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  محوريت حافظه كاريبا  fNIRS اولين مسابقه ملي تحليل داده هاي

  

  مقدمه:

   نگارياخيرًا، از طيف ،هاي عصبي ارتباط مستقيمي داردكه تغييرات هموديناميكي در مغز با فعاليت از آنجا
  كسي هموگلوبين اياي براي پايش تغييرات غلظت اكسي/ دبصورت گسترده ١مادون قرمز نزديك كاركردي

مغز در بافت ناحيه هدف از هاي عصبي هاي كاركردي و در واقع پايش غيرمستقيم فعاليتناشي از فعاليت
و  ٢هاي پايش قابل حملهاي طيف نگاري مادون قرمز بعنوان سيستمامروزه سيستم. استفاده شده است

ر را دارند، مطرح شده و نزد متخصصين علوم كه قابليت تكرار آزمون به دفعات روي نمونه مورد نظ ٣غيرتهاجمي
 مورد توجه قرار گرفته است. اين ابزار نوين امكانهاي مغزي اعصاب بعنوان مداليته جديدي براي ثبت فعاليت

ريزي گيري، استدالل، حافظه كاري، حل مسئله و طرحبررسي كاركردهاي شناختي مغزي مانند: توجه، تصميم
  ند.كمغز قرار دارند را در حين انجام تكاليف شناختي براي محققان فراهم ميكه بيشتر در قشر پيشاني 

كي با نزدي كاري بخش مهمي از عملكرد شناختي است كه پايه و اساس يادگيري و حافظه است و ارتباطحافظه

ئله به سحل م وديگر رفتارهاي شناختي دارد. توابع شناختي مغز مانند: زبان، درك، برنامه ريزي، استدالل 

 ا در حفظتداد  توان آن را آموزشكاري براي هر فرد محدود است، اما ميكاري نياز دارند. ظرفيت حافظهحافظه

تاً در كاري عمداطالعات موثرتر باشد. مطالعات متعدد نشان داده است كه مناطق مغزي فعال شده در حافظه

  كند.افظه كاري بازي ميقشر پيشاني قرار دارند و اين قشر نقش مهمي در عملكرد ح

  

  ثبت داده: پروتكل  

زمايشگاه آموجود در  Artinisاز شركت  OxyMonfNIRSنام به كاناله  ٤٨هاي اين تحقيق توسط دستگاه داده  
و  ٧٣٠هاي جول موطبرداري مغز ثبت گرديده است. اين دستگاه از قابليت انتقال اشعه مادون قرمز در ملّي نقشه

ررسي غز را مورد بتواند به پوست نفوذ كند و قشر مباشد و ميهرتز برخوردار مي ١٠برداري نمونهو فركانس  ٨٥٠
  قرار دهد. 

                                                           
1 Functional  near  infrared  spectroscopy (fNIRS) 
2 Portability 
3 Noninvasive 
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ناحيه متفاوت  ٢٤توانند آشكارساز استفاده شده است كه مي ١٠فرستنده و  ١٠هاي اين تحقيق از در ثبت داده

. فاصله بين هر فرستنده و آشكارساز يا را مشاهده كنيد) ١شكل ( برداري كنندطور همزمان نمونهمغزي را به 

  ٤DPFباشند. همچنين مقدار فاكتور متري ميسانتي ١,٥متر بوده و بنابراين داراي عمق نفوذ سانتي ٣هركانال 

كنندگان توسط كه به طول موج و سن شخص مورد آزمايش بستگي دارد و با توجه به سن هر كدام از شركت

ها خواسته شد تا روي از آنمتر بوده و  ٠,٥كننده از صفحه نمايش فاصله افراد شركتشود. ين ميدستگاه تعي

 .هاي موردنظر جايگذاري گرديدها در مكانصندلي مقابل نمايشگر بدون هيچ حركتي بنشينند و پروب

مي باشد ) Repetitionتكرار ( شامل چهار) Sessionجلسه (و هر ) است Sessionجلسه ( اين آزمون شامل چهار 

  )Taskجهت انجام تكيلف ( )back, 1-back, 2-back-0( كاريحافظه سه بلوك) داراي Repetitionهر تكرار ( و

 ٣در شكل  (براي يك تكليف خاص) در هر بلوك انجام آزمون نمودار زماني. )مشاهده كنيدرا  ٢(شكل  است

 ٥ي هر بلوك در ابتدا. كشدثانيه طول مي ٦٢در هر بلوك انجام هر تكليف  مدت زمان نمايش داده شده است.

. همچنين در شودانجام مي )Taskف (ليتكثانيه  ٤٠ سپس و Blankثانيه  ٢  ،Instruction مربوط به اول ثانيه

 عدد ١٦شامل  )Taskف (تكلياي ثانيه ٤٠مدت زمان در نظر گرفته شده است. ) Rest(ثانيه استراحت  ١٥انتها، 

trial يك ثانيه  ٢ سپس دهد وثانيه رخ مي ٠,٥كه ابتدا تحريك توسط تصوير به مدت  استثانيه  ٢,٥  به مدت

نجام پروتكل ا ٢ باشد. شكلساعت مي يك حدوددر كل طول مدت آزمايش شود. نمايش داده مي صفحه خالي

  دهد.آزمون را نشان مي

  

 .كانالها و نواحي مغزي مرتبط با هر : چيدمان كانال١شكل 

                                                           
4 Differential path length factor (DPF) 
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  .پروتكل انجام آزمون :٢شكل 

  

  
  آزمون. يك بلوك : نمودار زماني انجام٣شكل 

  

  هاي مسابقهفرمت داده

 آموزشي و آزمون در اين مسابقه شامل هايدادهشود. ها قرار داده ميفرد در اختيار شركت كننده ١٥هاي داده

هيچگونه پيش پردازشي بر  است.هاي جداشده از داده اصلي هستند كه توسط پروتكل توضيح داده شده بلوك
 Hb و HbO2هاي اوليه مربوط به هاي جدا شده سيگنالانجام نشده است. بنابراين داده ي اوليههاروي داده

  باشد. مي

اين فايل است.  آزمودني نشانگر شماره فرد #ارائه شده است كه  sub#.matفايل با نام  يكهر يك از افراد  براي
 و DataTrain_HbO2، DataTrain_Hb ،DataTest_1_HbO2 ،DataTest_1_Hb متغير پنج حاوي

ClassLabel_Train ماتريس سهباشد. مي DataTrain_HbO2، DataTrain_Hb و ClassLabel_Train  مربوط
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 د.نباشمي) ٦٢٠×٢٤×٢٤( با ابعادسه بُعدي هايي ماتريس، DataTrainهاي ماتريس. دنباشبه مرحله آموزش مي
هاي ثبت شده trialمتناظر با  ،و بُعد سومها ها) نمايانگر كانال(ستون بُعد دوم، ٥هانمونهنمايانگر  (رديف) بُعد اول

كه  باشدمي) ١×٢٤(با ابعاد   ClassLabel_Trainماتريس .باشدمياجرا)  ٢( مربوط به  trial ٢٤كه برابر با  است
 ,back, 1-back-0(كاري كالس حافظهداخل اين ماتريس هر  هاي ثبت شده است.trial تعداد بامتناظر  ٢٤عدد 

2-back(  ترتيب اعداد متناظر با نوع آزمون نيستمشخص شده ٣و  ٢، ١با يك عدد) اند( .  

 هايماتريس. باشندميمربوط به مرحله آموزش  DataTest_1_HbO2، DataTest_1_Hb دو ماتريس
DataTest ،ها، بُعد دوم يانگر نمونهبُعد اول (رديف) نماد. نباش) مي٦٢٠×٢٤×١٢سه بُعدي با ابعاد  ( هاييماتريس

 هايدادهيد كه توجه داشته باشهاي ثبت شده است. trial، متناظر با ١٢ها و بُعد سوم ها) نمايانگر كانال(ستون
DataTest برچسب داراي ماتريس  ClassLabelو مشخص نيست هر  باشندنميtrial استالس ككدام  متعلق به.  

  .نشان داده شده است ٤در شكل به صورت گرافيكي آزمودني فايل متغيرهاي داخل هر فرمت 

  
  .sub#.mat: متغيرهاي داخل هر فايل ٤شكل 

  مسابقه سوال

 ابرايناشند. بنحافظه كاري بجداسازي سه كالس قادر به كه خواهيم الگوريتمي ارائه كنند كنندگان مياز شركت
 هايپاسخد كنندگان برحسب تعدا مي باشد و امتياز شركتفرد مالك هاي آزمون براي هر تعيين برچسب داده

  .صحيح تشخيص داده شده محاسبه خواهد شد

  پاسخ ارسالي هر گروهفرمت 

اي بر  شده هجزييات روشهاي استفاددقيق حات شامل بلوك دياگرام كلي الگوريتم و توضيگزارش كتبي  .١
شود  مشخص هاي آموزشهاي پيشنهادي روي دادهاعتبارسنجي الگوريتم ش وهمه مراحل پرداز

 .صفحه) ٦(حداكثر 
                                                           
5 Sample point 
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 ارائه كنند كه در آن يك Result.mat يك فايل با نامبايست مي گان براي ارزيابي نتايج،شركت كنند .٢

 ١٥يعني برابر با تعداد آزمودني ( s. پارامتر وجود دارد )١٥×١٢يا ( )S×١٢( ابعادبا  Resultمتغير به نام 
و حاوي  دهندنشان ميها را  trial ها برچسب كالس مربوط به تكليف مربوط به. ستونباشدمي )نفر

هاي باشد كه شماره آنها در دادهميآزمودني (فرد)  رهباشند. هر رديف متناظر با شمامي ٣و  ٢، ١اعداد 
Test اند.مشخص شده  

 

نتايجي كه به غير از فرمت اعالم شده ارسال شوند، بررسي نشده و از روند مسابقه خارج خواهند شد. لذا : توجه
 شركت كنندگان محترم فايل نتايج را حتماً با نام و فرمت اعالم شده ارسال نمايند.

 داوري و ارزيابي

هاي برگزيده جهـت شـركت تيمگيرند. پس از ارزيابي داوران، در اختيار داوران قرار مينتايج ارسالي ها و گزارش
هاي مـورد به همراه كامپيوترهاي شخصي خود و تمامي برنامه حضوري دعوت خواهند شد كه بايستيآزمون در 

اي نوشته شده توسط داوران، با دريافـت داده استفاده در محل آزمايشگاه حاضر شده و پس از بازبيني اوليه كده
  .بپردازندبندي آنها هاي تست نهايي به پردازش و طبقه

 


