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 از  با استفاده ADHD مارانیب یبرا دبکیدرمان نوروف یاثرگذار نییتع

 EEG گنالیموجک س یبر مبنا یهایژگیو

 

  

، اضطراب میالع یدارا بیماران .شودیدر کودکان ظاهر م شتریاست که ب یماریب ،ADHDیفعالشبی یماریب چكيده:

توجه  ا بسیار موردهای درمان این بیماری اخیرعنوان یکی از روشنوروفیدبک به هستند. پذیری تحریک ی وفعال بیش

العات زمان فرکانس اط بررسی تر اثر نوروفیدبک اعمال شده،به منظور تعیین مطلوب قرار گرفته است. در این تحقیق،

های ات ویژگیغییردر این راستا روند ت .( با استفاده از تحلیل موجک مورد توجه قرار گرفته استEEGسیگنال مغز )

بدیل موجک تبا اعمال  در روش پیشنهادی، .شودمیدر طی درمان، بررسی  زمان فرکانس استخراج شده از سیگنال

باند، روند تغییرات  های زمانی و آماری تعیین شده در هر زیرویژگی شد. سپس برایسیگنال به زیر باندهایی تجزیه 

وح تجزیه ک و سطابی گردید. برای کسب نتایج انواع مختلف توابع موجبعد از اعمال جلسات درمانی نورفیدبک ارزی

ه شدند. ان استفاداز بیمار ها برای شناسایی افراد سالمها، این ویژگیبا تعیین بهترین ویژگی. مورد بررسی قرار گرفتند

ای ردند. به گونهککسب  بندی مورد استفادههای طبقه، بهترین نتایج را با روش3و سطح تجزیه  rbio2.6تابع موجک 

ار پشتیبان درصد با ماشین برد 100( و kNNترین همسایه)نزدیک k درصد با روش 57/87بندی های طبقهکه دقت

(SVM.به دست آمدند )  

 .SVMطبقه بند  ،kNNتبدیل موجک، طبقه بند  ، ویژگی های آماری و زمانی،ADHD كلمات كليدي:

 

مقدمه -1

 نیترعیاز شا یکینقص توجه همراه با  یفعالشیب

 که به کودکان استدر  نیاختالالت روا

 شامل بیماری نیا .شودیم دهینام 1ADHD اختصار

 توجه، حفظ در مشکل لیقب از اختالالت از یبیترک

 شیب کودکان .است یناگهان یرفتارها و ادیز تیفعال

 ،یریادگی مشکالت اضطراب، دچار است ممکن فعال

 و ارتباط برقراری در اختالل نیچنهم و پذیریتحریک

                                                 
1Attention Deficit Hyperactivity Disorder  

 به توجه با. ]1[شوند درمدرسه فیضع عملکرد

، یروان اختالالت یآمار و یصیتشخ دستورالعمل

IV-2DSM، ماریبADHD یبند میتقس گروه درسه 

 یظاهر میعال یماریب که اول نوع .است شده

دقت یب ،مبتالیانو به اصطالح به  ندارد یمشخص

و در  یفعالشیب-یتکانشگر دومع نو  در. شودیم گفته

 .]2[این دو حالت وجود دارد بینوع سوم ترک

                                                 
2Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  

 2و1، مهدی خضری1*سحر کریمی شهرکی 

 ق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران.بردانشکده مهندسی 1
 حد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران.مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین، وا2

, mahdi_khezri_ee@yahoo.com2@yahoo.com, karimi1369sahar_1 
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 یفعال شیب برای جیرای هااز درمان یکی دبکینورف

-فرکانس یدر برخ یفعال شیبمبتال به کودکان  .است
 دبکیدرمان نوروف در .ها از کودکان نرمال فاصله دارند

 الت مشک ،هافرکانس نیا لیتا با تعد برآن است یسع

روش  نیا در .برطرف شودو توجه کودکان  یفعال شیب

 و رندیگیم قرارجمجمه  سطح یبررو ییالکترودها

  .کنندیم ثبت را (EEG3) ماریب مغز یکیالکتر تیفعال

ی، انجام باز صورت به یکاتیتحر به طور همزمان

های قطعه یا لمیف تصاویر، شینما ایو  پخش موسیقی

 .]3[شودیم هیارابه فرد  ییویدیو

                                                 
3Electroencephalogram  



 

 

مطالعات بسیاری برای آشکارسازی و درمان  بیماری 

وانگ و  2006بیش فعالی صورت گرفته است. در سال 

سورینا روشی نوین تحت عنوان طیف بعد فرکتال 

برای تحلیل  (GHFDS1) ههیگوچی تعمیم یافت

های ذهنی ارایه در طبقه بندی فعالیت EEGسیگنال 

برای طبقه  )2SVM (اند از ماشین بردار پشتیبکردن

های ذهنی استفاده شد. دقت متوسط بندی فعالیت

ه به دست آمد درصد 14/97برای همه افراد برابر با 

سیونگ لی و همکارانش به  2010در سال  .]4[است

بررسی بیماران مبتال به بیش فعالی با استفاده از 

بوسیله تبدیل موجک و نقشه  EEGتجزیه سیگنال 

-. میزان دقت طبقه( پرداختندSOM3خود سازمانده )
در  ].5[بدست آمد درصد 60بندی در این مطالعه 

اختالل  صیو همکارانش تشخ یورداله 2011سال 

ADHD ریو غ یکینامید یهایژگیبا استفاده از و را 

 EEG گنالیس یزمان یهایسر از شده محاسبه یخط

شبکه  یکاز  یبندطبقه برای .مورد مطالعه قرار دادند

بهترین  .ی پرسپترون چند الیه استفاده شده استعصب

نتیجه با استفاده از الکترودهای پیشانی با دقت 

 2012در سال  .]6[ثبت شده است درصد86شناسایی 

مارتابل و لوپز مارکونا به طبقه بندی افراد مبتال به 

ADHD  و افراد سالم با استفاده از مدل خودبازگشتی

AR4 95تا  85بندی از طبقه میزان دقت. پرداختند 

سرکوئرا و  2012. در سال ]7[درصد به دست آمد

  غیر خطی سیگنالهایی همکارانش به استخراج ویژگی

EEG  مانند توان لیاپانوف،بعدهمبستگی،توان هرست و

 2015در سال  .]8[پرداختند زیو -پیچیدگی زیمپل

دکتر نصرآبادی و همکارانش نشان دادند که در 

شنوایی در  هایسیگنال ، به بیش فعالیکودکان مبتال

در این مقاله  هستند.قسمت کورتکس مغز دچارمشکل 

همچنین تشخیص فرد بیمار از فرد سالم توسط طبقه 

 ( انجام شد.SVMماشین بردار پشتیبان ) بندی کننده
درصد 97دقت به دست آمده برای کرنل کاله مکزیکی 

اسپیندلو در در مطالعه دیگر گابریل و  .]9[بدست آمد

                                                 
1Generalized Higuchi Fractal Dimension Spectrum  
2 Support Vector Machine 
3Self-Organizing Map  
4Auto Regressive  

به بررسی سیگنال مغزی کودکان بیش  2017سال 

پتانسیل وابسته به رخداد   فعال با استفاده از روش

(ERP5پرداخته )بندی کننده سپس با اعمال طبقه .اند  

 SVMدقت طبقهبهترین  ،شناسایی افراد بیمار برای-
ثبت درصد  74/94ای بندی برای کرنل چندجمله

 .]10[شد
تری العه ، هدف این است که به طور دقیقدر این مط

بعد از اعمال  ADHDفرآیند بهبود وضعیت بیماران 

ه بگیرد. بجلسات مختلف نوروفیدبک مورد ارزیابی قرار 

 EEGرکانس سیگنال ف-این منظور ما از اطالعات زمان

 استخراج شده با اعمال تبدیل موجک استفاده کردیم.

نتایج بدست  رفی وادامه سیستم طراحی شده را معدر

 آمده را ارایه می کنیم.
 

 مواد و روش ها2- 

 هاپيش پردازش سيگنال1-2- 

 با مرد 3 وزن 4شامل  ماریب هفتمطالعه برروی 

با انجام  شده است.انجام  سال 7/27 سنی نیانگیم

 ADHDمصاحبه توسط یک روانپزشک، بیماران 

برای شرکت در آزمایش  DSM-IVبرمبنای معیار 

کانال  26بی و انتخاب شدند. ثبت سیگنال از ارزیا

سطح  یبررو گرفته قرار یتوسط الکترودها مغزی

 500دقیقه با نرخ نمونه برداری  2جمجمه در مدت 

هرتز صورت گرفت. در ادامه افراد در معرض یک 

 SMRمرحله درمانی با پروتوکل آموزشی نوروفیدبک
، Czی هرتز در الکترودها 15-12های )بهبود فرکانس6

C3  وC4.ها در دو حالت چشم سیگنال ( قرار گرفتند

باز و چشم بسته قبل و بعد از درمان از هر فرد ثبت 

ناچ برای حذف فرکانس  لتریفپس از آن از یک  شدند.

ر باترورث با مرتبه و از یک فیلت هرتز نویز برق شهر 50

هرتز  3-45 ا محدوه فرکانسیگذر ببه صورت میان 10

برای حذف اثرات تداخلی و حفظ مولفه های فرکانسی 

استفاده موردنیاز در زیرباندهای تتا، آلفا، بتا و گاما 

و ایجاد است. همچنین به منظور کاهش تغییرات  شده

                                                 
5 Event Related Potential 
6 Sensori Motor Rhythm 

http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir


 

 

ول هایی با طبخش به راها سیگنال، شرایط ایستایی

 کردیم. میتقسای  زمانی ده ثانیه
 

 استخراج ویژگی2-2-  

گسسته  موجک لیاعمال تبد در مرحله بعد با

(DWT)1 سطوح  و مادر یهاموجکانواع استفاده از  و

تجزیه مختلف، ضرایب تقریب و جزییات در سطوح 

تبدیل موجک گسسته  در حالت مختلف تعیین شدند.

 در سیگنال تحلیل برای گذر پایین و باالگذر فیلترهای

 . شوندمی برده کار به مختلف هایمقیاس

 فیتعر ریصورت زبه x(t) گنالیس یموجک برا تبدیل

به ترتیب  sو  که در آن که در آن  شودیم

پارامترهای انتقال و مقیاس هستند. مفهوم انتقال 

ریه با مفهوم انتقال زمانی در تبدیل فودقیقاً مشابه 

میزان جابجایی پنجره را  ؛ یعنیکوتاه است زمان

. دربردارد را تبدیل زمانی اطالعات و کندمی شخصم

 فرکانس پارامتر مستقیم طور به موجک تبدیل در

ور ا داریم که به طر مقیاس پارامتر عوض، در. نداریم

 s=1/f ت دیگرمعکوس با فرکانس ارتباط دارد. به عبار
مادر  موجکتابع پنجره است که اصطالحاً  است.

 .شودنامیده می

(1) 

    *1CWT ( , ) ,x x

t
s s x t dt

ss

  
   





 
   

 


 

ی زمان یهایژگیو از اعمال تبدیل موجک گسسته پس

ب شوند را برای ضرایو آماری که در ادامه معرفی می

 کردیم.محاسبه  آمده بدست موجک
)ی کهدر صورت )X n سیگنال موردنظر وN تعداد  تعداد

 ضرایب آن باشند خواهیم داشت:

 میانگین سیگنال خام:  

 
1

1 ( )
N

x

n

X n
N




                          )2( 

 واریانس: 

                                                 
1 Discrete wavelet transform 

  (3)                         
2

1

1 ( )
N

x x

n

X n
N

 


    

  قدار میانگین مطلق)VMA( 2: 

(4) 

    
1

1 N

i k

k

X x
N 

              1, , 1For i I    

             

 شیب مطلق مقدار میانگین(MAVSLP)3 : 

 (5)                  

       1, , 1For i I      1i i iX X X      
            
 عبور صفر)ZC(4 : 

 (6    )      

1 1sgn( ) ( )k k k kx x and x x threshold     
 (تغییرات عالمت شیبssc :) 

 (7 ) 

  1 1( ) ( )k k k kx x x x threshold       
 سیگنال  میانگین قدر مطلق اولین تفاضل

 :]5  ]12(MAVFRخام)

(8) 
                      

1

1

1 ( 1) ( )
1

N

x

n

X n X n
N






  

  

 سیگنال  میانگین قدر مطلق دومین تفاضل

 :6 (MAVSRخام )

(9 ) 
2_

1

1 ( 2) ( )
2

N

n

x X n X n
N






  



 

 تفاضل نیاول از مطلق قدار میانگینم 

 :7 (MAVFS)استاندارد شده گنالیس
 شود.زیر تعریف می سیگنال استاندارد شده به صورت

( ) ( ( ) )x xX n X n     
(10) 

                                                 
2 Mean absolute value 
3 Mean absolute value slope 
4 Zero crossing 
5 Mean of the Absolute Values of the First differences of the 
Raw signal 
6 Mean of the Absolute Values of the Second differences of 
the Raw signal 
7Mean of the Absolute Values of the First differences of the 
Standardized signal 



 

 

2_

1

1 ( 2) ( )
2

N

n

x X n X n
N






  


  

  مقدارمیانگین مطلق از  دومین تفاضل

 : 1(MAVSRسیگنال استاندارد شده)

 (11  ) 

  

2_

1

1 ( 2) ( )
2

N

n

x
x X n X n

N x










   



 
  مدل خودبازگشتی(AR2:) 

)با در نظر گرفتن  )x n   به عنوان یک سیگنال

)تصادفی و ورودی )u n  به عنوان سیگنال نویز سفید  

می بصورت زیر تعریف  مدل خود باگشتی رابطه 

 .:]13[شود

(12 ) 

1
( ) ( )* ( ) ( )

p

k

x n a k x n k u n


     

پس از استخراج ویژگی به منظور بهبود عملکرد 

های موثرتر و حذف سیستم، و استفاده از ویژگی

 مولفه لیتحل هیتجزهای از روش ،ویژگی های نامطلوب

 رو یـترتیب ویژگی انتخاب الگوریتمو PCA( 3(یاصل

-سپس از طبقه استفاده کردیم.SFS( 4( وـجل هـب
به منظور جداسازی  kNN6 و SVM5 ایهکنندهبندی

افراد بیمار و سالم و بررسی تاثیر نوروفیدبک در درمان 

 .]14[بیماری استفاده کردیم
 

 بندي:طبقه 3-2-
 بنديروش طبقه SVM: 

سعی دارد با ساختن  SVM روش طبقه بندی 

 های مربوط به دوبا بیشترین مرز، داده ایابرصفحه

برای یک مجموعه کالس را از هم تفکیک کند. 

)آموزشی مفروض با زوج ورودی وخروجی , )i ix y  

i,...,1,2که l   باn

ix  و 1, 1 l
y   ،

                [:15شود]سازی زیر باید حلمسأله بهینه 

(13)
, , 1

1min
2

l
T

i
b

i

C
 

  


   

                                                 
1 Mean of the Absolute Values of the Second differences of 
the Standardized signal 
2 Auto Regressive 
3 Principal component analysis 
4Sequential forward selection  
5Support Vector Machine  
6k-Nearest Neighbors  

                                                 به شرط:  

 ( ) 1 , 0   T

i i i iy x b                                
0i  مقدار خطا یا طبقه بندی نادرست

ix  را

0Cکند.اندازه گیری می    جبران کننده پارامتر

بردار نرمال صفحه ،  برای بخش خطاست و

بردار آموزشی،  جداکننده است. تابع
ix  را به

 پیچیدگیکند. میفضایی با ابعاد باالتر نگاشت 

  شتریب ابعاد دلیل به جدید یمحاسبات در فضا

 نلکر تابعمشکل از  نیا رفع یراکند. بافزایش پیدا می

که در این مقاله  RBF7شود. تابع کرنل یاستفاده م

-مورد استفاده قرار گرفته است بصورت زیر تعریف می
 شود:

  (14   )
 

2

2, exp
2

p

i j

i j

x x
k x x



 
  
 
 

 

 بنديطبقه روش kNN: 

-هدادداده از مجموعه   k شامل هگرو کیروش  نیا در
 یشیداده آزماکمترین فاصله را با که  یآموزش یاه

 یبرتر براساس شوند. سپسمیانتخاب  ،دارند موردنظر

ه در مورد دست ،هابرچسب مربوط به آن ادر دسته ی

. به عبارت شودیم یریگمیتصمی، شیآزما داده

هد دای نسبت میداده را به دستهروش  نیا ،ترساده

 از  دادهتعداد  نیشتریانتخاب شده ب یگیدر همسا که

به  kNNروش  یکلروال  وجود داشته باشد. دستهآن 

 یمحاسبه فاصله نمونه ،k پارامتر نییتعصورت 

ه مرتب کردن نمون ی،آموزش یبا تمام نمونه ها یورود

 k تعیینو  اقلیدسی  بر اساس فاصله یآموزش یها
 k را در تیکه اکثر یکالس تردر نتیجهکینزد هیهمسا

 یبه عنوان کالس نمونه ورود ،دارد کینزد یهیهمسا

 .باشدمی
 

 نتایج4-2- 

با استفاده از طبقـه  ADHDسیستم شناسایی بیماران 

طراحی شد. در این حالت از روش SVM بندی کننده 

LOO8  کـردیمبه عنوان روش اعتبارسـنجی اسـتفاده. 
                                                 

7Gaussian (Radial-Basis Function) kernel  
8Leave-one-out  



 

 

هدف از استفاده روش اعتبار سنجی آن بود کـه تمـام 

هرکدام یک بار به عنوان داده تست  های ورودیویژگی

بنـدی سـازی طبقـهمورد ارزیابی قرار بگیرند. در پیاده

 همچنیناستفاده شد.  RBFاز تابع  کرنل SVMکننده 

پارامترهــای مــدل بــا روش جســتجوی شــبکه تعیــین 

هـای مـادر در سـطوح با استفاده از انواع موجک شدند.

ان دقـت، عملکرد سیستم با تعیین میز تجزیه مختلف،

 حساسیت و معین پذیری مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

بـا  ADHDاخـتالل  ییبدسـت آمـده در شناسـا جینتا

در  Bior2.2موجـک  بـرای  SVMبنـدی طبقـه روش

. 1جدول  را به همراه داشت. 100دقت  2سطح تجزیه 

 کند.نتایج به دست آمده را ارایه می

تالل نتایج بدست آمده در شناسایی اخبهترین . 1جدول

ADHD با اعمال موجک مادر و سطوح تجزیه مختلف 

 RBFبا کرنل  SVMروش طبقه بندی کننده  در

دقت 

(Accuracy) 
سطح 

 تجزیه 
موجک 

 مادر

85/92 2 Sym3 
85/92 2 Db2 
85/92 2 Coif4 

100 2 Bior2.2 
100 3 Rbio2.6 

 

روش   kNNکننده  یطبقه بند در استفاده ازهمچنین 

LOO با  این روش. به کار گرفته شد یارسنجاعتب یبرا

و برحسب تعداد  یدسیفاصله اقل اریاستفاده از مع

 ادهیپ، مختلف یها k یعنی ،ها هیهمسا نیتر کینزد

 k=1. مقادیر استفاده شده شامل مقادیر شد یساز

بوده است. با توجه به بهترین نتایج به دست   k=8تا

 ،Sym3،Db2 ،  Coif4های برای موجک آمده

Bior2.2 و Rbio2.6تجزیه مختلف،   در سطوحk=5  با

داشتن بهترین دقت، حساسیت و معین پذیری، 

در تحقیق  در ،عملکرد مطلوبی برای کاربرد موردنظر

بهترین نتایج به دست آمده  2جدول ما به دست آورد. 

 کند.ارایه می kNNبا طبقه بندی کننده 
سالم به  پس از شناسایی و طبقه بندی افراد بیمار و

بررسی تغییرات ویژگی های استخراج شده قبل و 

ها در جدول بعداز درمان پرداختیم. تغییرات ویژگی

 ارایه شده اند.  3شماره 

نتایج بدست آمده در شناسایی اختالل  بهترین. 2جدول

ADHD با اعمال موجک مادر و سطوح تجزیه مختلف 

 k=5با  kNNدر روش طبقه بندی کننده            
 

دقت 

(Accuracy) 
سطح 

 تجزیه 
موجک 

 مادر

57/78 2 Sym3 

57/87 7 Db2 

57/78 2 Bior2.2 

57/78 2 Rbio2.6 

 
وند افزایش ویژگی نسبت به قبل از درمان ر

نشان  ↓و کاهش ویژگی با  ↑نوروفیدبک با عالمت 

همانطور که در جدول مشخص است داده شده است. 

برای همه انواع ( MAVویژگی میانگین قدر مطلق )

 نوروفیدبک موجک ها روند افزایش را با اعمال درمان

های واریانس ارایه کرده است. همچنین ویژگی

(VAR( شیب میانگین قدر مطلق ،)MAVSLP ،)

میانگین قدر مطلق اولین تفاضل سیگنال خام 

(MAVFRمیانگین قدر مطلق ،)  تفاضل دوم سیگنال

( ARشتی )( و ضرایب مدل خودبازگMAVSRخام )

-به جز تنها در یک مورد روند تغییر یکسانی با موجک
های یادشده به عنوان اند. ویژگیهای مختلف داشته

های بامفهوم در روند اجرای درمان نروفیدبک ویژگی

 درنظر گرفته می شوند.  ADHDبرای بیماران 
 

 نتيجه گيري:3-  
در این مقاله بررسی چگونگی روند درمان نروفیدبک و 

مورد ارزیابی  ADHDاثربخشی آن بر روی بیماران 

فرکانس -قرار گرفت.  به این منظور از اطالعات زمان

با اعمال تبدیل موجک بهره گرفتیم.  EEGسیگنال 

های آماری و برای هر زیرباند از ضرایب موجک ویژگی

های سپس تغییرات ویژگی زمانی محاسبه شدند.

دارای روند با مفهوم  زمانی فرکانسی با اطالعات باال و

های تعیین شده  برای آموزش ویژگی .بررسی شدند

به منظور  EEGسیستم طبقه بندی الگوهای سیگنال

 تشخیص افراد سالم از بیماران استفاده شدند.
 



 

 

های استفاده شده برای بهترین . روند تغییرات ویژگی3جدول

 موجک ها و سطح تجزیه بعد از اعمال نوروفیدبک

   موجک مادر ویژگی ها
Sym3 Db2 Coif4 Rbio2.6 

MAV ↑ ↑ ↑ ↓ 
VAR ↓ ↑ ↑ ↑ 

MAVSLP ↑ ↑ ↑ ↑ 
MAVFR ↓ ↑ ↓ ↓ 
MAVSR ↓ ↓ ↓ ↑ 

AR ↓ ↓ ↓ ↑ 
 

نتایج به دست آمده عملکرد مطلوب روش پیشنهادی 

را نشان می دهد. به گونه ای که روند درمان افراد با 

به طور اعمال نروفیدبک توسط ویژگیهای با مفهوم 

مطلوب تعیین می شود. این می تواند برای تعیین 

تعداد جلسات و پیگیری روند درمان بیماران با استفاده 

 روفیدبک مفید باشد.واز ن
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