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   BCIتوضيح دادگان و شيوه نامه چهارمين مسابقه ملي 

  مقدمه: 

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  مغزيتفسير  الكتريكي  سيگنال  هاي  يا   هاي سطحي 

) مغزEEGالكتروانسفالوگرام  رابط  تحقيقات  از  بسياري  اول  انتخاب  كاربردترين  -)  پر  از  يكي  هستند.  رايانه 
سازند تا بدون نياز به حركت ماهيچه با باشند كه فرد را قادر ميها يا اسپلرها ميكننده، هجيBCIهاي  سيستم

باشند  ها براي بيماراني كه دچار اختالالت عصبي ميجي كند. اين سيستماستفاده از سيگنال مغزي خود حروف را ه
  باشد. ها ميكردن دو معيار مهم در ارزيابي اين نوع سيستم. صحت و سرعت هجيهستند مناسب 

وابسته   هايليپتانسگيرند،  مورد استفاده قرار مي  BCIهاي  كه در سيستم  EEGهاي  دو الگوي مهم سيگنال
  ) هستند. SSEP( 2هاي برانگيخته حالت دائم ) و پتانسيلERP( 1به رخداد 

سيگنالپتانسيل رخداد  به  وابسته  در  هاي  ولتاژ  انحراف  با  كه  هستند  كوتاهي  يا  گذرا  توصيف   EEGهاي 
شوند. زماني كه خارجي يا فرايندهاي شناختي ناشي از رويدادهاي خارجي ايجاد مي  شوند و توسط تحريكمي 

شود. تغييرات او آشكار مي   هاي مغزيكند تغييري در پتانسيل سيگنالشخص به يك تحريك مشخص توجه مي
 تخراج اس مراحل(شامل  BCI هايهاي انجام شده در سيستمهاي مغزي توسط پردازشدر سيگنال  ERPناشي از 

را   BCIتواند  روي يك تحريك مناسب مي  قابل تشخيص هستند. بنابراين كاربر با تمركز بر  )يبند طبقه  و  يژگيو
مولفه از  يكي  باشد.  داشته  فرمان  الگوهاي  تحت  در  مهم  موج  ERPهاي   ،P300    بين كه    1000تا    300است 

  شود. ايجاد مي كثانيه بعد از تحريميلي
درپي  هاي نوساني هستند كه توسط تحريك خارجي كه به طور پيهاي برانگيخته حالت دائم پتانسيلپتانسيل

نوع از   ، به عنوان پركاربردترين(SSVEP)  3برانگيخته حالت دائم بينايي  آيند. پتانسيلشود، به وجود ميتكرار مي
شود.   نوساني است كه مطابق با فركانس روشن و خاموش شدن تحريك بينايي در مغز ايجاد مي  اين الگو، سيگنال

SSVEP    در كاربردهايBCI  ها به اين صورت است كه تصويري بسيار پركاربرد است و الگوي تحريك اين پتانسيل
 

1 Event Related Potentials 
2 Steady-State Evoked Potentials 
3 Steady-State Visual Evoked Potential 



هاي شود اثر فركانس تحريك و هارمونيكخيره مي  زند، فرد زماني كه به تصويربا فركانسي مشخص چشمك مي
  يابد.  آن در سيگنال مغزي افزايش مي

ي تحريك ماتريسي  ها، الگو P300هاي مبتني بر الگويكنندههجي  هاي بينايي ارائه شده در زمينهاولين الگوي
تشخيص سطر و ستون هدف  شدند و با  ها به صورت تصادفي روشن و خاموش ميبودند كه در آن سطر و ستون

ها انجام شد تا بتوان دقت و سرعت آنها را  شد. تحقيقات زيادي براي بهبود اين سيستمكاراكتر هدف انتخاب مي
استفاده   P300و    SSVEPكه از تركيب دو نوع تحريك    4افزايش داد. همچنين با ارائه الگوهاي تركيبي يا هيبريد 

  زيادي افزايش يافت.ها تا حد شد، كارايي اين سيستممي
هاي  بودند و فرد بايد در حين آزمايش چشم  5با وجود مزاياي الگوهاي ماتريسي، اين الگوها وابسته به ديد 

شد. همچنين در ادامه داد كه اين عامل باعث پايين آمدن ميزان صحت ميخود را در جهات مختلف حركت مي
باشد و هرچه حروف در الگوي ماتريسي ايش داده شده نيز مينشان داده شد صحت وابسته به سايز كاراكترهاي نم

نيز وابسته بودند و در نتيجه    6يابد. الگوهاي ماتريسي به مكان تحريك كوچك ظاهر شوند، صحت نيز كاهش مي
  برند، مناسب نبود. اين الگوها براي استفاده بيماراني كه از اختالالت بينايي رنج مي

مات الگوهاي  مشكل  حل  تحريك  براي  الگوهاي  صورت   RSVP7ريسي،  به  كاراكترها  آن  در  كه  شدند  ارائه 
شدند، در نتيجه اين الگوها مستقل از ديد بودند و نيازي تصادفي در يك مكان از صفحه نمايش نشان داده مي

  نبود تا در حين آزمايش فرد به نقاط مختلفي از صفحه خيره شود. 
شد كه  زمان آزمايش بسيار طوالني مي  ،كاراكترها جداگانه در صفحه نشان داده شوند به دليل آنكه نياز بود  

ارائه شد تا مشكل زمان آزمايش   Multi RSVPيافت. در ادامه الگوهاي  در نتيجه سرعت سيستم بسيار كاهش مي
ثال سه كاراكتر شدند. براي مرا تا حدي حل كند، در اين الگوها چند كاراكتر باهم در صفحه نمايش ظاهر مي

براي   P300كرد، مولفه  شدند و زماني كه كاربر كاراكتر هدف را مشاهده ميهمزمان در صفحه نمايش ظاهر مي
براي كاراكترهاي غيرهدف بود كه امكان    P300شد. مشكل عمده اين پروتكل وقوع مولفه  هر سه كاراكتر ايجاد مي

  بندي كاراكترها خطا ايجاد كند. داشت در طبقه
ايجاد كرد كه در آن عملكرد    تركيبيتوان سيستمي  مي  BCIاند كه با تركيب دو سيستم  حقيقات نشان دادهت

توان چندين نوع تحريك را به صورت ها مي. در اين نوع از سيستميابد به طور قابل توجهي بهبود  تواند  ميسيستم  
كننده  هاي هجيدر بسياري از پژوهش  P300و    SSVEPهمزمان يا متوالي پردازش كرد. ادغام دو نوع تحريك  

 
4 Hybrid    
5 Gaze Dependent  
6 Space Dependent  
7 Rapid Serial Visual Presentation (RSVP)   



هايي  كنندهيهج هاي هيبريد نتايج بهتري را در مقايسه با  اند و نتايج بدست آمده از اين نوع سيستممورد توجه بوده
  است.   ايحاد كردهاند كه تنها از يك نوع تحريك استفاده كرده

رابط  داده ملي  مسابقه  چهارمين  براي  پيشنهادي  جديد  -مغزهاي  سيستم  يك  طراحي  به  مربوط  رايانه، 
ها و به منظور حل نقصبه صورت تركيبي    SSVEPو    P300هاي  از تحريكهستند كه در آن    كننده حروفهجي

  كننده مرسوم استفاده شده است. هاي هجيمشكالت موجود در سيستم
 

  ثبت داده:پروتكل 

برداري نقشهملي  و آزمايش در آزمايشگاه    G.tecشركت    G.HIampكاناله    32با استفاده از دستگاه    هاادهثبت د
لحاظ شده و مرجع و زمين به هرتز)    500ها  (در برخي ثبتهرتز    512مغز انجام شده است. نرخ نمونه برداري  

اينچي با نرخ تجديد    5/19نيتور  ها در يك مااند. تحريكدر نظر گرفته شده  Fpzترتيب گوش سمت راست و كانال  
  انجام شده است. Psychtoolbox. طراحي پروتكل با استفاده از تولباكس اند شدههرتز نشان داده  60

پروتكل   از  تركيبي  شده  ارائه  تحريك    Triple RSVPپروتكل  الگوي  از  مي  SSVEPو  استفاده  با  باشد. 
مولفه    SSVEPهاي  مشخصه از  استفاده  با  و  هدف  حرف  انجام    P300تشخيص  هدف  تحريك  دسته  تشخيص 

  شود.  مي
حرفي تقسيم    3دسته    9به  و عالمت نقطه)  حرف الفباي انگليسي  26كاراكتر (شامل    27براي طراحي پروتكل،  

 تحريك   9مام  بار تشود. در هر بلوك از آزمايش يكشوند و هر دسته حرف به عنوان تحريك نشان داده ميمي
ها و مكان هر حرف در صفحه باشد. دسته حرفبار تكرار اين بلوك مي  5شوند و آزمايش شامل  نشان داده مي

كند.  هاي مختلف تغيير ميها در بلوكنمايش در تمام تكرارهاي آزمايش يكسان است و تنها ترتيب نمايش تحريك
  ند كه شامل حرف هدف است. فرد بايد در حين آزمايش بر روي دسته حرفي تمركز ك

قرار داده   1شكل    ، يك مربع سفيد در مركز صفحه و بين سه حرف مطابق باSSVEPبراي طراحي تحريك  
براي تعيين جهت نگاه فرد مورد استفاده قرار شود و  هرتز روشن و خاموش مي  15شده است. اين مربع با فركانس  

 شود، توپوگرافي توان فركانسي براي هر جهت ي مختلف خيره ميها. در اين حالت زماني كه فرد  به جهتگيردمي
  كند و در هر جهت فعاليت منحصر به فردي خواهيم داشت.  تغيير مي

شود تا كاربر را آماده  ثانيه در مركز صفحه نمايش شروع مي  2به مدت    Fixation Crossآزمايش با نمايش  
  2نمايش تحريك كند. سپس در باالي صفحه سه كاراكتري كه بايد در يك اجرا از آزمايش هجي شوند به مدت  

شود. بعد  ثانيه نمايش داده مي  2شود و در نهايت كاراكتر هدف مربوط به انجام آزمايش اول  ثانيه نشان داده مي



دو    نيب  يبازه زمان  .شوند ف) يكي پس از ديگري به كاربر نشان داده ميدسته حر  9بار تكرار  5تحريك ( 45از آن  
  شود يداده م  شيدر وسط صفحه نما  د يمربع سف  كي  ن،زما است. به طور هم  هيثانيليم   233برابر با    ي متوال   كيتحر

 1شكل (شماتيك يك اجرا از آزمايش در  ).  هيثانيليم 7/66(دوره تناوب  زند چشمك ميهرتز  15كه با فركانس  
  آورده شده است).

  
شروع  شيدر مركز صفحه نما هيثان  2به مدت  Fixation Cross شيبا نما شيآزما: شياجرا از آزما كي شينما بي ترت: 1شكل 

ثانيه نمايش داده  2شوند براي سه كاراكتري كه در يك اجرا هجي مي سپس، كند.  كيتحر شيتا كاربر را آماده نما شودي م
به ترتيب نمايش داده  تحريك 45شود. سپس، ثانيه نمايش داده مي  2كاراكتر هدف در اين آزمايش براي  پس از آنشوند. مي 
يك مربع سفيد در وسط صفحه نمايش   زمان،ثانيه است. به طور همميلي   233شوند. بازه زماني بين دو تحريك متوالي برابر با مي 

بيانگر دوره تناوب   باال  هاي در اين شكل، فلش ثانيه). ميلي  7/66(دوره تناوب  زندچشمك ميهرتز  15شود كه با فركانس داده مي
  . است RSVPپايين بيانگر دوره تناوب تحريك  شود. فلش مربع مركزي ايجاد مي  چشمك زدنكه با    هستند SSVEPتحريك 

  
اي انتخاب شوند كه كاراكترهاي مشابه در در اين پروتكل سعي شده است تا حد امكان دسته حروف به گونه

همچنين مكان هر يك از حروف در دسته مربوطه، همواره ثابت است. يك مكان از صفحه نمايش ظاهر نشوند.  

  آورده شده است.  1جدول ليست دسته حروف در 

  تحريك  9متناظر با  نه دسته حرف: 1جدول 

  
  به مقاله زير مراجعه نماييد: لطفاًمورد پروتكل ثبت داده  دربراي مطالعه جزييات بيشتر  

Shayan Jalilpour, Sepideh Hajipour Sardouie, and Amirmohammad Mijani. "A novel hybrid BCI speller 

based on RSVP and SSVEP paradigm." Computer Methods and Programs in Biomedicine 187 (2020): 

105326. 



  مجموعه دادگان مسابقه:

شده از يك  هاي ثبتسيگنال  فايلدر هر  است كه    mat.شش فايل  مجموعه دادگان مسابقه در مرحله اول، شامل  
  هاي زير است: ). هر فايل شامل ماتريسSubject6_Data.matتا    Subject1_Data.mat(  سوژه قرار داده شده است

١. TrainData    ابعاد به  33(ماتريسي  × 7221 × شامل  50  :(50  trial  سيگنال  (آموزشي)  دار  برچسب از 
EEG  سطرهاي  ثبت كه  است  متناظر  32تا    1شده  ترتيب  سطر    32با    به  و  هستند  ثبت  ام،  33كانال 

دهد. مقدار صفر  نشان مي  45تا    1را به صورت اعداد    trialتحريك در يك    45اطالعات زماني متناظر با  
-0.5گذر (شده با يك فيلتر ميانثبت  EEGهاي  سيگنال  دهد.هاي استراحت را نشان ميدر اين سطر بازه

48 Hzاند. ) فيلتر شده 
٢. TrainLabels  ) (هاي آموزشي داده ): شامل برچسب50برداري از كاراكترها به طولTrainData.است ( 
٣. TestData_five_repetitions    ابعاد به  33(ماتريسي  × 7221 × شامل  8  :(8  trial   برچسب بدون 

.  كانال ثبت هستند   32با    به ترتيب متناظر  32تا    1شده است كه سطرهاي  ثبت  EEG(آزمون) از سيگنال  
 اند. ) فيلتر شدهHz 48-0.5گذر (شده با يك فيلتر ميانثبت EEGهاي سيگنال

  دهد.نشان مي  45تا    1را به صورت اعداد    trialتحريك در يك    45ام، اطالعات زماني متناظر با  33سطر  
هاي آزمون، براي هر از دادهدر اين مجموعه    دهد.هاي استراحت را نشان ميمقدار صفر در اين سطر بازه

همه   آزمايش    5كاراكتر  (تكرار  است  شده  داده  قرار  شما  اختيار  در  برچسب  تعيين  از    5براي    9تكرار 
 تحريك).  45تحريك ارائه شده= 

۴. TestData_three_repetitions    ابعاد به  33(ماتريسي  × 5500 × شامل  4  :(4  trial   برچسب بدون 
.  كانال ثبت هستند   32به ترتيب متناظر با    32تا    1شده است كه سطرهاي  ثبت  EEG(آزمون) از سيگنال  

 اند. ) فيلتر شدهHz 48-0.5گذر (شده با يك فيلتر ميانثبت EEGهاي سيگنال
دهد.  ان مينش  27تا    1را به صورت اعداد    trialتحريك در يك    27ام، اطالعات زماني متناظر با  33سطر  

هاي آزمون، براي هر در اين مجموعه از دادهدهد.  هاي استراحت را نشان ميمقدار صفر در اين سطر بازه
  9تكرار از    3براي تعيين برچسب در اختيار شما قرار داده شده است (تكرار از آزمايش    3كاراكتر فقط  

  تحريك).  27تحريك ارائه شده= 
مسابقه شامل    هايداده:  1توجه   آزمون در اين  و  داده اصلي هستند كه trialآموزشي  هاي جداشده از 

هاي زماني اند. لذا، به طور كامل شامل همه بازهثبت شده  1توسط پروتكل توضيح داده شده در شكل  
  شده در پروتكل اصلي نيستند. دادهتوضيح

۵. Channels    كانال ثبت    32): شامل نام  32(برداري به طولEEG.  هاي ثبت براي توجه كنيد كه كانال
 هاي مختلف تفاوت دارد.سوژه



۶. Fsهرتز است).   500هرتز و براي برخي ديگر  512ها برداري (براي برخي سوژه: فركانس نمونه 
٧. Characters    دهد  ): هر درايه اين بردار دسته حروف متناظر با يك تحريك را نشان مي45(برداري به طول

 ها ثابت است و محل قرارگيري هر حرف در دستهtrialتحريك در همه    45اين  تحريك). ترتيب    45(
   ).1شده در جدول داده(نشان متناظر آن در همه تكرارها ثابت و مشخص است

تحريك مورد    45تحريك اول از اين  27، فقط TestData_three_repetitionsدر مجموعه داده  :2توجه
  اند. استفاده قرار گرفته

  
كنندگان برحسب تعداد و امتياز شركت هاي آزمون براي هر سوژه مي باشد سب دادهتعيين برچ  هدف •

  محاسبه خواهد شد.  آزمونكاراكتر  72كاراكترهاي صحيح تشخيص داده شده از مجموع همه 
  

  شامل موارد زير باشد:  هر گروه الزاما بايد ارسالي  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 از  ي پردازش  همه  استفاده  نحوه  پيشها  داده  و  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

بيني شده بردار از كاراكترها به عنوان كاراكترهاي پيش  12كه شامل    "Results.mat"يك فايل نتايج   .٢
متغير    2(  آزمونهاي  داده مشابه  فرمت  با  بزرگ)  حروف  با  كاراكترها  همه  و  سوژه  هر  براي  بردار 

TrainLabels   .طبق فرمت زير   متغير برداري داخل فايل نتايج بايستي  12گذاري هريك از  نام  باشد
 :صورت گيرد

  كاراكتر با حروف بزرگ  8شامل  هر يك    آزمونهاي  بيني شده دادهپيش   يبردار از كاراكترها  6 -
داده با  براي  آزمون  نام   تكرار  5هاي  تا  Sub1_5R  ،Sub2_5Rهاي  با   ...  ،Sub6_5R   ترتيب به 

  گذاري شوند. متناظر با شش سوژه ثبت، نام
  كاراكتر با حروف بزرگ  4شامل  هر يك    آزمونهاي  بيني شده دادهپيش   يكاراكترهابردار از    6 -

داده آزمون  براي  نام   تكرار  3با  هاي  تا  Sub1_3R  ،Sub2_3Rهاي  با   ...  ،Sub6_3R   ترتيب به 
  گذاري شوند. متناظر با شش سوژه ثبت، نام


