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چکیده
رابط رایانه  -مغز ( )BCIابزار ارتباطی مناسب بین مغز انسان و دستگاههای بیرونی محیط اطراف
میباشد .دقت و عملکرد دستهبندی سیگنا الکتروانسفالوگرام ( )EEGنقش موثری در کارایی سیستم
 BCIایفا مینماید .در این پژوهش دو روش مبتنی بر نمایش تنک ( )SRو یادگیری دیکشنری ()DL
برای دستهبندی فعالیتهای ذهنی با استفاده از سیگنا  EEGارائه میشود .دادههای مورد استفاده،
پایگاه داده دانشگاه کلرادو و دانشگاه برلین میباشد که به ترتیب از پنج کقس و دو کقس تصور ذهنی
حرکت ثبت شدهاند .برای پیشپردازش از فیلتر میانگذر و الگوهای مکانی مشترک ( )CSPاستفاده
میشود که در زمینه  BCIاز کارایی زیادی برخوردار است.
در روش پیشنهادی او یک دستهبند بر مبنای نمایش تنک برای دستهبندی سیگنا های  EEGارائه
شده است .در این روش برای ساخت دیکشنری از ویژگیهای استخراج شده از  CSPاستفاده شده است.

برای بسط دادن دن به یک مسئله چند کقسه از  CSPچند کقسه استفاده شده است .در روش
پیشنهادی دوم دستهبندی بر مبنای یادگیری دیکشنری ارائه شده است .در این روش یک دیکشنری
تحلیلی برای محاسبه پاسخ تنک و یک دیکشنری مصنوعی برای کمینهسازی خطای بازسازی سیگنا
دموزش داده میشود .با استفاده از دیکشنری تحلیلی ورایب تنک با پیچیدگی محاسباتی کمتری به
دست میدیند.
نتایج روش او با استفاده از اعتبارسنجی بر روی پایگاه داده کلرادو  67/5% ،38/5% ،09%و  69%به
ترتیب برای دستهبندی دو ،سه ،چهار و پنج کقسه به دست میدید .میانگین نتایج بر روی پایگاه داده
برلین با استفاده از اعتبارسنجی  06/57%به دست دمد .میانگین نتایج به دست دمده از روش پیشنهادی
دوم بر روی پایگاه داده دزمون دانشگاه برلین  39/03%میباشد.
کلمات کلیدی :رابط رایانه – مغز ،دستهبندی سیگنا  ،EEGنمایش تنک ،یادگیری دیکشنری.
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س

مقدمه

1

در سا های اخیر ،تحقیقات زیادی بر روی تعامل انسان با کامپیوتر )HCI( 1با استفاده از الگوهای تعاملی
مانند صدا ،لمس و مغز انجام شده است .توانایی ثبت پتانسیل الکتریکی از مغز و تبدیل دن به دستوراتی
برای ارتباط با محیط اطراف توجه زیادی از محققین را به استفاده از این ویژگی در  HCIجلب نموده
است .رابط رایانه  -مغز 2یا  BCIیک سیستم ارتباطی بین افراد و محیط اطراف بدون استفاده از واسط
عضقنی میباشد .از کاربردهای  BCIمیتوان بهبود کیفیت زندگی افراد ناتوان حرکتی و کنتر واقعیت
مجازی را نام برد.

 4 - 4رابط رایانه  -مغز چیست؟
 BCIیک سیستم ارتباطی است که به افراد توانایی کنتر ابزار و وسایل محیط اطراف را با استفاده از
فعالیتهای عصبی مغز میدهد .فعالیتهای عصبی مغز با استفاده از روشهای تهاجمی و غیرتهاجمی

8

برای استفاده در  BCIثبت میشوند .در روشهای تهاجمی برای ثبت سیگنا مغزی ،الکترودها بر روی
مغز و در روشهای غیرتهاجمی الکترودها بر روی سر قرار میگیرند .در تحقیقات  BCIروشهای تهاجمی
به دلیل ریسک عمل جراحی نسبت به روشهای غیرتهاجمی از کاربرد کمتری برخوردارند.
از پرکاربردترین این روشها میتوان الکتروانسفالوگرافی ،)EEG( 4مغزنگاری مغناطیسی،)MEG( 5
الکتروکورتیکوگرافی ،)ECoG( 7تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی )FMRI( 6را نام برد.
خقصهای از فواید و معایب این روشها در جدو  1-1دورده شده است.

Magnetoencephalography.

5

Human computer interaction.

1

Electrocorticography.

7

Brain compiter interface.

2

Functional magnetic resonance imaging.

6

Invasive and non-invasive.

8

Electroencephalography.

4

2

در روش  ECoGالکترودها با سطح مغز تماس دارند که در نتیجه دقت سیگنا های ثبت شده از EEG

باالتر میباشد اما به دلیل تهاجمی بودن این روش ،کاربرد کمتری نسبت به  EEGدر کارهای تحقیقاتی
 BCIدارد .تفکیکپذیری فضایی برای سیگنا  MEGدر محدوده میلیمتر میباشد و دقت فضایی
مناسبی دارد .یکی از معایب این سیگنا دامنه کم دن میباشد که شرایط ثبت سیگنا را دچار مشکل
مینماید و باید در مکانهایی با پوشش مغناطیسی انجام شود .از طرف دیگر ،در کاربردهای بقدرنگ،
 EEGدارای وووح و دقت زمانی کافی میباشد اما تفکیکپذیری مکانی دن به تعداد الکترودها بستگی
دارد و بیشترین تفکیکپذیری دن در محدوده سانتیمتر میباشد .روش ثبت سیگنا  EEGبا توجه به
قیمت ارزان نسبت به سایر روشهای ثبت سیگنا و همچنین غیرتهاجمی بودن بهترین روش ثبت
سیگنا در کارهای تحقیقاتی  BCIمیباشد.
جدو  .1-1مقایسه روشهای ثبت سیگنا
مزایا

روش

معایب

ارزانقیمت ،تفکیکپذیری زمانی مناسب
EEG

غیرتهاجمی ،انجام دسان ثبت سیگنا
ECoG

تفکیکپذیری زمانی و مکانی مناسب
غیرتهاجمی ،تفکیکپذیری مکانی بسیار باال

MEG

تفکیکپذیری زمانی مناسب
FMRI

مغز ][1

تفکیکپذیری مکانی مناسب ،غیرتهاجمی

تفکیکپذیری مکانی پایین

بسیار تهاجمی ،نیاز به عمل جراحی
تجهیزات بسیار گرانقیمت
نیاز به اتاق ایزوله مغناطیسی برای ثبت
سیگنا
بسیار گرانقیمت

در شکل  1-1اجزای مختلف یک سیستم  BCIدورده شده است .این سیستم متشکل از یک کقه الکترود
مجهز به الکترودهای متصل به یک تقویتکننده است که سیگنا به دست دمده را تقویت و دن را از
دنالوگ به دیجیتا تبدیل میکند.
در این پایاننامه سیستم  BCIبر اساس  EEGمورد بررسی قرار گرفته است که اجزای دن در بخش 2
8

 8 -به طور مفصل بررسی خواهد شد.

شکل  .1-1اجزای یک سیستم [2] BCI

 2 - 4چالشهای یک سیستم BCI

در سا های اخیر با پیشرفت فناوری مشکقتی مانند اندازه ،قابلیت حمل ،ثبت سیگنا و هزینه تجهیزات
یک سیستم  BCIتا حد زیادی بهبود یافته است .این امر منجر به افزایش ورود سیستمهای  BCIبه
دنیای تجاری شده است .در حا حاور استفاده از  BCIمحدود به کارهای دزمایشگاهی و بازیها
میشود .با این وجود استفاده از  BCIهایی با زمینههای غیر پزشکی در سا های دینده بیشتر خواهد
شد .برخی از زمینههای این  BCIها عبارتند از:
 وسایل کنترلی :کنتر کردن وسایلی مانند صندلی چرخدار یا وسایل مصنوعی دیگر ].[3], [4
 بررسی ووعیت افراد :جمعدوری اطقعاتی در مورد حاالت یک شخص از جمله سطح هوشیاری،
4

احساسات افراد .این برنامه را میتوان در برنامههای کاربردی مانند نظارت بر هوشیاری راننده
استفاده نمود ].[5
 سرگرمی و بازی.
 بهبود شناختی :ارائه دموزش بازخورد عصبی 1برای بهبود یا بازسازی حافظه و اجرای فعالیتهای
خاص توسط افراد.
 سقمت و امنیت :برای نمونه دستگاههای دروغسنج با استفاده از سیگنا های .[6] EEG
اگر چه بسیاری از موانع برای کاربردی شدن سیستمهای  BCIبرطرف شده است اما چالشها و مشکقتی
نیز در این زمینه وجود دارد که عبارتند از:
 قابلیت استفاده :سهولت استفاده از سیستم  BCIیکی از مواردی است که با بهبود دن میتوان
برنامههای کاربردی را در دنیای تجاری عروه نمود .دمادهسازی یک سیستم  BCIو استفاده از
ژ بر روی سر یک کار خستهکننده برای کاربران میباشد.
 قابل حمل بودن دستگاه :اندازه و وزن دستگاه  BCIیک چالش مهم برای استفاده از دن در
دنیای واقعی میباشد.
 هزینه :سیستمهای  BCIبا ارائه کیفیت باال برای ثبت سیگنا شامل حذف نویز و مصنوعات

2

در دهههای گذشته بسیار گران بود .در سا های اخیر با ظهور شرکتهایی در زمینه ساخت
دستگاههای مورد نیاز  BCIهزینهها تا حدودی کاهش یافته است.
 پردازش سیگنا  :سیگنا های مغز نسبتاً بسیار وعیف و پیچیده میباشند؛ از این جهت
روشهای پردازش سیگنا برای حذف نویز و مصنوعات مختلف قبل از استفاده از سیگنا ثبت

Artifact.

2

Neurofeedback training.

5

1

شده باید انجام شود ].[6

 9 - 4انگیزه تشخیص فعالیتهای ذهنی
با استفاده از سیستم  BCIبرای تشخیص فعالیتهای ذهنی ،طیف وسیعی از برنامههای کاربردی را
میتوان برای افزایش کیفیت زندگی افراد سالم و افراد دارای معلولیت جسمانی ارائه کرد .در دهههای
گذشته امکان ترجمه افکار به دستوراتی برای کنتر وسایل اطراف غیر قابل تصور بود؛ اما در حا حاور
با حضور  BCIیک واقعیت میباشد .نرمافزارهای کاربردی برای دستهبندی فعالیتهای ذهنی با استفاده
از سیستم  BCIدر این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 4 - 9 - 4ارتباطات و کنترل
یکی از مهمترین نیازها برای افراد معلو را میتوان کنتر محیط اطراف و توانایی برقراری ارتباط با
دیگران دانست .از سیستم  BCIمیتوان برای ترجمه نمودن برخی فعالیتهای ذهنی به سیگنا های
کنترلی مانند حرکت صندلی چرخدار ،برقراری تماس تلفنی با افراد ،کنتر نمودن حرکت مکاننما بر
روی صفحه مانیتور استفاده نمود .ساخت چنین دستگاههایی میتواند به بهبود کیفیت زندگی افراد
معلو کمک شایانی نماید .عملکرد چنین سیستمهایی به ثبت سیگنا با کیفیت باال ،تجهیزات پردازش
و کارهای انتخابی برای دموزش سیستم بستگی دارد .به طور عمده فعالیتهایی برای دستهبندی انتخاب
میشود که دموزش دن برای کاربر دسان بوده و همچنین سیستم قادر به دستهبندی دن باشد .برخی از
فعالیتهای ذهنی مورد استفاده در کارهای  BCIعبارتند از تصور حرکت دست ،انجام ورب ذهنی و
غیره ].[7], [8
7

 2 - 9 - 4نوروفیدبک 4و توانبخشی
یکی از کاربردهای دستهبندی فعالیتهای ذهنی در دموزش نوروفیدبک میباشد .نوروفیدبک از نمایش
بههنگام 2سیگنا  EEGبرای بررسی و بهبود عملکرد سیستم عصبی مرکزی 8استفاده میشود.
نوروفیدبک در درمان اوطراب ،ناتوانی یادگیری ،کمبود توجه و افزایش قدرت تمرکز و تواناییهای ذهنی
در افراد سالم مؤثر میباشد .عقوه بر برنامههای کاربردی بیان شده برای نوروفیدبک ،استفاده از BCI

برای توانبخشی اعصاب مغز نیز مطرح شده است .مطالعات انجام شده بر روی بیماران سکته مغزی که
از مشکل حرکتی رنج میبرند نشان میدهد که استفاده از سیستم  BCIدر بهبود مشکل حرکتی مؤثر
میباشد ].[2

 9 - 9 - 4پیگیری حالت روانی
در دو بخش گذشته جنبههای پزشکی دستهبندی فعالیتهای ذهنی بیان شد .در این بخش استفاده
افراد سالم از سیستم  BCIمطرح میباشد .با افزایش روز افزون کاربران گوشیهای هوشمند ،تبلتها و
غیره پیگیری فعالیت بدنی ،ووعیت روحی ،مصرف کالری برای کاربران میتواند مورد توجه قرار گیرد.
این فردیند از طریق حسگرهای ارائه شده در ابزارهای هوشمند امکانپذیر میباشد.
برنامههای کاربردی  BCIبا تشخیص حالت ذهنی میتوانند فرد را از میزان تمرکز ،سطح استرس ،میزان
خستگی و غیره مطلع سازند .دگاهی فرد از شرایط روحی و روانی میتواند به فرد در برنامهریزی بهتر
برای شرایط کنونی کمک نماید .به عنوان مثا شناسایی سطح هیجان ،خستگی ،احساس ،حجم کار و
یا سایر متغیرهای مربوط به ووعیت روانی کاربر میتواند در طراحی رابط ماشین مطابق با ووعیت روانی

Central nervous system.

8

6

Neurofeedback.

1

Real time.

2

راننده استفاده شود ].[2

 1 - 4ساختار پایاننامه
این پایاننامه از پنج فصل تشکیل شده است .در فصل او به معرفی سیستم  BCIو چالشهای موجود
در تحقیقات مربوط به دن پرداختیم .سپس کاربردهای سیستم  BCIو دستهبندی فعالیتهای ذهنی را
بیان نمودیم.
فصل دوم «ادبیات موووع و کارهای مرتبط» از چهار بخش تشکیل شده است .در بخش او به بررسی
ساختار مغز و در بخش دوم به معرفی مختصر سیگنا  EEGپرداخته شده است .در بخش سوم ساختار
سیستم  BCIو بررسی اجزای تشکیل دهنده معرفی شده است .در بخش پایانی فصل دوم کارهای اخیر
انجام شده در زمینه دستهبندی فعالیتهای ذهنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در فصل روش دستهبندی سیگنا  EEGبا استفاده از نمایش تنک )SR( 1و یادگیری دیکشنری)DL( 2
مطرح شده است .در بخش او فصل سوم به معرفی پایگاه دادههای مورد استفاده برای ارزیابی روش
پرداخته شده است .در بخش دوم و سوم روشهای پیشپردازش و استخراج ویژگی انجام شده بررسی
شده است .در بخش سوم نمایش تنک و یادگیری دیکشنری معرفی شده و در پایان دو روش پیشنهادی
برای دستهبندی سیگنا  EEGارائه شده است.
در فصل چهارم نتایج روشهای پیشنهادی بر روی دو پایگاه داده دانشگاه برلین و کلرادو مورد ارزیابی
قرار گرفته است .در فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادهای برای بهبود روشهای پیشنهادی مطرح شده

Dictionary learning.

2

Sparse representation.

3

1

است.

0
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ادبیات موووع و کارهای
مرتبط با رابط رایانه  -مغز

11

در این فصل پس از بررسی ساختار مغز ،سیگنا  EEGو چگونگی ثبت سیگنا  EEGاز مغز معرفی
شده است .در بخش سوم ساختار سیستم  BCIو اجزای تشکیل دهنده دن معرفی شده است .کارهای
مرتبط انجام شده در زمینه دستهبندی فعالیتهای ذهنی در  BCIبا استفاده از سیگنا  EEGدر بخش
پایانی بیان شده است.

 4 - 2ساختار مغز
مغز مرکز سیستم عصبی بدن و پیچیدهترین اندام در بدن انسان است .همچنین این اندام مسئو کنتر
متمرکز بر تمام اندامهای دیگر بدن است .مغز از سه قسمت مخ ،مخچه و ساقه مغز تشکیل شده است.
مخ بزرگترین قسمت مغز و مسئو عملکردهای حیاتی بدن است .همانطور که در شکل  1-2مشاهده
میکنید ،مخ شامل چهار لوب میباشد که عبارتند از:

12

 لوب پیشانی :1این لوب انقباض عضقت ارادی ،تمرکز ،تصمیمگیری و برنامهریزی را اداره
میکند.

شکل  .1-2مخ و لوبهای تشکیلدهنده دن ][9

 لوب دهیانهای :2در این لوب اطقعات چشایی ،لمسی و حرکتی دریافت میشود.
 لوب گیجگاهی :8در این لوب اطقعات حسی مانند شنوایی تفسیر شده و در حافظه ذخیره
میشود.
 لوب پسسری :4این لوب مسئو پردازش اطقعات بصری میباشد.
اگر چه هر یک از لوبها با یک گروه از حواس و عملکردها در ارتباط است اما برای انجام یک فعالیت با
یکدیگر در ارتباط میباشند .برای مثا فعالیت «خواندن کتاب»؛ لوب پسسری مسئو پردازش اطقعات
بصری مانند حروف ،کلمات و شکلهای موجود در کتاب میباشد .لوب پیشانی مسئو فهمیدن کلمات
خوانده شده میباشد ].[9

Temporal lobe.

8

Frontal lobe.

1

Occipital lobe.

4

Parietal lobe.

2

18

در نگاه دقیقتر مغز انسان از  199میلیون نورون 1تشکیل شده است .نورون یک سلو است که با
استفاده از سیگنا های الکتریکی و شیمیایی اطقعات را دریافت ،سپس تحلیل و انتقا دهد .مغز شامل
شبکهای از نورونها میباشد .در این شبکه ،نورونها اطقعات (حرکتی ،حسی و شناختی) را از دیگر
نورونهای شبکه دریافت نموده و به اندامهای بدن انتقا میدهند .این اطقعات از طریق سیناپسها

2

منتقل میشوند .انتقا اطقعات از طریق نورونها منجر به ایجاد میدان الکتریکی میشود که با استفاده
از روشهایی مانند  EEGو  ECoGقابل ثبت میباشد .در این پایاننامه از سیگنا های  EEGثبت شده
از فعالیت ذهنی استفاده شده است که در بخش  2-2مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 2 - 2سیگنال EEG

سیگنا  EEGدر سا  1020توسط برگر اختراع شد .این سیگنا از پرکاربردترین سیگنا های مورد
استفاده در سیستمهای  BCIمیباشد .تفکیکپذیری زمانی سیگنا  EEGبرای سیگنا های مغز کمتر
از یک میلیثانیه میباشد که برتری این سیگنا بر سایر روشهای ثبت سیگنا میباشد .برای افزایش
تفکیکپذیری مکانی نیز از تعداد الکترود بیشتری در  BCIهای مدرن ( 257الکترود) استفاده میشود
].[10
جدو  .1-2بازههای فرکانسی سیگنا ]11[ EEG
باند فرکانس

بازه فرکانس (هرتز)

حالت ذهنی

دلتا8

9 /1 - 4

خواب عمیق یا بیهوشی

تتا4

4-3

خواب و رؤیا دیدن

دلفا5

3 - 18

درام و بدون حرکت و حالت هوشیار

بتا7

18 - 89

درامش همراه با تفکر

14

گاما6

فعالیتهای حرکتی

89 - 199

تجزیه

و تحلیل سیگنا های  EEGدر بازههای فرکانسی مختلف به دستهبندی مناسبتر فعالیتهای ذهنی
کمک میکند .سیگنا های ثبت شده با استفاده از روشهای پردازش سیگنا مانند تبدیل فوریه سریع

3

( )FFTو فیلتر میانگذر 0به چندین بازه فرکانسی تقسیم میشوند .در جدو  1-2بازهای فرکانسی
مختلف و فعالیتهای ذهنی انجام شده دنها دورده شده است.

 9 - 2سیستم BCI

یک سیستم  BCIاز تعدادی سنسور برای دریافت سیگنا مغز و اجزای پردازش سیگنا تشکیل شده
است که فعالیتهای مغزی را به یک سری سیگنا های ارتباطی و کنترلی برای تعامل با محیط اطراف
تبدیل مینماید .اجزای اصلی یک سیستم  BCIدر شکل  2-2دورده شده است .این اجزا عبارتند از:

 4 - 9 - 2ثبت سیگنال
ثبت سیگنا از مغز با دو روش تهاجمی و غیرتهاجمی انجام میشود که در فصل قبل مورد بررسی قرار
گرفت .ثبت سیگنا با استفاده از الکترودهای قرار گرفته بر روی سر انجام میشود .استاندارد 19-29
یکی از پر استفادهترین سیستمها برای قرار گرفتن الکترودها بر روی سر میباشد ] .[11پس از ثبت
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سیگنا سه مرحله اساسی برای استخراج اطقعات مهم از سیگنا پیشپردازش ،استخراج ویژگی و
دستهبندی میباشند که در ادامه توویح داده خواهد شد.
پردازش سیگنال

ثبت سیگنا

پیشپردازش

استخراج ویژگی

دستهبندی

بازخورد

شکل  .2-2سیستم

BCI

 2 - 9 - 2پیشپردازش سیگنال
سیگنا  EEGثبت شده دغشته به نویز و مصنوعاتی میباشد که منشأ غیر از مغز دارند .هدف اصلی این
مرحله بهبود کیفیت سیگنا ثبت شده افزایش نسبت سیگنا به نویز 1میباشد .منبع نویز و مصنوعات
موجود در سیگنا به دو دسته فیزیولوژی و غیر فیزیولوژی 2تقسیم میشوند .فیزیولوژی شامل حرکت
ماهیچههای بدن ،)EMG( 8حرکت چشم و پلک زدن )EOG( 4و وربان قلب )ECG( 5میباشند .منبع
مصنوعات غیر فیزیولوژی نیز میتواند از تجهیزات معیوب و تجهیزات الکتریکی موجود در محیط

Electrocularographic.

4

Signal to noise ratio.

1

Electrocardiogram.

5

Physiological and non- physiological.

2

Electromyographic.

8

17

دزمایشگاه باشد .روشهای متعددی برای حذف نویز و مصنوعات وجود دارد از جمله فیلتر میانگذر
برای حذف مصنوعات فیزیولوژی و دنالیز مؤلفههای مستقل )ICA( 1برای حذف مصنوعات غیر فیزیولوژی
].[12

 9 - 9 - 2استخراج ویژگی
پس از مرحله پیشپردازش باید اطقعات و ویژگیهای مفید برای دستهبندی استخراج شود .هدف از
این مرحله ،استخراج ویژگی از سیگنا  EEGبه گونهای که دارای معنا و مفهوم مناسب باشد و به مرحله
دستهبندی کمک نماید .روشهای مختلفی برای استخراج ویژگی وجود دارد مانند ویژگیهای دماری
(میانگین ،دنتروپی و غیره) در حوزه زمان و ویژگیهایی مانند توان باندهای متفاوت (دلفا ،بتا ،تتا ،گاما،
دلتا و میو) در حوزه فرکانس.

 1 - 9 - 2دستهبندی
پس از انجام پیشپردازش و استخراج ویژگی مرحله دستهبندی میباشد .هر چه ویژگیها و دستهبند
انتخاب شده مناسبتر باشند عملکرد سیستم  BCIمناسبتر میباشد .نقش دستهبند شناسایی الگوها
از دادههای دموزشی است که بتواند در مرحله دزمون موفقیتدمیز عمل نماید .یک دستهبند باید سه
ویژگی مهم را داشته باشد؛ دقت باال ،کارایی محاسباتی مناسب و پیادهسازی در دنیای واقعی .برخی
دستهبندهای مورد استفاده برای فعالیتهای ذهنی عبارتند از :نزدیکترین همسایه ،)KNN( 2ماشین
بردار پشتیبان ،)SVM( 8شبکه عصبی مصنوعی.[13]–[16] )ANN( 4

Support vector machine.

8

Independent component analysis.

1

Artificial neural network.

4

K-nearest neighbor.
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 1 - 2پژوهشهای مرتبط
در این بخش دستهبندهای مورد استفاده در کارهای اخیر انجام شده در زمینه  BCIمورد بررسی قرار
گرفته است .برخی از دستهبندها که به طور وسیعی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفتهاند عبارتند
از :ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبی مصنوعی ،دنالیز افتراقی خطی و  kنزدیکترین همسایه .همچنین
برخی از روشهایی که از نمایش تنک و یادگیری دیکشنری برای دستهبندی سیگنا  EEGاستفاده
نمودهاند بررسی شده است .در زیر کارهای انجام شده با استفاده از دستهبندهای ذکر شده و نمایش
تنک دورده شده است.
 ماشین بردار پشتیبانیکی از دستهبندهای پرکاربرد در تحقیقات  BCIماشین بردار پشتیبان یا  SVMمیباشد SVM .با فرض
اینکه دادهها به صورت خطی جداپذیر باشند ،ابرصفحههایی با حداکثر حاشیه برای جداسازی دستهها
به دست میدورد .برای مسائل غیرخطی دادهها باید به فضای دیگر نگاشت داده شوند یا در همین فضا
دنها را باید با کرنلهای دیگر دستهبندی نمود[17] .
در ] [18سه فعالیت از پایگاه داده دانشگاه کلرادو را برای دستهبندی استفاده نمودهاند .محققین در این
مقاله از روش  ICAبرای حذف مصنوعات پلک زدن استفاده نمودهاند .از پارامترهای توان باند و رگرسیون
خودکار )AR( 1برای استخراج ویژگی و در پایان برای دستهبندی از دستهبند  SVMبا کرنل تابع پایهای
شعاعی )RBF( 2استفاده شده است .بهترین نتیجه به دست دمده در این مقاله  69%میباشد.
در ] [19از ترکیب کرنلهای مختلف برای ساخت دستهبند  SVMاستفاده شده است .در این مقاله نیز
از پایگاه داده دانشگاه کلرادو استفاده شده است .برای پیشپردازش و حذف مصنوعات غیر فیزیولوژی،

Radial basis function.

2

Auto regressive.
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سیگنا  EEGتوسط فیلتر میانگذر  9/1تا  74عبور داده شده است .ویژگی دنتروپی برای باندهای
مختلف دلتا ،تتا ،دلفا و بتا به دست دمده از تبدیل موجک استخراج شده است .نتایج به دست دمده
بیانگر کارایی مناسب دستهبند  SVMبا چندین کرنل میباشد.
در پژوهشی دیگر ] [20از سه کاربر برای ثبت سیگنا در محیط دزمایشگاهی استفاده شده است .برای
ثبت سیگنا  12فعالیت ذهنی شامل تصور ذهنی حرکت چپ و راست و غیره در نظر گرفته شده است.
نتایج بر مبنای ترکیب پنج فعالیت ذهنی که بیشترین دقت دستهبندی را دارند ارائه شده است .برای
پیشپردازش از فیلتر میانگذر  5تا  49هرتز که حاوی اطقعات مفیدی برای دستهبندی فعالیتهای
ذهنی است؛ استفاده شده است .برای استخراج ویژگی از توزیع توان طیفی )PSD( 1و برای دستهبندی
از  SVMبا کرنل  RBFاستفاده شده است.
در ] [14تحلیلی به منظور انتخاب بهترین الکترودها برای افزایش دقت دستهبند انجام شده است .انتخاب
بهترین الکترودها نقش مؤثری در عملکرد سیستم  BCIدارد .هر چه تعداد الکترود انتخابی کمتر باشد
منجر به کاهش محاسبات و در نتیجه افزایش سرعت سیستم میشود .در این مقاله از  12فعالیت ذهنی
مانند حرکت دست و پای چپ و راست ،شمارش معکوس و غیره استفاده شده است .دادههای به دست
دمده برای فعالیتهای ذهنی از  17کانا میباشد .به منظور دریافت سیگنا های که سهم مؤثری در
فعالیتهای مغز دارند ،فیلتر میانگذر  5تا  49هرتزی اعما میشود .برای بهبود سیگنا به دست دمده
از فیلتر الپقس استفاده شده است .برای استخراج ویژگی نیز مقدار  PSDرا برای سیگنا های  3تا 87
هرتز را محاسبه نمودهاند .برای کقسبندی نیز از  SVMبا کرنل  RBFاستفاده شده است.
 شبکه عصبی مصنوعیشبکه عصبی مصنوعی از دستهبندهای پرکاربرد در تحقیقات انجام شده در زمینه  BCIمیباشد .شبکه

Power spectral density.

10

1

عصبی چند الیه یا  MLPمعروفترین شبکه عصبی مصنوعی میباشد که در این زمینه استفاده شده
است .این شبکه دارای دو مد میباشد .مد او  ،مد جلورونده 1میباشد که شامل ارائه نمودن الگوها
توسط نودهای ورودی و انتقا سیگنا ها از طریق شبکه به منظور گرفتن خروجی میباشد .یادگیری
مد دوم شبکه میباشد که شامل اصقح پارامترهای شبکه (وزنها) برای کاهش فاصله خروجی مطلوب
و خروجی محاسبه شده میباشد[17] .
محققین در ] [21روشی بر مبنای مد مخفی مارکوف )HMM( 2برای استخراج ویژگی برای دستهبندی
سه فعالیت ذهنی ارائه نمودهاند .پایگاه داده استفاده شده در این مقاله شامل سیگنا های ثبت شده
برای حرکت دست راست ،چپ و گفتن کلمه میباشد .بردار ویژگی تولید شده با محاسبه طیف انرژی
بر روی سیگنا ورودی به دست میدید .برای کاهش بعد ویژگیهای به دست دمده از  HMMاستفاده
شده است .مراحل  HMMبرای کاهش ویژگی به صورت زیر میباشد.
 نرما سازی مقادیر بردار ویژگی بین بازه صفر تا یک.
 تعریف نمودن حالتهایی برای مد مخفی مارکوف در بازه صفر تا یک.
 ماتریس انتقا برای هر ویژگی استخراج شده محاسبه میشود .فرمو ماتریس انتقا به صورت
زیر میباشد.
ماتریس انتقا

=

تعداد تغییرات از  siبه  sjدر دنباله
طو دنباله

که در دن  Siو  Sjبه ترتیب بیانگر حالت  iو حالت  jدر دنباله میباشند .پس از اعما مد مخفی
مارکوف بر روی هر بردار ویژگی ،ماتریس انتقا محاسبه میشود .از ماتریس انتقا برای ورودی دستهبند
استفاده میشود که به مراتب طو کمتری نسبت به بردار ویژگی استخراج شده برای سیگنا دارد.

Hidden markov model.

2

Feed forward.
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برای دستهبندی کردن سیگنا ورودی نیز از شبکه عصبی  MLPاستفاده شده است .نتایج مقاله
نشاندهنده بهتر بودن روش  HMMنسبت به  PCAبرای کاهش ویژگیها میباشد.
در ] [22برای دستهبندی پنج فعالیت ذهنی پایگاه داده دانشگاه کلرادو از شبکه عصبی استفاده شده
است .در این مقاله دو روش مورد بررسی قرار گرفته است:
 روش او  :دستهبندی با استفاده از شبکه عصبی


روش دوم :دستهبندی با استفاده از شبکه عصبی و ورودی به دست دمده از PCA

نتایج این مقاله بیانگر این موووع است که پیشپردازش روی سیگنا اصلی نقش مهمی در دستهبندی
سیگنا دارد و روش دوم به مراتب بهتر از روش او سیگنا ها را دستهبندی مینماید.
در ] [23روشی بر مبنای شبکه عصبی خود سازمانده )SOM( 1برای دستهبندی سیگنا های EEG

حرکت دست راست و چپ و نوشتن کلمه ارائه شده است .در این مقاله از  PSDبه عنوان ویژگی برای
دستهبند شبکه عصبی  SOMاستفاده شده است.
  Kنزدیکترین همسایهیکی دیگر از دستهبندهای مورد استفاده در زمینه دستهبندی سیگنا  ،EEGدستهبند  Kنزدیکترین
همسایه یا  K-NNمیباشد .این دستهبند غیرخطی کقس مربوط به داده دزمون را برابر با کقس K

نزدیکترین داده دموزشی به داده دزمون قرار میدهد .این دستهبند در کارهای  BCIکه دارای ابعاد
ویژگی زیادی برای دستهبندی میباشند مناسب نمیباشد ولی کارایی مناسبی برای دستهبندی دادههای
با ابعاد پایین دارد .برای محاسبه فاصله داده دزمون از دادههای دموزشی معیارهای فاصله اقلیدسی،2
چبیشف ،8ماهاالنوبیس 4و غیره استفاده میشود ].[17

Chebychev.

8

Self organizing map.
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Mahalanobis.
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Euclidean.
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 دنالیز افتراقی خطیتحلیل مجزا ساز خطی یا  LDAاز یک ابرصفحه برای جداسازی دادههای کقسهای مختلف استفاده
میکند LDA .یک توزیع نرما برای دادههای هر کقس در نظر میگیرد .ابر صفحه جداکننده به گونهای
محاسبه میشود که نرخ واریانس بین کقسی به واریانس درون کقسی را بیشینه نماید؛ در نتیجه
بیشترین تفکیکپذیری بین کقسها را تضمین مینماید .با توجه به پیچیدگی محاسباتی کم ،LDA
این دستهبند برای  BCIهای دنقین مناسب میباشد .از طرف دیگر مشکل اصلی خطی بودن دن است
که نتایج نامناسبی را برای دستهبندی  EEGهای غیرخطی پیچیده دارد ].[17
در پژوهشی دیگر ] [24یک سیستم برای دستهبندی سیگنا  EEGپایگاه داده برلین با استفاده از
تجزیه مد تجربی )EMD( 1مطرح شده است .پس از به دست دوردن مدهای ذاتی )IMF( 2برای هر
سیگنا  ،دنتروپی دن محاسبه شده است و با استفاده از الگوریتم دنالیز مؤلفههای اصلی )PCA( 8کاهش
ویژگی انجام شده است .از دنالیز تفکیککننده خطی )LDA( 4برای دستهبندی سیگنا های EEG

استفاده شده است.
در تحقیقی دیگر ] [16از روش تبدیل  Stockwellبرای دستهبندی پنج فعالیت ذهنی پایگاه داده کلرادو
استفاده شده است .تبدیل  Stockwellمزایای تبدیل موجک در مناسب بودن رزولوشن و مزایای تبدیل
فوریه در نگهداشتن فرکانسهای محلی را دارا میباشد .سیگنا ورودی بدون حذف نویز با استفاده از
تبدیل  stokwellتجزیه میشود .خروجی تبدیل  stockwellمیزان فرکانسهای مختلف در بازههای
زمانی را نشان میدهد .با توجه به خروجی این تبدیل ،باندهای دلتا ،تتا ،دلفا ،بتا و گاما به راحتی
استخراج میشوند .برای هر باند میانگین انحراف معیار به عنوان ویژگی در نظر گرفته میشود .در این

Principal component analysis.
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Empirical mode decomposition.
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Linear discriminant analysis.
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Intrinsic mode functions.
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مقاله از دو کقسهبند  LDAو  KNNاستفاده شده است .کقسهبند  LDAنتایج بهتری را نسبت به
 KNNدارد.
 نمایش تنکاستفاده از نمایش تنک برای دستهبندی در سا های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .تنک
بودن بیانگر این موووع است که دادهها را میتوان به شکل ترکیب خطی تعداد کمی از پایهها که از
قبل در نظر گرفته شده بیان نمود .توویحات بیشتر در بخش  8 - 8دورده شده است.
محققین در ] [25یک روش برای جداسازی سیگنا  EEGبر مبنای نمایش تنک مطرح نمودهاند .از
پایگاه داده دانشگاه برلین برای ارزیابی روش استفاده شده است .در این مقاله یک روش یادگیری
دیکشنری بر مببرای ساخت یک دیکشنری با اندازه کوچکتر و قدرت تفکیکپذیری باالتر ارائه شده
است .برای جداسازی هر چه بهتر کقسها از  CSPاستفاده شده است.
محققین در ] [26با طراحی یک دیکشنری با استفاده از الگوریتم  CSPبه دستهبندی سیگنا EEG

پرداختهاند که نتایج دن در مقایسه با دستهبند  LDAبهتر بوده است .در این مقاله از روش جستجوی
پایه )BP( 1برای محاسبه پاسخ تنک استفاده شده است .پاسخ تنک محاسبه شده برای دستهبندی
استفاده شده است.
جمعبندی:
استفاده از  LDAبه دلیل پیچیدگی محاسباتی اندک برای سیستمهای  BCIدنقین مناسب میباشد .به
همین دلیل از  LDAدر کارهای زیادی در زمینه  BCIبرای دستهبندی سیگنا  EEGاستفاده شده
است .مشکل اصلی  LDAخطی بودن دن است که برای برخی از دادههای  EEGکه پیچیده و غیرخطی

Basis pursuit.
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میباشند نامناسب است ].[17
دستهبند  KNNحساس به ابعاد ویژگیها میباشد به طوری که برای بردار ویژگیهای با ابعاد زیاد نتایج
مطلوبی ارائه نمیدهد .از دستهبند  KNNبرای دستهبندی ویژگیهای با ابعاد کم استفاده شده و عملکرد
خوب دن نشان داده شده است .از  KNNدر زمینه  BCIبه خاطر ابعاد باالی بردار ویژگی کمتر استفاده
شده است .از دیگر مسائل مربوط به دستهبند  KNNمیتوان انتخاب مناسب  kو نحوه محاسبه فاصله
را نام برد ].[17
شبکه عصبی  MLPهنگامی که از تعداد نورون و الیه به اندازه کافی تشکیل شده باشد قادر به تخمین
هر تابعی میباشد .شبکه عصبی انعطافپذیر میباشد و برای دستهبندی در زمینه  BCIمورد استفاده
قرار گرفتهاند .از مشکقت این دستهبند میتوان به حساس بودن به دموزش بیش از حد 1اشاره نمود که
برای دادههای  EEGکه نویزی و غیر ثابت میباشند مشکلساز خواهد شد .همچنین شبکه عصبی
نیازمند ساختار مناسبی برای دستهبندی میباشد ].[17
 SVMیکی از پرکاربردترین دستهبندها در زمینه تحقیقات  BCIمیباشد .معیارهای حداکثر حاشیه و
پارامتر تنظیمکننده 2دلیلی برای بهبود عملکرد  SVMبرای حل مشکقت دادههای با ابعاد زیاد و دموزش
بیش از حد میباشد .این دستهبند به تعداد پارامتر اندکی وابسته میباشد؛ نوع کرنل و انتخاب پارامتر
تنظیمکننده .از معایب دستهبند  SVMمیتوان به زمان اجرا زیاد در مقایسه با سایر دستهبندها اشاره
نمود ].[17
در سا های اخیر استفاده از نمایش تنک و یادگیری دیکشنری برای دستهبندی سیگنا های EEG

مورد استفاده قرار گرفتهاند .ماهیت تنک بودن سیگنا های طبیعی میتواند به دستهبندی کمک نماید
و این امر منجر به بهبود عملکرد این روشها میشود .در این روشها برای تجزیه سیگنا به اتمهای

Regulator.

2

Over training.

24

1

تشکیلدهنده دن از دیکشنری ساخته شده بر اساس دادههای دموزشی استفاده میشود؛ این روش کارایی
مناسبتری نسبت به دیکشنریهای تحلیلی از پیش تعریف شده مانند تبدیل موجک و تبدیل فوریه
دارد.
در این پایاننامه با استفاده از نمایش تنک و یادگیری دیکشنری روشهایی برای دستهبندی سیگنا
 EEGارائه شده است که در فصلهای دتی شرح و نتایج دن دورده شده است.

25

27

روش پیشنهادی

26

در این فصل روش دستهبندی سیگنا  EEGبا استفاده از نمایش تنک و یادگیری دیکشنری مطرح
شده است .در بخش او این فصل به معرفی پایگاه دادههای مورد استفاده برای ارزیابی روش پرداخته
شده است .در بخش دوم پیشپردازش انجام شده توویح داده شده است .در بخش سوم به معرفی
نمایش تنک و یادگیری دیکشنری پرداخته شده است .در پایان دو روش پیشنهادی برای دستهبندی
سیگنا  EEGارائه شده است.
در روش پیشنهادی او یک دستهبند بر مبنای نمایش تنک برای دستهبندی سیگنا های  EEGارائه
شده است .این دستهبند ،یک دستهبند قابل تعمیم برای مسئل چند کقسه میباشد .در این روش برای
انتخاب کانا از الگوریتم  CSPاستفاده شده است .از دنجا که الگوریتم  CSPبرای مسائل دو کقسه
مطرح شده است؛ برای بسط دن به یک مسئله چند کقسه از الگوریتم  CSPچند کقسه استفاده شده
است .الگوریتم  CSPچند کقسه در بخش  2 - 1 - 2 - 8توویح داده شده است .در این فصل
روشهای محاسبه پاسخ تنک بررسی شده است که در روش پیشنهادی نیز استفاده شده است.
برای بهبود عملکرد دیکشنری ساخته شده از روشهای یادگیری دیکشنری استفاده میشود .اکثر
روشهای یادگیری دیکشنری بر مبنای محاسبه پاسخ تنک میباشند .هر چند که برای به دست دوردن
پاسخ تنک روشهای متعددی وجود دارد؛ ولی این روشها غیر خطی هستند و بار محاسباتی برای
سیستم ایجاد میکنند .در روش پیشنهادی دوم با استفاده از ساخت یک دیکشنری تحلیلی ،نیاز به
روشهای محاسبه تنک برطرف شده است .در این روش دو دیکشنری؛ یکی تحلیلی برای محاسبه پاسخ
تنک و دیگری مصنوعی برای بازسازی داده اصلی به طور همزمان دموزش دیده و در مرحله دزمون مورد
استفاده قرار گرفته شده است .برای ارزیابی دو روش از دو پایگاه داده که به طور گستردهای در زمینه
سیگنا  EEGمورد استفاده قرار گرفتهاند استفاده شده است که در این فصل جزئیات دنها دورده شده
است.
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 4 - 9معرفی دادههای موجود

 4 - 4 - 9پایگاه داده دانشگاه کلرادو
این دادهها مطابق استاندارد  19-29از کانا های  O1 ،P4 ،P3 ،C4 ،C3و  O2همراه با یک کانا EOG

توسط گروه  Aunonو  Keirnثبت شده است ] .[27هر سیگنا به مدت  19ثانیه و با نرخ نمونهبرداری
 259هرتز ثبت گردیده است .در شکل  1-8مکان الکترودهای استفاده شده در این پایگاه داده بر روی
سر دورده شده است .نمونهای از سیگنا های ثبت شده توسط این الکترودها در شکل  2-8دورده شده
است.
بینی
EOG

گوش سمت
راست

C3

C4

گوش سمت
چپ

P3

P4
O2

O1

شکل  .1-8مکان الکترودهای استفاده شده در پایگاه داده دانشگاه کلرادو ][28

پایگاه داده از هفت نفر فرد سالم برای انجام پنج فعالیت ذهنی به دست دمده است .در ثبت سیگنا ها
از افراد خواسته شده است که یکی از فعالیتهای ذهنی زیر را بدون هیچگونه فعالیت فیزیکی یا گفتاری
انجام دهند .این پنج فعالیت عبارتند از:
 حالت استراحت :1در این حالت از فرد خواسته میشود بدون تفکر در رابطه با مسئلهای خاص،
درامش خود را حفظ نماید.

Baseline task.

20

1

 عمل ورب ذهنی :1از فرد مسئله ورب سادهای مانند  11×12پرسیده میشود و در این هنگام
سیگنا ثبت میشود.
 دوران ذهنی یک شی هندسی :2در ابتدا به مدت  89ثانیه یک جسم سه بعدی به فرد نشان
داده ،سپس از وی خواسته میشود که به صورت ذهنی این شی را دوران دهد.
 نامهنگاری ذهنی :8برای ثبت سیگنا مربوط به این فعالیت؛ از فرد مورد دزمایش خواسته
میشود که به صورت ذهنی و بدون تکلم به دوست خود نامه بنویسد.
 شمارش ذهنی همراه با تصویر ذهنی :4از فرد خواسته میشود که یک تخته تصور نماید و
شمارش انجام دهد ].[27

Mental Letter Composing.

8

Multiplication.

1

Visual Counting.

4

Geometric figure rotation task.

2
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شکل  .2-8نمونه سیگنا  EEGثبت شده در پایگاه داده دانشگاه کلرادو

 2 - 4 - 9پایگاه داده برلین
پایگاه داده برلین برای مسابقات  BCI IIIایجاد شده است و در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته
است ] .[23این پایگاه داده شامل پنج مجموعه داده مجزای به دست دمده از پنج فرد سالم (،av ،al ،aa
 awو  )ayمیباشد .افراد شرکت کننده در این دزمایش سه فعالیت ذهنی حرکت دست چپ ،حرکت
دست راست و حرکت پای راست را انجام دادهاند اما پایگاه داده موجود فقط شامل حرکت دست راست
و پای راست میباشد .این پایگاه داده با استفاده از تقویت کننده  BrainAmpاز  113الکترود بر اساس
سیستم  19-29وبط شده است .سیگنا ها از یک فیلتر میانگذر  9/5تا  299هرتز عبور داده شدهاند.
سیگنا ها با نرخ نمونهبرداری  1999هرتز ثبت شده است.
شکل  8-8زمانبندی ثبت یک دزمایش پایگاه داده برلین را نشان میدهد .در حین دزمایش ،فرد بر روی
81

یک صندلی به راحتی مینشیند .در مدت  8/5ثانیه ،عقمت تصویری برای نشان دادن حرکت مورد نظر
(حرکت دست چپ ،حرکت دست راست و حرکت پای راست) به فرد نمایش داده میشود .سپس فرد
به مدت  1/65تا  2/25ثانیه استراحت مینماید .برای هر فرد  149داده برای هر کقس وبط و ثبت
گردیده است ].[29], [30

استراحت ()1/65 - 2/25
ثانیه 7

5

انجام فعالیت
8

4

2

1

شکل  .8-8زمانبندی انجام ثبت یک دزمایش پایگاه داده برلین

 2 - 9پیشپردازش
همانطور که در بخش  2 - 8 - 2بیان شد ،سیگنا  EEGدغشته به نویز و مصنوعاتی میباشد که
منشأ غیر از مغز دارند .در این پایاننامه با استفاده از فیلتر میانگذر سعی در بهبود کیفیت سیگنا و
حذف مصنوعات سیگنا  EEGشده است .برای پایگاه داده کلرادو فیلتر میانگذر  3-81هرتز و برای
پایگاه داده برلین فیلتر میانگذر  4-45هرتز اعما شده است .برای طراحی فیلتر میانگذر از فیلتر
باترورث استفاده شده است .شکل  4-8فیلتر باترورث استفاده شده برای عبور فرکانسهای  3-81هرتز
نشان میدهد .ریپل باند گذر استفاده شده  8دسیبل ( )dBو برای باند حذف  49 dBدر نظر گرفته شده
است .مرتبه به دست دمده برای این فیلتر  28میباشد.

82
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n = 23 Butterworth Bandpass Filter
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شکل  .4-8فیلتر میانگذر باترورث

 4 - 2 - 9استفاده از الگوهای مکانی مشترک 4برای انتخاب کانال

)Phase (degrees

0.5

تحقیقات انجام شده در زمینه کاهش ابعاد داده (تعداد کانا های  )EEGنشان میدهد 0که با کاهش
120

100

60
80
)Frequency (Hz

40

20

0

تعداد کانا میتوان دقت سیستم را بهبود داد .کاهش ابعاد منجر به حذف کانا های نویزی و نامرتبط
با فعالیت ذهنی میشود .همچنین با تعداد کانا کمتر بار محاسباتی نیز کاهش و راحتی کاربر افزایش
مییابد ].[31
یکی از روشهای موفق برای این منظور روش  CSPمیباشد CSP .یک روش تجزیهسازی میباشد که
سیگنا های  EEGرا به دو ماتریس تجزیه مینماید .ماتریس او شامل سیگنا های منبع میباشد و
ماتریس دیگر شامل وزنهایی میباشد که به ماتریس او نسبت داده شده است .در برخی از کارها به
طور مستقیم از ورایب  CSPکانا های مرتبط را انتخاب مینمایند ].[32
در این بخش به معرفی الگوریتم  CSPبرای دو کقس و چند کقسه پرداخته شده است که در این
پایاننامه مورد استفاده قرار گرفته است.

Common spatial pattern.

88
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 4 - 4 - 2 - 9الگوهای مکانی مشترک دو کالسه
الگوریتم  CSPدر تحقیقات گستردهای در زمینه  BCIمورد استفاده قرار گرفته است .هدف از روش
 CSPیافتن فیلترهایی است که پس از اعما دنها بر روی دادهها ،بیشترین اختقف از لحاظ واریانس را
برای دادههای کقسهای مختلف ایجاد نماید .جزئیات این روش با مثا در ادامه توویح داده شده است.
فرض کنید  XL ϵRN×Tو  XR ϵRN×Tبیانگر ماتریس دادههای  EEGاز دو کقس تصور ذهنی حرکت
دست چپ و راست باشند که در دن  Nتعداد کانا های  EEGو  Tتعداد نمونهها برای هر کانا باشد.
کواریانس مکانی نرما شده برای این دو کقس به صورت معادله  1-8بیان میشود.
XL X LT
=RL
) trace(X L XLT

1-8

XR X RT
=RR
) trace(X R XRT

 XTبیانگر ترانهاده ماتریس  Xو ) trace(Aمجموع عناصر قطر اصلی ماتریس  Aرا محاسبه مینماید.
̅̅̅̅ با محاسبه میانگین روی همه نمونههای مربوط به هر کقس به
̅̅ و RR
میانگین کوواریانسهای مکانی R̅̅L
دست میدید .ماتریس کواریانس مرکب برای دو کقس از رابطه  2-8به دست میدید.
̅̅̅̅ =R
̅̅̅̅ RL +
RR = U0 ΣUT0

2-8

در این معادله ماتریس  Rبه  U0 ΣUT0تجزیه میشود به گونهای که ستونهای  Uرا بردارهای ویژه
تشکیل میدهند و  Σماتریس قطری از مقادیر ویژه مربوطه میباشد .مقادیر روی قطر اصلی ماتریس Σ

به صورت نزولی مرتب شدهاند .اگر ماتریس سفیدکننده  Pبه صورت زیر تعریف شود:
1

8-8

P= Σ -2 U0T

این تبدیل میتواند نمونهها را به فضایی با بردارهای پایه  Uنگاشت دهد .انتقا ماتریس کواریانس
84

میانگین به صورت رابطه  4-8انجام میشود.
̅̅̅ 𝑃 = 𝐿𝑆
𝑇𝑃 𝐿𝑅

4-8

̅̅̅̅ 𝑃 = 𝑅𝑆
𝑇𝑃 𝑅𝑅

 SLو  SRبردارهای ویژه مشترک دارند که مجموع مقادیر ویژه متناظر برای دن دو برابر یک میباشد.
SL =UΣL U T
5-8

SR =UΣR U T
ΣL +ΣR =I

بردارهای ویژه با بزرگترین مقادیر ویژه برای  SLشامل کوچکترین مقادیر ویژه برای  SRمیباشد و
بالعکس؛ بنابراین تصویر انتقا یافته به دادهها با استفاده از ماتریس سفیدکننده  Pمتناسب برای
دستهبندی دو کقس میباشد .ماتریس انتقا  Wبه صورت معادله  7-8بیان میشود:
7-8

W=U T P

با استفاده از ماتریس انتقا  Wنگاشت دادههای  Xبه صورت رابطه  6-8محاسبه میشود.
6-8

Z=WX

 Zبیانگر مؤلفههای منابع سیگنا  EEGشامل مؤلفههای مشترک و مخصوص برای کارهای مختلف
میباشد .سیگنا اصلی  Xبا استفاده از فرمو  3-8بازسازی میشود.
3-8

X=W -1 Z

در این فرمو  W-1معکوس ماتریس  Wمیباشد .ستونهای ماتریس  W-1الگوهای مکانی میباشند.
اولین و دخرین ستون  W-1مهمترین الگوهای مکانی میباشند که بیانگر بیشترین واریانس از یک کقس
و کوچکترین واریانس کقس دیگر میباشد ].[32
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 2 - 4 - 2 - 9الگوهای مکانی مشترک چند کالسه
در بخش قبلی الگوریتم  CSPبرای دو کقس مورد بررسی قرار داده شد .برای دو کقس ،هدف الگوریتم
 CSPپیدا کردن ماتریس انتقا  Wبه نحوی که بهره اطقعاتی بین کقسهای مختلف را بیشینه نماید.
این موووع در معادله  0-8دورده شده است.
WT cov(x1) W
}
WT cov(x2) W

0-8

{ W = argmax
W

که در دن  X1و  X2دو کقس مختلف و ) cov(Aبیانگر ماتریس کواریانس  Aمیباشد.
یکی از محدودیتهای روش  CSPارائه دن برای مسائل دو کقسه میباشد .به همین منظور تقشهای
زیادی برای تعمیم دن به یک مسئله چند کقسه مطرح شده است .در اکثر روشهای مطرح شده ،مسئله
چند کقسه به چند مسئله دو کقسه تبدیل شده است .روش یک کقس نسبت به سایر کقسها

1

( )OVRویژگیهای  CSPبرای یک کقس را نسبت به سایر کقسها مقایسه میکند؛ بنابراین برای یک
مسئله چهار کقسه به چهار کقسهبند  OVRنیاز میباشد که هر کقسهبند ویژگیهای یک کقس را
نسبت به سایر کقسها دستهبندی میکند ].[33
روش دیگر ارائه شده برای محاسبه  CSPچند کقسه روش  pair-wiseمیباشد که ویژگیهای  CSPرا
4
برای هر جفت کقس موجود محاسبه مینماید .به عنوان مثا برای یک مسئله چهار کقسه به ( ) = 7
2
کقسهبند نیاز میباشد .ورودی توسط همه کقسهبندهای طراحی شده دستهبندی میشود و در نهایت
کقس دادههای ورودی با بیشترین رأی مشخص میشود .روش تقسیم و غلبه 2رویکرد مشابه با روش
 OVRدارد اما به اندازه یکی کمتر از تعداد کقسها ماتریس  Wداریم؛ بنابراین برای یک مسئله چهار
کقسه به سه کقسهبند نیاز میباشد ].[33

Divided and conquer.

2

One versus rest.
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1

در این پایاننامه از روش ارائه شده در ] [34استفاده شده است .الگوریتم کلی این روش در شکل 5-8
دورده شده است.
ورودی :ماتریس کواریانس برای کقسها
گام او  -محاسبه  Wبا استفاده از الگوریتم  FFDiagبه نحوی که WT R W=DCi

گام دوم  -محاسبه بهره اطقعاتی مربوط به فیلترهای مکانی به دست دمده
گام سوم  -انتخاب  Lستون از ماتریس  Wدارای بیشینه بهره اطقعاتی
خروجی  -ماتریس  Wبا  Lهای انتخاب شده
شکل  .5-8الگوریتم  CSPچند کقسه

در ] [35محققین روشی ارائه نمودهاند که در دن در یک مسئله چند کقسه ،تمامی کقسها به طور
مستقیم دستهبندی میشوند .در این روش فیلترهای فضایی محاسبه شده به طور همزمان ،ماتریس
کواریانس همه کقسها را قطری میسازد .الگوریتم سریع برای قطریسازی مشترک )FFDiag( 1یک
روش تکراری برای حل مسئله بهینهسازی  19-8میباشد.
K

2

19-8

W= min
) ∑ ∑ ((WCk W T )ij
N×N
WϵR

k=1 i≠j

در این فرمو  {C1 ,C2 ,…, Ck }ϵRN×Nیک ماتریس متقارن میباشد .هدف این معادله پیدا نمودن
ماتریس انتقا  Wمیباشد که ماتریسهای مورد نظر را قطری نماید.
با استفاده از روش  FFDiagماتریس انتقا ( Wفیلترهای مکانی) محاسبه میشود .پس از محاسبه ،W
باید فیلترهای مورد نظر را به گونهای انتخاب نماییم که بهره اطقعاتی را بین کقسهای مختلف را
بیشینه نماید؛ بنابراین داریم:
}))W* = argmax {I(c,f(x

11-8

W

Fast algorithm for joint diagonalization.
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1

در این رابطه ) f(xتابع انتقا دادهها میباشد که برای الگوریتم  CSPبرابر با  WT Xمیباشد .عبارت
)) I(c,f(xنیز بهره اطقعاتی بین کقسهای  Cو تابع ) f(xرا محاسبه مینماید .برای محاسبه تابع  Iاز
فرمو بهره اطقعاتی  12-8استفاده شده است.
12-8

)I(C,W T X)=H(W T X)-H(W T X|C

که در دن ) H(.برابر با دنتروپی شانون 1میباشد .با محاسبه فرمو  12-8مقدار )) I(c,f(xبه صورت زیر
به دست خواهد دمد.
2

18-8

M

M

3
2
)I(C,W T X)=- ∑ P(ci )×log√W T R x|ci W - (∑ P(ci )×(W T R x|ci W) -1
16
i=1

i=1

در این رابطه  Mتعداد کقسها مسئله و )  P(ciاحتما کقس  ciو  Rx|ciماتریس کواریانس  xبه شرط
کقس  ciمیباشد؛ بنابراین این روش ابتدا با الگوریتم  FFDiagقطریسازی را انجام داده و سپس برای
مرتب نمودن  Wها بر اساس میزان اهمیت با استفاده از الگوریتم  18-8عمل مینماید.

 9 - 9نمایش تنک
در سا های اخیر نمایش تنک دادهها برای کاربردهایی مانند طبقهبندی سیگنا ] ،[26], [36شناسایی
چهره ] ،[37فشردهسازی ] [38مورد استفاده قرار گرفته است .موفقیت نمایش تنک در این کاربردها از
دنجا ناشی میشود که اکثر سیگنا های طبیعی مانند تصویر و صدا با در نظر گرفتن پایههای مشخصی
دارای نمایش تنک میباشند.

Shannon entropy.
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1

سیگنا  Xn =[x1 ,x2 ,…,xn]ϵRnرا در نظر بگیرید .فرض تنک بودن بیانگر این موووع است که دادهها
را میتوان به شکل ترکیب خطی تعداد کمی از پایهها که از قبل در نظر گرفته شده بیان نمود .اگر تعداد
این پایهها را با  kنمایش دهیم ،این تعداد باید به مراتب از بعد فضای اصلی دادهها کوچکتر باشد(k ≪ n).

پایههایی مورد استفاده برای نمایش دادهها را در یک ماتریس قرار میدهیم که ماتریس واژهنامه یا
ماتریس دیکشنری 1نامیده میشود .هر ستون از ماتریس دیکشنری اتم نامیده میشود .اگر تعداد اتمهای
دیکشنری به اندازه بعد فضای برداری داده باشد و پایههای کل فضا را پوشش دهد؛ ماتریس کامل

2

نامیده میشود .در این حالت هر داده یک نمایش یکتا توسط اتمهای دیکشنری خواهد داشت .برای
مثا در تبدیل فوریه ،پایههای تبدیل ثابت و عمود بر هم میباشند و هر داده وریب خاص خود را
خواهد داشت .نمایش هر داده با استفاده از ماتریس دیکشنری کامل یکتاست و لزوماً تنک نخواهد بود.
اگر تعداد اتمهای دیکشنری را از حالت کامل بیشتر در نظر بگیریم ،ماتریس فراکامل 8نامیده میشود.
مسئله به دست دوردن نمایش تنک ،حل دستگاه معادله نامعین زیر میباشد.
14-8

y = Dx

در این فرمو  Dنشاندهنده دیکشنری و  xترکیب خطی را نشان میدهد و  yتوسط ترکیب خطی
اتمها نوشته شده است .این دستگاه بیشمار جواب دارد .به دلیل اینکه هدف ،یافتن تنکترین پاسخ
ممکن میباشد باید شروطی در نظر گرفته شود .راهحل کلی برای یافتن تنکترین پاسخ در معادله
 15-8دورده شده است.
15-8

min ‖x‖0 subject to y = Dx
x

هدف این معادله پیدا کردن تنکترین پاسخ از میان پاسخهای موجود برای معادله  14-8میباشد.

Over-complete.

8

80

Dictionary matrix.

1

Complete.

2

معادله  15-8را میتوان به صورت زیر بیان نمود.
17-8

min ‖y - Dx‖ subject to ‖x‖0 ≤ k
x

در این معادله عبارت‖ ‖y - Dxبیانگر خطای بازسازی 1با استفاده از نمایش تنک میباشد .هدف این
معادله کاهش میزان خطای بازسازی با قید میزان تنک بودن  xمیباشد .معادله  17-8یک معادله غیر
محدب میباشد و تنها راهحل کامل برای دن جستجوی کامل میباشد که پیچیدگی محاسباتی باالیی
دارد و از لحاظ عملی قابل پیادهسازی نمیباشد.

 4 - 9 - 9مروری بر روشهای محاسبه ضرایب تنک
همانطور که در گذشته به دن اشاره شد ،معادله  17-8یک مسئله غیر محدب  NP-hardمیباشد که با
روشهای جستجوی کامل قابل حل میباشد .به منظور به دست دوردن نمایش تنک روشهای مختلفی
ارائه شده است که در ادامه به دنها اشاره میکنیم.
 4 - 4 - 9 - 9روشهای نرم L1

روش بهینه برای یافتن پاسخ تنک ،استفاده از نرم کمینه  L0میباشد که در عمل ممکن نمیباشد .در
شکل  7-8نرمهای مختلف برای یک بردار دو بعدی دورده شده است .همانطور که در شکل مشاهده
میشود کوچکترین نرم محدب نرم  L1میباشد .به همین دلیل روشهایی برای پیدا کردن نمایش تنک
بر مبنای نرم  L1مطرح شده است .از معروفترین روشهای این دسته میتوان روش جستجوی پایه یا
 BPو  LASSOرا نام برد .روش  BPبرای حل معادله  17-8از تقریب محدب نرم  L1به صورت زیر
استفاده مینماید.

Reconstruction.
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1

16-8

min ‖x‖1 subject to y=Dx
x

این دسته از الگوریتمها جوابهای نزدیک به نرم  L0و حتی با اروا کردن شرایطی پاسخی برابر با نرم
 L0ارائه میکنند .در مقایسه با سایر روشها از سرعت پایینتری برخوردارند.

1

 p=2
 p=1

0.5

 p=0.6
 p=0.2

Y

0

-0.5

1

-0.5

0

0.5

-1
-1

X
شکل  .7-8انواع نرمهای مختلف برای یک بردار دو بعدی

 2 - 4 - 9 - 9روشهای حریص

4

در این دسته از روشها برای محاسبه پاسخ تنک در هر مرحله به طور حریصانه بهترین انتخاب ممکن
را انجام میدهند .سادهترین عضو این دسته روش جستجوی تطابق 2میباشد که در شکل  6-8دورده
شده است .شرط توقف را میتوان خطای بازسازی و یا تعداد تکرار الگوریتم و معیار تعداد اتمهای مورد

Matching pursuit.

2

Greedy.
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1

استفاده در پاسخ تنک در نظر گرفت.
هدف :محاسبه پاسخ تنک سیگنا  yبا داشتن دیکشنری D
ورودی y :و D

خروجیxk :

گام او  -مقداردهی اولیه r0 =y :و  x0 =0و k = 1
گام دوم  -محاسبه همبستگی اتمهاCki =DT rk-1 :
گام سوم  -انتخاب بهترین اتمik = argmax|Cki | :

گام چهارم  -بهروزرسانی نمایش تنک:

i
k
k-1
xik =xik +Ckik

گام پنجم  -بهروزرسانی باقیماندهrk = rk-1 − Cki dik :
گام ششم k = k + 1 -

گام هفتم  -بررسی شرط توقف
شکل  .6-8الگوریتم MP

الگوریتم  MPبه سبب نیاز به یک جستجوی ساده از سرعت خوبی برخوردار است اما به دلیل حریص
بودن تضمینی برای رسیدن این الگوریتم به بهترین پاسخ تنک ممکن وجود ندارد .به منظور بهبود
عملکرد  ،MPالگوریتمهایی مانند جستجوی تطابق متعامد )OMP( 1و  CoSaMpمطرح شده است.
در روش  OMPبرای بهروزرسانی نمایش تنک از اتمهای انتخاب شده تا دن مرحله استفاده میشود؛ به
عبارت دیگر در گام چهارم شکل  6-8داریم  xk=DΨk yکه در دن  Ψحاوی اندیسهای انتخاب شده تا
مرحله  kام میباشد .در این روش برای بهروزرسانی باقیمانده نیز از  rk = rk-1 - Dxkاستفاده میشود
محاسبات این الگوریتم نسبت به روش  MPبیشتر میباشد اما عملکرد دن را بهبود میبخشد.
در روش  MPو  OMPدر هر مرحله تنها یک اتم انتخاب میشود و به طور یقین تا پایان الگوریتم در
پاسخ تنک حضور خواهد داشت .اگر اتمهای انتخاب شده اشتباه باشند ،اثر دن تا پایان الگوریتم وجود
داشته و در نتیجه منجر به پاسخهای نادرست میشود .روش  CoSaMPبرای غلبه بر چنین مشکلی

Orthogonal matching pursuit.
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1

ارائه شده است .این الگوریتم در گامهای مختلف چندین اتم را انتخاب نموده و تعدادی از این اتمها را
برای بهروزرسانی استفاده مینماید[39] .
 9 - 4 - 9 - 9روشهای آستانهگذاری
این دسته از روشها مانند روشهای حریص میباشند و برای انتخاب تعداد اتمها از معیار حد دستانه به
جای معیار تعداد استفاده میشود؛ به عبارت دیگر در هر مرحله اتمهایی انتخاب میشوند که معیار حد
دستانه را داشته باشند در غیر این صورت انتخاب نخواهند شد .از نمایندههای معروف این دسته میتوان
به روش دستانهگذاری سخت تکراری )IHT( 1اشاره نمود[40] .
 1 - 4 - 9 - 9روشهای تقریب نرم L0

روشهای موجود در این دسته بر مبنای تقریب زدن نرم صفر با توابع دیگر شکل گرفتهاند .در این
روشها در هر تکرار به جای کمینه نمودن نرم  L0تابع دیگری که یافتن حداقل دن سادهتر است مورد
استفاده قرار میگیرد .در طو تکرارها ،توابع مورد استفاده به سمت  L0نزدیک میشوند و در نتیجه
جواب نهایی حداقل کننده نرم  L0خواهد بود .نرم صفر هموارشده )SL0( 2را میتوان یکی از معروفترین
روشهای این دسته دانست[41] .

 1 - 9یادگیری دیکشنری
در سا های اخیر تحقیقات گستردهای بر روی دستهبندی با استفاده از نمایش تنک انجام شده است.

Smoothed L0.

2

Iterative hard thresholding.
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1

همانطور که در بخش قبلی به دن اشاره شد؛ مسئله نمایش تنک پیدا نمودن ترکیب تعداد کمی از
اتمهای دیکشنری برای سیگنا ورودی میباشد .کارایی نمایش تنک به کیفیت اتمهای دیکشنری
بستگی دارد .روشهای یادگیری دیکشنری کیفیت اتمهای دیکشنری را افزایش میدهد و یک دیکشنری
متناسب با دادههای ورودی ایجاد مینماید .در ادامه این بخش برخی از روشهای یادگیری دیکشنری
را مورد بررسی قرار میدهیم.

 4 - 1 - 9روش K-SVD

روش  K-SVDیک روش یادگیری دیکشنری با استفاده از تجزیه مقدارهای منفرد )SVD( 1میباشد.
این روش تعمیمیافته الگوریتم  k-meansمیباشد که یک روش تکراری برای بهبود کیفیت اتمهای
دیکشنری ارائه میدهد .این الگوریتم با حل معادله  13-8یک دیکشنری برای بازسازی بهتر سیگنا
ورودی و همچنین تنک بودن ورایب به دست میدورد .با فرض اینکه  DϵRn×mدیکشنری و XϵRm×k
ورایب تنک برای سیگنا ورودی  YϵRn×kباشد و پارامتر  Tمیزان تنک بودن را نشان دهد؛ روش K-

 SVDبه حل معادله  13-8میپردازد.
13-8

<D,X> = argmin‖Y - DX‖22 s.t ∀i ‖Xi ‖0 ≤ T
D, X

در این معادله عبارت‖ ‖Y - DXبیانگر خطای بازسازی سیگنا با استفاده از دیکشنری ساخته شده
میباشد[42] .

Singular value decomposition.
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1

 2 - 1 - 9روش LC-KSVD

در ] [43با اوافه نمودن عبارت به الگوریتم  K-SVDعملکرد دن را بهبود بخشیدهاند .دنها یک تابع
هدف جدید برای بهینهسازی بر مبنای الگوریتم  K-SVDمطرح نمودند که در زیر دورده شده است.
10-8

<D, A, X> = argmin‖Y - DX‖22 + α‖Q - AX‖22 s.t ∀i ‖Xi ‖0 ≤ T
D,A, X

عبارت‖ ‖Y - DXخطای بازسازی سیگنا اصلی با استفاده از دیکشنری دموزشدیده را نشان میدهد.
توانایی یک دستهبند به میزان افتراقپذیر 1بودن پاسخ تنک بستگی دارد Q .بیانگر بهینهترین حالت
ممکن برای پاسخ تنک میباشد و  Aیک ماتریس انتقا میباشد .عبارت‖ ‖Q - AXمیزان افتراقپذیر
بودن پاسخ تنک را نشان میدهد .پارامتر  αنیز میزان بازسازی و افتراقپذیری را کنتر مینماید.
همچنین نویسندگان در این مقاله عبارت خطای دستهبندی را نیز به تابع هدف اوافه نمودند که در
معادله زیر دورده شد است.

29-8

<D, W, A, X> = argmin‖Y - DX‖22 + α‖Q - AX‖22 + β‖H - WX‖22
D,A, X

s.t ∀i ‖Xi ‖0 ≤ T

معادله  29-8ماتریس  Hشامل کقس سیگنا های ورودی میباشد .برای مثا فرض کنید سیگنا های
ورودی ]  Y = [y1 ,y2 , …, y6و ]  D=[d1 ,d2 ,d3 ,d4باشد و  d2 ،d1و  y1و  y2و  y3مربوط به کقس یک
و  d4 ،d3و  y4و  y5و  y6مربوط به کقس دو باشند Q .به صورت زیر تعریف میشود.
9
]9
1
1 4×7

9
9
1
1

9
9
1
1

1
1
9
9

1
1
9
9

1
1
[ =Q
9
9

ماتریس  Hنیز به صورت زیر تعریف میشود.

Discriminability.
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1

[1 1 1 9 9 9
9 9 9 1 1 1 2×7

]=H

که  Qبهترین حالت برای پاسخ تنک و  Hبیانگر کقسهای مربوط به سیگنا ورودی میباشد.

 5 - 9روشهای پیشنهادی
استخراج ویژگی

پیشپردازش

مجموعه دموزش

اعما  CSPچند

استخراج ویژگی
مانند

کقسه

PSD

مجموعه دزمون

اعما  CSPچند

ساخت
دیکشنری

دیکشنری

WCSP

فیلتر میانگذر

دستهبندی

استخراج ویژگی

مانند

کقسه

PSD

کمینهسازی
L1

دستهبندی

در این بخش روش پیشنهادی دستهبندی سیگنا  EEGبا استفاده از نمایش تنک و یادگیری دیکشنری
دورده شده است .در بخش  1 - 5 - 8روش پیشنهادی بر مبنای نمایش تنک و در بخش 2 - 5 - 8
روش پیشنهادی یادگیری دیکشنری دورده شده است .ارزیابی و تحلیل این روشها در فصل چهار ارائه
گردیده است.

 4 - 5 - 9روش پیشنهادی دستهبندی سیگنال  EEGبا استفاده نمایش تنک
همانطور که در بخشهای قبلی به دن اشاره شد؛ نمایش تنک در دستهبندی تصاویر ،دستهبندی سیگنا
47

استفاده شده است .در این بخش پس از بررسی و ارائه ساخت دیکشنری با استفاده از فیلتر  CSPبه
چگونگی دستهبندی سیگنا  EEGپرداخته شده است .روش پیشنهادی در شکل  3-8دورده شده است.
برای پیشپردازش از فیلتر میانگذر  5تا  49هرتز استفاده شده است تا اطقعات مفید باندهای مختلف
(تتا ،دلفا ،بتا و گاما) را داشته باشیم .پس از اعما فیلتر میانگذر بر روی سیگنا های ورودی ،با اعما
فیلتر  CSPاطقعات مفید را بین کقسهای مختلف بیشینه مینماییم .در مرحله بعدی پس از ساخت
دیکشنری با استفاده از روش کمینهسازی  L1دستهبندی را انجام میدهیم.


مرحله او  :پیشپردازش و اعما فیلتر CSP

روش پیشنهادی را روی پایگاه داده دانشگاه برلین شرح میدهیم .این پایگاه داده شامل سیگنا های
ثبت شده از تصور ذهنی حرکت دست چپ و دست راست میباشد .جزئیات پایگاه داده در بخش - 8
 2 - 1دورده شده است .فرض کنید  XR ϵRC×Tمربوط به کقس تصور ذهنی حرکت دست راست
و  XL ϵRC×Tمربوط به کقس تصور ذهنی حرکت دست چپ باشد که  Cتعداد کانا های  EEGو T

تعداد نمونهها باشد.
پس از اعما فیلتر میانگذر روی سیگنا های ورودی؛  WϵRC×Cرا از اعما فیلتر  CSPمحاسبه
مینماییم W .به گونهای محاسبه میشود که واریانس بین دو کقس را افزایش دهد .معادله 21-8
مربوط به محاسبه  Wمیباشد.
W T CR W
W= max ( T
)
W
W CL W

21-8

در این معادله  CR =XR XTRو ( .CL =XL XTLجزئیات بیشتر روش  CSPبرای دو کقس و چند کقس در
بخش  1 - 2 - 8دورده شده است)
پایگاه داده برلین شامل  113کانا  EEGمیباشد؛ بنابراین }  WϵRC×C ={W1 ,W2 ,…,W118میباشد
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که برخی از این ) Wi (1≤ i ≤118ها باید انتخاب شوند .در این روش از تعداد  2nفیلتر  CSPاستفاده
شده است n .ستون ابتدایی ماتریس  Wو  nستون انتهایی دن انتخاب شده است .این شیوه انتخاب
تعداد  CSPها واریانس بین کقسها را افزایش و از طرف دیگر با انتخاب  nستون انتهایی واریانس درون
کقسی را کاهش میدهد .پس از اعما فیلتر  CSPو انتخاب فیلترهای مورد نظر  WCSPبه صورت زیر
تعریف میشود.
22-8

] WCSP =[w1 ,…,Wn ,WC-n+1 ,…,W2n

انتخاب تعداد فیلترهای  CSPبستگی به افراد مورد دزمایش و تعداد دادههای دموزشی دارد .در بخش
 8 - 5 - 8یک روش بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای به دست دوردن تعداد بهینه فیلتر  CSPارائه شده
است .نحوه اعما  WCSPروی دادههای ورودی  XLو  XRبه صورت زیر میباشد.
T
XRCSP ϵR2n×T =WCSP
XR

28-8

T
XLCSP ϵR2n×T =WCSP
XL

پس از اعما فیلتر  CSPبر روی دادههای ورودی مرحله ساخت دیکشنری میباشد .دیکشنری طراحی
شده در شکل  0-8دورده شده است .در مرحله بعدی چگونگی ساخت دیکشنری ارائه داده شده است.
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شکل  .0-8نحوه ساخت دیکشنری

 مرحله دوم :ساخت دیکشنری
 XCSPمیباشد که باید با استفاده از دنها یا ویژگیهای استخراج شده از
 XCSPو
خروجی مرحله قبل؛
L
R
دنها دیکشنری مورد نظر طراحی شود .همانطور که در بخش  8 - 8 - 2بیان شد ،میتوان ویژگیهای
گوناگونی نظیر  ،PSDواریانس ،دنتروپی و غیره را برای سیگنا در نظر گرفت .دیکشنری طراحی شده
 XCSPساخته شده است .مقدار
 XCSPو
در این قسمت از مقدار  PSDمحاسبه شده برای هر سطر از
L
R
 PSDرا میتوان برای باندهای مهم در نظر گرفت که در کارهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.
 PSDبرای سیگنا ) x(tاز رابطه زیر محاسبه میشود.
∞+

24-8

Sx (f)df

∫ =PSD
∞-

که در این فرمو ) Sx(fبه صورت زیر محاسبه میشود.
2

25-8

𝑇
1
} |𝑡𝑑 𝑡𝑓𝜋Sx (f)= lim { |∫ 𝑥(𝑡) 𝑒 −𝑗2
𝑇T→∞ 2T −
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همچنین میتوان بهترین بازه فرکانسی برای استخراج ویژگی را به وسیله روشهایی مانند الگوریتم
XCSP
ژنتیک (بخش  ) 8 - 5 - 8انتخاب نمود .پس از استخراج ویژگی برای هر سطر از ماتریسهای
R

 XCSPدیکشنری مانند دنچه در شکل  0-8مشاهده میکنید؛ طراحی شده است .هر ستون از دیکشنری
و
L
(اتم) ویژگیهای استخراج شده برای یک داده دموزشی را نشان میدهد و هر عضو از دن بیانگر مقدار
 XCSPمیباشد.
 XCSPو
 PSDمحاسبه شده از هر سطر ماتریس
L
R
دیکشنری ایجاد شده شامل دو بخش  DLو  DRمربوط به کقسهای تصور ذهنی حرکت دست چپ و
راست میباشد .اگر تعداد کل دزمایشهای موجود را برابر  Ntفرض نماییم؛ ابعاد ماتریس ایجاد شده برابر
است با  2n( .2n ×Ntبرابر است با ویژگیهای استخراج شده از هر داده دموزشی)
 مرحله سوم :دستهبندی
پس از انجام دو مرحله گذشته دیکشنری ایجاد شده (  )D ϵ R2n×Ntبرای دستهبندی مورد استفاده قرار
میگیرد .شکل  19-8نحوه استفاده از دیکشنری برای به دست دوردن را نشان میدهد.

شکل  .19-8محاسبه پاسخ تنک با استفاده از دیکشنری طراحی شده
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برای توویح مرحله دستهبندی ،فرض کنید  Y ϵ RC×Tداده دزمون مربوط به کقس تصور ذهنی حرکت
دست راست باشد ycsp ϵ R2n×T .را با استفاده از  WCSPمحاسبه شده در مرحله دموزشی به صورت زیر
محاسبه میشود.
27-8

T
yCSP =WCSP
×Y

پس از محاسبه مقدار  PSDبرای هر سطر از  y ϵ R2n×1 ،ycspبه دست میدید .تعداد سطرهای درایه y

با تعداد سطرهای ماتریس دیکشنری برابر است .اکنون با استفاده از دیکشنری طراحی شده و سیگنا
 ،yنمایش تنک را میتوان برای سیگنا  yمحاسبه نمود .روشهای به دست دوردن نمایش تنک در
بخش  1 - 8 - 8توویح داده شده است .در روش پیشنهادی با توجه به دقت روشهای نرم  L1از
روش  BPبرای محاسبه پاسخ تنک استفاده شده است؛ بنابراین برای به دست دوردن نمایش تنک  xاز
معادله  16-8استفاده شده است.
پس از محاسبه پاسخ تنک  ،xبرای دستهبندی از معادله زیر استفاده شده است.
)Class(y)= argmin Error (y

26-8

i

i =R,L

کقس  iبا اندیس کمترین میزان تابع  Errorاست .تابع ) Error(yبه صورت زیر تعریف میشود.
23-8

‖)Error (y) = ‖y - D δ (x
2

i

i =R,L

تابع ) δ (xورایب پاسخ تنک مربوط به کقسهای مخالف  iرا برابر صفر قرار میدهد؛ به عبارت دیگر
i

برای هر کقس به صورت جداگانه مقدار خطای بازسازی داده دزمون را با استفاده از اتمهای مربوط به
همان کقس محاسبه مینماید.
توجه شود که روش پیشنهادی برای بیش از دو کقس قابل پیادهسازی است و به منظور سادگی در ارائه
و فهم بهتر روش ،در این قسمت برای دو کقس توویح داده شده است .پیادهسازی این روش برای بیش
51

از دو کقس نیز با استفاده از  CSPچند کقسه و طراحی دیکشنری انجام شده است .نتایج و تحلیلهای
مربوط به این روش در بخش  8 - 4مورد بررسی قرار گرفته است.

 2 - 5 - 9روش پیشنهادی یادگیری دیکشنری برای دستهبندی
در بخش گذشته ،روش دستهبندی با استفاده از نمایش تنک بیان شد .همانطور که مشاهده کردید،
دیکشنری از ویژگیهای به دست دمده از دادههای دموزشی ساخته شد و سپس برای دستهبندی از
نمایش تنک محاسبه شده توسط الگوریتم  BPاستفاده شد .در این بخش روش پیشنهادی برای
دستهبندی داده  EEGبر مبنای یادگیری دیکشنری مطرح شده است .در ابتدا مقدمهای در مورد
دیکشنریهای مصنوعی 1و تحلیلی 2بیان شده و سپس روش پیشنهادی مطرح گردیده است.
دیکشنری نقش مهمی در فرایند بازسازی سیگنا با استفاده از نمایش تنک ایفا میکند .برخی از
دیکشنریهای تحلیلی از پیش تعریف شده (دیکشنری تبدیل موجک ،گابور) بازسازی سیگنا را با
استفاده از ورب ساده مهیا مینمایند .ویژگی مناسب این نوع دیکشنریها به دست دوردن پاسخ در
زمان مناسب میباشد اما این نوع دیکشنریها در مد های پیچیده غیر مؤثر عمل مینمایند .برای مثا
دیکشنری تبدیل  FFTشامل انواع اتمهای متعامد سینوسی میباشد؛ این نوع دیکشنری کارایی مناسبی
برای سیگنا های با ماهیت سینوسی داراست اما اگر ماهیت سیگنا سینوسی نباشد این نوع دیکشنری
فاقد کارایی الزم میباشد.
در سا های اخیر کارهای متعددی برای ساخت دیکشنریهای مصنوعی انجام شده است که در بخش
 4 - 8به برخی از دنها اشاره شد .اکثر روشهای یادگیری دیکشنری برای به دست دوردن پاسخ تنک
از نرمهای ) Lp (0 ≤ p ≤ 1استفاده مینمایند که بار محاسباتی بیشتری نسبت به دیکشنریهای تحلیلی

Analysis.

2

Synthesis.
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1

دارند .از طرف دیگر ،دیکشنریهای مصنوعی برای مد های پیچیده از دیکشنری تحلیلی بهتر عمل
مینماید زیرا در اغلب روشهای ایجاد دیکشنری از دادههای دموزشی همان مد استفاده میشود.
همچنین در ساخت این نوع دیکشنری میتوان پارامترهایی نظیر افتراقپذیری بین کقسهای مختلف
و میزان خطای دستهبند را در نظر گرفت.
در این بخش روش پیشنهادی مطرح شده برای ساخت و یادگیری جفت دیکشنری )DPL( 1به صورت
همزمان مطرح شده است .یک دیکشنری مصنوعی حاوی برخی ویژگیهای دادههای دموزشی با داشتن
ویژگیهای افتراقپذیری و دیکشنری تحلیلی برای محاسبه پاسخ تنک مورد استفاده قرار میگیرد .روش
پیشنهادی در شکل  11-8نشان داده شده است.
مراحل این روش پیشنهادی در ادامه شرح شده است.
 مرحله او  :پیشپردازش ،اعما فیلتر  CSPو ساخت دیکشنری
این مرحله همانند مراحل او و دوم بخش  1 - 5 - 8میباشد.
 مرحله دوم :یادگیری جفت دیکشنری
اغلب روشهای یادگیری دیکشنری از معادله  20-8زیر برای ساخت و دموزش دیکشنری استفاده
مینمایند.

min‖Y - DX‖2F + λ‖X‖p

20-8

D,X

در این معادله  Y∈ Rn×k , D∈Rn×m , X∈Rm×kبه ترتیب بیانگر پاسخ تنک ،دیکشنری مصنوعی و
سیگنا ورودی میباشند ‖X‖p .نیز بیانکننده نرم  pبرای محاسبه  Xو عبارت ‖ ‖Y - DXمیزان

Dictionary pair learning.
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1

استخراج ویژگی و ساخت دیکشنری

پیشپردازش

مجموعه دموزش

اعما  CSPچند

استخراج ویژگی
مانند

کقسه

PSD

ساخت

یادگیری دیکشنری با

دیکشنری

روش DPL

دیکشنری

WCSP

فیلتر میانگذر

یادگیری دیکشنری

تحلیلی و
مصنوعی

مجموعه دزمون

اعما  CSPچند
کقسه

استخراج ویژگی
مانند

دستهبندی

PSD

دستهبندی

خطای بازسازی سیگنا اصلی میباشد .پارامتر  λعدد ثابت برای کنتر میزان تنک بودن سیگنا
میباشد.
اغلب روشهای یادگیری دیکشنری از نرم  L0و  L1در مرحله دموزش و دزمون استفاده مینمایند که
برای سیستم بار محاسباتی دارد .در روش  DPLبا استفاده از یادگیری دیکشنری تحلیلی برای محاسبه
پاسخ تنک از ورب خطی به جای روشهای غیر خطی استفاده شده است و همچنین عملکرد سیستم
در میزان دقت بهبود یافته است.
فرض نمایید سیگنا ورودی ]  Y= [y1 ,…yq ,…,yQمیباشد که در دن  yq ∈Rn×kسیگنا ورودی از
کقس  qباشد و در مجموع  Qتا کقس داشته باشیم .اگر بتوانیم یک دیکشنری تحلیلی  P∈Rm×nایجاد
نماییم که برای محاسبه پاسخ تنک  Xبتوانیم از رابطه  X = PYاستفاده نماییم در کارایی سیستم تأثیر
مثبت دارد .با در نظر گرفتن دو دیکشنری تحلیلی و مصنوعی معادله  20-8به شکل زیر تبدیل میشود.
89-8

){P * ,D* } = argmin‖Y - DPY‖2F + Ψ(D, P, Y, H
P,D

که تابع  Ψدر دن میتواند شامل عبارتهایی برای ساخت دیکشنری نظیر میزان افتراقپذیری و برای
54
شکل  .11-8روش پیشنهادی

DPL

ساخت پاسخ تنک مانند میزان تنک بودن باشد H .شامل کقسهای مربوط به سیگنا

ورودی Y

میباشد .دیکشنری  Pبرای محاسبه پاسخ تنک و دیکشنری  Dبرای بازسازی سیگنا ورودی استفاده
میشود.
برای افزودن ویژگیهایی مانند افتراقپذیر بودن دیکشنریها و تنک بودن پاسخ  Xباید تابع  Ψرا به
طور مناسب طراحی نماییم .برای این منظور ساختار  Pو  Dرا به صورت جداگانه برای هر کقس در نظر
میگیریم؛ به عبارت دیگر }  D = {D1 , …, Dq ,…, DQو }  P = {P1 ; …; Pq ,…, PQاز دیکشنریهای
مصنوعی و تحلیلی ایجاد شده برای هر کقس تشکیل شدهاند به طوری که  Dq ∈Rn×mو Pq ∈Rm×n

زیرمجموعههای دیکشنریهای مصنوعی و تحلیلی برای کقس  qمیباشند.
دیکشنری  Pباید به گونهی تعریف شود که هنگام اعما  Pqروی سیگنا  Yپاسخ تنک به دست دمده
برای کقسهای غیر  qبرابر صفر شود؛ به عبارت دیگر دیکشنری  Pqفقط برای سیگنا های کقس q

دموزش دیده باشد و برای سایر کقسها مقدار صفر را برگرداند .رابطه  81-8بیانگر اعما چنین شرایطی
برای دیکشنری  Pمیباشد.
81-8

Pq Yq' ≈ 0; q ≠ q' and 1 < q,q' < Q

از دنجا که دیکشنری  Pو  Dرا به قسمتهایی متناسب با کقسهای مسئله در نظر گرفته شده است،
خطای بازسازی برای هر کقس به صورت جداگانه باید محاسبه شود .این خطا به صورت زیر محاسبه
میشود.
82-8

‖Yi - Di Pi Yi ‖2F

Q

i=1

∑ min
P,D

با در نظر گرفتن معادله  81-8برای ساخت تابع  Ψو معادله  82-8برای خطای بازسازی ،معادله 89-8
را میتوان به صورت زیر میتوان نوشت.
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88-8

Q

‖Yi - Di Pi Yi ‖2F + λ‖Pi Y̅i ‖22 , s.t.‖dj ‖ ≤ 1

∑ {P * ,D* } = argmin
P,D

i=1

این معادله یک معادله غیر محدب میباشد؛ با در نظر گرفتن متغیر  A = PYمعادله  88-8را میتوان
به صورت زیر نوشت:

84-8

‖Yi - Di Ai ‖2F + γ‖Pi Yi - Ai ‖2F + λ‖Pi Y̅i ‖2F ,

Q

∑ {P * ,D* ,A* } = argmin
P,D,A

i=1

s.t.‖dj ‖ ≤ 1

حل معادله  84-8در ] [44انجام شده است .برای حل معادله  84-8گامهای زیر انجام شده است.
 -1ثابت فرض نمودن  Pو  Dو بهروزرسانی :A
85-8

‖Yi - Di Ai ‖2F + γ‖Pi Yi - Ai ‖2F

Q

i=1

∑ A* = argmin
A

معادله  85-8یک مسئله  Standard least squareمیباشد و با حل دن * Aبرابر میشود با:
-1

87-8

) A* = (DTi Di + γI) (γPi Yi + DTi Di

 -2ثابت فرض نمودن  Aو بهروزرسانی  Pو :D
Q

γ‖Pi Yi - Ai ‖2F + λ‖Pi Y̅i ‖2F

i=1

86-8
‖Yi - Di Ai ‖2F s.t ‖dj ‖ ≤ 1

Q

i=1

∑ P * = argmin
P

∑ D* = argmin
A

پس از حل دن * Pبرابر است با:
83-8

̅ Pi* = γAi YiT (γYi YiT +λY̅i
YiT +10-4 ×I)-1

برای به دست دوردن * Dاز الگوریتم  ADMMشده است ] .[45با در نظر گرفتن  D = Sمقدار بهینه
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برای  Dبه صورت زیر محاسبه میشود.
80-8

Q

‖Yi - Di Ai ‖2F s.t D=S , ‖dj ‖ ≤ 1

∑ D* = argmin
D,S

i=1

برای حل معادله  80-8با استفاده از الگوریتم  ADMMگامهای زیر را باید انجام داد.
Q

2

‖ )‖Yi -Di Ai ‖2F +ρ ‖Di -Si(r) +Ti(r

F

D

i=1

(r) 2

49-8

∑ D(r+1) = min

)(r

-Si +Ti ‖ , s.t ‖Si ‖≤1

Q

)(r+1

ρ ‖Di

F

∑ S (r+1) = min
S

i=1

)(r+1

-Si

)(r+1

T (r+1) = T (r) +Di

خقصه الگوریتم  DPLدر شکل  12-8دورده شده است .خروجی الگوریتم  DPLدو دیکشنری تحلیلی
و مصنوعی دموزش دیده  Pو  Dمیباشد .از این دو دیکشنری برای مرحله دستهبندی استفاده میشود.
هدف :محاسبه دیکشنری تحلیلی  Pو دیکشنری مصنوعی D
ورودیY= [y1 ,…yq ,…,yQ ] :

خروجی P :و D

گام او  -مقداردهی اولیه :دیکشنری  Pبا اعداد تصادفی و  Dبا ورودی Y

گام دوم  -مراحل زیر را تا همگرایی انجام بده
گام سومt = t + 1 :

گام چهارم :برای  i = 1تا  Qمراحل زیر را انجام بده
) A(tبا استفاده از فرمو 87-8
گام پنجم :بهروزرسانی i
گام ششم :بهروزرسانی ) Pi(tبا استفاده از فرمو 83-8
) D(tبا استفاده از فرمو 49-8
گام هفتم :بهروزرسانی i
گام هشتم :به گام چهارم برو
گام نهم :به گام دوم برو
خروجی D* :و *P
شکل  .12-8الگوریتم DPL

در این مرحله با استفاده از الگوریتم  DPLدو دیکشنری تحلیلی و مصنوعی به دست دمد .دیکشنری
مصنوعی  Dبرای بازسازی سیگنا اصلی و دیکشنری تحلیلی  Pبرای به دست دوردن پاسخ تنک مورد
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استفاده قرار گرفت .دیکشنری تحلیلی  Pبا توان افتراقپذیری بین کقسهای مختلف دموزش دیده است
که نقش مؤثری را در دستهبندی ایفا مینماید .در مرحله بعدی نحوه دستهبندی با استفاده از روش
 DPLشرح داده شده است.
 مرحله سوم :دستهبندی
فرض نمایید  Yt ϵRC×Tداده ورودی مرحله دزمون باشد که دارای  Cکانا  EEGو تعداد نمونه برابر T

باشد .همچنین در نظر بگیرید که دادهها متعلق به دو کقس تصور ذهنی حرکت راست ( )Rو چپ ()L
باشد .برای دستهبندی  Ytگامهای زیر باید انجام شود:
 اعما مرحله پیشپردازش روی سیگنا ( Ytفیلتر میانگذر)
 اعما فیلتر  CSPروی خروجی گام قبلی با استفاده از  Wمحاسبه شده در مرحله دموزش
 محاسبه بردار ویژگی .Yf ϵRn×1
 کقس دادهها با استفاده از * Pو * Dبه دست دمده از اعما روش  DPLبه صورت زیر مشخص
میشود
class(Yf ) = argmin‖Yf - Di Pi Yf ‖2F

41-8

i

از دنجا که در اینجا برای دادهها دو کقس  Rو  Lرا در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه داریم:
P={PL ,PR }; s.t PL ,PR ∈Rm×n
D={DL ,DR }; s.t DL ,DR ∈Rn×m

با استفاده از فرمو  41-8کقس داده ورودی برابر است با:
class(Yf ) = argmin‖Yf - Di Pi Yf ‖2F
i

اگر فرض نماییم کقس  Ytمربوط به کقس  Lباشد؛ با در نظر گرفتن معادله  81-8داریم .PR Yf ≈0
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در نتیجه مقدار باقیمانده  ‖Yf - DR PR Yf ‖2Fبزرگتر از  ‖Yf - DL PL Yf ‖2Fمیباشد و کقس  Ytبرابر با
 Lتشخیص داده خواهد شد.

 9 - 5 - 9استفاده از الگوریتم ژنتیک 4برای محاسبه پارامترهای اولیه
الگوریتم ژنتیک ( )GAیکی از قدرتمندترین الگوریتمهای انتخاب پارامترهای بهینه میباشد و
کاربردهای وسیعی در همه زمینههای علوم و فناوری دارد .این الگوریتم برای فضاهای جستجوی بزرگ
که جستجو در دن در عمل غیر ممکن است ،مناسب میباشد .این الگوریتم روش مناسبی برای یافتن
جواب مسائل بهینهسازی میباشد که الهام گرفته از تولید نسل میباشد .مراحل الگوریتم ژنتیک در
شکل  18-8دورده شده است[46] .

تولید جمعیت اولیه

جهش
محاسبه تابع برازندگی
ترکیب

بله

توقف
خیر

انتخاب

پایان
شکل  .18-8مراحل الگوریتم ژنتیک
Genetic algorithm.
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1

همانطور که در شکل  18-8مشاهده میکنید؛ الگوریتم ژنتیک با یک جمعیت اولیه شروع به کار میکند.
هر فرد در جمعیت ،یک کروموزوم نامیده میشود که یک جواب برای مسئله بهینهسازی میباشد.
الگوریتم ژنتیک برخی از کروموزومها را برای مرحله بعدی انتخاب نموده و دنها را با یکدیگر ترکیب
نموده و برخی از دنها جهش یافته و مجموع این کروموزومها جمعیت نسل بعد را تشکیل میدهند.
انتخاب تعداد فیلتر  CSPنقش مستقیمی در نتیجه دستهبندی دارد .همچنین بازه فرکانسی انتخابی
برای استخراج ویژگی از اهمیت زیادی برخوردار است .این بازه باید به نحوی انتخاب شود که شامل
اطقعات فعالیت ذهنی انجام شده باشد .انتخاب مناسبترین ترکیب بازه فرکانسی و تعداد فیلتر CSP

برای به دست دوردن بهترین نتیجه دستهبند را میتوان با دزمون و خطا ،الگوریتمهای تکاملی و
جستجوهای هیورستیک انجام داد .در این پایاننامه جهت یافتن پارامترهای اولیه نظیر تعداد فیلتر CSP

و انتخاب باندهای فرکانسی برای استخراج ویژگی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
 4 - 9 - 5 - 9پارامترهای الگوریتم ژنتیک
برای حل یک مسئله با الگوریتم ژنتیک باید یک سری پارامتر را برای دن مشخص نمود .پارامترهایی که
برای حل این مسئله در نظر گرفته شدهاند در زیر دمده است.
 کروموزوم
برای حل این مسئله خاص ،کروموزوم به صورت عدد باینری در نظر گرفته شده است که شامل سه
قسمت میباشد .قسمت او بیانگر تعداد فیلتر  ،CSPقسمت دوم عدد کوچکتر بازه فرکانسی و قسمت
سوم عدد بزرگتر بازه فرکانسی را در خود جای داده است .نمونهای از کروموزوم در شکل  14-8دورده
شده است .این کروموزوم نشاندهنده تعداد فیلتر  CSPبرابر با  7و باند فرکانسی مورد استفاده شامل
بازه  3تا  18هرتز میباشد.
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تعداد 7 :CSP

فرکانس پایین3 :

فرکانس باال18 :

شکل  .14-8نمونه کروموزوم

 تابع برازش

1

تابع برازش مورد استفاده در برای این مسئله میزان دقت دستهبند میباشد.
عملگر انتخاب 2و عملگر ترکیب 8و عملگر جهش 4و شرط توقف برای این مسئله در بخش  2 - 4دورده
شده است.
در این فصل روش دستهبندی سیگنا  EEGبا استفاده از نمایش تنک و یادگیری دیکشنری مطرح
شد .در بخش او جزئیات پایگاه دادههای برلین و کلرادو دورده شد .در بخش دوم پیشپردازش استفاده
شده برای روش پیشنهادی معرفی و توویح داده شد .از فیلتر میانگذر برای حذف مصنوعات استفاده
شد .از فیلتر  CSPدو کقسه و چند کقسه برای افزایش بهره اطقعاتی بین کقسهای مختلف استفاده
شد .استفاده از فیلتر  CSPکیفیت اتمهای دیکشنری را افزایش میدهد.
روشهای پیشنهادی بر مبنای نمایش تنک و یادگیری دیکشنری مطرح گردید و جزئیات دن مورد
بررسی قرار گرفت .روشهای محاسبه نمایش تنک و همچنین چند روش یادگیری دیکشنری در این
فصل دورده شد .نتایج دو روش پیشنهادی در فصل چهار دورده شده است.

Cross over.

8

Mutation.

4

Fitness function.

1
2

Selection.

71

72

نتایج
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در این فصل نتایج به دست دمده از روشهای پیشنهادی بر روی دو پایگاه داده برلین و کلرادو مورد
بحث و بررسی قرار داده شده است .در بخش او قسمتهای مختلف دو پایگاه داده و استفاده از
اعتبارسنجی برای ارزیابی نتایج توویح داده است .در بخش دوم پارامترهای اولیه سیستم معرفی و نحوه
محاسبه دنها با استفاده از الگوریتم ژنتیک بررسی شده است .در دو بخش پایانی نتایج به دست دمده از
روشهای نمایش تنک و  DPLبه ترتیب دورده شده است و به مقایسه و بررسی عملکرد روشهای
پیشنهادی پرداخته شده است.

 4 - 1قسمتهای مختلف پایگاه داده
برای ارزیابی روشهای دستهبندی از یک پایگاه داده شامل دادههای دموزشی و دزمون استفاده میشود.
این دو مجموعه باید کامقً از یکدیگر مجزا باشند .از طرف دیگر برای تنظیم پارامترهای اولیه مورد نیاز
سیستم ،از مجموعه داده اعتبارسنجی 1استفاده میشود زیرا از دادههای مجموعه دزمون نمیتوان برای
دموزش سیستم یا تنظیم پارامترهای سیستم استفاده نمود.
در پایگاه داده برلین مجموعه داده دموزش و دزمون برای هر فرد مشخص شده است که جدو 1-4
بیانگر تعداد نمونههای دموزشی و دزمون برای فرد میباشد.
جدو  .1-4تعداد نمونههای دموزشی و دزمون برای پایگاه داده برلین
افراد

aa

al

av

aw

ay

تعداد نمونههای دموزشی

173

224

34

57

23

Validation.
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1

112

تعداد نمونههای دزمون

107

57

252

224

در این پایگاه داده برای تنظیم نمودن پارامترهای اولیه از مجموعه اعتبارسنجی که شامل قسمتی از
دادههای دموزشی میباشد؛ استفاده شده است.
در پایگاه داده کلرادو مجموعه دزمون و دموزشی مشخص نشده است و همچنین تعداد دادههای این
مجموعه محدود میباشد؛ بنابراین برای ارزیابی عملکرد سیستم از اعتبارسنجی متقابل 1استفاده شده
است .تعداد نمونههای این پایگاه داده برای هر فرد در جدو  2-4دورده شده است.
جدو  .2-4تعداد نمونههای پایگاه داده کلرادو
افراد

فرد 4

فرد 2

فرد 9

فرد 1

فرد 5

فرد 6

فرد 7

تعداد نمونهها

59

25

59

59

65

59

25

پارامترهای مربوط به این پایگاه داده با استفاده از روش سعی و خطا به دست دمده است .برای ارزیابی
نتایج دن از اعتبارسنجی متقابل استفاده شده است .میزان دقت دستهبند از رابطه  1-4محاسبه شده
است.
1-4

دقت دستهبند =

تعداد نمونههایی که درست دستهبندی شدهاند
تعداد کل نمونهها

 اعتبارسنجی متقابل
هنگامی که پایگاه داده شامل تعداد محدودی داده باشد نمیتوانیم دستهبندی مناسبی را برای مجموعه
دزمون و دموزشی داشته باشیم .همچنین هنگامی که دادههای دموزشی و دزمون مشخص نباشد؛ انتخاب
مجموعه نماینده مناسب برای دموزش و دزمون دشوار میباشد .در چنین مواقعی از روش اعتبارسنجی

Cross validation.
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1

متقابل استفاده میشود که با استفاده از دن میتوان همه دادهها را برای دموزش و دزمون در نظر گرفت.
اعتبارسنجی متقابل معموالً به صورت تکرار مراحل دموزش و دزمون روی نمونههای موجود در پایگاه
داده به نحوی انجام میشود که در هر تکرار مجموعه در نظر گرفته شده برای دموزش و دزمون با
تکرارهای دیگر متفاوت است .از انواع اعتبارسنجی میتوان به اعتبارسنجی با  kزیر نمونه ،1اعتبارسنجی
دستهای با یک نمونه بیرون )LOO( 2و زیر نمونهبرداری تصادفی تکراری 8اشاره نمود.

 2 - 1محاسبه پارامترهای اولیه
برخی پارامترهای اولیه نقش مهم و مؤثری در میزان دقت سیستم ایفا مینمایند .در این سیستم میتوان
به برخی پارامترها مانند تعداد فیلتر  CSPبازه فرکانسی مورد نظر ،بازه زمانی مورد استفاده برای استخراج
ویژگی و نمونهبرداری از نمونهها نام برد .برای ارزیابی عملکرد این پارامترها از مجموعه اعتبارسنجی
استفاده شده است .در این بخش عملکرد پارامترهای زیر بر روی پایگاه داده برلین مورد بررسی قرار
گرفته است.


تعداد فیلتر CSP

 بازه فرکانسی
 بازه زمانی استفاده از نمونهها
برای محاسبه پارامترهای بازه فرکانسی و تعداد فیلتر  CSPاز الگوریتم ژنتیک و برای بازه زمانی مورد

Repeated random sub sampling.

8
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K-fold cross validation.

1

Leave one out cross validation.

2

استفاده از روش سعی و خطا استفاده شده است.

 4 - 2 - 1پیادهسازی الگوریتم ژنتیک برای محاسبه پارامترها
الگوریتم ژنتیک روش مناسبی برای یافتن جواب مسائل بهینهسازی میباشد .در این پایاننامه ،الگوریتم
ژنتیک یک بار برای به دست دوردن پارامترهای اولیه سیستم مورد اجرا قرار گرفته است .پارامترهای در
نظر گرفته شده برای الگوریتم ژنتیک در ادامه توویح داده شده است.
الف  -کروموزوم
پایگاه داده برلین شامل  113کانا  EEGبا فرکانس نمونهبرداری  199هرتز میباشد .موارد زیر برای
تعریف نمودن یک کروموزوم باید در نظر گرفته شود.
 تعداد فیلتر  CSPبین  1تا  113باشد.
 بازه فرکانسی باید بین صفر تا  59هرتز تعریف شود .باید به این نکته توجه نمود که برای تعریف
کروموزوم فرکانس پایین از فرکانس باال کوچکتر باشد( .با توجه به تغییر مقادیر کروموزوم در
ترکیب و جهش)
ب -جمعیت اولیه
جمعیت اولیه در نظر گرفته شده برای این مسئله شامل  59کروموزوم میباشد که به صورت تصادفی
تولید شدهاند.
ج -عملگرهای مورد استفاده برای ترکیب ،جهش و انتخاب
انتخاب کروموزومها برای تولید نسل دینده با استفاده از عملگر انتخاب نخبگان انجام شده است .برای
ترکیب کروموزومها نیز از ترکیب یک نقطهای و عملگر جهش نیز مقدار یک ژن را به صورت تصادفی
76

تغییر میدهد.
ح -شرط توقف
شرایط در نظر گرفته شده برای پایان الگوریتم ژنتیک ،یکی تعداد تکرار مشخص ( 59تکرار) و دیگری
تغییر نیافتن بهترین کروموزوم پس از  89تکرار میباشد.
شکل  1-4روند نتایج به دست دمده از الگوریتم ژنتیک را برای فرد « »aaنشان میدهد.
0.9
BestCosts
Mean Costs

0.85

0.8

0.75

0.7

0.65

0.6

50

45

35

40

25
30
Generation

20

15

5

10

0.55

شکل  .1-4روند الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله

همانطور که در شکل  1-4مشاهده میشود بیشترین دقت برای مجموعه اعتبارسنجی نزدیک 32%
میباشد .جدو  8-4نتایج برخی از کروموزومها را نشان میدهد.
جدو  .8-4نتایج برخی از کروموزومها
تعداد فیلتر CSP

بازه فرکانس ()HZ

دقت دستهبند ()%

3

18-89

64%

73

4

12-21

32%

4

18-20

63%

با توجه به عملکرد الگوریتم ژنتیک روی دادههای اعتبارسنجی تعداد فیلتر  CSPبرای فرد  aaبرابر 3
در نظر گرفته شده است .همچنین بازه فرکانسی مورد نظر برای اعما فیلتر میانگذر و استخراج ویژگی
بین  12تا  21در نظر گرفته شده است .همانطور که گفته شد برای در نظر گرفتن بازه زمانی مناسب از
دزمایشهای مختلف استفاده شد که در جدو  4-4برخی از نتایج دن دورده شده است .برای در نظر
گرفتن بازه زمانی ،یک تا دو ثانیه پس از عقمت تصور حرکت ذهنی در نظر گرفته شده است.
جدو  .4-4نتایج برخی از دزمایشها برای انتخاب بازه زمانی برای فرد
بازه زمانی (ثانیه) پس از نمایش

aa

میزان دقت دستهبند ()%

عالمت
[] 1 2

32%

[]1 2/5

70/34%

[]1/2 2

76/84%

[]1/2 2/5

67/63%

[] 1 8

65%

 9 - 1استخراج ویژگی و دستهبندی
در این بخش روشهای استخراج ویژگی و دستهبندی استفاده شده در دزمایشهای بخشهای بعدی به
صورت خقصه توویح داده شده است.
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استخراج ویژگی گام مهم قبل از دستهبندی است که تأثیر زیادی در نحوه عملکرد سیستم  BCIدارد.
در این پایاننامه برای استخراج ویژگی از  PSDاستفاده شده است .مقایسه استخراج ویژگی با استفاده
از ویژگیهای دماری مانند میانگین و واریانس صورت گرفته است.
میانگین ̅ xبرای سیگنا  xبه طو  Nبه صورت فرمو زیر محاسبه میشود.
N

1
1
) x̅= ∑ xi = (x1 +x2 +…+ xN
N
n

2-4

i=1

مقدار واریانس برای سیگنا  xبا استفاده از معادله زیر به دست میدید.
N

1
∑(xi -x̅)2
N-1

8-4

2
SN-1
=

i=1

بنابراین برای مقایسه از دو ویژگی میانگین و واریانس استفاده شده است .این دو مقادیر مانند PSD

برای دو پایگاه داده موجود به شکل زیر محاسبه شدهاند:
 محاسبه شده از سیگنا بازه زمانی [ ]1,2پس از نمایش عقمت برای پایگاه داده برلین محاسبه شده از سیگنا پنجرههای به طو  259برای پایگاه داده کلرادو.برای مقایسه روشهای پیشنهادی با سایر دستهبندها؛ دستهبندهای  LDA ،SVM ،KNNو MLP

پیادهسازی شده است .به طور مختصر این چهار دستهبند را مورد بررسی قرار میدهیم.
در دستهبند  ،KNNبرای محاسبه فاصله داده دزمون از دادههای دموزشی معیارهای فاصله اقلیدسی،1
چبیشف ،2ماهاالنوبیس 8و غیره استفاده میشود که در این مطالعه از فاصله اقلیدسی استفاده شده است.

Mahalanobis.

8

69

Euclidean.

1

Chebychev.

2

فاصله اقلیدسی فاصله معمولی دو نقطه است که توسط قضیه فیثاغورث به دست میدید .فاصله اقلیدسی
دو نقطه ) p = (p1 ,p2 ,…,pnو ) q = (q1 ,q2 ,…,qnدر فضای اقلیدسی  nبعدی به صورت زیر محاسبه
میشود.
n

4-4

distance= √∑(pi -q i )2
i=1

 1 - 1بررسی نتایج ارزیابی نمایش تنک
در این قسمت به بررسی روش پیشنهادی دستهبندی با استفاده از نمایش تنک پرداخته شده است.
برای ارزیابی روش ،نتایج روی دو پایگاه داده دانشگاه کلرادو و برلین مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین عملکرد برخی از پارامترها مانند به دست دوردن ورایب تنک با استفاده از نرمهای مختلف و
انتخاب تعداد  CSPنیز مورد تحلیل قرار گرفته است .برای مقایسه روش دستهبندی ،سایر دستهبندها
مانند  SVM ،KNN ،LDAو  MLPپیادهسازی شده و نتایج دن دورده شده است.

 4 - 1 - 1پیادهسازی روی پایگاه داده کلرادو
نتایج دستهبندی با استفاده از روش نمایش تنک روی پایگاه داده کلرادو در جدو  5-4نشان داده شده
است .نتایج با استفاده از اعتبارسنجی با  19زیر نمونه محاسبه شده است.
جدو  .5-4نتایج روش نمایش تنک روی پایگاه داده کلرادو
تعداد کالس
فرد
دو کالسه

سه کالسه

61

چهار کالسه

پنج کالسه

فرد او

09%

38/5%

67/5%

69%

فرد دوم

64%

50/88%

59%

44%

فرد سوم

68%

56%

46%

49%

فرد چهارم

52/5%

48/7%

85/88%

89/5%

فرد پنجم

59%

42/7%

81%

26/7%

فرد ششم

65%

50/76%

59%

44%

فرد هفتم

38%

68/88%

77%

79%

نتایج این روش برای پایگاه داده فرد او مناسب میباشد و برای افراد دیگر در حد متوسط میباشد که
یکی از دالیل دن را میتوان استخراج ویژگی نامناسب برای افراد دیگر دانست .همانطور که اشاره شد
این پایگاه داده شامل  5فعالیت ذهنی میباشد .نتایج دورده شده در جدو  5-4میانگین تمامی حاالت
برای دو کقسه ،سه کقسه و چهار کقسه میباشد .جدو  7-4نتایج همه حاالت برای دستهبندی دو
کقس از پایگاه داده کلرادو را نشان میدهد .نتایج با استفاده از اعتبارسنجی با  19زیر نمونهبرداری به
دست دمده است .کقسهای حالت استراحت ،ورب ذهنی ،نامهنگاری ذهنی ،دوران ذهنی یک شی و
شمارش ذهنی به ترتیب با  R ،L ،M ،Bو  Cنشان داده شده است .با توجه به نتایج میانگین دستهبندی
برای حالت استراحت با سایر کقسها برابر با  36/5%میباشد .میانگین دستهبندی کقسهای ورب
ذهنی ،نامهنگاری ذهنی ،دوران و شمارش ذهنی با دیگر کقسها به ترتیب برابر با ،02/5% ،02/5%
 01/25%و  37/25%میباشد.
جدو  .7-4نتایج حاالت مختلف دستهبندی دو کقسه برای فرد او
فعالیتهای ذهنی

درصد درستی

فعالیتهای ذهنی

درصد درستی

B ,M

65%

M ,R

05%

62

B ,L

199%

M ,C

199%

B, R

05%

L ,R

09%

B ,C

39%

L ,C

39%

M ,L

199%

R ,C

35%

در جدو  6-4نتایج حاالت مختلف دستهبندی سه کقسه برای فرد او دورده شده است .بهترین
دستهبندی مربوط به کقسهای ورب و دوران و نامهنگاری ذهنی و همچنین حالت استراحت ،دوران و
نامهنگاری ذهنی میباشد.
جدو  .6-4نتایج حاالت مختلف دستهبندی سه کقسه برای فرد او
فعالیتهای ذهنی

درصد درستی

فعالیتهای ذهنی

درصد درستی

B ,M, L

38/88%

B, R, C

67/76%

B ,M, R

39%

M, L, R

08/88%

B, M, C

69%

M, L, C

37/76%

B ,L, R

08/88%

M, R, C

09%

B ,L, C

67/76%

L, R, C

67/76%

 4 - 4 - 1 - 1مقایسه روش با سایر دستهبندها
نتایج روی پایگاه داده فرد او با سایر دستهبندها مقایسه شده است .نتایج در جدو  3-4دورده شده
است .دستهبندی با استفاده از نمایش تنک به مراتب از سایر دستهبندها نتایج بهتری را ارائه داده است.
همچنین این دستهبند در مقایسه با دستهبند  MLPزمان کمتری را برای اجرا دارد و با دستهبندهای
دیگر مشابه میباشند .عملکرد دستهبند  SVMاز دستهبندهای  MLP ،KNNو  LDAمناسبتر بوده و
68

دقت بهتری را برای دستهبندی انجام داده است.
جدو  .3-4مقایسه روش پیشنهادی نمایش تنک با سایر دستهبندها
دستهبند

دو کالسه

سه کالسه

چهار کالسه

پنج کالسه

روش پیشنهادی

09%

38/5%

67/5%

69%

KNN

36/5%

66%

75%

52%

SVM

30/5%

60/88%

70/5%

72%

MLP

37%

75/7%

56%

52%

LDA

33/5%

62%

57/5%

42%

 2 - 4 - 1 - 1بررسی عملکرد روشهای بازسازی تنک
برای ارزیابی دستهبندی با استفاده از نمایش تنک که از الگوریتمهای مختلف برای یافتن پاسخ تنک
استفاده میکند ،میانگین دقت دستهبندی بر روی پایگاه داده فرد او در جدو  0-4دورده شده است.
الگوریتمهای  BPو  LASOOاز خانواده محاسبه پاسخ تنک با استفاده از نرم یک ،الگوریتم  OMPاز
دسته الگوریتمهای حریص و  SL0نیز از دسته تخمین نرم صفر برای محاسبه پاسخ تنک میباشند.
نتایج به دست دمده نشان میدهد که الگوریتم  OMPنسبت به الگوریتمهای دیگر دارای نرخ دقت
باالتری میباشد .همچنین این الگوریتم زمان اجرای کمتری را نسبت به سایر روشهای دیگر نیاز دارد.
جدو  .0-4بررسی عملکرد روشهای بازسازی تنک
دو کالسه

سه کالسه

چهار کالسه

پنج کالسه

09%

38/5%

67/5%

69%

زمان اجرا
(ثانیه)

روش BP

64

82/05

روش OMP

02%

37%

39%

64%

0/63

روش LASSO

30/5%

32/88%

67/5%

62%

19/58

روش SL0

37/5%

64/76%

75/5%

79%

19/15

برای بررسی عملکرد روشهای  LASSO ،OMP ،BPو  SL0مثالی روی یک نمونه مربوط به کقس 8
در شکل  2-4دورده شده است .خروجی پاسخ تنک مربوط به الگوریتمهای ذکر شده دورده شده است.
کقس این نمونه توسط روشهای  BPو  SL0برابر با چهار و به وسیله روش  LASSOدو پیشبینی
شده است .کقس این نمونه توسط روش  OMPبه درستی تشخیص داده شده است.
-7
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شکل  .2-4بررسی عملکرد روشهای به دست دوردن پاسخ تنک

 9 - 4 - 1 - 1مقایسه روش با سایر کارهای انجام شده
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در این بخش نتایج روش دستهبندی نمایش تنک با دیگر کارهای انجام شده روی پایگاه داده کلرادو
مقایسه شده است Zhang .و همکاران ] [47با محاسبه توان طیفی برای باندهای دلتا ،تتا ،بتا ،دلفا و
گاما و همچنین بازه فرکانسی بیشتر از گاما ،نرخ عدم تقارن توان طیفی محاسبه شده برای باندهای
مختلف بین کانا های سمت راست و چپ سر را به عنوان ویژگی انتخاب نموده است .برای دستهبندی
نیز دنالیز افتراقی خطی 1استفاده شده است Xiaoo .و همکاران در ] [19با ارائه یک دستهبند SVM

چند هستهای به دستهبندی سیگنا  EEGپرداختهاند .در این مقاله از تبدیل موجک بستهای برای
استخراج باندها استفاده شده است .ویژگی انتخاب شده برای دستهبندی نیز میزان دنتروپی برای هر
بسته موجک در نظر گرفته شده است .نتایج مقایسه روش پیشنهادی با دو کار مطرح شده در جدو
 19-4دورده شده است.
جدو  .19-4مقایسه روش دستهبندی نمایش تنک با کارهای گذشته

روش پیشنهادی
 Zhangو همکاران

دو کالسه

سه کالسه

چهار کالسه

پنج کالسه

09%

38/5%

67/5%

69%

35/0%

65/8%

77/7%

74/4%

][47
 Xiaooو همکاران

03/24%

68/05%

68/14%

75/15%

][19

نتایج دورده شده بیانگر این موووع است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش  Zhangدر
دستهبندیهای مختلف نتایج بهتری را ارائه داده است .روش پیشنهادی در مقایسه با روش  Xiaooغیر
از دستهبندی دو کقسه ،برای دستهبندی دو ،سه و چند کقسه نتایج بهتری را ارائه میدهد.

Fisher discriminant analysis.

67

1

 2 - 1 - 1پیادهسازی روی پایگاه داده برلین
در این بخش نتایج اعما روش را بر روی پایگاه داده برلین مورد بررسی قرار میدهیم .نتایج به دست
دمده از این روش بر روی پایگاه داده با اعتبارسنجی  LOOدر جدو  11-4دورده شده است .برای این
دزمایش موارد زیر اعما شده است:
-

ویژگی استخراجی :واریانس و PSD

 استفاده از روش  BPبرای به دست دوردن ورایب تنکجدو  .11-4نتایج روش دستهبندی تنک بر روی پایگاه داده برلین
فرد

aa

Al

av

aw

ay

میانگین

درصد
03/21%

03/02%

04/23%

درستی
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07/42%

199%

06/57%

100

90
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al
KNN

شکل  .8-4مقایسه روش با دستهبندهای

aa

روش پیشنهادی

 MLP ،SVM ،KNNو LDA

 2 - 2 - 1 - 1بررسی عملکرد استخراج ویژگیهای مختلف
در جدو  12-4نتایج عملکرد استخراج ویژگیهای مختلف مانند میانگین و واریانس دورده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ترکیب دو ویژگی  PSDو واریانس منجر به بهترین عملکرد دستهبند
میشود.
جدو  .12-4بررسی عملکرد استخراج ویژگیهای مختلف
فرد

aa

al

av

aw

ay

میانگین

 + PSDواریانس

03/21%

03/02%

04/23%

07/42%

199%

06/57%

PSD

03/08%

199%

05/61%

06/37%

01/60%

07/35%

واریانس

03/21%

03/02%

08/02%

07/42%

07/42%

07/66%

میانگین

06/14%

04/74%

02/33%

04/74%

06/5%

04/57%

63

 9 - 2 - 1 - 1بررسی عملکرد روشهای بازسازی تنک
برای ارزیابی دستهبندی با استفاده از نمایش تنک که از الگوریتمهای مختلف برای یافتن پاسخ تنک
استفاده میکند ،میانگین دقت دستهبندی بر روی پایگاه داده فرد او در جدو  18-4دورده شده است.
با توجه به نتایج مشاهده میشود که روشهای  SL0و  LASSOو  BPعملکردی تقریباً مشابه دارند و
نسبت به  OMPبهتر عمل نمودهاند.
جدو  .18-4مقایسه عملکرد روشهای بازسازی تنک
aa

al

av

aw

ay

میانگین

روش BP

03/21%

03/02%

04/23%

07/42%

199%

06/57%

روش OMP

07/96%

03/56%

09/61%

05/61%

03/02%

05/00%

03/02%

03/02%

08/02%

07/63%

00/74%

06/78%

روش
LASSO
روش SL0

06/14%

03/56%

05%

06/5%

00/74%

06/5%

 9 - 1 - 1بررسی ویژگیهای دیکشنری
یکی از مهمترین ویژگیهای یک دیکشنری را میتوان میزان عدم وابستگی اتمهای ایجاد کننده
دیکشنری دانست .هر چه اتمهای دیکشنری وابستگی کمتری به هم داشته باشند (در حالت ایدهد
ورب داخلی دنها صفر است) یعنی که اتمها دیکشنری ویژگیهای متفاوتتری را پوشش میدهند؛ به
عبارت دیگر حداقل وابستگی بین اتمهای دیکشنری منجر به پوشش هر چه بهتر و بیشتر فضای دادهها
میباشد .میزان همبستگی بین اتمهای دیکشنری را میتوان با استفاده از وریب همبستگی محاسبه
نمود .وریب همبستگی برای هر جفت از اتمهای دیکشنری با استفاده از رابطه  5-4محاسبه میشود.
60

)cov(x,y

5-4

)√cov(x,x)×cov(y,y

=)R(x,y

در این رابطه  xو  yدو اتم غیر مشترک از دیکشنری میباشند و تابع ) cov(x,yکواریانس بین دو اتم x
و  yرا محاسبه مینماید .مقدار کوچک برای  Rنشاندهنده میزان همبستگی کم بین دو اتم  xو y

میباشد R .برابر با یک بیانگر بیشترین میزان همبستگی بین اتمها و  Rبرابر صفر عمود بودن دو اتم را
بر هم نشان میدهد.
جدو  .14-4مقادیر همبستگی برای پایگاه دادههای برلین
پایگاه داده

aa

al

av

aw

ay

میانگین R

9/24

9/88

9/23

9/27

9/23

مینیمم R

4/85×19-7

8/80×19-7

1/44×19-7

1/38×19-5

1/27×19-5

ماکزیمم R

9/08

9/05

9/00

9/03

9/02

 بررسی عملکرد فیلتر  CSPدر ساخت دیکشنریدر این قسمت به بررسی نقش الگوریتم  CSPدر دیکشنری ساخته شده پرداخته شده است .همانطور
که ذکر شد؛ میزان همبستگی اتمهای دیکشنری در کیفیت دن نقش مؤثری دارد .در جدو 15-4
میانگین مقادیر همبستگی بین اتمهای دیکشنری با استفاده از  CSPو عدو استفاده از دن دورده شده
است.
جدو  .15-4بررسی عملکرد فیلتر  CSPدر ساخت دیکشنری
پایگاه داده

aa

al

av

aw

ay

میانگین  Rبا استفاده از CSP

9/24

9/88

9/23

9/27

9/23
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مینیمم  Rبا بدون استفاده از CSP

9/52

9/51

9/27

9/51

9/51

 5 - 1بررسی عملکرد روش DPL

در این بخش به بررسی عملکرد روش  DPLکه در فصل  8بخش  2 - 5 - 8توویح داده شده است
روی پایگاه داده برلین میپردازیم .دزمایشها بر روی کامپیوتر با مشخصات  Intel core i3با پردازنده
 2/26گیگا هرتز و حافظه  7گیگا بایت با نرمافزار  MATLAB R2014aانجام شده است.

 4 - 5 - 1پیادهسازی روش روی پایگاه داده برلین
برای این دزمایش از  113کانا و نمونههای بین یک تا دو ثانیه پس از عقمت انجام تصور ذهنی استفاده
شده است .همچنین از فیلتر میانگذر  11تا  87هرتز برای حذف مصنوعات و نویزها استفاده شده است
که این بازه شامل اطقعات مفید دو باند دلفا و بتا میباشد .فیلتر  CSPبرای افزایش اطقعات دوطرفه
بین کقسها قابل اعما است .به دست دوردن تعداد فیلتر مناسب برای این روش در بخش - 2 - 4
 1با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاسبه شد.
روش  DPLروی پایگاه داده  alکه بیشترین داده دموزشی را دارد بهترین عملکرد را دارد .میانگین دقت
دستهبندی با استفاده از روش  DPLبرابر با  63/20%میباشد .نتایج به دست دمده از روش  DPLدر
جدو  17-4دورده شده است .نتایج روی پایگاه داده دموزشی و دزمون مشخص شده برای این پایگاه
داده محاسبه شده است.

31

جدو  .17-4نتایج روش  DPLروی پایگاه داده برلین
پایگاه داده

aa

al

av

aw

ay

درصد درستی

38/02%

199%

74/23%

65/44%

76/35%

 2 - 5 - 1بررسی نتایج برای اندازههای مختلف دیکشنری
در جدو  16-4میزان دقت دستهبند به ازای اندازههای مختلف دیکشنری دورده شده است .همانطور
که در جدو  16-4مشاهده میشود؛ میزان دقت به دست دمده برای اندازههای کوچک دیکشنری نیز
مناسب میباشد و این عملکرد را میتوان یکی از پارامترهای خوب برای دیکشنری دانست؛ به عبارت
دیگر الگوریتم به ابعاد انتخابی دیکشنری حساس نمیباشد
جدو  .16-4میزان دقت دستهبند برای اندازههای مختلف دیکشنری
اندازه دیکشنری
پایگاه داده aa

میزان دقت

41

42

41

46

41

21

11

65/30%

67/63%

39/85%

38/02%

38/02%

38/02%

38/02%

 9 - 5 - 1مقایسه روش با سایر کارهای انجام شده
در این بخش به مقایسه نتایج روش  DPLبا کارهای انجام شده روی پایگاه داده برلین پرداخته شده
است Talukdar .و همکاران در [ ]29با استفاده از دنتروپی محاسبه شده از  IMPبه دستهبندی سیگنا
 EEGپرداختهاند .در این مقاله از روش  PCAبرای کاهش ویژگیها استفاده شده و از دستهبند LDA

برای دستهبندی ویژگیهای استخراج شده استفاده شده است .نویسندگان در [ ]21یک الگوریتم بر
32

مبنای بیز برای دستهبندی سیگنا های  EEGپایگاه داده دانشگاه برلین استفاده شده است .از SVM

برای دستهبندی ویژگیهای هر باند استفاده شده و در پایان با توجه به اهمیت هر باند خروجی نهایی
مشخص میشود Zhou .و همکاران در [ ]22یک روش برای جداسازی سیگنا  EEGبر مبنای نمایش
تنک مطرح شده است .در این مقاله یک روش یادگیری دیکشنری برای ساخت یک دیکشنری با اندازه
کوچکتر و قدرت تفکیکپذیری باالتر ارائه شده است .برای جداسازی هر چه بهتر کقسها از الگوریتم
الگوی مکانی مشترک ( )CSPزیادی استفاده شده است.
نتایج مقایسه روش  DPLبا روشهای مطرح شده در این قسمت در جدو  13-4دورده شده است.
نتایج به دست دمده برای دو فرد  aaو  alبه مراتب از سایر روشها بهتر بوده است .نتیجه برای فرد al

برابر با  199%با استفاده از روش  DPLبه دست دمده است .به طور میانگین روش ارائه شده با روش
ارائه شده توسط  Talukdarبرابر و از دو روش دیگر بیشتر میباشد.
جدو  .13-4مقایسه روش  DPLبا کارهای گذشته
روش

aa

al

av

Aw

ay

 Talukdarو همکاران ][24

62/74%

65/16%

68/87%

33/51%

38/50%

 Sukو همکاران ][48

60/47%

04/74%

56/75%

01/07%

58/85%

 Zhouو همکاران ][25

68/29%

04/79%

-

-

-

روش پیشنهادی

19/32%

411%

61/21%

75/11%

67/15%

 1 - 5 - 1مقایسه روش با سایر روشهای یادگیری دیکشنری
در بخش  4 - 8برخی از روشهای یادگیری دیکشنری مطرح شد .در این بخش به مقایسه روش DPL
38

با روشهای  LC-KSVD1و  LC-KSVD2پرداخته شده است .مقایسه به لحاظ زمانی و میزان دقت
دستهبند انجام شده است.
با توجه به نتایج دورده شده در جدو  10-4از مزایای روش  DPLنسبت به دو روش دیگر میتوان به
پارامتر زمان اجرای دموزشی و دزمون کمتر اشاره نمود .پارامتر زمان اجرای کمتر نقش مؤثر و مهمی در
سیستم  BCIایفا میکند .همچنین روش  DPLبه مراتب نتایج مناسبتری را نسبت به روش
 LCKSVD1ارائه کرده است و نتایج دن از روش یادگیری دیکشنری  LC-KSVD2نیز بیشتر میباشد.
جدو  .10-4مقایسه روش با سایر روشهای یادگیری دیکشنری
روش یادگیری دیکشنری

Aa

al

av

aw

ay

روش DPL

روش LC-KSVD1

روش LC-KSVD2

میزان دقت ()%

38/02%

85/61%

61/42%

زمان دموزش (ثانیه)

9/8688

4/27

4/43

زمان دزمون (ثانیه)

9/99923

9/996

9/9976

میزان دقت ()%

199%

72/5%

30/23%

زمان دموزش (ثانیه)

9/42

7/22

7/28

زمان دزمون (ثانیه)

9/99927

9/9982

9/9988

میزان دقت ()%

74/23%

47/42%

71/22%

زمان دموزش (ثانیه)

9/85

1/38

1/33

زمان دزمون (ثانیه)

9/9998

9/9126

9/9903

میزان دقت ()%

65/44%

46/76%

79/27%

زمان دموزش (ثانیه)

9/27

1/13

1/22

زمان دزمون (ثانیه)

9/9998

9/9903

9/9936

میزان دقت ()%

76/37%

40/7%

51/03%

34

زمان دموزش (ثانیه)

9/11

9/78

9/78

زمان دزمون (ثانیه)

9/9996

9/9194

9/9906

 5 - 5 - 1بررسی ویژگیهای دیکشنری
در جدو  29-4میزان همبستگی دیکشنری به دست دمده از سه روش  LC-KSVD1 ،DPLو LC-

 KSVD2دورده شده است .مقادیر مینیمم ،ماکزیمم و میانگین ماتریس همبستگی  Rدر این جدو
ذکر شده است .با در نظر گرفتن مقادیر مشاهده میشود که به طور میانگین اتمهای دیکشنری ساخته
شده توسط روش  DPLنسبت به دو روش دیگر دارای همبستگی پایینتری میباشند؛ در نتیجه کیفیت
دیکشنری ساخته شده به وسیله این روش باالتر از روشهای دیگر مطرح شده میباشد.
جدو

 .29-4میزان همبستگی دیکشنری ساخته شده با روشهای  LC-KSVD1 ،DPLو LC-KSVD2

روش

ماکزیمم R

مینیمم R

میانگین R

LC-KSVD1

9/00

9/99987

9/58

LC-KSVD2

9/00

9/999192

9/52

DPL

9/04

9/99915

9/81

35

37

نتیجهگیری و پیشنهادها
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در این پایاننامه تشخیص فعالیتهای ذهنی در  BCIبا استفاده از سیگنا  EEGمورد بررسی قرار
گرفت BCI .یک سیستم ارتباطی است که به افراد توانایی کنتر ابزار و وسایل محیط اطراف را با
استفاده از فعالیتهای عصبی مغز میدهد .برنامههای کاربردی وسیعی را میتوان برای افزایش کیفیت
زندگی افراد سالم و افراد دارای معلولیت جسمانی با استفاده از سیستم  BCIارائه نمود .سیگنا EEG

به دلیل ارزانقیمت بودن ،تفکیکپذیری زمانی مناسب و غیرتهاجمی بودن یکی از پرکاربردترین
روشهای ثبت سیگنا مغز در تحقیقات  BCIمیباشد .مراحل اصلی یک سیستم  BCIعبارتند از ثبت
سیگنا  ،پیشپردازش ،استخراج ویژگی و دستهبندی .یکی از چالشهای سیستم  BCIپردازش سیگنا
میباشد که در عملکرد دن نقش بسزایی دارد .هر چه این مرحله دارای دقت و سرعت باالتری باشد؛
عملکرد سیستم  BCIرا میتواند بهبود دهد و امکان استفاده از دن را در دنیای واقعی دسانتر نماید .در
این پایاننامه روشهای دستهبندی جدیدی بر مبنای نمایش تنک و یادگیری دیکشنری برای
سیگنا های  EEGارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل او چالشها و انگیزههای استفاده از یک سیستم  BCIمورد بررسی قرار گرفت .در این فصل
کاربردهای سیستم  BCIو تشخیص فعالیتهای ذهنی نیز مطرح شد .در فصل دوم ساختار مغز و
قسمتهای مختلف دن به صورت مختصر دورده شد و در ادامه این فصل سیگنا  ،EEGاجزای یک
سیستم  BCIو کارهای گذشته انجام شده مرتبط با سیستم  BCIمورد بررسی قرار گرفت .در فصل
سوم روش پیشنهادی ارائه شد و در فصل چهارم نتایج دن مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج الگوریتمهای ارائه شده بر روی دو پایگاه داده برلین و کلرادو مورد ارزیابی قرار گرفت .پایگاه داده
کلرادو شامل پنج فعالیت ذهنی استراحت ،ورب ذهنی ،نوشتن نامه ذهنی ،شمارش ذهنی و چرخش
ذهنی یک شکل سه بعدی میباشد .پایگاه داده برلین شامل تصور ذهنی حرکت دست چپ و راست
ثبت شده از پنج نفر میباشد.
برای به دست دوردن پارامترهای اولیه از الگوریتم ژنتیک استفاده شد .برای الگوریتم ژنتیک و محاسبه
33

پارامترهای اولیه از دادههای دموزشی و اعتبارسنجی استفاده شد و با توجه با اینکه برای هر پایگاه داده
تنها یک بار انجام شد؛ مشکل زمانی برای مرحله دزمون وجود نداشت .برای پیشپردازش و حذف نویز
از فیلتر میانگذر استفاده شد .سپس از فیلتر  CSPبرای افزایش بهره اطقعاتی بین کقسهای مختلف
استفاده گردید .برای اعما فیلتر  CSPبر روی چند کقس از الگوریتم  JADاستفاده شد و سپس بهره
اطقعاتی برای فیلترهای به دست دمده مورد محاسبه قرار گرفت .بررسی عملکرد  CSPدر فصل چهار
بیانگر مناسب بودن دن برای دستهبندی سیگنا  EEGمیباشد .همچنین اعما  CSPکیفیت دیکشنری
ساخته شده را افزایش داد .پس از اعما  ،CSPاستخراج ویژگی انجام شد و دیکشنری مورد نظر برای
کقسهای مختلف ساخته شد .سپس دو رویکرد برای ادامه راه مطرح شد .اولین روش پیشنهادی
استفاده از نمایش تنک برای دستهبندی بدون یادگیری دیکشنری بود .روش پیشنهادی دیگر برای
دستهبندی استفاده از یادگیری دیکشنری  DPLبود.
روش پیشنهادی دستهبندی با استفاده از نمایش تنک؛ دیکشنری ساخته شده از ویژگیهای استخراجی
را برای مرحله دزمون استفاده مینماید .برای محاسبه پاسخ تنک از روشهایی مانند ،OMP ،BP
 LASSOو  SL0میتوان استفاده نمود که در فصل چهارم عملکرد دنها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
این روش پیشنهادی روی پایگاه داده کلرادو برای دستهبندی پنج فعالیت ذهنی و همه حاالت دو ،سه
و چهار کقسه انجام شد .دستهبندی ارائه شده بر مبنای پاسخ تنک در مقایسه با دستهبندهای ،SVM
 LDA ،KNNو  MLPنتایج مناسبتری را ارائه میدهد .همچنین این روش با اعتبارسنجی یک نمونه
بیرون روی پایگاه داده برلین اعما شد و کارایی دن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج به دست دمده بیانگر
مناسب بودن روش برای دستهبندی سیگنا های  EEGمیباشد.
روش پیشنهادی دیگر ارائه شده بر مبنای یادگیری دیکشنری بود .دیکشنری نقش مهمی در فرایند
بازسازی سیگنا با استفاده از نمایش تنک ایفا میکند .یادگیری دیکشنری کیفیت اتمهای دیکشنری
را افزایش داده و در نتیجه با بهبود دیکشنری میتوان نتایج مناسبی برای دستهبندی حاصل شود .روش
30

ارائه شده بر اساس یادگیری دو دیکشنری همزمان میباشد که یک دیکشنری مصنوعی حاوی برخی
ویژگیهای دادههای دموزشی با داشتن ویژگیهای افتراقپذیری و دیکشنری تحلیلی برای محاسبه پاسخ
تنک مورد استفاده قرار میگیرد .استفاده از دیکشنری تحلیلی برای محاسبه پاسخ تنک ،نیاز به استفاده
از الگوریتمهای غیرخطی مانند  OMP ،BPرا رفع نموده و پاسخ تنک را با استفاده از یک ورب محاسبه
مینماید .ارزیابی این روش بر روی پایگاه داده برلین انجام شد و نتایج بیانگر بهتر بودن روش نسبت به
سایر روشهای یادگیری دیکشنری ( LC-KSVD1و  )LCKSVD2از جنبه دقت و زمان بود .همچنین
کیفیت دیکشنری ایجاد شده توسط این روش نسبت به سایر روشها مناسبتر بود.
برای ادامه کار پیشنهادهای زیر قابل انجام میباشد:
 در این پژوهش تکنیک یادگیری دیکشنری برای دستهبندی استفاده شد .ساخت دیکشنری بااستفاده از تابع هدف انجام شد .برای بهبود کیفیت اتمهای دیکشنری مرتبط با دستهبندی
میتوان پارامترهایی نظیر کمینه کردن خطای دستهبندی را به تابع هدف اوافه نمود.
 در این پژوهش برای مرحله استخراج ویژگی از پارامتر  PSDاستفاده شد و نتایج مناسب بهدست دمد اما برای برخی از پایگاه دادهها دقت دستهبند قابل بهبود میباشد .میتوان برای ادامه
کار استخراج ویژگیهای مختلفی مانند  ARو غیره را استفاده نمود.
 روش  DPLبرای پایگاه دادههای دارای داده دموزشی زیاد جواب مناسبی ارائه میدهد ولیپاسخ دن برای پایگاه داده با داده دموزشی کم قابل بهبود میباشد .میتوان با بررسی و پژوهش
در این زمینه نواقص دن را برطرف نمود.
 برای تعریف تابع هدف برخی از ورایب و پارامترها مانند اندازه دیکشنری با استفاده از سعی وخطا تنظیم شده است .برای ادامه کار پیشنهاد میشود که با توجه به اندازه دادههای دموزشی
و میزان شباهت اتمهای دیکشنری برخی پارامترها را به صورت سازگار محاسبه نمود.
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 برای بهبود عملکرد دیکشنری و جداسازی هر چه بهتر کقسها روشهایی را میتوان برایحذف اتمهای مشترک در کقسهای مختلف ارائه نمود.
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Abstract
Brain-Computer Interface (BCI) is a useful communication tool between the
human’s brain and external devices. Accurate and effective classification of
Electroencephalography (EEG) signals plays an important role in
performance of BCI applications. In this research, two EEG signal
classification approaches based on sparse representation and dictionary
learning is proposed to classify mental tasks. We used Colorado and Berlin
university databases that includes two and five classes respectively. Band
pass filtering and common spatial pattern (CSP), which are effective in BCI,
were applied to preprocess data.
In first proposed method a classifier based on sparse representation was
presented. In this method feature extracted from CSP were used to build a
dictionary and to apply to a multiclass problem, multiclass CSP was used. In
second proposed method classification based on dictionary learning was
proposed. In this method an analytical dictionary (to calculate sparse
response) and a synthetic dictionary (to minimize reconstruction error of
signal) are trained.
The main advantage of using analytical dictionary is to achieve the sparse
coefficient with lower computational complexity.
Result of first method by using validation on Colorado database are 90%,
83.5%, 76.5% and 70% to classify two, three, four and five classes,
respectively. The average results on Berlin database by using validation is
97.56%. Result of second proposed method on Berlin test database is
80.98%.
Keywords: Brain computer interface, EEG signal classification, sparse
representation, dictionary learning.
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