
 هايسيستممحوريت با  fNIRS مسابقه ملي تحليل داده هاي دومين
  واسط رايانه و مغز

  

  پرو تكل ثبت داده

فركانس با   NIRx GmbH, Berlin, Germany)(NIRScout به نام يتوسط دستگاه قيتحق نيا يهاداده  
  است.  دهيثبت گردهرتز  ١٠ يبردارنمونه

  

 

  

 

 ها و نواحي مغزي مرتبط با هر كانال.: چيدمان كانال١شكل 



 

 : پروتكل انجام آزمون.٢شكل 

 

  

  آزمون. يك بلوك : نمودار زماني انجام٣شكل 

 

تا تصور كنند كه در حال باز و بسته  اند دهدي آموزش افراد  MIيا  )Motor Imageryتصور حركت ( مرحله يبرا
   . دست خود هستندهمه انگشتان كردن 

   شيانجام آزما مراحل

 هيثان ٢ يراست برا ايفلش به سمت چپ  كي شينما  
 ثانيه  ١٠به مدت  هرتز ١با سرعت  باز و بسته كردن انگشتان دستتصور  فيتكل انجام  
  ثانيه ١٥بدون انجام كاري به مدت  شيشدن به صفحه نما رهيو خ استراحتحال  



هاي مربوط به مغز گزارش نشده ساير بيمارييا هاي عصبي، رواني و بيماري از افراد آزمودني  كدامبراي هيچ
  است. 
  

  هداف مسابقها

  :توان به موارد زير اشاره كرداز اهداف اين مسابقه مي

  در سيستم واسط مغز و رايانه با تكنولوژي طيف نگاري مادون قرمز نزديك محققان شدنآشنا 

 مشاركت، همكاري و هم افزايي بين رشته اي 

 افزايش و  كاربردي كردن سيستم واسط رايانه و مغزجهت امكان  هاي باارزش افراد خبرهتلفيق تجربه
 سرعت

 

 مسابقه يهافرمت داده

در اين  )Test( و آزمون )Train( هاي آموزشي. دادهشوديها قرار داده مشركت كننده اريفرد در اخت ٢٠ يهاداده
هاي جداشده از داده اصلي هستند كه توسط پروتكل توضيح داده شده است. هيچگونه پيش مسابقه شامل بلوك

 اوليه مربوط به هاييگنالهاي جدا شده سهاي اوليه انجام نشده است. بنابراين دادهپردازشي بر روي داده
 باشد. مي )Hb( كسي هموگلوبينايد)  و HbO2( تغييرات غلظت اكسي هموگلوبينهاي سيگنال

نشانگر شماره فرد آزمودني  #ارائه شده است كه  sub#_Competition.matبا نام  ليفا كياز افراد  كيهر  يبرا
و  DataTrain_HbO2 ،DataTrain_Hb ،DataTest_HbO2، DataTest_Hbپنج متغير  يحاو ليفا نياست. ا

ClassLabel_Train باشد. سه ماتريس ميDataTrain_HbO2 ،DataTrain_Hb  وClassLabel_Train  مربوط
باشند. ) مي٢٧٠×٣٣×٤٠با ابعاد ( يهايي سه بُعد، ماتريسDataTrainهاي باشند. ماتريسبه مرحله آموزش مي

ثبت شده  يها trialها و بُعد سوم، متناظر با كانال انگريها) نماها، بُعد دوم (ستوننمونه انگريبُعد اول (رديف) نما
ثبت شده  يها trialمتناظر با تعداد  ٤٠باشد كه عدد) مي١×٤٠با ابعاد ( ClassLabel_Train ماتريساست. 
 ٢ و١با يك عدد  يا برچسب كالس حالت تصور حركت (تصور حركت چپ و راست)هر  آرايهداخل اين است. 

 اند.شدهمشخص 

، DataTestهاي باشند. ماتريسمي تستمربوط به مرحله  DataTest_HbO2 ،DataTest_Hbماتريس  دو
ها) ها، بُعد دوم (ستوننمونه انگرياول (رديف) نماباشند. بُعد ) مي٢٧٠×٣٣×٢٠با ابعاد  ( يهايي سه بُعدماتريس



 DataTestهاي است. توجه داشته باشيد كه داده شدهثبت  يها trial، متناظر با ٢٠ها و بُعد سوم كانال انگرينما
  متعلق به كدام كالس است. trialهر  ستيو مشخص ن باشندنمي ClassLabelداراي ماتريس برچسب  

 مسابقه سوال

تعيين  نيكالس باشند. بنابرا دو يارائه كنند كه قادر به جداساز يتميالگور ميخواهيكنندگان مشركت از
صحيح  يهاهاي آزمون براي هر فرد مالك مي باشد و امتياز شركت كنندگان برحسب تعداد پاسخبرچسب داده

 تشخيص داده شده محاسبه خواهد شد.

 پاسخ ارسالي هر گروه فرمت

جزييات روشهاي استفاده شده  براي همه  قيتوضيحات دقشامل بلوك دياگرام كلي الگوريتم و  يكتب گزارش
 صفحه). ٦آموزش مشخص شود (حداكثر  يهاداده يرو يشنهاديپ يهاتميالگور يمراحل پردازش و اعتبارسنج

ارائه كنند كه در آن يك متغير به  Result.matبا نام  ليفا كي ستيبايكنندگان براي ارزيابي نتايج، م شركت
باشد. نفر) مي ٢٠برابر با تعداد آزمودني (يعني  s) وجود دارد. پارامتر ٢٠×٢٠يا ( )S×٢٠(با ابعاد Resultنام 

باشند. هر مي ٢و ١دهند و حاوي اعداد ها را نشان مي trialها برچسب كالس مربوط به تكليف مربوط به ستون
 اند. مشخص شده Testهاي باشد كه شماره آنها در دادهرديف متناظر با شماره آزمودني (فرد) مي

نشده و از روند مسابقه خارج خواهند شد. لذا  ياز فرمت اعالم شده ارسال شوند، بررس ريكه به غ يجي: نتاتوجه
  .نديت اعالم شده ارسال نمارا حتماً با نام و فرم جينتا ليشركت كنندگان محترم فا

  

 يابيو ارز يداور

جهت شركت  دهيبرگز يهاميداوران، ت يابي. پس از ارزرنديگيداوران قرار م اريدر اخت يارسال جيو نتا هاگزارش
مورد  يهابرنامه يخود و تمام يشخص يوترهايبه همراه كامپ يستيدعوت خواهند شد كه با يدر آزمون حضور

داده  افتينوشته شده توسط داوران، با در ياكده هياول ينيحاضر شده و پس از بازب شگاهياستفاده در محل آزما
   آنها بپردازند. يبندبه پردازش و طبقه ييتست نها يها

هاي خود از تجهيزات (مانند اتصال به اينترنت) يا كنندگان در هنگام اجراي برنامهدرصورتي كه شركت: توجه
  باشد و تمهيدات الزم را در نظر بگيرند. كنند، تهيه آنها به عهده خود ايشان ميبرنامه خاصي استفاده مي

 


