بازشناسی احساسات مبتنـی بـر تغییـر در    
ایـن   .نمایش داده شده است 2هاي فیزیولوژیک در شکل سیگنال

ی آزمایشـی معتبـر بـه منظـور تحریـک      برپـای  -1 :مراحل شـامل 
ــیگنال     ــان س ــت همزم ــوژه و ثب ــخص در س ــف مش ــاي عواط ه

هاي اولیـه  هاي الزم بر روي سیگنالپردازشپیش -2فیزیولوژیک 
هـاي حرکتـی از   همچون انتخاب قطعات با نویز کمتـر، رفـع نـویز   

هاي متنوع از محاسبه ویژگی -3سیگنال و نیز حذف خطوط پایه 
بـه منظـور حـذف     کـاهش ویژگـی   -4دازش شده هاي پرسیگنال
کننده با توجه بـه  بنديگونه و کارایی بهتر دستههاي نویزمشخصه

  بندي الگوهاي عاطفیتفکیک و دسته -5 هاي محدودتعداد نمونه
  .است

 
 
 
 

 
 

9 Vearbal (self-report)  
10 Facial Expressions 
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  .گیري احساساتهاي مختلف اندازهبندي روشطبقه: 1شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .مراحل مختلف فرایند بازشناسی احساس: 2شکل 

بـاالي ایـن روش    پیشین نشانگر حساسیت تحقیقاتنتایج   
-هاي فیزیولوژیک و الگـو در برقراري همبستگی بین سیگنال

 هاي خاصمحدودیت هاي عاطفی و در نتیجه الزام به رعایت
تـرین مالحظـاتی   مهم. در تمامی مراحل این بازشناسی است

که تأثیر بسزایی در صحت انجام این مراحل دارد بدین شرح 
اسات اهمیت بـاالیی  قبول احسگذاري قابلبرچسب -1: است
کننــده در مســأله دیگــر مشخصــات افــراد شــرکت  -2. دارد

هـاي  هاي فـردي، احساسـات بـا پاسـخ    آزمایش است؛ تفاوت
اعتبـار   –  3. کندمیکار ایجاد متفاوت در سیتم اعصاب خود

روش انتخابی براي تحریک و ایجاد احساسات حـائز اهمیـت   
ی بـه حرکـت   هـاي حیـات  هاي ثبت سیگنالسنسور -4. است

.  ]8[ باشـند طور موقعیت بدن بسیار حساس میبدن و همین
تواند در فواصل زمانی متفـاوتی  تغییرات فیزیولوژیک می -5

  هاي اولیهپیش پردازش سیگنال. 2
)بنديسازي نویز، نرماالیز، کاهش و افزایش نمونه، قطعهفیلتر(  

  هاي متنوع از سیگنال پردازش شدهمحاسبه ویژگی. 3
 

 بندي الگوهاي عاطفیتفکیک و دسته. 5
 

هاي نویزگونه، هاي مربوط، حذف ویژگیانتخاب ویژگی. 4
  )کاهش ابعاد(جدید  هايترکیب و استخراج ویژگی
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اي و بعضـی  لحظـه اتفاق بیفتد و بعضی تغییـرات دوام چنـد  
بنـابراین پنجـره زمـانی    . دیگر دوام بیشـتري داشـته باشـند   

اسـی تحـت   هـاي احس سـیگنال  -6. ]6[ تغییرات مهم اسـت 
درونـی   عوامـل هـا،  بسیاري هستند؛ بعضی از آنعوامل  تأثیر

و بعضی شامل طیف وسـیعی از تحریکـات   ) براي مثال تفکر(
هـاي احساسـی بـه    به همـین دلیـل سـیگنال   . خروجی است

-انـد و ایـن مسـأله در شـرایط بـرون     گونـه صورت ذاتی نویز
هـاي مناسـب   روش-7  .]8[ شـود تـر مـی  آزمایشگاهی وخیم

هـاي حیـاتی بـراي حـذف اطالعـات      پردازش سـیگنال یشپ
هـاي عـاطفی و حـذف کمتـرین اطالعـات      نامرتبط به حالت
هاي مناسب و مـرتبط  استخراج ویژگی-8. مفید اهمیت دارد

هاي حیاتی مرحله مهم دیگري از ایـن بازشناسـی   از سیگنال
هــاي بهینــه بــراي انتخــاب ویژگــی، انتخــاب روش-9. اسـت 

 .]9[ جداسازي حائز اهمیت است استخراج ویژگی و
و  ]1[پـژوهش پیشـین    در این مقاله در ابتـدا بـا توجـه بـه    

یـابی بـه مـاتریس    مراحـل دسـت   ،ذکر شـده  هايمحدودیت
شـود کـه شـامل    شـرح داده مـی  به صورت خالصه ها ویژگی

هـاي الزم  پـردازش نحوه برپایی آزمایش، ثبت سیگنال، پیش
سـپس  . ها استاج ویژگیهاي اولیه و استخربر روي سیگنال

هـاي کـاهش ویژگـی و    انـواع روش  دربـاره شـرح مختصـري   
بندي مورد استفاده در ایـن پـژوهش و دالیـل آن داده    دسته

هـا بـر روي   حاصـل از اعمـال روش   شود و در ادامه نتایجمی
-ها با یکدیگر مقایسه و بر روي آن بحث مـی ماتریس ویژگی

  .شود

 هاها و ویژگییابی به ماتریس نمونهنحوه دست -2

  نحوه برپایی آزمایش -2-1
گانه به هاي چنداز محورگذاري عواطف به منظور برچسب

-منظور تشکیل فضاي احساسی در راستاي نگاشت و کمی
یکی از . استاستفاده شده سازي احساسات گوناگون

 و 11هاي برانگیختگیها تشکیل محورترین این فضامتداول
سازي گیختگی، سطح فعالاناست؛ محور عمودي بر 12جاذبه

آیند بودن احساس احساس و محور افقی جاذبه، سطح خوش
توان احساسات مختلف را با این روش می .دهدرا نشان می

تشکیل فضاي  چگونگی ازنمایی 3شکل .]1[ سازي کردکمی
  .دهدرا نشان می گذاري عواطفبه منظور برچسباحساسی 

  
-جاذبه به منظور برچسب- بعدي برانگیختگیفضاي دو: 3شکل 

  .]1[ گذاري عواطف

 
 
 
 

 
 

11 Arousal 
12 Valence 
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سال  26تا  20سوژه مرد در رده سنی  25در این پژوهش از 
ها سابقه بیماري استفاده شده است که هیچ یک از آن

چهار قطعه فیلم هر یک مطابق با یکی از . اندخاصی نداشته
، براي ایجاد هر )3شکل(بعدي احساساتدوهاي فضايربع

 هاي شادي، خشم، لذت و حزن در نظر گرفتهیک از وضعیت
روي صفحه نمایش بهها بر روي صندلی، روسوژه. شده است

قبل . اندمتري از آن قرار گرفتهسانتی 40اینچ در فاصله  17
است و هر یک از انجام آزمایش، نکات الزم آموزش داده شده

گان در آزمایش موظفند شخصاً قطعات فیلم کننداز شرکت
اي را انتخاب و با بیشترین توجه و حداقل دقیقه 5ا ت 3

. حرکات اضافی بدن، به تماشاي قطعات تصویري بپردازند
محیط کامالً آرامی براي آزمایش در نظر گرفته شده است و 
شخص دیگري غیر از سوژه در محیط آزمایشگاه حاضر 

در حین انجام آزمایش چهار سیگنال . نیست
13ECG،14SC،15 EMGوRSP16 ه صورت همزمان توسط ب

و   ADInstrumentsساخت شرکت  PowerLabسیستم 
رایانه دیگري که از دید سوژه پنهان است ثبت شده 

  .دهدطریقه برپایی آزمایش را نشان می 4شکل  .]1[است
  

 
 
 
 

 
 

13 Electrocardiogram 
14 Skin Conductivity (Electrodermal Activity) 
15 Electromyogram 
16 Respiration 

  
  .]1[ نحوه برپایی آزمایش تحریک احساسات و ثبت سیگنال: 4شکل 

  هاي فیزیولوژیکثبت سیگنال -2-2
در حــین انجــام  ECG،SC ، EMG ،RSPچهــار ســیگنال 

هـاي  برداري براي سیگنالنرخ نمونه. آزمایش ثبت شده است
SC،EMG ،RSP  ،32  ــراي ســیگنال  ECG،256هرتــز و ب

 ECGاي براي ثبت سـیگنال  از سه الکترود سینه. هرتز است
، دو الکتـرود بـر    SCدر ثبـت سـیگنال   .  اسـت استفاده شده

-در صورت راسـت ( دست چپانگشت اشاره و انگشت حلقه 
سـیگنال  . اسـت یا بالعکس قرار داده شـده ) دست بودن سوژه

بایست قبـل از  است که می 17رسانایی پوست داراي خط پایه
کمربندي بـه   ، RSPبراي ثبت سیگنال . پردازش حذف شود

 ،میزان کشـیدگی آن   است که از رويشده   دور شکم بسته
گیـري  س را انـدازه تـنف     توان نـرخ و عمـق  حین تنفس می

  قطبـی  دو   هـاي الکتـرود   از  EMG      براي سیگنال. کرد
ــر روي  ــله ذو  ب ــهزعض ــه  18اينق ــک ب ــراي  نزدی ــردن ب  گ

 
 
 
 

 
 

17 Base Line 
18 Trapezius Muscle 
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شـکل   .]1[اسـت گیري میزان استرس فرد استفاده شدهاندازه
هـاي ثبـت شـده از یـک سـوژه در چهـار       ه سیگنال،  نمون5

  .دهداحساسی را نشان میوضعیت مختلف 
  هاو استخراج ویژگی  پردازش سیگنالپیش -2-3

هاي ناشی از حرکت سوژه که بیشتر در ابتدا براي حذف نویز
ثانیـه بـه صـورت     100در ابتدا و انتهاي ثبت رخ داده است، 

نال نهایی انتخاب مشخص از میانه هر سیگنال به عنوان سیگ

هـاي ثبـت شـده از یـک     ،  نمونه سـیگنال 4شکل . استشده
. دهـد سوژه در چهار وضعیت مختلف احساسی را نشـان مـی  

ناشی از ضربان قلب و  19نماهايحاوي درست EMGسیگنال 
-و تنفس است که با استفاده از فیلتر تطبیقـی حـذف شـده   

. ودشو از آن حذف می  محاسبه SCخط پایه سیگنال . است
مقـادیر بـراي رفـع     21و هنجارسازي 20به منظور هموارسازي

 
 
 
 

 
 

19 Artifacts 
20Smoothing 

  

  
  .]1[ هاي ثبت شده از یک سوژه در چهار وضعیت مختلف احساسینمونه سیگنال :5شکل 
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هاي مختلف، فیلتر ها در سوژهتفاوت در خطوط پایه سیگنال
فرکانس قطع براي هـر  . استگذر باترورث استفاده شدهپایین

-سیگنال با توجه به حذف کمترین اطالعات برگزیـده شـده  
   .است

ــ  ]10[ در مرجــع ــواع ویژگ ــر اســتخراج ان ــروري ب ــاي یم ه
آزمــایش بــا در ایـن . اســتهــاي فیزیولوژیـک شــده سـیگنال 

  (Pan & Tompkins)  پـن تـامپکینز    اسـتفاده از الگـوریتم  
 ECGو نقــاط بحرانـی هــر ســیگنال   QRS، کمـپلکس  ]11[

تغییرات نرخ ضربان قلب با توجـه بـه    .استمشخص گردیده
بـه   .آیـد دست مـی به Rتغییرات فاصله بین دو نقطه متوالی 

. شـود میرت مشابه تغییرات براي بقیه نقاط نیز محاسبه صو
و همچنین فاصـله   STو  PQ ،QTهاي و بازه فواصل قطعات 

در . شودمحاسبه می دورهاز مقدار متوسط هر  Sو P ،Rنقاط 
مقـدار متوسـط ، میانـه،     ماننـد هـاي آمـاري   نهایت مشخصه

ادیر بیشترین و کمترین مقدار براي تمامی مق  ،انحراف معیار
مقادیر نرخ تنفس و عمق تنفس . شودمیذکر شده استخراج 

اسـت و مشخصـات آمـاري    مشخص شده RSPبراي سیگنال 
براي این مقادیر و مشـتق اول و دوم آن و نیـز بـراي     مذکور

. اسـت سیگنال تنفسی و مشتق اول و دوم آن محاسـبه شـده  
، تمرکز بر EMGو  SCمتناوب هاي غیربراي تحلیل سیگنال

ي تغییــرات دامنــه ســیگنال و چگــونگی تغییــرات ســریع رو
هـاي آمـاري بـراي ایـن دو     سیگنال است در نتیجه مشخصه

-سیگنال و همچنین مشتق اول و دوم آن محاسـبه گردیـده  
مشخصـه   ECG ،45مشخصه از سیگنال  55در نهایت . است

مشخصـه   15و  SCمشخصه از سیگنال  RSP ،15از سیگنال
  .شودمیج استخرا EMGاز سیگنال 

                                                                                   
 
 
 

 
 

21 Normalization 

سـوژه   25(هـا  نمونـه سـطر   100در نهایت ماتریسی شـامل  
) وضعیت احساسـی  4کننده در آزمایش در هر یک از شرکت

هاي متنوع محاسبه شده از هر یـک از  ویژگی(ستون  130و 
 . آیدمیبه دست ) سیگنال فیزیولوژیک 4
   

   بنديو دسته کاهش بعدهاي مقایسه روش -3

  22بعد کاهش -3-1
 بعدي، هايتحلیل شدن ترراحت توانمی را عدب کاهش دلیل

 ،)پایدارتر( بهتر نمایش اساس بر جداکننده عملکرد افزایش
 کشف براي تالشی یا و غیرمربوط یا تکراري اطالعات حذف

 هاداده از ترسیمی نمایش آوردن دستبه با اساسی ساختار

  .]12[ دانست
 را بعد کاهش شده، گیرياندازه هايداده از ايمجموعه براي

 یافتن اول دیدگاه .کرد بررسی مختلف جنبه دو از توانمی

 یک بهاولیه  گیرياندازه فضاي از را هاداده که است تبدیلی

 انتخاب کار این .دهد انتقال کوچکتر ابعاد با فضاي ویژگی

 نامیده 23ویژگی استخراج یا یافته تبدیل فضاي در ویژگی

 پردازیممی متغیرهایی ساییشنا به در دیدگاه دوم . شودمی

 لهأمس دریک .کنندنمی کمکی جداسازي کار در که

 پذیريتفکیک به کمکی که متغیرها این از توانمی جداسازي

در این روش تبدیلی بر روي . کردصرفنظر ،کنندنمی هاداده
ها بدون اي از آنپذیرد بلکه زیر مجموعهها انجام نمیویژگی

به این روش انتخاب . شونداب میانتخ ،تغییر در ماهیت

 
 
 
 

 
 

22 Dimension Reduction  

23Feature Extraxtion  
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 بعدهاي کاهش بندي روشطبقه 6شکل  .گویندمی 24ویژگی
  .]13[ دهدرا نشان می

مشخص  ،يبندبا توجه به نتایج دسته ]1[ در پژوهش قبلی
ها دست آمده از سیگنالهاي بهکه بعضی از ویژگی شودمی

به صورت ذاتی براي ایجاد تفکیک چهار وضعیت احساسی 
. آورداسب نیستند و این امر درصد تفکیک را پایین میمن

و ) ویژگی 130( هاعالوه بر آن با توجه به تعداد ویژگی
، این نسبت براي اجراي الگوریتم )نمونه 100( هاتعداد نمونه

رو فرآیند کاهش بعد از این. بندي مناسب نیستدسته
 مطلب قابل توجه دیگر این است که. ناپذیر استاجتناب

به  ICA26و  25PCAهاي استخراج ویژگی همچون روش
هاي فوق در ویژگی گونهنویزهاي علت واردکردن ویژگی

هایی بایست روشنهایی براي این منظور مناسب نیست و می
 ها اتخاذ شودها، بدون ترکیب کردن آنبراي انتخاب ویژگی

  .]9و1 [

 
 
 
 
 

 
 

24Feauture Selection 
25 Principle Component Analysis 
26 Independent Component Analysis 

  .هاي کاهش ویژگیبندي روشطبقه: 6شکل 
  

  هایژگیانتخاب و -3-2
هاي انتخاب ویژگی چهار مرحله اصلی وجود در تمامی روش

 .ها استاي از ویژگیهمرحله اول تولید زیر مجموع .دارد
-انتخاب تمامی زیر مجموعه ،به نظر برسد بهترین راهشاید 

ها این تعداد ویژگیافزایش  هاي ممکن باشد ولی در صورت
رو است از این پرهزینهروش به دلیل محاسبات بسیار باال 

. شودگرفتهکارهایی براي جستجو بهینه بهبایست روشمی
از  مجموعه آن توانایی گیرياندازهمرحله دوم ارزیابی و 

مرحله سوم معیاري براي . بندي استدسته در هاویژگی
توقف برنامه است و در نهایت مرحله چهارم تأیید مجموعه 

-را نشان می این مراحل 7شکل . هاي منتخب استویژگی
مراحل اول و دوم از اهمیت بیشتري برخودارند زیرا . دهد

-گر را مشخص میها، مشخصات و توانایی انتخابنوع آن
ها با توجه به نوع این گربندي انتخابهمچنین طبقه .کنند

  .]14[ گیرددو مرحله صورت می
  

  
 .هاي انتخاب ویژگیچهار مرحله اصلی تمامی روش: 7شکل 
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  هاهاي ارزیابی در انتخاب ویژگیروش -3-3
براي  وشیر به ها،ویژگی از خوب مجموعه یک انتخاب براي
 بنديدسته در هااز ویژگی مجموعه آن توانایی گیرياندازه

 یک تعریف با موضوع این. استنیاز طبقه چند دو یا دقیق

 هايویژگی مجموعه اساس بر که طبقه پذیريمعیار تفکیک

 صورت به انتخاب ویژگی. گیردمی انجام ،ودبهینه ش ممکن

-ویژگی مجموعه براي -1 .شودمی انجام طریق دو از اساسی
را  هاییویژگی مجموعه و  جداسازي طراحی یافته کاهش هاي

 روي بر خوبی عملکرد جداساز آن با که شودمی انتخاب

 مجموعه شیوه، این در .باشد داشته تست ارزیابی مجموعه

د گردمی انتخاب باشد مناسب جداساز ايبر که ویژگی
-ویژگی مجموعه است ممکن انتخاب جداساز به بسته بنابراین

 (Wrapper)  ها رپربه این روش .شود انتخاب مختلفی هاي
به دست  باالییها صحت تفکیک در این روش. شودمیگفته

 و همچنین یابدمیپذیري جداساز کاهش آید ولی تعمیممی
 دوم روش در -2. مان محاسباتی باالیی را دارندز هااین روش

 طراحی است قرار که جداسازي عملکرد از مستقل یانتخاب

 محاسبه هاداده در توزیع همپوشانی و گیردمی انجام شود

، Distanceهاي مبتنی بر همچون روش شودمی
Information، Dependency  وConsistency   که در این

 این که شوندانتخاب می هاییویژگی مجموعه هاروش

پذیري تفکیک ،دیگر عبارت به .باشد کمینه همپوشانی
-روش این  .]13[شود مینامیدهفیلتر  این روش .دشو بیشینه
، هستند سازيپیاده قابل راحتی به د کهندار را مزیت ها این

زمان محاسباتی بسیار کمتري نسبت به روش قبلی احتیاج 
 را عیب این ولی .ري باالتري برخوردارندپذیدارند و از تعمیم

-می انجام تخمین همپوشانی که در فرضیاتی که دندار هم
از  ضعیفی تخمین به ممکن است و هستند خام معموالً گیرد

تفاوت دو نوع ارزیابی در  8شکل . دشون منجر پذیريتفکیک
  .دهدها را نشان میانتخاب ویژگی

  

  
  .هاانتخاب ویژگیدو نوع روش ارزیابی در : 8شکل

  هاهاي جستجو در انتخاب ویژگیروش -3-4
 وجود هاویژگی زیرمجموعه انتخاب براي اساسی روش دو

 هايروش شامل هاروش اینکه  بهینه هايروش -1:دارد

با تعداد ویژگی اندك  مسایل براي که 27جامع جستجوي
 سریع جستجويهاي و نیز روش هستند پذیرامکان

(accelerated search) هايالگوریتم مانند Branch and 

Bound و BestFirst روشهمچون  دیگريمتنوع هايو روش  
 

 و Simulated Annealing (SA)هاي الگوریتم ،کارلومونت

-بهینه اساس بر هاروش این .باشندمی (GA)ژنتیک  الگوریتم
-می هزینهپر بسیار محاسباتی نظر از و هستند 28کلی سازي
 هاروش این درکه 29نسبی بهینه هايروش - 2 .باشند

 انجام شده محاسباتی ییآکار و سازيبهینه بین ايمصالحه

براي . کنندهاي جستجوي اکتشافی استفاده میاز روش ،است
  Sequential Forward Selection  (SFS)هاي مثال الگوریتم

از این نوع  Sequential Backward Selection  (SBS)و    

 
 
 
 

 
 

27 Exhaustive  
28 globally  
29 suboptimal  
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  .شودبا توجه به نوع جستجو مشاهده میویژگی  هاي انتخاببندي روشطبقه 9در شکل . ]15[هستند
 

 
 

  .]21[  هاي انتخاب ویژگی با توجه به نوع جستجوبندي روشطبقه: 9شکل 
  

هاي بیان شده براي کاهش بعد و با توجه به تقسیم بندي
هاي جستجو و ارزیابی در بندي روشهمچنین  تقسیم

نسخه    ] 30WEKA ]16افزار گی، با استفاده از نرمویژ انتخاب
ها گیژها و ویدادهها بر روي ماتریس ، این روش] 17[ 3.6.3

. دهدنتایج حاصل را نشان می 1جدول  .اعمال شده است
س از اعمال هر یک پها، براي نمایش توانایی هر یک از روش

 
 
 
 

 
 

30Waikato Environment for Knowledge Analysis 

هاي گیژهاي کاهش بعد، از تبدیل فیشر و تصویر ویاز روش
هاي صهخدومین بردار از مش استخراج شده بر روي اولین و

  .استفیشر استفاده شده
 بنديدسته - 3-5

که انتخاب روش جداسازي  دهدمینشان  ]1[ یشینپتحقیق 
 تواند نقش قابل توجهی در باال بردن صحت نتایجنیز می

اي بین ژوهش مقایسهپرو در این باشد از اینتفکیک داشته
. استههاي متداول جداسازي انجام شدب روشاعمال اغل

، استفاده  3.6.3نسخه   WEKAافزار براي این منظور از نرم
به  براي نیلارامترهاي جداساز پدر هر روش، . شده است

با توجه به نوع بهترین نتایج . شوندمیبهترین نتیجه، تنظیم 
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جداساز، براي تفکیک چهار وضعیت عاطفی بدون اعمال 
نشان داده  2در جدول  هاي کاهش بعد،ه از روشگونهیچ
  .استشده

 هاي برگزیده جداسازي، مجدداًبا توجه به نتایج این روش
 ها با توجه به درصد صحت نتایج،از میان آن چهار روش برتر

کاهش هاي س از اعمال انواع روشپ کهانتخاب شده است 
زي ، از این چهار روش جداسا1بعد مقایسه شده در جدول 

نتایج حاصل از اعمال چهار نوع  3جدول . استفاده شده است
هاي بهینه کاهش بعد س از استفاده از انواع روشپجداساز، 

 .دهدرا نشان می
 
 گیرينتیجه -4

 با طراحی آزمایش مناسب و استشدهدر این پژوهش سعی 
 پردازشپیش هاي مناسب معتبر و همچنین استفاده از روش

چهار  و جداسازي، ویژگی یژگی، کاهشسیگنال، استخراج و
وضعیت احساسی مختلف از تغییرات فیزیولوژیک بازشناسی 

  .و تفکیک شود
ها همچون کاهش نرخ ضربان قلب در جاذبه بعضی از ویژگی

 ، افزایش دامنه سیگنال فعالیت ماهیچه)شادي و لذت(مثبت
دهنده که نشان) خشم وشادي(اي در برانگیختگی باالذوزنقه

زایش فعالیت ماهیچه در این وضعیت است، افزایش نرخ اف
تنفس در حالت خشم و تغییرات سریع در رسانایی پوست در 

بدون نیاز به تحلیل کمی نیز در تغییرات  برانگیختگی باال،
 دگردمیبه صورت کلی مشخص  .شودها مشاهده میسیگنال

تر که فرآیند تفکیک در راستاي محور برانگیختگی آسان
و  SCهاي محور جاذبه است و نیز توانایی تفکیک سیگنالاز

EMG ها در تفکیک تمامی روش. است در این مورد بیشتر
  . باشدوضعیت لذت ضعیف می

هاي انتخاب ویژگی، گزینش روش 3با توجه به جدول   
هاي ترکیبی کننده و نیز روشبندياستخراج ویژگی، دسته

در  صحت نتایج   ل توجهیقابتواند باعث تغییرات مناسب می

هاي این تغییرات ناشی از توانایی روش. بازشناسی شود
گونه، هاي نویزمختلف انتخاب ویژگی در حذف مشخصه

هاي ها و همچنین روشتطابق مدل و مشخصات ذاتی ویژگی
جستجو و ارزیابی در انتخاب ویژگی به صورت مستقل از 

با توجه به نتایج  .باشدبندي کننده یا با کمک آن میدسته
استفاده از  شود کهمیمشخص  1نشان داده شده در جدول 

به علت وارد کردن  PCAهاي استخراج ویژگی همچون  روش
نوع هاي نهایی براي این هاي نامناسب در ویژگینویز ویژگی
هایی براي روش بنابراین باید. مناسب نیست بازشناسی

از  .ها اتخاذ شودنها، بدون ترکیب کردن آانتخاب ویژگی
با توجه به روش جستجو و  ویژگیهاي انتخاب میان روش

 نتایج بهتري نسبت به روش رپر روش ارزیابی، روش ارزیابی
ذیري پباشد و از تعمیمبر میدارد اما این روش زمان فیلتر

همچنین . برخوردار است  فیلتر نسبت به روش  کمتري
هاي سبت به روشهاي جستجو جامع نتایج بهتري نروش

 جامع هايکه از میان این روش. جستجوي اکتشافی دارد
  . کندمیایجاد  Best Firstروش  بهترین نتیجه را 

که انتخاب جداساز  گرددمیمشخص  2با توجه به جدول 
-که از میان روش. تأثیر بسزایی در نتایج این بازشناسی دارد

روش  8 متعلق به ،هاي متداول جداسازي بهترین نتایج
ها بهترین نتایج که از میان آن باشدمی 2جداسازي جدول 

 Multi Layer Perceptron ،Bayes  هايمتعلق به روش

Network  Classifier  ،Random Forest  وBagging است . 
بدیهی است براي کسب بهترین نتیجه با هر یک از این 

بایست ارامترهاي هر جداساز میپهاي جداسازي، روش
شود مشخص می 3همچنین با توجه به جدول . نظیم شودت

گی مناسب و اعمال روش ژکه ترکیب اعمال روش کاهش وی
و  تواند صحت نتایج را بهبود ببخشدجداسازي مناسب می

و روش  Wrapperاستفاده همزمان از روش ارزیابی 
به همراه استفاده از چهار  Best Firstجستجوي جامع 
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نیز % 90ند صحت نتایج را به باالتر از تواجداساز منتخب می
   .برساند

     
هاي کاهش بعد در روش توانایی هر یک از مقایسه: 1جدول 

 .با استفاده از تبدیل فیشر ،جداسازي

هاي استخراج شده تصویر ویژگی
بر روي اولین و دومین بردار از 

  هاي فیشرمشخصه
روش کاهش 

  ویژگی

  

Orginal 
Dataset 

 
(non- dimension 

reduction) 

  

Feature 
Extraction 

 
(Principle 

Component 
Analysis) 

 
Variance 

Threshold=0.95 
(4 first Vectors)  

  

Feature selection 
 

Filter(correlation
-Base Feature 

Subset selection) 
 

Heuristic 
Search(Greedy 

Stepwise)  

Feature selection 
 

Filter(correlation
-Base Feature 

Subset selection) 
 

Complete 
Search(Best 

First)  

  

Feature Selection 
 

Wrappers for 
Feature Subset 

Selection 
 

Complete 
Search(Best 

First)  

  
  

با انواع  چهار وضعیت عاطفی بندينتایج حاصل از دسته: 2جدول 
  .جداسازها

Confusion Matrix 
  d  c  b  a 
a          
b         
c          
d          

a=و شادي b=و   خشم
c=و حزن d=لذت 

Correctly 
Classified 
Instances  

  روش جداسازي
  

2  1  1  21 
0  0  25  0  
1  23  0  1  
16  4  0  5    

85%  
Multi  
Layer  

Perceptron  

6  0  1  18 
0  0  25  0  
4  20  0  1  
10  9  2  4    

73٪  
Network 

(Radial basis 
function) 
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2  1  0  22 
1  0  24  0  
3  21  0  1  
16  4  0  5  

 

83٪  
 

SVM 
(Sequential 

Minimal 
Optimization) 

4  1  0  20 
2  0  20  3  
5  20  0  0  
20  3  0  2  

 

80٪  
Bayes 

(Bayes Network 
Classifier) 

  

6  1  0  19 
1  0  21  3  
4  20  0  1  
14  7  1  3  

 

74٪  
Bayes 

(Naive Bayes 
Classifier) 

 

2  1  1  21 
0  0  25  0  
3  22  0  0  
17  6  0  2  

 

85٪  
Decision Tree 

(Random 
forest)  

3  2  1  19 
0  0  25  0  
7  18  0  0  
16  5  0  4  

 

78٪  Decision Tree 
(Best First) 

4  0  1  20 
0  0  25  0  
6  18  0  1  
17  5  0  3  

 

80٪  
All the base 

classifiers(Bagg
ing)  

 
 
 

 
از  برگزیده، پسنوع جداساز چهار اعمال نتایج حاصل از : 3جدول

  .هاي کاهش ویژگیاعمال انواع روش
All the 

base 
classifiers 
(Bagging) 

Decision 
trees 

(Random 
forest)  

Bayes 
Network 
Classifier 

  

Multi  
Layer  

Perceptron  

 
  روش انتخاب ویژگی

روش  ارزیابی و روش(
 )جستجو

80%  0.85%  80%  85%  
Orginal 
Dataset  

(non- dimension 
reduction)  

53%  46%  53%  61%  
Feature Extraction  

(PCA)  
Variance 

Threshold=0.95 
(4 first Vectors  

84%  80%  89%  78%  
Feature selection  

Filter(correlation)-  
Heuristic 

Search(Greedy 
Stepwise)  

84%  86%  88%  86%  
Feature selection  

Filter(correlation)-  
complete 

Search(Best First)  

78%  80%  80%  88%  
Feature selection  

Filter(Consistency)-  
Heuristic 

Search(Greedy 
Stepwise)  

85%  88%  92%  90%  
Feature Selection 

Wrappers - 
Complete 

Search(Best First) 
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