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   BCIمسابقه ملي  پنجمينتوضيح دادگان و شيوه نامه 

  مقدمه:  -1

هاي مغزي انجام شده است تا بتوان با استفاده از آنها به هاي اخير مطالعات زيادي بر روي سيگنالدر سال
سيگنال پرداخت.  افراد  ذهني  مقاصد  يا  و  حاالت  يا  تفسير  سطحي  مغزي  الكتريكي  هاي سيگنالهاي 

رايانه را -هاي رابط مغزرايانه هستند. سيستم-) انتخاب اول بسياري از تحقيقات رابط مغزEEGالكتروانسفالوگرام (
رايانه فعال يك -مغز ) تقسيم كرد. رابطpassive) و غيرفعال (activeهاي فعال (توان به دو دسته كلي سيستممي

هاي مغزي خود را به صورت فعال كنترل نمايد. در مقابل، در  الگوي رايج است كه در آن نياز است كاربر سيگنال
 ك يمغز توسط كاربر به    تيبه كنترل فعال  ازيكاربر بدون ن  يذهن  تياز فعالي  اطالعات رايانه غيرفعال،  - هاي مغزرابط

م   اينه رايابرنامه   هوش  توريمان  . شوديارائه  سطح  وظا  يي اپراتورها  ياريكردن  م  فيكه  انجام  ، دهند يتكرارشونده 
 رانندگان   ياريسطح هوش  اي   يآلودگخواب  يبررسو    توجه و تمركز در آموزش از راه دور كودكان  زانيبر م  نظارت
  رايانه غيرفعال هستند. -هاي مغزهايي از رابطنمونه

يكي از موضوعاتي است كه در    هاي فعاليت شناختي مغز است و ترين جنبهيكي از مهم  )attention(  توجه
اعصابو  روانشناسي   آن  بسيار  علوم  زمينه  شده  پرداخته  به  از  و  در  است  تحقيق  اصلي  پرورش هاي  و  آموزش 

 بر  هاسيگنال  اين  تأثير  توجه،  مولد   هايسيگنالهاي فعال اين تحقيقات شامل بررسي سرچشمه  زمينهباشد.  مي
  . دشومي هوشياريو  كاري حافظه مانند  پذيرشناخت فرآيندهاي توجه و ديگر بين حسي و رابطه  هاينورون

بسياري مانند آموزش، موثر و مهم است. به عنوان  حس شنوايي انسان بسيار پيچيده است و در فرآيندهاي  
مثال كودكاني كه مشكل نقص توجه يا اختالل در يادگيري دارند، اغلب در توجه شنيداري خود مشكل دارند و 

توانند به خوبي از آن استفاده كنند. انسان با حس شنوايي خود، آوا و ساختارهاي زبان را ياد گرفته و به كار نمي
  تواند مفيد باشد. از اين رو بررسي توجه شنيداري هنگام درك زبان ميگيرد، مي

هاي از بررسي سيگنال   است كه اكثراًهاي زيادي در زمينه توجه شنيداري انجام شدههاي اخير پژوهشدر سال
آزمايش مغزي استفاده كرده وظايف ساده شنوايي بودهانجام  هاياند. اغلب  روي  در صورتي كه بدن انسان   شده 

گيرد. به عنوان مثال شخصي كه سر دهد و حواس مختلف را با هم به كار ميهمواره چندين كار را با هم انجام مي



مي گوش  خود  معلم  حرف  به  ميكالس  توجه  معلم  به  شنيداري  صورت  به  هم  همزمان  يا  دهد،  متن  هم  كند، 
  نويسد. جزوه نيز مي يبيند و گاهميتصويري را 

بررسي توجه شنيداري در حالتي مربوط به    رايانه،-هاي پيشنهادي براي پنجمين مسابقه ملي رابط مغز داده
    است. (روخواني متن) ديداري هايزمان فعاليتهمنزديك به واقعيت و با انجام 

  توضيح پروتكل ثبت داده در ادامه آورده شده است. 
 

  ثبت داده:پروتكل  -2

دادگان به منظور بررسياين   و   هاتاثير ايرادو بررسي  بينايي    هايفعاليتتوجه شنيداري هنگام انجام    مجموعه 
افزاري و پروتكل  جزييات سخت. اند ثبت شدههاي متفاوت زباني و نگارشي روي عملكرد و توجه شخص  ناهنجاري 

  ثبت به شرح زير است: 

  افزار ثبتسخت 2-1

كانال   8؛ اين بورد داراي  شده استاستفاده    Cytonبا بورد    openBCI1دستگاه    از  براي ثبت اين مجموعه داده 
كانال    16كه در نهايت    شده استنيز به آن اضافه    Daisyهاي بيشتر، ماژول  تعداد كانال  براي امكان ثبت بااست و  

شود. عالوه و به صورت بلوتوث به كامپيوتر وصل مي USB Dongle. اين بورد به وسيله يك ايجاد شده استثبت 
مورد نيز    ،شودكانال ثبت، يك كانال باياس و يك كانال حذف نويز كه هر كدام به يك گوش وصل مي  16بر  

 USBو در سمت چپ    Daisyو ماژول    Cytonسمت راست بورد    2شكل    در ).  1    شكل(  استفاده قرار گرفته است

Dongle اند. نشان داده شده 

 
1 https://openbci.com 



 
  هاي باياس و حذف نويز (آبي) هاي ثبت (قرمز)، كانال : كانال 1شكل 

  

   
  openBCI: دستگاه 2 شكل

  نحوه انجام ثبت 2-2

متن را نيز تصوير  زمان  شد كه همپخش مي  هر كاربربراي    يدر ثبت اين مجموعه داده، يك متن به صورت صوت
زمان متن را نيز با نگاه دنبال توجه كند و همشنود  كه به چيزي كه مي  شد ه ميخواست  كاربراز  .  كردمشاهده مي

 . اين روش ثبت برايشد ثبت    او  EEGهاي  اي پخش شد و سيگنالدقيقه  دو   سه صوت حدوداً  كاربر. براي هر  كند 
  انجام داده شد.   سال)  26تا  18(زن و مرد بين  كاربر تعدادي

كه از افراد خواسته    داشتهوجود    شدهنوشتهمتن  و    شدهصوت شنيدهيا عدم تطابق بين    ايراد  تعداديدر هر متن  
و   هاها را بگويند. ايراديا عدم تطابق هاكه ايراد هها خواسته شد شده است كه اين تعداد را بشمارند و در آخر از آن
هاي نگارشي، عدم تطبيق اي، ناهمخوانيشامل ايرادهاي ديكتهعدم تطابق بين صدا و نوشته را به صورت كلي  

  باشد. و ايرادهاي آوايي مي معنيميان نوشته و صوت، كلمه بي



  هاپردازش داده پيش 2-3

آرتيفكت  شده،ثبت  EEGهاي  سيگنال داراي  مياغلب  كه  است  و هايي  پردازش  شدن  اشتباه  باعث  تواند 
سازي مجموعه دادگان مسابقه، براي آمادهها را حذف كرد. ها شود. لذا به روشي مناسب بايد آرتيفكتگيرينتيجه

گذري با فركانس قطع هاي باال، از فيلتر ميان، به دليل عدم نياز به فركانس EEGهاي  پردازش سيگنالبراي پيش
  اند. مانده حذف شدههاي باقي، آرتيفكتICAهاي  الگوريتمبا استفاده از  نيز  در آخر  .  شده استهرتز استفاده    47و    1

 
  مجموعه دادگان مسابقه: -3

اول مرحله  در  مسابقه  دادگان  پو  مجموعه  شامل)BCI5_dataشه  (در  كه    mat.فايل    10  ،  هر  است   فايل در 
ثبتسيگنال استهاي  شده  داده  قرار  سوژه  يك  از  شامل Subject10.matتا    Subject1.mat(  شده  فايل  هر   .(

  زير است:  هايداده

١. TrainData : 
 :استشامل فيلدهاي زير هر ترايال  كه بوده ترايال آموزشي 18 هايشامل داده -
• EEG17نال كه به صورت ماتريسي با  كا  16ثانيه از    10شده در  : شامل داده الكتروانسفالوگرام ثبت  

كانال ثبت بوده و ستون آخر آن متناظر با متغير زمان   16ستون اول متناظر با    16است كه  ستون  
 است. 

• belLa  هستند.   "صفر"بوده و بقيه    "1"هاي آن  يكي از درايه  حداكثركه    5به طول  باينري  : يك بردار
بازه   ،"1"شده بوده و درايه  سيگنال ثبتاي متوالي)  پنج بازه دو ثانيه(ثانيه    10اين بردار متناظر با  

ثانيه  مي  ناهنجاري داراي    ايدو  نشان  يك    حداكثر (  دهد را  (شامل  از    بازهدر  ترايال  ، بازه)   5هر 
 ها (برچسب صفر) ايرادي وجود نداشته است).  ناهنجاري وجود داشته و در بقيه زمان

 
٢. TestData : 

 شامل فيلدهاي زير است:بوده و هر ترايال ترايال آزمون  4هاي شامل داده -
• EEG17كانال كه به صورت ماتريسي با    16ثانيه از    10شده در  : شامل داده الكتروانسفالوگرام ثبت  

كانال ثبت بوده و ستون آخر آن متناظر با متغير زمان   16ستون اول متناظر با    16ست كه  ستون ا
 است. 

 



هاي جداشده از داده اصلي هستند كه توسط  trialهاي آموزشي و آزمون در اين مسابقه شامل  داده  :توجه
شده در  داده  هاي زماني توضيحبازه اند. لذا، به طور كامل شامل همه  پروتكل توضيح داده شده ثبت شده

  پروتكل اصلي نيستند.
٣. Channels   كانال ثبت  16): شامل نام 16(برداري به طولEEG  . 

  
  ها است. آزمون براي هر يك از سوژه  داده  4) متناظر با  Labelبرچسب (باينري  بردار  تعيين    هدف •

بوده كه   5ها به صورت يك بردار به طول  بردار خروجي براي هر ترايال از داده آزمون هر يك از سوژه
  1متناظر با ناهنجاري بايستي با برچسب    ايبازه دوثانيه از داده آزمون است و  ثانيه    10متناظر با  

شود.  برچسب    مشخص  با  بازه  يك  حداكثر  ترايال  هر  در  كه  شود  دارد  "1"توجه  امتياز    .وجود 
محاسبه   برچسب آنها به درستي تشخيص داده شود،  هايي كهترايالكنندگان برحسب تعداد  شركت

  خواهد شد. 
  

  شامل موارد زير باشد:  بايد  هر گروه الزاماًارسالي  پاسختوجه: 
  
 1500كلمه و حداكثر    800داراي حداقل  و به زبان فارسي    pdfها با فرمت  يك فايل توضيح روش .١

شده  استفادههاي جزييات روشبلوك دياگرام كلي الگوريتم و توضيحات متني شامل  كه شامل  كلمه
مراحل  براي ازپردازش  همه  استفاده  نحوه  و  پيشها  داده  ي  و  يادگيري  مراحل  برچسب    بينيبراي 
آزمونداده پارامترها   هاي  و  تنظيمات  همه  با  الگوريتم  دقيق  توضيح  كه  بفرماييد  دقت  لطفا  باشد. 
 براي شركت در مسابقه الزامي است.   ،اي كه نتايج قابل بازتوليد باشند گونهبه
 

عنوانفايل    ده .٢ با  پو  "Subject10_Results.mat"تا    "Subject1_Results.mat"هاي  مجزا  شه در 
BCI5_Results  در .  ترايال آزمون هر سوژه هستند   4هاي  برچسبكه هر كدام شامل  ند  اداده شده

هاي ها صفر هستند. شما بايستي در هر ترايال از هر سوژه برچسبفايل قرار داده شده همه برچسب برچسب    "1" يك  (حداكثر  نماييد  مشخص  فايل   "1"را  و  ترايال)  هر  تكميلدر  شده هاي  "Subject1_Results.mat"  تا"Subject10_Results.mat"  .را ارسال نماييد  


