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بیش فعالی و تحریکپذیری هستند .نوروفیدبک به عنوان یکی از روشهای درمان این بیماری اخیرا بسیار مورد توجه
قرار گرفته است .در این تحقیق ،به منظور تعیین مطلوبتر اثر نوروفیدبک اعمال شده ،بررسی اطالعات زمان فرکانس
سیگنال مغز ( ) EEGبا استفاده از تحلیل موجک مورد توجه قرار گرفته است .در این راستا روند تغییرات ویژگیهای
زمان فرکانس استخراج شده از سیگنال در طی درمان ،بررسی میشود .در روش پیشنهادی ،با اعمال تبدیل موجک
سیگنال به زیر باندهایی تجزیه شد .سپس برای ویژگیهای زمانی و آماری تعیین شده در هر زیر باند ،روند تغییرات
بعد از اعمال جلسات درمانی نورفیدبک ارزیابی گردید .برای کسب نتایج انواع مختلف توابع موجک و سطوح تجزیه
مورد بررسی قرار گرفتند .با تعیین بهترین ویژگیها ،این ویژگیها برای شناسایی افراد سالم از بیماران استفاده شدند.
تابع موجک  rbio2.6و سطح تجزیه  ،3بهترین نتایج را با روشهای طبقهبندی مورد استفاده کسب کردند .به گونهای
که دقتهای طبقهبندی  87/57درصد با روش  kنزدیکترین همسایه( )kNNو  100درصد با ماشین بردار پشتیبان
( )SVMبه دست آمدند.

كلمات كليدي ، ADHD:ویژگی های آماری و زمانی ،تبدیل موجک ،طبقه بند  ،kNNطبقه بند .SVM
-1مقدمه
بیشفعالی همراه با نقص توجه یکی از شایعترین
اختالالت روانی در کودکان است که به
اختصار  ADHD1نامیده میشود .این بیماری شامل
ترکیبی از اختالالت از قبیل مشکل در حفظ توجه،
فعالیت زیاد و رفتارهای ناگهانی است .کودکان بیش
فعال ممکن است دچار اضطراب ،مشکالت یادگیری،
تحریکپذیری و همچنین اختالل در برقراری ارتباط و

عملکرد ضعیف درمدرسه شوند] .[1با توجه به
دستورالعمل تشخیصی و آماری اختالالت روانی،
 ،DSM2-IVبیمار ADHDدرسه گروه تقسیم بندی
شده است .نوع اول که بیماری عالیم ظاهری
مشخصی ندارد و به اصطالح به مبتالیان ،بیدقت
گفته میشود .در نوع دوم تکانشگری-بیشفعالی و در
نوع سوم ترکیب این دو حالت وجود دارد].[2
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چكيده :بیماری بیشفعالی ،ADHDبیماری است که بیشتر در کودکان ظاهر میشود .بیماران دارای عالیم اضطراب،

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران– دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد  8 -و  9اسفند 1397

Electroencephalogram

3

2

5th Iranian National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems – Islamic Azad University, Najafabad Branch - 27and 28 February 2019

نورفیدبک یکی از درمانهای رایج برای بیش فعالی
است .کودکان مبتال به بیش فعالی در برخی فرکانس-
ها از کودکان نرمال فاصله دارند .در درمان نوروفیدبک
سعی برآن است تا با تعدیل این فرکانسها ،مشکالت
بیش فعالی و توجه کودکان برطرف شود .در این روش
الکترودهایی برروی سطح جمجمه قرار میگیرند و
فعالیت الکتریکی مغز بیمار ( 3)EEGرا ثبت میکنند.
به طور همزمان تحریکاتی به صورت انجام بازی،
پخش موسیقی و یا نمایش تصاویر ،فیلم یا قطعههای
ویدیویی به فرد ارایه میشود].[3

مطالعات بسیاری برای آشکارسازی و درمان بیماری
بیش فعالی صورت گرفته است .در سال  2006وانگ و
سورینا روشی نوین تحت عنوان طیف بعد فرکتال
هیگوچی تعمیم یافته ( 1)GHFDSبرای تحلیل
سیگنال  EEGدر طبقه بندی فعالیتهای ذهنی ارایه
کردند از ماشین بردار پشتیبان ) (SVM2برای طبقه
بندی فعالیتهای ذهنی استفاده شد .دقت متوسط
برای همه افراد برابر با  97/14درصد به دست آمده
است] .[4در سال  2010سیونگ لی و همکارانش به
بررسی بیماران مبتال به بیش فعالی با استفاده از
تجزیه سیگنال  EEGبوسیله تبدیل موجک و نقشه
خود سازمانده ( 3)SOMپرداختند .میزان دقت طبقه-
بندی در این مطالعه  60درصد بدست آمد] .[5در
سال  2011الهوردی و همکارانش تشخیص اختالل
 ADHDرا با استفاده از ویژگیهای دینامیکی و غیر
خطی محاسبه شده از سریهای زمانی سیگنال EEG
مورد مطالعه قرار دادند .برای طبقهبندی از یک شبکه
عصبی پرسپترون چند الیه استفاده شده است .بهترین
نتیجه با استفاده از الکترودهای پیشانی با دقت
شناسایی 86درصد ثبت شده است] .[6در سال 2012
مارتابل و لوپز مارکونا به طبقه بندی افراد مبتال به
 ADHDو افراد سالم با استفاده از مدل خودبازگشتی
 4ARپرداختند .میزان دقت طبقهبندی از  85تا 95
درصد به دست آمد] .[7در سال  2012سرکوئرا و
همکارانش به استخراج ویژگیهایی غیر خطی سیگنال
 EEGمانند توان لیاپانوف،بعدهمبستگی،توان هرست و
پیچیدگی زیمپل-زیو پرداختند] .[8در سال 2015
دکتر نصرآبادی و همکارانش نشان دادند که در
کودکان مبتال به بیش فعالی ،سیگنالهای شنوایی در
قسمت کورتکس مغز دچارمشکل هستند .در این مقاله
همچنین تشخیص فرد بیمار از فرد سالم توسط طبقه
بندی کننده ماشین بردار پشتیبان ( )SVMانجام شد.
دقت به دست آمده برای کرنل کاله مکزیکی 97درصد
بدست آمد] .[9در مطالعه دیگر گابریل و اسپیندلو در
Generalized Higuchi Fractal Dimension Spectrum
Support Vector Machine
3
Self-Organizing Map
4
Auto Regressive

سال  2017به بررسی سیگنال مغزی کودکان بیش
فعال با استفاده از روش پتانسیل وابسته به رخداد
( 5)ERPپرداختهاند .سپس با اعمال طبقهبندی کننده
 SVMبرای شناسایی افراد بیمار ،بهترین دقت طبقه-
بندی برای کرنل چندجملهای  94/74درصد ثبت
شد].[10
در این مطالعه  ،هدف این است که به طور دقیقتری
فرآیند بهبود وضعیت بیماران  ADHDبعد از اعمال
جلسات مختلف نوروفیدبک مورد ارزیابی قرار بگیرد .به
این منظور ما از اطالعات زمان-فرکانس سیگنال EEG
استخراج شده با اعمال تبدیل موجک استفاده کردیم.
درادامه سیستم طراحی شده را معرفی و نتایج بدست
آمده را ارایه می کنیم.
 -2مواد و روش ها
 -1-2پيش پردازش سيگنالها
مطالعه برروی هفت بیمار شامل 4زن و  3مرد با
میانگین سنی  27/7سال انجام شده است .با انجام
مصاحبه توسط یک روانپزشک ،بیماران ADHD
برمبنای معیار  DSM-IVبرای شرکت در آزمایش
ارزیابی و انتخاب شدند .ثبت سیگنال از  26کانال
مغزی توسط الکترودهای قرار گرفته برروی سطح
جمجمه در مدت  2دقیقه با نرخ نمونه برداری 500
هرتز صورت گرفت .در ادامه افراد در معرض یک
مرحله درمانی با پروتوکل آموزشی نوروفیدبکSMR
(6بهبود فرکانسهای  15-12هرتز در الکترودهای ،Cz
 C3و  )C4قرار گرفتند .سیگنالها در دو حالت چشم
باز و چشم بسته قبل و بعد از درمان از هر فرد ثبت
شدند .پس از آن از یک فیلتر ناچ برای حذف فرکانس
 50هرتز نویز برق شهر و از یک فیلتر باترورث با مرتبه
 10به صورت میانگذر با محدوه فرکانسی  3-45هرتز
برای حذف اثرات تداخلی و حفظ مولفه های فرکانسی
موردنیاز در زیرباندهای تتا ،آلفا ،بتا و گاما استفاده
شده است .همچنین به منظور کاهش تغییرات و ایجاد
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Event Related Potential
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شرایط ایستایی ،سیگنالها را به بخشهایی با طول
زمانی ده ثانیهای تقسیم کردیم.
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 مقدار میانگین مطلق از اولین تفاضل
سیگنال استاندارد شده(7: )MAVFS
سیگنال استاندارد شده به صورت زیر تعریف میشود.
X ( n )  ( X ( n )  x )  x

()10

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
7
Mean of the Absolute Values of the First differences of the
Standardized signal
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واریانس:

Discrete wavelet transform
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پس از اعمال تبدیل موجک گسسته ویژگیهای زمانی
و آماری که در ادامه معرفی میشوند را برای ضرایب
موجک بدست آمده محاسبه کردیم.
در صورتی که )  X (nسیگنال موردنظر و Nتعداد تعداد
ضرایب آن باشند خواهیم داشت:


قدار میانگین مطلق )(MAV

2:

( )4

در مرحله بعد با اعمال تبدیل موجک گسسته
( 1)DWTو استفاده از انواع موجکهای مادر و سطوح
تجزیه مختلف ،ضرایب تقریب و جزییات در سطوح
مختلف تعیین شدند .در حالت تبدیل موجک گسسته
فیلترهای باالگذر و پایین گذر برای تحلیل سیگنال در
مقیاسهای مختلف به کار برده میشوند.
تبدیل موجک برای سیگنال ) x(tبهصورت زیر تعریف
میشود که در آن که در آن  و  sبه ترتیب
پارامترهای انتقال و مقیاس هستند .مفهوم انتقال
دقیقاً مشابه با مفهوم انتقال زمانی در تبدیل فوریه
زمان کوتاه است؛ یعنی میزان جابجایی پنجره را
مشخص میکند و اطالعات زمانی تبدیل را دربردارد.
در تبدیل موجک به طور مستقیم پارامتر فرکانس
نداریم .در عوض ،پارامتر مقیاس را داریم که به طور
معکوس با فرکانس ارتباط دارد .به عبارت دیگر s=1/f
است  .تابع پنجره است که اصطالحاً موجک مادر
نامیده میشود.
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مقدارمیانگین مطلق از دومین تفاضل
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 مدل خودبازگشتی (:)2AR
با در نظر گرفتن )  x ( nبه عنوان یک سیگنال
تصادفی و ورودی )  u (nبه عنوان سیگنال نویز سفید
رابطه مدل خود باگشتی بصورت زیر تعریف می
شود]:.[13
()12
p

) x (n )   a (k ) * x (n  k )  u (n
k 1

پس از استخراج ویژگی به منظور بهبود عملکرد
سیستم ،و استفاده از ویژگیهای موثرتر و حذف
ویژگی های نامطلوب ،از روشهای تجزیه تحلیل مولفه
اصلی)3 (PCAو الگوریتم انتخاب ویژگی ترتیبـی رو
بـه جلـو )4 (SFSاستفاده کردیم .سپس از طبقه-
بندیکنندههای  5SVMو  6kNNبه منظور جداسازی
افراد بیمار و سالم و بررسی تاثیر نوروفیدبک در درمان
بیماری استفاده کردیم].[14
 -3-2طبقهبندي:


روش طبقهبندي :SVM

روش طبقه بندی  SVMسعی دارد با ساختن
ابرصفحهای با بیشترین مرز ،دادههای مربوط به دو
کالس را از هم تفکیک کند .برای یک مجموعه

آموزشی مفروض با زوج ورودی وخروجی ) ( xi , yi

که  i  1, 2,..., lبا  xi  nو ، y  1, 1
مسأله بهینه سازی زیر باید حلشود[:]15
l

()13

l
1
min T   C  i
 ,b , 2
i 1

به شرط:

i  0

yi T ( xi )  b   1  i ,

 i  0مقدار خطا یا طبقه بندی نادرست  x iرا
اندازه گیری میکند C  0 .پارامتر جبران کننده
برای بخش خطاست و  ، بردار نرمال صفحه

جداکننده است .تابع  ، بردار آموزشی  xiرا به
فضایی با ابعاد باالتر نگاشت میکند .پیچیدگی
محاسبات در فضای جدید به دلیل ابعاد بیشتر
افزایش پیدا میکند .برای رفع این مشکل از تابع کرنل
استفاده میشود .تابع کرنل  7RBFکه در این مقاله
مورد استفاده قرار گرفته است بصورت زیر تعریف می-
شود:
p

()14







2


xi  x j
 exp  

2 2


k  xi , x j 

روش طبقهبندي :kNN

در این روش یک گروه شامل  kداده از مجموعه داده-
های آموزشی که کمترین فاصله را با داده آزمایشی
موردنظر دارند ،انتخاب میشوند .سپس براساس برتری
در دسته یا برچسب مربوط به آنها ،در مورد دسته
داده آزمایشی ،تصمیمگیری میشود .به عبارت
سادهتر ،این روش داده را به دستهای نسبت میدهد
که در همسایگی انتخاب شده بیشترین تعداد داده از
آن دسته وجود داشته باشد .روال کلی روش  kNNبه
صورت تعیین پارامتر ، kمحاسبه فاصله نمونهی
ورودی با تمام نمونه های آموزشی ،مرتب کردن نمونه
های آموزشی بر اساس فاصله اقلیدسی و تعیین k
همسایه نزدیکتردر نتیجه کالسی که اکثریت را در k
همسایهی نزدیک دارد ،به عنوان کالس نمونه ورودی
میباشد.
 -4-2نتایج

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

سیستم شناسایی بیماران  ADHDبا استفاده از طبقـه
بندی کننده  SVMطراحی شد .در این حالت از روش
8LOOبه عنوان روش اعتبارسـنجی اسـتفاده کـردیم.
Gaussian (Radial-Basis Function) kernel
Leave-one-out

7
8

هدف از استفاده روش اعتبار سنجی آن بود کـه تمـام
ویژگیهای ورودی هرکدام یک بار به عنوان داده تست
مورد ارزیابی قرار بگیرند .در پیادهسـازی طبقـهبنـدی
کننده  SVMاز تابع کرنل RBFاستفاده شد .همچنین
پارامترهــای مــدل بــا روش جســتجوی شــبکه تعیــین
شدند .با استفاده از انواع موجکهـای مـادر در سـطوح
تجزیه مختلف ،عملکرد سیستم با تعیین میزان دقـت،
حساسیت و معین پذیری مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
نتایج بدسـت آمـده در شناسـایی اخـتالل  ADHDبـا
روش طبقـهبنـدی  SVMبـرای موجـک  Bior2.2در
سطح تجزیه  2دقت  100را به همراه داشت .جدول .1
نتایج به دست آمده را ارایه میکند.
جدول .1بهترین نتایج بدست آمده در شناسایی اختالل
 ADHDبا اعمال موجک مادر و سطوح تجزیه مختلف
در روش طبقه بندی کننده  SVMبا کرنل RBF
دقت

سطح

92 /85
92 /85
92 /85
100
100

2
2
2
2
3

( )Accuracyتجزیه

موجک
مادر
Sym3
Db2
Coif4
Bior2.2
Rbio2.6

همچنین در استفاده از طبقه بندی کننده  kNNروش
 LOOبرای اعتبارسنجی به کار گرفته شد .این روش با
استفاده از معیار فاصله اقلیدسی و برحسب تعداد
نزدیک ترین همسایه ها ،یعنی  kهای مختلف ،پیاده
سازی شد .مقادیر استفاده شده شامل مقادیر k=1
تا  k=8بوده است .با توجه به بهترین نتایج به دست
آمده برای موجکهای ، Coif4 ،Db2 ،Sym3
 Bior2.2و Rbio2.6در سطوح تجزیه مختلف k=5 ،با
داشتن بهترین دقت ،حساسیت و معین پذیری،
عملکرد مطلوبی برای کاربرد موردنظردر  ،در تحقیق
ما به دست آورد .جدول  2بهترین نتایج به دست آمده
با طبقه بندی کننده  kNNارایه میکند.
پس از شناسایی و طبقه بندی افراد بیمار و سالم به
بررسی تغییرات ویژگی های استخراج شده قبل و
بعداز درمان پرداختیم .تغییرات ویژگیها در جدول
شماره  3ارایه شده اند.

جدول .2بهترین نتایج بدست آمده در شناسایی اختالل

 ADHDبا اعمال موجک مادر و سطوح تجزیه مختلف
در روش طبقه بندی کننده  kNNبا k=5
دقت

سطح

78/57

2

Sym3

87/57

7

Db2

78/57

2

Bior2.2

78/57

2

Rbio2.6

( )Accuracyتجزیه

موجک
مادر

روند افزایش ویژگی نسبت به قبل از درمان
نوروفیدبک با عالمت ↑ و کاهش ویژگی با ↓ نشان
داده شده است .همانطور که در جدول مشخص است
ویژگی میانگین قدر مطلق ( )MAVبرای همه انواع
موجک ها روند افزایش را با اعمال درمان نوروفیدبک
ارایه کرده است .همچنین ویژگیهای واریانس
( ،)VARشیب میانگین قدر مطلق (،)MAVSLP
میانگین قدر مطلق اولین تفاضل سیگنال خام
( ،)MAVFRمیانگین قدر مطلق تفاضل دوم سیگنال
خام ( )MAVSRو ضرایب مدل خودبازگشتی ()AR
به جز تنها در یک مورد روند تغییر یکسانی با موجک-
های مختلف داشتهاند .ویژگیهای یادشده به عنوان
ویژگیهای بامفهوم در روند اجرای درمان نروفیدبک
برای بیماران  ADHDدرنظر گرفته می شوند.
 -3نتيجه گيري:
در این مقاله بررسی چگونگی روند درمان نروفیدبک و
اثربخشی آن بر روی بیماران  ADHDمورد ارزیابی
قرار گرفت .به این منظور از اطالعات زمان-فرکانس
سیگنال  EEGبا اعمال تبدیل موجک بهره گرفتیم.
برای هر زیرباند از ضرایب موجک ویژگیهای آماری و
زمانی محاسبه شدند .سپس تغییرات ویژگیهای
زمانی فرکانسی با اطالعات باال و دارای روند با مفهوم
بررسی شدند .ویژگیهای تعیین شده برای آموزش
سیستم طبقه بندی الگوهای سیگنال EEGبه منظور
تشخیص افراد سالم از بیماران استفاده شدند.
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 روند تغییرات ویژگیهای استفاده شده برای بهترین.3جدول
موجک ها و سطح تجزیه بعد از اعمال نوروفیدبک
ویژگی ها
MAV
VAR
MAVSLP
MAVFR
MAVSR
AR

Sym3

Db2

↑
↓
↑
↓
↓
↓

↑
↑
↑
↑
↓
↓

موجک مادر

Coif4

Rbio2.6

↑
↑
↑
↓
↓
↓

↓
↑
↑
↓
↑
↑

نتایج به دست آمده عملکرد مطلوب روش پیشنهادی
 به گونه ای که روند درمان افراد با.را نشان می دهد
اعمال نروفیدبک توسط ویژگیهای با مفهوم به طور
 این می تواند برای تعیین.مطلوب تعیین می شود
تعداد جلسات و پیگیری روند درمان بیماران با استفاده
.از نوروفیدبک مفید باشد
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