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Abstract
Detecting and controlling stress levels in drivers is especially important to reduce the potential risks
while driving. Accordingly, in this study, a detection system was presented to identify four levels of
stress (low, neutral, high and very high) in drivers based on physiological signals. The proposed
method used the drivedb database, which includes the recording of physiological signals from 17
healthy volunteers while driving on specific routes on city streets and highways. A set of statistical and
entropy features along with morphological features that were calculated only for the ECG signals,
were used. The calculated features were applied as inputs to the classification units to detect stress
levels. Support vector machine (SVM), k nearest neighbors (kNN) and decision tree (DT) were
evaluated as classification methods. The main purpose of this study was to improve the accuracy of
stress level detection using the idea of classifiers fusion. To achieve this goal, the combination of
individual classification units, each of which used only the features of one of the ECG, EMG and GSR
signals, was performed by the Demster-Shafer method. Using genetic algorithm as feature selection
method, SVM classifier and Dempster-Shafer fusion strategy, the best stress detection accuracy of
96.9% was obtained. While the highest detection accuracy among individual classifiers was 75% and
obtained by a subsystem that used ECG features. The results show significant performance of the
proposed method compared to previous studies that used the same dataset.
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چکیده :تشخیص و کنترل سطح استرس در رانندگان بهمنظور کاهش خطرات ناشی از آن ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این مطالعه س یستمی برای تشخیص چهار سطح استرس کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد در رانندگان براساس سیگنالهای
فیزیولوژیکی ارائه شده است .در روش پیشنهادی از پایگاه داده  drivedbاستفاده شده که شامل ثبت سیگنالهای فیزیولوژیکی
از هفده نفر داوطلب سالم هنگام رانندگی در مسیرهای مشخص از جمله خیابانهای شهر و بزرگراه است .مجموعهای از
ویژگیهای آماری و آنتروپی بههمراه ویژگیهای ریختشناسی که فقط برای سیگنال  ECGمحاسبه شدند ،بهکار رفته است.
ویژگیهای تعیین شده بهعنوان ورودی واحدهای طبقهبندی برای تشخیص سطوح استرس اعمال شدند .ماشین بردار پشتیبان
( k ،)SVMنزدیکترین همسایه ( )kNNو درخت تصمیم ( )DTبهعنوان روشهای طبقهبندی مورد ارزیابی قرار گرفتند .هدف
اصلی این مطالعه ،بهبود دقت تشخیص سطوح استرس با استفاده از ایده همجوشی در سطح نتایج واحدهای طبقهبندی است.
بهاین منظور ترکیب واحدهای طبقهبندی منفرد ،که هرکدام تنها از ویژگیهای یکی از سیگنالهای قلبی ( ،)ECGعضالت
( )EMGو هدایت پوست ( )GSRبهره گرفتهاند ،توسط روش دمپستر-شفر انجام شد .با انتخاب ویژگیهای مؤثر با الگوریتم
ژنتیک ،طبقهبندیکننده  SVMو روش همجوشی دمپستر-شفر ،بهترین دقت تشخیص سطوح استرس برابر با  96/9درصد به-
دست آمد .در حالیکه باالترین دقت تشخیص بین طبقهبندهای منفرد  75درصد بود و توسط زیر سیستمی که از ویژگیهای
سیگنال  ECGاستفاده کرده بود بهدست آمد .نتایج به دست آمده عملکرد قابل توجه روش پیشنهادی را نسبت به مطالعات
گذشته که از مجموعه داده مشابه استفاده کردهاند ،نشان میدهد.
کلمات کلیدی :شناسایی استرس ،سیگنالهای فیزیولوژیکی ،طبقهبند  ،SVMهمجوشی دمپستر -شفر
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تشخیص استرس برمبنای همجوشی سیگنالهای  /.....سارا مجلسی -مهدی خضری
 -1مقدمه
استرس یک حالت احساسی طبیعی است که انسان هنگام رویارویی با موقعیتهای جدید و ناشناخته که باعث برهم خوردن
آرامش ذهنی وی میشود ،خواهد داشت .استرس واکنش بدن در برابر یک چالش یا تقاضا است .بهعبارت دیگر استرس تنش
عاطفی یا جسمی است که میتواند در اثر واقعهای ایجاد شده و باعث نا امیدی ،عصبانیت یا نگرانی شود .زمانی که استرس به
مدت طوالنی بر فرد غلبه کند ،میتواند به سالمت فرد آسیب برساند [ .]1بدن انسان با ترشح هورمون کورتیزول توسط غده
فوق کلیوی (آدرنال) به استرس واکنش نشان میدهد .این هورمون باعث فعالیت بهتر مغز و حافظه ،افزایش تنش عضالت و
نبض ،افزایش سریع انرژی به منظور مقابله بدن ،افزایش توان دفاعی بدن ،کاهش حس درد و کمک به حفظ تعادل در فعالیت-
های حیاتی بدن میشود .در کوتاه مدت این واکنشها خوب هستند زیرا میتوانند به افراد کمک کنند تا شرایط ایجاد کننده
استرس را کنترل کنند .این روش بدن برای محافظت از خود است .اما در هنگام استرس طوالنی مدت ،بدن همواره هوشیار
باقی میماند ،حتی اگر خطری وجود نداشته باشد .با گذشت زمان این عمل باعث میشود فرد در معرض خطراتی از جمله فشار
خون باال ،کاهش کیفیت خواب ،احساس خستگی همیشگی ،مشکالت قلبی عروقی ،ناراحتیهای معده ،دیابت ،مشکالت پوستی
و همچنین افزایش وزن قرار بگیرد [.]1
رانندگی عمل پیچیدهای است که نیاز به تمرکز و آرامش کامل دارد .احساسات منفی مانند خشم یا استرس ،با توجه به کااهش
سطح تمرکز و آرامش فرد میتوانند بهطور چشامگیری تواناایی راننادگان در تشاخیص و پاسا باه خطارات را مختال کنناد.
تحقیقات نشان میدهد رانندگانی که از استرس ناشی از کار رنج میبرند به احتماال زیااد در هنگاام راننادگی سارعت خاود را
افزایش داده و در تصادفات جدی نیز درگیر میشوند .همه رانندگان در معرض شرایط رانندگی استرسزا هستند ،حتی اگر باه-
طور کلی در زندگی روزمره دچار استرس نباشند .رفت و آمد طوالنی ،آب و هوای نامناسب و ترافیاک و  ...مایتوانناد اساترس
رانندگان را بیشتر کنند .بعضی از رانندگان با عصبانیت نسبت به شرایط رانندگی استرسزا واکنش نشان میدهند ،که میتواناد
بسیار خطرناک باشد .رانندگی تهاجمی میتواند بهنوبه خود میزان استرس را افزایش داده و به یاک حلقاه باطال تبادیل شاود.
متأسفانه بسیاری از عوامل بر میزان استرس فرد تأثیر میگذارند .رانندگی در مناطق شلوغ احتماالً بیشاترین اساترس را ایجااد
میکند .احساس گیر افتادن در ترافیک ،عدم توانایی در انجام هر کاری و حتی پس از تغییر چاراغ راهنماایی از قرماز باه سابز
میتواند سطح استرس را باال ببرد [.]2
بسیاری از گروههای تحقیقاتی سعی کردند راهحل ها و ابزارهایی را برای وسایل نقلیه و رانندگان بهمنظور بهبود ایمنی ،کاارایی
و کیفیت در بخش حمل و نقل ارائه دهند .با پیشرفتهای فناوری ،استفاده از حسگرهای پوشیدنی نه تنهاا نظاارت بار شارایط
فیزیولوژیکی را در زمان واقعی ارائه میدهد ،بلکه ابزاری برای ارزیابی حاالت عاطفی و شناختی انساان هنگاام راننادگی فاراهم
میکند .در همین راستا مطالعات زیادی در سالهای گذشته در زمینه نظارت بر استرس رانندگان بهمنظور تشاخیص و کااهش
سطح آن انجام شده است .سطح استرس راننده با روشهای مختلف و از طریق بررسی پاس های فیزیولاوژیکی و فیزیکای فارد
قابل تشخیص است .پاس های فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب ،)HR( 1نرخ تانفس ،فعالیات الکتریکای پوسات ،)GSR( 2دماای
بدن ،فعالیت عضالت اسکلتی )EMG( 3و فعالیت الکتریکی مغز )EEG( 4و همچنین پاس های فیزیکی مانند بیانهای چهرهای،
حرکات بدن و گفتار را میتوان برای این منظور بهکار برد .استفاده از اطالعات سیگنالهای چندگانه باهمنظاور بهباود عملکارد
سیستم و تشخیص دقیق میزان استرس میتواند مورد توجه قرار بگیرد [.]3،4
مطالعه انجام شده توسط هیلی و پیکارد پیشگام در زمینهی تشخیص استرس است [ .]3در ایان مطالعاه جماعآوری و تحلیال
دادههای فیزیولوژیکی در حین رانندگی برای تعیین سطح استرس راننده ،مدنظر قرار گرفته است .سیگنالهاای فعالیات قلاب5
( GSR ،EMG ،)ECGو تنفس بهطور پیوسته از  24راننده در حداقل زمان  50دقیقه ،هنگام رانندگی در یاک مسایر از پایش
تعیینشده ثبت شدند .دادهها به دو روش تحلیل شدند .در تحلیل اول از ویژگیهاای اساتخراش شاده از باازههاای  5دقیقاهای
دادهها در حالت استراحت و هنگام رانندگی در بزرگراه و در شهر برای تشخیص سه سطح استرس راننده استفاده شاد .در ایان
حالت دقت تشخیص باالتر از  97درصد برای چند راننده طی چندین روز رانندگی بهدسات آماد .در تحلیال دوم ویژگایهاای
پیوسته در بازههای یک ثانیهای هنگام رانندگی که با معیارهای سنجش استرس از روی تصااویر ویادیویی تعیاین شاده باود را
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مقایسه کردند .برای سیگنالها در هر بخش 9 ،ویژگی آماری از آزمایش شامل مرحله استراحت ،رانندگی در بزرگراه و راننادگی
در شهر محاسبه شدند .از جمله این ویژگیها ،میانگین بههنجار شدهی سیگنال  EMGو میانگین و واریانس بههنجار شده برای
سیگنال تنفس ،نرخ ضربان قلب و هدایت پوست هستند .نتایج بهدست آمده در این مطالعه نشاان مایدهاد کاه بارای بیشاتر
رانندگان مورد مطالعه ،میزان هدایت پوست و ضربان قلب با سطح استرس راننده همبستگی بیشتری دارند .این یافتههاا نشاان
میدهد که سیگنالهای فیزیولوژیکی میتوانند معیاری از استرس راننده را در اتومبیلهای آینده با قابلیت نظارت فیزیولاوژیکی
فراهم کنند.
6
آکماندور و همکاران یک سیستم تشخیص و کاهش استرس ( )SODAمعرفی کردند [ .]4این سیساتم از حساگرهای پزشاکی
پوشیدنی که شامل سیگنالهای  ،GSR ،ECGنرخ تنفس ،فشار خون و اکسیمتری خون بود برای نظارت پیوسته سطح استرس
و کاهش آن استفاده کرد .این دستگاه ،تشخیص و کاهش استرس را در روشی که فرد بتواند حرکت داشته باشد بادون نیااز باه
مداخله کاربر انجام میدهد .هنگامیکه استرس را تشخیص میدهد SODA ،برای کاهش استرس از یک روش تطبیقای مبتنای
بر پاس استرس کاربر استفاده میکند .اثربخشی روش پیشنهادی از طریق تجزیه و تحلیل دقیق اطالعات جمعآوری شده از32
شرکت کننده بررسی شد .در این مطالعه چهار عامل استرسزا و سه روش کاهش استرس بهکار گرفته شدند .عوامال اساترسزا
شامل بازی حافظه ،صدای پرواز ،سیستم تصاویر عاطفی بین المللی )IAPS( 7و تست یا و روشهاای کااهش اساترس شاامل
گوشدادن به موسیقی کالسیک ،میکرومدیتیشان ،لماس سانگ گارم و شانیدن اخباار خاوب بودناد .پاس از انجاام مراحال
پیشپردازش و آمادهسازی سیگنالها ،ویژگیهای زمانی و فرکانسی شامل  57ویژگی از سیگنال  16 ،ECGویژگای از سایگنال
 9 ،GSRویژگی از سیگنال تنفس 2 ،ویژگی از اکسیمتری و  6ویژگی از فشاار خاون باهدسات آمدناد .روش تجزیاه و تحلیال
مولفههای اصلی )PCA( 8برای کاهش ابعاد مجموعه ویژگیها استفاده شد .همچنین روشهای ماشین بردار پشاتیبان)SVM( 9
و  kنزدیکترین همسایه )kNN( 10برای طبقهبندی دادها و تشخیص سطح استرس بهکار رفتند .در مرحله تشاخیص اساترس،
 SODAبا ترکیب روشهای انتخاب ویژگی با نظارت و کاهش ابعاد ویژگی بدون نظارت به دقت  95/8درصاد دسات یافات .در
مرحله کاهش استرس SODA ،با موقعی که کاهش استرس صورت نگرفته مقایسه شد و اثربخشای آن در پاسا باه اساترس و
کاهش آن تایید شد.
11
در مطالعه دیگری سبحانی و همکارانش ،یاک سااختار یاادگیری ماشاین ( )MLبارای تحلیال سایگنالهاای  EEGشارکت
کنندگانی که استرس داشتند ،ارائه کردند [ .]5در این مقاله ،فرایند محاسبات ذهنی مبتنی بر کامپیوتر برای ایجاد استرس به-
کار گرفته شد .همچنین تصویربرداری استرس مونترال )MIST( 12مورد استفاده قرار گرفت .آزمایش بهکار گرفتاه شاده شاامل
سه جزء اصلی استرس ،کنترل و استراحت بود .شرایط استرس با تعیین زمان مشخص برای انجام یک کار (فشار زمانی) هماراه
با القای نظرات منفی ایجاد شد .در مقابل ،شرایط کنترل شامل انجام محاسبات بدون چالش اضافی فشار زمان یا نظارات منفای
بود .سیستم تصویربرداری استرس مونترال دارای ویژگی منحصر به فردی برای مقایسه شرایط استرس با شرایط کنترل در یک
وضعیت مشابه است .شرایط استراحت شامل نشستن راحت همراه با چشمان باز بود .نوزده کانال  EEGمطابق باا سیساتم -10
 20انتخاب شدند .چارچوب پیشنهادی  MLشامل استخراش ویژگایهاای سایگنال  ،EEGانتخااب ویژگای (منحنای مشخصاه
عملکرد گیرنده ،آزمون  tو فاصله باتاچاریا) ،طبقهبندی (رگرسیون لجستیک SVM ،و طبقه بنادی کنناده بیاز) و روش اعتباار
سنجی ده الیه است .نتایج نشان داد که سیستم طراحی شده ،دقت  94/6درصد برای شناسایی دو سطح استرس و دقات 83/4
درصد برای شناسایی سطوح چندگانه کسب میکند .در نتیجه ،ساختار MLمبتنی بر  EEGپیشنهاد شده میتواند به ایجاد یک
ابزار تشخیصی کامپیوتری برای تشخیص استرس کمک کند.
مینهوچوی و همکاران یک سیستم مبتنی بر دستگاه پوشیدنی برای نظارت بر شرایط غیر طبیعی راننده مثل استرس ،خستگی
و خوابآلودگی پیشنهاد کردند[ .]6سیستم موردنظر ،اطالعات حرکتی و فیزیولوژیکی راننده را با استفاده از دساتگاه پوشایدنی
قرار گرفته از روی مچ دست اندازهگیری میکند .پیشپردازش برای جداسازی بخاشهاای معتبار سایگنال باا توجاه باه آنکاه
نویزهای مختلفی بر روی سیگنالهای ثبت شده از حسگرهای پوشیدنی قرار میگیرد ،انجام شد .برای ایجاد شارایط اساترسزا،
رانندگی به مدت  30دقیقه در خیابانهای شلوغ شهر با وجود سروصداهای مزاحم و ترافیک انجام شاد .همچناین بارای ایجااد
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شرایط خوابآلودگی ،رانندگی به مدت  2ساعت در بزرگراه خلوت و اجرای یک صادای آرام و یکنواخات بارای رانناده و بارای
ایجاد شرایط خستگی ،رانندگی به مدت  30دقیقه در شرایط عادی در نظر گرفته شاد .ویژگایهاای زماانی و فرکانسای بارای
سیگنالهای پالس حجم خون ،)PPG( 13نرخ ضربان قلب ،)HRV( 14دمای پوست و  GSRو همچنین شتاب و سارعت حرکاات
راننده که در حین رانندگی ثبت میشوند ،تعیاین شادند .مجموعاهای از ویژگایهاای بهیناه باا روشهاای آناالیز واریاانس15
( )ANOVAو انتخاب ترتیبی شناور رو به جلو )SFFS( 16تعیین شدند .همچنین برای طبقهبندی و بهمنظور تشاخیص حالات-
های راننده ،از طبقهبندی کنندهی  SVMاستفاده شد .آزمایشها بر روی یک شبیه ساز رانندگی باا  28نفار بارای جماعآوری
اطالعات برای هر حالت فرد ،انجام شد .دقت طبقهبندی با اعتبارسنجی پنج الیه در دادهها برابر با  98/43درصد بهدسات آماد.
در یک آزمون مستقل از کاربر ،دقت تشخیص برای چهارحالت  68/31درصاد و بارای ساه حالات از حااالت عاادی ،اساترس،
خستگی و حالتهای خواب آلود  84/46درصد بهدست آمد .با استفاده از سیستم پیشنهادی ،شرایط غیر طبیعی حین رانندگی
را میتوان تشخیص داد که این به راحتی بیشتر و ایمنی راننده کمک میکند.
18
لیو و همکاران استفاده از تحلیل تفکیککننده خطی )LDA( 17بر اساس سیگنال فعالیت الکتریکای پوسات ( )EDAرا بارای
ایجاد تمایز بین سه سطح استرس کم ،متوسط و زیاد بررسی کردند [ .]7در این مطالعه از یاازده سایگنال  EDAپاا در پایگااه
داده استرس آزمایشگاه  MIT Mediaاستفاده شد .تعداد  18ویژگی از سیگنالهای ثبت شده در حالت اساتراحت ،راننادگی در
بزرگراه و رانندگی در شهر استخراش شد .برای طبقهبندی سطوح استرس از نگاشات فیشار و روش  LDAو بارای اعتبارسانجی
نتایج از روش یک نمونه بیرون )LOO( 19استفاده شد .توسط سیستم پیشنهادی ،سطح استرس با دقت  81/82درصد تشخیص
داده شد .مزیت این سیستم در مقایسه با سیستمهای طراحی شده با سیگنالهای چندگانه ،کااهش پیچیادگی محاساباتی آن
است.
20
حساینی و همکاران ،یک سیستم تشخیص الگو مبتنی بر یادگیری عمیق جهت شناسایی حالتهاای عااطفی مثبات ( )PAو
منفی )NA( 21معرفی کردند ] .[8در این مطالعه دو روش همجوشی دادههای چندگانه با شبکههای عصابی کانولوشانی عمیاق
برای تخمین  PAو  NAو همچنین طبقهبندی احساسات پایه ،استرس و تفریح پیشنهاد شده است .فرایناد آماوزش و ارزیاابی
روشها با استفاده از چهار سیگنال فیزیولوژیکی (تنفس ،دمای پوست ،سیگنال  EMGو  ECGکه از ناحیه قفسه سینه و از 15
نفر ثبت شده ،انجام شد .مدل پیشنهادی در این مطالعه عملکرد بهتری نسبت به روشهای یادگیری ماشین سانتی و ویژگای-
های رایج دارد .با استفاده از تنها دو سیگنال ،مدل پیشنهادی  PAرا باا همبساتگی  0/69در مقابال 0/59روشهاای یاادگیری
ماشین سنتی تخمین زد .مقدار همبستگی برای برآورد  NAمقدار  0/79در برابر  0/73بود .بهترین روش طبقاه بنادی سانتی
حالتهای احساسی ،مقادیر  f1-scoreبرابر  79درصد و  80درصد با استفاده از همه سیگنالهاای فیزیولاوژیکی باهدسات آورد.
این در حالی است که تنها با دو سیگنال ،روش یادگیری عمیق ،مقادیر  f1-scoreبرابر با  78درصد و  79درصد را کسب کرد.
در مطالعه دیگری راچاکندا و همکارن برای شناسایی و مدیریت استرس در چاارچوب مراقباتهاای بهداشاتی هوشامند ،یاک
سیستم جدید مبتنی بر یادگیری عمیق ارایه کردند ] .[9سیستم طراحی شده با استفاده از معیارهایی چون دمای بادن ،میازان
حرکت و تعریق ،سطح استرس فرد را تعیین میکند .روش پیشنهادی با استفاده از  26000نمونه بارای هار داده آماوزش داده
شده است و بهترین دقت  99/7درصد را کسب کرده است .دادههای جمعآوری شده به فضای ابری منتقل و ذخیره مایشاود و
میتواند به نظارت زمان واقعی سطح استرس فرد کمک کنند؛ در نتیجه خطر مرگ و هزینههاای درماانی را کااهش مایدهاد.
سیستم طراحی شده میتواند با ارائه بازخورد فوری به خودآگاهی و تغییر سبک زندگی فرد برای داشتن زنادگی ساالم کماک-
کند.
در این مطالعه طراحی یک سیستم تشخیص سطح استرس برمبنای اطالعات سیگنالهای فیزیولوژیکی چندگانه مدنظر قرار
گرفته است .هدف تشخیص تا حدممکن دقیق سطوح استرس نسبت به وضعیت عادی فرد است .در این راستا از روشهای
پردازشی با کارایی مطلوب برای سیگنالهای فیزیولوژیکی و همجوشی در سطح نتایج واحدهای طبقهبندی در طراحی سیستم
استفاده شده است .استفاده از اطالعات سیگنالهای چندگانه با روش همجوشی میتواند به بهبود دقت تشخیص سطوح
استرس کمک کند .بهعالوه اینکه استفاده از همجوشی در سطح نتایج واحدهای طبقهبندی و اعمال ویژگیهای سیگنالها در
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چند زیرمجموعه به چند واحد طبقهبندی میتواند ،زمان پاس دهی را در نتیجه کاهش زمان آموزش واحدهای طبقهبندی
کاهش دهد .در ادامه در بخش  2روشهای مورد استفاده در طراحی سیستم معرفی شده است .همچنین بخشهای  3و 4به
ارائه نتایج ،ارزیابی عملکرد سیستم و نتیجهگیری اختصاص خواهند داشت.
 -2مواد و روشها
 -1-2مجموعه داده استفاده شده
در این مطالعه از پایگاه داده  drivedbکه توسط جنیفر هیلی و همکاران ایجاد شده ،استفاده میشود ] .[3این پایگاه داده شامل
ثبت پارامترهای حیاتی  GSR ،EMG ،ECGو تنفس )Resp( 22از  17نفر داوطلب سالم هنگام رانندگی ( 93-65دقیقه) در
مسیری مشخص در خیابانهای شهر و بزرگراه است .هدف بررسی امکان شناسایی خودکار میزان استرس بر اساس سیگنال-
های ثبت شده است .شکل ( )1نمونهای از سیگنالهای ثبت شده را برای یک نفر نمایش میدهد [ .]3،10ثبت سیگنالها با
دستگاه  FlexCompانجام شده است .الکترودهای  ECGبهصورت لید  IIاصالح شده قرار گرفتند تا آرتیفکتهای حرکتی را به
حداقل و دامنه امواش  Rرا به مقدار بیشینه برسانند ،بهدلیل اینکه هر دو معیار  HRو  HRVکه از روی سیگنال قلب تعیین
میشوند ،به مقدار پیک موش  Rوابسته هستند.
سیگنال  EMGبا قرار دادن الکترودهایی از روی عضله ذوزنقهای (ناحیه شانه) ثبت شد؛ که در مطالعات دیگری نیز بهعنوان
شاخصی برای ارزیابی استرس بهکار گرفته شده است .سیگنال  GSRدر دو محل اندازهگیری شد :دست چپ با استفاده از
الکترودهایی که روی انگشت اول و میانی قرار گرفتند و در کف پای چپ با استفاده از الکترودهایی که در هر انتهای قوس پا
قرار گرفتند .تنفس از طریق انبساط حفره قفسه سینه با استفاده از یک سنسور االستیک اثر هال که حول دیافراگم راننده
بسته شده بود ،اندازهگیری شد .هر سیگنال با نرخ نمونهبرداری مناسب برای استخراش اطالعات موجود در سیگنال ،ثبت شد.
سیگنال  ECGبا نرخ  496هرتز ،هدایت پوست و تنفس با نرخ  31هرتز و  EMGبا نرخ  15/5هرتز بعد از اولین عبور از فیلتر
میانگینگیر  0/5ثانیه نمونهبرداری شدند.

شکل (( :)1الف) محل الکترودها برای ثبت سیگنالهای فیزیولوژیکی

] [10و (ب) نمونهای از سیگنالهای ثبت شده در پایگاه داده drivedb

برای یک نفر][3
Figure (1): a) Location of electrodes for recording physiological signals [10], b) An example of the signals recorded in the drivedb database
for one person [3].
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سیگنالها توسط یک کامپیوتر جاسازی شده در ماشین جمعآوری شدند .آزمایشگری بهطور بصری ثبت سیگنالهای
فیزیولوژیکی را کنترل میکند .با استفاده از یک لپ-تاپ که دارای برنامه نمایش از راه دور است ،سیگنالها مشاهده میشوند.
فرایند ثبت و وضعیت راننده توسط سه دوربین ضبط میشود .بهطور کلی دادهها در حین  27رانندگی ثبت شدند .تعداد شش
رانندگی توسط رانندگانی انجام شد که فقط یک بار در آزمایش شرکت کردند؛ و هفت نفر دیگر سه بار طی سه روز در آزمایش
شرکت کردند .تعداد  24داده از  27داده اولیه توسط هیلی و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت .بهدلیل آنکه سه مجموعه
داده ناقص بود؛ یکی بهدلیل افتادن حسگر هدایت پوست از دست ،یک مجموعه داده بهدلیل اینکه سیگنال  ECGبسیار نویزی
بود و مجموعه داده دیگر بهدلیل اینکه بهطور تصادفی بیش از حد ثبت شده بود ،کنار گذاشته شدند .در مطالعه حاضر با توجه
بهاینکه تنها دادههای  17رانندگی در پایگاه فیزیونت در دسترس بود ،از این تعداد داده استفاده شده است.
 -2-2پیشپردازش و آماده سازی سیگنالها
پس از فرایند ثبت دادهها از رانندگان خواسته شد تا با تکمیل یک پرسشنامه ،میزان استرس در هریک از بخشهاای راننادگی
را با مقادیر  1تا  5رتبهبندی کنند .مقدار یک حالت بدون استرس و مقدار  5حالت استرس زیاد را نشان مایدهاد .جادول ()1
میانه میزان استرس را در موقعیتهای مختلف نشان میدهد .سیگنالها با استفاده از یک فیلتار بااترورم مرتباه ده باهمنظاور
حذف اثرات نویزی و تداخلی فیلتر شدند .همچنین بهمنظور کاهش بازه زمانی و تغییر پاذیری سایگنالهاا و همچناین ایجااد
شرایط ایستایی ،سیگنالها به بازههای زمانی یک دقیقهای تقسیمبندی شده و ویژگیهای ماوردنظر بارای هار بخاش محاسابه
شدند.
 -3-2طراحی سیستم تشخیص استرس
بهمنظور کسب اطالعات سیگنالها و شناسایی سطح استرس در افراد شرکتکننده ،مجموعهای از ویژگیهای زمانی ،فرکانسای
و همچنین ویژگی دینامیکی آنتروپی مورد استفاده قرار گرفتند .برای سیگنال  ECGتعدادی از ویژگایهاای ریخاتشناسای23
رایج نیز بهکار گرفته شدند .جدول ( )2ویژگیهای استفاده شده برای هر سیگنال را ارایه میکند .با تعیین ویژگیها ،با اساتفاده
از الگوریتم ژنتیک بهترین ویژگیها برای هر سیگنال تعیین شدند ] .[11در این مطالعه شناسایی سطح استرس راننادگان یاک
بار با استفاده از همه ویژگیهای سیگنالها و بار دیگر پس از اعمال الگوریتم ژنتیک و انتخاب ویژگیهای مؤثرتر صورت گرفات.
در واقع عملکرد روش انتخاب ویژگی و تأثیر آن در نتایج مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور تعیاین ساطوح اساترس ،ساه ناو
طبقهبندی کننده  kNN ،SVMو درخت تصمیم  )DT( 24بهکار گرفته شدند ].[12-15
همچنین بهمنظور تعیین بهترین سیگنالها و بهترین ویژگیها در شناسایی سطح استرس ،عملکرد هر یک از سیگنالها بهطاور
منفرد مورد ارزیابی قرار گرفت .بهعالوه اینکه سیستم با استفاده از همجوشی سیگنالها نیز طراحی شد و نتایج باهدسات آماده
ارایه شدند .در ساختار همجوشی از روش همجوشی دمسپتر شفر )DS( 25در سطح نتایج طبقهبندیکنندههاا اساتفاده شاد .باا
استفاده از روشهای همجوشی میتوان با استفاده از اطالعات تعداد بیشاتری از سایگنالهاا ،قابلیات سیساتم را در شناساایی
استرس افزایش داد .در ساختار همجوشی بهکار گرفته شده در این مطالعه ،ابتدا نتاایج طبقاهبنادی حاصال از دو سایگنال باا
یکدیگر ترکیب شده و سپس نتیجه بهدست آمده وارد همجوشی با نتایج طبقهبندی حاصل از سیگنال ساوم مایشاود .باهایان
ترتیب ما سه سیستم تشخیص استرس با استفاده از ساختار همجوشی ارایه شده خواهیم داشت .یکی از صاورتهاای سیساتم
طراحی شده مطابق با شکل ( )2است.
 -1-3-2همجوشی نتایج واحدهای طبقهبندی با استفاده از نظریه ترکیب دمپستر-شفر
طبق نظریه دمپستر-شفر ،فضای نمونه  متشکل از گزارههای منطقی ناتهی و دو به دو مستقل  Aiاست کاه پیشاامد نامیاده
میشوند .تابع جرم احتمال یا تابع تشخیص مجموعه برای هر پیشامد بهصورت ) m(Aiنماایش داده شاده و دارای شارایط زیار
است ]:[16،17
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]Table (1): Driving events and stress ratings in each situation [10
جدول ( :)1موقعیتهای رانندگی و رتبهبندی استرس در هر موقعیت ][10

میزان استرس

موقعیت رانندگی

شماره ردیف

1

شرو دورهی رانندگی

1

2

خارش شدن از پارکینگ

2

4

رانندگی در شهر 1

3

3

عوارضی 1

4

3

رانندگی در بزرگراه 1

5

3

عوارضی 2

6

5

دور برگردان

7

3

عوارضی 3

8

3

رانندگی در بزرگراه 2

9

5

ادغام دوخط در بزرگراه

10

3

عوارضی 4

11

4

عبور از پل

12

4

رانندگی در شهر 2

13

1

ورود به پارکینگ

14

1

پایان دورهی رانندگی

15

Table (2): Features used for the signals in the design of stress detection system.

جدول ( :)2ویژگیهای استفاده شده برای سیگنالها در طراحی سیستم تشخیص استرس
ویژگیهای محاسبه شده

سیگنال مورد استفاده

میانگین ،واریانس ،چولگی ،26کشیدگی ، 27چگالی طیف توان ،آنتروپی شانون ،آنتروپی بولتزمن ،آنتروپی طیف
نرمال شده ،فاصله بیشترین کمترین ،)MMD 28لگاریتم ریشه مجمو تغییرات متوالی ،)LRSSV( 29تعداد عبور از
صفر ،دامنه تبدیل فوریه.

EMG

میانگین ،واریانس ،چولگی ،کشیدگی ،چگالی طیف توان ،آنتروپی شانون ،آنتروپی بولتزمن ،آنتروپی طیف نرمال
شده ،فاصله بیشترین کمترین  ،)MMDلگاریتم ریشه مجمو تغییرات متوالی ( ،)LRSSVتعداد عبور از صفر ،دامنه
تبدیل فوریه ،میانگین نرخ ضربان ( ،)HRمیانگین فاصله  ،RRمیانگین تغییرات نرخ ضربان ( ،)HRVانحراف
استاندارد  ،RRانحراف استاندارد  HRو میانگین مربعات ریشهها از تفاضالت متوالی.)RMSSD( 30

ECG

میانگین ،واریانس ،چولگی ،کشیدگی ،چگالی طیف توان ،آنتروپی شانون ،آنتروپی بولتزمن ،آنتروپی طیف نرمال
شده ،فاصله بیشترین کمترین  ،)MMDلگاریتم ریشه مجمو تغییرات متوالی ( ،)LRSSVتعداد عبور از صفر ،دامنه
تبدیل فوریه.

GSR

i  1, 2,...M

m()  0

Ai  ,

m(Ai )  0,

 m(A )  1

()1

i

Ai 

تابع باور 31میزان اطمینان به یک موضو خاص است که برابر با مجمو توابع جرم احتمال به عناصری است که در زیرمجموعه
 Aiقرار دارند و بهصورت زیر محاسبه میشود:
)bel(A)   m(B
()2
B A,B 

 bel(A)=0بیانگر کمبود شواهد در مورد مجموعه  Aو ) bel(Aبرابر یک بیانگر اطمینان از رخاداد پیشاامد  Aاسات .بیشاترین
مقدار باور برای مجموعه  Aبر اساس شواهد موجود با عنوان امکان 32یاد میشود:
)pl(A)   m(B
()3
B A 

مقدار باور ،کران پایین و امکان کران باالی عدم قطیت را تشکیل میدهند .بنابراین احتمال وقو  Aبین باور و امکان قرار دارد.
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شکل ( :)2بلوک دیاگرام ساختار پیشنهادی برای طراحی سیستم تشخیص استرس با استفاده از روش همجوشی دمپستر-شفر
Figure (2): Block diagram of the proposed structure for the stress detection system using Dempster-Shafer fusion method

یکی از کاربردهای مهم نظریه دمپستر شفر در همجوشی واحدهای طبقهبندی است .طبق قانون ترکیاب دمپساتر شافر ،جماع
متعامد توابع جرم منابع مستقل روی فضای مورد بررسی انجام میشود؛ یعنی خواهیم داشت:
()4

, A1 , A 2 , Z  

) m(A 1 )m(A 2




A1  A 2  Z 

) m(A1 )m(A 2

A1  A 2 



) m(A 1 )m(A 2
) m(A1 )m(A 2


1 

A1  A 2  Z 

A1  A 2 

m(Z) 

با ترکیب توابع جرم طبق رابطه باال سطح عدم قطعیت کاهش مییابد .در نهایت کالسی که دارای بیشترین جرم باشد ،بهعنوان
نتیجه نهایی طبقهبندی انتخاب میشود.
 -3نتایج
در این مطالعه هدف طراحی یک سیستم تشخیص سطح استرس با استفاده از سیگنالهای فیزیولوژیکی چندگانه است .بهاین
منظور سیگنالهای  ECG ،GSRو  EMGثبت شده در حین رانندگی برای طراحی سیستم مورد استفاده قرار گرفتند .شرکت-
کنندگان در آزمایش پرسشنامهای را تکمیلکردند که در هر بخش از مراحل رانندگی ذکر شده در جدول ( )1سطح استرس
ایجاد شده را رتبهبندی کردند .امتیاز  1حالت بدون استرس و امتیاز  5استرس شدید راننده را نشان میدهد .مطابق با مقیاس-
ها چهار سطح استرس بهصورت استرس خیلی زیاد (موقعیتهای  7و  ،)10استرس زیاد (موقعیتهای  12 ،3و  ،)13استرس
متوسط (موقعیتهای  9 ،8 ،6 ،5 ،4و  )11و استرس کم ( 14 ،2 ،1و  )15در نظر گرفته شدند .برای هر یک از سیگنالها
تعداد  16ویژگی شامل ویژگیهای زمانی ،آماری و آنتروپی محاسبه شدند .همچنین سه روش طبقهبندی  kNN ،SVMو DT
برای تشخیص سطوح استرس بهکار گرفته شدند .پیادهسازی روش پیشنهادی و ارزیابی نتایج در نرمافزار متلب  2018انجام
شده است .بهمنظور استفاده از تمام دادهها در پیادهسازی سیستم تشخیص استرس و اعتبارسنجی نتایج کسب شده ،روش k-
 foldبا  kبرابر  5مورد استفاده قرارگرفت .در طراحی روشهای طبقهبندی مورد استفاده سعی شد بهترین عملکرد روش با
انتخاب پارامترهای مطلوب صورت پذیرد .توابع کرنل روش  ،SVMتعداد همسایگی روش  kNNو ساختار و تعداد انشعابات در
روش درخت تصمیم برای رسیدن به بهترین عملکرد طبقهبندی کننده ارزیابی شدند .در پیاده سازی طبقهبندی کننده SVM
توابع کرنل مختلف شامل تابع پایه شعاعی ،)RBF( 33غیرخطی ، 34گوسی و خطی بررسی شدند؛ و بهترین عملکرد را تابع کرنل
 RBFکسب کرد .طبقهبندی کننده  kNNبا معیارهای فاصله و تعداد همسایگیهای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین
نتایج را فاصله اقلیدسی با تعداد همسایگی  kبرابر  5بهدست آورد .همچنین روش درخت تصمیم درشت 35با حداکثر انشعابات
 4بهترین عملکرد را کسب نمود .عملکرد طبقهبندیکنندهها با معیارهای دقت ،36حساسیت 37و معینپذیری 38که با روابط زیر
تعریف میشوند ،ارزیابی شدند ]:[12،18
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TP  TN
()5
TP  FN  FP  TN
TP
()6
Sensitivity 
TP  FN
TN
()7
Specificity 
TN  FP
در روابط باال TP ،بیانگر حالت مثبت حقیقی TN ،منفی حقیقی FP ،مثبت کاذب و  FNبیانگر منفی کاذب هستند TP .مربوط
Accuracy 

به زمانی است که فرد بیمار بهدرستی بیمار تشخیص داده شده است .در  TNفرد سالم بهدرستی سالم تشخیص داده شده
است .در مورد  ،FNدر فرد بیماری وجود دارد اما بهطور اشتباه فرد سالم و بدون بیماری تشخیص داده شده است .و درحالت
 FPبیماری در فرد وجود ندارد ،اما او به اشتباه بیمار تشخیص داده شده است .جدول ( )3نتایج کسب شده در تشخیص چهار
سطح استرس را با استفاده از ویژگیهای هریک از سیگنالهای مورد استفاده ارایه میکند .در این حالت از همه ویژگیهای
سیگنالها استفاده شده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که طبقهبندی کننده  SVMبا استفاده از ویژگیهای سیگنال
 ECGبا کسب دقت تشخیص  72/1درصد بهترین عملکرد را ارایه کرده است .بهمنظور بررسی اثر انتخاب ویژگیها بر نتایج
سیستم تشخیص سطوح استرس ،الگوریتم ژنتیک بر روی ویژگیهای هریک از سیگنالها اعمال شد .با اعمال الگوریتم ژنتیک
تعداد  10ویژگی مؤثر برای سیگنال  ECGتعیین شد .همچنین برای هر کدام از سیگنالهای  EMGو  GSRتعداد  6ویژگی
انتخاب شدند .نتایج کسب شده در تشخیص سطوح استرس برای هرکدام از سیگنالهای مورد استفاده با اعمال الگوریتم
ژنتیک بهعنوان روش انتخاب ویژگی در جدول ( )4ارایه شده است .همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،طبقهبند
 SVMدر این حالت بهترین عملکرد را در تشخیص سطوح استرس ارایه کرده است .همچنین سیگنال  ECGدر مقایسه با دو
سیگنال دیگر دقت تشخیص باالتری کسب کرده است .با مقایسه نتایج جدولهای ( )3و جدول ( )4مشاهده میشود که اعمال
مرحله انتخاب ویژگی ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک باعث بهبود عملکرد سیستم و افزایش دقت تشخیص شده است .بهمنظور
استفاده از اطالعات همه سیگنال ها در طراحی سیستم و بهبود دقت تشخیص سطوح استرس ،ساختار همجوشی واحدهای
طبقهبندی مدنظر قرار گرفت .به اینمنظور از روش دمپستر شفر و ساختاری همچون شکل ( )2بهره گرفته شد .همانطور که
در شکل ( )2مشاهده می شود ابتدا نتایج کسب شده توسط دو زیر سیستم که با هریک از سیگنالها طراحی شدهاند با روش
دمپستر شفر با هم ترکیب شده و در ادامه همجوشی مرحله دوم با نتیجه سیگنال سوم را خواهیم داشت.
Table (3): Accuracy of stress level detection using three different classifiers for ECG, EMG and GSR using all signal features

جدول ( :)3دقت تشخیص سطوح استرس با استفاده از سه طبقهبند مختلف برای  EMG ،ECGو  GSRبا استفاده از همه ویژگیهای
سیگنالها
GSR

EMG

ECG

نوع طبقهبندی کننده

63%

70%

70/6%

نزدیکترین همسایه

66/9%

69/1%

64/7%

درخت تصمیم

63/5%

71%

72/1%

ماشین بردار پشتیبان

Table (4): Accuracy of stress level detection using three different classifiers for ECG, EMG and GSR after selecting the effective features of
the signals

جدول ( :)4دقت تشخیص سطوح استرس با استفاده از سه طبقهبند مختلف برای سیگنالهای  EMG ،ECGو  GSRپس از انتخاب
ویژگیهای مؤثر سیگنالها
GSR

EMG

ECG

نوع طبقهبندی کننده

66/2%

70/6%

71/6%

نزدیکترین همسایه

66/8%

69/9%

65/2%

درخت تصمیم

69/1%

73/6%

75%

ماشین بردار پشتیبان
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نتایج بهدست آمده توسط سه ساختار همجوشی مورد استفاده در جدول ( )5ارایه شدهاند .با توجه به اینکه که در بررسیهای
اولیه طبقهبند  SVMبا استفاده از کرنل  RBFعملکرد بهتری را نسبت به دو نو روش طبقهبندی دیگر کسب کرد و ورودی-
های طبقهبند نیز ویژگیهای سه سیگنال مختلف هستند ،در ساختارهای همجوشی تنها از طبقهبند  SVMاستفاده کردیم.
استفاده از یک نو طبقهبند در طراحی سیستمهای همجوشی بهدلیل مسأله همزمانی اهمیت دارد .در واقع موقعی که از
طبقهبندهای یکسان استفاده میکنیم ،زمان آموزش طبقهبندها و تولید پاس توسط آنها بههم نزدیک خواهد بود .همانطور
که در جدول باال مشاهده میشود ،استفاده از ساختار هم جوشی باعث بهبود دقت تشخیص سطوح استرس شده است .در هر
کدام از سه ساختار در نظر گرفته شده عملکرد سیستم مطلوب و دقت تشخیص باالتر از  94درصد بهدست آمده است؛ که
نسبت به بهترین سیگنال منفرد بیش از  20درصد بهبود را نشان میدهد .عملکرد سیستم طراحی شده همچنین در مقایسه با
سیستمهای طراحی شده قبلی که از مجموعه داده  drivedbاستفاده کردهاند بهبود یافته است .جدول ( )6نتایج مطالعات
گذشته با مجموعه داده مشابه را با مطالعه حاضر مقایسه میکند .در تشخیص سطوح استرس بهترین عملکرد کسب شده در
مطالعه مرجع  20به دست آمده است؛ که در آن مطالعه نیز اطالعات سه نو سیگنال فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
نتایج سیست م طراحی شده در مطالعه حاضر نسبت به بهترین سیستم در مطالعات گذشته برای تشخیص سطوح استرس ،بهبود
قابل توجهی را نشان می دهد .عملکرد مطلوب سیستم تشخیص استرس در این مطالعه ،آن را برای کاربردهای واقعی مطلوب
میسازد.
 -4نتیجهگیری
در این مطالعه هدف طراحی یک سیستم تشخیص الگو بهمنظور شناسایی تا حد ممکن دقیق چهار سطح استرس شامل
استرس کم ،استرس متوسط ،استرس زیاد و استرس خیلی زیاد در حین فرایند رانندگی بوده است .شناسایی دقیق استرس در
رانندگان و ارایه فیدبکهای مناسب به آنها میتواند به ایمنی فرد و بهبود فرایند رانندگی کمک کند .سیگنالهای
فیزیولوژیکی شامل  EMG ،ECGو  GSRاز مجموعه داده  drivedbکه برای رانندگان حین رانندگی در شهر و بزرگراه ثبت
شده اند ،در مطالعه حاضر برای طراحی سیستم تشخیص استرس مورد استفاده قرار گرفتند .ویژگیهای زمانی و فرکانسی و
آنتروپی برای کسب اطالعات سیگنالها و همچنین سه نو روش طبقهبندی مختلف شامل  kNN ،SVMو  DTمورد ارزیابی
قرار گرفتند.
Table (5): Accuracy of stress levels detection using the proposed fusion structures.

جدول ( :)5دقت تشخیص سطوح استرس با استفاده از ساختارهای همجوشی پیشنهادی
معین پذیری

حساسیت

دقت

ساختار سیستم

92/08%

89/51%

94/99%

(EMG+GSR)+ECG

92/36%

91/32%

95/68%

(ECG+GSR)+EMG

94/73%

91/03%

96/96%

(ECG+EMG)+GSR

Table (6): Comparison of the results of stress detection systems in previous studies and the proposed method in the present study

جدول ( :)6مقایسهی نتایج سیستمهای تشخیص استرس در مطالعات پیشین و روش پیشنهادی در مطالعه حاضر
دقت تشخیص

سطوح استرس

سیگنالهای مورد استفاده

پایگاه داده

مطالعه انجام شده

- 81/06%
100%

 2سطح

ECG

drivedb

[]19

86/14%
همبستگی

 5سطح

EMG, HR, GSR

drivedb

[]20

98/6%

 2سطح

ECG

drivedb

[]21

81/8%

 4سطح

EDA

drivedb

[ ]7

96/96%

 4سطح

ECG, EMG, GSR

drivedb

روش پیشنهادی
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. عملکرد ویژگی ها با روش انتخاب ویژگی الگوریتم ژنتیک و همچنین عملکرد واحدهای طبقهبندی ارزیابی شد،در بررسی اولیه
. در مقایسه با دو روش طبقهبندی دیگر عملکرد بهتری ارایه میکندRBF  با تابع کرنلSVM نتایج نشان دادند که طبقهبند
همچنین نتایج سیستم تشخیص سطح استرس موقعی که از روش انتخاب ویژگی بهره میگیریم در مقایسه با حالتی که همه
 بهمنظور بهبود دقت سیستم و همچنین کسب اطالعات بیشتر از. مطلوبتر است،ویژگیهای سیگنالها استفاده میشوند
 یک ساختار همجوشی در سطح نتایج واحدهای طبقهبندی با استفاده از،وضعیت فرد با استفاده از ویژگیهای همه سیگنالها
 با استفادهSVM  به این ترتیب که نتایج طبقهبندی سه سیگنال مختلف با طبقهبند.روش دمپستر شفر مورد توجه قرار گرفت
. سطح استرس بهدست آمد4  درصد برای طبقهبندی96/96  شفر با یکدیگر ترکیب شدند و دقت-از روش همجوشی دمپستر
 درصد و نسب به مطالعات پیشین که از مجموعه داده20 نتیجه کسب شده نسبت به نتایج واحدهای طبقهبندی منفرد تا
 نتایج بهدست آمده پیشنهاد میکند که. درصد بهبود در دقت شناسایی را نشان میدهد10 مشابه استفاده کردهاند تا حدود
ساختار معرفی شده در این مطالعه میتواند برای طراحی سیستم تشخیص استرس برای کاربردهای مختلف مورد توجه قرار
.گیرد
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زیرنویسها
1. Heart Rate
2. Galvanic Skin response
3. Electromyogram
4. Electroencephalogram
5. Electrocardiogram
6. Stress detection and alleviation system
7. International Affective Pictures System
8. Principle component analysis
9. Support vector machine
10. K nearest neighbors
11. Machine learning
12. Montreal imaging stress task
13. Photo plethysmography
14. Heart rate variability
15. Analysis of variance
16. Sequential floating forward selection
17. Linear discriminant analysis
18. Electro dermal activity
19. Leave one out
20. Positive affect
21. Negative affect
22. Respiration
23. Morphological
24. Decision tree
25. Dempster shafer
26. Skewness
27. Kurtosis
28. Maximum minimum distance
29. Log root sum of sequential variations
30. Root Mean Square of the successive differences
31. Belief
32. Plausibility
33. Radial basis function
34. Quadratic
35. Coarse
36. Accuracy
37. Sensitivity
38. Specificity
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