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أ

امضاء

این پایان نامه را با نهایت سپاس پیشکش میکنم به

آستان قدس امام هشتم امام رضا (ع) که
همواره از برکات وجود ایشان بهرهمند بودهام،

و تقدیم میکنم به
پدر عزیزم,
که همواره از ابتدای راه زندگی با راهنمائیها و پشتیبانیهای خود مسیر پیشرفت و
خوشبختی را برایم هموار کرده است

و به مادر مهربانم,
دریای بیکران فداکاری و عشق که دعای خالصانهاش بدرقه راه و وجودش دلگرمی
من است ...

ب

تشکر و قدردانی
حال که به لطف و رحمت الیتناهی حضرت حق مراحل این پایان نامه رو به اتمام
نهاده بر خود الزم میدانم تا از همه کسانی که در پیشبرد اهداف این پایان نامه من را
یاری نمودند سپاس و قدردانی به عمل آورم.
ابتدا از زحمات و پشتیبانی بی دریغ و بی شائبه استاد ارجمندم جناب آقای دکتر
زاهدی که راهنمایی این تحقیق را بر عهده داشتند کمال تشکر را دارم .بیشک بدون
حمایت و راهنمائی ایشان انجام این پایان نامه مقدور نبود .همچنین از جناب آقای دکتر
احمدیفرد که مشاوره این تحقیق را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی میکنم.
در پایان از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر پویان و جناب آقای دکتر حسنپور که
افتخار شاگردی ایشان را در دوره کارشناسی ارشد داشتهام قدردانی کرده و از خداوند
متعال برای این دو بزرگوار موفقیت و بهروزی مسألت دارم.

ج

تعهد نامه
اینجانب معصومه اسمعیلی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطالعات
دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه شناسایی حرکات ارادی انسان با استفاده از سیگنال  EEGتحت راهنمائی
دکتر مرتضی زاهدی متعهد می شوم .


تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است .



در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .



مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یاا امتیاازی در هایچ جاا ارائاه
نشده است .



کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود مای باشاد و مقااالت مساتخرج باا ناام « دانشاگاه صانعتی
شاهرود » و یا «  » Shahrood University of Technologyبه چاپ خواهد رسید .



حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از پایاان ناماه
رعایت می گردد.



در کلیه مراحل انجام این پایان نامه  ،در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها ) استفاده شاده اسات ضاوابط و اصاول
اخالقی رعایت شده است .


در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ،در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است
اصل رازداری  ،ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است .

تاریخ
امضای دانشجو
مالکیت نتایج و حق نشر


کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج  ،کتاب  ،برنامه های رایانه ای  ،نرم افزار ها و
تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد  .این مطلب باید به نحو مقتضی در
تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .



استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

ز

چکیده
در این مطالعه کاربردی ،کالسهبندی پنج تصور ذهنی اندازهگیری شده توسط  EEGبررسی و
پیادهسازی خواهد شد .سیگنالهای  EEGدر حوزه زمان دارای حجم باالئی هستند ،و از این گذشته
ممکن است این سیگنالها حاوی مصنوعاتی باشند که از منابعی غیر از مغز ثبت شده باشند ،از قبیل
پلکزدن و یا حرکت چشم .بنابراین کاهش اطالعات زائد و استخراج مفیدترین اطالعات ضروری به
نظر میرسد .در روش پیشنهادی از روشهای کاهش ابعاد ،یعنی تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA)9و
الگوهای فضائی مشترک ) (CSPبرای حذف اطالعات زائد استفاده میشود .اما باز هم قسمتهائی از
سیگنال شامل مصنوعاتی است که با این روشها قابل حذف نیستند .برای همین ابتدا سیگنالها را
پنجره کرده و سپس بر روی هر پنجره به صورت مجزا روشهای استخراج ویژگی  PCAیا  CSPرا
اعمال میکنیم .سپس ویژگیهای استخراجشده از پنجرههای آلوده را از بردار ویژگی نهائی حذف
میکنیم .اما به دلیل اینکه مصنوعات در مؤلفههای زمانی سیگنال واضح نیستند ،نمیتوان به صورت
دقیق پنجرههای آلوده را تشخیص داد .بنابراین میتوان با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی جستجو
از قبیل الگوریتم ژنتیک ) (GAو الگوریتم بهینهسازی ذرات ) ،(PSOو همچنین روش انتخاب ویژگی
رو به جلو  ،راهحلهای حاوی بهترین پنجرهها را جستجو کرد .اما مسئلهای که وجود دارد این است
که پنجرههائی که حذف میشوند ،ممکن است شامل ویژگیهای مفید نیز باشند .زیرا در پنجرهبندی
با ابعاد ثابت ،مرز مصنوعات به صورت دقیق مشخص نمیشود .راه حل این است که این الگوریتم را در
چند مرحله بر روی پنجرههای با ابعاد متفاوت آزمایش کنیم و در نهایت بهترین ابعاد را انتخاب کنیم.
الگوریتم پیشنهادی را بر روی یک مجموعه داده حاوی پنج کار ذهنی ثبت شده در دانشگاه کلرادو،

1

Principle Component Analysis
Common Spatial Pattern
3
Genetic Algorithm
4
Particle Swarm Optimization
5
Feed Forward Feature Selection
2

ز

اعمال کردیم .با به کار بردن روش پیشنهادی بر روی سیگنالهای حاوی  5پنجره ،با تقسیم  05به
 5برای مرحله آموزش و تست ،توانستیم به نرخ موفقیت 955درصد دست پیدا کنیم.
کلمات کلیدی :سیگنال  ،EEGرابط مغز کامپیوتر ) ،(BCIپنجره ،حذف مصنوعات ،تحلیل مؤلفههای
اصلی) ،(PCAالگوهای فضائی مشترک ) ،(CSPالگوریتم ژنتیک) ،(GAالگوریتم بهینهسازی
ذرات) ،(PSOانتخاب ویژگی رو به جلو ،منطق فازی

ز

مقاالت مستخرج از پایان نامه

 "دسته بندی کارهای ذهنی با به کارگیری، مرتضی زاهدی، معصومه اسمعیلی.9
 توسط الگوریتم ژنتیک و تحلیل مؤلفههای اصلیEEG مؤلفههای زمانی سیگنالهای
(submitted in ،"( با تحلیل انواع معیارهای شباهت در روش نزدیکترین همسایهPCA)
Iranian Journal of Biomedical Engineering, 2012)

2. Masoome Esmaeili, Morteza Zahedi, “Performance Analysis of
PSO and GA for Classifying EEG Data”, Accepted in International
Journal of Computer Applications, 2012.

3. Masoome Esmaeili, Morteza Zahedi, “Static Partitioning of EEG
Signals by GA Using Multi_CSP”, Accepted in International Journal
of Computer Applications, 2012.

ح

فهرست
فصل اول 91.......................................................................................................................
 -9-9مغز بشر ..................................................................................................................
 -9-9-9بخشهای مختلف مغز ..........................................................................................
 - -9اکتساب سیگنال مغز ..................................................................................................
 -9- -9سیگنال مغزنگاری الکتریکی )6............................................................................ (EEG
 -9-9- -9قرارگیری الکترودها بر اساس سیستم 0 .............................................................. 95- 5
 -3-9مجموعه داده 1 ...........................................................................................................
فصل دوم 9 .......................................................................................................................
 -9رابط مغز-کامپیوتر )9 .......................................................................................... (BCI  -کاربردهای 90...................................................................................................... BCI -9-9ارتباطات 90........................................................................................................  - -کنترل طبیعی 91...................................................................................................  - -کنترل حرکت 91...................................................................................................  - -تحرک 91............................................................................................................  - -توانبخشی 91........................................................................................................  -معرفی چند  BCIو نحوه عملکرد آن 91..............................................................................  -مروری بر روشهای بهکار رفته جهت طراحی 9............................................................. BCI  -9-تبدیل فوریه سریع)9.................................................................................... (FFT  - -تکنیکهای رگرسیون خودکار )....................................................................... (AR  - -تبدیل موجک ...................................................................................................م

  - -ابعاد فرکتال 0.....................................................................................................  - -تحلیل مؤلفههای اصلی )1............................................................................. (PCA  -6-الگوهای فضائی مشترک )1............................................................................ (CSP  -0-استفاده از  P300و باندهای فرکانسی برای استخراج ویژگی 1............................................فصل سوم 9 ......................................................................................................................
 -9استخراج ویژگی .......................................................................................................  -کاهش ابعاد داده جهت حذف مصنوعات اضافه شده به سیگنال................................................  -9-الگوهای فضایی مشترک )6............................................................................ (CSP  -9-9-اسلوب  CSPدو کالسه 1 .......................................................................................................  - -9-تعمیم  CSPبرای کالسهبندی پنجکالسه 5 ..................................................................................  - -9-روش پیشنهادی برای استخراج ویژگی با استفاده از ............................................................... CSP  - -تحلیل مؤلفههای اصلی)6 ................................................................................................ (PCA  -9- -روش پیشنهادی کاهش ویژگی توسط 6 .............................................................................. PCA  - -ویژگی ماکزیمم و میانگین 1 ........................................................................................................  -روش پیشنهادی برای فازی کردن 1 ..................................................................................................  -دسته بندی 1 ............................................................................................................................. -9- -شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه )5 ...............................................................................(MLP

  -استفاده از  LDAجهت کالسهبندی 9.........................................................................  - -نزدیک ترین همسایه )9 ..................................................................................................(1-NN  -9 - -معیار شباهت ...................................................................................................................  -9-9- -معیار شباهت کسینوسی ...................................................................................................  - -9- -معیار شباهت چبیشف ...................................................................................................... - -9- - -فاصله اقلیدسی ..............................................................................................................

فصل چهارم ....................................................................................................................
 -9انتخاب ویژگی 69........................................................................................................م

  -حذف مصنوعات از سیگنال 69..........................................................................................  9-رایجترین مصنوعات 6 ........................................................................................ EEG  -9-9-مصنوع پلک زدن 6 ...............................................................................................  - -9-مصنوع حرکات چشم 6 ..........................................................................................  - -9-نویز خطی 6 .......................................................................................................  - -9-مصنوع کنش ماهیچهای 6 .......................................................................................  - -9-مصنوع پالس 6 ....................................................................................................  - -کارهای قبلی برای حذف مصنوعات 6 .............................................................................  -روش پیشنهادی 60.......................................................................................................  -9-الگوریتم انتخاب ویژگی رو به جلو 05.............................................................................. -9-9- -الگوریتم روبهجلو حریصانه برای یافتن بهترین ترکیب از پنجرهها 09 .......................................................

  - -الگوریتم ژنتیک 0 .................................................................................................  -9- -روند الگوریتم پیشنهادی  GAبرای انتخاب سازگارترین پنجرهها 0 ................................... -9- - -روند الگوریتم پیشنهادی  PSOبرای انتخاب سازگارترین پنجرهها 15 .....................................................

فصل پنجم 69.....................................................................................................................
 -9مقدمه 1 ...................................................................................................................................  -مراحل روش پیشنهادی 1 ..............................................................................................................  -پارامترهای مهم در روش پیشنهادی 16 ................................................................................................  -ارزیابی روش پیشنهادی 10 ..............................................................................................................  -9-پارامتر تعداد پنجرهها11 ..............................................................................................................  - -مقایسه کالسهبندها 11 ................................................................................................................  -9- -کالسهبند نزدیکترین همسایه )15 ................................................................................... (1-NN - - - -بررسی کارائی شبکه عصبی 19 .......................................................................................... MLP

م

  - - -بررسی کارائی 1 .......................................................................................................... LDA  - - -مقایسهای بین کالسهبندهای  1-NNو  MLPو 16 ............................................................... LDA  - -بررسی روشهای استخراج ویژگی 11 ...............................................................................................  -9- -بررسی کارائی روش 11 ....................................................................................................PCA  - - -بررسی کارائی روش 95 .................................................................................................. CSP  - - -بررسی کارائی ویژگیهای ماکزیمم و میانگین 95 ............................................................................  - - -مقایسه کارائی  CSPو  PCAو ویژگیهای ماکزیمم و میانگین 95 ......................................................  - -بررسی الگوریتمهای انتخاب ویژگی 95 ...........................................................................................  9- -بررسی روش 95 ............................................................................................................. GA  - - -بررسی روش 950 .......................................................................................................... PSO  - - -بررسی کارائی الگوریتم انتخاب ویژگی رو به جلو 951 ........................................................................  - - -مقایسه  PSO ،GAو روش انتخاب ویژگی روبهجلو 995 ................................................................... - - -بررسی کارائی الگوریتمهای پیشنهاد شده 99 ....................................................................................

  -6-بررسی زمان مصرفی الگوریتمهای پیشنهاد شده996 .........................................................  -مقایسه روش پیشنهادی با روشهای دیگر 991......................................................................فصل ششم 1 .....................................................................................................................
 -9-6نتیجهگیری9 ...........................................................................................................
 - -6پیشنهادات ادامه کار 9 6 ................................................................................................
منابع 9 0..........................................................................................................................

م

فهرست شکلها
شکل ( )9-9توپولوژی سلول عصبی....................................................................................................................
شکل ( ) -9نواحی وظایف مغز.................................................... ........................................................................
شکل ( ) -9مکان قرارگیری انواع تکنیکهای ثبت سیگنال بر روی مغز...................................................
شکل ( ) -9تجهیزات .................................................................................................................................MEG
شکل ( ) -9تجهیزات هجومآورنده6.......................................................................................................................
شکل ( )6-9یک سیستم  EEGقابل حمل0.......................................................................................................
شکل ( )0-9سیستم بین المللی الکترود  ،95- 5دید از کنار و باالی سر1.................................................
شکل( )1-9نمایش مؤلفههای زمانی سیگنال  EEGدر شش کانال به صورت مجزا95...............................
شکل (  )9-سیکل رابط مغز-کامپیوتر)96............................................................................................... (BCI
شکل (  ) -یک  BCIمبتنی بر دستهبندی دو کار ذهنی90.........................................................................
شکل(  ) -یک کی بورد مجازی  BCIاز نوع 90.......................................................................................ABI
شکل (  ) -الگوهای  P300به کار برده شده برای تحرک91...........................................................................
شکل (  ) -نگاشت  ERDبر روی سطح غشائی یک مدل سر واقعی5.......................................................

ن

شکل (  )6-پیادهسازی تبدیل گسسته موجک یک بعدی..........................................................................
شکل(  )0-ساختارشبکه عصبی0.........................................................................................................................
شکل (  )1-مثالی از کاربرد یک 9..............................................................................................................BCI
شکل (  )9-طریقه ساخت بردار ویژگی نهائی با استفاده از اعمال  CSPبر روی هر پنجره..............
شکل (  ) -پنجرهکردن سیگنال و استخراج ویژگیهای مناسب از هر پنجره توسط روش .....CSP
شکل (  ) -استخراج ویژگی مناسب توسط روش 0.............................................................................PCA
شکل (  ) -توزیع دادهها حول مؤلفههای اصلی در روش 1................................................................PCA
شکل (  ) -بخشی از شبکه عصبی 9......................................................................................................MLP
شکل (  )9-مصنوع پلک زدن6 ..........................................................................................................................
شکل (  ) -داده EEGثبت شده از کانال  EOGو شش کانال دیگر6 .......................................................
شکل (  ) -مصنوع پلک زدن6 ............................................................................................................................
شکل (  ) -نویز خطی با فرکانس  50هرتز 6 ...................................................................................................
شکل (  ) -مصنوع کنش ماهیچهای 6 ............................................................................................................
شکل (  )6-مصنوع پالس 6 ..................................................................................................................................
شکل (  )0-پنجرهکردن ایستا و تطبیقی سیگنالهای60......................................................................EEG

س

شکل(  )1-نمایش اولین پنجره از سیگنال  EEGبرای پنج کانال متفاوت61.............................................
شکل(  )1-قدرت جداکنندگی هر یک از پنجرههای یک سیگنال 61............................................... EEG
شکل (  )95-نرخ دستهبندی پنجرهها به صورت مرتبشده 0 .....................................................................
شکل (  )99-سیگنال اصلی و سیگنال جدید که پنجرههای آن بر اساس نرخ موفقیت به صورت
مرتب شده قرار گرفتهاند0 ............................................................. ........................................................................
شکل(  )9 -بالکدیاگرام الگوریتم رو به جلو برای انتخاب سازگارترین پنجرهها در کالسهبندی0 ...
شکل (  )9 -سیگنال  EEGمربوط تصور ذهنی عمل ضرب ،و سیگنال منقبضشده بر طبق
کروموزوم اول و کروموزوم دوم01................................................... ........................................................................
شکل (  )9 -بالک دیاگرام انتخاب بهترین پنجرهها با استفاده از الگوریتم ژنتیک01..............................
شکل (  )9 -بالکدیاگرام اجزاء الگوریتم 15...........................................................................................PSO
شکل (  )96-تعامل بین ذرات با بهترین ذره19.................................................................................................
شکل (  )90-بالکدیاگرام انتخاب سازگارترین پنجرهها برای یافتن بهینهترین شکل سیگنال بر
اساس الگوریتم1 ............................................................................................................................................. PSO
شکل (  )9-بالک دیاگرام مراحل روش پیشنهاد شده16.................................................................................

ع

شکل (  ) -مقایسه نرخ موفقیت و زمان مصرفی روش پیشنهادی 11..........................................................
شکل (  ) -مقایسهی بین چهار معیار شباهت به کار رفته در روش 15...........................................1-NN
شکل(  ) -خطای شبکه  MLPبا در نظر گرفتن  55مرحله آموزشی1 ..................................................
شکل(  ) -مقایسه کالسهبند  MLPدر روش 1 .................................................................................... CSP
شکل(  )6-نرخ موفقیت کالسهبند  LDAبه ازای توابع جداساز 1 ...............................................................
شکل (  )0-نمودار میلهای نرخ موفقیت کالسهبند  LDAبه ازای توابع جداساز مختلف1 .....................
شکل (  )1-مقایسه زمان مصرفی سه تابع جداساز مختلف16........................................................................
شکل (  )1-مقایسه سه روش دستهبندی  LDA ،MLPو 10...........................................................1-NN
شکل (  )95-نمایش کیفیت سه کالسهبند بر اساس معیار 11...........................................................Ratio
شکل (  )99-نمایش مقادیر ویژه955...................................................................................................................
شکل (  )9 -تاثیر تعداد بردارهای ویژه انتخاب شده بر نرخ موفقیت 959...................................... PCA
شکل (  )9 -ارتباط تعداد بردارهای ویژه انتخاب شده ) (PCدر 95 ...............................................PCA
شکل (  )9 -بررسی تاثیر تعداد الگوهای فضائی انتخاب شده در  CSPبر نتیجه نهائی95 ...................
شکل (  )9 -بررسی نرخ موفقیت ویژگی ماکزیمم و میانگین در روش  GACSPخطی95 .................
شکل (  )96-مقایسه نرخ موفقیت  ، PCA ،CSPویژگی ماکزیمم و ویژگی میانگین 95 ......................
شکل (  )90-عملکرد کروموزومها در طی  5دوره آموزشی در روش 956....................GACSPLDA
شکل (  )91-مقایسه عملکرد انتخاب ویژگی به روش  GAبا روش بدون انتخاب ویژگی950................
ر

شکل (  )91-استفاده از  PSOبرای انتخاب ویژگی در 951...................................................... CSPLDA
شکل(  ) 5-استفاده از الگوریتم رو به جلو در مقایسه با بدون انتخاب ویژگی951...................................
شکل (  ) 9-روند انتخاب پنجره در الگوریتم رو به جلو در 995..............................................CSPLDA
شکل (  ) -مقایسه الگوریتم  CSPLDAبرای الگوریتمهای  PSO،GAو رو به جلو999......................
شکل(  ) -مقایسه زمان مصرفی الگوریتم  CSPLDAبرای الگوریتمهای انتخاب ویژگی ،GA
 PSOو رو به جلو99 .................................................................................................................................................
شکل (  ) -بررسی کارائی روشهای بهکار رفته در دستهبندی سیگنالها 99 .....................................
شکل (  ) -مقایسه الگوریتمهای پیشنهاد شده بر اساس تعداد پنجرهها990..........................................

ر

فهرست جداول
جدول ( )9-9توزیع کالسی نمونهها در دو مجموعه آموزش و تست95.........................................................
جدول (  )9-فرکانسهای منطبق با سطوح متفاوت از تجزیه تبدیل موجک گسسته0..........................
جدول (  )9-نمایش بهترین کروموزومها به طول  5و پنجرههای انتخاب شده توسط آنها00..............
جدول (  )9-بیشینه نرخ موفقیت هر یک از الگوریتمهای پیشنهاد شده99 .............................................
جدول (  ) -مقایسه نرخ موفقیت روش پیشنهادی با روشهای پیشنهاد شده991..................................

ر

فصل اول

ساختار مغز و اندازهگیری
سیگنالهای EEG

 -1-1مغز بشر
مغز یک انسان تقریبا از  955میلیون سلول عصبی تشکیل شده است .یک سلول عصبی احتماال
متنوعترین سلول در تمام بدن از لحاظ شکل و اندازه است که دارای  555اتصال یا بیشتر با بقیه
سلول های عصبی است .این سلول عصبی از طریق آکسون و دندریتهای خود با بقیه سلولها اتصال
برقرار میکند ،بنابراین هر سلول عصبی یک بخش بهم متصل شده در شبکه سیستم اعصاب است.
سلولهای عصبی نسبت به وظایفشان انواع متفاوتی دارند که شامل سلولهای عصبی حسی ،حرکتی،
داخل عصبی و سلولهای هرمی هستند .در این میان پراهمیتترین سلول در قشر تازه مخ سلول
هرمی است ،زیرا انتقالدهنده عصبی آن یک انتقالدهنده تحریکی قدرتمند است .سلول هرمی تعداد
زیادی ورودی را از سلولهای ستاره مانند دریافت میکند که آنها هم تحریکی هستند .به این دلیل،
تصور میشود سلولهای هرمی باعث ایجاد بخش قویتری در سیگنال  EEGمیشوند .در شکل (-9
 )9بخشهای اصلی یک سلول عصبی را میبینید.

دندریتها
بدنه سلول

دکمه آکسونی

روکش چربی

آکسون

شکل ( )9-9توپولوژی سلول عصبی
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 -1-1-1بخشهای مختلف مغز
غشای مغزی میتواند به دو نیمکره تقسیم شود و هر نیمکره میتواند به چهار قوس تقسیم شود .که
قوس وابسته به پیشانی ،قوس پسسری ،قوس جداری و قوس گیجگاهی نامیده میشوند .غشای
مغزی عهدهدار بسیاری از وظایف مشکل از قبیل حلکردن مسئله ،قوه درک زبان و پردازش اطالعات
بصری پیچیده است .غشای مغزی میتواند به چندین ناحیه تقسیم شود ،که هر کدام عهدهدار وظایف
متفاوتی هستند (شکل ( )) -9در این شکل ناحیه شنوائی وظیفه پردازش پیچیده اطالعات شنوائی ،و
مرکز گفتار تولید و تلفظ شمرده گفتار ،و ناحیه ورنیکه فهم زبان را بر عهده دارند .حرکت اعضای بدن
غشای حرکتی مغز را فعال میکند .حتی اگر فرد حرکت را به عنوان سیگنالهای مربوط به حرکت،
تصور کند ،سیگنالهای اکتسابی از این ناحیه نسبت به نوع واقعی آن آمادهکننده هستند .این دانش
در BCIهای مبتنی بر شناسائی الگو به کار برده میشود .در هر  BCIکارهای ذهنی به روشی انتخاب
میشوند که بخشهای مختلف از غشای مغزی را فعالسازی کنند.
غشای حسهای تنی غشای حرکتی اصلی
غشای تجمع حرکتی

ناحیه تجمع حسی
اصلی
ناحیه تجمع بصری

غشای جلوی مغز
غشای بصری

مرکز گفتار

ناحیه ورنیکه

غشای شنوائی
ناحیه تجمع شنوائی

شکل ( ) -9نواحی وظایف مغز][9

 -2-1اکتساب سیگنال مغز
فعالیت الکتریکی سلولهای عصبی مغز باعث ایجاد پتانسیلهائی میشود که اندازهگیری این
پتانسیلها کاربردهای زیادی در تحقیقات  BCIدارد .این فعالیتها توسط میلیونها سلولهای عصبی
3

که نرون نامیده میشوند ،تولید میشوند .هر نرون به میلیونها نرون دیگر متصل میشود .سیگنالهای
بقیه نرونها در مکان ورودی این نرون جمع میشوند ،هنگامی که این مجموع از یک سطح پتانسیل
معین که حد آستانه نامیده میشود تجاوز کند ،نرون ،تحریک عصب را آتش میکند .تعدادی از
اتصاالت آن هم تحریکی هستند ،و بنابراین با آتش گرفتن یک عصب ،عصبهای متصل به آن هم
آتش میشوند.
امروزه تکنیکهای متفاوتی برای اکتساب سیگنال الکتریکی مغز وجود دارد که به دو دسته
تکنیکهای هجوم آورنده و غیرهجوم آورنده 9تقسیم میشوند .در تکنیک های غیرهجوم آورنده از
قبیل مغزنگاری الکتریکی ) (EEGو مغزنگاری مغناطیسی) ،(MEGفعالیت مغناطیسی الکتریکی مغز
توسط الکترودهایی که بر روی جمجمه قرار داده می شوند ,اندازه گیری می شود .در روش های هجوم
آورنده از قبیل الکتروکورتیکوگرافی )( (ECoGشکل (() -9الف)) ،میکرو الکترود ) ,(MEآرایه
میکروالکترود )((MEAشکل (( ) -9ب)) و پتانسیل های میدان محلی ) ,(LFPsالکترودها با شکافتن
جمجمه مستقیما بر روی مغز قرار داده می شوند تا فعالیت غشایی مغز را اندازه گیری کنند[ ] .این
الکترودها ممکن است بر روی مغز قرار گیرند ) (ECoGو یا ممکن است با استفاده از تکنیکهای
کاشت (القا) درون قشر تازه مخ فرو شوند تا سیگنالها را شناسائی کنند) .(LFPاین تکنیکها نسبت
سیگنال به نویز باالتری دارند و وضوح فضایی باالتری در مقایسه با  EEGدارند[ ] ،و نقش مهمی را
در تحقیقات مغزی مربوط به  BCIبازی می کنند[ ] .اما با اینکه الکترودهای کاشتهشده سیگنالهای
خالص را برای یک  BCIتهیه میکنند ،تکنیکهای مهاجم معایب آشکاری دارند و به دلیل ریسکی که
برای عمل جراحی وجود دارد ,خیلی پرکاربرد نیستند.

1

invasive and non-invasive
Electrocorticography
3
Micro-electrode
4
micro-electrode array
5
local field potentials
2

4

EEG

پوست سر

بافت نرم
جمجمه
قسمت سخت

ECoG

غشای مغز

LFP

شکل ( ) -9مکان قرارگیری انواع تکنیکهای ثبت سیگنال بر روی مغز

از میان تمام این روشها MEG ،و  EEGیک ثبت آنی و پیوسته را از فعالیت مغز میدهند
(تفکیکپذیری زمانی در حدود  ،)1msکه این یک شرط الزم برای  BCIبرخط است[ ] .اما از آنجایی
که سیگنال های  MEGدامنه کمی دارند ,اندازه گیریها باید در یک اتاق با پوشش مغناطیسی انجام
گیرد تا از تحریف شدن سیگنال جلوگیری شود .همچنین معموال نیاز به یک جزء خنک سازی بزرگ
برای سنسورهای آن است .بنابراین ,سیستم های  MEGنسبتا گران و غیرقابل حمل هستند(شکل
(.] [ )) -9

(ب)

(الف)

شکل ( ) -9تجهیزات(MEGالف) بیمار در زیر یک ( MEGب)
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ورود به اتاق با پوشش مغناطیسی] [ MEG

(ب)

(الف)

شکل ( ) -9تجهیزات هجومآورنده (الف) الکترودهای  ECoGبر روی غشای مغز( ،ب) آرایه میکروالکترود غشایی
)] [ (MEA

 -1-2-1سیگنال مغزنگاری الکتریکی )(EEG
 EEGدر سال  91 1توسط برگر اختراع شد .در این روش فعالیت الکتریکی مغز به صورت
غیرتهاجمی ،از روی سطح جمجمه و با بهکارگیری الکترودهای لوحمانند فلزی کوچک ،ثبت میشود
[ .]0[ ،]6این الکترودها توسط تبدیل جریان یونی روی پوست به جریان الکتریکی سیمها ،یک تماس
الکتریکی را بین پوست و اسباب ثبت داده  EEGبرقرار میکنند .به منظور بهبود ثبات سیگنال و
برقراری یک تماس الکتریکی خوب ،یک ژل الکترولیت بین الکترود و پوست بهکار برده میشود[.]9
در این روش سیگنال نویزی و با دامنه کم (از مرتبه  10-4ولت) با در نظر گرفتن خصوصیات فرکانسی
سیگنال ,فیلتر و تقویت می شود تا شناسایی شده و نویز آن(یعنی  50HZنویز موجود) خنثی گردد.
سپس سیگنال بعد از دیجیتالی شدن ثبت می شود (شکل ( .))6-9در کاربردهای بالدرنگEEG ،

دارای وضوح و دقت زمانی به اندازه کافی باال می باشد .اما وضوح فضایی آن به دلیل تاثیر بافت سر،
کم بوده و وابسته به تعداد الکترودها است .ماکزیمم تفکیکپذیری آن در محدوده سانتیمتر است،
درحالیکه برای مثال در  MEGدر محدوده میلیمتر است .همچنین سیگنال  EEGاندازهگیریشده،
ممکن است توسط منابع تولید مصنوعات از قبیل حرکت الکترودها ,پلکزدن ,و فعالیت ماهیچه ای
آلوده شود ،که باعث پائین آوردن کیفیت آن میشود .با این حال  EEGبه دلیل کمهزینه بودن ,خطر
کمتر و قابلیت حمل آسان ،در بسیاری از مطالعات  BCIترجیح داده می شود[ ] EEG .پیوسته
6

توسط دامنه و فرکانس مشخص میشود .دامنه سیگنالهای  EEGنوعا بین  95و 100میکرو ولت
متغیر است که در بزرگساالن بیشتر بین  95و  50µVاست[ ].

شکل ( )6-9یک سیستم  EEGقابل حمل با کالهی که الکترودها در باالی آن قرار داده شده اند ,یک تقویت کننده بیو
پتانسیل ,و یک دستگاه ثبت/نظارت[ ].

 -1-1-2-1قرارگیری الکترودها بر اساس سیستم 12-22
به منظور ساختن سیگنالهائی که قابل قیاس با سیگنالهای مربوط به مطالعات دیگر در طول زمان
باشد ،یک سیستم برای قرارگیری الکترودها ،که سیستم بینالمللی  95- 5نامیده میشود به کار می
رود .این سیستم برای مکانیابی  9الکترود است .فاصله بین نقاط برجسته آناتومیک بخصوص (بیخ
بینی و برآمدگی پشت سر ،شکل ( ))1-9اندازهگیری میشود و الکترودها با فواصل بین الکترودی 95
و  % 5بر روی جمجمه قرار میگیرند .موقعیت هر الکترود با یک کاراکتر که قوس اساسی مغز را
مشخص میکند و همچنین یک عدد و یا یک کاراکتر دیگر که مکان نیمکره را تعیین میکند،
مشخص میشود .عددهای زوج در طرف راست هستند و عددهای فرد در طرف چپ Zero( Z .یا
همان صفر) به مکان الکترودهای واقع بر روی خط میانی ارجا میکند.
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شکل ( )0-9سیستم بین المللی الکترود  ،95- 5دید از کنار و باالی سر :سیگنالهای دریافت شده از مغز در
کانالهایی که نام و مکانشان در شکل مشخص است ,ذخیره میشوند[]9

 -3-1مجموعه داده
کارهای ذهنی مورد استفاده در سیستمهای  BCIبه روشی انتخاب میشوند که بتوانند نواحی غشائی
مغز را در محدودههای متفاوت فعال کنند(شکل  .) -9مجموعه داده استفادهشده در این مطالعه ،از
آزمایشگاه  CEBLدانشگاه کلرادو 9گرفته شده است .برای تهیه این مجموعه داده ,هفت انسان مأمور
شدند تا پنج کار ذهنی را انجام دهند .یک کاله الکترود االستیکی به کاربرده شد تا سیگنالهایEEG

مغز را از طریق شش الکترود جایگذاری شده در مکانهای  C3, C4, P3, P4, O1و O2ثبت کند
(شکل ( .))1-9نرخ نمونهبرداری  250 HZبر ثانیه میباشد و دادهها در طی  10ثانیه تولید شدند و
بنابراین هر سیگنال حاوی 55

نمونه است .در این مجموعه داده هر کار ذهنی پنج بار به ازای هر

آزمایش  ,تکرار شد .این مجموعه داده شامل پنج کارذهنی به صورت زیر میباشد:
عمل ذهنی راحت بودن :اولین کار ذهنی ,عمل ذهنی baselineاست که تنها به عنوان سنجشی برای
قیاس دیگر کارهای ذهنی به شمار میرود .افراد چشمهای خود را باز یا بسته نگاه می دارند و سعی
میکنند تا راحت باشند.
1

Colorado

2

electrod-cap elastic

3

session
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نامهنگاری :کار ذهنی دوم ,عمل ذهنی نامهنگاری 9است که در آن از افراد خواسته میشود تا به صورت
ذهنی و بدون درآوردن صدا ،نامهای را به دوست یا خویشاوند خود بنویسند.
ریاضیات :کار ذهنی سوم ,عمل ذهنی ریاضی است که در آن به افراد مسائل غیر ساده ضرب داده
میشود و از آنها خواسته میشود تا آن را به صورت ذهنی حل کنند.
شمارش بصری :کار ذهنی چهارم ,عمل ذهنی شمارش بصری است که در آن افراد به صورت ذهنی-
بصری تصور میکردند که یک مجموعه ترتیبی از اعداد بر روی تخته سیاه نوشته میشود ,بدین
صورت که قبل از اینکه عدد جدید نوشته شود ,عدد قبلی پاک میشود.
چرخش شکل سهبعدی :کار ذهنی پنجم ,عمل ذهنی چرخش یک شکل سهبعدی است که در این
حالت از افراد خواسته میشود تا یک شکل سه بعدی پیچیده را برای سی ثانیه بررسی کنند .سپس
این شکل سهبعدی برداشته شده و از آنها خواسته میشود تا به آن را صورت بصری در ذهنشان حول
یک محور بچرخانند.
توجه کنید که در همه این حاالت به جز حالت راحت بودن ،چشم فرد باید باز بماند .شکل ()1-9
سیگنالهای  EEGمربوط به این پنج کار ذهنی را برای یک فرد نشان میدهد .مجموعه داده به کار
رفته در این مقاله ,شامل سیصد و بیست و پنج سیگنال است که از دویستوسی سیگنال جهت
آموزش و از نود و پنج سیگنال دیگر جهت تست استفاده کردیم .جدول ( ) -9جزئیات این مجموعه
داده را نشان میدهد.

1letter task
2math task
visual counting task
Figure Rotation task
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شکل( )1-9نمایش مؤلفههای زمانی سیگنال  EEGدر شش کانال به صورت مجزا
جدول ( )9-9توزیع کالسی نمونهها در دو مجموعه آموزش و تست
تعدادکل

مجموعه

مجموعه

کالس

تست

آموزش

66

91

0

راحت بودن

66

91

0

شمارش

66

91

0

نوشتن نامه

66

91

0

ریاضیات

66

91

0

چرخش شکل سهبعدی
کل

1

ادامه این پایاننامه به صورت زیر سازماندهی شده است .در فصل دوم مروری بر انواع BCIها و
روشهای پردازش سیگنال به کار رفته برای آن ،آورده شده است .پردازش سیگنال می تواند در سه
گام تحلیل شود .اولین گام استخراج ویژگی از سیگنال است که در فصل سوم ،انواع روشهای
استخراج ویژگی در حوزه زمان ،معرفی میشوند .گام بعدی انتخاب ویژگی برای باال بردن نرخ
دستهبندی است ،که در فصل چهارم بررسی میشود .آخرین گام ،دسته بندی است که یک مدل
ریاضی با به کار گیری ویژگی های که در گامهای قبل استخراج شدهاند ,ساخته می شود .مدل ساخته
شده برای تولید سیگنالهای کنترلی مرتبط با کاربرد  BCIبه کار می رود که در فصل سوم انواع
01

روشهای دستهبندی معرفی خواهند شد .در فصل پنجم نتایج تجربی استراتژیهای به کار رفته برای
دسته بندی پنج کار ذهنی هفت فرد بررسی خواهد شد .در انتها هم نتیجهگیری و پیشنهادات آینده
میشود.

آورده

00

فصل دوم

رابط مغز-کامپیوتر) (BCIو
کاربردهای آن

 -1-2رابط مغز-کامپیوتر )(BCI
رابط های مغز-کامپیوتر ) (BCIسیستم هایی هستند که سیگنال های مغز را به سیگنال های کنترلی
که برای تعامل با جهان بیرون مورد نیازند ،تبدیل میکنند .بر طبق این تعریف ،یک  BCIباید قادر به
شناسائی خواستهها و دستورات کاربر هنگامی که او ساکت و بیحرکت باقی مانده است ،باشد .بنابراین
 BCIمی تواند یک راه ارتباطی جدید را برای آن دسته از افراد که از لحاظ فیزیکی کامال فلج بوده و
قادر به گفتگو نیستند ،اما از لحاظ ذهنی هنوز سالم و هوشیار هستند ،فراهم کند[ ] .به این منظور،
فعالیت مغزی او باید نظارت و بازبینی شود .یعنی وقتی کاربر کارهای تعریف شده در یک  BCIرا
تصور میکند (به عنوان مثال تصور حرکت دست چپ و راست) سیگنال  EEGمغز او اندازهگیری و
نمونهبرداری شده و تبدیل به فرامین کنترلی میشود .اولین عالئم از تحقیقات  BCIبه سال 9165
برمیگردد ،اما در سال  9115بود که با پیشرفت کامپیوترها و تجهیزات ،تحقیقات  BCIواقعا شروع
شد .بزرگترین چالش مربوط به ساختن یک  BCIدقت ،سرعت و قابلیت استفاده از آن است .تحقیقات
 BCIمبتنی بر  EEGمیتواند به دو دسته کلی تقسیم شود:
 .9بیوفیدبک (آموزش دادن فرد) :در این روش ،یک الگوریتم سازگار به کار برده میشود تا داده EEG

خام را به شکل تعدادی فیدبک درآورد (مثال حرکت نشانهگر بر روی مانیتور کامپیوتر) .سپس از افراد
خواسته میشود تا حالتهای ذهنی خود را به منظور رسیدن به یک هدف خاص (یعنی حرکت دادن
نشانهگر به یک مکان معینشده) ،تغییر دهند .در این شیوه کاربر مجبور است تا یاد بگیرد که پاسخ
 EEGخود را منطبق با خود تعدیل کند ،به عنوان مثال شدت ریتم  µمغز خود را تغییر دهد[ .]9بر
خالف روش قبل BCI ،خودش را آموزش نمیدهد بلکه برای تغییرات ویژه در سیگنال  EEGجستجو
میکند (مثال شدت ریتم میو) .معموال این به یک دوره اموزشی طوالنی نیاز دارد ،زیرا همه بار آموزش
بر دوش کاربر است.
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 .روش شرطیسازی مؤثر یا تشخیص الگوی حالتهای ذهنی (روشهای آموزش کامپیوتر) :در این
روشها ،حالتهای ذهنی سازگار متنوعی توسط کامپیوتر پردازش میشوند تا با بهکارگیری تکنیک
های تشخیص الگو آنها را تفکیک کنند .به عبارت دیگر در شیوه شناسائی الگو (به عنوان مثال )ABI
فرد بر روی کارهای از پیشتعریف شده تمرکز میکند و بنابراین مغز او برای هر یک از کارها
سیگنالهای متفاوتی را تولید میکند .حال  BCIمیتواند آموزش داده شود تا این الگوها را جداسازی
نماید.

شکل (  )9-سیکل رابط مغز-کامپیوتر )] [ (BCI

شکل (  ) -یک تصویر الگووار از  BCIرا نشان میدهد ،که مبتنی بر شیوه شناسائی الگو است .این
 BCIمیتواند دو کار ذهنی را دستهبندی کند و یک بازخورد را به شکل کنترل نشانهگر فراهم سازد.
به عنوان مثال کاربر کار شماره

را تصور میکند و  BCIآن را به درستی دستهبندی کرده و یک

بازخورد را به شکل حرکت نشانهگر فراهم میکند.

06

استخراج
ویژگی

دستهبندی

رد کردن

EEG
پیش
پردازش

اندازهگیری

Brain

EEG

1

2
کنترل
دستگاه

بازخورد

صفحهنمایش

شکل (  ) -یک  BCIمبتنی بر دستهبندی دو کار ذهنی

 -2-2کاربردهای BCI
در این قسمت ،انواع کاربردهای  BCIبررسی خواهند شد.

 -1-1-2ارتباطات
در این نوع  BCIکاربر سعی دارد تا با محیط پیرامون ارتباط برقرار کند .به عنوان مثال با تایپ کلماتی
که دوست دارد ادا کند .در این نوع  BCIیک صفحهکلید مجازی به کاربر نشان داده میشود و کاربر
میتواند به جای فشردن کلید تنها با تمرکز بر روی آن ،مورد نظر خود را تایپ کند(شکل( .)) -

شکل(  ) -یک کی بورد مجازی  BCIاز نوع ]9[ ABI
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کار
ذهنی

 -2-2-2کنترل طبیعی
کنترل دستگاه هایی از قبیل رختخواب برقی ،تلویزیون ،المپ و غیره می توانند کیفیت زندگی یک
بیمار با ناتوانایی حرکتی شدید را تا حد زیادی بهبود دهند .به همین منظور سیستمهای BCI

پیادهسازی و ارزیابی شده است تا به افراد ناتوان اجازه دهند تا ارتباطات و حرکات خود را پیرامون
محیط بهبود دهد.

 -3-2-2کنترل حرکت
بسیاری از تحقیقات بر روی ترمیم کنترل حرکت با ربات و دستگاه های اعضای مصنوعی برای افراد
فلج وجود دارد .به عنوان مثال اخیرا یک آرایه  16میکروالکترودی در غشای اصلی یک انسان با فلج
شدگی چهارگانه  ،9کار گذاشته شد تا فعالیت عصبی او را اندازه بگیرد .در این مطالعه ،بیمار موفق به
باز و بسته کردن یک دست مصنوعی شد و همچنین موفق شد تا عمل های ابتدایی را با بازوی رباتی
چند بند ،اجرا کند.

 -4-2-2تحرک
بسیاری تحقیقات برای راندن ویلچیر با  BCIمبتنی بر  EEGانجام شدهاند تا حرکت را برای بیماران
فراهم کنند .در یک شبیه سازی انجام شده توسط گاالن و همکاران او ،تصور حرکتی دست چپ برای
چرخش ویلچیر به چپ ،تصور ذهنی استراحت برای راندن آن به جلو ،و انشای کلمات برای چرخش
آن به راست به کار برده شد .آنها همچنین اطالعاتی را که توسط حسگرهای ویلچیر فراهم شده بود،
نیز به کار بردند .در بعضی از مطالعات از الگوی  P300برای کنترل ویلچیر در جهت های بخصوص
استفاده شدهاست (شکل ( () -الف)) [ ]

Tetraplegic human
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الف

شکل (  ) -الگوهای  P300به کار برده شده برای تحرک [ ]

 -5-2-2توانبخشی

1

هدف همه کاربردهائی که در باال برای  BCIذکر شد ،بهبود کیفیت زندگی بیمار با وسایل کمکی بود.

اما هدف کاربردهای  BCIبرای توانبخشی این است که به بیمار کمک کنیم تا فعالیت تصوری خود را
پس از ضربه یا در دیگر صدمات جراحتی شدید یا بیماری مربوط به سیستم اعصاب مرکزی )،(CNS
بازیابی کنند .دو استراتزیک برای این هدف وجود دارد .در اولین استراتژیک ،بیمار آموزش می بیند تا
فعالت نرمال مغزی بیشتری را تولید نماید که توسط ویژگی های  EEGاندازه گیری می شوند .در
استراتژیک دوم ،بیمار دستگاهی را به کار می برد که حرکت وابسته به فعالیت مغز را مساعدت می
کند .این استراتژیک دستورالعمل تصوری موجب شونده ورودی حسی را که باعث انعطاف پذیری
 CNSمی شود بهبود می دهد[ ].

 -3-2معرفی چند  BCIو نحوه عملکرد آن
انواع  BCIها بر اساس نوع تصورات ذهنی میتوانند به دو گروه تقسیم شوند .چهار  ،BCIیعنی آلبرتا،
آکسفورد Graz BCI ،ABI ،مبتنی بر روش تشخیص پترن هستند و کارهای ذهنی را به کار میبرند.
دو  BCIدیگر(  TTDو  )BCI Wadsworthمبتنی بر روش شرطیسازی مؤثر هستند و نیاز به خود
1

Neurorehabilitation
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تنظیمی پاسخ  EEGدارند .یعنی هیچ کار ذهنی از پیش تعریف شدهای وجود ندارد و کاربر باید به
شیوه بدوننظارت کنترل  BCIرا بدست بگیرد.
اگرچه  BCIآلبرتا مبتنی بر شیوه شناسائی الگو بود ،اما در آن هیچ کار ذهنی از پیش تعریف شدهای
وجود نداشت .بلکه افراد باید کاری را که تمایل داشتند برای کنترل حرکت نشانهگر به کار برند،
انتخاب میکردند .این امکانپذیر بود ،زیرا در روش شناسائی الگو ،سیستم  BCIمیتواند آموزش ببیند
تا الگوهای  EEGمرتبط با کارهائی که فرد انتخاب کرده است را کالسهبندی نماید .اما در بقیه BCI

های مبتنی بر روش تشخیص الگو ،فرد با کارهای ذهنی از پیشتعریف شده آماده میشود .در
آزمایشات  Graz BCIو  BCIآکسفورد ،کارهای ذهنی برای همه افراد یکسان استGraz BCI .

مبتنی بر شناسائی  ERDو  ERSمربوط به باندهای ریتمی  µو  ،βدر طی تصور حرکتی دست راست
و چپ است .از کاربردهای  Graz BCIمیتوان به کنترل یک بازوی مصنوعی اشاره کرد BCI .آلبرتا
هم به عنوان دستگاه کنترل محیط به کار برده شده است.
تصور حرکتی چپ

تصور حرکتی راست

شکل (  ) -نگاشت  ERDمربوط به یک فرد بر روی سطح غشائی یک مدل سر واقعی ERD .مربوط به توزیع باند آلفا
(  1-9هرتز) برای تصور حرکتی راست و چپ به دست امدهاند [.]9

در  ABIشش کار ذهنی از پیش تعریف شده وجود دارد (راحت بودن ،تفریق ،چرخش مکعب ،حرکت
دست راست و چپ و وابستهسازی کلمات) ،اما فرد میتواند سه کاری را که تمایل دارد انتخاب کند.
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اگرچه کارهای ذهنی در این گونه  BCIها از پیش تعریف شده است ،تعاریف خیلی صریح نیستند ،و
ممکن است فرد فنون ذهنی متفاوتی را هنگام اجراکردن آنها به کار برد.
در نوع  TTDافراد میتوانند فنون ذهنی متفاوت و دلخواه خود را به کار برند ،تا کنترل دامنه SCP

خود را بدست آورند .اما از معایب این  BCIاین است که فرد ممکن است با تغییر فنون شناختی خود،
کنترل  SCPخود را از دست بدهد .در این صورت هرگز نخواهد توانست آن را دوباره بدست بیاورد
مگر پس از چندین روز آموزش جدید TTD .توسط بیماران افراد با ناتوانی شدید ( )ALSبه عنوان
وسیله برقراری ارتباط با زبان برنامه پشتیبان به کار برده میشود .کاربردهای اخیر شامل دستگاه
کنترل محیط و کاوشگر اینترنت "دسکارتس "9هستند .در  BCIاز نوع  Wadsworthبه کابران
مشاوره داده می شود که انواع متنوع تصورات حرکتی در آغاز بدست آوردن کنترل ،کمککننده
خواهد بود .کنترل  Wadsworth BCIممکن است کمکم تقریبا خودکار شود [ ]9و اغلب کاربران
گزارش میکنند که به مرور تصور را کم و کمتر به کار میبرند Wadsworth .به کار برده شده است تا
جواب سئوالهای ساده بلی و خیر را بدهد ABI .نیز به عنوان کیبورد مجازی به کار برده شده
است[.]9

 -4-2مروری بر روشهای بهکار رفته جهت طراحی BCI
در این بخش مهمترین روشهائی که برای طراحی یک  BCIبا استفاده از سیگنال  EEGبه کار رفته
است ،همراه با کاربرد آنها در جدیدترین مطالعات به صورت مختصر ذکر خواهد شد.
 -1-4-2تبدیل فوریه سریع )(FFT
تبدیل فوریه سیگنال  EEGرا از حوزه زمان به حوزه فرکانس انتقال میدهد .همانند داده خام،
سیگنال در حوزه فرکانس نیز شامل مقادیر زیادی از داده است که میتواند تکنیکهای تشخیص الگو
Descartes
Fast Fourier Transform
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2

را با شکست مواجه کند .بنابراین ،مطالعات  BCIتوسط استخراج بخشهای مفید از این داده در حوزه
فرکانس اداره شده است .یکی از این روشها  ERDدر ریتم میو (  1-9هرتز) است .زیرا ریتم میو برای
تصورات ذهنی مختلف ،متفاوت است .برای اندازهگیری  ،ERDتوان  1-9هرتزی مربوط به یک
پنجره زمانی

ثانیهای با دو پنجره

ثانیه ای مجاور ،مقایسه میشود .روش دیگر اعمال تبدیل

الپالس و سپس انجام تبدیل  FFTبر روی داده  EEGاست.
در مرجع [ ]1پژوهشی ارائه شد تا این مسئله را که الگوهای فعالیت مغز در ارتباط با عواطف و
شخصیت است را مورد بررسی قرار دهد .به این منظور ابتدا تبدیل  FFTبرای انتقال سیگنال  EEGاز
حوزه زمان به حوزه فرکانس ،انجام شد .زیرا در حوزه فرکانس مختصات دامنه بر حسب زمان است که
با انتقال آن به حوزه فرکانس مختصات دامنه بر حسب فرکانس بدست میآید .لذا توان مطلق و نسبی
هر یک از امواج ریتمیک مغز از جمله توان مطلق آلفا را میتوان در هر ناحیه محاسبه کرد .توان مطلق
آلفا با فعالیت مغز رابطه معکوس دارد .یعنی توان مطلق آلفا در هر ناحیه نشاندهنده فعالیت پایینتر
در آن ناحیه است و بلعکس .بنابراین میتواند یک ویژگی خوب را در اختیار قرار دهد .این ویژگی
استفاده شد تا هر یک از حاالت چهارگانه آرامش ،شادی ،اضطراب ،غم را دستهبندی نماید.
در تحقیق [ ،]1هدف طراحی یک  BCIبرای کنترل ویلچیر با استفاده از تصورا ت غیرحرکتی برای
افراد با ناتوانائیهای شدید است .در این تحقیق برای دسته بندی تصورات غیرحرکتی از ویژگی PSD

و یک کالسهبند  ANNاستفاده شده است .ویژگی  PSDیا همان چگالی طیفی توان ،توسط مربع
تبدیل فوریه سریع ) (FFTبر روی هر سگمنت از سیگنال ،استخراج میشود و به عنوان ورودی به
شبکه عصبی داده میشود.
در تحقیق[ ]95نیز هدف طراحی یک  BCIبرای کنترل ویلچیر با استفاده از تصورات حرکتی میباشد.
سیگنالهای  EEGبدست آمده از تصورات حرکتی دست چپ و راست برای ایجاد چهار فرمان به کار
رفتهاند .در این تحقیق قدرت سه روش استخراج ویژگی برای دستهبندی سیگنالها با استفاده از
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شبکه عصبی آزمایش شده است .روش اول  MEIGاست ،که دراین روش ابتدا سیگنال را سگمنت
کرده ،و سپس سیگنال سگمنت شده را در ترانهاده آن ضرب میکند ،و بردارهای ویژه ماتریس حاصل
را به عنوان ویژگیهای مناسب استخراج میکند .روش بعدی  Parsevalاست که این روش ویژگیهای
چگالی انرژی را از هر سگمنت از سیگنال بدست میآورد .در روش سوم توان باند برای پنج باند
فرکانسی ( 1-95هرتز) 95-9 ( ،هرتز) 9 -9 ( ،هرتز) 96-91( ،هرتز) و ( 91- 5هرتز) محاسبه
شده و برای هر کانال بدست میآید .سپس ویژگیهای استخراج شده در کنار هم قرار میگیرند تا
بردار ویژگی نهائی بدست را بسازند .در نهایت توسط شبکههای عصبی ،به دستهبندی سیگنالها
میپردازد .نتایج نشان میدهد که ویژگی  MEIGدارای قدرت دستهبندی باالتری نسبت به دو ویژگی
دیگر میباشد.
 -2-4-2تکنیکهای رگرسیون خودکار )(AR
در تکنیکهای رگرسیون خودکار ) ،(ARیک مدل زمانی تولید میشود که بتوان یک ولتاژ را از N

ولتاژ گذشته آن پیشبینی کرد که در آن مرتبه مدل  Nاست .بنابراین مدل میتواند به صورت زیر
بیان شود:
N

) xi ,e (t )   ai ,e xi ,e (t  i

( )9-

i 1

در این رابطه i ، ai ,eامین مرتبه ضرایب  ARرا برای الکترود  eنشان میدهد .همین ضرایب AR

میتوانند به عنوان ویژگی به کار برده شوند .برای بدست آوردن این ضرایب ،عموما داده  EEGبه
بالکهائی پنجرهبندی میشود .سپس هنگامیکه مقدار  tدر سرتاسر پنجره داده جابهجا میشود،
معادالت مدل بیشماری بدست میآید ،که به ما اجازه میدهد تا ضرایب بهینه  ARرا محاسبه کنیم .
بنابراین ضرایب  ARمیتواند برای بیان حالت ذهنی در طی این پنجره زمانی به کار برده شود.
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هاپینگ در [ ]99به منظور دستهبندی کارهای ذهنی ،ابتدا برای استخراج ویژگی مناسب ،ضرایب
مدل  ARرا به عنوان بردار ویژگی مناسب در نظر میگیرد .سپس این بردارهای ویژگی را به شبکه
 PNNداده تا پس از آموزش ،دقت این شبکه را در دستهبندی کارهای ذهنی بسنجد .نتایج تحلیل و
آزمایشات نشان داد که این روش میتواند نرخ دستهبندی باالیی را بدست آورد.
در [  ]9هم به صورت مشابه ،از روش  ARبرای استخراج ویژگی استفاده شده است .در این مقاله
سیگنالهای  EEGبا استفاده از تکنیکهای رگرسیون اتوماتیک) (ARتک کاناله و چندکاناله ،مدل
میشوند .ویژگیهای استخراج شده برای دستهبندی دو کار ذهنی متفاوت به کار برده شد .برای این
کار یک شبکه عصبی آموزش داده شد تا این کارها راکالسهبندی کند .با بررسی و تحلیل نتایج این
مقاله به این نتیجه میرسیم که  ARچندمتغیره بهتر از تکمتغیره عمل میکند.
لیانگ ]9 [ 9برای دسته بندی پنج کار ذهنی ،ابتدا سیگنالها را به صورت ایستا سگمنت میکند.
سپس با اعمال روش  ARتکمتغیره بر روی هر سگمنت ،ویژگی مناسب را از آن سگمنت استخراج
میکند .بنابراین برای هر سیگنال یک بردار ویژگی به طول (تعداد کانالها*تعداد سگمنتها) بدست
آمد .سپس بردارهای ویژگی استخراج شده را به شبکه عصبی میدهد تا با استفاده از یادگیری ELM

در مقابل یادگیری برگشت رو به عقب ) (BPسیستم را آموزش دهد.
تحقیق[  ]9از خصوصیات منحصر بفرد سیگنالهای  EEGهر فرد ،جهت تشخیص هویت افراد
استفاده کرده است .او از روش مدل کردن رگرسیون خودکار با تغییر فرکانس ) (FZ-ARبرای
استخراج ویژگی استفاده کرده است .برای استخراج ویژگی ،ابتدا فرکانس مناسب بر اساس باند
فرکانسی مطلوب  1-9هرتز انتخاب میشود .فرکانس مطلوب  fm=10.5هرتز انتخاب شد .سپس
 ARاستاندارد بر روی آن اعمال میشود .بردار ویژگی نهائی از کنار هم قرار دادن ویژگیهای بدست
آمده از هر سگمنت بدست میآید .پس از بدست آوردن بردار ویژگی از سیگنالهای  EEGهمه افراد
LIANG
Frequency-Zooming Auto-Regression modeling
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توسط  ،ARتوسط فاصله ماهاالنوبیس ،به دستهبندی و تشخیص هویت افراد میپردازد .نتایج روش
دقت باالیی (حدود  )%1را برای شناسائی افراد در بردارد.

 -3-4-2تبدیل موجک
امروزه ،کمتر کاری با به کارگیری تبدیل موجک به عنوان روش استخراج ویژگی برای سیستم BCI

منتشر شده است .تبدیل موجکها ضرورتا یک سازش بین حوزه زمان و فرکانس هستند تا به کاربر
اجازه دهند تغییر باند فرکانسی را در طی زمان ببیند .البته تفکیکپذیری آن کمتر از حوزه زمان یا
حوزه فرکانس به تنهائی است .تبدیل گسسته موجک ) (DWTمیتواند به عنوان مجموعهای از
فیلترهائی که در شکل (  )6-نشان داده شده است محاسبه شود.
A1

A2

A3

…

ضرایب مقیاس اول

D1
A1
D2

ضرایب مقیاس دوم

D3

ضرایب مقیاس سوم

شکل (  )6-پیادهسازی تبدیل گسسته موجک یک بعدی

این زیرنمونهگیری نشان داده شده ،تا زمانی میتواند تکرار شود که تنها یک نمونه باقی بماند.
بنابراین ،بیشترین تعداد ضرایب  DWTبرابر با تعداد نمونهها در سیگنال اولیه است .یک روش گسسته
دیگر که بستههای تبدیل موجک نام دارد ،به باندهای فرکانسی DWTاجازه میدهد (مقیاسهای
ضرایب) تا بیشتر تقسیم شوند .برای مثال ،در  EEGاگر  DWTمقیاسی داشته باشد که همه باند  βرا
بپوشاند ،در این صورت با به کارگیری بستههای تبدیل موجک ،فرد میتواند آن را به باندهای
جداگانه β9و  βبشکند.

1

Wavelet
Discrete Wavelet Transform
3
Wavelet Packets
2
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ساباسی در [  ]9روشی ارائه میدهد که از ضرایب تبدیل موجک گسسته برای استخراج ویژگی
مناسب از سیگنال  EEGمغز یک بیمار صرعی استفاده میکند .این ضرایب یک نمایش فشردهتر از
سیگنال است که بیانکننده سیگنال در حوزه زمان و فرکانس است .در این روش ،تبدیل موجک
گسسته پنج بار بر روی سیگنال اعمال میشود .در نهایت از ضرایب  D1تا (details) D5و یک ضریب
 (Approximate) Aبرای استخراج ویژگی توسط رگرسیون استداللی (LR) 9استفاده میشود.
همانطور که در جدول (  )9-میبینید ضریب  A5در محدوده فرکانسی باند دلتا (  9-هرتز) است و
بقیه ضرایب نیز در محدوده باندهای فرکانسی بیانشده در جدول هستند .در نهایت ویژگیهای
استخراج شده توسط شبکههای عصبی دسته بندی خواهند شد.
جدول(  )9-فرکانسهای منطبق با سطوح متفاوت از تجزیه تبدیل موجک گسسته
ریتمهای

محدوده فرکانسی

سیگنال تجزیه شده

امواج
5-955

D1

- 5

D2

باند بتا

9 , -

D3

باند آلفا

6, -9 ,

D4

باند تتا

,9 -6,

D5

باند دلتا

5- ,9

A5

Logistic Regression
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دلتا
تتا

خروجی

آلفا
بتا

شکل(  )0-ساختارشبکه عصبی بهکار رفته در [ ]9

در تحقیق [ ]96برای خالصسازی سیگنال از مصنوع پلک زدن) ،(EOGاز روش تحلیل مؤلفههای
مستقل (ICA) 9استفاده شده است .سپس با استفاده از تبدیل موجک و کالسهبند ماشین بردار
پشتیبان) ،(SVMسیگنالهای  EEGمربوط به دو تصور حرکتی دست چپ و راست کالسهبندی
شدهاند.

 -4-4-2ابعاد فرکتال
ابعاد فرکتال یک روش برای تخمین پیچیدگی سیگنال است .بدین ترتیب که تصورات ذهنی مختلف
دارای بعدهای فرکانسی مختلف نیز میباشند .اگر بتوانیم بعد مربوط به هر تصور ذهنی را تخمین
بزنیم ،میتوانیم به راحتی تصورات ذهنی را دستهبندی کنیم .همچنین میتوان با مشخصکردن ابعاد
فرکتالی مصنوعات ،آنها را به راحتی حذف کرد .چندین الگوریتم برای تخمین ابعاد فرکتال سیگنال
 EEGامتحان شده است[ ]90که الگوریتم بیان شده توسط هیگوچی [ ]91ظاهرا پرکاربردترین
الگوریتم است .بر طبق الگوریتم هیگوچی ،ابعاد فرکتال  ،Df ،توسط بهترین معیاری که دارای کمترین
مربعات خطی است ،پیدا میشود.

Independent component analysis
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 -5-4-2تحلیل مؤلفههای اصلی )(PCA
تحلیل مؤلفههای اصلی ) (PCAمیتواند به عنوان یک روش استخراج ویژگی نیز در نظر گرفته شود،
در حالیکه همانند تحلیل مؤلفههای مستقل) (ICAهدف اصلی آن کاهش ابعاد است .این روش ممکن
است عموما به عنوان آخرین گام قبل از تشخیص الگو به کار برده شود .به عنوان مثال ،ممکن است
فردی ضرایب تبدیل موجک را از داده  EEGبدست آورده باشد ،سپس  PCAرا بر روی آن اعمال کند
تا ابعاد را کاهش دهد .کاهش ابعاد یک سیگنال ،جداسازی دادهها به کالسهای آنها را برای روش
تشخیص الگو آسانتر میسازد .عیب  PCAاین است که ممکن است مقداری از اطالعات مفید در
فرایند کاهش ابعاد آنها دور ریخته شوند.
در تحقیق [ ]91هدف اصلی دستهبندی فعالیتهای چندگانه مغزی توسط کالسهبند  PNNاست تا
فعالیتهای مغزی مرتبط با تصور حرکتی را پیدا کند .در این مقاله ،مقایسهای بین دو روش استخراج
ویژگی  PCAو  ،LDAبا اندازهگیری زاویه بین جهتهای اصلی بدست آمده توسط این دو روش ،انجام
شده است.
در تحقیق [ ،] 5هدف دستهبندی تصورات حرکتی سیگنالهای  EEGدر حوزه فرکانس است .این
مقاله ابتدا از روش تحلیل مؤلفهها اصلی) ،(PCAبرای کاهش ویژگی استفاده کرده است .سپس در
حوزه فرکانس ،انرژیهای ماکزیمم و مینیمم را به عنوان ویژگی استخراج میکند .برای دستهبندی از
شبکههای عصبی چندالیه (MLP) 9با نرخهای یادگیری و ممنتم متفاوت استفاده میشود.
3

 -6-4-2الگوهای فضائی مشترک )(CSP
الگوهای فضائی مشترک ) ،(CSPیک تبدیل خطی را برای تصویر کردن داده چندکاناله  EEGبه
زیرفضای با ابعاد کمتر ،توسط یک ماتریس تصویر به کار میبرد .هر سطر از ماتریس تصویر شامل
Multilayer perceptron
Momentum.

Common Spatial Pattern
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وزنهای کانالها است .این تبدیل میتواند واریانس ماتریسهای سیگنال دو کالسه را بیشینه کند.
این روش به کرات در کاربردهای  BCIبرای دستهبندی دوکالسه و چندکالسه به کار رفته است.
در [ ] 9دستهبندی تصورات حرکتی مطالعه شده است .این مقاله پیشنهاد میدهد که ،اگر دقیق
بدانیم در حین تصور حرکتی (MI)9کدام قسمت از مغز بیشتر درگیر میشود ،با گذاشتن الکترودها در
همان بخش و گرفتن سیگنال از آن ،میتوانیم سیگنال خالصتری را برای هر یک از  MIها بدست
آوریم .او پیشنهاد میکند که ابتدا تا جائی که میتوانیم تعداد الکترودها را باال ببریم تا از همه نواحی
مغز سیگنال دریافت کنیم .سپس برای یافتن بهترین کانالها از روش  PSOباینری برای انتخاب
کانالها استفاده میکنیم.
در تحقیق [ ] کالسه بندی تصورات ذهنی برای پایگاه داده  Graz BCIاستفاده شده است .در این
مقاله دستهبندی چهار تصور حرکتی زبان ،دست چپ و راست و حرکت پا مورد بررسی قرار گرفته
است .برای استخراج ویژگی مناسب ،روش  CSPدو کالسه به  CSPچندکالسه  BCSPبسط داده
شده است .در این روش جدید CSP ،با الگوریتم جستجوی دودوئی ترکیب شده است .برای اینکه
جستجوی دودوئی را برای  CSPچهارکالسه به کار بریم ،ابتدا فیلترهای  )Wi( CSPرا برای هر کالس
بدست آورده و آنها را در یک آرایه مرتب میکنیم .سپس آنها را در یک درخت جستجوی باینری درج
میکنیم .حال در هر دستهبندی به جای محاسبه  Cتا  :C ( ،CSPتعدادکالس) ،تنها نیاز به
محاسبه  log Cتا  CSPخواهیم داشت.

 -7-4-2استفاده از  P300و باندهای فرکانسی برای استخراج ویژگی
بسیاری از  BCIها بر مبنای  P300طراحی میشوند .در این گونه  BCIها فرد با یک محرک ناآشنا به
گونهای تحریک میشود که سیگنال مغز او یک قله  P300تولید کند .در استعمال  BCIمبتنی بر
 ،P300هر محرک منطبق با یک سمبل دارای یک مفهوم ویژه است (مثال در نوشتن نامهها یا
Motor Imagery
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فرمانهای سطح باال) .در میان این سمبلها ،هدف فرد وابسته به زمان رویداد پیک  ،P300شناسایی
می شود.
در مرجع [ ] هدف بهبود  BCIهای مبتنی بر  P300است .در این مقاله بر روی  BCIای کار شده
است که یک کیبورد مجازی لبتاپ را شبیهسازی کرده است .این  BCIبرای افراد با ناتوانایی شدید
حرکتی ،که تنها قادر به حرکتدادن چشم خود هستند ،میتواند مفید باشد .با تشدید تصادفی و
پیدرپی کاراکترهای روی کیبورد مغز فرد تحریک میشود تا یک  P300با دامنه متفاوت در سیگنال
 EEGاو ظاهر شود .در این مطالعه ،هدف نویسنده نشاندادن این مسئله است که اگر فواصل بین
فلشها ) (TTIطوالنی تر شود ،دقت دستهبندی باال میرود .او کار خود را به ازای فواصل ،91 ،96
و 9امتحان کرد تا تاثیر  TTIرا بر روی  BCI P300بسنجد .او هر بار دامنه  P300را به ازای هر یک
از آنها اندازه گرفت و با استفاده ازتحلیل جداساز خطی -بیزین (BLDA) 9به دستهبندی پرداخت.
نتیجه شد که فاصله  9که بیشینه فاصله است ،بهترین دقت جداسازی را داشته است.
در مرجع [ ] نیز یک نوع  P300 BCIسادهتر برای افراد با ناتوانی شدید ) (ALSطراحی شده است
که تنها از حروف الفبا و ارقام تشکیل شده است .هدف دستهبندی سیگنالهای  EEGبا استفاده از سه
نوع ویژگی متفاوت است .ویژگی اول دامنه مربعات میانگین ریشه ) (TRMSاست .دومین ویژگی
مبتنی بر قله معکوس  ERPمربوط به هر یک از کانالها است .و ویژگی سوم توان باند فرکانسی تتا به
ازای کانالهای مختلف است.
پاالنیاپان [ ] از توان طیفی هر یک از چهار باند فرکانسی تتا ،دلتا ،آلفا و گاما برای استخراج بردار
ویژگی مناسب استفاده کرده است .در نهایت توان طیفی و همچنین اختالف توان طیفی به عنوان
ویژگی به شبکه عصبی داده میشود تا یک دستهبندی پنج کالسه را انجام دهد .پاالنیاپان خروجی
شبکه عصبی را برای کنترل یک نشانهگر بر روی صفحه نمایش استفاده کرد .بدین ترتیب که نشانهگر
Bayesian linear discriminant analysis
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وقتی حرکت میکرد که فرد مشغول فکر کردن به یک کار ذهنی خاص بود .در نمایشگر دو نماد
مربع و دایره وجود داشت .نشانهگر هنگام حرکت به یکی از این دو نماد تماس پیدا میکرد و بدین
ترتیب در تماس با مربع نماد خط تیره و در تماس با دایره نماد نقطه انتخاب میشد .ترتیبی از این
نمادهای انتخاب شده را به کد مورس میدهیم تا به کاراکترهای مناسب تبدیل شود .با این روش فرد
معلول میتواند با جهان بیرون ارتباط برقرار نماید .در شکل (  )1-روند کار را میبینید:
صفحهنمایش

نشانهگر
انتخاب نقطه یا خط تیره
در کد مورس
خط تیره در

نقطه در کد مورس

کد مورس

شکل (  )1-مثالی از کاربرد یک

BCI

مکیگ در [ ] 6یک روش را برای تحلیل داده  EEGمرتبط_ با رویداد را توسعه داد که آن را "پویایی
شناسی مرتبط با رویداد مغز "9نامید .این روش بر تجزیه طیفی هر یک از آزمایشهای مرتبط با
رویداد  EEGتکیه دارد تا تغییرات مرتبط_ با رویداد را در بزرگی و فاز نوسان در یک فرکانس معین،
آزمایش کند .می توان گفت این روش ،یک مقدار پاالیشتر شده و جزئیتر را از فعالیت نوسانی عصب
مرتبط-با رویداد نسبت به شیوه  ERPسنتی فراهم میکند .همچنین با این روش دید ایستاتری
نسبت به شیوه  ERPسنتی فراهم میشود.
در مرجع [ ] 0از تحلیل سیگنالهای  EEGجهت تشخیص بیماری اسکیزوفرنى استفاده شده است.
در این مقاله روشی ارائه شده است که با حذف نویز سعی در باال بردن تفکیکپذیری تحلیل ERP

دارد .زیرا  ERPهای مربوط به یک سیگنال پیوسته  ،EEGبا توزیعهای فاز و دامنه که کامال با

event-related brain dynamics
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پردازش کارهای ذهنی غیرمرتبط هستند ،و نویز نام دارند ،مخلوط و ناپیدا هستند .پیشنهاد این مقاله
این است که از آزمایشات یک سیگنال در حوزه زمان-فضا متوسطگیری کنیم .در این صورت این
نوسانات فاز همگامشده (نویز) در طی متوسطگیری آزمایشات بیتغییر میمانند و بنابراین موج آنها در
میانگین  ERPمشهود است ،و به سادگی قابل حذف هستند.
شاهراه اصلی تحقیقات آینده ،میتواند استفاده بسیار زیاد از شبکههای عصبی باشد .این شیوه
تشخیص الگو میتواند هزاران ابعاد را کنترل کند ،اما در این حالت نیاز به دهها هزار مجموعه مثال و
همچنین نیاز به زمان و/یا توان محاسباتی زیاد برای انجام آموزش ،خواهد بود .بعالوه احتماال
سیستمهای آینده بتوانند با بهکارگیری الکترودهای کاشتنی یا تکنولوزیهای ابداعی غیرتهاجمی که
سریعتر باشد و ابعاد چندگانه داشته باشد ،پیادهسازی شوند.
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فصل سوم

استخراج ویژگی و دستهبندی سیگنالهای
 EEGدر رابط مغز-کامپیوتر)(BCI

در این فصل ،تکنیکهای پردازش سیگنال در  BCIبا تمرکز بر روشهایی که در این مطالعه به کار
رفته اند ،با جزئیات تحلیل خواهد شد .این روشها به صورت زیر خالصه میشوند:
 استخراج ویژگی توسط روشهای:
9



الگوی فضایی مشترک )(CSP



تحلیل مؤلفههای اصلی)(PCA

 ویژگی میانگین  ,ماکزیمم هر پنجره
 دسته بندی کارها با استفاده از روشهای:


شبکه عصبی پرسپترون چندالیه )(MLP



تحلیل مجزاساز خطی)(LDA

 روش نزدیکترین همسایه) (1-NNبا استفاده از معیارهای شباهت فاصله اقلیدسی ،
فاصله کسینوسی  ،فاصله مربعی (ماهاالنوبیس) و فاصله چبیشف

 -1-3استخراج ویژگی
تحلیل دقیق سیگنالهای  EEGمیتواند بینش و دید ارزشمندی را جهت فهم و شناسائی
مکانیزمهای  EEGدر کاربردهای  BCIفراهم کند .به دلیل اینکه سیگنالهای  EEGغیرایستا هستند،
روشهائی که این سیگنالها را

در حوزه فرکانس بررسی میکنند چندان موفق نیستند .اما

تکنیکهائی که در حوزه زمان یا حوزه زمان-فرکانس به استخراج ویژگی میپردازند ،میتوانند نتایج
1

Common Spatial Pattern
Euclid Distance
3
Cosine Distance
4
CityBlock Distance
5
Chebishev
2
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امیدوارکنندهای را تولید کنند ] .[ 1، 1در این فصل روشهائی را برای استخراج ویژگی از مؤلفههای
زمانی سیگنالهای  EEGمعرفی خواهیم کرد.
استخراج ویژگی خالصه میشود به توصیف و اندازهگیری داده با دقت کافی که برای یک مسئله دسته
بندی نیاز است .در این فرایند  ،ابعاد باال و داده زائد به مجموعهای کاهش یافته از بردارهای ویژه
انتقال مییابد .در کاربردهای  BCIچندین روش استخراج ویژگی ،وابسته به الگویی که روی آن کار
میشود ،مورد استفاده قرار میگیرند .مثال برای کاربرد مبتنی بر  ،P300یک حد آستانه ولتاژ در یک
زمان آنی بخصوص ممکن است یک ویژگی باشد ،و در یک کاربرد مبتنی بر  ،SMRخصوصیات
فرکانس سیگنال در یک باند بخصوص ممکن است پراهمیتتر باشد .در این پژوهش به منظور توصیف
اطالعات زمانی سیگنالهای  EEGو استخراج ویژگی مناسب که همزمان هم حاوی اطالعات زمانی
مناسب و کاهش یافته برای عمل دستهبندی باشد ،و هم قابلیت حذف مصنوعات اضافهشده به
سیگنال را داشته باشد ،دو تکنیک  CSPو  PCAبررسی و پیادهسازی شده و قدرت آنها در جداسازی
با یکدیگر مقایسه میشود .در این فصل این تبدیالت خطی ،معرفی شده و معادالت ریاضی آنها آورده
میشود.

 -2-3کاهش ابعاد داده جهت حذف مصنوعات اضافه شده به سیگنال
داده  EEGمیتواند دارای ناخالصیهائی باشد که در طی فرایند ثبت به آن اضافه شده باشد .این
ناخالصیها توسط منابع خارج از مغز تولید می شوند ،از قبیل پلکزدن ،حرکت ماهیچههای اطراف
چشم که نزدیک الکترودها اتفاق بیفتد ،سیگنال تپش قلب که از طریق رگهای خونی منتشر میشود
و سایر منابع تولید نویز .تکنولوژی بهبود سیگنال میتواند مصنوعات اضافه شده به سیگنال  EEGاز
قبیل نویز خطی را بهبود دهد .شناسائی مصنوعات پلکزدن و حرکت چشم عموما توسط شناسائی
یک ولتاژ که در کانال  EOGاز یک حد آستانهای باالتر رود ،عموما  ،955µsانجام می شود .دیگر
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مصنوعات ،یا عموما نادیده گرفته می شوند و یا توسط یک فرد آگاه به صورت دستی عالمت زده و
حذف میشوند.
در این پژوهش ویژگیهای  CSPو  PCAبرای جداسازی و حذف سیگنال نویز از فعالیت مغزی
مطلوب به کار رفتهاند .این روشها ،با کاهش ابعاد داده میتوانند تا حد زیادی ناخالصیهائی را که از
منابع سیگنالی اطراف توسط الکترودها ثبت شدهاست ،را کاهش دهند .همچنین با کاهش ویژگیها
میتوانند فرایند دستهبندی را سریعتر و آسانتر نمایند .روش  PCAفرض میکند که سیگنالها از
نظر زمانی و فضائی غیرجمع پذیرند .در یک تکنیک  PCAکه از [ SVD] 5استفاده میکند ،برای
اینکه یک سیگنال مصنوع توسط  SVDقابلجداسازی باشد ،باید پراکندگی زیادی داشته باشد و یا با
دیگر اجزاء ترکیب شود .برای مصنوع پلکزدن این شرط ممکن است در بعضی دامنههای بزرگ دیده
شود ،اما  SVDعموما در حذف دیگر سیگنالهای مصنوع کمدامنه موفق نخواهد بود .در این پژوهش
از  PCAاز نوع کواریانس استفاده شده است .در ادامه روشهای استخراج ویژگی  ،CSP ،PCAویژگی
ماکزیمم و میانگین به کار رفته در این مطالعه معرفی میشوند.

 -1-2-3الگوهای فضایی مشترک )(CSP
یکی از موفق ترین شیوهها برای تشخیص الگوهای مغزی ،روش الگوهای فضایی مشترک ) (CSPاست
که توسط مولر -گرکینگ طرح ریزی شده است[ CSP .] 9یک تبدیل خطی را برای تصویر کردن
داده  EEGچندکاناله به یک زیرفضای فاصلهای با ابعاد کم به کار میبرد .این تبدیل میتواند تغییرات
ماتریسهای سیگنال دو کالسه را ماکزیمم کند .روش  CSP ،مبتنی بر قطریسازی ماتریسهای
کواریانس کالسها است .در واقع  CSPبا ترکیب خطی سیگنال از همه کانالها ،واریانس را برای یک
کالس خاص ماکزیمم کرده و برای بقیه مینیمم میکند .بنابراین این روش در مواقعی که داده خیلی
متراکم باشد (به دلیل زیاد بودن تعداد کانالها) ،و یا مواقعی که تعداد دادههای آموزشی خیلی کم
باشد ،ناموفق خواهد بود .از طرفی این الگوریتم به مصنوعات اضافه شده به سیگنال که از منابع بیرونی
36

نشات میگیرند ،حساس است .زیرا در این الگوریتم ماتریس کواریانس محاسبه میشود که این
ماتریس به مصنوعات حساس است ،اگرچه مقدار آن ناچیز باشد[ ] .بنابراین در این مطالعه روشی
پیشنهاد میشود که با پنجره کردن سیگنال و حذف پنجرههای نویزی ،سعی در باال بردن دقت
دستهبندی دارد .این روش ابتدا سیگنال را پنجره میکند و سپس بر روی هر پنجره به صورت
جداگانه  CSPرا اعمال میکند .سپس بردار ویژگی نهائی را از کنار هم گذاشتن این ویژگیها بدست
میآورد [ ] .با حذف پنجرههای زائد دقت ویژگیهای استخراج شده توسط  CSPباال میرود و
میتوان از آنها برای دستهبندی با اطمینان باال استفاده کرد .یکی از مهمترین عواملی که باعث
استفاده وسیع این نوع ویژگی در کاربردهای  BCIشده است ،عالوه بر نرخ موفقیت ) (TPباالی آن،
کاهش چشمگیر دادهها است .زیرا سیگنال دارای حجم وسیعی از داده است ،بنابراین روشی که بتواند
از این حجم وسیع ،ویژگیهای مناسب را که به خوبی بیانگر آن سیگنال باشند ،استخراج نماید ،بسیار
عالی خواهد بود .تعداد ویژگیهای استخراج شده وابسته به تعداد الگوهای فضائی انتخاب شده است.
این الگوهای فضائی ،بردارهای ویژه ای هستند که جهت پراکندگی دادهها را به خوبی مشخص
میکنند .تعداد ویژگیها دو برابر تعداد الگوهای فضائی انتخاب شده است .بنابراین تعداد کل ویژگیها
برابر است با:
N  2* M *W

( )9-

در این رابطه  Mبیانگر تعداد الگوهای فضائی است و  Wتعداد پنجرهها را نشان میدهد.
در ابتدا  CSPبرای تشخیص مسائل دوکالسی طرحریزی شد ،سپس مولر گرکینگ بسط چندکالسه
 CSPرا که مبتنی بر دسته بندی دوتائی و رأیگیری است ،پیشنهاد داد[ ] .دورن هگ نیز دو
الگوریتم جدید برای  CSPچندکالسه پیشنهاد داد که دقت دسته بندی را بهبود داد[ ] .بسط
چندکالسه  CSPمیتواند یکی از مشکل ترین مسائل را در  BCIحل کند .در مرجع [ ] 6یک
الگوریتم جدید برای  CSPسه کالسه پیشنهاد شده است که میتواند مستقیما در چندکالسه به کار
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برده شود .در این پایان نامه آن را به پنج کالسه تعمیم دادهایم که در ادامه ،بیان ریاضی وار این
الگوریتم را بیان میکنیم.

 -1-1-2-3اسلوب  CSPدو کالسه
برای اینکه بتوانیم روش  CSPرا بر مسائل دوکالسه اعمال کنیم ،باید مراحل زیر را دنبال کنبم:
 .9ابتدا ماتریسهای  EEGهر کالس را تحت دو ماتریس  Xaو  Xbبا ابعاد  N*Kتفکیک میکنیم ،که
در آن  Nتعداد کانالها و  Kتعداد نمونهها در بازه زمانی مربوط به هر کانال است .سپس ماتریس
کواریانس فضائی سیگنال  EEGرا برای هر کالس به صورت زیر محاسبه میکنیم.
( ) -

X b X bi
) Trace( X b X bi

Rb 

X a X ai
) Trace( X a X ai

Ra 

در اینجا تابع ) Trace(Xaبرابر با مجموع عناصر قطری ماتریس  Xaاست.
 .گام بعد محاسبه ماتریس کواریانس فضائی مرکب است .اگر متوسط کواریانس نرمالیزهشده یعنی
 Raو  ، Rbرا توسط متوسطگیری از همه آزمایشات 9هر کالس بدست آوریم ،در آن صورت کواریانس
فاصلهای مرکب میتواند به صورت زیر فاکتورگیری شود:
R  Ra  Rb  U0U0t

( ) -

که در اینجا  ماتریس قطری از مقادیر ویژه است و  U0ماتریس بردارهای ویژه است.
 .ماتریس تبدیل سفید کردن ،برای حذف ویژگی های وابسته ،به صورت زیر به کار میرود:
P   1/ 2U 0t

( ) -

حال برای حذف ویژگیهای وابسته ماتریس کواریانس ،میانگین را به صورت زیر سفیدسازی میکنیم:
trial
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1

Sa  PRa Pt

( ) -

 Sa .و  Sbبردارهای ویژه یکسانی را به اشتراک میگذارند و مجموع مقادیر ویژه منطبق برای دو
ماتریس همیشه برابر با یک خواهد بود:
( )6-

Sb  U  bU t

S a  U  aU t

b   a  1

( )0-

بردارهای ویژه منطبق با بیشترین مقادیر ویژه  ،Saدارای کمترین مقادیر ویژه برای  Sbهستند و به
صورت معکوس .تبدیل  EEGسفیدشده بر روی بردارهای ویژه منطبق با بیشترین مقادیر ویژه موجود
در   aو   bبرای واریانس جداسازی دو ماتریس سیگنال بهینه است.
 .6ماتریس تصویرکننده  Wبه صورت زیر مشخص میشود:
W UtP

( )1-

 .0با داشتن ماتریس تصویرکننده  ،Wماتریس EEGاولیه میتواند به اجزاء غیرجمعپذیر تبدیل شود.
Z  WX

( )1-
 Zمیتواند به عنوان اجزاء منبع  ،EEGشامل اجزاء مشترک و مخصوص هر کالس باشد.
 .1بنابراین داده  EEGاولیه  Xمیتواند توسط رابطه زیر بازسازی شود:

X  W 1Z

( )95-

در این رابطه  W 1معکوس ماتریس  Wاست .ستونهای  W 1الگوهای فضائی هستند که میتوانند
به عنوان بردارهای توزیع منبع در نظر گرفته شوند .اولین و آخرین ستون ،مهمترین الگوهای فضائی
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هستند که بزرگترین تغییرپذیری یک کالس و کوچکترین تغییرپذیری دیگر کالسها را توضیح
میدهند.

 -2-1-2-3تعمیم  CSPبرای کالسهبندی پنجکالسه
با تئوری اینکه دسته بندی دوکالسی با چندکالسی یکسان است ،الگوریتم جدیدی در مرجع [] 6
برای سهکالسه پیشنهاد شده است .با توجه به این الگوریتم و بدون از دست دادن عمومیت ،الگوریتمی
را برای نوع پنج کالسه مشتق خواهیم کرد.
ابتدا ماتریسهای  EEGرا تحت وضعیت پنج ماتریس  Xd ،Xc ،Xb ،Xaو  Xeبا ابعاد  N*Kتفکیک
میکنیم که  Nتعداد کانالها و  Kتعداد نمونههای زمانی است .سپس ماتریس کواریانس فضائی
سیگنال  EEGرا برای هر کالس ،به صورت زیر محاسبه میکنیم:
K

) 1 K (i
) R   ( x   xk
k k 1
k 1
) (i
k

( )99-

) (i

در اینجا ) xk(iیک بردار  Nبعدی در زمان  kاست و  iکالسهای  d, c, b, aو  eرا بیان میکند.
ماتریسهای کواریانس نرمال شده به صورت زیر هستند:
1 l
) R ( i ) R '( i
Ri  
) ) l i 1 Trace( R ( i ) R '( i

( )9 -

در این رابطه  Rماتریس کواریانس نرمال شده است و  lتعداد آزمایشات را بیان میکند R’.ترانهاده
ماتریس  Rرا بیان میکند .همانند CSPدوتایی ،ماتریس کواریانس مرکب را میتوانیم به صورت زیر
بسازیم:
R  Ra  Rb  Rc  R d  R e

( )9 -

حال بردارهای ویژه و مقادیر ویژه ماتریس  Rرا استخراج میکنیم:
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R  U 0 U 0T

( )9 -
سپس ماتریس  Whiteningرا با فرمول زیر محاسبه میکنیم:

1



W   2U 0t

( )9 -

برای استخراج الگوهای فضایی مشترک مربوط به کالس  ،aابتدا ' Raرا با استفاده از ماتریس کواریانس
سایر کالسها بدست میآوریم:
Ra'  Rb  Rc  R d  R e

( )96-

حال همانند روش دو کالسی ،ماتریسهای کواریانس تبدیل شده  S aو ' S aرا برای کالس  aمیتوانیم
به صورت زیر ارزیابی کنیم:
( )90-

S a  WRaW T

( )91-

S a'  WRa' W T

بر طبق شاخص آمار S a ،و ' S aبردارهای ویژه مشترک را به اشتراک میگذارند ،و مجموع مقادیر ویژه
منطبق با این ماتریسها برابر با مقدار یک خواهد شد .بنابراین  S aو ' S aمیتوانند به صورت زیر تجزیه
شوند:
S a  U  aU T

( )91-

S 'a  U  'aU T

( ) 5-

که در آن شرط روبرو برقرار است:
 a   'a  I

( ) 9-
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در نتیجه توسط ماتریس تصویر  Wخواهیم داشت:
SFa  UW

( ) -

 SFaمیتواند به عنوان فیلتر فضایی یک کالس دیده شود .فرض کنید بردارهای ویژه  Uبه صورت
نزولی نسبت به مقادیر ویژه   aمرتب شده باشند (یا به صورت افزایشی نسبت به  .)  'aحال وقتی
کالس  aو ’ aهر دو در اولین بردار ویژه  U1ضرب میشوند ،در اینصورت کالس  aسبب بیشینه
واریانس و کالس ’ aسبب مینیمم واریانس میشود .در حالیکه هنگامیکه کالسها در آخرین بردار
ویژه  UNضرب میشوند ،در اینصورت کالس  aموجب مینیمم واریانس و کالس ’ aموجب بیشینه
واریانس میشود .بنابراین ،نگاشت هر یک از آزمایشات EEG 9را به صورت زیر بدست میآوریم:
Z a  SFa X a

( ) -
در

عمل،

تنها

تعداد

کمی

از

بردارهای

ویژه

انتخاب

میشوند،

یعنی

)  ، U m  (U1 ,...,U m ,U N m1 ,...,U Nکه در اینجا  mکوچک است) .(m<<Nدر نتیجه خواهیم داشت:
SFas  U mW

( ) -
ماتریس تصویر شده نهایی به صورت زیر تعریف میشود:

Z as  SFas X a

( ) -

همانند باال ،میتوانیم بردارهای  Z ds ، Z bs , Z csو  Z esرا که منطبق بر شرطهای متفاوت از  d, c, b, aو e

هستند ،بدست آوریم .به این ترتیب میتوانیم هر یک از الگوهای فضایی را بدست آوریم .برای
استخراج ویژگی جهت دسته بندی ،لگاریتم تبدیل یافته واریانس نرمال شده  Zرا محاسبه میکنیم:

Trial
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1

) var( Z pik
fi k  log( 2 m
)
)  var(Z p

( ) 6-

p 1

هر سطر از ماتریس  f i kیکی از دادههای کاهشیافته مرتبط با iامین کالس است .تعداد ویژگیهای
کاهشیافته دو برابر بردارهای ویژه انتخاب شده است (آرگومان .(m
 -3-1-2-3روش پیشنهادی برای استخراج ویژگی با استفاده از CSP
در این مطالعه از روش  CSPپنجکالسه برای استخراج ویژگی مناسب از مؤلفههای زمانی سیگنالهای
 EEGاستفاده شده است .به دلیل حجم باالی مولفههای زمانی سیگنال ،ابتدا سیگنال را به صورت
ایستا پنجرهبندی میکنیم و سپس با اعمال  CSPبر روی هر یک از این پارتیشنها ،ویژگیهای
مناسب را برای هر یک از آنها استخراج میکنیم .پس از اینکه ویژگیهای مناسب از هر یک از
پنجرهها بدست آمد ،باید یک بردار ویژگی واحد را برای هر یک از سیگنالها بدست آوریم .بنابراین از
کنار هم قرار دادن بردارهای ویژگی هر یک از پنجرهها بردار ویژگی نهائی را بدست میآوریم .در شکل
(  )9-چگونگی ساختن بردار ویژگی نهائی را مشاهده میکنید .در این شکل  CSPiنشاندهنده بردار
ویژگی استخراج شده از پنجره iام میباشد .همانطور که میبینید طول بردار ویژگی استخراج شده از
حاصلضرب تعداد پنجرهها در تعداد ویژگیهای استخراج شده از هر پنجره است .تعداد ویژگیهای
استخراج شده نیز برابر با دو برابر تعداد بردارهای ویژه انتخاب شده است .بنابراین اگر تعداد بردارهای
ویژگی انتخاب شده  dباشد ،با داشتن  nپنجره ،بردار ویژگی نهائی برابر با  2*d*nخواهد بود.

CSPn

… CSP1 CSP2 CSP3

شکل (  )9-طریقه ساخت بردار ویژگی نهائی با استفاده از اعمال  CSPبر روی هر پنجره
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یکی از پارامترهائی که در  CSPمطرح میشود ،انتخاب تعداد الگوهای فضائی یا همان  mاست.
همانطور که گفتیم اولین و آخرین الگوهای فضائی هر کالس مهمترین الگوهای فضائی هستند و
بزرگترین تغییرپذیری یک کالس و کوچکترین تغییرپذیری دیگر کالسها را توضیح میدهند .اما برای
انتخاب یک بردار ویژه ،باید به مقدار ویژه متناظر با آن توجه کنیم .در واقع باید در نظر داشته باشیم
که اگر بردارهای ویژه متناظر با یک مقدار ویژه خیلی کوچک را انتخاب کنیم ،در نتیجه نهائی تاثیر
منفی میگذارد .اما اگر مقادیر ویژه را مرتب کنیم خواهیم دید که در همان ابتدا یک کاهش شدید را
از خود نشان میدهند .در این مطالعه تعداد الگوهای فضائی  m=2و  m=3آزموده شده است .در شکل
( ( ) -الف) سیگنالهای  EEGمربوط به پنج تصور ذهنی را مشاهده میکنید .در قسمت (ب) و (ج)
این سیگنالها توسط روش  CSPبه ترتیب با انتخاب دو و سه الگوی فضائی ،به ویژگیهای مفید و
مرتبط کاهش یافتهاند ،که در این حالت از هر پنجره به ترتیب چهار و شش ویژگی استخراج خواهد
شد.

(الف)
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(ب)

(ج)

شکل (  ) -پنجرهکردن سیگنال و استخراج ویژگیهای مناسب از هر پنجره توسط روش ( ،CSPالف) سیگنال اصلی
مربوط به پنج تصور ذهنی (ب) انتخاب دو الگوی فضائی (ج) انتخاب سه الگوی فضائی
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 -2-2-3تحلیل مؤلفههای اصلی)(PCA
 PCAیک تکنیک سنتی کاهش ابعاد است که توسط پیرسون در سال  9159ابداع شده است[ ] 0و
کاربردهایی در تحقیقات  BCIدارد[ PCA .] 1[ ،] 1یک تابع ریاضی است که یک تبدیل متعامد را
برای تبدیل مجموعهای از مشاهدات با متغیرهای همبسته ،به یک مجموعه از مقادیر با متغیرهای
غیرهمبسته ،که مؤلفههای اصلی 9نامیده میشوند ،به کار میبرد .تعداد این مؤلفههای اصلی کمتر و یا
مساوی با متغیرهای اصلی است .این تبدیل در روشی تعریف میشود که اولین مؤلفه اصلی دارای
باالترین واریانس ممکن است و سبب باالترین تغییرپذیری ممکن در دادهها میشود .هر یک از اجزای
بعدی به نوبت ،باالترین واریانس ممکن را دارند ،با این محدودیت که باید متعامد یا غیرجمع شونده
با اجزای قبلی باشند .با به کارگیری  ،PCAداده از فضای  dبعدی ( dتعداد ویژگیها است) به یک
فضای ویژگی با ابعاد کمتر) ،(kتصویر میشود .هر داده در ابعاد جدید از ترکیب  kبردار ویژه تشکیل
میشود و در این روش اطالعات ویژگیها نگه داشته میشود .روش  PCAبه مقیاسگذاری مرتبط با
متغیرهای اصلی حساس است و انتخاب تعداد مؤلفههای اصلی یعنی  kدر نتیجه آخر تأثیر مستقیم
دارد[.] 5

 -1-2-2-3روش پیشنهادی کاهش ویژگی توسط PCA
در این پژوهش از  PCAبرای استخراج ویژگی مناسب استفاده کردهایم .ابتدا باید سیگنالهای EEG

آموزشی را به صورت بردارهائی که برای تحلیل  PCAمناسب باشند ،درآوریم .چون باید  PCAرا بر
روی هر پنجره به صورت مجزا اعمال کنیم ،ابتدا پنجره  iام از سیگنال را به صورت برداری
درمیآوریم .این پنجره شامل هفت کانال میباشد .بنابراین دادههای این هفت کانال را در کنار هم قرار
داده و بردار ویژگی اولیه را بدست میآوریم .سپس هر یک از این بردارهای آموزشی را در هر یک از

1

PC
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ستونهای ماتریس اولیه  pقرار میدهیم .بنابراین تعداد ستونهای این ماتریس برابر با تعداد دادههای
آموزشی و تعداد سطرهای آن برابر با طول بردار ویژگی اولیه ) (dمیباشد .حال  PCAرا بر روی آن
اعمال میکنیم ] .[ 9نتیجه بردارهای ویژگی کاهش یافته از پنجره مربوط خواهند بود .از کنار هم
قرار دادن بردارهای ویژگی استخراج شده از هر پنجره ،بردار ویژگی نهائی ساخته میشود .طول بردار
ویژگی نهائی برابر با ضرب تعداد پنجرهها در تعداد ویژگیهای استخراج شده از هر پنجره خواهد بود.
در شکل(  ) -سیگنالهای اصلی و سیگنالهای کاهش یافته توسط  PCAرا در پنجرهکردن

تائی

را مشاهده میکنید .با انتخاب دو بردار ویژه به عنوان جهتهای اصلی ،طول بردار ویژگی 50بدست
میآید.

(ب)

(الف )

شکل ( ( ) -الف) سیگنال  EEGمربوط به پنج کار ذهنی( ،ب) استخراج ویژگی مناسب توسط روش  PCAبا انتخاب
بردار ویژه بهتر

انتخاب بردارهای ویژه بستگی به مقادیر ویژه متناظر دارد .زیرا اگر ماتریس مقادیر ویژه را که قطری
است ،به صورت نزولی مرتب کنیم مشاهده خواهیم کرد که از یک نقطه به بعد این مقادیر بسیار
کوچک میشوند و قابل صرفنظر کردن هستند .بنابراین تنها بردارهای ویژهای انتخاب میشوند که
مقادیر ویژه متناظر با آنها به قدر کافی بزرگ باشند .این بردارها اصلیترین جهت دادهها را نشان
میدهند .در شکل (  ) -توزیع دادهها را به ترتیب حول
47

و

بردار ویژه انتخاب شده ،میبینید.

همانطور که میبینید ،با انتخاب دو بردار ویژه جهت اصلی دادهها کامال مشخص است ،و بنابراین
انتخاب دو بردار ویژه بهترین انتخاب خواهد بود.

(ب)

(الف)

شکل (  ) -توزیع دادهها حول مؤلفههای اصلی در روش ( .PCAالف) انتخاب بردارهای ویژه اول و دوم به عنوان
مؤلفههای اصلی (ب) انتخاب بردارهای ویژه اول و دوم و سوم به عنوان مؤلفههای اصلی

 -3-2-3ویژگی ماکزیمم و میانگین

1

در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال همچون سیستم پردازش خودکار سیگنال  ،EEGنیاز به
پنجرهبندی سیگنال  EEGبه فریمهای تشکیلدهنده آن است[  .] -در این کاربردها پنجرهکردن
پنجرهکردن سیگنال میتواند دقت عملکرد روشهای پردازش سیگنال EEGرا بهبود بخشد .در این
پایاننامه روشی برای استخراج ویژگی پیشنهاد کردهایم ،که ابتدا سیگنال را به حوزه زمان برده و آن
را به روش ایستا ،پنجره میکند .سپس به ازای هر پنجره یک ویژگی را به عنوان نماینده آن پنجره
استخراج میکنیم .در استخراج ویژگی ماکزیمم ،به ازای هر پنجره بیشترین مقدار سیگنال را محاسبه
کرده و آن را به عنوان ویژگی استخراج شده از آن پنجره در نظر میگیریم .برای تشکیل بردار ویژگی
نهائی ،ویژگیهای بدست آمده از تمامی پنجرهها را در کنار هم قرار میدهیم و یک بردار ویژگی نهائی
واحد به طول تعداد پنجرهها بدست میآوریم .برای استخراج ویژگی میانگین نیز به همین ترتیب عمل

Maximum and Median Feature
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1

می کنیم ،با این تفاوت که در هر پنجره ،میانگین سیگنال را به عنوان ویژگی استخراج شده از آن
پنجره در نظر میگیریم.
این روش را با تعداد پنجرههای متفاوت آزمایش کرده و نتایج را مقایسه خواهیم کرد .ابتدا سیگنال را
به  5پنجره تقسیم کرده و بردار ویژگی به طول  5بدست میآوریم .سپس در مراحل بعد آن را با
 955 ، 5 ،و

 9پنجره نیز آزمایش نمودیم.

 -3-3روش پیشنهادی برای فازی کردن
برای دستهبندی سیگنالهای  ،EEGیک روش استفاده از فازیکردن است .برای فازیکردن یک
سیگنال در حوزه زمان ،میتوان شدت ولتاژ در هر پنجره زمانی را به عنوان ویژگی در نظر بگیریم.
روش پیشنهادی در این مطالعه این است که پس از تقسیم سیگنال به پنجرههائی با طول یکسان،
ویژگیهای ماکزیمم را از هر پنجره استخراج میکنیم .بنابراین برای هر سیگنال یک بردار ویژگی به
طول تعداد پنجرهها خواهیم داشت .در واقع هر یک از این ویژگیها شدت ولتاژ سیگنال را در هر
پنجره نشان میدهند .سپس برای فازی کردن ،وابسته به شدت ولتاژ هر ویژگی ،عددی بین  9تا
به آن نسبت میدهیم .در اینجا عدد  (low) 9شدت ولتاژ پائین ،عدد

را

) (midشدت ولتاژ متوسط،

عدد  (high) 3شدت ولتاژ باال را نشان میدهند .برای این کار ،ابتدا بازهای را برای این سه ،mid ،low
 highتعریف میکنیم و سپس شدت ولتاژ هر پنجره را بر اساس بازهای که در آن قرار میگیرد،
طبقهبندی میکنیم .البته میتوان تعداد این بازهها را بیشتر در نظر گرفت تا نتیجه کار دقیقتر شود.

 -4-3دسته بندی
دسته بندی یعنی نسبت دادن یک کالس به هر یک از بردارهای ویژگی که توسط اندازهگیری از هر
یک از سمپلهای یک مسئله خاص بدست آمدهاند .این نسبت دادن کالس میتواند با یک روش
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یادگیری بانظارت یا بدون نظارت انجام شود .در یادگیری بدون نظارت ،هیچ اطالعاتی در مورد
برچسبهای کالسهای اندازه گیری شده قابل دسترس نیست .اما در یادگیری با نظارت ،یک مجموعه
داده وجود دارد که در آن اندازهگیریها دارای برچسب هستند .در یک فرایند یادگیری با نظارت،
مجموعه داده به دو دسته آموزش و تست تقسیم میشود .با به کارگیری مجموعه آموزشی ،یک
کالسهبند ساخته میشود .سپس کارایی کالسهبند با به کارگیری مجموعهداده تست ارزیابی میشود.
پس از بهینه سازی ،کالسهبند آماده است تا برچسبهای کالس را به ویژگیهای با برچسب نامعلوم
نسبت دهد[ ] .در BCIهای از نوع شناسائی الگو ،بیشتر یادگیری با نظارت ترجیح داده میشود .در
این مطالعه ،به منظور نشان دادن کارائی ویژگیهای پیشنهاد شده در کاربردهای  ،BCIانواع روشهای
کالسهبند با نظارت ،معرفی شده و قدرت آنها در دستهبندی با یکدیگر مقایسه خواهد شد.

 -1-4-3شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه )(MLP
شبکههای عصبی مصنوعی ) (ANNاز الگوریتمهای کالسهبند غیرخطی هستند .در این مطالعه یک
شبکه عصبی چندالیه روبهجلو ) (MLPبا یک الیه مخفی پیاده سازی شده است .این شبکه دو وجه
عملیات دارد .اولین آن وجه جلورونده است ،که متشکل از بیان یک الگو توسط نودهای ورودی و عبور
سیگنالها از طریق شبکه به منظور گرفتن خروجی است .وجه دوم عملیات یادگیری است که متشکل
است از بیان الگوهای ورودی و یافتن پارامترهای شبکه (وزنها) ،به نحوی که فاصله بین خروجی
محاسبه شده و خروجی مطلوب مینیمم شود .در شکل (  ) -قسمتی از یک شبکه  MLPبا یک الیه
مخفی را مشاهده میکنید.
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Ok
Wjk
O1

j

K

Wki

شکل (  ) -بخشی از شبکه عصبی

i

II

MLP

 2-4-3استفاده از  LDAجهت کالسهبندی
تحلیل مجزاساز خطی یا  LDAیک تکنیک مشهور کاهش ویژگی خطی است[ .] 6این تکنیک برای
یافتن یک ترکیب خطی از ویژگیهائی که بهتر میتوانند جداسازی بین دو کالس یا بیشتر را انجام
دهند ،به کار میرود .این روش نرخ واریانس بین-کالسی به واریانس درون-کالسی را در هر
مجموعهداده ماکزیمم میکند و در نتیجه ماکزیمم تفکیکپذیری را تضمین میکند [ .] 0مهمترین
تفاوتی که بین  LDAو  PCAدر کاهش ویژگی وجود دارد این است که در  PCAهنگامیکه داده به
یک فضای متفاوت برده میشود ،شکل و مکان مجموعه دادههای اصلی تغییر میکند ،در حالیکه
 LDAمکان را تغییر نمیدهد ،بلکه تنها سعی میکند تا جداسازی بین کالسی بیشتری را تولید کند
و یک ناحیه تصمیم بین کالسهای داده شده ترسیم میکند[ .] 1[ ،] 1بهعبارتی  LDAجهتهائی
را که ماکزیمم جداسازی خطی بینکالسی را تولید میکنند ،مییابد .در این مطالعه الگوریتم  LDAرا
برای دستهبندی سیگنالهای  EEGبه کار بردهایم[.] 9[ ،] 5

 -3-4-3نزدیک ترین همسایه )(1-NN
روش نزدیک ترین همسایه  1-NNیک روش کالسهبند غیرخطی نسبتا ساده است .ایده اصلی این
تکنیک این است که به یک داده تست مشاهدهنشده ،9کالس مربوط به نزدیکترین همسایه موجود در

unseen
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داده آموزشی را نسبت دهیم .الگوریتمهای  KNNدر کاربردهای  EEGو ارتباطات  BCIخیلی مشهور
نیستند ،شاید به این دلیل که به این شناخته شدهاند که به فضای ویژگی با ابعاد باال خیلی حساس
هستند[ ] ،که این باعث شکست آنها در چندین آزمایش  BCIشده است[ ] .] [ ،بنابراین
ممکن است در یک فضای ویژگی با ابعاد کم ،یک روش مؤثر برای دستهبندی باشند[ ] .در این
مطالعه برای اندازهگیری فاصله داده تست از دادههای آموزشی ،از معیارشباهتهای مختلف استفاده
شدهاست که در ادامه معرفی میشوند.

 -1 -3-4-3معیار شباهت
کارائی الگوریتم  1-NNوابسته به انتخاب یک تابع مناسب برای اندازهگیری فاصله است[ .] 6در این
مطالعه فاصله بین kامین داده تست ( بردار  )pو  jامین داده آموزشی ( بردار  )qهر کدام با طول ،nاز
طریق چهار معیار شباهت که در ادامه معرفی میشوند ،بدست آمدهاند.

 -1-1-3-4-3معیار شباهت کسینوسی
معیار شباهت کسینوسی یک تابع فاصله برداری است که فاصله بین دو بردار ) (X,Yرا براساس زاویه
بین آنها محاسبه میکند .این معیار شباهت که برای اولین بار توسط هیرست به کار برده
شد( ،] 0[)9110هنگامی بهکار میرود که داده تنک ،پراکنده و نامتقارن باشد[ .] 1محاسبه
کسینوس زاویه بین دو بردار مشخص میکند که آیا این دو بردار تقریبا در جهت یکسانی نقطهگذاری
شدهاند یا نه .نتایج معیار شباهت کسینوسی هنگامی برابر با  9است که زاویه اندازهگیری شده  5باشد،
باشد ،که در این صورت این دو بردار به جز در مقدار بزرگیشان ،با یکدیگر یکسان هستند .هنگامی
این فاصله کمتر از  9است که این زاویه هر مقدار دیگری داشته باشد .مقدار این معیار شباهت وقتی
 5است که دو بردار با هم زاویه  15درجه تشکیل دهند و این یعنی اینکه آنها هیچ جملهای را به
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اشتراک نمیگذارند .این فاصله با به کارگیری یک ضرب نقطهای و مقدار بزرگی به صورت زیر بیان
میشود:
n

 p *q

2

n

*  ( pi )2

)  (q
i

( ) 1-

i

i

i 1

 -2-1-3-4-3معیار شباهت چبیشف

p.q

| | p || q

i 1

n

Co sin_ Metric(k , j )  cos  

i 1

1

در ریاضیات ،فاصله چبیشف یا متریک ماکزیمم ،متریکی است بر روی فضای برداری ،که در آن فاصله
بین دو بردار از اختالفشان در اروشاد هر یک از ابعاد دستگاه مختصات بزرگتر است[ .] 0این فاصله از
رابطه زیر بدست میآید[:] 1
)| Dchebyshev (k , j ) : max(| pi  qi

( ) 1-

i

 -3-1-3-4-3فاصله اقلیدسی
پرکاربردترین معیار شباهت برای اندازهگیری فاصله ،معیار شباهت اقلیدسی است .هنگامی که داده
متراکم یا پیوسته است ،این فاصله بهترین معیار جهت اندازهگیری فاصله است .در واقع با داشتن دو
بردار  pو  qدر صفحه  ،xyاگر این دو برار در راستای محورها باشند ،فاصله اقلیدسی بین آنها برابر با
طول وتر مثلث قائمالزاویه خواهد بود .این فاصله از رابطه زیر بدست میآید[:] 1
n

2

) ( p  q
i

( ) 5-

i

EuclidDis tan ce(k , j ) 

i 1

Chebyshev
Euclidean Distance
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 -4-1-3-4-3معیار فاصله مربعی( 1فاصله ماهاالنوبیس)
فاصله مربعی به عنوان فاصله در محور افقی بعالوه فاصله در محور عمودی محاسبه میشود[،]65
[ .]69فاصله مربعی همیشه بزرگتر و یا مساوی با صفر است .اندازه این فاصله برای نقاط همانند صفر و
برای نقاطی که شباهت کمی را نشان میدهند ،مقدار آن باال خواهد بود .در بسیاری از موارد ،این
اندازهگیری فاصله موجب نتایجی مشابه با فاصله اقلیدسی میشود .توجه کنید ،در فاصله مربعی ،تاثیر
یک اختالف زیاد در یک مورد یکبعدی تضعیف میشود (زیرا فواصل مربعی نیستند) .این فاصله از
رابطه زیر محاسبه میشود:
n

| DcityBlock (k , j )   | pi  qi
i 1

( ) 9-

City block
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فصل چهارم

روش پیشنهادی

 -1-4انتخاب ویژگی
اصطالح انتخاب ویژگی برای اشاره به الگوریتمی به کار برده میشود که خروجی آن زیرمجموعهای از
مجموعه ویژگیهای ورودی است .به عبارت دیگر الگوریتمهائی هستند که زیرمجموعهای از
ویژگیهای مفید را برای استفاده در ساخت مدل انتخاب میکنند .هنگام بهکار بردن این تکنیک فرض
اصلی این است که داده شامل ویژگیهای زائد یا ویژگیهای بیهوده است .ویژگیهای زائد ،ویژگیهای
هستند که اطالعات بیشتری را نسبت به ویژگیهای انتخاب شده کنونی در اختیار قرار نمیدهند ،و
ویژگیهای اضافی هیچ اطالعات مفیدی را در هیچ زمینهای فراهم نمیکنند .تکنیکهای انتخاب
ویژگی یک زیرمجموعه از زمینه کلیتر ،یعنی استخراج ویژگی هستند .روشهای استخراج ویژگی،
ویژگیهای جدیدی را تولید میکنند ،در حالیکه انتخاب ویژگی زیرمجموعهای از ویژگیها را برمی
گرداند .انتخاب ویژگی نه تنها با کاهش ویژگیها هزینه تشخیص کالسی را کاهش میدهد ،بلکه در
بعضی موارد میتواند دقت کالسهبند را به دلیل تاثیر حجم کم اطالعات و حذف ویژگیهای وابسته و
زائد ،افزایش دهد .تکنیکهای انتخاب ویژگی در زمینههائی به کار میروند که تعداد زیادی ویژگی
وجود دارد ،ولی در مقابل تعداد کمی نمونه آموزشی وجود دارد[  .]6در این مطالعه از روشهای
انتخاب ویژگی  PSO ،GAو انتخاب ویژگی رو به جلو استفاده شده است.

 -2-4حذف مصنوعات از سیگنال
داده  EEGقبل از اینکه بتواند دستهبندی شود ،نیاز به کاهش ابعاد دارد ،تا تجسم و بیان آن آسان
شود .همچنین یک همبستگی بین کانالهای مختلف میتواند وجود داشته باشد ،که این همبستگیها
ممکن است از نظر زمانی تفکیکپذیر باشند .در نتیجه با حذف ویژگیهای وابسته ،میتوان قدرت
کالسهبند را افزایش داد[  .]6همچنین به دلیل باال بودن حجم سیگنال در مدل اجزاء زمانی و در
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مقابل کم بودن نمونههای آموزشی ،الگوریتمهای انتخاب ویژگی با انتخاب بهترین پنجرهها ،میتوانند
در نرخ موفقیت کالسهبند بسیار مؤثر باشد.
دلیل دیگر برای کاهش ویژگیها این است که ممکن است سیگنالهای  EEGنویزی باشند .ناخالصی
داده  EEGمیتواند در نقاط زیادی در طی فرایند ثبت اتفاق بیفتد .این ناخالصیها میتوانند توسط
منابع خارج از مغز تولید شوند[  .]6همچنین به دلیل اینکه فعالیت الکتریکی مغز از طریق حجم سر
منتشر میشود ،امکان همبستگی زیاد وجود دارد .کاهش ابعاد ممکن است این همبستگیها را حذف
کند[  .]6تکنولوژی بهبود سیگنال میتواند مصنوعات اضافه شده به سیگنال  EEGاز قبیل نویز
خطی را بهبود دهد .اما حذف مصنوعات باید پس از فرایند ثبت انجام شود.

 1-2-4رایجترین مصنوعات EEG
در ادامه رایجترین مصنوعات  EEGتوصیف خواهند شد و فرم موجی آنها نشان داده میشود[ .]6

 -1-1-2-4مصنوع پلک زدن
نویز اضافه شده به داده  EEGتوسط پلک زدن ،خیلی مرسوم است .این مصنوع یک سیگنال با دامنه
زیاد تولید میکند که میتواند چندین برابر بزرگتر از سیگنالهای  EEGمطلوب باشد (شکل( .))9-
یک عمل پلکزدن بهدلیل دامنه زیاد آن میتواند داده همه الکترودها را خراب کند ،حتی الکترودهائی
که پشت سر نصب میشوند(شکل (  .)) -مصنوعات چشم اغلب مستقیما توسط
الکترواوکوالرگرام ،(EOG)9یعنی جفت الکترودهائی که باال و اطراف چشمها قرار میگیرند ،ثبت
میشوند .متاسفانه ،این اندازهگیریها سیگنال  EEGمطلوب را آلوده میکنند و با وجود مدل واقعی
انتشار  EOGدر سراسر جمجمه ،حذف آنها کار سادهای نیست.

electrooculargram
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شکل (  )9-مصنوع پلک زدن[ ]6

شکل (  ) -داده EEGثبت شده از کانال  EOGو شش کانال دیگر

 -2-1-2-4مصنوع حرکات چشم
مصنوعات حرکات چشم (شکل ( ( ) -الف)) توسط جهتگیری مجدد دوقطبی قرنیه []60[ ،]66
تولید میشوند .انتشار این مصنوعات در سراسر جمجمه قویتر از انتشار مصنوعات پلکزدن است.
پلکزدن و حرکات چشم اغلب در فواصل زمانی نزدیک اتفاق میافتند که اثری را ایجاد میکنند که
در شکل (  ) -قسمت (ب) آورده شده است.

(الف)

(ب)

شکل ( ( ) -الف) مصنوع پلک زدن( ،ب) اثر رویهم افتادگی مصنوعات پلک زدن و حرکات چشم[ ]6
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 -3-1-2-4نویز خطی
سیگنالهای قوی از منابع قدرت  A/Cنیز میتوانند داده  EEGرا آلوده کنند(شکل (  .))4-این نویز
از الکترودهای جمجمه به وسایل ثبت سیگنال انتقال داده میشود .این مصنوع اغلب توسط فیلترهای
شکاف 9فیلتر می شود .اما برای نویز خطی و هارمونیکهای با فرکانس پائینتر اغلب این روش مطلوب
نیست ،زیرا اگر نویز خطی یا هارمونیکها در باندهای فرکانسی مطلوب اتفاق بیفتند ،با داده  EEGکه
در همان باند فرکانسی اتفاق میافتد ،تداخل پیدا میکنند[ .]66بنابراین در این فرکانسها فیلترهای
شکاف ممکن است اطالعات مفید را نیز حذف کنند .نویز خطی میتواند داده ثبت شده از همه
الکترودها و یا از بعضی از آنها که وابسته به سرچشمه این مشکل هستند را آلوده کند.

شکل (  ) -نویز خطی با فرکانس  50هرتز[ ]6

 -4-1-2-4مصنوع کنش ماهیچهای
کنش ماهیچهای (شکل (  ))5-نویزی است که میتواند توسط فعالیت در گروههای ماهیچهای
مختلف شامل ماهیچههای گردن و صورت ایجاد شود .این سیگنالها یک محدوده فرکانسی عریض
دارند و میتوانند در سراسر مجموعههای متفاوت از الکترودها ،وابسته به مکان ماهیچههای سرچشمه
نویز ،انتشار یابند.

شکل (  ) -مصنوع کنش ماهیچهای که توسط فعالیت ماهیچههای صورت و گردن ایجاد میشود [ ]6
1 Notch filter
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 -5-1-2-4مصنوع پالس
مصنوع پالس یا تپش قلب هنگامی اتفاق میافتد که یک الکترود بر روی یک رگ خونی یا نزدیک آن
قرار گیرد .وسعت و انقباض رگ ،تغییرات ولتاژ درون داده ثبتشده را نشان میدهد .سیگنال مصنوع،
فرکانسی نزدیک  9,هرتز دارد ،اما میتواند با حالت بیمار متفاوت باشد .این مصنوع میتواند به عنوان
یک قله تیز و یا یک موج یکنواخت ظاهر شود .شکل (  )6-این مصنوع را نشان میدهد.

شکل (  )6-مصنوع پالس که از قرار گرفتن یک الکترود کنار یا بر روی یک رگ خونی ایجاد میشود [ ]6

 -2-2-4کارهای قبلی برای حذف مصنوعات
اولین تالشها برای حذف مصنوعات ،بر روی پلکزدن متمرکز بود .زیرا مصنوعات پلکزدن و حرکت
چشم عموما توسط باال رفتن ولتاژ از یک حد آستانهای باالتر ،عموما  ،955µsدر کانال ،EOG
شناسائی میشوند .تکنیکهای رگرسیون رایجترین نوع حذف مصنوعات در کاربرد است ،که با استفاده
از کانال  EOGدر حوزه زمان فرکانس انجام میشود .همه این تکنیکها بر روی اندازهگیری خالص
سیگنال از سیگنال مصنوع ،از طریق کم کردن آن از سیگنال ثبتشده  EEGتکیه دارند .به دلیل
اینکه سیگنال  EEGبا سیگنالهای  EOGآلوده میشود ،رگرسیون مصنوعات وابسته به چشم و
سایر مصنوعات اثر نامطلوبی بر حذف آنها از سیگنالهای  EEGمربوط به مشاهدات میگذارد .در
[ ]60یک مدل رگرسیون کلی ارائه شده است که به صورت زیر است:
T

) EEG (t )  EEG (t )    g EOG (t  g
g 0

( )9-
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در این رابطه ) EEG(tو ) ،EOG(t-gاطالعات  EEGو  EOGثبتشده در زمانهای  tو  t-gهستند.
g

تاثیر  EOGرا بر روی ) EEG(tدر زمان  t-gبیان میکند.

روش دیگر برای حذف مصنوعات  ،EEGاغلب توسط حذف پنجرههای آلودهشده EEGاداره میشود.
به طورکلی دو روش برای پنجرهکردن سیگنال ارائه شده است ,پنجرهکردن با طول ثابت و
پنجرهکردن تطبیقی[ .]61[ ،]90در پنجرهکردن با طول ثابت ،سیگنال مورد تحلیل به پارتیشنهایی
با طول ثابت تقسیم میشود .اما در پنجرهکردن تطبیقی ،سیگنال مورد آنالیز با توجه به مشخصات
آماری آن ،از قبیل دامنه یا فرکانس ،پنجره میشود که معموال این پنجرهها دارای طولهای متفاوت با
یکدیگر باشند[ .]90در پنجرهکردن تطبیقی ،پنجرههائی که شامل مصنوعات هستند ،عموما به صورت
دستی بازبینی و حذف میشوند .اما در سیستمهای فیلترکردن برخط ،شناسائی مصنوع به منظور
حذف اتوماتیک سیگنالهای مصنوع مهم است .در روش پنجرهکردن به صورت ایستا خیلی کم اتفاق
میافتد که مرزهای ایجاد شده توسط عمل پنجرهبندی ،در نقاط تغییر مشخصات آماری سیگنال ،از
قبیل دامنه یا فرکانس ،واقع شده باشند به عنوان مثال سیگنال شکل (  )0-را در نظر بگیرید ،این
سیگنال به صورت ایستا به بیست پنجره تقسیم شده است .نقاط عمودی مرزهائی که توسط این
پنجرهها ایجاد شده است ،را نشان میدهد و فلشها مرز صحیح پنجرهها را نشان می دهند که در
نقاط تغییر مشخصات آماری هستند .همانطور که میبینید تنها مرزهای  B4و  B2که با فلش
خطچین در روی شکل مشخص شدهاند ،توسط پنجرهکردن ایستا تصادفا به درستی تشخیص داده
شدهاند.
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شکل (  )0-پنجرهکردن ایستا و تطبیقی سیگنالهای ،EEGکه مرز آنها به ترتیب با خطوط عمودی و فلش مشخص
شدهاست[]90

پس از پنجرهکردن سیگنال ،باید پنجرههای حاوی نویز را شناسایی کرده و آنها را حذف نمائیم .یک
روش برای شناختن اجزاء نویز ،بر اندازهگیری ساختار سیگنال مبتنی است .برای این منظور روشهای
مبتنی بر ابعاد فرکتال و همچنین یک متریک مبتنی بر ضرایب رگرسیون اتوماتیک ) (ARبه کار رفته
اند[ .]61از مطالعات دریافت شده است که پلکزدن و تپش قلب دارای ابعاد فرکتالی ثابتی بر روی
مطالعه داده هستند[ .]05[ ،]90یعنی ممکن است ساختار طیفی برای اجزاء مصنوع خاص(یعنی نویز
خطی) متمایز باشد که این حذف اتوماتیک این مصنوعات را ممکن میسازد .فیلترکالمن و فیلترهای
گسترشیافته کالمن نیز برای شناسائی مصنوعات با موفقیتی که بسیار وابسته به نوع آن مصنوع است،
به کار رفتهاند[ .]09این روش در شناختن یک پنجره یک ثانیهای شامل مصنوعات حرکتی و ماهیچه
موفقیتآمیزتر است.

 -3-4روش پیشنهادی
همانطور که گفتیم یکی از راههای حذف مصنوعات این است که ابتدا سیگنالها را پنجره کرده و
سپس با حذف پنجرههای آلوده ،قدرت کالسهبند را افزایش دهیم .از طرف دیگر هر یک از پنجرههای
زمانی مربوط به سیگنال  EEGقدرت متفاوتی در دستهبندی کارها دارند و بعضی از این فریمها نقش
مهمی در دستهبندی ایفا نمیکنند .یک انتخاب مناسب از این پنجرهها میتواند توانائی کالسهبند را
در دستهبندی و تعمیم ،بهبود داده و کارائی سیستم را باال ببرد[ .]90و عالوه بر این حذف بعضی
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پنجرههای غیرمفید از داده  ،EEGمیتواند مقدار داده در دسترس برای تحلیل ،در نتیجه حجم
محاسبات را به میزان زیادی کاهش دهد .در این مطالعه ،از الگوریتمهای انتخاب ویژگی روبهجلو،
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ،جهت یافتن بهترین و سازگارترین پنجرههای
یک سیگنال که حاوی کمترین آلودگی به مصنوعات باشند ،به کار برده شده است .در روش
پیشنهادی ،ابتدا ویژگیهای مناسب را از هر یک از پنجرهها استخراج کرده و سپس ویژگیهای مربوط
به پنجرههای انتخاب شده را برای ساختن بردار ویژگی نهائی ،در کنار هم قرار میدهیم .سپس این
بردار ویژگی را به کالسهبند داده ،تا با دستهبندی سیگنالها ،توانائی این ترکیب از پنجرهها سنجیده
شود .با پنجرهکردن سیگنالها به  5پنجره مساوی ،قدرت جداسازی هر یک از این پنجرهها را در
دستهبندی کارهای ذهنی ،در شکل (  )1-میبینید.

شکل(  )1-نمایش اولین پنجره از سیگنال  EEGبرای پنج کانال متفاوت ،هر کدام با اندازه  5,ثانیه و داشتن
نمونه در هر پنجره
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9

شکل(  )1-قدرت جداکنندگی هر یک از پنجرههای یک سیگنال  EEGبرای دستهبندی کارهای ذهنی با در نظر
گرفتن  5پنجره در دستهبندی با استفاده از  CSPو LDA

اما مسئله اصلی چگونگی شناسایی پنجرههای آلوده و یا نامرتبط است .در این مطالعه روشی پیشنهاد
میشود که از طریق الگوریتمهای بهینهسازی از قبیل الگوریتم ژنتیک و بهینهسازی ازدحام ذرات و
همچنین الگوریتم انتخاب ویژگی روبهجلو ،سعی در یافتن بهترین و سازگارترین ترکیب پنجرهها دارد.
در این روش راهحلهای مختلف با حذف تصادفی پنجرهها تولید میشود و قدرت کالسهبند به ازای هر
راهحل سنجیده میشود تا در نهایت راهحلی که بهترین نتیجه را در بر داشته باشد ،گزینش شود .به
عبارت دیگر این روش با به کارگیری الگوریتمهای بهینهسازی سعی در یافتن و حذف پنجرههائی دارد
که قدرت کالسهبند را پایین میآورند.
همانطوریکه گفتیم به دلیل اینکه مرزهای ایجاد شده توسط عمل پنجرهبندی ،ممکن است در نقاط
تغییر مشخصات آماری سیگنال ،واقع نشده باشند ،پنجرهکردن ایستا در حذف مصنوعات خیلی موفق
نیست .زیرا مرزهای جداسازی سیگنال تنها به صورت تصادفی میتواند با مرزهای اصلی مطابقت کند.
برای از بین بردن این نقص و باال بردن کارائی الگوریتم ،روش پیشنهادی را بر روی سگمنتهای با
69

ابعاد مختلف آزمون میکنیم .در این صورت ممکن است با اعمال روش پیشنهادی بر روی
پارتیشنهای با ابعاد پائینتر ،جواب بهتری بگیریم .البته اگر ابعاد پارتیشنها را بیش از حد کوچک در
نظر بگیریم ،ممکن است خطای کالسهبند افزایش یابد .بنابراین ابعاد پارتیشن هم یکی دیگر از
پارامترهائی است که باید از طریق آزمون و خطا بهترین آن را بیابیم .در این پژوهش ،الگوریتم
 955 ، 5 ،و

پیشنهادی به ازای تعداد پنجرههای متفاوت ، 5

 9و هر یک با ابعاد ،5, ،5,

 ،5,9 ،5,و  5,51ثانیه سنجیده شده است .در ادامه روش پیشنهادی انتخاب سازگارترین و بهترین
پنجرهها با استفاده از الگوریتمهای انتخاب ویژگی آورده شده است.

 -1-3-4الگوریتم انتخاب ویژگی رو به جلو
انتخاب ویژگی فرایندی است برای انتخاب ویژگیهای مناسب مربوط به بهترین پنجرهها برای ساخت
مدلی که بهترین نرخ دستهبندی را برای سیستم فراهم نماید .برای بهکارگیری الگوریتمهای انتخاب
ویژگی رو به جلو ،ابتدا هر یک از سیگنالها را به پنجرههائی با ابعاد مساوی تقسیم میکنیم .دو
الگوریتم متفاوت برای انتخاب ویژگی رو به جلو مطرح می شود:
 .9الگوریتم قویا حریصانه که در آن ابتدا باید قدرت هر یک از پنجرهها را در جداسازی سیگنالها
اندازه بگیریم و سپس با مرتب کردن آنها ،ویژگیهای  mتا از بهترین پنجرهها را انتخاب کنیم.
 .الگوریتم حریصانه پس از ارزیابی قدرت تکتک پنجرهها در جداسازی ،آنها را بر اساس قدرت
جداسازیشان مرتب میکند .این الگوریتم سپس با انتخاب ویژگیهای قویترین پنجره شروع کرده و
سپس ویژگیهای بهترین پنجرههای بعدی را به ترتیب ،مرحله به مرحله به ویژگیهای پنجرههای
انتخابشده قبلی اضافه میکند تا زمانیکه قدرت کالسهبند به ازای ویژگیهای پنجره انتخاب شده
بعدی کاهش یابد .در این صورت متوقف میشویم و به پنجرههای انتخاب شده اکتفا میکنیم .در
شکل (  )1-قدرت هر یک از پنجرهها در کالسهبندی با استفاده از  CSPو  LDAرا مشاهده کردید.
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در شکل (  )95-نرخ موفقیت به صورت مرتبشده نشان داده شدهاست .در شکل (  )99-در سطر
اول یک سیگنال  EEGنمایش دادهشده است و سیگنال تغییریافته که پنجرههای آن بر اساس نرخ
موفقیت به صورت مرتب شده قرار گرفتهاند ،در سطر بعد نمایش دادهشده است .در الگوریتم روبهجلو
ویژگیهای این پنجرهها به ترتیب انتخاب میشوند.
در مقایسه با الگوریتم فوق حریصانه ،این الگوریتم ممکن است در زیر مجموعهای از پنجرهها متوقف
شود که اندازه آن کمتر از  mاست ،ولی خطای داده تست کمتر از روش قویا حریصانه باشد .بنابراین
الگوریتم حریصانه ممکن است با مجموعه ویژگیهای بهتری نسبت به الگوریتم قویا حریصانه متوقف
شود.

 -1-1-3-4الگوریتم روبهجلو حریصانه برای یافتن بهترین ترکیب از پنجرهها
در روش پیشنهادی استفاده از الگوریتم رو به جلو ،مراحل زیر باید انجام شود:
ابتدا مجموعه سیگنالهای  EEGرا به  Pپنجره تقسیم کنید ( در این مطالعه ،این الگوریتم به ازای P

های با مقادیر، 5

 955 ، 5 ،و

 9آزمون شده است).

به ازای هر پنجره ویژگیهای مناسب را استخراج کرده و بردار ویژگی مناسب را تشکیل دهید .هر
سیگنال دارای  Pبردار ویژگی } ،{X1}, {X2}, …, {XPخواهد بود.
به ازای هر یک از پنجرهها عمل دستهبندی را برای دادههای تست انجام دهید ،و نرخ موفقیت
کالسهبند را به عنوان قدرت آن پنجره در جداسازی ،ذخیره کنید.
پنجرهها را به ازای نرخ موفقیت آنها در جداسازی ،به صورت } {Xi1}, { Xi2}, …, { Xipمرتب کنید
که در اینجا  Xi1بیانکننده ویژگیهای قویترین پنجره مربوط به داده iام است و باالترین قدرت
جداسازی را دارد و  Xipویژگیهای ضعیفترین پنجره در جداسازی است.
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شروع الگوریتم رو به جلو
ابتدا } {Xi1را به مجموعه ویژگیهای انتخاب شده  fو اندیس مربوط به پنجره آن را به مجموعه
پنجرههای انتخاب شده قبلی اضافه کن ،یعنی }f  { X i1

برای  j=2, 3, …, Pدستورات زیر را تکرار کن:
ویژگیهای پنجره} {Xijرا انتخاب کن و با استفاده از اجتماع ویژگیهای آن با مجموعه ویژگی
پنجرههای انتخاب شده قبلی ،عمل دستهبندی را انجام بده،
اگر نتیجه دستهبندی بهبود یافت ،آنگاه ویژگیهای }{Xijرا به مجموعه ویژگیهای انتخاب شده  fو
اندیس مربوط به پنجره آن را به مجموعه پنجرههای انتخاب شده قبلی اضافه کن ،یعنی
} f  f  { X ij

.

پایان حلقه :اگر  fتغییری نکرد بیا بیرون

شکل (  )95-نرخ دستهبندی پنجرهها به صورت مرتبشده در پنجرهبندی  5تائی در کالسهبندی با استفاده از  CSPو
LDA
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شکل (  )99-سیگنال اصلی و سیگنال جدید که پنجرههای آن بر اساس نرخ موفقیت به صورت مرتب شده قرار
گرفتهاند

یکی از معایب الگوریتم روبهجلو حریصانه این است که ممکن است پنجرهای دارای قدرت جداکنندگی
باالئی نباشد و هنگام مرتب کردن پنجرهها در ردههای آخر قرار بگیرد .بنابراین ممکن است قبل از
اینکه نوبت به انتخاب آن برسد ،الگوریتم متوقف گردد[  .]0راه حل پیشنهادی این است که اگر با
انتخاب پنجرهای قدرت جداکنندگی کاهش یافت ،متوقف نشویم .بلکه ویژگیهای آن پنجره را نادیده
بگیریم و پنجرههای بعدی را نیز آزمون کنیم .بدینگونه شانس پنجرههای با قدرت پائینتر را نیز برای
انتخاب شدن آزمودهایم و نرخ موفقیت کالسهبند افزایش مییابد .در شکل (  )9 -بالک دیاگرام
روش پیشنهادی آورده شده است .نتایج انتخاب ویژگی بر روی سیگنالها ،وجود ابعاد زائد را نشان
میدهد و نشان میدهد که چگونه ترکیب بهترین پنجرهها ،به یک دقت باالتری نسبت به دستهبندی
با استفاده از همه پنجرهها منجر می شود.
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پنجره کردن سیگنال و ارزیابی قدرت هر
پنجره در دستهبندی کارهای ذهنی
مرتب کردن پنجره ها بر اساس قدرت هر پنجره در
جداسازی کارها
انتخاب ویژگیهای بهترین پنجره و اضافه کردن
آن به مجموعه ویژگیهای پنجرههای انتخاب شده

انتخاب بهترین پنجره بعدی و ساختن سیگنالهای
جدید با ترکیب این پنجره ها

توقف الگوریتم و ساختن
سیگنالهای جدید با
استفاده از پنجرههای

بله

کاهش قدرت
کالسهبند

انتخاب شده قبلی

اضافه کردن ویژگیهای پنجره به مجموعه
ویژگیهای پنجرههای انتخاب شده
خیر

شکل (  )9 -بالکدیاگرام الگوریتم رو به جلو برای انتخاب سازگارترین پنجرهها در کالسهبندی

 -2-3-4الگوریتم ژنتیک
الگوریتم  GAیکی از قدرتمندترین الگوریتمهای انتخاب ویژگی در هوشمصنوعی است و کاربردهای
وسیعی در همه زمینههای علوم و فناوری دارد .این الگوریتم برای فضاهای جستجوی بزرگ ،که عمال
جستجو در آن غیرممکن است ،مناسب میباشد .این الگوریتم به صورت تصادفی فضا را جستجو کرده
تا بهترین راهحلها را تولید نماید .اما جستجوی بهترین راهحل میتواند خیلی پیچیده باشد ،زیرا اینکه
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در کجای فضای جستجو ،باید به دنبال راهحل مطلوب باشیم و از کجا باید جستجو را آغاز نمائیم،
الگوریتمهای ژنتیک را در رده مسائل  NPقرار میدهد .اگر ارزیابی تمام این راهحلها ممکن باشد ،اما
زمان بسیار زیادی نیاز دارد .بنابراین در این روش تنها تعداد کمی از این راهحلها به صورت تصادفی
توسط کروموزومها کد میشوند تا جمعیت اولیه را شکل دهند .سپس کروموزومهای بعدی را به عنوان
فرایند ادامه راهحل یافتهشده تولید میکنیم[ .]0

 -1-2-3-4روند الگوریتم پیشنهادی  GAبرای انتخاب سازگارترین پنجرهها
در این پژوهش ،هدف از بهکارگیری الگوریتم ژنتیک ) (GAیافتن بهترین و سازگارترین پنجرههای
یک سیگنال است .اما برای انتخاب پنجرههای یک سیگنال  2^winراهحل وجود دارد که بیانکننده
کل راهحلهای ممکن برای مسئله است .در اینجا  winتعداد پنجرههای یک سیگنال را نشان میدهد.
در  GAتنها تعداد کمی از این راهحلها بررسی میشود .مثال اگر تعداد پنجرهها  20باشد 2^20 ،یعنی
 95 1 06راه حل وجود دارد .اما در اینجا با در نظر گرفتن  5دوره آموزشی) (epoch=50و 61
کروموزوم ،تنها 55

راهحل کد میشود .اما  GAطوری این راهحلها را سازماندهی میکند که در

نهایت بهترین راهحلها یافت شود .الگوریتم پیشنهاد شده به صورت زیر است:
آغاز :ابتدا جمعیت اولیه متشکل از کروموزومها که بیانکننده راهحلهای آغازین مناسب برای مسئله
هستند ،به صورت تصادفی تولید میکنیم .طول هر کروموزوم را برابر با تعداد پنجرههای سیگنال در
نظر میگیریم .هر یک از این کروموزومها بیانکننده این هستند که کدامیک از پنجرهها از سیگنال
حذف و کدامیک انتخاب شوند .این کروموزومها را به صورت باینری کد میکنیم 9 .به این معنی است
که پنجره متناظر باید انتخاب شود و  5به معنی این است که پنجره متناظر از سیگنال حذف شود.
ارزیابی :برای ارزیابی کروموزومها ،ابتدا بردار ویژگی مناسب را از هر یک از پنجرههای انتخاب شده
استخراج میکنیم و از کنار هم قرار دادن این ویژگیها بردار ویژگی نهائی را میسازیم .سپس
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دادههای تست را توسط کالسهبندهای معرفی شده در فصل قبل دستهبندی کرده و نرخ موفقیت آن
را به عنوان نرخ ارزیابی آن کروموزوم ذخیره میکنیم.
جمعیت جدید :مرحله بعدی تولید یک جمعیت جدید با تکرار گامهای زیر است تا هنگامی که
جمعیت جدید تکمیل گردد:
انتخاب :نیمی از بهترین کروموزومهای هر جمعیت را به عنوان کروموزومهای پدر انتخاب کن.
کروموزومهای دارای بهترین مقادیر ارزیابی ،دارای بزرگترین شانس برای انتخاب شدن هستند.
تقاطع :پدرها را برای تولیدمثل متقاطع کن تا یک نسل جدید شکل گیرد .اگر هیچ تقاطعی صورت
نگیرد ،نسل تولیدشده یک کپی از پدران خواهد بود .روشی که در این پژوهش برای تقاطع به کار
بردهایم ،این است که یک رشته مرجع به طول کروموزوم در نظر میگیریم ،و به صورت تصادفی آن را
با مقادیر صفر و یک مقداردهی کنیم .این رشته مرجع مشخص کننده نحوه وراثت فرزندها از
والدینشان است .برای مقداردهی به فرزند اول ،اگر مقدار متناظر با هر ژن در رشته مرجع  9بود ،ژن
متناظر را از پدر اول به ارث خواهد برد ،در غیر این صورت آن را از پدر دوم به ارث می برد .برای
فرزند دوم عکس این رویه اتفاق میافتد.
جهش :در این مرحله یک یا چند کروموزوم از جمعیت جدید تصادفا تغییر داده میشود .این تغییر در
یک یا چند ژن این کروموزومها اتفاق میافتد ،و مقدار جدید آن ژن از  5به  9و یا از  9به  5تغییر
داده میشود .جهش برای این اتفاق میافتد تا دامنه وسیعتری از فضای جستجو برای یافتن بهترین
راهحل کاوش شود .عمل جهش نباید بکرات اتفاق بیفتد ،زیرا در این صورت در واقع  GAبه روش
جستجوی تصادفی تغییر خواهد کرد.
پذیرش :قرار دادن نسل جدید در جمعیت جدید
 .4جایگزین کردن :بهکار بردن جمعیت تولیدشده جدید برای تکرار الگوریتم
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 .5شرط توقف اگر کروموزومی مقدار ارزیابی مطلوب را کسب کرد و یا اگر تعداد تکرارها به یک
مقدار از پیش تعیینشده رسید ،متوقف شو و بهترین راهحل در جمعیت را به عنوان راهحل پیداشده
توسط الگوریتم ژنتیک انتخاب کن.
 .6حلقه برو به گام
یکی از پارامترهای مهم  GAاندازه جمعیت است .اگر تعداد کمی کروموزوم در جمعیت وجود داشته
باشد GA ،امکان کمی برای اجرای تقاطع خواهد داشت و تنها یک بخش کوچک از فضای جستجو
کاوش میشود .از طرف دیگر تحقیقات نشان میدهد که پس از محدودیتهائی که وابسته به کد
کردن مسئله است ،افزایش زیاد در اندازه جمعیت مفید نیست وحل مسئله را سریعتر نمیکند .در این
پژوهش به دلیل بزرگ بودن اندازه کروموزومها ،اندازه جمعیت را  61در نظر گرفتهایم .به عنوان مثال
با پارتیشن کردن یک سیگنال به  50پنجره ،دو تا از بهترین کروموزومهائی که در طی آموزش GA

توانستهاند نرخ موفقیت  %955را کسب کنند ،در جدول (  )9-آورده شدهاند .در شکل (  )9 -شکل
جدید سیگنالهای مربوط به تصور ذهنی عمل ضرب ،را که بر اساس این دو نوع کروموزوم تولید
شدهاند ،میبینید .همانطور که میبینید طول سیگنال به  9 55تقلیل یافته است .بالک دیاگرام روش
پیشنهادی را در شکل (  )9 -میبینید.
جدول (  )9-نمایش بهترین کروموزومها به طول  5و پنجرههای انتخاب شده توسط آنها
] [95555599559959599555959999955559599955995999599999کروموزوم اول
 [1, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36,پنجرههای
]39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50
[]99559555999599555959599999955999959595999595999559

توسط کروموزوم اول
کروموزوم دوم

 [ 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14,18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32,پنجرههای
]33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 50
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انتخاب

شده

انتخاب

توسط کروموزوم دوم

شده

شکل (  )9 -سیگنال  EEGمربوط تصور ذهنی عمل ضرب ،و سیگنال منقبضشده بر طبق کروموزوم اول و
کروموزوم دوم
کروموزوم ها

][0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 …0
][1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 …1
انتخاب بهترین کروموزوم

…
][1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 …1

بله
پایان؟

خیر
ساختن فرم جدید سیگنالها بر اساس هر یک از
کروموزومهای جمعیت

جایگزینی جمعیت جدید به جای جمعیت قبلی

ارزیابی کروموزومها با استفاده از کالسهبندهای
 LDAو1-NN

انجام عمل جهش برای تعداد معدودی از
کروموزومها

انتخاب کروموزوم های بهتر به عنوان پدر برای
شکل دادن جمعیت جدید

ترکیب پدرها و ساختن جمعیت جدید

شکل (  )9 -بالک دیاگرام انتخاب بهترین پنجرهها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
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 -3-3-4بهینهسازی ازدحام ذرات(PSO) 1
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ) (PSOیک الگوریتم جستجوی مبتنی بر جمعیت است که توسط
کندی و ابرهارت پیشنهاد شده است .این الگوریتم بر اساس رفتار اجتماعی پرندگان همراه یک
ازدحام ،برای حل مسائل بهینهسازی گسسته و پیوسته طراحی شده است .یک ازدحام متشکل از N

ذره است که هر کدام یک راهحل خاص را بیان میکنند .سپس ذرات در یک فضای بزرگ حرکت
میکنند که در آن فضا موقعیت هر ذره بر اساس تجربه حرکت او در فضای جستجو و حرکت
همسایههایش تغییر میکند[  .]0یعنی ذرات همراه گروه از یکدیگر یاد میگیرند و بر اساس دانش
بدست آمده از حرکت سعی میکنند تا به بهترین همسایههای خود هر چه بیشتر شبیه شوند .شکل
(  )9 -اجزاء الگوریتم  PSOرا برای انتخاب سازگارترین پنجرهها نشان میدهد .در عمل الگوریتم
 PSOتنها نیاز به یک سری عملیات ریاضی اولیه دارد ،که هم در نیازمندیهای حافظه و هم سرعت
ارزان و معقول است[ .]0

Particle Swarm Optimization
Particle
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1
2

راه حل ها

][0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 …0
][1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 …1
…
][1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 …1
ازدحام
بردار موقعیت ذره iام
بردار سرعت ذره iام
…Pil_p,d

Pil_ i,d

مربوط به  pپنجره

... Xp,d vi,d … vp,d

Xi,d

 :dابعاد بردار ویژگی هر پنجره

بردار بهترین اختصاصی ذره iام

بردار موقعیت ذره 9
بردار موقعیت ذره

...

بردار بهترین
سراسری Pg

بردار موقعیت ذره iام

...
Xp,1 … Xp,d

…

X1,1 … X1,d X2,1 … X2,d

بردار ویژگی آخرین پنجره ( pتعداد پنجرهها) ...

بردار موقعیتذره mام

بردار ویژگی پنجره اول

شکل (  )9 -بالکدیاگرام اجزاء الگوریتم )]06[( PSO

 -1-3-3-4روند الگوریتم پیشنهادی  PSOبرای انتخاب سازگارترین پنجرهها
در این بخش الگوریتم انتخاب بهترین پنجرهها با استفاده از روش  PSOهمراه با روابط ریاضی آن
آورده شده است .هر ذره به عنوان یک راهحل بالقوه برای حل مسئله ،فرمولهسازی میشود .هر ذره i

یک حافظه از بهترین موقعیت قبلی خود را ثبت میکند )) .(Pl(iموقعیت ذرهای که دارای بیشترین
مقدار ارزیابی در کل اجرای الگوریتم تا آن مرحله است ،بهترین سراسری نامیده میشود)  .(Pgدر هر
تکرار بردار سرعت هر ذره بر اساس بهترین موقعیت پیشین ذره )) (Pl(iو بهترین راهحل همسایههای
آن ) (Pgتنظیم میشود .در ادامه معادالت  ،]00[ PSOبرای انتخاب بهترین پنجرههای یک سیگنال،
توصیف شده است.
81

Pg

iامین ذره

شکل (  )96-تعامل ذرات با بهترین ذره

 .9ابتدا جمعیت اولیه از ذرات را ایجاد میکنیم .برای این کار ،ابتدا برای هر ذره یک بردار باینری به
طول تعداد پنجرهها در نظر گرفته و آن را به صورت تصادفی با صفر و یک مقداردهی میکنیم 9 .به
این معنی است که پنجره متناظر باید از سیگنال انتخاب شود و  5به معنی این است که پنجره
متناظر باید از سیگنال حذف شود .سپس ویژگیهای مورد نیاز را از پنجرههای انتخاب شده استخراج
کرده و بردار ویژگی نهائی را میسازیم .این بردار ویژگی را به عنوان موقعیت آن ذره )) (Xi(tدر نظر
میگیریم .در اینجا ) Xi(tموقعیت ذره iام را در زمان  tنشان میدهد.
 .کارائی هر ذره باید به کمک تابع هدف )) F (Xi(tو با به کارگیری موقعیت کنونی ذره یعنی )Xi(t

ارزیابی شود .در روش پیشنهادی ،برای ارزیابی هر ذره دادههای تست را کالسهبندی کرده و نرخ
موفقیت کالسهبند را به عنوان کارائی آن ذره ثبت میکنیم .در تکرار اول الگوریتم این نرخ موفقیت به
عنوان بهترین کارائی ذره iام در  Pilذخیره خواهد شد .در تکرارهای بعدی گام اجرا خواهد شد.
 .کارائی هر ذره را با بهترین کارائی آن مقایسه کن ،اگر موقعیت فعلی ذره از بهترین موقعیت قبلی
آن بهتر بود ،بهترین موقعیت ذره را به روز رسانی کن ،بنابراین اگر ) F (Xi(t)) > F(Pilآنگاه:
( ) -

)Pil = Xi(t

 .کارائی هر ذره را با ذره بهترین سراسری مقایسه کن ،اگر از آن بزرگتر بود ،بهترین سراسری را با
توجه به این ذره جدید بهروزرسانی کن ،یعنی اگر ) F (Xi(t)) > F(pgآنگاه
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( ) -

)Pg = Xi(t

 .بردار سرعت ذرات را بر اساس رابطه زیر بهروزرسانی کن.
( ) -

vi (t  1)  w vi (t )  1*| R1| *  pil (t )  xi (t )   2 *| R2 | * pg (t )  xi (t ) 

در این رابطه  wوزن اینرسی است و  η9و  ηثابتهای مثبت شتاب هستند و | |R1و | |R2اعداد
تصادفی مثبت هستند که بر اساس توزیع احتمال گؤسین تولید شدهاند)) Vi .(N(0, 1بردار سرعت
iامین ذره است که فرایند بهینهسازی را شبیهسازی میکند و ردوبدل اطالعات اجتماعی را منعکس
میکند[ .]01[ ،]01جمله دوم ،یعنی  ، 1*| R1 | * pil (t )  xi (t ) تاثیر اختصاصی ذره  iام بر آن ذره
است ،و جمله سوم ،2 *| R2 | * pg (t )  xil (t )  ،تاثیر اجتماعی ذرات را بر هم نشان میدهد.
 .6هر ذره را بر اساس بردار سرعت آن ،به موقعیت جدیدش تغییرمکان بده:
)xi (t  1)  xi (t )  vi (t  1

( ) -

t  t 1

 .0برگرد به گام و تا زمان همگرائی تکرار کن.

بر اساس این الگوریتم وقتی یک ذره از بهترین سراسری و همچنین از بهترین حالت خود خیلی دور
باشد ،باید بیشترین تغییر در آن صورت گیرد تا به سمت بهترین راهحل هدایت شود[ .] 5فرایند
بهینهسازی تا جائی ادامه مییابد که مقدار بهترین سراسری یعنی ) F(pgبه یک حد آستانه از پیش
تعیین شده برسد و یا تعداد تکرارها به یک مقدار معین برسد .پس از فرایند بهینهسازی ،میتوان
ذرهای را که حول بهترین ناحیه توزیع شده است ،به عنوان بهترین راهحل بهکار برد[.]00
بالکدیاگرام شکل (  )90-روند روش پیشنهادی را بر اساس الگوریتم  PSOنشان میدهد.
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ساخت راهحلهای اولیه از طریق
انتخاب تصادفی پنجره ها
استخراج بهترین سراسری به

استخراج ویژگی از تکتک پنجرههای

عنوان بهترین راهحل

انتخابشده و ساخت ذرات اولیه بااستفاده از
بردار ویژگی نهائی

بله
ارزیابی هر یک از ذرات با
پایان؟

خیر

دستهبندی سیگنالهای تست و
ذخیره نرخ موفقیت
بروزرسانی بهترین موقعیت
اختصاصی ذره

بروزرسانی سرعت و موقعیت

بروزرسانی بهترین موقعیت
سراسری ذرات

روش

بروزرسانی بهترین موقعیت
اختصاصی ذره

شکل (  )90-بالکدیاگرام انتخاب سازگارترین پنجرهها برای یافتن بهینهترین شکل سیگنال بر اساس الگوریتمPSO
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فصل پنجم

ارزیابی روش پیشنهادی

 -1-5مقدمه
در این مطالعه ،روش جدیدی برای کالسهبندی سیگنالهای  EEGارائه شد که از الگوریتمهای
بهینهسازی و روشهای استخراج ویژگی کاهش ابعاد ،برای باال بردن نرخ موفقیت کالسهبند استفاده
میکند .ایده اصلی این روش استفاده از روشهای کاهش ابعاد سیگنال ،به منظور حذف فریمهای
دارای ویژگیهای زائد یا مصنوعات است .روش پیشنهادی تا حد زیادی در این رابطه موفق بوده است.

 -2-5مراحل روش پیشنهادی
در روش پیشنهادی ،ابتدا سیگنال اصلی به پنجرههائی با ابعاد مساوی تقسیم میشود و سپس با
استفاده از روشهای استخراج ویژگی که در فصل سوم عنوان شد ،ویژگیهای مورد نظر از هر پنجره
به صورت جداگانه استخراج میشود .با کنار هم قرار دادن بردارهای ویژگی هر یک از پنجرهها ،بردار
ویژگی نهائی بدست خواهد آمد .اما همانطور که عنوان شد ،تمام پنجرهها دارای ویژگیهای مفید
نیستند ،حتی ممکن است برخی از پنجرهها نویزی باشند و در نتیجه نرخ موفقیت کالسهبند را پائین
آورند .بنابراین برای باال بردن نرخ موفقیت کالسهبند و همچنین کاهش حجم سیگنال ،الزم است تا
اینگونه پنجرهها را یافته و حذف نمائیم .به عبارتی باید ترکیبی از بهترین پنجرهها را بیابیم .اما ممکن
است به دلیل زیاد بودن تعداد پنجرهها ،فضای جستجو بسیار بزرگ شود و عمال یافتن بهترین ترکیب
از پنجرهها دشوار و یا حتی غیرممکن یا زمانبر باشد .بنابراین الگوریتمهای بهینهسازی جستجو از
قبیل الگوریتم ژنتیک) (GAو الگوریتم بهینهسازی ذرات) ،(PSOمیتوانند بسیار کمککننده باشند.
یکی دیگر از الگوریتمهای مفید برای این جستجو ،الگوریتم انتخاب ویژگی رو به جلو است ،این سه
الگوریتم در این مطالعه بهکار برده شدهاند .بالکدیاگرام مراحل روش پیشنهاد شده را در شکل ( )9-
میبینید
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پنجره کردن سیگنال اصلی

استخراج ویژگی مناسب از هر
پنجره

انتخاب بهترین پنجرهها با
استفاده از الگوریتمهای انتخاب
ویژگی

شکل دادن سیگنالها با توجه به
بهترین راهحل یافت شده

دستهبندی سیگنالهای جدید

شکل (  )9-بالک دیاگرام مراحل روش پیشنهاد شده

 -3-5پارامترهای مهم در روش پیشنهادی
 .9یکی از پارامترهای مهم مسئله ،اندازه پنجره است .به دلیل اینکه در روش پیشنهادی از پنجرهکردن
ایستا[ ]90استفاده میشود ،مرز مصنوعات اضافه شده به درستی تشخیص داده نمیشود .در شکل
(  ،)7-مقایسهای بین روش پنجرهکردن تطبیقی و پنجرهکردن ایستا را دیدید .همانطور که گفتیم در
پنجرهکردن ایستا ،تنها به طور تصادفی مرز پنجرهها بر روی تغییر مشخصات آماری میافتد .بنابراین
برای باال بردن دقت ،روش پیشنهادی را بر روی پنجرههائی با ابعاد متفاوت اعمال میکنیم تا قدرت
کالسهبند را در هر حالت بسنجیم و در نهایت بهترین ابعاد را انتخاب خواهیم کرد .نتایج نشان میدهد
که این روش میتواند بسیار مؤثر باشد.
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 .پارامتر مهم بعدی ،نوع ویژگی استخراجشده است .در این مطالعه از روشهای استخراج ویژگی در
حوزه زمان استفاده شده است که در فصل سوم معرفی شدند .اما قدرت هر یک از این روشها برای
استخراج ویژگی مناسب ،یکی از پارامترهای مهم است و باید در انتخاب بهترین روش دقت شود.
 .انتخاب بهترین کالسهبند نیز یکی دیگر از چالشهائی است که باید بررسی شود .اینکه برای
دستهبندی سیگنالهای  EEGدر حوزه زمان ،انتخاب کدام کالسهبند بیشترین نرخ موفقیت را خواهد
داشت ،یکی از مهمترین پارامترها است.
 .از دیگر پارامترهای مهم که برای طراحی  BCIهای برخط باید مورد توجه قرار گیرد ،زمان اجرای
الگوریتم است .برای دستیابی به این مهم باید طول بردار ویژگی تا حد امکان کم باشد .کالسهبند نیز
از دیگر عواملی است که میتواند به طور مستقیم بر زمان اجرا تاثیرگذار باشد .بنابراین انتخاب یک
کالسهبند به گونهای که عالوه بر دقت دستهبندی باال ،دارای زمان اجرای پایینی باشد ،باید مورد توجه
قرار گیرد.
 .پارامتر مهم بعدی ،مربوط به تعداد بردارهای ویژه انتخابشده در دو روش  CSPو  PCAبرای
استخراج ویژگی است .در این روشها بردارهای ویژهای باید انتخاب شوند که در جهت بیشترین
پراکندگی دادهها باشند .که با نگاشت دادهها در آن جهت ،ابعاد دادهها به ویژگیهای مفید کاهش
خواهد یافت .بردارهای ویژهای مناسبترند که دارای مقادیر ویژه باالئی باشند .بنابراین بردارهای ویژه
متناظر با مقادیر ویژه پایین حذف میشوند.

 -4-5ارزیابی روش پیشنهادی
برای ارزیابی روش پیشنهادی ،آن را بر روی یک مجموعهداده پنج کالسه ،شامل

سیگنال EEG

که در دانشگاه کلرادو ثبت شده بود ،اعمال کردیم .از  05درصد این مجموعهداده برای آموزش (5
داده) و از  5درصد دیگر آن (  1داده) برای تست استفاده کردیم .اولین گام ،دستهبندی است .ابتدا
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قدرت و زمان مصرفی کالسهبندهای بهکار رفته در روش پیشنهادی را با یکدیگر مقایسه میکنیم ،و
در نهایت از بهترین کالسهبند در انتخاب ویژگی استفاده خواهیم کرد .برای ارزیابی هر روش ،از معیار
 TPاستفاده میکنیم که از رابطه روبرو محاسبه میشود:
تعداد کل دادهها /تعداد دادههای درست کالسهبندی شده=TP

( )9-

 -1-4-5پارامتر تعداد پنجرهها
گفتیم که تعداد پنجرهها تاثیر مستقیم در نرخ موفقیت روش پیشنهادی دارند .زیرا در روش
پیشنهادی ،هدف حذف پنجرههای حاوی مصنوعات است .اما در پنجرهبندی به صورت ایستا ،نمیتوان
مرز مصنوعات را به درستی تشخیص داد .راهحل پیشنهادشده این است که الگوریتم را با پنجرههای با
ابعاد متفاوت ،آزمایش کنیم .سیگنال  EEGبهکار رفته در این مطالعه ،به طول  95ثانیه است و حاوی
55

نمونه زمانی میباشد .با در نظر گرفتن ، 5

 955 ، 5 ،و

 9پنجره ،ابعاد هر یک از

پنجرهها به ترتیب  955 ، 55 ، 55 ، 55و  15میلیثانیه خواهد بود .در شکل ( ( ) -الف) نرخ
موفقیت هر یک از پنجرهها را در روش  CSPLDAمشاهده میکنید .همانطور که میبینید ،پنجره
 5تائی ،باالترین نرخ موفقیت را دارا میباشد .عالوه بر این ،با باال رفتن تعداد پنجرهها ،فرایند
استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی زمان بیشتری مصرف میکند و بنابراین زمان اجرای کل الگوریتم
نیز افزایش مییابد(شکل ( ( ) -ب)).
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(الف)

(ب)

شکل (  ) -مقایسه نرخ موفقیت و زمان مصرفی روش پیشنهادی به ازای پنجرههای ، 5

 ،955 ، 5 ،و

 9تائی

 -2-4-5مقایسه کالسهبندها
در این بخش مقایسهای بین انواع کالسهبندهای بهکار رفته در این مطالعه انجام میشود و زمان و
دقت دستهبندی هر یک بررسی خواهد شد.
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 -1-2-4-5کالسهبند نزدیکترین همسایه )(1-NN
روش نزدیکترین همسایه ) ،(1-NNیک روش بانظارت است که در آن برای مشخص کردن کالس
یک داده تست ،نزدیکترین همسایه آن را یافته و داده تست را مطابق با کالس آن دستهبندی
میکنیم .بنابراین الزم است تا فاصله سیگنال تست را تا تمام سیگنالهای آموزشی محاسبه کنیم .در
شکل (  ) -قسمت (الف) ,نتایج دستهبندی به روش نزدیکترین همسایه و با استفاده از چهار معیار
شباهت فاصله مربعی ،فاصله اقلیدسی ،فاصله کسینوسی و چبیشف را مالحظه میکنید .همانطور که
در این شکل میبینید ،فاصله مربعی با اختالف زیاد ،بهترین نتیجه را در دستهبندی دادهها داشته
است .از معایب این کالسهبند دقت پائین دستهبندی آن است .یکی دیگر از معایب  1-NNکه آن را
عمال در کاربردهای  BCIبالاستفاده میکند ،زمان مصرفی باالی آن است .در نمودار شکل ( ) -
قسمت (ب) زمان مصرفی این الگوریتم به ازای معیارهای شباهت متفاوت آورده شده است .همانطور
که میبینید زمان مصرفی فاصله چبیشف از همه پایینتر است.

40
35
30
25
20
TP

15
10
5
0
فاصله فاصلهچبیشف فاصلهاقلیدسی فاصله
کسینوسی
مربعی

(الف)
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کسینوسی
مربعی

(ب)

شکل (  ) -مقایسهی بین چهار معیار شباهت به کار رفته در روش ( 1-NNالف) مقایسه نرخ موفقیت (ب) مقایسه
زمان مصرفی

 -2-2-4-5بررسی کارائی شبکه عصبی MLP
در این پژوهش شبکه عصبی  MLPسه الیه استفاده شده است .به دلیل استفاده از یک الیه مخفی و
باال بودن ابعاد داده ورودی ،باید تعداد نودهای الیه مخفی را به قدر کافی زیاد در نظر بگیریم ،که در
اینجا آن را هفت در نظر گرفتهایم .تعداد نودهای الیه خروجی نیز سه است تا بتواند پنج کالس را به
صورت باینری کد کند .پس از استخراج ویژگیهای مناسب و تشکیل بردار ویژگی نهائی ،آن را به
عنوان ورودی به این شبکه عصبی میدهیم .تعداد نودهای الیه ورودی ،برابر با طول بردار ویژگی است
و چون طول بردار ویژگی ،به تعداد پنجرههای سیگنال  EEGبستگی دارد ،بنابراین تعداد نودهای الیه
ورودی برابر است با:
( ) -

N input= W * F

که  Wتعداد پنجرههای انتخاب شده است و  Fتعداد ویژگیهای استخراج شده از هر پنجره است .پس
از دستهبندی سیگنالهای  EEGتوسط این شبکه به نتایج خوبی رسیدیم .بیشینه نرخ موفقیت 90%

بدست آمد که آن در حالتی رخ داد که تعداد پنجرهها

 9بود و تعداد الگوهای فضائی  CSPبرابر با

) (m=2بود(شکل (  .)) -این در حالی است که از هیچ روش انتخاب ویژگی برای حذف مصنوعات
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استفاده نکردایم .در شکل (  ) -قسمت (الف) ،نرخ موفقیت این کالسهبند را به ازای انتخاب
الگوی فضائی مشاهده میکنید .همانطور که میبینید با انتخاب

و

الگوی فضائی نتیجه بهتری

گرفتهایم و همچنین زمان کمتری صرف آموزش این شبکه شده است(شکل (  ) -قسمت (ب))

شکل(  ) -خطای شبکه  MLPبا در نظر گرفتن  55مرحله آموزشی ) ،(epoch=300در حالت
انتخاب الگوی فضائی در روش (m=2) CSP

 9پنجرهای ،با

اما از معایب شبکه عصبی برای دستهبندی سیگنالهای  ،EEGمیتوان به زمان آموزشی باالی آن
اشاره کرد .این عیب زمانی بیشتر آشکار میشود که بخواهیم در الگوریتمهای بهینهسازی جستجو از
قبیل  GAاز آن به عنوان تابع ارزیابی استفاده کنیم .در این صورت استفاده از  MLPهمراه با GA

میتواند زمان آموزشی را حتی تا چند ساعت باال ببرد،که این برای کاربردهای  BCIبرخط مناسب
نیست .زمان مصرفی الگوریتم را در شکل (  ) -قسمت (ب) ،مشاهده میکنید .عالوه بر این ،از
معایب دیگر آن این است که با تغییر تعداد کالسها باید کل ساختار شبکه را تغییر دهیم ،که این
دشوار است.
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(الف)

(ب)
شکل(  ) -مقایسه کالسهبند  MLPدر روش ( CSPالف) مقایسه نرخ موفقیت  MLPدر تعداد الگوهای  m=2و،m=3
(ب) مقایسه زمان مصرفی الگوریتم در دو حالت

 -3-2-4-5بررسی کارائی LDA
از دیگر کالسهبندهای به کار رفته در این مطالعه  LDAاست .این کالسهبند دادهها را به فضایی
میبرد که فاصله بین کالسی بیشینه و فاصله درون کالسی کمینه شود .پس از نگاشت دادهها به
فضای جدید با توجه به دادههای آموزشی و با اندازهگیری فاصله داده تست تا هر یک از آنها ،به
دستهبندی دادهها میپردازد .بنابراین انتخاب تابع جداساز میتواند در نتیجه آخر بسیار مؤثر باشد .در
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این پایاننامه از تابع جداساز خطی ،تابع قطری خطی و تابع قطری درجه دو استفاده شده است .در
شکل (  )6-قسمت (الف) مقایسهای بین این توابع جداساز به ازای تعداد متفاوت از پنجرهها در روش
 GACSPLDAبا میانگینگیری از  m=2و m=3آورده شده است .قبال هم گفتیم اندازه پنجره یکی از
پارامترهای مهم در دستهبندی دادهها است .همانطور که در این شکل میبینید ،تابع جداساز خطی
دارای باالترین عملکرد بوده و بعد از آن تابع قطری درجه دو قرار دارد ،در این روش تابع قطری خطی
در مقام آخر قرار دارد .در قسمت (ب) همین مقایسه در روش  GAPCALDAآورده شده است.
همانطور که میبینید فقط وقتی تعداد پنجرهها

است ،تابع قطریخطی نسبت به تابع خطی برتری

دارد .در شکل(  )7-نمودار میلهای همین مقایسه برای روشهای متفاوت انتخاب ویژگی یعنی ،GA
 PSOو انتخاب ویژگی رو به جلو آورده شده است .این مقایسه مربوط به روش  CSPو با
میانگینگیری از پنجرههای ، 5

و  5تائی بوده است .همان طور که در این نمودار میبینید ،تابع

جداساز خطی در هر سه روش جواب بهتری را داشته است .بنابراین این تابع جداساز بهترین انتخاب
برای کالسهبند  LDAاز لحاظ دقت دستهبندی خواهد بود.

(الف)
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(ب)
شکل(  )6-نرخ موفقیت کالسهبند  LDAبه ازای توابع جداساز مختلف خطی ،تابع قطری خطی و تابع قطری درجه دو
و  5تائی (الف) در روش ( ،GACSPب) در روش GAPCA
به ازای پنجرههای ، 5
100
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قطریدرجهدو

نرخموفقیتLDA

60

30
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10
0
FORWARD
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شکل (  )0-نمودار میلهای نرخ موفقیت کالسهبند  LDAبه ازای توابع جداساز مختلف خطی ،تابع قطری خطی و تابع
قطری درجه دو ،به ازای سه روش انتخاب ویژگی متفاوت در روش  CSPبا تعداد الگوهای فضائیm=3

در شکل (  )1-مقایسهای بین زمان مصرفی این سه تابع جداساز را مشاهده میکنید .با اینکه تابع
جداساز خطی دارای دقت دستهبندی باالتری است ،به همان اندازه نیز زمان بیشتری را صرف آموزش
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سیستم میکند .اما این تفاوت در حد چند ثانیه است و میتوان از این چند ثانیه در مقابل نرخ
موفقیت باالی آن چشمپوشی کرد.

شکل (  )1-مقایسه زمان مصرفی سه تابع جداساز خطی ،تابع قطری خطی و تابع قطری درجه دو به ازای پنجرههای
، 5

و  5تائی در روش GACSP

 -4-2-4-5مقایسهای بین کالسهبندهای  1-NNو  MLPو LDA
در این قسمت مقایسهای بین این سه کالسهبند ،از لحاظ دقت دستهبندی و زمان مصرفی آورده
شدهاست .در مورد دقت دستهبندی ،نشان داده میشود که روش  MLPمیتواند دستهبندی مناسبتر
و با دقت باالتری نسبت به دو کالسهبند دیگر انجام دهد .با این حال  LDAدقت باالئی دارد و تفاوت
چندانی با  MLPندارد .مقایسهای بین دقت دستهبندی این سه کالسهبند به ازای ویژگی  ،PCAرا
میتوانید در شکل (  )1-قسمت (الف) مشاهده کنید.
در حالت کلی ،کالسهبندهای  1-NNو  ،MLPزمان زیادی را برای آموزش صرف میکنند .مثال وقتی
در حالت  5پنجرهای ،دادهها را توسط  1-NNو با استفاده از  GAدستهبندی میکنیم ،حدود 15
ثانیه یعنی بیش از  1دقیقه زمان صرف اجرای الگوریتم میشود و اگر از شبکه عصبی همراه با GA
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استفاده کنیم ،بیش از چند ساعت به طول میانجامد (شکل (  )1-قسمت (ب)) .در صورتیکه در
کالسهبند  LDAبه طور متوسط حدود  0ثانیه یا نیم دقیقه مصرف میکند .بنابراین  MLPو 1-NN
به دلیل زمان زیادی که برای آموزش نیاز دارند ،عمال برای BCIهای برخط مناسب نیستند .اما LDA

به دلیل اینکه زمان کمی را برای آموزش و دستهبندی نیاز دارد ،با داشتن دقت کافی ،میتواند
مناسبترین انتخاب باشد.

(الف)

(ب)
شکل (  )1-مقایسه سه روش دستهبندی  LDA ،MLPو  1-NNدر الگوریتم  GAPCAبا میانگینگیری از همه معیار
شبا هتها و میانگینگیری از و بردار ویژه )(،(PC=2, PC=3الف) نرخ موفقیت (ب) زمان مصرفی
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برای تخمین کیفیت هر کالسهبند معیاری به نام  Ratioتعریف میکنیم که برابر است با:
( ) -

زمان مصرفی آن /نرخ موفقیت کالسه بند =Ratio

در شکل (  )95-کیفیت این سه کالسهبند را بر اساس معیار  Ratioمیبینید .در این شکل کامال
مشخص است که  LDAبه عنوان دستهبند میتواند انتخاب مناسبی برای  BCIهای برخط باشد .زیرا
عالوه بر داشتن دقت دستهبندی باال ،دارای سرعت مناسبی نیز هست .اما  1-NNبا فاصله زیادی در
پائینترین سطح قرار دارد .زیرا عالوه بر داشتن کمترین نرخ موفقیت ،زمان زیادی نیز برای آموزش
نیاز دارد MLP .نیز قدرت باالئی برای دستهبندی دارد ،اما به دلیل زمان مصرفی باال دارای نرخ Ratio

پائینی است و بدین معناست که برای  BCIهای برخط مناسب نیست.

شکل (  )95-نمایش کیفیت سه کالسهبند بر اساس معیار
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Ratio

 -3-4-5بررسی روشهای استخراج ویژگی
 PCAو  CSPاز روشهائی هستند که با انتقال داده به فضای دیگر ،ابعاد داده را کاهش داده و
ناخالصیها را حذف میکنند ،که در اینجا کارائی این دو روش ،همچنین کارائی ویژگی ماکزیمم و
میانگین بررسی خواهد شد.
 -1-3-4-5بررسی کارائی روش PCA

همانطور که گفتیم یکی از پارامترهای مهمی که در  PCAباید مورد توجه قرار گیرد ،تعداد بردارهای
ویژه انتخاب شده است .انتخاب یک بردار ویژه وابسته به مقدار ویژه متناظر آن است .اگر مقدار ویژه
متناظر به اندازه کافی بزرگ باشد ،این بردار ویژه را انتخاب میکنیم ،و در غیر این صورت آن را حذف
میکنیم .در شکل (  )99-مقادیر ویژه که به صورت صعودی مرتب شدهاند ،نمایش داده شدهاند.
همانطور که در این شکل میبینید ،نمودار مقادیر ویژه به صورت ناگهانی سقوط میکند .در این
صورت تنها بردارهای ویژه منطبق با مقادیر ویژه قبل از نقطه سقوط را انتخاب کرده و بقیه را حذف
مینمائیم.

99

(الف)

( (ب)
ب)
شکل ( ( )99-الف) نمایش مقادیر ویژه که به صورت صعودی مرتب شده اند( ،ب) نمایش پنج مقدار ویژه اول :نزول
ناگهانی در نقطه دو نشاندهنده این است که انتخاب دو بردار ویژه اول بهترین انتخاب است

تعداد بردارهای ویژه در نتیجه آخر به صورت مستقیم تاثیر میگذارد .در شکل (  ) -توزیع دادهها
حول سه بردار ویژه انتخاب شده را مشاهده کردید .همانطور که در این شکل دیدید دو بردار ویژه
انتخاب شده ،در جهت بیشترین پراکندگی دادهها هستند و بنابراین به خوبی میتوانند دادهها را بیان
کنند .در شکل (  )9 -تاثیر تعداد بردارهای ویژه انتخاب شده را بر نتیجه دستهبندی مشاهده
میکنید .این نتایج به ازای انتخاب تا  0بردار ویژه و به ازای پنجرهبندی  5و
است .در این شکل مشخص است که با انتخاب
برای پنجرهبندی  5تائی و

و

تائی حاصل شده است.
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تائی بررسی شده

بردار ویژه بهترین دقت دستهبندی به ترتیب

همچنین در شکل (  )9 -دادههای دستهبندی شده توسط  LDAدر روش  PCAو با انتخاب ویژگی
توسط  GAو  PSOرا به ازای تعداد متفاوت از پنجرهها مشاهده میکنید .در این شکل ویژگیهای هر
پنجره توسط  PCAاستخراج میشود و با استفاده از  GAیا  PSOو به کمک تابع ارزیابی ،LDA
انتخاب ویژگی صورت میگیرد .همانطور که در قسمت (الف) مشاهده میکنید ،انتخاب دو بردار ویژه،
نتیجه بهتری بر کالسهبندی دادهها دارد .در قسمت (ب) نیز که انتخاب ویژگی توسط  PSOانجام
شده است ،به صورت مشابه ،نشان میدهد که انتخاب دو بردار ویژه نتایج بهتری نسبت به انتخاب سه
بردار ویژه دارد .این را قبال توسط شکل (  )99-پیشبینی کرده بودیم .در آنجا گفتیم که انتخاب
بردارهای ویژه قبل از نقطه سقوط بهترین انتخاب خواهد بود.

شکل (  )9 -تاثیر تعداد بردارهای ویژه انتخاب شده بر نرخ موفقیت  PCAدر پنجره بندی  5و
ازای تعداد بردارهای ویژه از تا 0
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تائی .نتایج به

(الف)

(ب)
شکل (  )9 -ارتباط تعداد بردارهای ویژه انتخاب شده ) (PCدر ( PCAالف) ( ،GAب)

PSO

 -2-3-4-5بررسی کارائی روش CSP
در این بخش الگوریتم پیشنهادی مشتق شده از  CSPدو کالسه ،که برای حل مسئله پنج کالسه به
کار بردهایم ،را بررسی میکنیم .نرخ موفقیت این الگوریتم وابسته به تعداد الگوهای فضائی انتخابشده
است .این الگوریتم به مجموعه دادهای از البراتوری  CEBLاز دانشگاه کلرادو ،اعمال میشود تا دادهای
متشکل از پنجکار ذهنی را دسته بندی نماید .نتایج این دستهبندی ،کارایی و اعتبار این روش را
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نشان میدهد .همانطور که از شکل (  )9 -قسمت (الف) میبینید نرخ موفقیت به ازای انتخاب سه
الگوی فضائی ،بیشتر از هنگامی است که دو الگوی فضائی انتخاب شود .با مقایسه زمان
مصرفی(قسمت (ب)) ،مشاهده خواهیم کرد که با انتخاب سه الگوی فضائی ،به طور متوسط زمان
بیشتری صرف خواهد شد .اما این اختالف زمان تنها در حد چند ثانیه است ،بنابراین میتوان از آن،
در مقابل نرخ موفقیت باالیی که دارد ،چشمپوشی کرد.

(الف)

(ب)

شکل (  )9 -بررسی تاثیر تعداد الگوهای فضائی انتخاب شده در  CSPبر نتیجه نهائی کالسهبند  LDAبا تابع قطری
خطی( ،الف) بررسی نرخ موفقیت کالسهبند( ،ب) بررسی زمان مصرفی الگوریتم
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 -3-3-4-5بررسی کارائی ویژگیهای ماکزیمم و میانگین
از دیگر روشهای استخراج ویژگی که در این مطالعه استفاده شده است ،استخراج ویژگی ماکزیمم و
میانگین است .همانطور که در فصل سه گفته شد ،این روش از هر پنجره یک ویژگی استخراج میکند
که میانگین یا ماکزیمم دادههای موجود در آن پنجره است .در شکل (  )9 -مقایسهای بین این
ویژگیها با بهکارگیری روش  GALDAخطی آورده شده است .همانطور که در این شکل میبینید ،در
تعداد پنجرههای زیاد ،ویژگی ماکزیمم عملکرد بهتری را نسبت به ویژگی میانگین نشان میدهد.
همچنین بر خالف ویژگی میانگین ،با افزایش تعداد پنجرهها ،نرخ موفقیت ویژگی ماکزیمم افزایش
مییابد .همانطور که میبینید حتی با وجود استفاده از روش  GAهمچنان نرخ موفقیت این دو ویزگی
بسیار پائین است .بنابراین نمیتوان عمال از این ویژگیها برای BCIهای برخط استفاده کرد.

شکل (  )9 -بررسی نرخ موفقیت ویژگی ماکزیمم و میانگین در روش  GACSPخطی

 -4-3-4-5مقایسه کارائی  CSPو  PCAو ویژگیهای ماکزیمم و میانگین
پس از بررسی روشهای استخراج ویژگی از اجزاء زمانی سیگنال ،به این نتیجه میرسیم که  CSPبا
اختالف خیلی زیاد از  PCAبرتر است .نتیجه این مقایسه را میتوانید در شکل (  )96-ببینید .دو
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ویژگی دیگر هم نتیجه ضعیفی از خود نشان دادند .بر خالف آنها ،اثبات شدهاست که  CSPدر
استخراج ویژگی از اجزاء زمانی سیگنال ،بسیار موفق بوده است و کاربردهای وسیعی را در  BCIدارد.

شکل (  )96-مقایسه نرخ موفقیت  ، PCA ،CSPویژگی ماکزیمم و ویژگی میانگین با استفاده از  GAو  LDAخطی به
ازای 955 ، 5 ، ، 5و  9پنجره

 -4-4-5بررسی الگوریتمهای انتخاب ویژگی
در این بخش قدرت الگوریتمهای انتخاب ویژگی که برای انتخاب بهترین پنجرهها به کار برده شدهاند،
ارزیابی میشود.
 1-4-4-5بررسی روش GA

در این مطالعه از  GAبرای انتخاب بهترین پنجرههای یک سیگنال که عاری از مصنوعات و نویز
باشند ،به منظور باال بردن نرخ موفقیت استفاده شده است .الگوریتم پیشنهادی در فصل چهار کامال
توضیح داده شد .در پنجرهبندی  5تائی  GAبهترین عملکرد را از خود نشان داده و نرخ موفقیت
 %955را بدست آورده است ،که در شکل (  )90-روند آموزشی آن را در طی 5
آموزشی) (epochمیبینید .قسمت (ب) مربوط به آموزش  GAبرای حالت
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دوره

پنجرهای است که در

آن نرخ موفقیت تا  1درصد افزایش یافته است .در این شکل میانگین ،بیشینه و کمینه نرخ موفقیت
کروموزومهای جمعیت آورده شده است .همانطور که در قسمت (الف) برای حالت  5پنجرهای
میبینید ،از تکرار هفتم به بعد ،حداقل یک کروموزوم در هر جمعیت وجود داشته است که دارای نرخ
موفقیت کامل ( )%955باشد .در شکل (  )91-مقایسهای از دستهبندی سیگنالهای  EEGبا استفاده
از  GAو بدون استفاده از آن ،به ازای تعداد متفاوت از پنجرهها آورده شده است .همانطور که
میتوانید مشاهده کنید این الگوریتم تاثیر زیادی بر نرخ موفقیت کالسهبند داشته است و بنابراین
میتواند برای  CSPو  LDAدر استخراج ویژگی و دستهبندی ،مکمل خوبی برای انتخاب ویژگی باشد.

(الف)

(ب)

شکل (  )90-عملکرد کروموزومها در طی  5دوره آموزشی ) (Epochدر روش  GACSPLDAبا میانگینگیری،
ماکزیممگیری ،مینیممگیری از نرخ موفقیت کروموزومهای هر جمعیت (الف) پنجرهکردن  5تائی (ب) پنجرهکردن
تائی
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شکل (  )91-بررسی عملکرد انتخاب ویژگی به روش  GAدر مقایسه با روش بدون انتخاب ویژگی

 -2-4-4-5بررسی روش PSO
از دیگر روشهای انتخاب ویژگی بهکار رفته در این مطالعه  PSOاست .همانند  GAاین الگوریتم
سعی میکند تا راهحلهای یافت شده را به سوی بهترین راهحلها طوری سوق دهد که در نهایت
بهترین راهحل برای مسئله یافت شود .راهحلها یا همان ذرات در این مسئله ،طرق مختلف انتخاب
پنجرههای یک سیگنال را بیان میکنند .هر ذره تعدادی از پنجرهها را انتخاب میکند .برای ارزیابی
ذرهها ،بردارهای ویژگی پنجرههای انتخاب شده از سیگنال را در کنار هم قرار میدهیم تا بردار ویژگی
نهائی برای آن ذره ساخته شود .پس از دستهبندی سیگنالها ،نرخ موفقیت کالسهبند را به عنوان نرخ
موفقیت آن ذره در نظر میگیریم .در مراحل بعدی بردارهای ویژگی هر ذره بر طبق بهترین حالت آن
ذره در طول اجرای الگوریتم و همچنین بر طبق بهترین ذره تغییر داده میشوند .بردارهای ویژگی
آنقدر تغییر داده میشوند که در نهایت به نرخ موفقیت دلخواه برسیم و یا به یک تعداد مراحل
مشخص برسیم .در شکل (  )91-نرخ موفقیت این روش در مقایسه با دستهبندی بدون انتخاب
ویژگی ،در پنجرهبندی ، 5

 ،و  5تائی آورده شده است .همانطور که میبینید این روش به خوبی

توانسته است نرخ موفقیت را تا بیش از  %11باال ببرد.
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(الف)

(ب)

شکل (  )91-استفاده از  PSOبرای انتخاب ویژگی در ( CSPLDAالف) استفاده از تابع خطی در ( LDAب) استفاده از
تابع خطی قطری در LDA

 -3-4-4-5بررسی کارائی الگوریتم انتخاب ویژگی رو به جلو
گفتیم در روش پیشنهادی ،با انتخاب ویژگیهای قویترین پنجرهها شروع میکنیم و این روند انتخاب
ویژگی را تا جائی ادامه میدهیم که نرخ موفقیت به جای افزایش ،کاهش یابد .در این صورت به
ویژگیهای پنجرههای انتخاب شده اکتفا میکنیم .در شکل (  ) 5-قدرت روش پیشنهادی را در
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مقایسه با روش بدون انتخاب ویژگی مشاهده میکنید .همانطور که میبینید ،این روش تنها زمانی
موفقتر است که تعداد پنجرهها زیاد باشد .یعنی وقتی تعداد پنجرهها  955 ، 5و  9بوده است ،این
روش توانسته است نرخ موفقیت را تا حد زیادی باال ببرد .با افزایش تعداد پنجرهها نرخ موفقیت نیز
افزایش مییابد .شکل (  ) 9-مراحل آموزش الگوریتم روبهجلو آورده شده است .در هر مرحله
ویژگیهای آن پنجره به بردار ویژگی نهائی اضافه شده و نرخ موفقیت آن محاسبه میشود .بیشترین
نرخ موفقیت  11,1درصدی هنگامی حاصل شده است که ویژگیهای

امین پنجره انتخاب شده

است.

شکل(  ) 5-استفاده از الگوریتم رو به جلو برای انتخاب ویژگی در مقایسه با بدون انتخاب ویژگی در الگوریتم
 CSPLDAدر پنجرههای با ابعاد  955 ، 5 ، ، 5و 9
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شکل (  ) 9-روند انتخاب پنجره در الگوریتم رو به جلو با تعداد  955پنجره در CSPLDA؛ با انتخاب
باالترین نرخ موفقیت یعنی  %11,1بدست آمده است.

پنجره اول

 -4-4-4-5مقایسه  PSO ،GAو روش انتخاب ویژگی روبهجلو
پس از بررسی کارائی تکتک روشهای انتخاب ویژگی استفادهشده در روش پیشنهادی ،میخواهیم
مقایسهای بین این روشها داشته باشیم .از لحاظ افزایش دقت دستهبندی ،روش  GAمقام اول را دارد
و همیشه بهترین نتیجه را در بر داشته است (شکل(  .)) -اما دو روش دیگر با یکدیگر تعامل دارند،
یعنی گاهی روش انتخاب ویژگی روبهجلو و گاهی  PSOاز لحاظ افزایش دقت دستهبندی ،عملکرد
بهتری را نشان میدهند(شکل ( ( ) -ب)) .در شکل (  ،) -مقایسهای بین زمان مصرفی این سه
الگوریتم آورده شده است .همانطور که میبینید الگوریتم روبهجلو دارای کمترین زمان مصرفی است ،و
 GAبیشترین زمان را صرف آموزش میکند .اما با توجه به اینکه  GAبا اختالف زیاد دارای قدرت
دستهبندی باالتری نسبت به بقیه است ،میتوان از این اختالف زمان مصرفی ،که تنها در حد چند
ثانیه است ،چشمپوشی کرد ،و  GAرا به عنوان بهترین روش انتخاب ویژگی شناخت.
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(الف)

(ب)

شکل (  ) -مقایسه نرخ موفقیت الگوریتم  CSPLDAبرای الگوریتمهای  PSO،GAو رو به جلو (الف) با استفاده از
تابع خطی( ،ب) با استفاده از تابع قطری درجه دو
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شکل(  ) -مقایسه زمان مصرفی الگوریتم  CSPLDAبرای الگوریتمهای انتخاب ویژگی  PSO ،GAو رو به جلو

 -5-4-5بررسی کارائی الگوریتمهای پیشنهاد شده
روشهائی که در این مطالعه به کار رفتهاند ،وابسته به نوع کالسهبند ،روش استخراج ویژگی ،روش
انتخاب ویژگی ،و تعداد پنجرهها دارای کارائی متفاوتی هستند .در جدول (  )9-نرخ موفقیت تمام
الگوریتمهای پیشنهاد شده را میتوانید مشاهده کنید .همانطور که قبال دیدیم به ازای هر کالسهبند،
معیار شباهتهای متفاوتی وجود داشت ،مثال  LDAدارای سه تابع و  1-NNدارای چهار معیار شباهت
متفاوت بود ،که در این جدول بیشینه نرخ موفقیت آنها انتخاب شده است و معیار شباهت مزبور که
باعث بیشینهشدن شده است ،برای هر یک آورده شده است .در این جدول  Mتعداد بردارهای ویژه
انتخاب شده را نشان میدهد و بنابراین  M=2و M=3به ترتیب به معنای انتخاب دو و سه بردار ویژه
است .در شکل (  ) -مقایسه این روشها به صورت نموداری آورده شده است .همانطور که
میبینید ،روش  GACSPLDAدارای باالترین نرخ موفقیت است .سپس  PSOCSPLDAو بعد از آن
 FeedForwardCSPLDAدارای باالترین نرخ موفقیت هستند .نتیجه میشود که برای انتخاب ویژگی
استفاده از  GAبهترین نتیجه را در بر خواهد داشت .پس از آن به ترتیب  PSOو روش انتخاب رو به
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جلو میتوانند برای روش انتخاب ویژگی مؤثر باشند .با نگاه دوباره به این شکل میبینیم که
 WithoutCSPLDAدر رتبه چهارم قرار دارد .این روش با به کارگیری  CSPو LDAو بدون انتخاب
ویژگی به دستهبندی دادهها میپردازد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که روش  CSPبرای استخراج
ویژگی و روش  LDAبرای دستهبندی بهترین انتخاب هستند .همچنین میتوانیم متوجه شویم که
فرایند انتخاب ویژگی چقدر در باال بردن نرخ موفقیت کمک خواهد کرد .روش استخراج ویژگی PCA

و روش ماکزیمم و میانگین با اختالف زیاد پس از  CSPقرار دارند .همچنین کالسهبند  1-NNهم
دارای نرخ دستهبندی پائینی است .در کل متوجه میشویم که استخراج ویژگی توسط  ،CSPانتخاب
ویژگی توسط  GAو دستهبندی توسط  LDAمیتوانند بهترین نتیجه را در دستهبندی به ما بدهند و
بنابراین انتخاب مناسبی برای BCIها خواهند بود.
در مورد تعداد پنجرهها ،مشاهده میشود که از میان ، 5

 955 ، 5 ،و

 9پنجره ،بهترین نتیجه

با تعداد پنجرههای  5تائی ،حاصل شده است .همچنین از مقایسه دو قسمت (الف) و (ب) مشاهده
میشود که به ازای انتخاب سه بردار ویژه ،نسبت به انتخاب دو بردار ویژه نتیجه بهتری حاصل شده
است.

003

) بیشینه نرخ موفقیت هر یک از الگوریتمهای پیشنهاد شده از طریق معیارهای شباهت متفاوت در9- ( جدول
:CB ، اقلیدسی:Euc ، قطری درجه دو:QL ، قطری خطی:DL ، خطی:L،پنجرهبندیبا تعداد متفاوت؛ (نمادهای مختصر
) فاصله چبیشف:Ch ،فاصله مربعی
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(ب)

شکل (  ) -بررسی کارائی روشهای بهکار رفته در دستهبندی سیگنالها به ازای پنجرهبندیهای با تعداد متفاوت،
(الف) انتخاب دو بردار ویژه( ،ب) انتخاب سه بردار ویژه
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 -6-4-5بررسی زمان مصرفی الگوریتمهای پیشنهاد شده
گفتیم که برای طرحی یک  BCIعالوه بر دقت یک الگوریتم ،باید زمان مصرفی آن را نیز در نظر
بگیریم تا مناسب انواع برخط آن باشد .در شکل (  ) -مقایسهای بین زمان مصرفی الگوریتمهای
پیشنهادشده را مشاهده میکنید .همانطور که میبینید روش GAPCA1-NNبا اختالف زیاد بیشترین
زمان را مصرف میکند ،زیرا کالسهبند  1-NNبسیار زمانبر است که این یکی از معایب اصلی آن
است .برای اینکه اختالف زمانی بقیه الگوریتمها را متوجه شوید ،با حذف این روش ،شکل قسمت
(ب) را ترسیم نمودیم .با نگاه به این شکل متوجه میشویم که  GA_MAX_LDAزمان زیادی را
مصرف میکند .زیرا فرایند ماکزیممگیری زمانبر است .با حذف این روش به منظور تحلیل آسانتر،
قسمت (ج) را ترسیم نمودیم .با بررسی این شکل متوجه خواهید شد که ابتدا  GA_CSP_LDAو
سپس  PSO_CSP_LDAبیشترین زمان را مصرف میکنند .زیرا همانطور که گفتیم  GAسپس PSO

زمان نسبتا بیشتری را نسبت به بقیه مصرف میکنند .روش  Without_PCA_MLPنیز نسبتا زمان
زیادی مصرف میکند که این به دلیل وجود  MLPاست .در این الگوریتم از هیچ روشی برای انتخاب
ویژگی استفاده نشده است ،در غیر این صورت آموزش آن ساعتها طول میکشید.
همانطور که میبینید روش  GA_CSP_LDAبا داشتن بیشترین دقت کالسهبندی ،دارای بیشینه
زمان مصرفی

ثانیه است که با افزایش تعداد پنجرهها این زمان کاهش مییابد .اما چون با یک بار

آموزش سیستم توسط  GAو مشخص شدن پنجرههای نامربوط ،شکل اصلی سیگنالها مشخص
میشود ،پس برای استفاده از سیستم دیگر نیازی به استفاده دوباره از  GAنیست ،و بنابراین زمان
الگوریتم بسیار کاهش مییابد .بنابراین  GA_CSP_LDAبا داشتن بیشترین دقت دستهبندی ،برای
BCIهای برخط بهترین انتخاب خواهد بود.
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(الف)

(ب)

(ج)

شکل ( ( ) -الف) مقایسه زمان مصرفی الگوریتمهای پیشنهاد شده بر اساس تعداد پنجرهها (ب) مقایسه روشها
بدون روش ( GAPCA1NNج) مقایسه روشها بدون روش  GAPCA1NNو GAMAXLDA
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 -5-5مقایسه روش پیشنهادی با روشهای دیگر
الگوریتمهای پیشنهادشده در این مطالعه ،بر روی مجموعه داده ثبت شده در دانشگاه کلرادو ،اجرا
شدهاند .این مجموعه داده توسط نایت [  ]6نیز مورد استفاده قرار گرفته است .نایت در مطالعه خود از
از روشی به نام بیشینه بخش سیگنال (MSF) 9استفاده میکند که این روش بدون صدمه رسانیدن به
اطالعات اصلی سیگنال تنها از طریق حذف مصنوعات سعی در باال بردن نرخ سیگنال به نویز را دارد.
او همچنین در مطالعه خود از تحلیل مولفههای مستقل ) (ICAبه منظور حذف مصنوعات کمک
گرفت .او در پژوهش خود یک دستهبندی دو کالسه را انجام میدهد .او دادههای هر کانال را جداگانه
دستهبندی نمود .در جدول (  ) -قسمت (ب) نتیجه کار او را میبینید .در این جدول ماکزیمم و
میانگین روش او که بر روی سیگنال آلوده به مصنوع پلکزدن و سیگنال بدون آلودگی ،اعمال شده
است میبینید .در جدول (  ) -قسمت (الف) مقادیر مرتبط پنج روش برتر این پژوهش را میبینید.
همانطور که میبینید ،دو روش پیشنهادی  GACSPLDAو PSOCSPLDAبا میانگین  955و
 ،11,1برتر از دو روش  MSF1و  ICAبهکار رفته توسط نایت با میانگینهای  10,و  11,0در
سیگنال آلوده به مصنوع و  16,11و  10, 9در سیگنال بدون آلودگی ،هستند .همچنین روش
پیشنهادی  GACSPLDAکه از  GAبرای انتخاب ویژگی و از  CSPو  LDAبرای استخراج ویژگی و
دستهبندی استفاده میکند ،با داشتن ماکزیمم  ،955با ماکزیمم روشهای  MSF1و  ICAبرابری
میکند .این در حالی است که نایت روش خود را به صورت دو کالسه پیادهسازی کرده است ،در
حالیکه روش پیشنهادی ،بر روی مسئله پنج کالسه پیادهسازی شده است ،که این برتری روش
پیشنهاد شده را میرساند.
در[  ]6نیز از مجموعهداده موجود در این پایاننامه استفاده کرده است .او در کار خود ابتدا از PCA

جهت کاهش ویژگی و سپس از شبکههای عصبی باتلنک جهت کالسهبندی استفاده کرده است .او
Maximum Signal Fraction
bottleneck
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1
2

9

همچنین از کالسهبندهای ماشین بردار پشتیبان ) ،LDA ،(SVMتحلیل جداکننده مربعی )(QDA

استفاده کردهاست .او روش خود را به صورت دوکالسه اعمال کرده است .بیشینه نرخ موفقیت این
روشها را در جدول (  ) -قسمت (ج) میبینید .همانطور که در این جدول میبینید  QDAبا بیشینه
 %955در مقام اول قرار دارد و بعد از آن  NNکه همان شبکه عصبی است با  %1و سپس  SVMبا
بیشینه  %10و  LDAبا  % 1در رتبههای بعدی قرار دارند .اما روش پیشنهادی  GACSPLDAبرای
کالسهبندی پنجکالسه ،نتیجه  %955را دارد ،که این برتری این روش را نسبت به  QDAاثبات
میکند .همچنین روشهای  PSOCSPLDAو  FeedForwardCSPLDAبه ترتیب با مقادیر  98.94و
 94.73نسبت به روشهای  LDAو  SVMو  NNپیشنهاد شده در این مرجع برترند.
جدول (  ) -مقایسه نرخ موفقیت روشهای پیشنهادی با روشهای پیشنهاد شده در [  ]6و [ ( ]6الف) نتایج روش
پیشنهاد شده در این مطالعه( ،ب) نتایج مرجع ]( [64ج) نتایج مرجع [ ]6
Mean

Max

)Max(M=2

روش پیشنهادی

)(M=3
955

955

GACSPLDA

955

11,1

11,1

11,1

1 ,0

11,1

15,

11,

1 , 9

1 ,6

1 ,5

00,51

PSOCSPLDA
FeedForwardCSPLDA
WithoutCSP LDA
Without CSP MLP

11,1

(الف)
Max

Mean

Max

Mean

(بدون آلودگی)

(بدون آلودگی)

(آلوده به مصنوعات)

(آلوده به مصنوعات)

11,19

16,11

955

10,

MSF

11,1

10, 9

955

11,0

ICA

(ب)

Quadratic Discriminant Analysis
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LDA
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QDA
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NN

SVM

1

1

10

11

1

10

0

16

5

6

11

955

1

955

)(ج
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 -1-6نتیجهگیری
در این پژوهش ،دستهبندی پنجکالسه کارهای ذهنی سیگنالهای  ،EEGبه منظور کنترل اعضای
مصنوعی بدن بررسی شد .زیرا تشخیص تصورات ذهنی یک فرد معلول ،به او کمک خواهد کرد تا
بدون هیچ واسطهای ،مستقیما توسط مغز خود ،فرمانهای الزم را برای کنترل اعضای مصنوعی خود
صادر کند .اما به دلیل اینکه سیگنالهای  EEGاز روی جمجمه ثبت میشوند ،و الکترودهای ثبت
سیگنال  EEGمستقیما با مغز تماس ندارند ،معموال سیگنالهای  EEGآلوده به یک سری مصنوعات
هستند .این مصنوعات همزمان با ثبت فعالیت مغزی ،از محیط اطراف ثبت میشوند .این مصنوعات و
همچنین اطالعات اضافی و زائدی که نقشی در کالسهبندی ایفا نمیکنند ،میتوانند نرخ موفقیت
کالسهبند را تا حد زیادی پائین بیاورند .عالوه بر دقت کالسهبند ،زمان دستهبندی هم یکی از
معیارهائی است که باید در  BCIهای برخط مورد توجه قرار گیرد .اطالعات زمانی سیگنال دارای
حجم بسیار باالئی است .بنابراین استفاده از روشهای کاهش ابعاد ضروری به نظر میرسد .بدین
منظور روشهای کاهش ابعاد یعنی  PCAو  ،CSPمورد استفاده قرار گرفتند .این روشها با انتقال
دادهها به فضای دیگر ،جهت اصلی پراکندگی دادهها را به کمک بردارها و مقادیر ویژه تشخیص داده و
بقیه جهتها را حذف میکنند .بدین ترتیب هم اطالعات زائد دور ریخته میشوند و هم ابعاد دادهها به
طرز قابل توجهی کاهش مییابد .اما این دادههای کاهش یافته هنوز هم حاوی مصنوعات هستند.
بنابراین الزم است تا قسمتهائی از سیگنال که حاوی مصنوعات هستند را حذف کنیم و از باقیمانده
سیگنال جهت استخراج ویژگی استفاده نمائیم .اما تشخیص دقیق قسمتهای آلوده به مصنوعات ،در
مؤلفههای زمانی سیگنال دشوار است .روشی که در این پژوهش برای حذف مصنوعات پیشنهاد شد
این بود که ابتدا سیگنال را به پنجرههای با ابعاد یکسان تقسیم کنیم و سپس با استفاده از روشهای
انتخاب ویژگی یعنی  PSO ،GAو انتخاب ویژگی روبهجلو ،پنجرههای آلوده را تشخیص داده و حذف
نمائیم .برای این کار ابتدا بر روی تکتک پنجرهها روشهای استخراج ویژگی از قبیل  PCAو CSPرا
022

اعمال کرده و بردارهای ویژگی را از هر پنجره استخراج میکنیم .سپس راهحلهای اولیهای را به
صورت تصادفی تولید میکنیم ،که این راهحلها بیانگر این هستند که کدام پنجرهها انتخاب و کدامها
حذف شوند .حال بردارهای ویژگی پنجرههای انتخاب شده را در کنار هم قرار میدهیم تا بردار ویژگی
نهائی تشکیل شود .سپس با استفاده از کالسهبندهای  LDA ،MLPو  ،1-NNقدرت هر راهحل را در
کالسهبندی دادهها میسنجیم .راهحلهای برتر انتخاب شده و در مرحله بعدی الگوریتم ،برای ساخت
راهحلهای جدید که احتماال بهتر از قبلیها هستند ،مورد استفاده قرار میگیرند .در الگوریتم رو به
جلو روند آموزشی متفاوت است .در آنجا ،ابتدا با استخراج ویژگی از هر یک از پنجرهها ،قدرت آنها را
به صورت جداگانه در دستهبندی سیگنال میسنجیم .سپس پنجرهها را به ترتیب قدرت جداسازی آنها
مرتب میکنیم .سپس ابتدا ویژگیهای قویترین پنجره را انتخاب کرده و سپس ویژگیهای دومین
پنجره را نیز به آن اضافه میکنیم .اگر قدرت دستهبندی افزایش یافت ،ویژگیهای استخراج شده از
آن را به بردار ویژگی نهائی میافزائیم .در غیر این صورت متوقف میشویم .این روند را ادامه میدهیم
تا زمانی که بهترین نتیجه حاصل شود .اما یکی از مهمترین پارامترهائی که باید مورد توجه قرار گیرد،
اندازه پنجره است .اندازه بزرگ این عیب را دارد که ،ممکن است یک پنجره عالوه بر مصنوعات حاوی
اطالعات مفید نیز باشد ،که در این صورت با حذف یک پنجره به صورت کامل ،اطالعات مفید آن نیز
از دست خواهند رفت .اندازه بسیار کوچک نیز زمان مصرفی الگوریتم را باال خواهد برد .برای یافتن
بهترین اندازه ،از روش آزمون و خطا استفاده میکنیم .یعنی الگوریتم پیشنهاد شده را به ازای تعداد
متفاوتی از پنجرهها آزمایش میکنیم تا در نهایت بهترین اندازه را انتخاب نمائیم.
این الگوریتم را بر روی مجموعه داده ثبت شده در دانشگاه کلرادو اعمال نمودیم که حاوی پنج کار
ذهنی استراحت ،چرخش شکل سهبعدی حول یک محور ،ضرب ذهنی ،نوشتن نامه به یک دوست و
همچنین شمارش بصری بود .این سیگنالها با نرخ 5
طول ده ثانیه و حاوی 55

نمونه در ثانیه ثبت شدهاند و هر کدام به

نمونه هستند .این مجموعه داده شامل

سیگنال بود که از 05درصد

05درصد آن برای آموزش و از  5درصد بقیه برای تست استفاده کردیم .الگوریتم پیشنهادی را در
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پنجرهبندیهای ، 5

 ،955 ، 5 ،و

 9تائی ،و هر یک به طولهای به ترتیب ، 55 ، 55 ، 55

 955و  15میلیثانیه ،اعمال کردیم .نتایج عملی نشان میدهد که با اجرای الگوریتم بر روی
پنجرههای با طول  55میلیثانیه(پنجرهبندی  5تائی) ،باالترین نرخ موفقیت حاصل میشود.
همچنین نتایج نشان میداد که استخراج ویژگی به روش  CSPنتایج بسیار بهتری را در مقابل PCA
تولید میکند .همچنین روش انتخاب ویژگی  GAدر مقایسه با انتخاب ویژگی روبهجلو و PSO

عملکرد بسیار بهتری را از خود نشان میدهد .همچنین از میان کالسهبندهای بهکار رفته  MLPو
LDAدو کالسه بندی هستند که نتایج بسیار بهتری را نسبت به  1-NNاز خود به نمایش گذاشتند.
البته کالسهبند  MLPعملکرد بهتری را نسبت به  LDAاز خود نشان داد .اما این الگوریتم زمان بسیار
باالئی را برای آموزش نیاز دارد که عمال برای  BCIهای بر خط مناسب نیست .زیرا اگر بخواهیم این
کالسهبند را همزمان با یک روش انتخاب ویژگی خوب مثل  GAبه کار ببریم ،آموزش شبکه ساعتها
به طول خواهد کشید .از این گذشته با تغییر تعداد کالسها ساختار شبکه باید کال عوض شود و شبکه
برای تنظیم وزنهای جدید باید دوباره آموزش داده شود .اما  LDAزمان کمی را برای آموزش نیاز
دارد و اگر با  GAتلفیق شود خواهد توانست به دقت باالئی در کالسهبندی دست پیدا کند .عالوه بر
این ،آموزش این الگوریتم کمتر از یک دقیقه به طول میانجامد .بنابراین در میان الگوریتمهای
پیادهسازی شده GACSPLDA ،با داشتن نرخ موفقیت  955درصد ،در رتبه اول قرار دارد .این
الگوریتم با انتخاب دو الگوی فضائی ،با پنجرهبندی  5تائی و با انتخاب سه الگوی فضائی ،در پنجره
بندی 5

و  955تائی ،به نرخ موفقیت  %955دست یافته است .پس از آن الگوریتمهای

 PSOCSPLDAو  FeedForwardCSPLDAبه ترتیب با نرخ موفقیت  98.95و  98.94دارای باالترین
نرخ موفقیت میباشند .این نتایج برتری  GAرا به دو روش دیگر نشان میدهد .پس از آن به ترتیب
دو روش  WithoutCSP LDAو  Without CSP MLPبه ترتیب با نرخ موفقیت  92.63و 15,11
درصد قرار دارند .این دو الگوریتم بدون انتخاب ویژگی ،و با استفاده از  CSPبه استخراج ویژگی
میپردازند و سپس با استفاده از  LDAیا  MLPبه دستهبندی دادهها میپردازند .این نرخ موفقیت
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باال ،اهمیت دو کالسهبند  LDAو  MLPرا نشان میدهد .اگر به جای استفاده از  CSPاز PCA

استفاده نمائیم ،یعنی مثال در روش  WithoutPCAMLPبیشینه نرخ موفقیت تنها  5,درصد است
که این نشاندهنده برتری  CSPبه  PCAمیباشد .عالوه بر این دو ویژگی ،دو ویژگی ماکزیمم و
میانگین هر پنجره نیز در این پژوهش به کار رفته است که دارای نرخ موفقیت بسیار پایینی است .از
این ویژگیها میتوان برای فازی کردن سیستم استفاده کرد.
در مورد پارامتر تعداد بردارهای ویژه ،همانطور که گفتیم ،تنها بردارهای ویژه مطابق با مقادیر ویژه باال
سودمندند .در این مطالعه به ازای انتخاب

تا  0بردار ویژه ،روش پیشنهادی را آزمایش نمودیم.

نتیجه این بود که در  PCAانتخاب دو بردار ویژه بهترین است و در  CSPانتخاب سه بردار ویژه جواب
بهتری داد .البته این بستگی به مسئله دارد و بهترین انتخاب را میتوان از آزمون و خطا یافت.
در مورد زمان مصرفی مشاهده شد که  GAنسبتا زمان بیشتری را نسبت به  PSOو رو به جلو مصرف
میکند .همچنین  MLPدارای زمان آموزشی بسیار باالئی است که اگر با ، PSO، GAو یا رو به جلو
ترکیب شود ،آموزش آن ساعتها به طول میانجامد 1-NN .هم زمان اجرائی باالئی دارد و در ترکیب
با  ، PSO، GAو یا رو به جلو ،آموزش آن بیشتر از نیم ساعت به طول میانجامد .فقط  LDAدارای
زمان آموزشی پائینی است و میتواند برای BCIهای برخط مناسب باشد .بنابراین از میان
الگوریتمهای گفته شده ،الگوریتمهائی از نظر زمانی بهترند که از  LDAبه عنوان کالسهبند استفاده
میکنند و الگوریتمهائی که از  CSPبرای استخراج ویژگی و از  GAبرای انتخاب ویژگی استفاده
میکنند ،دارای باالترین دقت درستهبندی خواهند بود.
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 .9در این پژوهش تکنیک فازی کردن با استفاده از ویژگی ماکزیمم معرفی شد ،در ادامه کار این
روش با استفاده از  Anfisپیادهسازی خواهد شد.
 .پنجرهبندی سیگنال و انتخاب بهترین پنجرهها با استفاده از روشهای انتخاب ویژگی ،روشی بود
که در این پژوهش پیادهسازی شد و نتایج خوبی حاصل شد .در کارهای آینده این روش در حوزههای
دیگر مثل حوزه زمان-فرکانس پیادهسازی شده و انواع روشهای استخراج ویژگی از قبیل  ARیا
تبدیل موجک به جای  CSPو  PCAبه کار خواهند رفت.
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Abstract
In this applicable thesis, we study the classifying of five mental tasks that have been
measured by EEG. Time components of EEG signals have high volume, and also they
might have some artifacts that haven’t been recorded from the brain, such as blinking,
or eye movements. So reducing redundancy data and extracting useful data is necessary.
In proposed method PCA and CSP have been used for removing redundancy data. But
there are some artifacts that don’t remove by these methods. For this, first segment EEG
signals into several windows, then apply PCA or CSP on each window distinguishably.
Then remove features of redundant windows. But the problem is that how recognize
windows that have artifacts. It is difficult, because of artifacts aren’t clear in EEG
signals. But we can probe for solutions related to selecting best windows, by Genetic
Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), and forward feature selection
methods. But the problem is that all features of removed windows aren’t redundant, but
they are removed. Because in static partitioning, the ridge of artifacts isn’t clear. So we
should use proposed method for different sizes of windows in multi steps, and finally
select best dimensions. We applied proposed method on one dataset that contains five
mental tasks. We consider 70% of data for training and 30% for testing system, and we
acquire 100% success rate, for 50 windows.
Keyword Keys
EEG signals, Brain Computer Interface(BCI), Window, Artifacts Removal, Principle
Component Analysis (PCA), common Spatial Pattern (CSP), Genetic Algorithm(GA),
Particle Swarm Optimization (PSO), forward feature selection method, Fuzzy Logic

035

Shahrood University of Technology
Faculty of Computer Engineering & IT

Desired Human Movement Recognition Using EEG
Signals

Masoumeh Esmaeili

Supervisor: Dr. Morteza Zahedi
Advisor: Dr. Alireza Ahmadifard

February 2013

036

