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چكيده

زمينه و هدف: یافتن روش هایي براي راس��ت آزمایي و كش��ف دروغ از قرن ها پيش مورد توجه بش��ر بوده اس��ت. هدف در این تحقيق طراحي 
یک سيستم دروغ سنجي پلي گراف با ارزیابي سيگنال تغييرات حجم خون شریاني و ارائه آن به عنوان یک سيگنال جدید در پلي گرافي است. 

روش كار: ثبت س��يگنال هاي س��ایكوفيزیولوژي از طریق یک آزمون قياس��ي پلي گراف و با استفاده از سيس��تم پلي گرافي كالسيک در دو گروه 
انجام ش��د. پس از ثبت س��يگنال ها با پيش پردازش مناس��ب اغتشاشات از سيگنال ها حذف شده و مش��خصه هایي در حوزه زمان از سيگنال هاي 
سایكوفيزیولوژي استخراج شد. براي بررسي معناداري متغيرهاي استخراج شده در سواالت مختلف از آزمون واریانس یک طرفه و براي مقایسه 
متغيرهاي یک س��وال و در دو س��يگنال از آزمون t استفاده شد. در نهایت تفكيک سواالت راس��ت و دروغ با اعمال متغيرها به یک تفكيک كننده 
خطي LDA  انجام و درصد صحت تفكيک محاس��به گردید. كليه مراحل فوق با اس��تفاده از نرم افزار متلب انجام ش��د. سطح معناداري نيز 0/05 

در نظر گرفته شد.
يافته ها: 20 مرد در این مطالعه مورد ارزیابي قرار گرفتند. نتایج نشان مي دهد تغييرات ویژگي سيگنال حجم خون شریاني در سوال هدف نسبت 
به سایر سواالت كاهش معناداري داشته است )P=0/022( و سيگنال تغييرات حجم خون شریاني به جاي سيگنال حجم خون مویرگي مي تواند با 
درصد صحت باالتري تفكيک سواالت راست و دروغ را انجام دهد. بهترین نتایج نيز با تركيب سيگنال ها و به كارگيري ویژگي هاي استخراجي 

از سيگنال حجم خون شریاني صحت تفكيک 81/33 درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر با جایگزین س��يگنالي مناس��ب توانسته است به درصد صحت قابل مقایسه اي با سایر روش هاي پلي گرافي دست یابد 

و مي تواند به عنوان روش مناسبي براي سيستم هاي غربالگري دروغ سنجي پيشنهاد شود.
واژگان كليدي: پلي گراف، دروغ سنجي، فتوپلتيسموگراف، سيگنال هاي سایكوفيزیولوژي.
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پژوهشی

مقدمه

یافتن روش هایي براي راستي آزمایي و کشف دروغ از قرن ها پیش مورد 
توجه بشر بوده است. با پیشرفت علوم و با استفاده از فناوري هاي جدید، 
ــمندان توانسته اند به مطالعه و تحقیق در این زمینه همت گمارند  دانش
و هم اکنون روش هاي متعددي جهت دروغ سنجي یا راستي آزمایي در 
خصوص اظهارات افراد معرفي شده است و به عنوان محصول تجاري، در 
بسیاري از کشورهاي دنیا به مرحله تولید رسیده است )1(. فناوري هاي 
ــنجي که مبتني بر یك یا چند واکنش فیزیولوژیك بدن انسان  دروغ س

ــمار زیادي از سازمان هاي  ــت، باعث شده تا ش در لحظه دروغ گویي اس
دولتي کشورهاي جهان مانند وزارت دفاع، وزارت امنیت کشور، گمرک 
ــراي غربالگري کارمندان و  ــرز و وزارت انرژي معموالً ب ــت از م و حفاظ
ــاس از دروغ سنج استفاده مي کنند و این  متقاضیان موقعیت هاي حس
ــخیص دروغ  ــازمان ها همواره به دنبال روش هاي کارآمدتر براي تش س
ــنجي به دو دسته کالسیك و نوین  ــتند )3و2(. روش هاي دروغ س هس
تقسیم مي شوند. روش هاي کالسیك دروغ سنجي، شامل ارزیابي تعداد 
ــي خاصیت گالوانیك پوست  ــتگاه، بررس و نحوه تنفس حین کار با دس
ــد)4(. روش هاي نوین دروغ  ــي فشار خون و ضربان قلب میباش و بررس
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ــزي در حین آزمون صورت  ــنجي با تجزیه و تحلیل فعالیت هاي مغ س
ــر روي این پدیده  ــان مي دهد تحقیقات ب ــي ها نش مي گیرد )5(. بررس
ــورهاي آمریكا، کانادا،  ــتم اوج گرفته و کش از دهه هاي پایاني قرن بیس
ــتفاده از انواع روش هاي دروغ سنجي  ــتي در اس ژاپن و رژیم صهیونیس
ــتاز هستند. در این کشورها حتي انجمن ها و دانشكده هاي آموزش  پیش
ــت )6(. مطالعات نشان مي دهد در  ــنجي نیز تاسیس شده اس دروغ س
ــتم  ــي از دروغ خون از تمامي نقاط بدن و از سیس ــترس ناش هنگام اس
ــي رود که مي تواند براي  ــده و به طرف ماهیچه هایي م گوارش جمع ش
ــت ها و پاها سرد مي شود دیافراگم و  جنگ یا گریز فرد کمك کند. دس
ــود، مردمك چشم براي خیره شدن بینایي  ماهیچه نشیمن قفل مي ش
ــود، شنوایي حساس مي شود، غدد آدرنال شروع به ترشح مواد  باز مي ش
ــن، نوراپي نفرین( مي کند .هم چنین در  کورتیزول )آدرنالین، اپي نفری
این حالت خون رساني به چشم بیشتر شده و موجب افزایش دماي آن 

مي شود )8و7(.
ــتم هاي پلي گراف با ثبت سیگنال هاي فیزیولوژي رواني و بررسي  سیس
تغییرات آن ها مي توانند حالت استرس فرد و در نتیجه پاسخ هاي نادرست 
ــیگنال هایي با  ــخیص دهند. در پلي گراف محققین به دنبال س او را تش
ثبت آسان و قدرت تشخیص باال مي باشند. طبق نتایج به دست آمده از 
آزمایشات گوناگون در هنگام استرس با فعال شدن پاسخ نبرد یا فرار در 
ــار خون، نرخ تنفس باال رفته و فرد  بدن، ضربان قلب، حجم خون و فش
ــروع به تعریق مي کند )9(. بنابراین سیگنال هاي حجم خون1، فشار  ش
خون2، هدایت الكتریكي پوست3 و تغییرات تنفسي4 بیشترین وابستگي 
را به حاالت رواني افراد و به خصوص استرس ناشي از دروغ دارند )12-
10(. در سیستم هاي پلي گرافي به منظور بررسي سیستم قلبي عروقي 
ــود که در واقع حجم خون  ــت ثبت مي ش تغییرات حجم خون در انگش
ــتم عصبي در حین استرس ناشي  ــدن سیس ــت. با فعال ش مویرگي اس
ــفنگترها فیبرهاي عصبي  ــي رگ ها به جز مویرگ ها و اس از دروغ، تمام
ــتم  ــتقیم سیس را دریافت مي کنند. از این رو مویرگ ها تحت تأثیر مس
ــند. از آن جایي که عصب گیري شریان ها و شریانچه ها  عصبي نمي باش
ــازد تا حجم این رگ ها و در نتیجه حجم  ــتم عصبي را قادر مي س سیس
خون سیستم گردش خون را تغییر دهد، حجم خون مویرگي در نتیجه 
ــتم عصبي بر روي شریانچه ها تغییر مي نماید و تغییرات  تغییرات سیس
ــم خون مویرگي با کنترل موضعي مویرگي به مرور زمان خود را با  حج
سیستم عصبي منطبق خواهد کرد )13(. در این تحقیق به طراحي یك 
سیستم دروغ سنجي پلي گراف با ارزیابي سیگنال تغییرات حجم خون 
شریاني پرداخته شده است تا مستقیماً تأثیرات سیستم عصبي بر حجم 
خون مورد بررسي قرار گیرد. براي این منظور با ثبت سیگنال هاي پلي 
گرافي معمول و هم چنین سیگنال فتوپلتیسموگراف شریاني تشخیص 
ــد. نتایج شناسایي با استفاده از روش هاي مختلف  دروغ انجام خواهد ش
ــیگنال مذکور در دروغ سنجي  ــنجش دروغ آزمایش شده و پاسخ س س
1. Cardiograph
2. PhotoPlethysmoGraph (PPG)
3. Galvanic Skin Response (GSR)
4. Pneumograph

مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت.

مواد و روش ها

ــته  ــتخراج ویژگي و دس ــامل پیش پردازش، اس روند تحلیل داده ها ش
ــد. کلیه مراحل  ــت گو و دروغ گو مي باش ــا به 2 گروه راس ــدي داده ه بن
ــرم افزار متلب  ــد. ن ــازي ش ــتفاده از نرم افزار متلب5 پیاده س فوق با اس
ــي سطح باال با تمرکز بر روي تكنیك هاي  یكي از زبان هاي برنامه نویس
محاسباتي است. این نرم افزار محیطي مناسب براي انجام عملیات هاي 
ــت. این نرم افزار به  ــان را فراهم کرده اس ــي آس ریاضي و برنامه نویس
ــاخت و پیاده سازي  ــبات، در س صورت اختصاصي در ریاضیات و محاس
ــازي، شبیه سازي و تحلیل مدل و آنالیز،  الگوریتم هاي ریاضي، مدل س
استخراج مشخصه هاي آماري، رسم و نمایش دادهها کاربرد دارد )14(.

مجموعه داده
ــته بندي  ــتند و در دو گروه دس ــرکت داش 20 مرد در این پژوهش ش
ــطه و حداکثر مدرک  ــل داراي مدرک دیپلم متوس ــدند. افراد حداق ش
ــي ارشد بودند. هیچ یك از افراد مورد مطالعه بیماري رواني یا  کارشناس
ــایكوفیزیولوژي نداشتند. داده هایي این تحقیق شامل ثبت  مشكالت س
ــموگراف مویرگي و شریاني و هدایت الكتریكي  سیگنال هاي فتوپلتیس
پوست، تغییرات فشار خون شریاني و تغییرات تنفسي بر اساس آزمون 
ــرکت کنندگان ثبت داده  ــت. در گروه اول، 10 نفر از ش اوج تنش6 اس
ــول پلي گرافي یعني  ــیگنال هاي معم ــتفاده از س و اجراي آزمون با اس
ــي سینه اي و  ــموگراف مویرگي، تغییرات تنفس کاردیوگراف، فتوپلتیس
ــد. در گروه دوم نیز 10 نفر دیگر با  ــت انجام ش هدایت الكتریكي پوس
استفاده از سیگنال هاي کاردیوگراف، فتوپلتیسموگراف شریاني، تغییرات 
ــي سینه اي و هدایت الكتریكي پوست ثبت و اجراي آزمون انجام  تنفس
ــت اوج تنش اجرا شده، افراد از بین 5 شيء )انگشتر، پول،  ــد. در تس ش
النگو، سكه، ساعت( به صورت تصادفي یكي را انتخاب کردند و در زمان 
ــخ منفي ارائه دادند. در نتیجه در  ــت در پاسخ به تمام سواالت، پاس تس
مورد یكي از سؤاالت یعني همان شيء انتخابي، دروغ گویي توسط فرد 
انجام و افزایش استرس ایجاد شد. نحوه ي ارائه سوال ها نیز با نام بردن 
ــیاء توسط کاربر و انكار افراد در دیدن شي انجام شد. بین هر سوال  اش
ــده  حداقل 20 ثانیه فاصله زماني براي ثبت تحریكات در نظر گرفته ش
ــت. تمام گزینه هاي آزمون سؤاالت مربوط هستند، به جز سؤال اول  اس
که معموالً یك سؤال خنثي پرسیده مي شود. بین هر سوال حداقل 20 
ثانیه فاصله زماني براي ثبت تحریكات در نظر گرفته شده است. پس از 
3 بار ثبت که در هر یك، محل سؤاالت مربوط تغییر مي کند، داده ها به 
صورت قیاسي )در این نوع مطالعات سوژه در شرایط کاماًل آزمایشگاهي 
تحت آزمون پلي گرافي قرار مي گیرد( جمع آوري شدند. سیگنال ها در 
ــه دور از آلودگي هاي صوتي و تصویري با  ــي با دماي 25 درجه و ب اتاق
5. MAThematical LABoratory Software Version 7.6
6. Peak Of Tension (POT)
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استفاده از سیستم پلي گرافي استاندارد7 ثبت و با فرکانس نمونه برداري 
ــموگراف  ــیگنال هاي فتوپلتیس 50 هرتز در کامپیوتر ذخیره گردید. س
ــور نوري انعكاسي از شریان مچي دست راست  ــتفاده از یك سنس با اس
ــریاني با کاف  ــت، تغییرات فشار خون ش ــبابه دست راس ــت س و انگش
ــت چپ، هدایت الكتریكي پوست با دو  ــفیگومانومتري از بازوي دس اس
ــورهاي  ــي از طریق سنس ــیگنال هاي تنفس ــت و س الكترود از کف دس
پیزوالكتریك بسته شده به دور سینه و شكم ثبت شدند. شكل 1 نحوه 

قرارگیري سنسورها براي ثبت سیگنال  را نشان مي دهد. 

پیش پردازش بر روي داده ها
ــیگنال، اولین گام حذف عوامل ناخواسته در  جهت پردازش مناسب س
ــت تا به طور صحیح سیگنال از عوامل مداخله اي و انواع  سیگنال ها اس
ــذف آرتیفكت هاي  ــبب براي ح ــات پاالیش گردد. به همین س اغتشاش
ــذف آرتیفكت هاي فرکانس  ــهر، ح فرکانس باال و حذف تداخل برق ش
ــب  ــوژه از فیلترهاي مناس ــي یا حرکت س ــي از جا به جای ــن ناش پایی
ــیگنال فتوپلتیسموگراف با  ــتفاده شد. حذف عوامل ناخواسته در س اس
ــیگنال  ــي 0/3 تا 20 هرتز، در س فیلتر میان گذر در محدوده ي فرکانس
هدایت الكتریكي پوست با فیلتر میان گذر در محدوده ي فرکانسي 0/1 
ــا فیلتر میان گذر در محدوده ي  ــیگنال کاردیوگراف ب تا 10 هرتز، در س
ــي 0/3 تا 20 هرتز و در سیگنال هاي تنفسي با فیلتر میان گذر  فرکانس

در محدوده ي فرکانسي 0/1 تا 15 هرتز انجام شد.

استخراج ویژگي
ــن 0 )صفر( و  ــیگنال ها با میانگی ــته، س ــس از حذف عوامل ناخواس پ
واریانس 1 استاندارد شده و مشخصه هایي در حوزه ي زمان از سیگنال ها 
ــیك معموالً براي هر  ــد. در سیستم هاي پلي گرافي کالس استخراج ش
ــده یك ویژگي به عنوان متغیرهاي  ــؤال پرسیده ش ــیگنال در هر س س
ــیگنال تنفس مقدار کاهش  ــتخراج مي گردد. براي س ــي اس مورد بررس
ــدن تنفس در 10 ثانیة اول پس از شروع هر سؤال  ــته ش دامنه و آهس
اندازه گیري مي شود. در هدایت پوستي دامنة بزرگ ترین پاسخ هدایت 
پوستي که در فاصلة 0/5 تا 10/5 ثانیه پس از شروع هر سؤال به وجود 
ــن عكس العمل قلبي-  ــود. دامنة بزرگ تری مي آید، اندازه گیري مي ش
ــده باشد به عنوان  ــروع ش ــؤال ش عروقي که در 12 ثانیه بعد از بیان س
ــیگنال فشار خون استخراج مي شود و در فتوپلتیسموگراف  مشخصه س
اندازه کاهش دامنة پالس انگشتي پس از شروع سؤال آغاز شده باشد به 
ــتخراج مي گردد )6(. این ویژگي ها به عنوان متغیرهاي  عنوان متغیر اس
ــواالت راست و دروغ مورد بررسي قرار گرفتند.  تحقیق براي تفكیك س
ــي معناداري متغیرهاي استخراج شده در سواالت مختلف از  براي بررس
آزمون واریانس یك طرفه و براي مقایسه متغیرها در یك سوال و در دو 
ــیگنال حجم خون شریاني و مویرگي از آزمون t جفت شده استفاده  س
ــتفاده از جعبه ابزار Statistics متلب انجام   ــد. آنالیزهاي آماري با اس ش

7. Classic Polygraphy System (CPS)

شد. سطح معناداري نیز 0/05 در نظر گرفته شد.

طبقه بندي داده ها 
ــیگنال ها و با  ــاس ترکیب س معموالً تصمیم گیري در پلي گرافي بر اس
ــتفاده از سنجش نسبي قدرت واکنش انجام مي شود )6( اما در این  اس
ــاهده درصد  پژوهش به منظور کنترل در خروجي تفكیك کننده و مش
ــدون ترکیب آن ها، از  ــیگنال ها و ب ــتفاده از هر یك از س تفكیك با اس
ــد. هدف نهایي در هر مسأله  ــتفاده ش تفكیك کننده خطي LDA8 اس
ــتة  ــه اي از نمونه ها به دو یا چند دس ــو، تفكیك مجموع ــایي الگ شناس
مختلف است. در این تحقیق نیز هدف تفكیك سواالت هدف )دروغ( از 
غیر هدف )راست( مي باشد. بنابراین نیازمند یك ابزار براي طبقه بندي 
ــأله  ــاي ورودي و خروجي مس ــزار طبقه بندي، فض ــتیم. اب داده ها هس
ــي یاد مي گیرد  ــري دادة آموزش ــاط بین آن ها را از روي یك س و ارتب
ــته  ــده به عنوان ورودي به دس ــا اعمال ویژگي هاي انتخاب ش )16(. ب
ــاختار مناسب براي آن، نتایج طبقه بندي و  بندي کننده و با انتخاب س
محاسبه درصد صحت تفكیك کننده محاسبه شد. آموزش شبكه خطي 
ــتفاده از روش لو9 و با در نظر گرفتن فاصله ماهاالنوبیاس10 انجام  با اس
ــي صحت نتایج طبقه بندي خطاي منفي  گردید )17(. به منظور بررس
کاذب11 و مثبت کاذب12 مورد بررسي قرار گرفت. خطاي مثبت کاذب، 
دروغ تشخیص دادن سواالت راست است و رخ داد منفي کاذب در واقع 
ــت. درصد تفكیك کننده نیز با  ــت شناخته شدن سواالت دروغ اس راس
ــیم آن بر کل سواالت محاسبه  جمع مثبت کاذب و منفي کاذب و تقس

شد )17(.

يافته ها

در گروه اول 10 مرد با متوسط سني 6/64±33/42 سال و در گروه دوم 
ــط سني 4/86±36/52 سال مورد ارزیابي قرار  10 مرد دیگر با با متوس
ــته از سیگنال ها و استاندارد سازي  گرفتند. پس از حذف عوامل ناخواس
ــتخراج شدند. براي افراد  ــیگنال ها در دو گروه اس آن ها، ویژگي ها از س
ــریاني و  ــیگنال حجم خون ش ــه ویژگي هاي زماني در س ــت مطالع تح
ــه جدول، در  ــت. با توجه ب ــده اس ــان داده ش مویرگي در جدول 1 نش
ــیگنال حجم خون مویرگي در سوال 3 که  گروه اول تغییرات ویژگي س
ــوال هدف بود نسبت به سایر سواالت کاهش یافته است اما تغییرات  س
ــود )P= 0/061(. در گروه دوم  ــادار نب ــواالت معن ــا در بین س ویژگي ه
ــبت به سایر سواالت  ــوال 3 نس ــریاني در س نیز تغییرات حجم خون ش
کاهش یافته اما این تغییرات معنادار بود )P= 0/022(. بین ویژگي هاي 
ــي در گروه اول و حجم  ــیگنال )حجم خون مویرگ زماني در دو نوع س
ــریاني در گروه دوم( رابطه معناداري در هر سوال مشاهده شد  خون ش

8. Linear Discriminant Analysis (LDA)
9. Leave One Out (LOO)
10. Mahalanobias Distance
11. False Negative (FN)
12. False Positive (FP) 

محمدامين یونسي هروي و همکاران
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ــریاني و  ــیگنال حجم خون ش )P< 0/05(. که این تفاوت ویژگیها در س
حجم خون مویرگي را نشان مي دهد.

نتایج تفكیك کننده خطي در دو حالت، یكي با اعمال ویژگي هاي حجم 
ــه تنهایي و دیگري با اعمال کل  ــریاني ب خون مویرگي و حجم خون ش
ویژگي هاي استخراجي از سیگنال هاي سایكوفیزیولوژي گروه اول و دوم 
ــبه شد. جدول 2 نتایج پیاده سازي را  ــبكه محاس به عنوان ورودي به ش
ــواالت براي 10 نفر در هر گروه و با سه بار تكرار  ــان مي دهد. کل س نش
ــت که از این تعداد سوال 120 سوال راست  ــده 150 سوال اس انجام ش
ــد. همان طور که از جدول 2 مشهود است در  ــوال دروغ مي باش و 30 س

گروه اول با اعمال متغیرهاي سیگنال حجم خون مویرگي به شبكه، از 
120 سوال راست، 64 مورد به درستي و بقیه به اشتباه شناسایي شده 
ــت و از 30 سوال دروغ 20 مورد به درستي دروغ و 10 مورد راست  اس
مشخص شده است. با اعمال متغیرهاي سیگنال حجم خون شریاني در 
ــت به درستي شناسایي و 52 مورد شناسایي  گروه دوم، 68 سوال راس
نشده است و هم چنین از 30 سوال دروغ 22 مورد به درستي و 8 مورد 
ــت. در هر دو حالت نیز با محاسبه صحت،  ــت شناسایي نشده اس درس
ــده  ــوژه ها با درصد باالتري انجام ش ــواالت دروغ براي س ــخیص س تش
ــتخراج تمامي متغیرهاي  ــت. این مراحل با ترکیب سیگنال ها و اس اس
ــامل تغییرات  ــیگنال هاي پلي گرافي در گروه اول ش ــتخراجي از س اس
ــریاني و به کارگیري  ــي، هدایت الكتریكي پوست، فشار خون ش تنفس
سیگنال حجم خون مویرگي نیز انجام شد. بر این اساس از 120 سوال 
ــدند و از 30 سوال دروغ 24  ــتي شناسایي ش ــت 94 مورد به درس راس
مورد به درستي دروغ شناسایي شدند. با ترکیب سیگنال هاي گروه دوم 
ــیگنال حجم خون شریاني  ــتخراجي از س و به کارگیري ویژگي هاي اس
ــوال راست 97 مورد  ــبكه از 120 س به جاي حجم خون مویرگي به ش
به درستي و از 30 سوال دروغ 25 مورد به درستي شناسایي شدند. بر 
ــاس نتایج حاصل نشان مي دهد که درصد صحت سیگنال حجم  این اس
خون شریاني بیشتر از مویرگي است و با ترکیب متغیرهاي استخراجي 
از سیگنال هاي سایكوفیزیولوژي نیز با به کارگیري حجم خون شریاني 

نتایج بهتري حاصل شده است. 

بحث 

ــیگنال تغییرات حجم خون شریاني  ــان داد که س نتایج این مطالعه نش
ــیگنال حجم خون مویرگي مي تواند با درصد صحت باالتري  به جاي س
ــت و دروغ را انجام دهد. بنابراین یافته مهم این  ــواالت راس تفكیك س

جدول 1 : ويژگي هاي زماني اس��تخراج شده از سيگنال  حجم 
خون مويرگي در گروه اول و حجم خون ش��رياني 

در گروه دوم

شماره سوال
ويژگي زماني 
سيگنال حجم 
خون مويرگي

ويژگي زماني 
سيگنال حجم 
خون شرياني

P مقدار
بين ويژگي 
هاي دو 
سيگنال

0/150/035±0/220/228±10/421 )خنثي(

0/240/026±0/420/215±20/655 )غير هدف(

0/210/016±0/610/511±30/859 )هدف(

0/130/011±0/330/302±40/811 )غير هدف(

0/240/041±0/440/382±50/482 )غير هدف(

مقدار P براي 
هر سيگنال در 5 

سوال
0/0580/031

جدول 2: نتايج حاصل از تفکيک سوال هدف )دروغ( از غير هدف )راست( در دو گروه

درصد تفكیک نهاييراستدروغنوع سوالنوع متغیر اعمال شده به شبكه خطي

ويژگي حجم خون مويرگي به تنهايي
)53/33%( 64)46/67%( 56راست

%56/00
)33/33%( 10)66/67%( 20دروغ

ويژگي  حجم خون شرياني به تنهايي
)56/66%( 68)43/33%( 52راست

%60/00
)26/67%( 8)73/33%( 22دروغ

كل ويژگي هاي پلي گراف و به كارگیري
حجم خون مويرگي )سیگنال هاي گروه اول(

)78/33%( 94)23/33%( 28راست
%78/66

)20/00%( 6)80/00%( 24دروغ

كل ويژگي هاي پلي گراف و به كارگیري
حجم خون شرياني)سیگنال هاي گروه دوم(

)80/83%( 97)19/16%( 23راست
%81/33

)16/67%( 5)83/33%( 25دروغ

تشخيص دروغ با به كارگيري سيگنال حجم خون شریاني در پلي گرافي و با استفاده از تفکيک كننده خطي در نرم افزاز متلب
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ــق اندازه گیري حجم  ــیك از طری ــق بهبود نتایج پلي گراف کالس تحقی
ــت. به طوري که در  ــنجي مویرگي اس ــریاني به جاي حجم س خون ش
ــیگنال  ــط س ــته توس ــل داده هاي پلي گرافي در تحقیقات گذش تحلی
ــتي تغییرات حجم خون مویرگي سنجیده و به  فتوپلتیسموگراف انگش
ــتم عصبي بر روي آن ها به  ــدم عصب دهي مویرگ ها اثر سیس دلیل ع
ــتقیم ارزیابي مي شد. حال آن که مطالعه حاضر با پیشنهاد  طور غیرمس
حجم سنجي شریاني نتایج را بهبود داده است به گونه اي که با ترکیب 
ــیگنال ها و جایگزیني حجم خون شریاني به صحت تفكیك 81/33  س
ــت یافته است. تا کنون تمامي سیستم هاي پلي گرافي که بر  درصد دس
ــتفاده قرار گرفته  ــترس براي تشخیص دروغ مورد اس پایه سنجش اس
ــون مویرگي صحت  ــتفاده از حجم خ ــیگنال ها و اس ــد، با ترکیب س ان
ــي قرار داده اند. بیشترین صحت نتایج  ــخص را مورد بررس اظهارات ش
ــتم هاي پلي گرافي کالسیك تا مقادیر بیش  به دست آمده توسط سیس
ــي خودکار و  ــاس نمره ده ــت که بر اس ــده اس از 80 درصد گزارش ش
 سنجیدن قدرت نسبي واکنش ها در سواالت مختلف حاصل شده است
ــگاهي پلي گرافي، مطالعه بن شاخار  )12-8(. در بین روش هاي آزمایش
ــواالت دروغ را داشته است  و همكارانش قدرت تفكیك 80 درصد در س
ــده  ــه هانتس و همكارانش با صحت 82 درصدي گزارش ش )1(. مطالع
ــن مطالعه کیرجر و  ــي- اي و هم چنی ــج گزارش او-ت ــت )11(. نتای اس
ــواالت دروغ همراه بوده  همكارانش با صحت 74 درصد تفكیك براي س
ــكین و همكارانش نیز با صحت 80 درصد تفكیك سواالت  ــت. راس اس
ــده در  ــاره ش دروغ را انجام داده اند )18(. در تحقیق حاضر و موارد اش

باال از روش هاي غیرخطي و دینامیك شناسایي الگو استفاده نشده است 
ــاس روش خطي و یا براساس سنجش قدرت  ــواالت بر اس و تفكیك س
ــت. در مطالعات مشابه با  ــده اس ــوال انجام ش ــبي واکنش در هر س نس
استفاده از سیگنال هاي کمتر اما با به کارگیري متغیرهایي با استخراج 
ــیگنال ها به صحت 82 درصدي نیز ایجاد  ــي س از ویژگي هاي فرکانس
ــي گرافي با به  ــت )8(. هم چنین مطالعه بر روي داده هاي پل ــده اس ش
ــا 84 درصد و با  ــي نرخ تفكیك ت ــاي هوش مصنوع ــري روش ه کارگی
ــت )19(. البته استفاده  ــتفاده از شبكه هاي عصبي گزارش شده اس اس
ــایي الگو پیچیدگي سیستم را براي تشخیص افزایش  از ابزارهاي شناس
ــنجي هر دو نوع خطاي منفي کاذب  خواهد داد. در آزمون هاي دروغ س
ــته به شرایط ممكن است یكي  ــتند اما بس و مثبت کاذب نامطلوب هس
ــند. در تحقیقات جنایي )دزدي، قتل، تجاوز(، مثبت کاذب  مهم تر باش
ــت. زیرا یك فرد بیگناه مورد تعقیب قانوني و محكوم شدن  جدي تر اس
ــت که یك  ــرد. رخداد منفي کاذب در واقع به این معنا اس ــرار مي گی ق
ــرار مي کند. در کارهاي امنیتي، منفي کاذب  فرد گناهكار از مجازات ف
ــئله اي خطرناک  ــخیص ندادن یك جاسوس مس ــت زیرا تش مهم تر اس
ــود )20(. مطالعه حاضر داراي نرخ خطاي منفي کاذب  محسوب مي ش
ــنهاد  ــتفاده آن در کارهاي میداني پیش ــت و مي تواند اس پایین تري اس
شود. عالوه بر این استفاده از روش طراحي شده در غربالگري استرس، 
دروغ سنجي بسیار مناسب بوده و مي تواند مورد استفاده قرار گیرد زیرا 
ــتم هاي غربالگري مقدار کمتر منفي کاذب مورد توجه است و  در سیس
روش هاي غربالگري به دنبال کم کردن مقدار منفي کاذب هستند )15(. 

شکل 1: سيستم ثبت داده هاي سايکوفيزيولوژي و نحوه ي قرارگيري سنسورها بر روي دست ها و سينه
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ــور اندازه گیري تغییرات  در مطالعه حاضر براي اطمینان از این که سنس
حجم خون شریاني به طور صحیح بر روي شریان رادیال مچ دست قرار 
گرفته، قبل از شروع سؤاالت بخشي از سیگنال را ثبت شد تا اطمینان 
حاصل شود که جایگاه سنسور مناسب است و در صورت ایجاد سیگنال 
ــور را تغییر داده تا سیگنال حجم شریاني به طور  ــب جاي سنس نامناس
ــروع سؤاالت و  ــپس سنسور را ثابت کرده و ش ــب ثبت گردد. س مناس
ثبت داده ها آغاز مي شود. بنابراین از جمله مهم ترین بخش هایي که در 
مطالعات بعدي در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد محل و نحوه ي 
نصب سنسور بر روي بخشي از شریان رادیال است. افراد شرکت کننده 
ــایكوفیزیولوژي  ــكالت س در این تحقیق هیچ یك بیماري رواني یا مش
نداشتند. توسعه مطالعه حاضر و نتایج حاصل از آن مي تواند در افراد با 

اختالالت رواني نیز صورت گیرد. 

نتيجه گيري 

ــنجي با جایگزیني  ــتم دروغ س هدف در این تحقیق ارزیابي یك سیس

ــیگنال تغییرات حجم خون شریاني در پلي گراف بود تا از طریق آن  س
ــتم عصبي بر حجم خون را مورد بررسي  ــتقیم سیس بتوان تاثیرات مس
ــیك از طریق  ــرار داد. نتایج این مطالعه بهبود نتایج پلي گراف کالس ق
ــان مي دهد. بر اساس نتایج به  ــریاني را نش اندازه گیري حجم خون ش
دست آمده مطالعه حاضر با جایگزین سیگنالي مناسب توانسته است به 
ــه اي با سایر روش هاي پلي گرافي دست یابد  درصد صحت قابل مقایس
ــتم هاي غربالگري دروغ  ــبي براي سیس و مي تواند به عنوان روش مناس

سنجي پیشنهاد شود.

تشكر و قدرداني
نویسندگان این مقاله از مسئولین آزمایشگاه تخصصي ثبت سیگنال هاي 
ــهد براي فراهم نمودن مكان  ــالمي واحد مش ــگاه آزاد اس حیاتي دانش
ــنل این دانشگاه به  ــیگنال، از دانشجویان و پرس ــب براي ثبت س مناس
منظور شرکت در آزمون و جمع آوري داده ها و هم چنین راهنمایي هاي 
ــیگنال ها و اجراي آزمون  ــر خلیل زاده جهت ثبت س ــاب آقاي دکت جن

کمال تشكر را دارند.
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Abstract

Background: Finding methods for lie detection is one of the main concerns in human Societies. The aim of this 
study was to design a system to evaluate the arterial photoplethysmograph signal in polygraph system and submit it 
as a new signal on the polygraph.

Methods: The data set included psychophysiology signals and was done through an inductive test and by using 
classic polygraph device in two groups. After recording the signals, the signals noises were removed and time features 
were extracted. Statistical analysis was done by ANOVA and T-test. Consequently data were classified and accuracy 
coefficient was calculated by applying these features to Linear Discriminate Analysis LDA. All data processing was 
done in MATLAB software. 

Findings: 20 men participated in the study. The results showed that changing of arterial photoplethysmograph 
signal has significantly reduced in target question (P=0.022) and it could create a higher accuracy in lie detection.  
By combining signals and using arterial photoplethysmograph, the best results were obtained and the accuracy was 
calculated as 81.33%.

Conclusion: by replacing a new signal in this study, the percentage of accuracy was calculated comparable with 
other methods of polygraph. So this new method can be suggested for use as a lie screening system.
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