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 شینما در یینایب یهایژگیو یرمزگذار یابیارز

 یژگیو چند همزمان
 

 چكيده

 است شده لیتشک یمختلف  یهایژگیو از معمولا  یش کی ریتصو

 توسط که ،(حرکت و  شنینتیاور رنگ، مثال، عنوان به)

 مناطق توسط و شوندیم پردازش شده کیتفک  یبصر یرهایمس

 حال، نیا با. شوندیم یرمزگذار مغز عملکرد و یحس ژهیو

. میکن-یم درک کپارچهی مفهوم کی عنوان به را یش کی ما

 درک به یابیدست و شده جدا یهایژگیو نیا  ادغام یچگونگ

 یینایب یحوزه محققان یبرا یاساس چالش کی ایاش از قیدق

. شودیم ادی نگیندیبا ی مساله عنوان به آن از که. است

 در شده مشاهده  هایژگیو نگیندیبا یچگونگ مورد در

 به و. است شده انجام یادیز یهایبررس طیمح درک ندیفرا

 از یاریبس در هایژگیو ادغام که دندیرس جهینت نیا

 .دارد وجود ادراک یهاندیفرآ

  یجانب یا انهیآه نیب هیناح نقش یرو یمتعدد مطالعات

 ییفضا توجه مثال عنوان به) ییفضا یینایب یعملکردها در

 که دادند نشان و است، شده انجام(  چشم یساکاد حرکات ،

 تا دهدیم اجازه LIP یهانورون به یژگیو اساس بر توجه

 .کند ادغام را بالدست مناطق از یینایب یژگیو نیچند

LIP ارتباط در درسال و ونترال یبصر هیناح دو هر با 

 فرم و رنگ جهت، مانند یبصر یها یژگیو تواند یم و است

 تسک به ها¬محرک که یهنگام ژهیو به کند، یرمزگذار را

 .شوندیم مربوط

 شینما در یینایب یهایژگیو یرمزگذار یابیارز هدف

 سوژه با یرفتار مطالعه در ما. است یژگیو چند همزمان

 ترعیسر یدار¬معنا اختالف با رنگ که میداد نشان یانسان

 با (.P<0.01 لکاکسونیو) دشویم درک شنینتیاور از

 میداد نشان نگیندیبا حالت در یژگیو تک عملکرد زیآنال

 درک شنینتیاور از زودتر هم نگیندیبا حالت در رنگ که

 دارد را یژگیو دو یمتوال درک از نشان که شودیم

 شده یطراح یطور تسک که یصورت در( P<0.01 لکاکسونیو)

 انتخاب یبرا یاجبار گونهچیه سوژه که بود

 خود( ها یژگیو کردن یبررس یمواز ای یمتوال)یاستراتژ

 العمل عکس زمان سهیمقا با ادامه در. باشد نداشته

 ترعیسر شدن یرمزگذار عالرغم که میکرد مشاهده نگیندیبا

 عیسر شنینتیاور العملعکس زمان شنینتیاور به نسبت رنگ
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 حالت در (P<0.01 لکاکسونیو) باشدیم رنگ از تر

 که. است شده دهید یژگیو دو نیب اختالف نیا هم نگیندیبا

 تک نگ،یدیبا حالت در که کرد مطرح را هیفرض نیا توانیم

 زمان اختالف نیا و شوندیم یبررس یتوال صورت به هایژگیو

 ازین مورد زمان یژگیو تک و نگیندیبا نیب العملعکس

 .باشدیم هایژگیو کردن ندیبا یبرا

 یتاید در جهت و رنگ یرمزگذار یابیارز به ما نیهمچن

 استفاده با ابتدا در. میپرداخت LIP هیناح در ینورون

 با جهت که میداد نشان  عملکرد مشخصه یمنحن زیآنال از

 قدرت با نیهمچن و زودتر رنگ به نسبت یمعنادار اختالف

 یزمان اختالف ،p<0.05 لکاکسونیو)شودیم یرمزگذار یشتریب

 روش از استفاده با را مشاهدات نیا ما(. هیثان-یلیم 46

 بردار نیماش بند طبقه آن در که یتیجمع ییرمزگشا

 م،یداد آموزش جهت و رنگ ییرمزگشا یبرا را  بانیپشت

 نیب  نگیمچ یرمزگذار یبررس به انتها در. میکرد دییتأ

 و میپرداخت متفاوت یژگیو دو نیب و کسانی یژگیو دو

 یمعنادار اختالف با یژگیو هر یرمزگذار که میداد نشان

 t آزمون) افتدیم اتفاق یژگیو همان نگیمچ به نسبت

p<0.01). 

 توجه با و ینورون و یرفتار زیآنال جینتا به توجه با

 کی عنوان به گذشته مطالعات در LIP هیناح نکهیا به

 که کرد انیب توانیم است، شده شناخته هم یعملکرد هیناح

. افتدیم اتفاق هایژگیو شدن درک از بعد نگیندیبا

 صورت به نگیندیبا حالت در هایژگیو شدن درک نیهمچن

 هیناح در هایژگیو یتوال نیا یطرف از. است یمتوال

 همانطور. است یعملکرد هیناح عکس یژگیو درک به مربوط

 به یول شودیم درک ترعیسر جهت به نسبت رنگ شد گفته که

 ازین جهت به نسبت شتریب پردازش و یریگمیتصم زمان

 .دارد

 

 

 یهایژگیو ،یژگیو شدن یرمزگذار: یدیکل یها واژه

 داده ،یرفتار یهاداده کپارچه،ی درک چندگانه،

 .هایژگیو درک ها،یژگیو نگیندیبا ،یزولوژیالکتروف
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