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ب

ج

تقديم هب
پدر زبرگوارم
سخ مش
هک چراغ وجودش ،روشنگر راه رد تیاه و کالتم بوده است.

مارد دلسوز  ،فدا کار و مهربانم
مح
هک همدلی ،همراهی و سجدهی ایثارش ،گل بت را رد وجودم رپوراند و
بخش
دامان گهربار ش و فداکاریاش ،لحظه اهی مهربانی را هب من آموخت.

خواره و رباردان زعزی م
خس
ی
هک زیبایی حضورشان رد کنارم ،تگیاهی راه را هب امید و روشنی تبد ل کرده است.

د

تقدری و سپاس
نم
رپوردگار عظیم را شاکرم هک هب من توفیق آموختن عطا فرمود ات بدا نم آنچه را هک یدانم و قدرت بی انتهایش را رتشیب
ردک کنم.
تح
مخ
ح
گ صی م ا نم
بس
از خانواده زعزیم صوصا پدر زبرگوار و مارد مهربانم هک هب حق رد تمام مرا ل زند ی و ل ر یاری ودهاند ،یار
سپاسگزارم.
از زحمات بیشائبه استاد گرانقدرم جناب آاقی دکتر علیرضا احمدی فرد هک بار اصلی تدوین و ن گارش ژپوهش حاضر
ن م ي همچ
مح
صم ت
ن
هم
صب
ی
ی
ی
ش
نک
را هب دوش کشیدهاند و خود را مدیون بتاهی بیردیغشان میدانم  ،یماهن شکر و قدردا ی ینما م .ن از ا ه ه با ر
تح
سنج
س
و مل فراوان پا خگوی سواالت بیشمارم بودند و با راهنماییاه و حمایت دلسوزاهن و نکته یاهی ظریف و موش کاافهن  ،گرهگشای
مش
کالت اینجانب بودند ،بسیار سپاسگزارم.

ه

مخ
حس خس
از جناب آاقی دکتر ین روی هک استاد راهنمای دوم بنده رد این پایانانهم بودند و رد مقاطع تلف پایانانهم،
ت
هم
ننم
راهنماییاهیشان را از بنده ردیغ ودند امکل شکر را دارم و مراتب امتنان و تقدری خود را از این استاد ارجمند هک واره رد طول
تح
دوران صیالت دااگشنهیام مشوق و یاریگر اینجانب بودهاند ،ارباز میدارم.
مح
ت
از استاد ترم جناب آاقی دکتر مروی هک استاد مشاور بنده رد این پایانانهم بودهاند ،شکر مینمايم.
مخ
ستم
از همکالسیاه و دوستان زعزیم ،صوصا سرکار خانم عذرا ر یاقدی ،هک ربايم دوست داشتنیرت از ره دوستی و
ً مم
صم
دلسوزرت از ره خوارهی هستند و رد طی این مدت یماهن همدل و همراه با من بودهاند ،واقعا نون و سپاسگزارم.

و

ز
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 1مقدمه





1

 1-1مقدمه
تکنولوژی واسطمغزوکامپیوتر،1یک گذرگاهارتباطی ازمغزبهکامپیوتر ،بدوندخالتماهیچه در
اختیاربشرقرارمیدهدتابتواندمستقیماًبامحیطپیرامونخودارتباطبرقرارکند.

دراینسیستمسیگنالهایمغزیتوسطیکسریسنسوردریافتشدهوبهفرمانهایکنترلیبرای
یک بازو ،یک صندلی چرخدار ،یک ربات ترجمه میشوند .تحقیقات در زمینه واسط مغز وکامپیوتر با
سرعتقابلتوجهی درحالرشداستوازابتدای قرنبیست ویکم رشدی انفجاری داشتهاست.انگیزه
اصلی برای تحقیق درزمینهواسطمغزوکامپیوتر فراهمآوردنتکنولوژیبرایکمکبهافرادی استکه
ازناتوانیهایشدیدفیزیکی،رنجمیبرند.اینناتوانیهامیتوانندشاملسندرومقفلشدگی(فلجکاملو
ناتوانی درسخنگفتن)ناشی ازسکتهویا بیماریهای مزمنماننداسکلروزجانبی آمیوتروفیک8یا آسیب
نخاعیباشند.ارائهیکوسیلهارتباطیجایگزینازطریقواسطمغزوکامپیوتر،میتواندتأثیریآشکاربر
کیفیتزندگیاینافرادداشتهباشد.
یکیازکاربردهایاصلی،BCIجداسازیتصورحرکتهایمختلفدست،پاوزبانازرویسیگنالهای
مغزی،برایحرکتموسبررویصفحهمانیتوردرجهتهایمختلفمیباشد.هنگامیکهیکشخص
تصمیممیگیردتاعملیراانجامدهد،مانندحرکتدادنانگشتدستویابرداشتنیکشئ ،اززمان
ارادهتاانجامدادنآن،پتانسیلهاییبرقشرمغزتولیدمیشوندوشاملاطالعاتیازاینحرکتمیباشد.از
آنجاکهاین پتانسیلهادرهنگامتصورکردنحرکتنیزبوجودمیآیند،میتوانباتمرکزبربرخیافکار،
اینپتانسیلهایتولیدشدهرادریافتکرد وباپردازشبررویآنهابهقصدومنظورفردپیبرد .این
موضوعاساسسیستمهای BCIمبتنیبرتصورحرکتیاست.
1

Brain Computer Interface
Amyotrophic Lateral Sclerosis

2
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ازکاربردهای دیگر  ،BCIمیتوان فیدبکعصبی 1برای بازتوانی سکتهمغزی وپیشبینی حملهصرع8
رابرشمرد.همچنین بهعنوانیک تکنولوژی فزاینده دربازیهای کامپیوتری وواقعیت مجازی درحال
ظهوراست.
مطالعاتاخیر روی افرادبا سطوحتجربههای مختلفدراستفادهازواسطمغزوکامپیوتر نشانداده
استکه،اغلببین  5تا 90درصدازتالشبرای ارتباطاتمربوطبهواسطمغزوکامپیوتر ،باشکست
مواجه میشود .دقت و نرخ انتقال اطالعات پایین ،مانع از این شده است ،که سیستم واسط مغز و
کامپیوتر ،بهافرادی کهبهآننیاز دارندارائهشودودرنتیجهیک نیاز مداومبهمنظورتوسعهوبهینه
سازی روشهای پردازشسیگنال وجودداردکهعملکرداین سیستمهارابهحداکثربرساندوتکنیکهای
جدیدویژهیپردازشسیگنالهایبیولوژیکیراتوسعهدهد.


 8-1موضوعتحقیق
هدفازانجاماینپایاننامه،طبقهبندیدادههای EEGناشیازچهارکالس تصورحرکتیدستچپ،
دستراست،پاوزبانمیباشد.
هنگامتصور نمودن انجامیکحرکت(مثالًحرکتدست)،بررویقشرمخ 9پتانسیلهاییتولیدمی-
شوند،کهحاویاطالعاتفرکانسیمرتبطباآنتصورحرکتیخاصهستند.ایناطالعاتفرکانسیمی-
تواندبرایتشخیصنوعتصورانجامشده،مفیدواقعشود.

1

Neurofeedback
Epileptic seizure
3
Cerebral Cortex
2
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مشخصاتطیفیشاملحرکت،ممکناستریتممیو( 18-2هرتز)ویاریتمبتا(85-12هرتز)باشد،
کهدرطولحرکتویاآمادهشدنبرایحرکتدرنیمکرهطرفمقابلرویمخکاهشمییابد()ERD1
ویابعدازحرکتویادرحالتاستراحتافزایشمییابد(.)ERS8دوپدیدهیERDو ERSمیتوانندبه
عنوانویژگیهایمرتبطباطبقهبندیتصورحرکتیاستفادهشود[.]1
همچنینبدلیلاینکهسیگنالهایدریافتشدهازپوستسر(،)EEGازقشایمغزفاصلهداردواز
بافتمغز،جمجمهوپوستسرعبورمیکند ،مکانیابیدقیقمنابعERDدرمغزدشوارمیباشد.درواقع
چونفعالیتهایالکتریکیمختلفتولیدشدهدرقشرمغزبایکدیگرتداخلدارند،تفکیکفضاییآنها
دشوارخواهدبود.همچنینفیلترهایفضاییوریتمهایویژهبرایافرادمختلف،متفاوتاستوبرایهر
فردآموزشجداگانهایرامیطلبد.
روشهایفیلترنمودنفضاییبرایاستخراجویژگیهایفضاییدادههای EEGناشیازتصورحرکتی
بطورگستردهایبکارگرفتهمیشوند[.]9-1
یکی از روشهای موفق در زمینه  BCIمبتنی بر تصور حرکتی ،در استخراج ویژگیهای فضایی،
روشCSP9میباشد[.]4اینالگوریتمبااستفادهازقطریسازیهمزمانماتریسکواریانسدادههایEEG
ناشیازدوکالستصورحرکتی،ویژگیهایفضاییرابرایطبقهبندیفراهممیکند.
روشهایزیادیدرمقاالت،برایبهبودروش CSPپیشنهادشدهاست.معموالًاینروشهاسعیدر
یافتنباندهایفرکانسیمناسبهرفرددارند،کهویژگیهایERDازآنباندفرکانسیاستخراجمیشود.
انتخابمناسبفیلترهایفرکانسیدرکنارفیلترهایفضایییکچالشمهمدرروشCSPمیباشد.

1

Event Related Desynchronization
Event Related Synchronization
3
Common Spatial Pattern
2

4

همچنین بسیاری از سیستمهای  BCIمبتنی بر تصورحرکتی ،طبقهبندی را برای مسائل دوکالسه
انجاممیدهند.آنچهاهمیت  BCIرادرسیستمهایامروزیبیشترمیکند،امکانطبقهبندیکالسهای
بیشترتوسطسیگنالهایمغزیEEGاست.
دراینتحقیقطبقهبندیسیگنالهای  ،EEGناشیازچهارکالستصورحرکتیدستچپ،دست
راست،پاوزبانموردنظراست.پایگاهدادهمورداستفادهدراینتحقیق،مجموعه 2aازمسابقهچهارم
BCIمیباشد[.]5اینمجموعهداده،سیگنالهایEEGمرتبطباتصورحرکتی3فردراشاملمیشود.
یکیازروشهایی کهاخیراًبهاستخراجفیلترهایفضاییفرکانسیبهینهیمناسبهرفردمیپردازد،
روش]6[OSSFN1میباشد.اینروشباماکزیممنمودناطالعاتمتقابلبینبردارهایویژگیوبرچسب
کالس آنها ،توسط یک الگوریتم مبتنی بر گرادیان ،به بهینهسازی فیلترهای فضایی همراه با انتخاب
فیلترهایفرکانسیمیپردازد.اینروشاولینباربرایطبقهبندی دادههای سیگنالهای  EEGناشیاز
تصور حرکتی دو کالسه مطرح شده است ،که در فصل پنجم پایاننامه توسط تکنیک  ،]7[ OVR8به
مسئلهچهارکالسهتعمیمیافتهاست.
در بخش دوٌم این تحقیق ،روشی پیشنهاد دادیم که با ماکزیمم کردن معیار ارزیابی کاپا ،به بهینه
سازی فیلترهای فرکانسی-فضایی برای طبقهبندی چهارکالس تصورحرکتی میپردازد .همچنین بجای
روش گرادیانی که پیچیدگی نسبتاً باال و احتمال بدام افتادن در نقاط اپتیمم محلی را دارد ،در بهینه
سازی،ازالگوریتمژنتیکاستفادهنمودیم.
ساختارپایاننامهدرادامهبهاینصورتاستکهدرفصلدوممروریبرروشهایاستخراجویژگی
بیانشدهدرمقاالت،برایطبقهبندیدادههایEEGناشیازتصورحرکتیخواهیمداشت.
Optimum Spatio Spectral Filtering Network
One Versus Rest
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2

درفصلسومفیلترهایفضایی -فرکانسیکهدراینتحقیقموردبررسیقرارگرفته،معرفیمیشود.
دراینفصلشبکه OSSFN1بیانشدهاستکهدرآنبهینهسازیفیلترهایفضاییهمزمانباانتخاب
فیلتر فرکانسی انجام میشود .این بهینهسازی توسط یک الگوریتم مبتنی بر گرادیان با هدف ماکزیمم
نمودناطالعاتمتقابلبینبردار ویژگیوبرچسبکالس،انجاممیشود.
فصل چهارم به معرفی پایگاهداده مورد استفادهدر این تحقیق میپردازد که این پایگاه داده 2aاز
مسابقهچهارم BCIمیباشد[.]5همچنینالگوریتمهایدوگروهبرترمسابقاتBCIسال،8002برروی
اینپایگاهدادهبههمراهنتایجآنها،آوردهشدهاست.
درفصلپنجم،دوروشبرایطبقهبندیسیگنالهایEEGناشیازتصورحرکتیچهارکالسهپیشنهاد
شدهاست.روشاولتعمیمروشOSSFNازمسئلهدوکالسهبهمسئلهچهارکالسهمیباشد.روشدومبه
بهینهسازیفیلترهایفضاییهمراهباانتخابفیلترفرکانسیباماکزیممنمودنمعیارکاپاتوسطالگوریتم
ژنتیکمیپردازد.درفصلششمنیزنتیجهگیریوپیشنهادبرایکارهایآیندهبیانشدهاست.
در ادامهبهمعرفیفعالیتهایعصبیوساختارمغزوچگونگیتولیدسیگنالهایمغزیوسیگنالهای
مرتبطدرکاربردهایBCIمی پردازیمودرپایانسیستمBCIوپروتکلهایآنمعرفیمیشود.

 9-1فعالیتهایعصبی
سیستمعصبیمرکزیبهطورکلیازسلولهایعصبیوسلولهایگلیاتشکیلشدهاست،کهدربین
نورونها 8واقعشدهاند.هرسلولعصبیشاملآکسون 9ودندریت 4وبدنهسلولی 5میباشد.سلولهای

1

Optimum Spatio-Spectral Filtering
Neurons
3
Axon
4
dendrites
5
Cell Body
2
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عصبییابهمحرکهاپاسخمیدهندیااطالعاترادرفواصلطوالنیانتقالمیدهند.بدنهسلولییک
هستهداردوشاملبیشترینمتابولیسمسلولعصبیبهویژهمرتبطباسنتزپروتیناست.یکآکسون
پیامهایالکتریکیراازجسمسلولینورون بهصورتضربه
یکاستوانهبلندوباریکاست و میتواند  
هایالکتریکیانتقالدهد.درانسان،اینطولمیتواندازیکصدممیلیمترتابیشترازیک مترباشد.
دندریتهابهآکسونهایادندریتهایسلولهایدیگروصلمیشوندوضربههایالکتریکیراازسلولهای
عصبیدریافتمیکنندیاسیگنالهارابهاعصابدیگرانتقالمیدهند.دربدنانسانهرعصبتقریبا
به10000عصبدیگرمتصلاست،کهبیشترازطریقاتصاالتدندریتیاست.یکساختارزیستیبهنام
آکسونها استکهازراهآنیکسلولعصبی پیامخودرابهدندریت یکنوروندیگر

سیناپسدرپایانه
هایبدنپیوستهنمیشوندبلکهتنهادرنزدیکهم


بهیکدیگریابهاندام
میرساند .درسیناپس ،نورونها 
رسانهای عصبی مانند استیل کولین 1یا نور اپی نفرین 8پیوند برقرار
قرار میگیرند و با تراوش پیام 
میگردد .فعالیتهادرسیستمعصبیمرکزیبهطورعمدهمربوطبهجریانسیناپسیمنتقلشدهبین

اتصاالت (به نام سیناپس) ،بین دندریت ها و آکسون ها و یا دندریت ها و دندریت های سلولها می
باشد[.]2درشکل1-1یکسلولعصبی(نورون)آوردهشدهاست.اینشکلجهتپالسعصبیراپساز
تحریکشدننرونتوسطیکمحركنشانمیدهد.


Acetylcholine
Norepinephrine
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شکل1-1ساختارنورونکهشاملجسمسلولی،دندریتوآکسونمیباشد[.]2




1-9-1پتانسیلعمل1
اطالعات منتقلشدهتوسطیکعصب،پتانسیلعمل نامیدهمیشود.پتانسیل عمل تغییرموقتدر
پتانسیلغشاءنوروناستکهدرپاسخبهیکمحرك،ابتدادربدنهسلولیایجادوسپسدرطولآکسون
منتقلمیشود .پتانسیلهایعملباانواعمختلفیازمحركآغازمیشوندوبهصورتمعمولدریک
جهتحرکتمیکند .اعصابداخلسیستمعصبیمرکزی(مغزونخاع)عمدتاً بافعالیتشیمیاییدر
سیناپسهاتحریکمیشوند.
در شکل 8-1یک نمونه پتانسیل عمل آورده شده است .همانطور که در شکل مشاهده میشود ،به
محضاینکهقدرتمحركبهباالیسطحآستانهمیرسد،پتانسیلغشاءبادریافتیونهایسدیم،مثبت
تر میشود و یک اسپایک تولید می کند .پس از پیک زدن اسپایک پتانسیل غشاء منفی تر می شود.
پتانسیلنسبتبهپتانسیلاستراحتکمترمیشودوسپسبهحالتعادیبرمیگردد.

Action Potential

2

1

شکل8-1تغییرولتاژپتانسیلعملبازمانبههنگامرخدادنتحریک[]2



تولیداسپایکعمدتاً توسطبازکردنکانالهایسدیمایجادمیشود.هردویونسدیموپتاسیمدر
تولیدپتانسیلعملنقشدارند.سدیمدربیرونازسلولزیاداستودردرونسلولکماست.سلولهای
قابلتحریک،کانالهایسدیموپتاسیمدریچههایمخصوصیدارندکهدرپاسخبهولتاژغشابازوبسته
میشوند.بازکردنکانالهایسدیماجازهمیدهدکه،سدیمبهداخلسلولهجومبرده وبارمثبترابا
خودحملکند.دامنهمحدودهپتانسیلعملبرایانسانتقریبابین-60میلیولتتا10میلیولتمی
باشد[.]2

8-9-1تولیدسیگنال  EEG
یک سیگنال  ،EEGاز اندازه گیری جریان هایی حاصل میشود کهاز دندریت های تعداد زیادی از
نورونهایمخروطیواقعدرقشرمغز1جاریمیشود.هنگامیکهسلولهایمغزیفعالمیشوند،جریان-

cerebral cortex

3

1

هایسیناپسیدردندریتهاتولیدمیشوند.اینجریانیکمیدانمغناطیسیقابلاندازهگیریباماشین
الکترومیوگرامویکمیدانالکتریکیرویپوستسر قابلاندازهگیریباسیستمهای EEG1تولیدمی-
کند.سرانسانازالیههایمختلفی،شاملمغز،جمجمهوتعدادزیادیالیههایباریکبینآنهاتشکیل
شدهاست.اینالیههاسببتضعیفسیگنالها،حدودصدبرابربیشترنسبتبهبافتنرممیشود.بنابراین،
تنها،تعدادجمعیتزیادیازنورونهایفعال،میتوانندپتانسیلکافیراتولیدکنندکهقابلضبطتوسط
الکترودهایپوستسرباشد[.]2

9-9-1دستگاهعصبیمرکزی
دستگاه عصبی مرکزی بزرگترین بخش دستگاه عصبی است و شامل مغز و نخاع میباشد .از دید
آناتومی،میتوانمغزانسانرابهسهبخشمخ،مخچهوساقهمغزتقسیمکرد.
مخ شامل مناطقی برای شروع حرکت ،آگاهی از احساس ،تجزیه و تحلیل مسایل پیچیده و بیان
احساساتورفتاراست .مخازدونوعبافتعصبیتشکیلشدهاست:مادهخاکستریومادهسفید.الیه
نازکی از ماده خاکستری خارجی ترین سطح مخ را پوشانده که به قشر مخ معروف است .زیر الیه
خاکستری،مادهسفیدقرارداردکهبخشعمدهمخراتشکیلمیدهد.مخشاملدولوبچپوراست
میباشد.معموالًناحیهچپمخاطالعاتحسیراازسمتراستبدندریافتواطالعاتآنبخشرا
کنترلمیکندونیمکرهراستاطالعاتحسیراازسمتچپبدندریافتوحرکاتآنبخشراکنترل
میکند[.]3
مخچه،هماهنگکردناندامهایحرکتی،وظیفهحفظتعادل وروشایستادنرابرعهده دارد.اگرچه
اکثر تصمیم گیری ها به وسیله قشر(کرتکس) مغز صورت می گیرد ،اما چگونگی تنظیم تعادل ،جهت

Electroencephalogram
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حرکاتومیزاننیرویالزمجهتانجامیکحرکتبهوسیلهعضالتونیزتعییناینکهکدامعضواین
حرکتراانجامدهدبهعهدهمخچهاست .مخچهاطالعاتراازنواحیکنترلحرکت(مغزونخاع)و
بخش_های حسی و سایر نقاط بدن دریافت کرده و فعالیتهای حرکتی را با هم تلفیق نموده تا یک
حرکتصحیحوهماهنگانجامشود[.]3
قرارداردومتشکلازبخشهاییاستکهنخاعرابهنیمکرههایمخو

ساقهمغزدرقسمتپایینیمغز
یوندمیدهدوعملکردهایغیرارادیمانندتنفس،تنظیمقلبوبخشمرتبطباهورمونراکنترل

مخچهپ
میکند[.]2
ناحیهکرتکسمخ،محلیاستکهبرایسیستمهایBCIبسیارقابلتوجهاست.اینناحیههمسهئول
فعالیتهایشناختیبودهونزدیکپوستسراست.الزمبهذکراستکهفعالیتهایمغزبهصورتمحلی
بودهوهرناحیهازکرتکسمسئولایجادیکفعالیتخهاصاسهت.انهدازهناحیههمتناسهببهااهمیهتو
پیچیدگیفعالیتآنقسمتازبدنمیباشد.
بهطورخاصمیتوانگفتقشرحسی-حرکتی1وقشرحرکتی8برایتحقیقاتBCIازاهمیهتویهژه
ایبرخورداراست.اینقسمتمسئولفعالیتهاینواحیمختلفیازبدنمیباشد.احساساتازاندامها،از
طریقاعصابآورانبهکرتکسحسیآوردهمیشوندوسپسدستوراتحرکتیازکهرتکسحرکتهیواز
اعصابوابرانبهاندامهاانتقالمییابند[.]3
در شکل  9-1نقشه هندسی ارتباط بین قسمتهای مختلف بدن و نواحی قشر حسی-حرکتی و
موتورینشاندادهشدهاست[.]10

1

Somatosensory
Motor cortex

2
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شکل9-1نقشههندسیارتباطقسمتهایمختلفبدن.ونواحیقشرحسی-حرکتیدرسمتراستوقشرموتوری

درسمتچپ[]10

درتحقیقاتBCIبسیارمهماستکهبدانیمکهکدامناحیهازکرتکسمربوطبهفعالیتموردتحقیق
استوچهتغییراتیدرسیگنالنورونهایآنقسمتخاصنسبتبهحالتعادیبدنایجادمیشود.

4-9-1نواحیقشرمخ
لوبهایمخرامتناسبباعملکردآنبهچهارناحیهاصلیشامللوبپیشانی،لوبآهیانهای،لوب
گیجگاهی،لوبپسسریتقسیمبندیمیشود.اسامیاینلوبهابرگرفتهازاستخوانجمجمهاست.
شکل4-1نمایجانبیلوبهایقشرمغزرانشانمیدهد.
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شکل4-1نمایجانبیازنمایجانبیلوبهایقشرمغز




1-4-9-1لوبپیشانییاقدامی1
اینناحیهدرقسمتجلوییسرواقعشدهاستومرتبطبافعالیتهایمغزیمربوطبههتمرکهز،چهاره
یابی،هیجانات،داوری،سخنگفتنوحرکاتارادیاست[.]3

8-4-9-1لوبآهیانهای8
ایبخشباالییوسطنیمکرهمغزاست.اینناحیهنقشمهمیدریکپارچهسازیاطالعات


لوبآهیانه
حسی از نقاط مختلف بدن ،آگاهی از تعداد و روابط آن ها دارد .حس بساوایی ،ادراك فضایی ،ادراك
دیداری،بازشناسیاندازهها،رنگواشکالازیکدیگرازکارکردهایاینلوباست .بخشیازلوبآهیانه

ای ،با نام کورتکس آهیانه پشتی 9ورودی دیداری و حسی-حرکتی 4را دریافت میکند و پس از آن از

1

Frontal lobe
Parietal lobe
3
)Posterior Parietal Cortex(PPC
4
somatosensory
2
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طریقسیگنالهایحرکتی،حرکتبازوها،دستوهمچنینحرکاتچشمراکنترلمیکند.اینلوببه
دونیمکرهچپوراستتقسیممیشود.ورودیهایحسیازسمتراستبدنبهسمتچپمغزمیروندو
برعکس.نیمکرهچپدرزبانوریاضیاتدخالتداردونیمکرهراستمتخصصبرایانجامتصاویر،درك
نقشههاوهمچنینروابطفضاییاست.قشرلوبآهیانه،افرادراقادربهخواندن،نوشتنوحلمسایل
ریاضیمیکند[.]3

9-4-9-1لوبگیجگاهی

1

لوبگیجگاهیدرادراكشنواییدرگیرشدهومکانیبرایقشرشنواییاولیهاست.همچنینبرای
پردازشمفاهیمگفتارودیداریمهماستونقشکلیدیدرشکلگیریحافظهبلندمدتدارد[.]3

4-4-9-1لوبپسسری

8

این لوب عقبترین بخش نیمکره مغز است و قسمت کوچکی از سطح پشتی-جانبی آن را تشکیل
میدهد.اینناحیهکهشاملبیشترینقشربصریاست،مرکزپردازشاطالعاتدیداریاست[.]3

دراینبخشبهبررسینواحیازقشرمخکهدرحرکتاعضامهمهستند،یعنیناحیهکرتکسحرکتی
میپردازیم.کرتکسحرکتی9نواحیازقشرمخراشاملمیشودکههدربرنامههریهزی،کنتهرلواجهرای
حرکاتارادیدرگیرهستند.ناحیهکورتکسحرکتیبهچندینبخشتقسهیممهیشهود.ایهننهواحیدر
شکل5-1آوردهشدهاست.

1

Temporal lobe
Occipital
3
Motor Cortex
2

14

شکل5-1نواحیقشرمخمرتبطباحرکت



Primary Motor Cortex5-4-9-1

اینناحیهکهبانمادM1بیانمیشوددرقسمتعقبلوبپیشانیقرارداردوشاملنورونهایبزرگی
میباشدکهایننورونهاهمراهبادیگرسلولهایعصبیقشرمخ،آکسونهایبلندیرابطورمستقیمبه
سمتنورونهایحرکتیآلفاکهدرنخاعهستندوبهماهیچههامتصلاند،میفرستد.اینناحیههمراهبا
دیگرنواحیحرکتیقشرمخمرتبطبابرنامهریزیواجرایحرکاتاست[.]3

premotor cortex6-4-9-1
اینناحیهدرلوبپیشانیودرجلویناحیه Primary Motor Cortexقرارداردومسئولبرخیاز
جنبههایکنترلحرکتیمانندهدایتحسیوهدایتفضاییاستونقشمهمیدرکنترلمستقیم
رفتار،باتاکیدنسبیبررویعضالتتنهبدندارد[.]3
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supplementary motor area7-4-9-1
عملکردهاییمانندبرنامهریزیحرکتتولیدشدهازداخل،برنامهریزیتوالیجنبش،هماهنگیدو
طرفبدنمانندهماهنگیدودسترابرعهدهدارد[.]3

posterior parietal cortex2-4-9-1
نقش مهمی در تولید حرکات برنامه ریزی شده دارد .پیش از آنکه یک حرکت آغاز شود ،سیستم
عصبیبایدمواضعاصلیقسمتهاییازبدنکهقراراستحرکتکندوموقعیتاشیاخارجیکهبابدندر
تعامل هستند را بداند .این ناحیه ورودیها را از سه سیستم حسی شامل سیستم بینایی و شنوایی و
حسی-حرکتیدریافتمیکند[.]3

5-9-1فعالیتریتمیکمغز
فعالیتهایمغزیدرحوزهفرکانسبهچندباندفرکانسیتقسیممیشوندکههرباندفرکانسیدارای
یکنامخاصبودهووجودآنهابررویقشرمخنمایانگریکفعالیتخاصدرمغزاست.
درافرادبزرگسالسالم،دامنهوفرکانستغییراتاینسیگنالهابراییکفرد،ازیکحالتانسانبه
حالتدیگر،مانندهوشیاریکاملوخواب،تغییرمیکند.ویژگیهایاینامواج،باباالرفتنسننیزتغییر
میکنند.پنجنوعاصلیازامواجمغزیبافرکانسهایمختلفشانشناساییشدند.اینباندهایفرکانسی
ازفرکانسپایینبهباال،بهدلتا(،)تتا(،)آلفا(،)میو(،)بتا()وگاما()نامیدهمیشوند.درکاربردهای
BCIامواجمیووبتااهمیتویژهایدراستخراجویژگیهایفرکانسیمرتبطباهرفرددارند.درادامهبه
معرفیاینامواجمیپردازیم.
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1-5-9-1امواجدلتا
اینامواجبادامنهبلنددرمحدودهفرکانسی0.5تا4هرتزقراردارند.اینامواج،عمدتاًدربزرگساالن
درارتباطباخوابعمیقهستندوممکناستدرحالتبیداریهمحضورداشتهباشند.امواجدلتادر
نوزاداننیزمشاهدهشدهاند[.]2

8-5-9-1امواجتتا
این امواج در محدوده فرکانسی  4تا  7.5هرتز قرار دارند.این امواج مرتبط با دسترسی به مواد
ناخودآگاه،الهامخالق،مدیتیشنعمیقهستند.دربزرگساالنهنگامخوابآلودگیاتفاقمیافتد .موجتتا
اغلب با فرکانسهای دیگری همراهی میشود و به نظر میرسد ،مرتبط با سطحی از ،بالفاصله پس از
هوشیاری فرد میباشد.موجتتانقشمهمیدرنوزادیوکودکیبازیمیکند.قسمتبزرگیازفعالیت
موجتتادربزرگساالندرحالتبیداریغیرطبیعیاستوناشیازمشکالتمختلفپاتالوژیکیاست[.]2

9-5-9-1امواجآلفا
اینامواجدرمحدودهفرکانسی 2-18 Hzقراردارندومعموالبهشکلسینوسیوگردهستند .موج
آلفا،برجستهترینریتم،درهمهحوزههایفعالیتمغزیاست.هنگامی کهفرددربیداریکاملاست،
موجآلفابوجودمیآید.هنگامخوابعمیقوتوجهبخصوصبصریوتالشذهنیمسدودیاتضعیفمی
شود.هنگامیکهفردهشیاراستوتوجهخودرابهیکفعالیتخاصمعطوفمیکندموجهایآلفابا
امواجغیرهمزماندیگریبافرکانسباالترودامنهکمتریجایگزینمیشوند.اغلبافرادبعضیامواجآلفا
راباچشمبستهتولیدمیکنند.بابازکردنچشمان،باشنیدنیکصدایعجیب،بانگرانییاتوجهو
تمرکزذهنی،امواجآلفاحذفمیشوندیاکاهشمییابند.برجستهترینریتمدرمغزبزرگساالننرمال،
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در هنگام هوشیاری است .بیشتر در نواحی لوب پیشانی روی سر وجود دارد .موج آلفا به طور معمول
دامنهایکمتراز50  vدارد[.]2

4-5-9-1امواجمیو
عالوه بر موج آلفا ،موج دیگری در همین محدوده فرکانسی به نام امواج میو وجود دارند.این امواج
بیانگرحرکتبودهوبهشدتمرتبطباقشرحرکتیهستند.توسطریتممیوعملکردقشرمغزوتغییرات
درفعالیتهایمغز(عمدتاًدوطرفه)،مربوطبهتصورحرکتیوحرکاتفیزیکیمیتواندبررسیشود[.]2

5-5-9-1امواجبتا
اینامواجدرمحدودهفرکانسی 18تا 90هرتزقراردارند.موجبتاریتمبیداریمعمولیمغزمرتبطبا
تفکرفعال،دقتفعال،تمرکزبردنیایبیرونوحلمسائلاحساسیاست.سطحباالیموجبتابرایفرد
هنگاموحشتزدگیبدستمیآید.فعالیتریتمیکبتابطورعمدهبرروینواحیمرکزیوپیشانی قرار
دارد.بهطورمهم،ریتمبتامیتواندبافعالیتحرکتی ویاتحریکالمسهمسدودشود.دامنهریتمبتا
معموالزیر 90  vقرارمیگیرد[.]2

6-5-9-1امواجگاما
فرکانسهایباالی( 50 Hzمعموالًباالی،)45Hzمنطبقبامحدودهگاماهستند(بعضیاوقاتموج
بتای سریع نامیده می شوند) .هرچند دامنه این ریتمها بسیار پایین است و اتفاق افتادن آنها نادر
است،تشخیصاینریتمهابرایتأییدقطعیبیماریهایمغزیمیتوانداستفادهشود.نواحیفرکانسهای
باالیEEGدرنواحیمرکزیپیشانی1واقعاست[.]2

1

frontocentral
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شکل6-1شکلموجریتمهایمغزی[]2



6-9-1پتانسیلهایمرتبطبارخداد1
پتانسیلهای مرتبط با رخداد ،برای اولین بار در سال  1364بیان شدند و به عنوان ابزار تشخیصی
مفید،درهردومورداعصابوروانپزشکیبکارمیروند.عالوهبراین،آنهابهطورگستردهایدرBCI
استفادهمیشوند.پتانسیلهایمرتبطبارخدادEEG،هاییهستندکهمستقیماپاسخالکتریکیقشرمغزبه
رخدادهایشناختی،عاطفیوحسیرااندازهمیگیرند.آنهانوساناتولتاژدرEEGایجادشدهدرمغز،به
عنوان مجموع تعداد زیادی از پتانسیل های عمل می باشند ،که برای رخدادهای حسی ،حرکتی و
شناختیدرزمانقفل 8هستند.آنهامعموالً درپاسخبهمحرکهایمحیطییاخارجیبهعنوانپتانسیل
هایمغزیسوماتوسنسوریوبیناییوشنواییظاهرمیشوند،یابهآرامیدرحالکاملفعالیتمغزی

Event Related Potential
Lock in Time

13

1
2

قبلازحرکتارادییادرزمانانتظارمحركشرطیظاهرمیشود.پتانسیلهایمرتبطبارخداد،نسبت
بهفعالیتهای  EEGپسزمینهایبسیارکوچکهستند[.]2

 4-1سیستمهایBCI
سیستم  BCIمانند هر سیستم کنترلی یا ارتباطی دیگر ،از ورودی (فعالیت های مغزی کاربر) و
خروجی(دستوراتبهدنیایبیرون)،اجزاییکهورودیرابهخروجیتبدیلمیکندوپروتکلیکهآغاز،
پایان و زمان اجرا را تعیین می کند ،تشکیل شده است .طرح کلی یک سیستم  BCIشامل اکتساب
سیگنال،استخراجویژگی،طبقهبندیالگو،خروجیکنترلیدرشکل 7-1آوردهشدهاست.در ادامهبه
توضیحمختصریراجعبههریکازآنهامیپردازیم.
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شکل7-1طرحکلیسیستمBCI
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Signal

1-4-1اکتسابسیگنالهایمغزی
در سیستم های  BCIورودیها همان سیگنالهای ناشی از فعالیت های مغزی هستند که توسط
روشهایتهاجمی 1نیازمندعملجراحیوغیرتهاجمی 8بدوننیازبهجراحیبدستمیآیند.ازروشهای
غیرتهاجمیمیتوانروشهای  MEG6،fMRI5،PET4،fNIR9وروش EEGرابرشمرد.چونسیستم
های BCIمبتنیبر EEGدادههاراآسانیوباتجهیزاتارزانتریهمراهباوضوحزمانیباالییبدست
میآیند،بیشترBCIهاازاینروشبرایثبتسیگنالهایمغزیاستفادهمیکنند[.]11

8-4-1روشالکتروانسفالوگرافی)EEG(7
سیستمپایهبرایضبط،EEGشاملالکترودازجنسرسانا،تقویتکنندههاهمراهبافیلتر،مبدل
آنالوگبهدیجیتال) (A/Dودرانتهایکوسیلهضبطداده،برایثبتدادههای EEGمیباشد .دراین
روشسنسورهاکهبهآنالکترودگفتهمیشود ،بهگونههایمختلفیبررویپوستسرقرارمیگیرند.
یکروشمتداولاستفادهازیککالهبهنامEEG CapمیباشدEEG Cap.بررویپوستسرقرارمی-
گیردوبرایاتصالبهتردرمحلالکترودهاژلتزریقمیشود.اینروشپتانسیلالکتریکیضعیفیبین5
تا100میکروولترااندازهگیریمیکند.الکترودهادرتماسباژلهستندتاسیگنالهاراازسطحپوست
حسکنند.تقویتکنندهها،سیگنالها رااز محدودهمیکروولتویانانوولتبهمحدودهایمیبرندکه
بتوانندبادقت ،دیجیتالشوند.مبدلآنالوگبهدیجیتالدادههایآنالوگرابراینمایشوذخیرهبر
رویکامپیوتربهدادههایدیجیتالتبدیلمیکند.مزیتاینروشدرقابلحملونقلبودن،بدست
آوردنآسانوارزانمیباشد.اماوضوحفضاییپایینیداردودربهترینحالتحدود 1تا 8سانتیمتر
1

invasive
noninvasive
3
functional near-infrared
4
Positron emission tomography
5 Functional magnetic resonance imaging
6
Magnetoencephalography
7
Electroencephalography
2
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است.همچنیننویزاضافهشدهبرسیگنالرسیدهازقشرمغزتاپوستسررامیتوانازمعایباینروش
برشمرد[.]3

9-4-1آرتیفکت1
اینسیگنالها ،پتانسیلهاینامطلوبیهستند،کهبامنشأغیرمغزی،سیگنالهای EEGراآلودهمی
کنند.اینسیگنالهابهطوربالقوهمیتوانند،باتغییرظاهرخود،بهعنوانسیگنالمنشأگرفتهازمغز
تفسیر شوند .آرتیفکت های EEGاز دومنبع سیستمی و فیزیولوژیکی منشأ می شوند .آرتیفکت های
فیزیولوژیکیغالبعبارتنداز:سیگنالهایمرتبطباحرکتمانند،حرکتسر،حرکتماهیچهمانندحرکت
دست در طول مدت زمان تصور) ،(EMG8مرتبط با قلب ) ،(ECG9مرتبط با حرکت چشم مانند پلک
زدن)(EOG4ویانوساناتمقاومتپوستمانندتعرقمیباشند[.]2

آرتیفکتهای سیستمیعمدتاًبهدلیلتداخلخط  50/60Hzمنبعتغذیه،نوساناتامپدانس،خرابی
کابل ،نویز الکتریکی ناشی از اجزای الکترونیکی و امپدانس نامتعادل الکترودها وتماس ضعیف الکترود
بوجود می آیند .همچنین تنظیمات بهره ،آفست و فیلتر تقویت کننده باعث برش ،اشباع و اعوجاج
سیگنالهای ضبط شده میشود.آرتیفکتهای سیستمی میتوانند از طریق راه اندازی مناسب دستگاه،
بازرسیدقیقتجهیزاتاجتنابشوند[.]2

1

Artifacts
Electromyography
3
Electrocardiography
4
Electrooculography
2

88

4-4-1استاندارد 10-80
فدراسیون بین المللی جوامع الکتروانسفالوگرافی و نوروفیزیولوژی بالینی ،1بهمنظور استاندارد کردن
روش استفاده از الکترود برروی جمجمه ،روش قراردهی الکترود به نام 10-80بهتصویب رساند .این
سیستمشاملقراردهیفیزیکیونامگذاریبررویپوستسراست.ایناستانداردشامل 81الکترودبه
استثنایالکترودهایاللهگوشمیباشد.دراینسیستم،قراردهیالکترودها،برحسبمجاورتبانواحی
مغزی بر چسب خوردهاند .مانند برچسبهای )،T(temporal) ،P(parietal) ،C(central) ،F(frontal
) O(occipitalکهمرتبطبانواحیمختلفمغزیمیباشند.حروفیکهبااعدادفردهمراههستند،مرتبط
باسمتچپمغزوحروفیکهبااعدادزوجهمراههستند،درسمتراستمغزقرارگرفتهاند.حرف zبه
جایعددبهخطوسطاشارهمیکند .درشکل 2-1نمایجانبیونمایباالییاستاندارد 10-80نمایش
دادهشدهاست[.]2

شکل 2-1نمایجانبی)(aونمایباالیی)b(.استاندار10-80برایقرارگیریالکترودبررویسر[]2


)International Federation of Societies for Electroencephalography and Clinical Neurophysiology( IFSECN
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1

.الکترودهای الله گوش که  و 

نامیده می شوند و به ترتیب به الله های گوش چپ و راست

مربوط هستند ،به عنوان الکترودهای مرجع استفاده میشوند .برای تنظیم تعداد بیشتر الکترودها با
استفادهازاینسیستمقراردادی،بقیهالکترودهابیناینالکترودهابهفاصلهمساویقرارمیگیرند.مثال
بین

و قرارمیگیرد[.]2

عنوان10-80بهاینعلتاستکهاینسیستمفاصلهبینناحیهباالیبینی1وبرآمدگیپشتسر8را
دریکراستاوفاصلهبیننقاط(Preauricularشکل)2-1درراستاییدیگررا بهفواصلمتناسب10و80
درصدتقسیممیکند .اولینوآخرینفاصله10درصدوبقیهفواصل80درصداست[.]2

5-4-1استخراجویژگی
سیگنالهایبدستآمدهازمغز،واردفرآیندهاییبرایاستخراجویژگیازجملهفیلترنمودن،فیلتر
نمودنفضایی،فیلترنمودنزمانی،اندازهگیریدامنهولتاژدریکلحظهخاصزمانی،تحلیلطیفیو
غیره میشوند .سیستم های  BCIمی توانند از ویژگیهای حوزه زمان ،حوزه فرکانس و یا ویژگیهای
فضاییویاتلفیقیازاینویژگیهااستفادهکنند.ویژگیهایسیگنالمورداستفادهدرBCIبازتابکننده
رخدادهاییاستکهدرمغزپیشمیآیدمانندتحریکشدنیکنرونقشریویژهویافعالیتسیناپسی
ریتمیکوسنکروندرقشرمغزکهریتممیوراتولیدمیکند[.]18
مکان،اندازهوعملکردناحیهایقشریکهیکریتمویایکپتانسیلبرانگیخته9میتواندنشاندهد
که سیگنالها چگونه ضبط شوند و کاربران چگونه بهتر بیاموزند که دامنه آنها راکنترل کنندو چگونه
تاثیراتآرتیفکتهاراکمویاحذفکنند[.]18

1

nasion
inion
3
Evoked-Potential
2
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اینویژگیهابرایهرفردمتفاوتبودهوباتوجهبهسنوسایرخصوصیاتفردیمتفاوتاستوبرای
هرفرداینویژگیهارابایدبطورجداگانهبدستآورد[.]19

6-4-1طبقهبندیویژگیها
ویژگیهایبدستآمدهازسیگنالهایEEGمغزبرایشناسایینوعفعالیتمغزیواردطبقهبندمی-
شودونتیجهطبقهبندبرایکنترلوسایلخروجیبکارمیرود.اینطبقههبنهدمهیتوانهدازروشههای
خطی(مثلآنالیزکالسیکآماری)یاغیرخطی(مانندشبکهعصبی)استفادهکند[.]18

7-4-1وسایلخروجی
برایبیشترسیستمهای،BCIخروجی،صفحهنمایشکامپیوترمیباشد.اماهروسیلهکنترلیدیگری
مانندصندلیچرخدارواعضایمصنوعیویایکرباتمیتواندبهعنوانخروجیاستفادهشود[.]18

BCI 5-1هایمبتنیبرEEG
سیستمهایBCIمبتنیبرEEGرابرحسباینکهازچهسیگنالالکتروفیزیولهوژیکیاسهتفادهمهی-
کنند،میتوانبهچندگروهتقسیمکرد.

1-5-1پتانسیلرخدادP900

1

پتانسیلهایمرتبطبارخدادهایشنوایی،بیناییوحسی8هستندوبعداز900msپسازتحریک
درقشرپیشانییکپیکمثبتایجادخواهدشد[.]2

1

P300 evoked potential
somatosensory

2
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Visual N100 and P2008-5-1

پتانسیل های مرتبط بارخداد با تأخیر کوتاه که پاسخ مغز به محرك بینایی سریع هستند .این
پتانسیلهابهعنواننشانهایکهجهتخیرهشدنفردرانشانمیدهد،بکارمیروند[.]2

9-5-1پتانسیلهایرخدادبیناییحالتپایدار

1

اینسیگنالهاپاسخهایطبیعیبهمحركهایبصریدرفرکانسهایخاصهستند.هنگامیکهشبکیه
چشم با یک محرك بینایی در محدوده فرکانسی  9.5تا  75هرتز تحریک می شود ،مغز فعالیتهای
الکتریکیدرهمان(چندین)فرکانسمحركبینایی،تولیدمیکند[.]2

4-5-1پتانسیلهایآرامکرتکس

8

آنهاتغییراتآرامپتانسیلتولیدشدهدرقشرمغزبعداز05تا10ثانیهازظهورمحركهستندSCP .
هایمنفیبافعالیتقشرمخمانندانجامیکحرکتویایکفعالیتذهنیتولیدمیشوند،درحهالیکهه
SCPهایمثبت،باکاهشفعالیتقشرمغزیعنیدرحالتاستراحتقشرمغز،همراههسهتند.کهاربرانی
کهبهقدرکافیآموزشدیدهباشند،میتواننداینپتانسیلهاراکنترلکنندوبااستفادهازآنههاحرکهت
مکاننمایموسکامپیوترراکنترلکنند.آموزشدراینروشممکناستهفتهههاویهاماهههابطهول
بیانجامد[.]14

5-5-1نرونهایقشری
ازسال1360میکروالکترودهایفلزیبرایثبتپتانسیلعملنرونهایتنهادرقشرمغزیحیوانات
بیداردرحالانجامحرکت،بکاررفتهاست.چندینمطالعهنشاندادکهمیمونهایادگرفتندتخلیهروی
نرونهایمنفردقشرمغزراکنترلکنند.درنتیجهاینانتظاربوجودآمدکهافرادباناتوانی حرکتینیز
1

)Steady-state visual evoked potentials (SSVEP
)Slow cortical potentials (SCP

2
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بتوانند کنترل مشابهی داشته باشند ،بطوریکه برای کاربردهای  BCIمی تواند مفید باشد .بررسی این
احتمال،بهعلتنبودالکترودهایقشریمناسببرایاستفادهانسانوتواناییثبتهایپایداربلندمدت
ازنرونهایتنها،بهتاخیرافتاد.چونالکترودهایکاشتهشدهموجبایجادزخمدربافتوحرکتکردن
نسبتبهیکنرونتنهامیشود.درسال 1323الکترودهاییساختهشدکهاینمشکالتراتاحدی
برطرفکرد.امااینروشچوننیازبهجراحیدارد،درافرادباناتواناییهایزیاداستفادهمیشود[.]18

6-5-1بررسیامواجمیووبتادرتصورحرکتی
درافرادهوشیار،هنگامیکهفرددرگیرپردازشورودیهایحسینیستوخروجیهایحرکتهینیهز
تولیدنمیکند،درنواحیحسیوحرکتیکرتکس،مولفههایفرکانسهی2تها18هرتهزوجهودداردکهه
همانامواجمیوهستند.اینسیگنالهامرتبطباآنقسمتازنواحیقشرمغزاستکهمستقیمبهخروجی
حرکتیمغزمتصلاستومیتواندبهحرکتتصوریارادی،ترجمهشود.
مشخصاتطیفیشاملحرکت،ممکناستریتممیو()2-18Hzویاریتمبتا()12-85Hzباشد،که
درطولحرکتویاآمادهشدنبرایحرکتدرنیمکرهطرفمقابلکاهشمهییابهد()ERDویهابعهداز
حرکتویادرحالتاستراحتافزایشمییابهد(.)ERSدوپدیهدهیERDو ERSمهیتواننهدبههعنهوان
ویژگیهایمرتبطباطبقهبندیتصورحرکتیاستفادهشود[.]1
اینپدیدههاممکناستبرایافرادمختلفدرباندهایفرکانسیمختلفاتفاقبیفتد.تحقیقاتنشان
دادهاستکهتصورحرکتیمانندخودحرکتباعثبوجودآمدنچنینالگوهاییدرمغزشود.
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برایروشنترشدنموضوعشکل3-1ازمرجع[]15آوردهشدهاسهت.درایهنشهکلتوزیهعزمهان-
فرکانسبرایسهکانالCz،C4،C3دراستاندار10-80درطولچهارثانیههتصهورحرکتهیآوردهشهده
است.

شکل3-1توزیعانرژیدرحوزهزمان -فرکانسبرایچهارنوعتصورحرکتیدستچپ،دستراست،حرکتپاوزبان.

محورعمودیفرکانسومحورافقیزمانبرحسبثانیهرانشانمیدهد[.]15
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اینتوزیعهامتوسطتوزیعزمان-فرکانسدرچندآزمایشهستند،کهشاملچهارنوعتصهورحرکتهی
دستچپ،دستراست،دوپاوزبانمربوطبهیکشخصمیباشند.کانالC3درنیمکرهچپوکانهال
C4درنیمکرهراستوکانالCzدرمرکزسرقراردارد.طیفقرمزرنگانرژیبیشتروطیهفآبهیرنهگ
انرژیکمتررانشانمیدهد.
همانطورکهدرشکل()3-1مشاهدهمیشود،درتصورحرکتهیدسهتچهپدرکانهالC3بانهدمیهو
(حدود18-2هرتز)قبلازتصوروجودداشتهاستوتاپایانتصورادامهمییابد.امادرکانالC4اینباند
فرکانسیقبلازتصوروجودداشتهامابعدازحدود0.6ثانیهناپدیدمیشود.یعنیدرطولتصهورحرکتی
دستچپ،درنیمکرهراستمغزERDاتفاقافتادهاست.درباندبتا(درحدود12تا86هرتز)نیزERD
رخدادهاستکهالبتهقبلازتصورحرکتیاینباندفرکانسیانرژیکمیداشتهاست.
درتصورحرکتیدستراستنیزدرباندهایمیووبتادرکانالERD،C3وجوددارد.درکانالCzدر
تصورحرکتیدستراستوچپتغییراتخاصیدراینباندهایفرکانسیمشاهدهنمیشودودرههردو
نوعتصورحرکتیتوزیعفرکانسیاینکانالیکساناست.باتوجهبهتفاوتهایمشاهدهشدهدرکانهال-
های C3و C4درطولتصورحرکتیدربسیاریازتحقیقاتازایندوکانالبرایجداسازیتصورحرکتی
دستچپوراستاستفادهمیشود.
درتصورحرکتیدوپاوتصورحرکتیزبان،توزیعانرژیهرسهکانال C4،C3و Czیکسانبودهو
نمیتوانبرایجداسازیآنهاازاینسهکانالاستفادهکرد.
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فصل8
 8مروریبرروشهایاستخراجویژگی
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 1-8مقدمه
در این فصل مروری بر روشهای استخراج ویژگی برای طبقه بندیداده های EEGناشی از تصور
حرکتیارائهشدهاست.استخراجویژگیازسیگنالهای،EEGمهمترینگامدرطبقهبندیتصورحرکتی
است.بطورکلیاستخراجویژگیهایمطلوبتصورحرکتی،میتواندبرمبنایسهبعدزمانی،فرکانسی،
فضاییویاتلفیقیازاینابعادباشد.
درتحقیقاتاولیه،توانباندهایفرکانسیمختلفدرپنجرههایزمانیازسیگنال،EEGبهعنوان
ویژگیبرایطبقهبندیEEGمورداستفادهقرارگرفت[.]16دراینمرجعگزارششدهاستکهبرایهر
فردباندهایفرکانسیخاصیبرایطبقهبندی EEGمناسباست.روش،]17[ AAR1بهجنبهحیاتی
دیگری،یعنیبعدزمانیسیگنالهاEEGتاکیدمیکند.
بعدفضاییسیستمهای BCIمبتنیبر EEGاولینباردر سال 8000بهمنظورجداسازیدوکالس
تصورحرکتیدستچپوراست،توسطروش]4[CSP8موردبررسیقرارگرفت.روشCSPبااستفادهاز
یکنگاشتخطیسیگنالهای EEGباتعدادکانالزیادرا ،توسطتعدادکمیبردارکهمرتبطبافیلترهای
فضاییهستند،بهتعدادیکمیسیگنالتبدیلمیکند.کهواریانسسیگنالهایحاصلازنگاشتبرای
طبقهبندیدوکالستصورحرکتیمناسباست.دراینروش،براساساهمیتسیگنالهرالکتروددر
طبقهبندی،وزنمناسبیبرایآنالکتروددرنظرگرفتهمیشود.براساسآنچهگزارششدهاست[،]17
روشCSPدقتبهتریدرطبقهبندیبالدرنگنسبتبهروشAARازخودنشانمیدهد.

Adaptive autoregressive model
Common Spatial Pattern
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1
2

درادامهفصلبهمروریبرروشهایاستخراجویژگیبرمبنایویژگیهایفضایی،ویژگیهایفضایی-
فرکانسی ،ویژگیهای زمانی-فرکانسیو ویژگیهای زمان-فضا-فرکانس سیگنالهای EEGناشی از تصور
حرکتیخواهیمپرداخت.

 8-8ویژگیهایفضایی
عالوه بر روش متداول  ،CSPروشهای دیگری نیز به استخراج ویژگیهای فضایی مرتبط با تصور
حرکتیپرداختهاند.کهادامهبهمعرفیبرخیازآنهامیپردازیم.
درمرجع[،]8دقتطبقهبندیسهنوعازروشهایتحلیلمولفهمستقل1یعنیFastICA،Infomax
و،SOBI8مقایسهشدند.داده EEGموردبررسیبرایهشتفردو 88کانالمرتبطباچهارتصورحرکتی
دستچپ،دستراست،پاوزبانمیباشد.نتایجنشاندادهاستکهروش Infomaxازدونوعدیگراز
انواع ICAبهترمیباشد.همچنیننشاندادهشدهاستکهاعمال PCA9قبلاز ICAنتایجرادرمورد
 FastICAبهبودبخشیدهدرحالیکهنتایجطبقهبندیبرای Infomaxرابطورقابلمالحظهایکاهش
میدهد.

4

1-8-8روش WPC

در مرجع[ ،]12بهینه سازی فیلترهای فضایی برای طبقه بندی تصورحرکتی چندکالسه مورد توجه
قرارگرفتهاست.اینبهینهسازیتوسطیکمعیارطبقهبندی جدید،کهمعیاردوبهدووزندارنامیده
میشود،انجامشدهاست.بهینهسازی درروشWPCبرمبنای مینیممکردنباندباالییازخطایبیز،
1

)Independent Component Analysis(ICA
)Second Order Blind Identification (SOBI
3
Pricipal Component Analysis
4
)Weighted pairwise criterion(WPC
2
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انجاممیشود.رهیافت WPCتوجهبیشتریبهزوجکالسهاینزدیکبههمکهاحتمالبیشتریبرای
طبقهبندینادرستدارند،نسبتبهزوجکالسهایدورترکهبهخوبیجداشدهاند،دارد.

8-8-8روشمبتنیبرگرافی
درمرجع[،]13فیلترهایفضاییبهینهبابنانهادنیکطرحمبتنیبرگراف،حاصلشدهاند.دراین
الگوریتم،هرکالسازدادههای EEGبهزیرکالسهایی(خوشههایی)تقسیممیشوند،بطوریکهرأس-
هایگرافمراکززیرکالسهاقرارمیگیرند .دراینالگوریتمروش  FLDA1درقالبیکگراففرمول-
بندیمیشود.
9-8-8روشLTCSP8

در مرجع[ ،]80تعمیمی از روش  CSPبیان شده است که توسط یک ماتریس همسایگی ،ساختار
محلی سیگنالهای زمانی  EEGرا در تخمین ماتریس کواریانس در نظر میگیرد.روش  LTCSPمانند
روش CSPروشیسادهاست.ازلحاظمحاسباتیپیچیدگینداردودرمقایسهباروش،CSPپایداری
بیشتریدرمقابلنویزواغتشاشاتدارد.

 9-8ویژگیهایفضایی-فرکانسی
روشهایزیادیدرمقاالتبرایبهبودروش CSPپیشنهادشدهاست.معموالًاینروشهاسعیدر
یافتن باندهای فرکانسی ویژه هر فرد دارند که ویژگیهای  ERDاز آن استخراج میشوند .در ادامه به
معرفیبرخیازآنهامیپردازیم .

Fisher Linear Discriminant Analysis
Local Temporal Common Spatial Pattern
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1
2

1-9-8روشCSSP1
نتایج CSPبهفیلترنمودناولیهدادههای EEGوابستگیزیادیداردواگرباندفرکانسیمناسبیاز
سیگنالهای  EEGانتخاب نشود ،نتایج مطلوبی در طبقه بندی  BCIایجاد نمیکند[ .]4برای رفع این
مشکل Lemmوهمکارانشروشیبهنام CSSPراپیشنهادکردند[.]81اینروشباهدفکاهشاثر
آرتیفکتهاوسایرنویزهابرروی،EEGازیکفیلتر FIRمرتبهاولوالگوریتم CSPاستفادهمینماید.
دراینروش،CSPبهفضایحالتتوسعهدادهشدهاست.دراینروشسیگنالهایزمانیتأخیریافته
بهعنوانکانالهایجدیددرنظرگرفتهمیشوند.اینسیگنالهایتاخیریافتهبهسیگنالهایبدونتاخیر
الحاقمیشوند.سپس CSPبهکلاینمجموعهاعمالمیشود.دراینروش ،فیلترهایفرکانسیبرای
هرکانال،بههمراهفیلترهایفضاییبهینهمیشود.
درمرجع[،]81نشاندادهشدهاست،اینروشنسبتبهروشCSPنتایجبهتریراارائهمیکند.این
روشبهشدتبهانتخابمیزانتاخیر بستگیدارد،لذامیبایست بابعضیروشهایاعتبارسنجی
رویمجموعهآموزشبدستآید.هرچندنتایج،بهبودالگوریتم CSSPرانسبتبه CSPنشانمیدهد،
قابلیتانعطافپذیریفیلترهایفرکانسیبکاررفتهدراینروشخیلیمحدوداست.

8-9-8روش

8

CSSSP

Dorhengوهمکارانشروش CSSSPراپیشنهاددادند[،]88کهبطورهمزمانیکفیلترFIRانعطاف
پذیرراباتحلیل CSPبهینهمیکندوبرایجلوگیریازخطر overfittingیکقیدپراکندگی9رابکار
میگیرد.

1

)Common Spatio-Spectral Pattern (CSSP
)Common Sparse Spectral Spatial Pattern (CSSSP
3
sparsity
2

94

ISSPL1روش9-9-8
دراینروش.]89[ پیشنهاددادندISSPL وهمکارانشیکروشیادگیریباتکراربهنامWeiآقای
بهینه،8بطورهمزمانباماکزیممنمودنحاشیهصفحهمجزاسازپترنها،ویکطبقهبندFIRیکفیلتر
.میشوند

FBCSP9روش4-9-8
 بهEEGابتدادادههای،دراینالگوریتم. ارائهشدهاستFBCSPیکروشبهنام،]84[درمرجع
 برای هر باندCSP  سپس ویژگیهای. با اعمال فیلتربانک فیلتر می شوند،باندهای فرکانسی چندگانه
 برای انتخاب باندهای فرکانسی مجزاساز و، یک الگوریتم انتخاب ویژگی، پس از آن.استخراج میشود
،MINBPW5، MIBIF4  الگوریتمهای،]84[  در مرجع. مربوطه شان بکار میرودCSP ویژگیهای
،FLD3 ،NBPW2  برای انتخاب ویژگیهای مجزا ساز و الگوریتمهای طبقهبندی،MIRSR7 ،FRFS26
.بررسیشدندFBCSPبرایطبقهبندیDENFIS19وRNFS18،k-NN11،CART10،SVM


1

Iterative Spatio-Spectral Patterns Learning (ISSPL)
Maximal margin hyperplane
3
Filter Bank Common Spatial Pattern
4
Mutual Information based Best Individual Feature
5
Mutual Information-based Naïve Basysin Parzen Window
6
Fuzzy-Rough set-based Feature Selection
7
Mutual Information-based Rough Set Reduction
8
Naïve Bayesian Parzen Window
9
Fisher Linear Discriminant
10
classification and regression tree
11
K-nearest neighbor
12
Rough set-based Neuro-Fuzzy System
13
Dynamic Evolving Neural-Fuzzy Inference System
2
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5-9-8روشDFBCSP1
روشی دیگر به نام ،]85[ DFBCSPفیلتربانک مختص هر فرد را برای طبقه بندی تصور حرکتی
پیشنهادمیدهد.اینروش،بجایاستفادهازفیلتربانکثابتبرایهمهافراد،فیلتربانکجداسازمختص
هرفردرا،پیشازاستخراجویژگیبدستمیآورد.اینسیستم،باندهایجداسازویژههرفردراازیک
مجموعه از فیلترها  ،به نام فیلتربانک والد بدست میآورد .فیلتر بانک والد با استفاده از تکنیک CD8
طراحی میشوند و تمام اجزای فرکانسی در محدوده  40-6هرتز را پوشش میدهند .روشDFBCSP
کانالهای  C3و  C4را به منظور تعیین اجزای فرکانسی مجزاساز ویژه هر فرد انتخاب میکند .شکل

1-8بلوكدیاگرامDFBCSPرانشانمیدهد.

شکل1-8بلوكدیاگرامروش]85[DFBCSP


1

discriminative filter bank Common Spatial Pattern
Coefficient decimation

2
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انتخابباندفرکانسیمجزاسازویژههرفرد،بااستفادهازفیلتربانکهایوالدازکانالهایC3یاC4و
نسبتفیشر 1از EEGهایفیلترشده،انجاممیشود.هنگامیکهباندهایفرکانسیانتخابشدند،همه
کانالهای EEGبااستفادهازاینباندهایمجزاسازفیلترمیشوندتادرمرحلهبعدتوسط CSPپردازش

شوند.درنهایتازیکطبقهبندSVMبرایطبقهبندیدادههااستفادهمیشود.


6-9-8روشاحتماالتیفیلتر-ذرهای8
درمرجع[،]86ازیکروشاحتماالتیجدیدبرایبهینهسازیفیلترهایفضایی-فرکانسیباالگوریتم
فیلتر-ذرهایواطالعات متقابلبینبردارهایویژگیوبرچسبهایکالساستفادهشدهاست.اینروش
باندهایفرکانسیبهینهراکهبرایطبقهبندیبردارهایویژگیدوکالستصورحرکتیمناسبهستند،با
استفادهازرهیافتتئوریاطالعاتبدستمیآورد.اینالگوریتمازبروزرسانییکاحتمالپسیندریک
فرآیندتکراری،براییافتنفیلترفرکانسیفضاییبهینه،استفادهمیکندوبرایطبقهبندیتصورحرکتی،

یکقانونتصمیمگیریرابوسیلهیکترکیبخطیازخروجیهای،SVMبنامیکند.
درمرجع[،]6روشOSSFNپیشنهادشدهاستکهازیکروشمبتنیبرتئوریاطالعات،برایبهینه
سازیفیلترهایفضایی-فرکانسیدرطبقهبندیدوکالستصورحرکتیاستفادهمیکند.اینروشبا
ماکزیممنمودناطالعاتمتقابلبینبرچسبکالسوبردارهایویژگی،توسطیکالگوریتمبهینهسازی
مبتنیبرگرادیان،فیلترهایفضایی-فرکانسیمناسبهرفردرابدستمیآورد.مقایسهنتایجاینروشبا
دوروش CSPو FBCSPدرمرجع[ ]6نشانمیدهد،روشپیشنهادیدراینمرجعنتایجبهتریازدو
روشمذکورداشتهاست.
1

Fisher ratio
Particle-filter

2
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 4-8استفادهازویژگیهایحوزهزمان-فرکانس
اینروشهابطورعمدهازتبدیلموجکوتبدیلفوریهزمانکوتاهدرترکیبباسایرالگوریتمهابرای
استخراجویژگیهایزمان–فرکانسسیگنالهای EEGناشیازتصورحرکتیاستفادهمیکنند.دربیشتر
موارد،تبدیلموجکازنوعموجکمورلتمختلط،دابیشزوسیملتمیباشد.
درسال8004آقایLemmوهمکاران،یکروشبرمبنایاطالعاتزمان-فرکانس،برایطبقهبندی
بالدرنگتصورحرکتیدستچپوراستپیشنهاددادند[.]87دراینروش ،دادههای  EEGمربوطبه
کانالهای C3و،C4بااستفادهازموجکهایمورلتعلّی1بهحوزهزمان-فرکانسبردهمیشود.برایهر
نقطهزمانیبااستفادهازتبدیلموجکبرایدوباندفرکانسیپایینوباالیمیووبتاوبرایدوکانال
C3وC4چهارویژگیبدستمیآید.اینبردارویژگیبرایتخمیندومدلاحتماالتیمربوطبههریکاز
دوکالسچپوراستاستفادهمیشود.برایهریکازدومدل احتماالتییکتوزیعگوسیچهاربعدی
بااستفادهازبردارهایویژگیدرنظرگرفتهمیشود.
در سال  8005آقای  Qinو همکاران ،با استفاده از توزیع انرژی در حوزه زمان-فرکانس و تبدیل
موجکمورلتمختلطبهاستخراجویژگیهای ERDو ERSپرداختند[.]82برایاینمنظوردوکانال
متقارندرسمتچپوراستجمجمه،مثالً C3و C4رادرنظرگرفتهوتوزیعانرژیدرحوزهزمان-
فرکانسرابرایدوتصورحرکتیچپوراستبررویایندوکانالبدستآوردند.سپسباکمکردن
انرژیها روی تصور حرکتی چپ و راست و یک آستانه گذاری مناسب برای طبقه بندی دو کالس ،دو
ماتریسوزنیمربوطبهERDوERSمحاسبهکردندوازرویاینماتریسهایوزنی،ویژگیهارابدست
آوردند.

Causal morlet wavelet
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1

درمرجع[،]83روشهاییمانندچگالیطیفتوان،1تجزیهاتمی 8برمبنایتبدیل ،Sتبدیلفوریه
9

4

زمان کوتاه و توزیع انرژی مربعی مانند توزیع  Wigner–Villeو RID5و Born–، Choi–Williams

 Jordanو Zhao–Atlas–Marksوروشهایمبتنیبرموجکپیوسته WPT6رابرایمحاسبهانرژیدر
باندهایفرکانسیاستفادهشدهاست.
برایمحاسبهانرژیدرباندهایمیووبتاازدو کانال C3و C4استفادهشدهاست .همچنینموجک
مادردابیشزوسیملتبامرتبههایمختلفبکاررفتهاند.طبقهبندهایخطیوغیرخطیLDAوSVM
بررسیشدهاند .نتایجدقتطبقهبندیبرروییازدهفردآوردهشدهاست .گزارششدهکه[ ،]83روش
PSDباانواعطبقهبندهانتایجبهتریداشتهاست.

1-4-8روشفاکتورگیریماتریسنامنفی

7

درمرجع[،]90ازالگوریتم NMFاستفادهشدهاست.اینالگوریتم،یکماتریسغیرمنفی  0

 Xرابه

حاصلضرب دو ماتریس غیرمنفی   U  0و   V  0تجزیه میکند ،بطوریکه اختالف بین  Xو  UV T
مینیمم گردد .ماتریس Vشامل بردارهای پایه و ماتریس Uشامل ویژگیهای فرکانسی هستند .در این
مقاله ،استخراجویژگیهایفرکانسیمناسببرایطبقهبندی،بااعمالروش NMFباکرنلخطی، 2بر
روینمایشزمان-فرکانسدادههای  EEGانجاممیشود.نمایشحوزهزمان-فرکانسدادههای  ،EEGبا
استفاده از تبدیل موجک صورت میگیرد .موجک بکار رفته از نوع موجک مورلت مختلط میباشد .در
مرجع[ ،]90نشان داده شده است KNMF ،با کرنل خطی ،ویژگیهای فرکانسی را به راحتی با ضرب
1

)Power spectral density(PSD
Atomic Decompositions:
3
)Short time Fourier transform (STFT
4
Quadratic energy distributions
5
reduced interference distributions
6
Wavelet packet Transform
7
)Nonnegative matrix factorization(NMF
8
)Kernel Nonnegative matrix factorization(KNMF
2
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ماتریسیمحاسبهمیکند.نتایجاینروشبررویدومجموعهدادهEEGیکیمجموعهدادهمسابقهBCI
ودیگریمجموعهداده ،]90[ IDIAPانجامشدهاست.گزارششدهکه[ ،]90روشپیشنهادیدراین
مرجععملکردمؤثریدراستخراجویژگیهایفرکانسیداشتهاست.

8-4-8روشمبتنیبرتبدیلموجکپیوستهبههمراهStudent’s two-sample t-statistic
درمرجع[،]91ازتبدیلموجکپیوستهبههمراهالگوریتمStudent’s two-sample t-statisticsبرای
استخراج ویژگیهای زمان-مقیاس دو بعدی استفاده شده است .ویژگیهای استخراج شده برای طبقه
بندیدوکالستصورحرکتیچپوراستمیباشد.اینروشابتدا،تبدیلموجکپیوستهدابیشزرابرای
استخراجویژگیزمان-مقیاسدوبعدیبکارمیگیرد،کهمنجربهیکنمایشباتزاید1باالازسیگنالهای
 EEGدرحوزهزمان-فرکانسمیباشدوتعیینمکاندقیقاز ERDو ERSرامیدهد.سپسبهویژگی
زمان-مقیاسدوبعدیتوسطالگوریتمStudent’s two-sample t-statisticsوزندادهمیشودویکطرح
زمان-مقیاسازاطالعاتجداسازبینتصورحرکتیچپوراستبیانمیشود.درنهایتضریبهمبستگی
برایطبقهبندیتصورحرکتیبکارمیرود.

9-4-8روشمبتنیبرچندفرکتالهایتجمعیوسریهایزمانی
درمرجع[،]98دوویژگیجدیدبرایطراحیسیستمهای BCIمبتنیبر EEGمعرفیشدهاست.
ویژگی اول بر مبنای چند فرکتالهای تجمعی8و ویژگی دیگر بر مبنای سری-های زمانی پیش بینی
کنندهاست.عملکردایندوویژگیباویژگیاستانداردمورداستفادهدر  ،BCIیعنیویژگیهایتوانباند
بایکدیگرمقایسهشدهاند.اینسهویژگیوترکیبآنهاروی 19فردبررسیشدهاست.گزارششده
که[،]98اینویژگیهایجدیدمنجربهبهبودعملکردطبقهبندیشدهاند.بویژه،هنگامیکهسهویژگی

Redundancy
Multifractal cumulants

40

1
2

توان باند و چند فرکتالهای تجمعی و ویژگی مبتنی بر پیش بینی سریهای زمانی با هم ترکیب و
استفادهشوند،نتایجدقتطبقهبندیباالمیرود.

 4-4-8روش مبتنی برخوشه بندی شبکه عصبی هاپفیلد فازی بدون سرپرست1و ویژگیهای
فراکتالی
درمرجع[،]99ازخوشهبندیشبکهعصبیهاپفیلدفازیبدونسرپرست،ویژگیهایفراکتالیمالتی
رزولوشن ،8برای طبقه بندی تصورحرکتی چپ و راست استفاده میشود .ویژگیهای فراکتالی مالتی
رزولوشن از داده تبدیل ویولت گسسته با استفاده از بعد فراکتالی اصالح شده ،استخراج میشوند .در
نهایت،خوشهبندیFHNNبهعنوانجداکنندهویژگیهایفراکتالیمالتیرزولوشناستفادهمیشود.

5-4-8روشمبتنیبرسیستماستنباطفازیعصبیوفقی9
درمرجع[ ،]94روشاستخراجویژگیازطریقپیشبینیسریهایزمانیبرمبنایسیستماستنباط
فازی عصبی وفقی همراه با بردارهای ویژگی فراکتال مالتی رزولوشن 4برای استخراج ویژگی در طبقه
بندیتصورحرکتیدوکالسچپوراستبکارمیرود.دوسیستم ANFISبرایپیشبینیکردنداده
هایمربوطبهتصورحرکتیچپوراستآموزشدادهمیشوند.ویژگیهایبدستآمدهتوسطیکطبقه
بندLDAجدامیشوند.عملکردروشپیشنهادیبررویدومجموعهداده Graz BCIشاملتصورحرکتی
فیدبکیوتصورحرکتیبدونفیدبک،انجامشدهاست.عملکردروشپیشنهادیباروشهای،AARپیش
بینیسریهایزمانی AARوپیشبینیسریهایزمانیشبکهعصبیمقایسهشدهاست.بیانشدهکه

1

)Fuzzy Hopfield neural network(FHNN
)multiresolution fractal feature vectors(MFFV
3
(adaptive neuro-fuzzy inference system)ANFIS
4
)Multiresolution fractal feature vectors(MFFVs
2
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[،]94روشپیشبینیسریهایزمانی ANFISباویژگیهایMFFVیکروشامیدوارکنندهدرزمینه
BCIاست.
در مرجع [ ،]95یک روش تحلیل جداساز خطی بیز 1تجربی بر مبنای مشاهده سلسله مراتبی،8
پیشنهادشدهاستکهدرآنانتخابویژگیوطبقهبندیتوامانجاممیشود.روشBLDAبررویداده
هایتصورحرکتیچهارکالسهبکاربردهشدهاست.نتایجدقتطبقهبندیباروشهای LDAوSVM
مقایسه شده است .گزارش شده که [ ،]95دقت طبقه بندی روش  BLDAاز دو روش LADو SVM
عملکردبهتریداشتهاست.

 5-8ویژگیهایزمان-فرکانس-فضا
درمرجع[،]96ازیکطرحمبتنیبرتانسور،9برایطبقهبندیدادههای EEGاستفادهشدهاست.
ابتدا سیگنالهای  EEGتوسط تانسورهایمرتبه سومدر حوزهفضا-فرکانس-زمان با استفاده ازتبدیل
ویولت ،بیان میشود .سپس ،یک الگوریتم تحلیل جداساز تانسور منظم ،4برای استخراج یک زیرفضای
مجزاسازچندراهه،5ازدادههای  EEGبیانشدهباتانسور،پیشنهادمیکند .اینروشبررویمجموعه
دادهتصورحرکتیدستچپوراستانجامشده.درمرجع،بیانشدهاستکهاینروشنسبتبهروش
 CSPمزایای زیر را دارد )1 .زیرفضای جداساز چند راههی 6بهینه میتواند استخراج شود و الگوهای
فضایی-فرکانسی-زمانیمهمبرایطبقهبندیاستفادهشود)8.روشپیشنهادی،بدونداشتندانشاولیه
فیزولوژیعصبی،بهخوبیعملمیکند)9.طرحپیشنهادیقادربهیافتنمهمترینکانالهابرایطبقه
بندیاستومیتواندبرایانتخابکانالدرBCIاستفادهشود.
1

)Baysian linear discriminant analysis(BLDA
hierarchical observation model
3
Tensor
4
(Regularized tensor discriminant analysis)RTDA
5
multiway
2
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فصل9
 9فیلترهایفضایی-فرکانسی
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 1-9مقدمه
تکنیکهایفیلترنمودنفضایی،بطورگستردهایبرایاستخراجویژگیهایفضاییجداساز ERDدر
 EEGچند کاناله مورد استفاده قرار میگیرد .روشهایی مانند انواع تحلیل مولفه مستقل ،]97[1بیم
فورمینگ،]9[8بررسیشدهاند،درحالیکهمتداولترینروشمورداستفادهتاکنون،روش CSPاست[.1
.]10.4درتحقیقاتاولیه،روشCSPبرایتحلیل،EEGبهمنظورتشخیصEEGغیرنرمالمعرفیشد.
سپسبرایطبقهبندیEEGمرتبطباحرکتمورداستفادهقرارگرفت.
روش CSPمنجربه دقت طبقه بندی باالتری نسبت به روشهای مختلف  ICAدر طبقه بندی
تصورحرکتیمیشود[.]92روشCSPشاملیکافکنش9خطیازنمونههایزمانیEEGچندکانالهبر
رویتعدادکمیبرداراست ،کهمنطبقبافیلترهایفضاییمستقلمیباشند.ازلحاظریاضی،ماتریس
افکنشبرمبنایماکزیممنمودنجداسازیبینکالسهایEEGتصورحرکتیدرشرایطضریبریلی4بنا
شدهاست[.]10اینضریبتوسطماتریسهایواریانسبینکالسیازنمونههایزمانیEEGتعیینمی-
شود.

 8-9معرفیروشCSP
هدف از این روش ،طراحی فیلترهای فضایی است که منجر به سریهای زمانی جدیدی میشود،که
واریانسآنهابرایطبقهبندیدوکالسازEEGمرتبطباتصورحرکتیچپوراست،بهینهباشند.روشی
که برای طراحی چنین فیلترهای فضایی استفاده می شود ،بر مبنای قطریسازی همزمان دو ماتریس
کواریانساست.
1

Independent Component Analysis
Beam-forming
3
Projection
4
Rayleigh
2
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در ادامه به تحلیل روش CSPپرداختهمیشود[.]4در نظر بگیریدکه در یک آزمایش تصورحرکتی
سیگنالهای EEGخامباماتریس Zکهدارایابعاد N×Tاست ،بیانشود.که Nتعدادکانالها(یعنی
الکترودهایضبطشده)و Tتعدادنمونههایزمانیبرایهرکانالاست.نرمالسازیکواریانسفضایی
EEGازرابطهزیربدستمیآید:
()1-9

ZZ T
C 

) trace ( ZZ T

در رابطه باال نویس  Tبه عملگر ترانهاده اشاره میکند و ) ،trace(xمجموع عناصر روی قطر اصلی
ماتریس xاست.برایهریکازدوتوزیعیکهقراراستازهمجداشوند(بهعنوانمثال،تصورحرکتی
چپ و راست) ،کواریانس فضایی   C با متوسط گیری روی آزمایشات ،برای هر کالس محاسبه می
شود(اندیس  برچسبکالسمیباشد).کواریانسفضاییمرکب،توسطرابطهزیردادهشدهاست:
  Cc  C l  C r

()8-9

 C cمیتواندبهصورت  C c  U c cU c تجزیهشود،که  U cماتریسبردارهایویژهو  cماتریس
قطریمقادیرویژهی  C cاست.دراینجافرضمیشودکهمقادیرویژهبهترتیبنزولیمرتبشدهاند.
بهکمکتبدیلسفیدکنندهی،PواریانسهایکانالهایEEGیکسانمیشود.
1 T
  P  c U c

()9-9

یعنیتماممقادیرویژهی  PC c PTبرابرمقداریکخواهندشد.بطورمشابهبهکمکتبدیل،Pمتوسط
ماتریسکواریانسمربوطبهکالسهایدستچپوراست(یعنی  C lو ،) C rبهماتریسهایپراکندگی
 S lو  S rصورتزیرتبدیلشوند:
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()4-9

T
   S l  PC l P

()5-9

T
  S r  PC r P

آنگاه  S lو  S rبردارهایویژهمشترکیخواهندداشت.یعنی،اگر
T
  S l  B l B

()6-9
بطورمشابهاینتجزیهرامیتوانبرای  S rبکاربرد:
()7-9

T
  S r  B r B

()2-9

  l  r  I

بنابراین،برطبقرابطه(،)2-9مجموعدومقدارویژهیمربوطه همیشهیکاست.دراینرابطه I

ماتریسهمانیاست.بردارویژهیمتناظر بابزرگترینمقدارویژهبرای ، S lکوچکترینمقدارویژهبرای
 S rراداردوبرعکس.اینویژگی،مقادیرویژهیBرابرایطبقهبندیدوتصورحرکتی،مفیدمیسازد.
افکنشEEGسفیدشده،رویاولینوآخرینبردارهایویژه(یعنیبردارهایویژهمرتبطبابزرگترین
عناصر روی قطر اصلی  lو  ) rسیگنالهایی را بوجود میآورد که برای جداسازی دو کالس از EEG
(مثالً تصور حرکتی دست راست از چپ) مناسب هستند .با ماتریس افکنش  ، W  (B T P )Tنگاشت
مجموعهسیگنالهایEEGحاصلازیکآزمایشباماتریسZبهصورتزیردادهشدهاست:
  Y WZ

()3-9
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ستونهایماتریس  W 1همانالگوهایفضاییمشترك()CSPهستند.پسازنگاشتدادههایEEG
توسطرابطه()3-9میتوانبردارویژگیرابدستآورد.برایهرجهتازتصورحرکتی(مثالًدستراست
یا چپ) ،واریانس تنها تعداد کمی سیگنال حاصل شده از  ،Yبرای طبقه بندی مناسب ترین هستند.
سیگنالهای )  Z p ( p  1 2mکهاختالفواریانستصورحرکتیچپدر مقابلراستراماکزیمممی-
کند،آنهاییهستندکهمرتبطبابزرگترینمقادیرویژهی  lو  rهستند.اینسیگنالها mسطراولوآخر
ازYهستند.بردارویژگیبرایطبقهبندیدوکالستصورحرکتیازرابطهزیربدستمیآید:


 var Y p  
 
 f p  log  2 m
 var Y 
 i 

 i 1


()10-9

 9-9بررسیفیلترهایفضاییازدیدگاهخطایبیز
روشCSPمعادلبابهحداقلرساندنخطایطبقهبند،برایدوتوزیعگوسیچندگانهیتکمودال1
میباشد.یکسیگنالفیلترشدهفضایی)،y(tاختالفواریانسبیندوکالسراباحلمسالهتجزیهمقدار
ویژه،ماکزیمممیکند[:]93
  x 0 W =  x 1W

()11-9

بطوریکه (  x 0یا )  x 1ماتریسکواریانسدادههایEEGتصورحرکتیکالس(0یا)1است  .
ماتریسقطریاستکهشاملمقادیرویژهی  Wمیباشد.باتوجهبهمرجع[،]93ازمنظرطبقهبندیالگو،
CSPمعادلبایکتبدیلخطیبهینهاستکهباندBhattachryyaرابرایدوکالسازنمونههایزمانی

unimodal
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1

 EEGکهدارایتوزیعگوسیتکمودالبامیانگینصفراست،مینیمممیکند.باند Bhattachryyaبه
باندباالییخطایطبقهبندبیزطبقرابطهزیرمحدودمیشود[:]93
()18-9

   B (x)  P (0 )P (1 )  p (x | 0 ) p (x | 1 )dx

در این رابطه )  p (x | 0و )  p (x | 1توابع چگالی شرطی برای سیگنال  ، xاز دو کالس  0و 1

هستند.بعدازتبدیلخطی  xبه  yبااستفادهاز،Wباند Bhattacharyyaبهرابطهزیرتبدیل
میشود:
()19-9

  B (y)  P (0 )P (1 )  p (y | 0 ) p (y | 1 )dy

اگرتوابعچگالیشرطیهردوگوسیبامیانگینصفر باشندودارایماتریسهایکواریانس   x 0و
  x 1باشند،بهحداقلرساندنباندBhattacharyyaمعادلاستباحلکردندومعادلهزیر[:]93
()14-9

   ψ-1x ψx  W=W  ψ-1y ψy 

()15-9

   ψ-1x ψx  W=W  ψ-1y ψy 

0

1

1

0

0

1

1

0

در اینجا  ψ y0  WT ψx0 Wو  ψ y1  WT ψx1 Wبه ترتیب ماتریسهای کواریانس yمربوط به
 ψ-1و
کالسهای  0و   1هستند .جواب معادالت باال برای  ،Wبردارهای ویژه برای هر دو عبارت x1 ψ x 0
1
 (ψ-1
 ψ x 0 ψ x1میباشد .چون این دو ماتریس با رابطه  ) x 0 ψ x1

-1

 ψ-1به یکدیگر مربوط میشوند،
x1 ψ x 0

بردارهایویژهمشترکیدارندکهحلآنبصورتزیراست:
  ψx0 W  ψx1 W

()16-9
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که در رابطه(  ،)16-9یک ماتریس قطری است که درایههای روی قطر اصلی آن مقادیر ویژه
ماتریسهای

ψ-1
x1 ψ x 0

 ψ-1هستند .بعالوه ،نشان داده میشود که مینیمم کردن مرز
و x 0 ψ x1

Bhattacharyyaمرتبطبابهحداکثررساندناندازهزیراست[:]93

  2 
i

1

()17-9



n



i 1

 J   log  i 

بنابراینبهمنظوربهحداقلرساندنمرز،Bhattacharyyaمقادیرویژهیمرتبطبابزرگترینمقادیر
1
عبارات ) 2
i

 (i انتخابمیشوند.

 4-9معرفیروشOSSFN1
همانطورکهدرفصلقبلبیانشد،بطورمعمولCSP،ازخروجیفیلترفرکانسیمیانگذرویژههرفرد
بدستمیآید،تاریتمویژهERDرااستخراجکند.یادگیریفیلترهایفضایی-فرکانسیهنوزبصورتیک
موضوعقابلتحقیقوبررسیمیباشد.
دریکیازمقالههایاخیر[،]6یکرهیافتمبتنیبرتئوریاطالعاتبرایبهینهسازیفیلترهای
فضاییوفرکانسیبهمنظورطبقهبندیدادههای EEGدوکالسه،پیشنهادشدهاست.دراینرهیافت،
یکشبکهی OSSFNبهکمکفیلترهایفضایی-فرکانسیساختهمیشودوبهکمکاطالعاتمتقابل
بینبردارهایویژگیوبرچسبهایکالسمربوطهشان،فیلترهابهینهمیشوند.پیشتر،معیارماکزیمم
اطالعات متقابل ،به منظور انتخاب ویژگی بکار برده شده است[ ،]40در حالیکه بهینه سازی عددی
فیلترهایفضاییموردتوجهنبودهاست.درمرجع[،]6موضوعاستخراجویژگیموردتوجهقرارمیگیرد،
که شامل بهینه سازی عددی فیلترهای فضایی همراه با انتخاب فیلتر میانگذر است .درادامه به معرفی
1

Optimum Spatio-Spectral Filtering Network
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شبکهOSSFNوسپسفرمولبندیمسئلهبهینهسازیبرمبنایماکزیمماطالعاتمتقابلمیپردازیم.
برایدركبهترروابطریاضیدرجدول1-9فهرستیازنمادهایریاضیضروریآوردهشدهاست.
جدول1-9فهرستنمادهایریاضی

یکقطعهزمانیازسیگنالEEGخامبا  ncکانالدربازه ] t  [0 L

)z(t

خروجیسیگنالبعدازعبورازفیلترفرکانسیمیانگذرh

)x(t

سیگنالخروجیبعدازنگاشتتوسطفیلترفضایی

)y(t

ماتریسفیلترفضاییکهبردارهایفیلترفضاییدرستونهاهستند.
)( nc 1
W
هربردارفیلترفضاییدرماتریس
)( nl 1

بردارویژگی
یکبرچسبکالسویژه،نمادمتغیربرچسبکالس
تابعچگالیاحتمالوتابعاحتمالیکمتغیرتصادفی
آنتروپییکمتغیرتصادفی

) ( nc nl



W

w
 l
 a;A

 ; 
p; P
H

اطالعاتمتقابلبینبردارویژگیAوبرچسبکالس
تعدادنمونههادردادههایآموزشی
تعدادنمونههامتعلقبهکالس  

) I (A , 
n
 a
n
 



1-4-9معماریشبکهOSSFN
معماریشبکهOSSFNدرشکل()1-9آمدهاست.ورودیشبکهیکپنجرهزمانیازسیگنالEEG
با ابعاد  nc  Lمیباشد که ) z(tنامیده میشود .خروجی شبکه بردار ویژگی  aاست که میانگین توان
اجزایفضایی-فرکانسیاز) z(tاست.مراحلبرایرسیدنازورودیشبکهبهخروجیآنشاملاعمال
فیلتر میانگذر ،نگاشت توسط فیلتر فضایی و محاسبه لگاریتم انتگرال توان میباشد ،که برای استخراج
ویژگیهایفضایی-فرکانسیمجزاسازدرطبقهبندیتصورحرکتیپشتسرهماجرامیشوند.
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شکل1-9معماریشبکهOSSFNبرایاستخراجویژگیهایفضایی-فرکانسیEEGتصورحرکتی[]6



رونداستخراجبردارویژگیaدرشبکهOSSFNبصورتزیراست:
 (1فیلترنمودنفرکانسی
یکفیلترمیانگذرکهسرراهکانالهای EEGگذاشتهمیشودتافعالیتریتمیکخاصاز ERDرا
استخراجکندویکسیگنالمیانگذربصورتماتریس)x(tبهابعاد  nc  Lراتولیدکند.
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)8فیلترنمودنفضایی
یکنگاشتخطیاستکه)x(tرابهسیگنالابعادپایینتر)y(tانتقالمیدهد:
T
 )  y(t )  W x(t

()12-9
هرستوندرماتریسانتقال

 nc nl 

 W یکیازفیلترهایفضایی  n lراتعیینمیکند.بنابراین،

هرعنصردر  yفعالیتیکمولفهی فضاییویژهرانشانمیدهد.ماتریس) y(tدارایابعاد  n l  Lمی-
باشد.
(9لگاریتمانتگرالتوان
دراینپروسهویژگیهای ERDازرویتوانمتوسطهرسطر  yدرپنجرهزمانی[]0 Lمحاسبهو
بردارویژگی aحاصلمیشود.هرعضو aتوان باندمتوسطازیکمولفهفضاییخاصدرماتریس  Wرا
بیانمیکندa.یکبردار  n l 1میباشد:

 dt 


()13-9

0  y(t )

2

L

 a  log 

1
L



8-4-9الگوریتمآموزششبکهOSSFN
همانطور که در شکل ( )1-9مشاهده میشود ،الگوریتم آموزش شبکه  OSSFNبرای استخراج
فیلترهایفضایی-فرکانسی،بطورکلیشاملمراحلزیراست:
)1عبورازفیلتربانک
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دادههای EEGازفیلتربانکعبوردادهمیشوند.اینفیلتربانکهاازفیلترهایفرکانسیمیانگذریکه
تمامیمحدودهریتمERDممکن()2-98Hzرادربرمیگیرند،تشکیلشدهاست.درمراجع[]84،41نیز
ازیکساختارفیلتربانکیبرایانتخابفیلترمیانگذراستفادهشدهاست.
)8بهینهسازیفیلترهایفضایی
بهینه سازیفیلترهای فضایی را روی هر باند فرکانسی ،با ماکزیمم نمودن تخمیناطالعات متقابل
انجاممیدهد.بهینهسازیفیلترهایفضاییتوسطیکالگوریتمگرادیانیمبتنیبرزیرفضاانجاممیشود.
بعبارتدیگرالگوریتمگرادیانیباماکزیممنمودنتخمیناطالعاتمتقابل،ضرایببردارهایپایهایکه
فیلترهایفضاییرامیسازند،بهینهمیکند.مطابقشکل()1-9بهینهسازیزیرفضادریکروندتکراری
شاملفیلترنمودنفضایی،محاسبهبردارویژگی،تخمیناطالعاتمتقابلوبروزرسانیفیلترفضایی،انجام
میشود.
)9انتخابفیلترفرکانسی
پس بهینه سازی فیلترفضایی روی هر باند فرکانسی ،دادهای  EEGاز فیلترهای میانگذر عبور داده
میشوندوبافیلترفضاییمربوطبهآننگاشتدادهمیشوندوبردارویژگی aوسپساطالعاتمتقابل
محاسبهمیشود.باندفرکانسیکهماکزیمماطالعاتمتقابلرادرمقایسهباباندهایفرکانسیدیگرداشته
باشد،بهعنوانفیلترفرکانسیبهینهانتخابمیشود.جزئیاتدقیقالگوریتمآموزشروش OSSFNبرای
استخراجفیلترهایفضایی-فرکانسیدربخش()6-4-9آوردهشدهاست.
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9-4-9معرفیتابعهدف
در مرجع [ ،]6اطالعات متقابل[ ،]48برای فرمولبندی تابع هدف بهمنظور بهینه کردن همزمان
فیلترهایفضایوفرکانسی معرفیمیشود.اطالعاتمتقابلبینمتغیربردارویژگی Aومتغیربرچسب
کالسبهصورتزیرتعریفمیشود:
) I ( A , )  H ( )  H (  | A

()80-9







)  H ( A )  H ( A | 

)  H (A )   H (A |  )P (


که) H(و) H(Aبهترتیبآنتروپیبرچسبکالسوآنتروپیبردارویژگیمیباشند  .برچسب
یککالسخاصمیباشد(بهعنوانمثال    1یا    2تصورحرکتیدستراستیادستچپرا
بیان میکند) H (A | )  .آنتروپی شرطی بردار ویژگی بدست آمده برای یک کالس ویژه است.
)  H ( | Aآنتروپیشرطیبرچسبکالسباداشتنبردارویژگیبدستآمده،میباشد.
باتوجهبهرابطه()80-9میتوانتابعهدفرابیانکرد.چونبردارویژگیaتوسطفیلترمیانگذر  hو
فیلترفضایی،Wتعیینمیشود،هدفماکزیممنمودن ) I (A , نسبتبهhوWمیباشد.
()81-9





 ) hopt , Wopt  max I (A , 

h , W

اطالعات متقابل  ) ، I (A , کاهش عدم قطعیت توسط بردار ویژگی میباشد[ .]48آنتروپی )H (

عدمقطعیتبرچسبکالسمیباشدوبعدازمشاهدهیبردارویژگی،اینعدمقطعیتبهمقدارآنتروپی
شرطی  )  H ( | Aکاهش مییابد .هرچه بردار ویژگی  Aاطالعات کاملتری از کالس ارائه دهد ،عدم
قطعیت )  H ( | Aکاهشمییابدواطالعاتمتقابل ) I (A , افزایشخواهندیافت.لذابهترینویژگی-
هاآنهاییهستندکهتابعاطالعاتمتقابلراماکزیممنمایند.چالشتکنیکیبرایرسیدنبههدفدر
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رابطه()81-9دراصل،دراینحقیقتنهفتهاستکهتابعهدف(اطالعاتمتقابل)،تابعیازتوابعچگالی
احتمال است و نمی تواند در یک قالب صریح بیان شود .برای حل این مشکل ،در مرجع [ ،]6روشی
پیشنهادشدهاستکهدرآنتخمیناطالعاتمتقابلصورتمیگیردوسپسبهکمکالگوریتمبهینه
سازیمبتنیبرگرادیان،تابعهدفماکزیمممیشود.درادامهتخمیناطالعاتمتقابلازمرجع[]6می
پردازیم.

4-4-9تخمیناطالعاتمتقابل
چون اطالعات متقابل وابسته به آنتروپیها میباشد ،در ابتدا با تخمین آنتروپیها ،اطالعات متقابل
تقریبزدهمیشود[.]6آنتروپیبردارویژگیوآنتروپیشرطیبردارویژگیبهشرطکالس،بهترتیبزیر
محاسبهمیشوند:
  H (A )   p (a) log( p (a))da

()88-9



()89-9

   H (A |  )   p (a |  ) log[ p (a | )]da

a

a

آنتروپی  Aرا می توان به عنوان یک امید از تابع )) log( p (aدر نظر گرفت[ .]44فرض کنید یک
.

مجموعه  n aتاییازبردارویژگی aدردسترسمیباشد:
آنتروپیبردارویژگیبهصورتزیرتخمینزدهمیشود:

))H (A )  E [log( p (a

()84-9







na

))  log( p (ai

i 1

وبطورمشابهبرایآنتروپیشرطیبردارویژگیبهشرطکالسداریم:
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1
na





)) H (A |  )  E [log( p (a | 

()85-9



1
))  log( p (ai
n a 
i



تابعچگالیاحتمالمیتواندازروینمونههابااستفادهازیکتابعچگالیپایهیاکرنلتخمینزده
شود:
na

1
 pˆ (a) 
na

 )   (a  ai

()86-9

i 1

درمرجع[،]6تابعکرنل،گوسیانتخابشدهاست.تابعگوسیچندمتغیرهبارابطهزیرتعریفمی-
شود:

()87-9

1
) (  rT  1r

e 2

1
2



| |

nl
2



)   (r)  (2

 ماتریس کواریانس گوسی میباشد که در اینجا یک ماتریس قطری فرض شده است و ماتریس
پهنایباندنامیدهمیشود.عناصررویقطراصلیماتریسپهنایباندنرمیویکنواختیکرنلرادرهریک
ازجهتهایبردارویژگینشانمیدهند.پهنایباندبرایکرنلازرابطهزیرمحاسبهمیشود:
na



 (aik  ak )2

1

()82-9

i 1

na

 k ,k 

کهدرآن  akمیانگینتجربیاز ، aik یعنیعنصر  kامبردارویژگیمیباشد.مقدار    (4 / 3na )0.1
ازاستراتژییکنواختنمودنبهینهنرمال[ ]44انتخابشدهاست.باقراردادنرابطه()86-9دررابطه
(،)84-9آنتروپی )  H (Aتقریبزدهمیشود:
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()83-9




na

   (ai  a j ) 



j 1


1
log
 n
 a
i 1

na

1
na

 H (A )  Hˆ (A )  

آنتروپی بردارویژگی به شرط کالس )  Hˆ (A | بطور مشابه بدست میآید .با تخمین )  Hˆ (Aو
)  Hˆ (A | وجایگزینکردنآنهادررابطه(،)80-9نتیجتاًاطالعاتمتقابلتخمینزدهمیشود.

5-4-9آموزشSubspace Gradient Descent
دراینبخش،یکروشعددیبرایماکزیممنمودناطالعاتمتقابلنسبتبهفیلترهایفضاییدر
ماتریس ،Wمرتبط با یکفیلتر میانگذر از مرجع[،]6بیان میشود .برای بهینه نمودن همزمان همه
بردارهایفیلترفضاییدرماتریس،Wیکبردارمشترك ̂، wازالحاقهمهفیلترهایفضاییدرکنارهم
نظرگرفتهمیشود:
()90-9

T

  wˆ = wT1 ...wTl ...wTn 



l

چون اطالعات متقابل ) I (A , از روی نمونه های بردارویژگی }  {aiتخمین زدهمیشود ،بنابراین
هرکدامازنمونههابهنوبهخودتابعیاز ̂، wمیباشند،بنابراینبامشتقگیریضمنیداریم:
I (A , ) na I (A , ) ai


ˆ
ˆ
w
ai
w
i 1

()91-9



مشتقجزیی  I (A , ) aiدررابطهباالبادیفرانسیلگیریازرابطه( ،)80-9بهصورتزیربدست
میآید:
()98-9



) I (A , ) H (A
) H (A | 


)  P (
ai
ai
ai
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کهدراینجا  برچسبکالسنمونه  aiمیباشد.برایمحاسبه  I aiدررابطه (،)98-9مشتقات
جزیی  H (A ) aiو  H (A | ) aiموردنیازاست،کهبصورتزیرمحاسبهمیگردد:
( )99-9

مقادیر   jو


] [a j  a k
ai



] [a j  ak

na

ai

k 1



1
na

na

j
j 1

) H (A
1

ai
na

بهترتیبازروابطزیرمحاسبهمیشوند:
1


 [a j  ak ]

k 1


()94-9

()95-9

if i=j
if i=k

otherwise

na

1
 j  
 na

)   (ai  ak ) 1 (ai  ak
[a j  a k ] 
)    (ai  a j ) 1 (ai  a j

a i
0


محاسبهمشتقجزیی  H (A | ) aiنیزبطورمشابهانجاممیشود.
برایمحاسبهمشتقجزئی ˆ ai wدررابطه(،)91-9باتوجهبهبردار ̂،)90-9( wابتدا  lامینالمان
در  aiدرنظرگرفتهمیشود.
2
 wTl xi (t )  dt 

w l

()96-9

 
xi (t )xTi (t )dt  w l 
 

w l

L

L



0



0

1
 log 
ail
L

w l

1
 L


 wTl
1
 ail . 
e

2
wTl R xi
Le ail



دراینجا )  xi (tبهسیگنالفیلترشدهدرآزمایشiاماشارهمیکندومقدار  R xiبهصورتزیرمیباشد:
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L

  R xi  0 xi (t )xTi (t )dt

()97-9
چون  aijتنهابهمقدار  w lوابستهاستیعنی:


()92-9

  0 if j  l



aij
w l



بنابراینمشتقجزیی  aنسبتبهبردار ̂ wبرابراستبا:




 



wTnl R xi 


0

()93-9



0
0

2
wT2 R xi
ai 2
Le

2
ainl

0

Le

 2
T
 Le ai 1 w1 R xi

0
ai 


ˆ 
w


0




ai
ماتریس
ˆ
w

دارایابعاد )  nl  (nc  nlمیباشد.باقراردادنمعادله()93-9دررابطه(،)91-9می-

)I (A , 
توان گرادیان 
ˆ
w

را محاسبه نمود .از لحاظ عملی ،چون با  EEGچندکانالی(به تعداد  ) ncو

فیلترهایفضاییچندتایی(بهتعداد ) n lمواجههستیمدرنتیجهتعدادپارامترهایآزادمسئلهزیادخواهد
بودوبهینهسازیبرمبنایگرادیاندرفضایباابعادباالرادشوارخواهدساخت.برایحلاینمشکل،
یک روش بهینه سازی بر مبنای زیر فضا 1ارایه شده است .با در نظرگرفتن یک زیرفضای  nuبعدی (
nc

،) nuکهبردارهایستونی  ncبعدی،پایههادرماتریس

) ( nc nu

 U هستند،بردار  Uبصورتزیر

نمایشدادهمیشود:
 ]  U = [u1, u2 ,..., uk ,..., unu

()40-9

1

SubSpace
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درحالیکه  u kبه kامینبردارپایهاشارهمیکند.بردارفیلترفضایی ، w lدرزیرفضارامیتوان به
صورتزیربیانکرد:
nu

  w l   blk uk  Ubl

()41-9

k 1

درحالیکه  b lبردارضرایبیاستکه  w lراتعیینمیکند.
  ]  bl  [b1, b2 ,..., bnu

()48-9

بنابراین  b lیک بیان از فیلتر فضایی  w lبا ابعاد پایین ،میباشد .در زیر فضای  ، Uبهینه سازی
همزمانفیلترهایفضایی،معادلاستبابهینهسازیهمزمانبردارهایضرایببهمپیوسته1در ماتریس
̂: b
   bˆ  [bT1 bT2 ...bTnl ]T

()49-9

مشتقجزیی)I(A,نسبتبه ̂ bرامیتوانبهصورتزیربیانکرد:
n

()44-9



a
)I (A , 
I ai



ˆ
ˆb
i 1 ai b

باانجامچندمرحلهمحاسبهکهجزئیاتآندرمرجع[،]6آمدهاست،برای ˆ ai bرابطهزیربدست
میآید:

1

concatenated
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0




T
) 2(Ub nl
R xi U 
ainu

Le
0

()45-9

ai
ماتریس 
ˆb

2(Ub 2 )T
R xi U 0
Le ai 2

 2(Ub1 )T
R xi U

ai 1
Le


0
ai 
 ˆ 
b



0




دارای ابعاد )  nl  (nu  nlمیباشد .با قرار دادن معادله ( )45-9در معادله

ˆ I (A , ) bگرادیان تخمین اطالعات متقابل نسبت به ̂ ، bبا ابعاد پایین بدست میآید که بطور
مؤثریتعدادپارامترهایآزادبرایآموزشراکاهشمیدهد.

6-4-9الگوریتمپیادهسازیروشOSSFN
الگوریتم OSSFNبرایاستخراجفیلترهایفضایی-فرکانسیبهینهباماکزیممنمودنمعیاراطالعات
متقابلباتوجهبهشکل()1-9بهصورتزیراست[:]6
ورودیشبکهدرمرحلهآموزش،دادههایآموزشیمیباشند.هردادهآموزشیبهشکلیکماتریسبا
ابعاد  nc  Lمیباشد.هرسطراینماتریسشاملسیگنالهای EEGبراییککانالمیباشندوستونها
نمونه های زمانی سیگنال میباشد .این الگوریتم که برای جداسازی دو کالس از داده های EEG
تصورحرکتیمیباشد،شاملمراحلزیراست:
گام)1ساختفیلتربانک
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ساختارفیلتربانک،شاملآرایهایازmفیلترفرکانسیمیانگذرساختهمیشود.اینفیلترها،کلریتم-
های EEGمرتبطباتصورحرکتی(یعنی98-2هرتز)،راپوششمیدهند.سپسسیگنال) z(tراازاینm
فیلترمیانگذرعبورمیدهیمکهmسیگنال )  xm (tبدستمیآید.
گام)8بهینهسازیفیلترفضاییدرهرباندفرکانسی
برایهرخروجیفیلترمیانگذر(سیگنال ) ،) xm (tمراحلزیرراانجاممیدهیم:
)1ساختنزیرفضایفیلترفضایی
الف)ماتریسهایکواریانس  ψ x0و  ψ x1مربوطبهدوکالستصورحرکتیمحاسبهمیشوند.
ب)بردارهایویژهومقادیرویژهیماتریس  ψ-1x ψxرابدستآوردهمیشود(رابطه(.))16-9
1

0

ج)مقادیرویژهیحاصلازقسمتب)بهترتیبنزولیمرتبمیشوند.تعهداد nuبهردارویهژه،کهه
منطبقبابزرگترینوکوچکترینمقادیرویهژههسهتند،انتخهابمهیشهوند.ایهنبردارههایویهژه،
بردارهایپایهایهستندکهیکزیرفضایباابعادپایینتررابرایساختنفیلترهایفضاییبنامی-
کنند.اینبردارهایپایه،بردارهای (u1, u2 ,..., unuرابطه())40-9هستندکهدارایابعهاد  nl 1
میباشند.
)8پارامترهایاولیهفیلترهایفضایی،یعنیهمانمقادیراولیهبردارهای (b lرابطهه())49-9بصهورت
] b30  [0,1,0, ,0] ، b20  [0,0, ,1] ، b10  [1,0, ,0وبههمینترتیبانتخابمیشوند.دلیل
اینکهمقادیرعناصردربردارهای  blبهاینترتیبانتخابشدهاند،اینسهتکههبهتهرینفیلترههای
فضاییمناسببرایطبقهبندیدرCSPانتخابشوند.ماتریس ̂bکهدارایابعاد n l  nuاسهت
ازرویمقادیر

 b lوطبقرابطه()49-9بدستمهیآیهد.بعنهوانمثهال،بهافهرض ) nu  4

ماتریس ̂ bبصورتزیردرمیآید:
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 (n l

0 0 0
0 1 0 
()46-9
0 0 1

1 0 0

1

ˆb = 0
0

0



 )9باقراردادناولینمرحلهتکراربرابر)،(k=0مراحلتکراریزیرتاهمگراییالگوریتمادامهمییابد.
شرطهمگراییمیتواندرسیدنبهتعدادتکرارمشخصویاکمترشدناختالفبیندوتکرارمتوالیاز
یکحد( )  باشد[.]6
k
طبقرابطه()94-9درمرحلهتکرارk

الف)برایهرتکرار فیلترهایفضایی Wازرویماتریس ˆ b

امبدستمیآیند:یعنی  W  Ubˆ k
ب) در این مرحله بردارهای ویژگی طبق روابط ( )12-9با نگاشت فیلتر فضایی و رابطه()13-9
محاسبهلگاریتمانتگرالتوانبدستمیآیند.
ج)گرادیان

I
̂b

 b̂ برطبقرابطه()44-9محاسبهمیشود.

د)بامحاسبهگرادیان،ماتریس ̂ bدرهرمرحلهبروزرسانیمیشود.
()47-9





ˆΔb
1
2

ˆΔb

ˆ
ˆ k +s
 b(s)=b

2

دررابطهباالsنرخیادگیریمیباشد،کهدرمرجع[،]6باگامهای0.01ازبازه[]-11انتخاب
شدهاست.همچنینعبارت  . 2بیانگرنرمl-2میباشد.
ه) باداشتنماتریس ̂ bازرابطه ˆ W =Ubفیلترهایفضاییمحاسبهشدهوازرویآنتخمین
اطالعاتمتقابل بهازایهر،sیعنی)I(sمحاسبهمیشود.
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و) نرخ یادگیری  Sکه به ازای آن اطالعات متقابل ماکزیمم شده ،انتخاب میشود:
) S opt  arg max I (s

ز) اطالعاتمتقابل )  I k  I (S optوماتریس )  bˆk  bˆ(S optدرمرحلهkامتوسط  S optبروز-
رسانیمیشوند.
ح) اختالفاطالعاتمتقابلدردوتکرارمتوالیمحاسبهمیشود   I k  I k 1 :اگر ]6[   
باشدویاتعدادتکرارموردنظربرآوردهشدهباشد،الگوریتمبهمرحلهبعدمیرودودرغیراینصورت
بهمرحلهالف)میرود.
ت)پسازبرآوردهشدنشرطهمگرایی،ضرایببهینهزیرفضایعنی  b̂ kبدستمیآیند.
برایهرباندفرکانسییکفیلترفضاییبهینهوجودداردکهازرابطه  Wm =Ubˆ kبدستآمدهو
اطالعات متقابل برای هر باند فرکانسی محاسبه میشود m( I m  I k :تعداد فیلترهای فرکانسی
است).
گام)9انتخابباندفرکانسیبهینه
دراینمرحلهباندفرکانسیبهینه، mopt ،انتخابمیشود.باندفرکانسیبهینهباندیاستکهبیشترین
اطالعات متقابل را از میان باندهای فرکانسی بدهد(:یعنی )  ) mopt  arg max I m (mو در نهایت فیلتر
فرکانسیفیلترمیانگذر  moptقرارمیگیردوفیلترفضایی W moptمیباشد.

گام)4محاسبهبردارویژگی
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برای محاسبه بردارهای ویژگی ،همانطور که در شکل ( )1-9مشاهده میشود ،دادههای آموزشی و
دادههایتستازفیلترفرکانسی  moptعبورمیکنند.سپستوسطفیلترفضایی  moptنگاشتدادهمی-
شوندوبامحاسبهلگاریتمانتگرالتوانبردارهایویژگیمحاسبهمیگردد.کهمیتواندبرایمرحلهطبقه-
بندیمورداستفادهقرارگیرد.
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فصل4
 4معرفیپایگاهداده
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 1-4معرفیپایگاهداده
پایگاهدادهموردبررسیدراینتحقیق،مجموعهداده 2aازمسابقهچهارم BCIمیباشد،کهتوسط
دانشگاهGrazتهیهشدهودردسترسمیباشد[.]5اینمجموعهدادهشاملسیگنالهایEEGمربوطبه
3شخصمیباشد،کهچهارتصورحرکتیدستچپ،دستراست،پاوزبانراانجاممیدهند.برایثبت
دادههایEEGاز88کانالAg/AgClاستفادهشدهاست.سیگنالهابافرکانس850Hzنمونهبرداری
شدهاندواز0.5تا100Hzازفیلترمیانگذرعبوردادهشدهاند.ضبطدادههابرایهرفرددردوجلسهو
دردوروزمختلفانجاممیشود.هرجلسهشامل 6اجرامیباشد،کهتوسطیکاستراحتکوتاهازهم
جدا شده اند .در هر اجرا  42آزمایش (برای هر کالس  18آزمایش) انجام میشود ،که منجر به 822
آزمایشدرهرجلسهمیشود.
عالوهبر 88کانال 9،کانال EOGدیگرنیز،ضبطونمونهبرداریشدهاست.درآغازهرجلسه،ثبت
دادههای EEGدرحدود 5دقیقهبرایتخمینتأثیر،EOGسیگنالهایمربوطبهحرکتچشممیشود.
کانالهایEOGبرایپیشپردازشآرتیفکتهافراهمشدهاندکهدرطبقهبندیمورداستفادهقرارنمی-
گیرد.
توسط یک کارشناس ،تمام مجموعه داده بررسی چشمی میشود .چون اگر در هنگام اجرای یک
آزمایش،فردچشمخودراحرکتدادهباشد،نسبتبهحالتیکهچشمفردهیچحرکتی ندارد،تغییراتی
درسیگنالرخمیدهدکهقابلشناساییمیباشدوآنآزمایشبهعنوانآزمایشباآرتیفکت 1شناسایی
میشود .این آزمایشها در هنگام اجرای روشهای شناسایی الگو میتوانند کنار گذاشته شوند .در این

Artifact
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پایان نامه نیز آزمایشات حاوی آرتیفکت ها از مجموعه داده کنار گذاشته شده است .کانالها و محل
قرارگیریآنهابررویسردرشکل()1-4آمدهاست[.]5


الفب
شکل1-4مکانالکترودهایکانال(EOGب)مکانالکترودهایکانالبرایمجموعهداده2aازمسابقه]5[8002




 8-4الگویتصورحرکتیبرایثبتدادههادرپایگاهداده
درهرآزمایشازافرادخواستهمیشود،کهبرروییکصندلیراحتدرمقابلصفحهنمایشبشینند.
درآغازهرآزمایشدرلحظه(،)t=0sیکصلیبثابتبررویصفحهنمایشسیاههمراهبایکهشدار
صوتیظاهرمیشودوبعداز(،)t=8sیکنشانهبهشکلپیکان،بهجهاتچپ،راست،باالوپاییناشاره
میکندکهمطابقیکیازچهارکالسحرکتدستچپ،دستراست،پاوزبانمیباشد.ایننشانهبه
مدت  1.85 sبررویصفحهنمایشباقیمیماند.درثانیهسومازفردخواستهمیشودتاتصورحرکتی
موردنظرراانجامدهدوتاثانیهششمبهتصورحرکتیخودادامهدهد.الگویزمانبندیآزمایش[]5در
شکل8-4آمدهاست.
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شکل8-4دیاگرامزمانبندیالگویتصورحرکتی[]5



 9-4معیارارزیابی
برای ارزیابی روشهای پیشنهادی بر روی مجموعه داده  2aاز مسابقه  ،8002برای انتخاب بهترین
روش ،معیار کاپا بکار میرود .در این تحقیق ما نیز از معیار کاپا برای ارزیابی روش پیشنهادی خود
استفادهمیکنیم.

1-9-4معیارکاپا
دراینبخشبهمعرفیمعیارکاپا[،]45میپردازیم.درابتداماتریسپراکندگی1رامعرفیمیکنیم.در
یکمسئلهطبقهبندیبا Mکالس،عناصر  n ijبهایناشارهمیکندکهچندنمونهدرکالس iام،به
عنوانتعلقبهکالسjام،پیشبینیشدهاست.برایناساس،عناصررویقطراصلی ماتریسپراکندگی
 niiتعدادنمونههاییکهبهطورصحیحطبقهبندیشدهاند،رانشانمیدهد.عناصرخارجقطراصلی
 n ijبیانمیکندکهچهتعدادازنمونههادرکالس iبطوراشتباهدرکالس jطبقهبندیشدهاند.برای
محاسبهکاپا ، p 0کهبادقتطبقهبندیدرستاستو  peبصورتزیرتعریفمیشوند:

 nii
 i 1
M

()1-4





N

 p0
1

Confusion Matrix
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2

N

 pe

دراینجا  n:iو  n:iبهترتیبمجموععناصررویستونوسطر iامدرماتریسپراکندگی Mمیباشد.
قابل توجه است که  n:i Nو  n:i Nاحتمال پسین و احتمال پیشین هستند .تخمین ضریب کاپا با
رابطهزیربیانمیشود:
p 0  pe

1  pe

()9-4

 

 4-4مسابقهچهارم 8002 BCIبررویپایگاهداده
اینمسابقهدرسال 8002برگزارشدهودارای 5شرکتکنندهبودهاست[.]5دادههایآموزشیو
تست که مجموعه داده  ،2aمربوط به  3فرد میباشد ،بر روی سایت مسابقات قرار گرفته است و تنها
برچسبکالسهایمربوطبهدادههایآموزشیدردسترسبودهاست.هرشرکتکنندهمیبایستروش
پیشنهادیخودرابررویاینمجموعهدادهاجراکردهوبرچسبدادههایتسترابههمراهکدبرنامه
خودارسالنماید.بهتریننتیجهبرحسبکاپابرایاین 3فرد،بهطورمتوسط،بهعنوانبرندهمسابقات
اعالمشدهوبرچسبدادههایتستبعدازاعالمبرنده،بررویسایتقرارگرفتهاست..

 5-4روشهاونتایجدوگروهبرترمسابقات
درادامهبهمعرفیروشهادوگروهبرترمسابقاتکهبرمجموعهداده 2aانجامشدهونتایجآنمی-
پردازیم.
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1-5-4روشگروهاولمسابقات
گروهاولمسابقات[،]46ازالگوریتم ]42[ FBCSPکهتوضیحآندرفصلدومآمدهاست،همراهبا
روش  OVRبرایطبقهبندیچهارکالستصورحرکتیدستچپ،دستراست،پاوزباناستفادهکرده
است.برایکاهشویژگیروش ]42[ MIMIF4بکاربردهاست.همچنین،تمامیطبقهبندهارادرروش
OVRازنوعNBPW1قرار دادهاستوبرچسبنهاییرابرحسببیشتریناحتمالیکهازچهارطبقهبند
بدست میآید  ،انتخاب کرده است .بازه زمانی داده های EEGکه اینگروه از مسابقات انتخاب کرده
است،نیمثانیهقبلازتصورحرکتیتا1.5ثانیهبعدازتصورمیباشد.همچنینبرایحذفآرتیفکتهااز
یکفیلترمیانگذرباباندعبور0تا40Hzاستفادهشدهاست.

8-5-4روشگروهدوممسابقات
گروهدوممسابقات[،]46ابتداداده هارابا یکفیلترمیانگذر IIRمرتبه،5بین 2-90Hzفیلترمی-
کند .با این پیش پردازش آرتیفکت  EOGبرداشته میشود .برای هر دو کالس از چهار کالس تصور-
حرکتی،ازروش CSPرابرایپیداکردنفیلترهایفضاییاستفادهمیکند.درنتیجه 6ماتریسفیلتر
فضاییبدستمیآید.باانتخاب2فیلتربهترفضایی،درمجموع42=6*2ویژگیبدستمیآورد.بهکمک
 Fisher LDAابعادرااز 42به 9ویژگیکاهشمیدهد.درنهایتطبقهبندبیزینرابرایطبقهبندی
بردارهایویژگیبکارمیبرد.

9-5-4نتایجدوگروهبرترمسابقاتانجامشدهبرپایگاهداده8a
درجدول()1-4نتایجدوگروهبرترمسابقاتبرای3فردازمجموعهدادهآوردهشدهاست[.]46

Nearest neigbur parzen window
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جدول1-4نتایجدوگروهبرترمسابقهچهارم8002BCI


فردموردآزمایش
روش

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

گروهاولمسابقات

0.62

0.48

0.75

0.42

0.40

0.87

0.77

0.75

0.61

گروهدوممسابقات

0.63

0.94

0.71

0.44

0.16

0.81

0.66

0.79

0.63


همانطوریکهازمالحظهمیگردد،نتایجطبقهبندیدوروشبرایافرادمختلف،متفاوتگزارششده
است.مثالًبرایفردنهم،روشدومبهمراتبدقتباالترینسبتبهروشاولدارد(%63درمقابل.)%61
درحالیکهبرایفردچهارموپنجمنتایجکامالًبرعکسمیباشد.
اینکهنتایجطبقهبندیوابستهبهآموزشسیستمبرایتکتکافرادمیباشد،داللتبرپیچیدگی
فرآیندتولیدسیگنالهای  EEGدرمغزدرهنگامیکهفردانجامحرکتخاصیراتصورمینماید،دارد.
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فصل5
 5روشهایپیشنهادی
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 1-5مقدمه
دراینفصلبهمعرفیروشهای پیشنهادیبرایطبقهبندیدادهای EEGناشیازتصورحرکتی
چهارکالسحرکتدستچپ،دستراست،پاوزبانبااستفادهازتلفیقفیلترهایفضایی -فرکانسی
میپردازیم.
درروشپیشنهادیاولباالهامازروش،OSSFNکهجزئیاتدقیقآندرفصلسومآوردهشدهاست،
بهتعمیماینروشازیکمسئلهدوکالسه،بهیکمسئلهچهارکالسهبااستفادهازتکنیک OVRمی-
پردازیم.
همانطور که اشاره شد ،روش  OSSFNتنها با حل مسئله دو کالسه ،طبقه بندی تصور حرکتی را
پیشنهاددادهبود.
آنچه اهمیت  BCIرا در سیستم های امروزی بیشتر میکند ،امکان طبقه بندی کالسهای بیشتر
توسطسیگنالهایمغزیEEGمیباشد.لذادراینپایاننامه،تصمیمبهتوسعهروشOSSFNبراییک
مسئلهچهارکالسهگرفتیمکهبخشاولپیشنهادصورتگرفتهدراینپایاننامهمیباشد.
درروشپیشنهادیدوم،بهینهسازیفیلترهایفضاییهمراهباانتخابفیلترهایفرکانسیبااستفاده
از الگوریتم ژنتیک ،انجام میشود .بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک با ماکزیمم نمودن معیار کاپا
بمنظورطبقهبندیدادههایEEGناشیازتصورحرکتیچهارکالسهصورتمیگیرد.
اگرچهدرمقاله[،]6ادعاشدهاستکهبهینهسازییکسیستمBCIبرمبنایاطالعاتمتقابلمنجربه
دقت طبقهبندی درست نیز میگردد ،به عنوان یک مسئله مورد مطالعه در این پایاننامه ،بجای بهینه
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کردناطالعاتمتقابل،درصددبهینهکردنضرایبکاپابرآمدیم.نتایجتجربیدراینتحقیقداللتبراین
داردکهروشپیشنهادیعملکردبهترینسبتبهبهینهسازیاطالعاتمتقابلدارد.

 8-5تعمیمروشOSSFN
همانطورکهدرفصلدومنیزبیانشد،اینشبکهباماکزیممنمودناطالعاتمتقابلبینبرچسب
کالسهاوبردارویژگی،بهبهینهسازیفیلترهایفضایی-فرکانسیمیپردازدوطبقهبندیرابرروییک
مسالهدوکالسهانجاممیدهد.
دراینپایاننامه ،برایتعمیمروش OSSFNازیکمسالهدوکالسهبهیکمسالهچهارکالسهاز
روش ،]7[OVRاستفاده شده است .تکنیک OVRویژگیهای استخراج شده از هرکالس را ،نسبت به
ویژگیهایسهکالسدیگرمقایسهمیکند.برایطبقهبندیدادههایتصورحرکتیچهارکالسهبا
استفادهازروش،OVRمسئلهرابهچهارمسئلهدوکالسهتبدیلمیکنیم.بهاینترتیبچهارکالس
تصورحرکتیدست چپ درمقابل بقیه ،تصور حرکتی دست راست در مقابل بقیه ،تصور حرکتی پادر
مقابلبقیهوتصورحرکتیزباندرمقابلبقیهروبروهستیم.

1-8-5مرحلهآموزشتعمیمروشOSSFN
تعمیمروش OSSFNازیکمسئلهدوکالسهبهیکمسئلهچهارکالسهدرشکل ()1-5مشاهده
میشود.
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دادههایآموزشی

برچسب
کالس

بهینهسازی
گرادیانی

تخمیناطالعات
متقابل

بردارویژگی a1

bˆ1,W 1

H
 1

کالسدستچپوسایر

بردارویژگی a 2

bˆ2 ,W 2

H2

کالسدستراستوسایر

بردارویژگی a3

bˆ3 ,W 3

H3

کالسپاوسایر

H4

کالسزبانوسایر

بردارویژگی a 4

طبقهبندخطی
LDA

bˆ4 ,W 4

ارزیابی

سیگنالورودی)x(t

بردارویژگیکلیA

لگاریتمانتگرال
توان

فیلتر
فضایی

فیلتر
فرکانسی

بیانمسئله
دوکالسه

دادههایتست

نتایجطبقهبندی



شکل1-5شبکهOSSFNبرایبهینهسازیفیلترهایفضایی-فرکانسیدرطبقهبندیتصورحرکتیچهارکالسهبرمبنایروش

گرادیانی
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چون درمرحلهآموزش،باچهارمسالهدوکالسهمواجههستیم،برایهرمسالهدوکالسهدرهرردیف
(شکل ( ))1-5داده های EEGرا به گونه ای سازماندهی میکنیم که هر بار دادههای یک کالس به
عنوانکالساولوازبهمپیوستندادههایسهکالسدیگردادههایکالسدومراداشتهباشیم.
الگویتمابتدابرایهرمسئلهدوکالسه،دادههای EEGرابهآرایهایازباندهایفرکانسیکهتمام
محدودهیفرکانسیریتم ERDرادربرمیگیرد،تجزیهمیکند.سپسبهینهسازیفیلترهایفضاییرا
توسط الگوریتم گرادیانی روی هر باند انجام میدهد (که توضیح جزئیات بخش  6-4-9آمده است).
همانطورکهدرشکل()1-5مشاهدهمیشود،اینبهینهسازیدریکپروسهتکراریشاملفیلترنمودن
فضایی(،)Wمحاسبهلگاریتمانتگرالتوانبرایمحاسبهبردارویژگی ()aوتخمیناطالعاتمتقابلتوسط
اینبردارهایویژگیوبروزرسانیفیلترهایفضاییانجاممیشود.پسازانجامبهینهسازیگرادیانیبر
روی هر باند فرکانسی ،باندی راکه ماکزیمم اطالعاتمتقابل را از بین باندهای فرکانسی داشته باشد،
انتخاب میشود .فیلتر فضایی بهینه شده مربوط به این باند فرکانسی ،به عنوان فیلتر فضایی بهینهی
مناسببرایطبقه بندیتصورحرکتیدرنظرگرفتهمیشود.بهاینترتیببرایهرمسئلهدوکالسهیک
فیلترفرکانسیویکفیلترفضاییبدستمیآید .پسازانتخابفیلترفرکانسیوباداشتنفیلترفضایی
بهینهمیتوانبردارویژگیرابدستآورد.

8-8-5بدستآوردنبردارهایویژگی
باتوجهبهشکل ( )1-5برایهرمسئلهدوکالسه،دادههایآموزشی،EEGازفیلترفرکانسیبهینه
عبوردادهمیشوندوتوسطفیلترفضایینگاشتدادهمیشوندوبامحاسبهلگاریتمانتگرالتوان(رابطه(-9
))13بردارویژگی  aCOVRبدستمیآید.اندیس  C OV Rیککالسحرکتیدرمقابلبقیهرانشانمی-
دهد.کهچونچهارمسالهدوکالسهداریموازهرکالسیکبردارویژگیحاصلمیشود،درمجموع4
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بردارویژگیوجودخواهدداشت.ازکنارهمچیدناینبردارها،بردارویژگینهایی،Aبرایدادههای
آموزشیحاصلمیشود.

9-8-5مرحلهارزیابی
همانطورکهازشکل ()1-5مشاهدهمیشود ،درمرحلهارزیابی،دادههایتستازفیلترفرکانسی
عبور داده میشوند و با فیلتر فضایی بهینه نگاشت داده میشوند .سپس با محاسبه لگاریتم انتگرال
توان(رابطه،)13-9بردارویژگیحاصلمیشود.درنهایتازطبقهبند،LDAبرایطبقهبندیدادههای
EEGچهارکالستصورحرکتیاستفادهمیشود.

4-8-5نتایجروشتعمیمOSSFN
باتوجهبهجدول()1-5مالحظهمیگرددکهاستفادهازالگوریتمOSSFNبرایانتخاببهینهفیلترهای
فضایی-فرکانسیدریکمسئلهچهارکالسهمؤثرمیباشد.همانطورکهمالحظهمیگردد،برایاکثرافراد
درپایگاهدادهضریبکاپا(معیارطبقهبندیصحیح)بااستفادهازالگوریتمبهینهسازیOSSFNنسبتبه
روشمتداولCSPبهبودرانشانمیدهد.
جدول1-5نتایجطبقهبندیتصورحرکتیچهارکالسهبااستفادهازتعمیمروشOSSFN

فردموردآزمایش

روش

اول

دوم

سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم

نهم

بدونبهینهسازی

0.56 0.76 0.70 0.80 0.90 0.54 0.73 0.96 0.62

تعمیمروشOSSFN

0.69 0.75 0.79 0.85 0.90 0.55 0.29 0.96 0.71


برایهرمسالهدوکالسه،فیلترهایفرکانسیمناسببرایهرفردقبلازبهینهسازیوبعدازبهینه
سازیتوسطروشOSSFNبهترتیبدرجدولهای()8-5و()9-5آوردهشدهاست.
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جدول8-5فیلترهایفرکانسیانتخابشدهازفیلتربانکپیشازبهینهسازیگرادیانی

فردموردآزمایش
کالستصورحرکتی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دستچپدرمقابلسایر

9

9

9

9

2

9

6

8

8

دستراستدرمقابلسایر

9

9

9

5

2

4

6

9

9

پادرمقابلسایر

9

7

9

6

2

5

7

9

9

زباندرمقابلسایر

9

4

9

6

5

4

9

5

8


جدول9-5فیلترهایفرکانسیبهینهانتخابشدهپسازبهینهسازیگرادیانی

فردموردآزمایش
کالستصورحرکتی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دستچپدرمقابلسایر

7

9

9

4

2

9

6

8

9

دستراستدرمقابلسایر

9

9

9

5

2

9

6

9

9

پادرمقابلسایر

9

7

4

6

2

5

7

8

9

زباندرمقابلسایر

9

4

9

6

5

4

9

5

2

ازجدول8-5وجدول9-5مالحظهمیگرددکهباندمناسبفیلترهایمیانگذربرسرراهسیگنالهای
EEGجهتبهبودطبقهبندیبرایافرادمختلفمتفاوتاست.اینموضوع،بهدلیلاینستکهEEG،
تولیدشدهبرایافرادمختلفحاویمؤلفههایفرکانسیمتفاوتمیباشد.
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5-8-5پیادهسازیروشتعمیمOSSFN

برایپیادهسازیتعمیمروشOSSFNابتدادادههارابهنرخ 100هرتز،دوبارهنمونهبرداریکردیم
تا حجم محاسبات الگوریتم کاهش یابد .مطابق آنچه در سایر تحقیقات گزارش شده است ،یک فاصله
زمانی  0تا  8ثانیه از لحظه شروع تصورحرکتی را از سیگنالهای  EEGانتخاب کردیم .برای ساختن
فیلتربانک،ازیکساختارفیلتربانکیشامل2فیلترمیانگذرچبیشف1نوعIIکهبافرکانسهایمرکزی2
تا  98هرتز که با فواصل ثابت در حوزه لگاریتمی گسترده شده اند ،استفاده کردیم[ .]6فرکانسهای
مرکزیاینفیلترهابهترتیب86.85،81.59،17.67،14.43،11.23،3.75،2و98هرتزاست[.]6همه
فیلترها( Q-factorنسبتپهنایباندبهفرکانسمرکزی) 0.99یکسانیدارند .تعدادتکراربرایهمگرایی
گرادیانیرابرابر 10تکرار،بهطورتجربیقراردادیم.دراینتحقیقتعدادفیلترهایفضاییمطابقآنچه
در مقاالت آمده است ،تعداد  4فیلتر قرار دادیم (  .) n l  4همچنین تعداد زیرفضایی که قرار است
اطالعاتمتقابلنسبتبهآنماکزیممشود4،بعدیقراردادیم( .]6[) nu  4هچنیننرخیادگیریرا
برابر0.08ومحدودهاینضریبرادربازه[]-11قراردادیم[.]6نتایجبرحسبضرایبکاپا(رابطه(-4
))9بیانشدهاند.

 9-5روشپیشنهادی GAOSSFN
همانطوریکهاشارهشد،روش OSSFNمبتنیبربهینهسازیفیلترهایفضایی-فرکانسیباتوجهبه
معیاربهینهسازیاطالعاتمتقابلبناشدهاست.دراینروشازالگوریتمگرادیانیجهتبهینهسازی
فیلترهااستفادهمیشود.بابررسیاینروشوتوسعهآنبهمسئلهچهار4کالسهکهدرقسمتقبلارائه
شد ،متوجه شدیم که تخمین اطالعات متقابل با فرضیات زیادی همراه است و بهینه سازی آن الزاماً
موجببهینهسازیضریبکاپا(معیارطبقهبندیصحیح)نخواهدشد.ازطرفیمعضلروشگرادیانیدر
chebyshev
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1

بهینهسازیواحتمالبدامافتادنبهتلههایمحلیمارابرآنداشتکهروشیپیشنهادنمائیمکهدرآن
بهینه سازی معیارکاپا بجای اطالعات متقابل مدنظر قرار گیرد .همچنین بهینه سازی فیلترهای این
سیستمراتوسطالگوریتمژنتیکاجرامینمائیم.
درروشپیشنهادیدوم،طرحکلیبهاینصورتاستکهالگوریتمژنتیکضرایببردارهایپایهکه
فیلترهایفضاییرامیسازند(رابطه(،))49-9بهگونهایمییابدکهمعیارکاپابرایطبقهبندیماکزیمم
شود .پیشنهاد ما ایناست که از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب فیلتر فرکانسی همزمان با بهینه سازی
فیلترهایفضاییاستفادهشود.

1-9-5آموزششبکه GAOSSFN
درمرحلهآموزششبکهGAOSSFNهمانطورکهدرشکل()8-5مشاهدهمیشود،باچهارمسئلهدو
کالسه(هریکازچهارردیف)روبروهستیم.بااستفادهازاینچهارمسئلهدوکالسه،میتوانویژگیهای
فضاییوفرکانسیبهینهبرایطبقهبندیچهارکالستصورحرکتیراطبقتکنیکOVRاستخراجنمود.
روند کلی استخراج فیلترهای فضایی-فرکانسی درشبکه  GAOSSFNبا توجه به شکل ( )8-5شامل
مراحلزیراست:
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برچسب

دادههایآموزشی


طبقهبندخطی



LDA

محاسبهمعیار
کاپا

الگوریتمژنتیک


لگاریتمانتگرالتوان

فیلتر
فضایی

فیلتر
فرکانسی

بردارویژگی a1

bˆ1,W 1

H
 1




بیانمسئله
دوکالسه

کالسدستچپوسایر


بردارویژگیکلیA




بردارویژگی a3



a4

بردارویژگی

bˆ3 ,W 3

bˆ4 ,W 4

H3

کالسپاوسایر

H4

کالسزبانوسایر

سیگنالورودی)x(t

بردارویژگی a 2

bˆ2 ,W 2

H2

کالسدستراستوسایر


طبقهبند
LDA
خطی 



ارزیابی

دادههایتست

نتایجطبقهبندی


شکل8-5شبکهGAOSSFNبرایبهینهسازیفیلترهایفضایی-فرکانسیبرایطبقهبندیدادههایEEGناشیازتصورحرکتی

چهارکالسه

28

)1فیلترنمودنفرکانسی
پسازانتخابفیلترفرکانسی،توسطالگوریتمژنتیکبرایهرمسالهدوکالسه،دادههایآموزشیاز
اینفیلترفرکانسیعبوردادهمیشوند.
)8فیلترنمودنفضایی
با تعیین ضرایب بردارهای پایه فیلترهای فضایی توسط الگوریتم ژنتیک ،یعنی تعیین ماتریس ̂ b
(رابطه(،))49-9فیلترفضایی،Wبدستمیآید( ˆ.) W=Ubباداشتن ماتریس ،Wدادههایفیلترشده
فرکانسیدرمرحله)1توسطWنگاشتدادهمیشوند.
)9لگاریتمانتگرالتوان
دراینمرحلهبردارهایویژگیتوسطلگاریتمانتگرالتوانرابطه()13-9محاسبهمیشوند.
)4محاسبهمعیارکاپا
چونچهارمسئلهدوکالسهداریم،درهرنسلچهاربردارویژگی  acبدستمیآید.کهازکنارهم
قراردادنآنها،بردارویژگینهاییAحاصلمیشود.سپسبردارویژگیAبهطبقهبندخطیLDAچهار
کالسهبرایطبقهبندیدادهمیشودومعیارکاپا(رابطه())9-4محاسبهمیگردد.
مراحل)1تا)4توسطالگوریتمژنتیک باهدفماکزیممنمودنمعیارکاپا تاجاییادامهمییابدکه
نسلهابهیکمقدارثابتهمگراییبرایمعیارکاپابرسند.
فیلترفرکانسیوفیلترفضاییبدستآمدهدراینمرحله،فیلترهایفرکانسی( ) H optوفضاییبهینه
شده( )W optبرایطبقهبندیچهارکالستصورحرکتیمیباشند.
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8-9-5طبقهبندی
برایطبقهبندیدادههای،EEGپسازاستخراجفیلترهایفضاییوفرکانسی،بردارویژگیمجموعه
دادهآموزشیودادهتسترابدستمیآوریم.
برایاینمنظورمجموعهدادههایآموزشیودادههایتستازچهارفیلترفرکانسی( ) H optمطابق
باشکل(،)9-5عبوردادهمیشود.سپستوسطفیلترهایفضایی( )W optنگاشتدادهمیشوندوپساز
محاسبهلگاریتمانتگرالتوان،چهاربردارهایویژگیرامیدهند.کهازکنارهمقراردادنآنهابردارویژگی
نهایی Aحاصلمیشود.
بردارویژگیدادههایآموزشیوتستبرایطبقهبندیچهارکالستصورحرکتیبهیکطبقهبند
خطیLDAچهارکالسهدادهمیشودوسپسمعیارکاپامحاسبهمیگردد.


9-9-5نتایجروشGAOSSFN
نتایجروش GAOSSFNدرطبقهبندیچهارکالستصورحرکتیبرحسبمعیارکاپادرجدول()4-5
آمدهاست.همانطوریکهدرجدول()4-5مالحظهمیگردد،روشپیشنهادیدومکهبامعیاربهینهسازی
کاپاوروشالگوریتمژنتیکاجرامیشود،نسبتبه CSPبهبودقابلمالحظهایبرایتمامافرادپایگاه
دادهدارد.مقایسهایننتایجبانتایججدول(،)1-5نیزبرتریروشپیشنهادیدومرابهروشOSSFN
چهارکالسه نشان میدهد .الزم به توجه است که میزان بهبود معیار طبقهبندی(کاپا) در روش های
پیشنهادیبرایتمامافرادیکساننمیباشد.اینبهدلیلپیچیدگیفرایندتولیدسیگنالهایEEGدرافراد
مختلفواستخراجویژگیهایمهمازآنهامیباشد.
جدول4-5نتایجروشGAOSSFNبرحسبمعیارکاپا
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برایطبقهبندی

فردموردآزمایش

روش

اول

دوم

سوم

پنجم

چهارم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

بدونبهینهسازی

0.56 0.76 0.70 0.80 0.90 0.54 0.73 0.96 0.62

روشGAOSSFN

0.69 0.72 0.75 0.90 0.95 0.56 0.24 0.92 0.76


مقایسهروشهایپیشنهادیدرحالتبهینهسازیوبدونبهینهسازیدرنمودارشکل ()9-5آورده
شدهاست.
0.9
0.8
0.7
0.6

بدونبهینهسازی

0.4

بهینهسازیگرادیانی

معیارکاپا

0.5

0.3

بهینهسازیالگوریتمژنتیک

0.2
0.1
0
نهم

هشتم

هفتم

ششم

پنجم چهارم

سوم

دوم

اول

فردموردآزمایش

شکل9-5مقایسهنتایجروشهایطبقهبندیدادههایتصورحرکتیچهارکالسهباسهروشبدونبهینهسازی،بهینه


سازیباروشگرادیانیوبهینهسازیباروشالگوریتمژنتیک

25

4-9-5روشپیادهسازیالگوریتمپیشنهادیدوم
درالگوریتمژنتیکپیادهشدهتعدادجمعیتاولیهرابرابر150وتعدادنسلهارابرابر50نسلبطور
تجربی قرار دادیم .نرخ جهش برابر 0.2پیش فرض برنامه متلب می باشد .پارامترهای اولیه فیلترهای
فضایی ،یعنی همان مقادیر اولیه بردارهای  b lدر رابطه ( )49-9در روش گرادیانی[ ،]6بصورت
] b30  [0,1,0, ,0] ، b20  [0,0, ,1] ، b10  [1,0, ,0انتخاب شدند .در بهینه سازی مبتنی بر
الگوریتمژنتیکنیزبهطورمشابههمانمقادیراولیهرابرایبردارهای  b lدرنظرگرفتیمبااینتفاوتکه
دربردارهای ، b l0درایهایکهدارایمقدار1میباشد،عددیازبازه[]0.31قرارمی-دهیم.اینبازهبطور
تجربیبدستآمدهاست.
برایانتخابفیلترهایاولیه،ازیکساختارفیلتربانکیشامل 2فیلترمیانگذرچبیشفنوع IIکهبا
فرکانسهای مرکزی  2تا  98هرتز که با فواصل ثابت در حوزه لگاریتمی گسترده شده اند ،استفاده
کردیم[.]6فرکانسهایمرکزیاینفیلترهابهترتیب86.85،81.59،17.67،14.43،11.23،3.75،2
و 98هرتز است .برای انتخاب فیلترهای فرکانسی در جمعیت اولیه با تخمین اطالعات متقابل بین
بردارهایویژگیوبرچسبکالساطالعاتمتقابلرابرایهشتفیلترمحاسبهمیکنیم(بخش.)4-4-9
فیلتریکهماکزیمماطالعاتمتقابلرامیدهدرابرایجمعیتاولیهدرالگوریتمژنتیکقرارمی دهیم.
بهاینمعنیکهبرایهرمسالهدوکالسهفیلتریکهماکزیمماطالعاتمتقابلرامیدهدمحاسبهمی
شود .چون چهار مساله دوکالسهداریم این چهار فیلتر ،به عنوان نسل اولیه برایفیلترهای فرکانسی
انتخاب میشوند .به دلیل افزایش فضای جستجو و امکان عدم انتخاب فیلترهای فرکانسی مناسب،
محدودهانتخابفیلترهایفرکانسیرابرایهرمسالهدوکالسه،چهارفیلتریماکزیمماطالعاتمتقابلرا
کهدرحالتبدونبهینهسازیمیدهند،درنظرمیگیریم.
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درنمودارهایشکل()5-9تا()18-9مقادیرکاپادربهینهسازیبرمبنایالگوریتمژنتیکدرنسل-
هایمختلفآوردهشدهاستکهپسازچندنسلبهیکمقدارثابتهمگراشدهاست.
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شکل4-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفرداول
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شکل5-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفرددوم
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شکل6-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفردسوم




فردچهارم
0.82
0.81
0.8

0.78
Y-Values

0.77
0.76
0.75
0.74
60

50

40

30

20

10

نسل

شکل7-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفردچهارم


22

0

مقدارضریبکاپا

0.79

فردپنجم
0.85
0.84
0.83

0.81

Y-Values

0.8

مقدارضریبکاپا

0.82

0.79
0.78
60

50

40

30

20

0

10

نسل

شکل2-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفردپنجم
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شکل3-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفردششم
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شکل10-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفردهفتم
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شکل11-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفردهشتم
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شکل18-5مقادیرضرایبکاپادرنسلهایمتوالیبرایفردنهم
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 6فصل6
نتیجهگیریوپیشنهاداتآینده
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 1-6نتیجهگیری
هدفازاینپایاننامهطبقهبندیچهارتصورحرکتیازدادههای EEGدستچپ،دستراست،پاو
زبانبااستفادهازتلفیقفیلترهایفضایی-فرکانسیمیباشد.
مطالعاتقبلینشانمیدهدکهبرمبنایتحلیل، ERDطبقهبندیتصورحرکتیدستچپ،دست
راست،پاوزبانامکانپذیراست.برایرمزگشاییتصوراتحرکتیمختلفازدادههای،EEGکاراساسی
تشخیصسیگنالهایERDمربوطبهآنتصورحرکتیاست.هرچندمکانیابیدقیقسیگنالهایERD
بهایندلیلکهسیگنالهایدریافتشدهازپوستسرفاصلهدارند،دشواراست.
روش CSPیکروشمتداولبرایاستخراجویژگیهایجداسازکالسهایتصورحرکتیمیباشد.این
روشبدنبالیافتنفیلترهایبهینهفضاییاستکهبانگاشتبهکمکاینفیلترهایفضایی،سیگنالهایی
تولیدمیشودکهواریانسآنهابراییککالسمینیمموبرایکالسدیگرماکزیممشود.
فیلترهایفضاییوریتمهایویژهبرایافرادمختلف،متفاوتاستوبرایهرفردآموزشجداگانهایرا
میطلبد.روشهایفیلترنمودنفضاییبرایاستخراجویژگیهایفضاییاز ERDبرایدادههایEEG
بطورگستردهایبکارگرفتهمیشوند.

معموالٌ،فیلترفضاییCSPهمراهبایکفیلترفرکانسیبرایانتخابویژگیهایفضایی-فرکانسیبهینه
ویژههرفردمورداستفادهقرارمیگیرد.اخیراً،روشی بهنام OSSFNپیشنهادشدهاستکهدرآنبا
استفادهازرهیافتتئوریاطالعات،برایهرفردفیلترهایفضایی-فرکانسیویژهبدستمیآید .الگوریتم
 OSSFNبا ماکزیمم نمودن اطالعات متقابل بین بردارهای ویژگی و برچسب کالسهای مربوطه شان
توسط یک الگوریتم مبتنی بر گرادیان به بهینه نمودن فیلترهای فضایی همراه با انتخاب فیلترهای
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فرکانسیمیپردازد.اینروشبرایطبقهبندیدادههای EEGشاملتصورحرکتیدوکالسهاجراشده
است.
دراینتحقیقروش OSSFNراازیکمسئلهدوکالسهبهیکمسئلهچهارکالسهتوسعهدادیم.
نتایجاینروشکارآمدیآنرانسبتبهروش CSPنشانمیدهد.دراینروشبهینهسازیفیلترهای
فضاییهمزمانباانتخاببهترینفیلترفرکانسیکهماکزیمماطالعاتمتقابلرابدهد،کاراییطبقهبندرا
باالمیبرد.همچنینباساختارپیشنهادشده،میتواناینالگوریتمرابرایهرچندکالستصورحرکتی
توسعهداد.
در توسعه روش  OSSFNبه مسئله چهارکالسه متوجه پیچیدگی محاسباتی الگوریتم گرادیانی در
بهینهسازیفیلترهایفضایی-فرکانسیبامعیاراطالعاتمتقابلشدیم.اوالً،معیاراطالعاتمتقابل،الزاماٌ
موجبافزایشضریبکاپا(طبقهبندی)نمیگردد.چراکهدرمحاسبهوتخمیناطالعاتمتقابلفرضیات
زیادیصورتگرفته[،]1کهالزاماًبرقرارنیست.لذاپیشنهادنمودیمتاازمعیارکاپابطورمستقیمبجای
اطالعاتمتقابلاستفادهکنیم.ثانیاًبرایکاهشپیچیدگیالگوریتمبهینهسازی،الگوریتمژنتیکرابجای
بهینهسازیگرادیانیپیشنهادکردیم.
روش دیگری که در این تحقیق پیشنهاد دادیم طبقه بندی چهار تصورحرکتی با بهینه نمودن
پارامترهایفیلترهایفضاییهمراهباانتخابفیلترفرکانسی،توسطالگوریتمژنتیکبرایماکزیممکردن
معیار کاپا بود .همانطور که از نتایج این روش مشاهده این روش دقت طبقه بند را بطور چشمگیری
افزایشدادهاست.
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 8-6پیشنهاداتبرایکارهایآینده
انتظارمیروددردوروشپیشنهادیدراینپایاننامه(تعمیمروش OSSFNوروش)GAOSSFN
بتوانبادرنظرگرفتنساختارزمانیدادهها،توسطروشهاییمانندLTCSPیاقطعهبندیزمانیدقت
طبقهبندیراباالبرد.ازآنجاکهپدیده ERDبرایافرادمختلفدرزمانهایمختلفصورتمیگیرد،
میتوانازروشقطعهبندیزمانی،بازهزمانیبهینهازسیگنالهای EEGمناسببرایهرفردرابدست
آورد .همچنین از آنجا که روش  LTCSPدر ساختن ماتریس کواریانس از همسایگی دادههای زمانی
استفادهمیکند،نویزوسایراغتشاشاتنمونههایزمانیدیگربررویسیگنالهایEEGتأثیرینداردو
استفادهازاینالگوریتممیتوانددربهبودطبقهبندیمؤثرواقعشود.
باتوجهبهاینکهژنتیکالگوریتمتعدادپارامترهایمختلفیمانندتعدادجمعیتاولیه،تعدادنسلها،
تعدادتکرارها،نرخجهشونوعجهشوسایردارد.یافتنپارامترهایبهینهبرایشبکهGAOSSFNبرای
سیگنالهای EEGناشیازتصورحرکتیچهارکالسهمیتواندبهعنوانیکموضوعموردتحقیقبررسی
شود.
میتوانروشGAOSSFNراازحوزهBCIبهحوزهتشخیصبالینیوتشخیصبیماریبردوباتوجه
به الگوهای فضایی-فرکانسی بدست آمده از سیگنالهای  EEGبرای هر فرد به تشخیص نوع بیماری
پرداخت.
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Abstract
Development of Brain–computer interface systems have attracted many attentions from
scientists in the last two decades. A brain-computer interface (BCI) is a system which
receives signals such as electroencephalogram (EEG) from brain and converts them into
proper commands to control peripherals such as an implant arm, a wheelchair, a robot or
other accessory devices. In brain-computer interface based on motor imagery, a person is
asked to imagine some specific movement of his body, without actually moving any part of
his body. This imaginary movement will lead to producing special signals in the brain
which effects on EEG signals.
This thesis is concerned with classifying the four classes of motor imagery using EEG
data. The considered classes are motor imaginary for right hand, left hand, foot and tongue.
The data set used for evaluating the proposed system in this thesis is Dataset 2a of BCI
Competition IV. This competition was held in 2008. In our study, we suggested two
methods for BCI classification.
One of well known methods for discriminating imaginary movements is Common
Spatial Pattern (CSP) method. In this method, selecting a proper frequency filter along with
a spatial filter is an important challenge. Unfortunately the proper filter band differs from a
person to another. In one of the recent methods called OSSFN (Optimal Spatio-spectral
Filtering Network), the optimization of spatial filters jointly with a bandpass filter is
proposed based on maximization the mutual information between the feature vectors and
the corresponding class labels.
In the first proposed algorithm of this thesis, we extended OSSFN method from a twoclass issue to a four-class solution. Synchronized optimization of frequency-spatial filters
will increase the accuracy of classification comparing to CSP method.
In the second part of this thesis, instead of considering mutual information between the
feature vectors and the corresponding class labels, KAPA criterion is used for optimization.
KAPA criterion is measure of classification accuracy. For optimization, we used genetic
algorithm rather than gradient method which is highly complicated and likely to be trapped

in local optimum points. The result of experiments indicates the superiority of
recommended method to OSSFN. The proposed algorithm is called GAOSSFN.
Key words: BCI System, CSP method, OVR technique, Motor imagery, gradient
method, genetic algorithm, spatio-spectral filters, four-class motor imagery
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