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ABSTRACT
Introduction: Encoding models are used to predict human brain activity in response to
sensory stimuli. The purpose of these models is to explain how sensory information represent
in the brain. Convolutional neural networks trained by images are capable of encoding
magnetic resonance imaging data of humans viewing natural images. Considering the
hemodynamic response function, these networks are capable of estimating the blood oxygen
level dependence of subject viewing videos without any recurrence or feedback mechanism.
For this purpose, feature map extracted from the convolutional neural network and the concept
of receptive field has been used for the encoding model. The main assumption of this model
is that activity in each voxel encodes a spatially localized region across multiple feature maps
and for each voxel and this area are fixed for all feature maps. Contribution of each feature
map in the activity of each voxel is determined by the corresponding weight. Materials and

Methods: In this study, three healthy volunteers watching a set of videos. This collection
contains images that represent real-life visual experience. MRI and fMRI data are acquired
on a 3 tesla MRI system phase-array surface coil. Results: Data revealed that human visual
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cortex has hierarchical structure. Earlier visual areas have a smaller receptive field size in and
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response to simple feature like edge, whereas higher visual areas have a larger receptive field
size and response to more complex features, such as pattern.

Conclusion: This model of

video stimuli has a higher interpretation capacity than the previous models.
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مدل رمزگذاری میدان تأثیر برای بینایی طبیعی دینامیکی
فاطمه کمالی ،1امیرابوالفضل صورتگر ،*1محمدباقر منهاج ،1رضا عباسی اصل

2

1گروه مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
2موسسه علوم مغزی آلن ،سیاتل ،آمریکا

اصالحيه 15 :خرداد 1398

پذيرش 27 :مرداد 1398

چــــــــكيده
مقدمه :مدلهای رمزگذاری برای پیشبینی فعالیت مغز انسان در پاسخ به محرکهای حسی مورد
استفاده قرار میگیرند .هدف این مدلها توضیح دادن نحوة ارائة اطالعات حسی در مغز است .شبکههای
عصبی کانولوشنی که به وسیلة تصاویر آموزش دیدهاند قادر به رمزگشایی دادههای تصویربرداری رزونانس
مغناطیس عملکردی از انسانها در حال مشاهدة تصاویر طبیعی هستند .با در نظر گرفتن تابع پاسخ
همودینامیک ،این شبکهها بدون داشتن هيچ مکانیسم بازگشتی يا پسخور قادر به تخمین میزان اکسیژن
خون وابسته به سطح برای تصاویر ویدیویی نیز هستند .برای این منظور از نقشههای ویژگی استخراج شده
از شبکة عصبي کانولوشن و مفهوم میدان تأثیر در مدل رمزگذاری استفاده شده است .فرض اصلی در این
مدل این است که برای هر واکسل یک منطقة مکانی در نقشه ویژگی کدگذاری میشود و این مناطق
برای همة نقشههای ویژگی ثابت است .سهم هر نقشه ویژگی در فعالیت واکسل از طریق وزن مربوطه
مشخص میشود .مواد و روشها :در این پژوهش سه داوطلب سالم در حال تماشاي مجموعهای از
تصاویر ویدیویی هستند .این مجموعه حاوی تصاویری است که نمایانگر بینایی طبیعی در زندگي واقعي
است .دادههای ام آر آی و اف ام آر آی با استفاده از کویلهای سطحی ارایه فازی  3تسال سيستم ام آر آي
گرفته شده است .يافتهها :دادهها نشان داد که قشر بینایی انسان دارای ساختاری سلسله مراتبی است.
نواحی ديداري اولیه دارای میدان تأثیر کوچکتری هستند و به ویژگیهای ساده مثل لبه پاسخ میدهند،
در حالیکه نواحی ديداري سطح باالتر دارای میدان تأثیر بزرگتری بوده و به ویژگیهای پیچیدهتر مانند
كليد واژهها:

الگو پاسخ میدهند .نتيجهگيري :این مدل برای تصاویر ویدیویی ظرفيت تفسیرپذیری باالتري را نسبت
 .1تصویربــرداری رزونانس
به مدلهاي پیشین دارد.
مغنا طیسی
 .2قشر بینایی
 .3مغز
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در روش جمعیــت میــدان تأثیــر )2( 2ویژگــی بصــری ،یــک
نقشــه باینــری از پیکسـلهایی اســت کــه توســط یــک محــرک
بــا کنتراســت بــاال مثــل حلقــه یــا نــوار بــه دســت میآیــد.
ســپس بــرای هــر واکســل ،ایــن نقشــة ویژگــی بــا یــک منطقــة
ی کــه بهتریــن پاســخ را
مکانــی ادغــام میشــود بــه نحــو 
3
ن فیلترهــای ویولــت گابــور
بــرای واکســل ارائــه کنــد .همچنیـ 
5
( )3مــدل انــرژی حرکتــی ،)4( 4مدلهــای معناگــرا ( )5و
مدلهایــی کــه از دیگــر روشهــای یادگیــری ماشــین اســتفاده
میکننــد ( )6بــرای اســتخراج ویژگــی اســتفاده شــده اســت.
پژوهشهــای اخیــر نشــان میدهــد کــه یادگیــری عمیــق،
جامعتریــن مــدل محاســباتی را بــرای رمزگــذاری و اســتخراج
ویژگیهــای ســازماندهی شــدة سلســله مراتبــی از تصاویــر را
فراهــم میکنــد ( .)7از شــبکههای کانولوشــنی بــرای اســتخراج
6
ویژگیهــای ســطح پاییــن و ســطح بــاال بــرای مســیر ونتــرال

مواد و روشها

مجموعه دادهها
ســه داوطلــب ســالم در ایــن مطالعــه شــرکت کردهانــد .هــر
داوطلــب مجموعــهای از تصاویــر طبیعــی را در قالــب ویدیــو
تماشــا کــرده اســت .در کل ،دادة آموزشــی شــامل  374کلیــپ
بــا نــرخ  30فریــم در ثانیــه در مــدت زمــان  2ســاعت و 24
دقيقــه اســت کــه بــه  18قســمت  8دقیق ـهای تقســیم شــده
اســت .دادة آزمــون شــامل  598کلیــپ متفــاوت در مــدت زمان
 40دقیقــه اســت کــه بــه  5قســمت  8دقیقـهای تقســیم شــده
اســت .دادههــای آزمــون از دادههــای آموزشــی کامـ ً
ا متفــاوت
بــوده و کلیپهــا از اینترنــت (www.youTube.com, www.
 )videoblocks.comگرفتــه شــده كــه نمايانگــر تجربیــات
بینایــی طبیعــی انســان اســت .بهعنــوان مثــال ایــن کلیپهــا
شــامل انســانها ،حرکــت حیوانــات و مناظــر طبیعــی اســت.
هــر داوطلــب دادة آموزشــی را  2مرتبــه و دادة آزمــون را 10
مرتبــه و در روزهــای مختلــف مشــاهده نمــوده اســت .هــر دور
آزمایــش شــامل چنــد بخــش  8دقیقــه و  24ثانیهای اســت .در
هــر بخــش قبــل از شــروع پخــش فیلــم فریــم اول بــه صــورت
تصویــر ثابــت بــه مــدت  12ثانیــه نشــان داده میشــود و در
انتهــای بخــش نیــز فریــم آخــر بــه همیــن صــورت بــه مــدت
 12ثانیــه نشــان داده میشــود .بــرای آمــوزش و آزمــون مــدل
رمزگــذاری  2تکــرار دادة آموزشــی و  10تکــرار دادة آزمــون
میانگیــن گرفتــه میشــود (.)12
دادههــای  T1و  T2وزندار شــدة ام آر آی و اف آم آر آی در
یــک سیســتم ام آر آی  3تســا گرفتــه شــده اســت .بــرای
گرفتــن ایــن تصاویــر از کویلهــای ســطحی ،آرایــة فــازی
 16کانالــه اســتفاده شــده اســت .دادههــای اف ام آر آی بــا
رزولوشــن فضایــی  3/5میلیمتــر و رزولوشــن زمانــی  2ثانیــه
گرفتــه شــده اســت .دادههــای اف ام آر آی پــردازش شــده روی

تصوير  -1همبستگی متقابل بین سیگنالهای اف ام آر آی به دست آمده در طی دو مرحله تکرار فیلم آموزشی (.)12
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7
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Functional magnetic resonance imaging
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بــرای ســالها دانشــمندان درصــدد درک نحــوة فعالیــت
مغــز انســان بودهانــد .مدلهــای رمزگــذاری 1پاســخ مغــز
بــه محرکهــای خارجــی را تخمیــن میزننــد .در ســالهای
اخیــر شــبکههای عصبــی مصنوعــی بــرای انجــام وظایــف
بینایــی آمــوزش دیدهانــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه میــزان
دقــت ایــن شــبکهها بــرای انجــام وظایفــی نظیــر طبقهبنــدی
تصاویــر یــا برچســب زدن بــه تصاویــر تــا حــد بســیار خوبــی
قابــل قبــول میباشــد .در کارهــای گذشــته نشــان داده شــده
اســت کــه پردازشهــای انجــام شــده توســط ایــن مدلهــا
مشــابه سلســله مراتــب بینایــی انســان میباشــد ( .)1بــه
همیــن دلیــل بازنمودهــای داخلــی کــه توســط ایــن شــبکهها
ارائــه میشــود میتوانــد ویژگیهــای بصــری کدگــذاری شــده
توســط مغــز را فراهــم کنــد .پــس از اســتخراج ویژگــی توســط
ایــن شــبکهها بــه هــر نقشــه ویژگــی یــک وزن اختصــاص
مییابــد .ویژگیهــای مهــم بــه طــور معمــول دارای وزنهــای
بــزرگ هســتند در حالــی کــه ویژگیهــای بــا اهمیــت کمتــر
وزن کمت��ری دارنـ�د .وزن بــرای ویژگیهــای بصــری ،از یــک
مجموعــه دادة آموزشــی بــا اســتفاده از الگوریتــم بهینهســازی
مناســب بــه دســت میآیــد .پــس از تعییــن وزنهــای مــدل،
توانایــی مــدل در تخمیــن فعالیــت مغــز توســط یــک مجموعــه
تســت ارزیابــی میشــود .ایــن مجموعــه متفــاوت بــا مجموعــة
آموزشــی میباشــد.
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مقدمه

( )8، 9و درســال )10( 7مســیر بینایــی انســان اســتفاده شــده
اســت .مــدل میــدان تأثیــر بــا ویژگــی وزن داده شــده میتوانــد
مــکان و شــعاع میــدان تلفیــق ویژگــی را بــرای تصاویــر بیابــد
( .)11در ایــن مقالــه نشــان داده میشــود کــه ایــن شــبکهها
میتواننــد دادههــای تصویربــرداری رزونانــس مغناطیســی
عملکــردی 8ناشــی از تماشــای فیلمهــای طبیعــی را ،حتــی بــا
عــدم وجــود دینامیــک زمانــی یــا فیدبــک مــدل کننــد.
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مروری برشبکههای کانولوشنی

مروری بر تابع پاسخ همودینامیک
الگــوی تغییــرات ایجــاد شــده در میــزان اکســیژن خــون و
متعاقــب آن شــدت ســیگنال تشــدید مغناطیســی در پاســخ
بــه یــک محــرک را پاســخ همودینامیــک 12مینامنــد .پاســخ

مدل رمزگذاری میدان تأثیر
میــدان تأثیــر یــک نــورون ،یــک ناحیــة خــاص از فضــای
حســی اســت کــه حضــور محــرک در آن باعــث شــلیک سلســلة
اس��پایک در آن ن�وـرون خواهدــ ش��د .مــدل میــدان تأثیــر از
ســه قســمت اصلــی شــامل مجموع ـهای از نقش ـههای ویژگــی،
یــک بــردار وزن و میــدان ادغــام ویژگــی درســت شــده اســت.
فرضیــة اصلــی در ایــن مــدل ایــن اســت کــه در فعالیتهــای
اندازهگیــری شــده بــرای هــر واکســل ،هرچــه پیکســلهای
نقشــة ویژگــی بــه مرکــز ادغــام نزدیکتــر باشــند میــزان
تأثیــر آنهــا در فعالیــت مغــز بیشتــر خواهــد بــود .همچنیــن
فــرض میشــود بــرای یــک واکســل مرکــز و شــعاع میــدان
ادغــام بــرای همــة نقش ـههای ویژگــی ثابــت باقــی میمانــد.

تصوير  -2ساختار کلی شبکة الکسنت.

نمــودار  -1پاســخ ضربــة میــزان اکســیژن خــون وابســته بــه ســطح
کانونــی.
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مــا از شــبکة کانولوشــنی از پیــش آمــوزش دیــده موســوم بــه
الکسنــت 10بــرای اســتخراج ویژگــی تصاویــر ورودی ،جهــت
تخمیــن ســری زمانــی ویژگــی اســتفاده کردیــم ( .)13آمــوزش
ایــن مــدل بــر روی دادههــای چالــش تشــخیص بصــری مقیاس
بــزرگ 11صــورت گرفتــه اســت ( .)14ایــن شــبکه شــامل 8
الیــه اســت کــه  5الیــة اول کانولوشــنی و  3الیــة آخــر متصــل
کامــل هســتند و بــرای کالسبنــدی کــردن اجســام آمــوزش
دیــده اســت .ســایز تصویــر ورودی ایــن شــبکه  227در 227
میباشــد .تصویــر ورودی بــه الیــة اول داده شــده؛ خروجــی
الیــة اول بــه الیــة دوم داده شــده و بــه همیــن ترتیــب ادامــه
مییابــد .هــر الیــة کانولوشــن شــامل تعــدادی فیلتــر اســت
کــه تابــع فعالســازی آنهــا یکسوســاز خطــی واحــد میباشــد.
خروجــی الیــة اول نقشــة ویژگــی بــا ســایز  55در  55در 96
و بــ ه ترتیــب در الیههــای بعــد خروجــی دوم برابــر بــا 256
نقشــة ویژگــی  27در  ،27در الیــة ســوم  384نقشــة ویژگــی
 13در  ،13در الیــة چهــارم  384نقشــة ویژگــی  13در  13و
در الیــة پنجــم  256نقشــة ویژگــی  13در  13اســت .پــس از
الیههــای کانولوشــن ســه الیــة متصــل کامــل بــا ســایز 4096
 4096،و  1000قــرار دارد.

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.4.1

ســطح قشــر فــردی بــر اســاس الگــوی چگالــی میلیــن ثبــت
گردیدهانــد .پیــشپــردازش و ثبــت بــا دقــت بــاال توســط
پــروژة اتصــاالت مغــزی انســانی 9انجــام شــده اســت.

همودینامیــک را میتــوان بــه صــورت پاســخ ضربــة یــک
سیســتم خطــی در نظــر گرفــت کــه الگــوی زمانــی فعالیــت
عصبــی مغــز را بــه الگــوی زمانــی تغییــر در شــدت ســیگنال
تشــدید مغناطیســی تبدیــل میکنــد .یــک پاســخ معمــول
میــزان اکســیژن خــون وابســته بــه ســطح 13بــه محــرک در
نمــودار  1نشــان داده شــده اســت .پاســخ تقریبــاً حــدود 5
ثانیــه بعــد از تحریــک بــه حداکثــر مقــدار خــود میرســد
و پــس از آن بــا یــک فروجهــش تقریب ـاً  30ثانی ـهای همــراه
اســت ( .)15در مطالعــات قبلــی معمــوالً از زمانهــای طوالنــی
بیــن محرکهــا اســتفاده میکردنــد کــه اجــازه دهنــد پاســخ
بــه حالــت معمــول بازگــردد .بــا ایــن وجــود ،اگــر فاصلــة بیــن
وقــوع محرکهــا کــم باشــد پاســخها بــا هــم همپوشــانی
خواهنــد داشــت .ایــن همپوشــانی میتوانــد از طریــق کانوالــو
کــردن تابــع پاســخ همودینامیکــی مــدل شــود .نمــودار 1
پاســخ ضربــة میــزان اکســیژن خــون وابســته بــه ســطح را
نشــان میدهــد.

دوره هفتم ،شماره چهارم ،پاييز 1398

یافتهها
کــه در ايــن فرمــول rˆt ،پاســخ تخمیــن زده شــده در پاســخ
بــه محــرک  s tاســت .زمانــی کــه مــدل را بــرای یــک واکســل
خــاص بهینــه میکنیــم در واقــع بــه دنبــال تعییــن ضرایــب
 µx , µ y , σ gو ضرایــب وزن )  w = (w 1 ,...,w kبــرای
بهتریــن تخمیــن در پاســخ بــه هــر فریــم ویدیــو دلخــواه
هســتیم.
پارامترهــای بهینــة مــدل از طریــق حداقــل کــردن مربعــات
خطــا بــرای هــر واکســل بــه صــورت زیــر بــه دســت میآیــد:

در فرمــول بــاال rt ،پاســخ اندازهگیــری شــده بــه تصویــر
 s tاســت و  rˆtپاســخ تخمیــن زده شــده توســط مــدل

مــدل میــدان تأثیــر وزندار شــده بــر روی مجموعــة داده
کــه بــه صــورت عمومــی منتشــر شــده ارزیابــی شــده اســت.
مجموعــة داده شــامل میــزان اکســیژن خــون وابســته بــه
ســطح در پاســخ بــه عکسهــای طبیعــی بــرای واکســلهای
نواحــی  15 MT ،14 LO،V4 ،V3B ، V3A،V3d ،V2 ،V1از
قشــر بینایــی مغــز میباشــد.
دقــت تخمیــن پاســخ از طریــق ضریــب همبســتگی بیــن
پاســخ مشــاهده شــده و پاســخ تخمیــن زده شــده بــر روی
مجموعــة آزمــون اندازهگیــری میشــود .بــرای مجموع ـهای از
واکسـلها ،میانگیــن میــزان دقــت بــرای بیــان دقــت تخمیــن
اســتفاده میشــود .در نمــودار  2میــزان دقــت تخمیــن بــرای
نواحــی مختلــف نشــان داده شــده اســت.
میدانیــم کــه هرچــه اهمیــت یــک نقشــة ویژگــی بیشتــر

تصويــر  -3ســاختار کلــی مــدل میــدان رمزگــذاری بــا مفهــوم میــدان تأثیــر .الــف) نقشـههای ویژگــی بــا اســتفاده از شــبکة کانولوشــنی بــرای
هــر فریــم ویدیــو اســتخراج میگــردد .ب) نقشــههای اســتخراج شــده بــا تابــع همودینامیــک کانوالــو میشــود .ج) یــک مجموعــه از ســایز و
مــکان میــدان ادغــام در نظــر گرفتــه میشــود .د) خروجــی ناشــی از اعمــال میــدان ادغــام ویژگــی بــر روی نقش ـههای ویژگــی را وزندار کــرده
کــه ایــن وزنهــا از طریــق گرادیــان کاهشــی بهینــه میگردنــد.
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کــه در فرمــول فــوق ( µx , µ y ) ،مرکــز میــدان ادغــام و σ g
شــعاع میــدان ادغــام میباشــد .بــرای تخمیــن پاســخ واکســل
بــه تصویــر محــرک  ، s tابتــدا نقشــة ویژگــی ) φ k (s t
محاســبه کــرده و پاســخ حاصــل را بــا پاســخ همودینامیــک
کانوالــو کــرده تــا تأخیــر زمانــی حاصــل شــود ،ســپس میــدان
ادغــام ویژگــی روی هــر نقشــه اعمــال میشــود ،در مرحلــة
آخــر بــردار وزن بــه ایــن خروجیهــا اعمــال میشــود .در
واقــع داریــم:

بــرای هــر یــک از ایــن نامزدهــا در مجموعــة در نظــر گرفتــه
شــده ،گرادیــان کاهشــی را بــرای بــه دســت آوردن وزنهــای
بهینــه اعمــال میکنیــم .بــرای ایــن کار گرادیــان ) L (θ
متناظــر بــا  wرا بــرای  80درصــد دادة آموزشــی اعمــال خواهد
شــد .گرادیــان کاهشــی بــرای هــر یــک از نامزدهــا بــرای 50
تکــرار انجــام خواهــد شــد و پــس از اتمــام آن میــزان دقــت
بــر روی  20درصــد دادة باقیمانــده بررســی خواهــد شــد .پــس
از بهینــه کــردن وزنهــا ،نامــزدی کــه منجــر بــه رســیدن بــه
کمتریــن میــزان خطــا شــود بهعنــوان پارامتــر بهینــه بــرای
 µx , µ y , σ gانتخــاب میشــود .ســپس مــدل بــا پارامترهــای
بهینــة انتخــاب شــده بــرای  100درصــد دادة آموزشــی مجــددا ً
آمــوزش دیــده کــه پارامترهــای  wبهینــه انتخــاب شــوند .از
 wانتخــاب شــده بــرای تخمیــن بــر روی مجموعــة آزمــون
اســتفاده میکنیــم.

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.4.1

بنابرایــن میــدان ادغــام ویژگــی را میتــوان ماننــد یــک
پنجــره بــر روی نقشــة ویژگــی در نظــر گرفــت کــه از یــک
نقشــه بــه نقشــة بعــد تغییــر نمیکنــد .در ایــن روش میــدان
ادغــام ویژگی،گوســی دو بعــدی بــه صــورت زیــر در نظــر
گرفتــه میشــود:

میباشــد .بــرای تخمیــن وزنهــا ابتــدا ،مجموع ـهای از ســایز
و مــکان میــدان ادغــام ویژگــی را در نظــر میگیریــم .ســاختار
کلــی ایــن روش در تصويــر  3نشــان داده شــده اســت.
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کــه در فرمــول فــوق مشــابه امــا بــرای نقش ـههای ویژگــی
الیــة ام محاســبه میشــود .ایــن میــزان مشــارکت بــرای
نواحــی مختلــف در نمــودار  3نشــان داده شــده اســت.
همانطــور کــه در نمــودار  3دیــده میشــود در نواحــی ســطح
پاییــن میــزان تأثیــر الیههــای اولیــة کانولوشــن بیشتــر
اســت و هرچــه در سلســله مراتــب بینایــی بــه ســمت باالتــر
مــی رویــم میــزان تأثیــر الیههــای پاییــن کمتــر شــده و
تأثیــر الیههــای باالتــر بیشتــر میگــردد .در شــبکههای

بررســی شــعاع و مرکــز میدانهــای ادغــام در نواحــی مختلــف
میتوانــد اطالعاتــی در مــورد ســایز میــدان تأثیــر در نواحــی
مختلــف ارائــه کنــد .مرکــز و شــعاع میــدان ادغــام بــرای 100
واکســل در نواحــی  V4 ،V2 ،V1کــه دارای بیشتریــن میــزان
دقــت اســت در تصويــر  4نشــان داده شــده اســت.
همانطــور کــه دیــده میشــود هرچــه در سلســله مراتــب
بینایــی بــه ســمت بــاال حرکــت میکنیــم ســایز میــدان تأثیــر
بزرگتــر شــده و مراکــز متمرکزتــر میگردنــد.

نمودار  -3میزان مشارکت الیههای مختلف شبکة کانولوشن در تخمین پاسخ نواحی مختلف بینایی.

تصوير  -4شعاع و مرکز میدان ادغام در نواحی
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باشــد وزن بزرگتــری بــه آن اختصــاص مییابــد امــا در عیــن
حــال انــدازة وزنهــا بــه ضرایــب نقشــة ویژگــی نیــز وابســته
اســت .بنابرایــن بــرای تعییــن میــزان مشــارکت هــر الیــه در
تخمیــن پاســخ بجــای انــدازة وزنهــا از معیــار زیــر اســتفاده
میکنیــم.

کانولوشــنی الیههــای پایینتــر بــه ویژگیهــای ســطح
پاییــن ماننــد لبــه و کنتراســت پاســخ میدهنــد در حالــی
کــه الیههــای باالتــر بــه ویژگیهــای پیچیدهتــر ماننــد
بافتهــای نامنظــم ،قســمتی از شــی یــا کل شــی پاســخ
میدهنــد .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در سلســله
مراتــب بینایــی نواحــی اولیــه بــه ویژگیهــای ســطح پاییــن
پاســخ داده و هرچــه در سلســله مراتــب بینایــی بــه ســمت
باالتــر میرویــم ایــن ویژگیهــا پیچیدهتــر میگــردد.
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پارامترهــا در الیــة اول تــا هشــتم بــه ترتیــب برابــر اســت بــا
4096 ،4096 ،43264 ،64896 ،64896 ،186624 ،290400
 در صــورت اســتفاده از تحلیــل مؤلفههــای. اســت1000 و
 امــا. برابــر کاهــش مییابــد40 اساســی تعــداد رگرســورها تــا
در صــورت اســتفاده از مــدل میــدان تأثیــر تعــداد پارامترهــای
،96 رگرســور در هــر الیــه بــه ترتیــب برابــر خواهــد شــد بــا
 همانطــور کــه.1000  و4096 ،4096 ،256 ،384 ،384 ،256
دیــده میشــود در ایــن روش تعــدا پارامترهــا بســیار کمتــر
.شــده و تفســیر ســادهتر میگــردد
بررســی نتایــج مــدل میــدان تأثیــر نشــان میدهــد کــه هرچــه
در سلســله مراتــب بینایــی بــه ســمت بــاال حرکــت میکنیــم
میــدان تأثیــر بزرگتــر شــده و متراکمتــر میگــردد و بــه
 در واقــع میتــوان.ویژگیهایــی پیچیدهتــر پاســخ میدهــد
نتیجــه گرفــت کــه هرچــه در سلســله مراتــب بینایــی بــه
ســمت بــاال حرکــت میکنیــم واکســلها از انتخــاب ویژگــی
.در محیــط حســی بــه ســمت انتخــاب شــی پیــش میرونــد

بحث و نتیجهگیری
مــا از مــدل میــدان تأثیــر بــرای ســاخت مــدل رمزگــذاری
بــرای تخمیــن میــزان اکســیژن خــون وابســته بــه ســطح
 همانطــور.بــرای تصاویــر ویدیویــی طبیعــی اســتفاده کردیــم
کــه دیــده شــد ایــن مــدل بــدون داشــتن هــر نــوع ســاختاری
بــرای اســتخراج ویژگیهــای زمانــی بــرای تصاویــر ویدیویــی
.بــه خوبــی پاســخ میدهــد
اســتفاده از روش میــدان تأثیــر در مقایســه بــا روشهایــی
کــه بــه هــر پیکســل نقشــة ویژگــی وزن میدهنــد باعــث
 در واقــع.ایجــاد مدلــی ســادهتر و قابــل تفســیرتر میشــود
در روشهــای پیشــین بــرای ســاخت مــدل رمزگــذاری بــرای
تصاویــر ویدیویــی بــه هــر پیکســل در نقشــة ویژگــی یــک وزن
.اختصــاص داده میشــد کــه بــه محاســبات بســیار میانجامیــد
هرچنــد اســتفاده از روشهــای کاهــش ابعــاد ماننــد تحلیــل
مؤلفههــای اساســی تــا حــدی تعــداد پارامترهــا را کــم میکنــد
 تعــداد.امــا تعــداد پارامترهــا همچنــان بســیار زیــاد اســت
منابع

1. Güçlü U, van Gerven MA. Deep neural networks reveal
a gradient in the complexity of neural representations
across the ventral stream. J Neurosci. 2015; 35(27):
10005-14.
2. Dumoulin SO, Wandell BA. Population receptive
field estimates in human visual cortex. Neuroimage.
2008; 39(2): 647-60.
3. Kay KN, Naselaris T, Prenger RJ, Gallant JL.
Identifying natural images from human brain activity.
Nature. 2008; 452(7185): 352-5.
4. Nishimoto S, Vu AT, Naselaris T, Benjamini Y, Yu
B, Gallant JL. Reconstructing visual experiences from
brain activity evoked by natural movies. Curr Biol.
2011; 21(19): 1641-6.
5. Naselaris T, Stansbury DE, Gallant JL. Cortical
representation of animate and inanimate objects in
complex natural scenes. J Physiol Paris. 2012; 106(5-6):
239-49.
6. Stansbury DE, Naselaris T, Gallant JL. Natural
scene statistics account for the representation of scene
categories in human visual cortex. Neuron. 2013; 79(5):
1025-34.
7. LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning. Nature.
2015; 521(7553): 436.
8. Cichy RM, Khosla A, Pantazis D, Torralba A, Oliva
A. Deep neural networks predict hierarchical spatio-

77

temporal cortical dynamics of human visual object
recognition. arXiv preprint arXiv:1601.02970. 2016.
9. Agrawal P, Stansbury D, Malik J, Gallant JL. Pixels
to voxels: modeling visual representation in the human
brain. arXiv preprint arXiv:1407.5104. 2014.
10. Khaligh-Razavi SM, Kriegeskorte N. Deep
supervised, but not unsupervised, models may explain
IT cortical representation. PLoS Comput Biol. 2014;
10(11): e1003915. doi: 10.1371/journal.pcbi.1003915.
11. St-Yves G, Naselaris T. The feature-weighted receptive
field: an interpretable encoding model for complex feature
spaces. NeuroImage. 2018; 180: 188-202.
12. Wen H, Shi J, Zhang Y, Lu KH, Cao J, Liu Z. Neural
encoding and decoding with deep learning for dynamic
natural vision. Cerebral Cortex. 2017; 28(12): 4136-60.
13. Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton GE. Imagenet
classification with deep convolutional neural networks.
Advances in Neural Information Processing Systems.
2012; 25(2): 1-9.
14. Russakovsky O, Deng J, Su H, Krause J, Satheesh
S, Ma S, et al. Imagenet large scale visual recognition
challenge. International Journal of Computer Vision.
2015; 115(3): 211-52.
15. Henson R, Friston K. Convolution models for fMRI.
statistical parametric mapping: The analysis of functional
brain images. 2007: 178-92.

